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  بخش مرکزي  بازاریابی محصوالت کشاورزي هايو چالش موانع بررسی
  فازي شبکه تحلیل از استفاده باشهرستان پلدختر 

  

  2نژاد، مهرشاد طوالبی*1اکبر عنابستانیعلی

  ریزي روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.استاد جغرافیا و برنامه1
  و بلوچستان، زاهدان، ایران. سیستان دانشگاه روستایی، ریزيبرنامه و جغرافیا دکتراي دانشجوي2

  4/11/95 ؛ تاریخ پذیرش: 6/4/95تاریخ دریافت: 
  چکیده

بزرگترین  این بخشباشد. پلدختر وابسته به بخش کشاورزي میدرآمد و معیشت بسیاري از خانوارهاي روستایی در شهرستان 
یـابی محصـوالت ر. بـا ایـن حـال بازادارد آنبسـتگی زیـادي بـه  ي روستاییدرآمد خانوارهاکه  است منطقه این منبع اشتغال در

در کشـاورزي بازاریابی تولیدات و مشکالت  موانع بررسی پژوهش هدف اینلذا  در سطح پایینی است.کشاورزي در این شهرستان 
هـا ی) است. ابزار گـردآوري دادهروش انجام آن ترکیبی (کیفی و کم از نظر هدف، کاربردي و پژوهش نیا .باشداین شهرستان می

بخـش مرکـزي کارشناسـان امـور کشـاورزي و مـدیریت بازاریـابی شـامل اري آمـ جامعۀ باشد.نامه خبرگان و مصاحبه میپرسش
 براي تجزیـه براي انجام مقایسات زوجی انتخاب شد. کارشناس 30گیري هدفمند است. با استفاده از نمونه بودهشهرستان پلدختر 

 )FANP( فـازي ايشـبکه تحلیل فرآینداز هاي بازاریابی محصوالت کشاورزي ترین موانع و چالشو شناسایی مهم هاحلیل دادهو ت
هاي فقدان زیرساخت بازاریابی محصوالت کشاورزي، به ترتیب رويو چالش پیش ز میان پنج مانعا نشان داد کهنتایج  استفاده شد.

ترین موانع بازاریابی محصـوالت کشـاورزي در شهرسـتان مهم )174/0( ساختار بازار) و 217/0ی (فرهنگ)، موانع 316/0فیزیکی (
دالالن  و هـااسطه و فقدان صنایع تبدیلی و فرآوري، عدم آگاهی کشاورزان و وجودترتیب  در زمینه زیر موانع بهپلدختر بوده است. 

الزم است  يمحصوالت کشاورز یابیبازار يرو شیکاهش موانع پمنظور  بهتوان گفت که میلذا اند. از موارد مهم در این زمینه بوده
تبدیلی و تکمیلی در این  ترین آن ایجاد صنایعمهم صورت گیرد که مربوطه هايو سازمان نیمسئول يسواز  هاي بیشتريتیحما

  .باشدمیمنطقه 
  

  شهرستان پلدختر. )،FANP( اي فازيشبکه تحلیل، کشاورزيتولیدات  ،بازاریابی :يدکلیهايهواژ
  

  1مقدمه
 Connolly( اي در توسـعهنقـش عمـدهکشاورزي 

Boutin and Smit, 2016: 386،( اقتصادي و اجتماعی 
 ,Jun and Xiang(د کنـایفا مـیاکثر نواحی روستایی 

باشـد آنها مـیبزرگترین منبع اشتغال و  )1530 :2011
)White, 2012: 9.(  یک فرصت بسیار مهـم توسعه آن

 Herforth et( کنـدغذیه فراهم مـیتبراي کاهش سوء

al., 2012: 8.(  در اقتصاد ملـی ایـران نیـز ایـن بخـش
)، 51: 1397نقـش حیــاتی دارد (صـادقی و همکــاران، 

ــد  18حــدود  ــی،  ناخــالصدرصــد تولی  درصــد 25مل
، درصد مواد غـذایی جامعـه 85اشتغال، تامین بیش از 

                                                             
  anabestani@um.ac.ir نویسنده مسئول:*

 کندرا تامین می درصد مواد اولیه مورد نیاز صنعت 90
 با ایـن حـال، تولیـد. )143: 1393(کرانی و همکاران، 

ــاورزي ــاهش اســت  محصــوالت کش ــه ک ــرايرو ب  و ب
در  جمعیـت غـذایی بـراي تقاضاي مواد پاسخگویی به

 :Atelaet et al., 2016(باشـد نمـیحال رشـد کـافی 

 ،کشــاورزيکــاهش تولیــد یکــی از  دالیــل  .)101
ایـن امـر کـه اسـت  توجهی به بازاریابی محصـوالت بی

و در شده  محصوالت کشاورزيباعث کاهش سودآوري 
را بـه بـراي کشـاورزي کاهش انگیزه کشاورزان  نتیجه

 بازاریـابی محصـوالت کشـاورزي .دنبال خواهد داشـت
هاي تسریع توسـعه و پیشـرفت روسـتاها یکی از شیوه

بوده که باعـث افـزایش درآمـد خانوارهـاي روسـتایی، 
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افـزایش رفـاه، افــزایش توانمندسـازي، افـزایش ســطح 
گردد و چنانچه کیفیت زندگی خانوارهاي روستایی می

با آگاهی، مدیریت روستایی و با تالش دسته جمعـی و 
محققــان و مــدیران هــا، کپارچــه کشــاورزان، واســطهی

تواند منجر به توسعه همه جانبـه باشد می ساخته شده
کـه بازاریـابی  توجه بـه ایـن با و پایدار روستایی گردد.

تقیمی بـا محصـوالت محصوالت روستایی ارتبـاط مسـ
هـاي هاي کشاورزي دارد و اسـتراتژيکشاورزي و نهاد

روســتاییان و توســعه  بازاریــابی باعــث بهبــود زنــدگی
بنابراین الزم اسـت کـه بـه بررسـی شود؛ روستایی می

بازاریابی این محصـوالت هاي پیش روي و چالشموانع 
  پرداخته شود.

 کـل از چهـارم سه در شهرستان پلدختر نیز حدود
درآمـد و . باشندمی ساکن روستایی مناطق در جمعیت

 مستقیممعاش بیشتر خانوارهاي روستایی به طور  امرار
انـواع بسـیار  و، و غیر مسـتقیم وابسـته بـه کشـاورزي
ـــاگونی از محصـــوالت کشـــاورزي ـــواع  گون ماننـــد ان

سبزیجات، خیار، گندم، جو، انواع مرکبات، انجیر سـیاه 
ولـی باشد. می) و غیره کشور سیاه % انجیر15بیش از (

، عـالوه دم وجود بازاریابی مناسب محصوالتبه دلیل ع
سود حاصل از فـروش محصـوالت بـه بیشتر که  نیابر 

هـاي فقـدان زیرسـاخترسـد، هـا و دالالن مـیواسطه
صنایع تبـدیلی حمل و نقل، بندي، بسنهفیزیکی مانند 

غیــره، باعــث افــزایش خرابــی محصــوالت و کــاهش  و
بازاریـابی سودآوري در بین خانوارهاي روستایی شده و 

مسـئله به عنوان یک روند پیچیده  روستاییمحصوالت 
به دلیـل ارتبـاط بازاریـابی محصـوالت  شده است.ساز 

کشاورزي با توسـعه روسـتایی و نقشـی کـه بازاریـابی 
ــی ــوالت م ــاد محص ــد و اقتص ــزایش درآم ــد در اف توان

خانوارهــایی روســتایی ایــن شهرســتان داشــته باشــد، 
ــالش ــکالت و چ ــه مش ــرداختن ب ــیش روي پ ــاي پ ه

الزم و  ،کشــاورزان در زمینـــه بازاریــابی محصـــوالت
 بـه پـژوهش نیـادر از همـین روي  نماید.ضروري می

ــالش ــع و چ ــی موان ــوالت بررس ــابی محص ــاي بازاری ه
پلـدختر  شهرستان کشاورزي روستاهاي بخش مرکزي

از:  اصلی تحقیـق عبـارت اسـت  پرسشپرداخته است. 
ــم ــوالت مه ــابی محص ــع و مشــکالت بازاری ــرین موان ت

روي کشاورزان بخش مرکزي شهرستان پیش کشاورزي
  کدامند؟ پلدختر 

و  در زمینــه تحلیــلمــرور مطالعــات انجــام شــده 
ی محصــوالت کشــاورزي بازاریــاب موانــع بنــدياولویــت

ــاي  نشــان مــی روســتایی دهــد کــه در رشــته جغرافی
روستایی کمتر به این مسـلئه پرداختـه شـده، ولـی در 

بازاریــابی هـاي اقتصـاد کشـاورزي و مـدیریت و رشـته
الزم بـه ذکـر "تحقیقات بیشتري صورت گرفته اسـت. 

ــات ــابی  یاســت بیشــترین تحقیق ــه بازاری ــه در زمین ک
محصوالت کشاورزي صورت گرفته مربـوط بـه کشـور 

در ادامه برخی از این مطالعات و نتـایج . "باشدهند می
ــان بیــان شــده اســت.  رضــوانی و همکــاران  ماننــد:آن

ــا اســتفاده از 1392(  -توصــیفی روش)، در تحقیقــی ب
 ییفضــا شــبکۀوامــل مــوثر در بــه بررســی عتحلیلــی 

 شهرسـتان خدابنـده ییروسـتا یدر نواح ریش یابیبازار
 ییدر شـبکه فضـاکه  ندپرداخته و به این نتیجه رسید

مختلـف  سطوحعامـل از نظــر نیترمهم ر،یش یابیبازار
 ییفضـا عیـتوز ایـرفتـاري  -عامـل عملکـردي ل،یتحل

)، بـا 1394رعلی و همکاران (قنب است. یابیعناصر بازار
 تنگناهــاي بنــدياسـتفاده از روش انترپــی بــه اولویــت

 مشهدشهرستان  کشاورزي تولید هايتعاونی رويپیش
هـاي اند. نتایج یافتـهپرداختهنظام بازاریابی بر  تأکیدبا 

ریزي جـامع بلندمـدت از  برنامه نبودکه آنان نشان داد 
هـا در زمینــه اقـدامات سوي مدیران و اعضاي تعاونی

و  محصـوالت بازاریابی در زمان تولید و پـس از تولیـد
ــطه ــل واس ــود عوام ــروش ج ــام ف اي و دالالن در هنگ

هـاي روي تعـاونیترین تنگناهاي پـیشت مهممحصوال
تولیــد کشــاورزي در بازاریــابی محصــوالت کشــاورزي 

و همکــاران  1رحمــاندر کشــورهاي دیگــر؛  باشــد. مـی
ــیفی و 2012( ــتفاه از روش توص ــا اس ــق ب )، در تحقی

بازاریــابی  يهــاچــالشبــه بررســی مســائل و مــروري 
 جـهینت نیپرداختند و به ا هنددر کشاورزي محصوالت 

و عدم دسترسی بـه که عدم آگاهی کشاورزان د دنیرس
محصـوالت بازاریـابی ي هـاچـالشترین مهم، اطالعات

)، 2013( 2ولو و کرینواديباشد. می هنددر کشاورزي 

                                                             
1. Rehman 
2. Vadivelu and Kiran 
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مشکالت و چشـم  با استفاده از روش مروري به بررسی
. نتــایج پرداختنــد هنــد کشــاورزي در بازاریــابی انــداز

ــه ــان نشــان  یافت ــاي آن ــه  داده  دسترســی محــدودک
پـایین بـودن سـطح سـواد  اطالعات بازار، بهکشاورزان 
ترین مشکل کشاورزان ها مهمواسطهو تعدد  کشاورزان

)، 2015( 1کومـار باشـد.در امر بازاریابی محصوالتی می
ــوالت  ــابی محص ــع بازاری ــوان موان ــا عن ــی ب در تحقیق

بـا  ستایی در هند: مسـائل و چشـم انـدازکشاورزي رو
اسـتفاده از روش مــروري بــه بررسـی موانــع بازاریــابی 

نتیجـه روستایی در هندوستان پرداخته است. بـه ایـن 
هاي فیزیکی، عدم اعتمـاد که فقدان زیرساخت ندرسید

هــاي طــوالنی کشــاورزان بــه موسســات مــالی، کانــال
هـاي جدیـد، آوري بازاریابی و عدم وجود نوآوري و فـن

ترین موانع بازاریابی محصوالت کشاورزي روستایی مهم
در تحقیقــی بــه بررســی )، 2016( 2ژو در هنــد اســت.

و  کشـاورزان یالمللـنیبـ یتجربـه تخصصـاي مقایسه
ــاون ــازمان تع ــاد یس ــدر بازار ياقتص ــوالت  یابی محص

ي در چین و کـره پرداختـه و بـه ایـن نتیجـه کشاورز
در امـر  یکـره جنـوب يکشـاورز يهـایاونرسید که تع

ي در کشـاورز يهایاونتر از بازاریابی تعبازاریابی موفق
  .باشدچین می

  
  ينظر یو مبان دگاههاید میمفاه

آگـاهی دربـاره مخاطبـان  بـرايبایـد هر سازمانی 
یا درباره بـازار و یـافتن مخاطبـان خـود  ،خارجی خود

ترین راه کسب این اطالعـات . مهماطالعاتی کسب کند
افـزایش بـا  ).Ashcroft, 2010: 91( باشـدبازاریابی می

بازاریابی به عنوان یکی از عوامل زنده  ،رقابت در جهان
فراینـدي اسـت کـه از بازاریـابی  .شودماندن مطرح می

کننـده را رسیدن به دسـت مصـرفتولید محصوالت تا 
به عنـوان بخشـی  .)Kumar, 2015: 2(شود شامل می

ـــ ـــاد اس ـــالقوه از اقتص  ).Ahmed, 2013: 55( تب
هستند رقابتی و  گرامشتري، اي بازاریابی پویاه سیستم

 ,Elamathi(باشـند مـی تغییر و بهبود دایما در حال و

یـک اسـتراتژي بازاریـابی موفـق، ترکیـب  .)45 :2013

                                                             
1. Kumar 
2. Ju 

 قیمت و مکـان مطلـوبصحیحی از محصوالت، تعیین 
آسـان راههـاي شود و از این طریق، را شامل می فروش

دهـد تغییر رفتار افـراد ارتقـا مـی و پاداش را به منظور
)Thackeray and Brown, 2010: 167(. که اطالعاتی 
 زیـر در مـوارد تواندمی آیدمی دست به بازاریابیراه  از

) 2فـروش؛  بینـیپـیش صحت ) بهبود1: شود استفاده
) 3؛ بــراي فــروش محصــوالت مناســب مکــان انتخــاب
 فروش ايهتکنیک ) انتخاب4مناسب؛  تبلیغات انتخاب

 درسـت سـطح گذاري محصوالت درقیمت) 5مناسب؛ 
هـاي پایه نظریـه بر). 50: 1394(قمبرعلی و همکاران، 

ــواع مختلفــی از  ریــزي بازاریــابی،موجــود در برنامــه ان
تـرین هـاي بازاریـابی مطـرح شـده اسـت. عمـده مدل
، کـاتلر 3هاي موجود را مشتمل بر سه مدل نویس مدل

هاي بیان شده با در نظر مدلدانست.  4و کلر و رزنبلرم
دهنده فرایند هاي اصلی شکلگرفتن ابعاد کلی و مولفه

 ،هاي مختلـف اقتصـاد نظیـر صـنعتبازاریابی در حوزه
 ،والت و خدماتخدمات و غیره که براي بازاریابی محص

در مدل کاتلر و کلر میـزان خـدمات  قابل کاربرد است
هاي شـبکه بازاریـابی پیشـین بـه مطلوب و محدودیت

 انـدهاي اصلی بازاریابی قلمداد شـدهزمینه عنوان پیش
)Kotler and Armstrong, 2006: 221.(  ــدل در م

هـایی نظیـر سـاختار بـازار و روزنبلوم تاکید بـر مولفـه
متغیرهــاي مــوثر بــر ســاختار شــبکه بازاریــابی نمــود 

عد فضا و مکـان و اما در مدل نویس به بُبیشتري دارد، 
عـد تاکیـد بیشـتري تـرین بُآنالیز فاصله به عنوان مهم

بازاریــــابی  ).6: 1392دارد (رضــــوانی و همکــــاران، 
مفهـوم عـام بازاریـابی  ماننـدنیز محصوالت کشاورزي 

مخصـوص  با این تفاوت که این نوع بازاریـابی .باشدمی
 .)Ahmed, 2013: 55( باشـدصوالت روسـتایی مـیمح

فرایندي است که شـامل  ،بازاریابی محصوالت روستایی
ت در مزرعه تا رسیدن به دست مصـرف تولید محصوال

، پیوسـته متعـدد ماننـدهـاي فعالیـتشـامل و کننده 
بنـدي، و برداشت، درجه داشتتولید، براي ریزي برنامه
، وريآفــرســازي، بنــدي، حمــل و نقــل، ذخیــرهبســته

 Vadivelu and( باشـدمـیتبلیغـات توزیـع و فـروش 

                                                             
3. Nois 
4. Rosenbloom 
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Kiran, 2013: 108( . زمان (ذخیـره سـازي)، از طریق
) و انتقال بنديوري و بستهآفرفضا (حمل و نقل)، فرم (

 بازاریابیهاي کانالطریق  مالکیت در سطوح مختلف از
)Rehman et al., 2012: 69.(  برخی از تعـاریف حتـی

هزینـه خرید لوازم، اجاره تجهیزات، و پرداخت "شامل 
چنـین  .)Patnaik, 2011: 12( شـودمینیز "نیروي کار

در مـورد بـازار تبادل اطالعـات  هایی وابسته بهفعالیت
 Gulati( اسـتو به شدت وابسته به امـور مـالی  است

and Swati, 2013: 34(.  هدف اصلی بازاریـابی کسـب
کننده سود به طور همزمان براي تولید کننده و مصرف
ــی ــا م ــردوي آنه ــاي ه ــردن نیازه ــرآورده ک ــدو ب  باش

)Kumar, 2015: 11.(  اهـــداف بازاریـــابی کارآمـــد
 ات برايامکان بهترین فراهم کردن) 1شامل:  کشاورزي

بدسـت آوردن بهتـرین و  گـانترین تولید کننـدهعمده
فراهم آوردن امکانات براي بـاال بـردن  )2ن؛ بازده ممک
ــت ــوالت کیفی ــب محصــوالت  محص ــروش مناس و ف

 کاهش اختالف قیمت اولیـه بـین تولیـد )3کشاورزي؛ 
دسترسـی مسـتقیم  )4؛ کننده نهـایی کننده و مصرف

محصـوالت کشـاورزي بـا قیمـت گان بـه  کننده مصرف
ــاال ) 5؛ )Elamathi, 2013: 45( مناســب و کیفیــت ب

) کـم کـردن 6اطالع رسانی در مورد قیمت محصوالت 
همـه ایـن عوامـل  .باشـدها مـیها و داللدست واسطه

ــروش محصــوالت  ــق ف ــد از طری ــزایش درآم ــت اف باع
مندسـازي و توسـعه نگـردد و زمینـه تواکشاورزي مـی
  کنند.ي روستایی را فراهم میاقتصاد خانوارها

روسـتایی در صـدد تولیدات کشـاورزي و بازاریابی 
 باشدتوسعه اقتصاد روستایی و کاهش فقر روستایی می

)Kumar et al., 2014:195 ارتبـاط مسـتقیمی بـا  و)؛
مانند کود،  هاي کشاورزيمحصوالت کشاورزي و نهاده

 Nagori(آالت کشـاورزي دارد  کش، بذر و ماشینآفت

and Saxena, 2012: 46(  تــرین مهــمو یکــی از
هاي توسعه اقتصاد فضاهاي روستایی محسـوب  شاخص

دلیــل  بــه ).1: 1392شــود (رضــوانی و همکــاران، مــی
تمرکز بر تولید بهتر و افزایش قیمت محصوالت باعـث 

 ,Ahmed(شود افزایش درآمد خانوارهاي روستایی می

هـاي جدیـدي بـراي فرصتنظام بازاریابی  .)55 :2013
پیوستن به سیستم یکپارچه بازاریابی جهانی، و تقویت 

 کشاورزانکشور را به پیش روي  بازاریابی کشاورزي در
باعـث  ی روسـتایی،بازاریـاب در همچنـین؛ دهد قرار می
ــرویج،   روســتاییمنــاطق و توســعه  ادغــام فرهنگــیت

نیـاز  مـورد ردامـوتوان گفت کـه بنابراین میشود؛  می
امکانــات  ) وجــود1شــامل:  بـراي بازاریــابی کشــاورزي

امکانـات  ) وجـود2؛ مناسب براي نگهداري محصـوالت
براي فروش محصـوالت در  حمل و نقل مناسب و ارزان

مناطقی که قیمت آن محصـول بیشـتر از محـل خـود 
اطالعات روشن در مورد شرایط بـازار و ) وجود 3باشد؛ 
، به طوري که سود هاواسطهتعداد کاهش ) 4؛ هاقیمت

و سود واسطه کاهش یابد. این امر موجب افزایش بازده 
هـاي ) برگزاري کالس5شود؛ می به کشاورزانبیشتري 

  آموزشی و افزایش آگاهی کشاورزان.
کارکرد اصلی منـاطق روسـتایی  که نیاتوجه به  با

تـاثیر آن بـر اشـتغال،  در جهان سوم کشاورزي است و
ــر و  ــدیل فق ــایی تع ــذایی و خودکف ــت غ ــد، امنی درآم

ــاالیی  ــت ب ــاورزي از اهمی ــتایی، کش ــاي روس خانواره
ــان  ).Meijerink, 2007: 47( برخــوردار اســت مخالف

وري، راهبرد کشاورزي اعتقاد دارند پـایین بـودن بهـره
وجود نیروي انسانی مازاد و عدم توان جذب این نیروها 

پدیـده سـبب بـروز  تیـدر نها ،توسط بخش کشاورزي
امـا  ؛)224: 1382شود (سـینگ، مهاجرت از روستا می

تجربه کشورهاي صنعتی غرب در مراحل صنعتی شدن 
این نکته را مـورد تاکیـد قـرار داده اسـت کـه توسـعه 
ــر  اقتصــادي در مراحــل اولیــه خــود از طریــق تکیــه ب

وري آن و گسترش رشد ایـن کشاورزي و باالبردن بهره
بـوده پـذیر دي امکـانهـاي اقتصـاایر بخشبخش به س

نقـش  ایـن بخـش و) 153: 1389(شایان و همکـاران، 
ایفـا  هاکشـورو اجتماعی اي در توسعه اقتصادي عمده

صـاحب  .)Vadivelu and Kiran, 2013: 109( کندمی
رابینسـون، نیـل ظران توسعه مانند لویس امرج، جون ن

لـوئیز و روزن  اسملسر، مایکـل تـودارو، روسـتو، آرتـور
روسـتا بـه عنـوان بخـش کـه  نیـااشتاین، با احتساب 

مهمی از جامعه زیستی کشورها، راه توسـعه اقتصـادي 
کشــورها و توســعه روســتایی را در توســعه بخــش 

و در این راسـتا )، Saifi, 2008: 26( اندکشاورزي دیده
بر اثرات عمده بخش کشاورزي مانند کـاهش بیکـاري، 
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هاي شغلی، باالبردن سطح کیفیت زندگی ایجاد فرصت
 .)White, 2012: 11( اندتاکید کردهدر روستاها و غیره 

بنابراین اگر با رویکرد توسـعه کشـاورزي و کشـاورزي 
 کاهش موانـع موجـود در بازاریـابی ،محوري نگاه کنیم

توانـد باعـث افـزایش درآمـد محصوالت کشاورزي مـی
ـــتایی ـــاي روس ـــاه، خانواره ـــزایش رف ـــزایش ، اف اف

توسعه تبع به به توانمندسازي، سطح کیفیت زندگی و 
ي ایـن شود. استداللی که بـرامی پایدار روستایی منجر

است که کشـاورزي قابلیـت توانیم بیاوریم این ادعا می
دارد کـه هـم بخـش صـنعت و تجـارت و هـم پویـایی 

انــداز، توانمندســازي آمــوزش، اشــتغال، درآمــد و پــس
اقتصادي و اجتماعی خانوارهاي روستایی را بـه دنبـال 
داشته باشد و در نتیجه روستاها را در مسیر پیشرفت و 

در این پژوهش نیـز تاکیـد  . لذاقرار دهدپایدار توسعه 
در رابطـه بـا  محوري بـوده اسـت. يبر رویکرد کشاورز

بـه بازاریابی محصوالت کشاورزي مشـکالت متعـددي 
  شرح زیر وجود دارد:

) دسترسی محدود کشاورزان بـه اطالعـات در مـورد 1
ار کشاورزان دسترسی محدودي بـه اطالعـات بـاز: بازار

شـود. منتقـل نمـیدارند و اطالعات به درستی به آنهـا 
بازاریـابی تولیـدات کشـاورزي  در راه یاین مانع بزرگـ

وجـود  یمناسـب یاطالعـات همچنین هیچ کانـالِ است.
زي را ندارد که کشاورزان از طریق آن اطالعات کشـاور

هـا الزم اسـت رسـانهنـد. در زمان مناسب دریافـت کن
هـا هـم اطالعات را به کشاورزان منتقل کننـد. واسـطه
سـود  نبخاطر حرص و طمـع و بـراي بـه دسـت آورد

بیشتر اطالعات اندکی در رابطه با قیمت محصوالت بـه 
  .کنندکشاورزان منتقل می

با توجه به دسترسی محدود : ) عدم آگاهی کشاورزان2
کشــاورزان بــه اطالعــات، در زمینــه ابتکــارات جدیــد، 

ها، تغییر در زمینه قیمت و توزیع محصـوالت، سیاست
و مقررات جدید هاي جدید، قوانین ها و تکنیکنوآوري

بازاریـابی آشـنایی کمـی در مـورد  کشـاورزانو غیره، 
قادر بـه درك  بنابراین آنها. دارندمحصوالت کشاورزي 

نفـع به و این  هاي مختلف در این زمینه نیستندفرصت
  باشد.می هاواسطه

سوادي علـت بی: کشاورزانو کم سوادي  سوادي) بی3
سـوادي مشـکل بـی کشاورزان است.اصلی عدم آگاهی 

سواد بودن دانند که خود بیبزرگ آنها است و آنها نمی
این مانع اصـلی بـراي  ست.ا آنها ترقیمانع پیشرفت و 

 که با آنها رابطه دارند کسانی توسعه خود آنها و به نفع
. آنها فقط به کسـانی اعتمـاد دارنـد و بـا آنهـا باشدمی

شناسند و یا با کسـانی معاملـه کنند که میمعامله می
  دهند.کنند که به آنها وام میمی
: هـا)واسـطه زیادتعداد هاي طوالنی بازاریابی () کانال4

هـاي بازاریـابی طـوالنی کانال وجود مشکل اصلی دیگر
ها در آن دخالت دارنـد که تعداد زیادي از واسطه است

شود و در پایان کشـاورزان که منجر به تقسیم سود می
با بهاي کم و دستمزد کم راضی به فروش محصول بـه 

  شوند.ها و دالالن میاین واسطه
هـا : دولـتهاي جدیدآوريفن عدم وجود نوآوري و) 5

اي را بـراي بدسـت هاي جدید و بـه روز شـدهآوريفن
آوردن و افـزایش تولیـد محصــوالت کشـاورزي اعمــال 

را بـه منـاطق  اند، امـا بجـاي آنکـه ایـن فنـاوريکرده
تنهـا بـه منـاطق ایـن فنـاوري ، روستایی انتقال دهند

ــهري مســتقر  ــاطق ش ــده و در من شــهري محــدود ش
  .اند شده

تـرین مهـم از یکـیهاي فیزیکـی: ) فقدان زیرساخت6
حصـوالت کشـاورزي عـدم مشکالت در زمینه توزیع م

باشــد. هــا و امکانــات زیربنــایی مــیوجــود زیرســاخت
-تـرین آنهـا مـیها مهم هاي حمل و نقل و جاده شبکه

هاي بازاریابی و سـاختارهاي  باشد. بدون تردید، مهارت
ــه مهــم ــل از جمل ــرین حمــل و نق ــت ت ــل موفقی عوام

بنگاههاي اقتصادي است. با ایـن حـال، اکثـر کسـب و 
هـاي خـانوادگی هسـتند کـه کارهاي کوچک، شـرکت

بهـره بـوده و فاقـد هاي بازاریـابی بـیمعموالً از مهارت
هـاي بـه روز هاي زیرساختی براي انجام فعالیتقابلیت
  هاي توزیعی بازاریابی هستند. سیستم

مـالی  موسسـات: مـالی ) عدم اعتمـاد بـه موسسـات7
بـراي کمـک  هاي غیردولتیها، سازمانمختلف، تعاونی

انـد امـا کشـاورزان بـه آنهـا به کشاورزان بوجود آمـده
ــاز ــد و ب ــاد ندارن ــا را  اعتم ــوي آنه ــت وام از س پرداخ

  دانند.منطقی میغیر
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عـدم وجـود افـراد : ) عدم وجود افراد آمـوزش دیـده8
اصلی است که مانع از تنظیم بازار آموزش دیده مشکل 

به نوبه خود باعث مشکالت دیگري مانند تاخیر است و 

 در معـامالت، رونـد غیـر سیسـتماتیک توزیـع و غیـره
  شود. می

  

  
  1397، مدل مفهومی تحقیق؛ نگارندگان: 1شکل 

  
  تحقیقشناسی روش

منطقه مورد مطالعـه در محـدوده سیاسـی بخـش 
مرکزي شهرستان پلـدختر در جنـوب اسـتان لرسـتان 

تري کیلـوم 100در حـدود  ایـن شهرسـتان واقع است.
ــوب  ــاد خرمجن ــتان آب ــین اس ــرز ب ــتانهاي  و م ، لرس

ت جمعی 1395طبق مرکز آمار  است. ایالمخوزستان و 
نفر و داراي دو بخش مرکـزي و معمـوالن  75332 آن

  این  باشد.. بخش مرکزي داراي چهار دهستان میاست

  
که به دلیـل  استو هواي معتدل  آبشهرستان داراي 

کشـکان و سـیمره و  و پر آب دو رودخانه دایمیوجود 
ـــت ـــود دش ـــلخیروج ـــاي حاص ـــرایط و  ،ه داراي ش

ــیل ــوالت  پتانس ــد محص ــه تولی ــاالیی در زمین ــاي ب ه
ــی ــاورزي م ــد. کش ــدول ( باش ــی1در ج ــاي ) ویژگ ه

هاي بخـش مرکـزي شهرسـتان پلـدختر آوره دهستان
  شده است.

  
  بخش مرکزي شهرستان پلدختر و نوع محصوالت جمعیتیهاي ویژگی :1جدول 

  محصوالت غالب  جمعیت  خانوار  روستا  دهستان
  سبزیجات حبوبات، کاهو، انواعر، گوجه، کندم، جو، کلزا، مرکبات، خیا  10388  2614  24  جایدر
  خیار، گندم، گوجه، جو، بادمجان، گوجه، مرکبات و انواح حبوبات  4999  1221  28  جلوگیر
  حبوبات، کاهوجان، گوجه، انجیر سیاه، مرکبات و انواع سبزیجات، بادم  8692  2301  25  مالوي

  مرکبات، خیار، بادمجان، گوجه، گندم، جو، حبوبات، مرکبات  3211  738  36  غربیمیانکوه
  -  27290  6874  113  کل

  1395؛ جهاد کشاورزي شهرستان پلدختر، 1395ایران، منبع: مرکز آمار 
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  1397ترسیم: نگارندگان،  ،موقعیت بخش مرکزي شهرستان پلدختر نقشه : 2 شکل

  

  
  .1397ترسیم: نگارندگان، نمودار مراحل و جریان روش پژوهش،  : 3شکل 

  
این پژوهش از نظر هدف، کـاربردي و روش انجـام 

ها دادهآوري  جمعباشد. میی و کیفی) ترکیبی (کمآن 
بـوده » میـدانی«و » اسـنادي«اطالعات بـه دو روش و 

ــه اســت. ــات نظری ــنادي، مطالع ــق روش اس اي از طری
نامه (خبرگان و به هاي میدانی نیز از طریق پرسش داده

اري آمـ جامعـۀ .آوري شـدصورت مقایسه زوجی) جمع
کارشناسان امـور کشـاورزي و مـدیریت تحقیق شامل 

بـا  باشـد.می بخش مرکزي شهرستان پلدختربازاریابی 
کارشـناس  30 ،گیـري هدفمنـدروش نمونهاستفاده از 

بـا توجـه بـه براي انجام مقایسات زوجی انتخاب شـد. 
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اصـلی،  پنج مانع، امرمطالعات نظري و نظر مختصصان 
 -فیزیکی، فرهنگی، مالی، ساختار بازار و موانع ترویجی

 بــراي چــالش و مــانعزیــر  بیســت و پــنجاطالعــاتی و 
در شهرسـتان پلـدختر  حصـوالت روسـتاییبازاریابی م

 کمیـت تعیـین، بـراي شناسـایی رابطـهگردید.  تعیین
 ارائـه دلیـل ، و همچنـین بـهموانع اهمیت وزن، روابط

 بهترین باالي انتخاب توانایی همچنین و غنی اطالعات
 تحلیـل تحقیـق از فرآینـد هـدف بـه توجـه بـا گزینه
 پایـایی و روایـی .شـد استفاده )FANP( اي فازي شبکه

 شد. تأیید متخصصان از جمعی نظر با نیز ابزار سنجش

آورده  پـژوهشو مراحـل  ریـاننمـودار ج) 3در شکل (
  شده است.

تــرین موانــع بازاریــابی محصــوالت کشــاورزي در مهــم
ــه داراي  ــا ک ــاس معیاره ــه براس ــورد مطالع ــه م منطق

دار بـودن، هایی چون قابـل درك بـودن، معنـی ویژگی
مفهومی، تناسب با واقعیت، مرتبط بـودن داشتن بنیان 

ــار علمــی،  ــا موضــوع، برخــورداري از ســادگی و اعتب ب
همچنین با توجه به مطالعات و تحقیقـات انجـام شـد. 

) 2ترین موانع بازاریابی را به شرح جدول (توان مهممی
  بندي کرد.براي این پژوهش دسته

  
  موانع بازاریابی محصوالت کشاورزي بنديطبقه :2جدول 

 ساختار نامناسب بازار  (C3) مالی  (C2) فرهنگی (C1) فیزیکی
(C4)   

 اطالعاتی - ترویجی
(C5)  

 حمل و نقل
(C1-1)  

 عدم آگاهی کشاورزان
(C2-1)  

-C3)کمبود اعتبار و سرمایه
1)  

  عدم بازارهاي خارجی
 (C4-1) 

   آموزشی کالسهاي
(C5-1) 

 بندي بستهبندي و درجه
(C1-2)  

 کشاورزان بیسوادي
(C2-2)  

   قیمت تورم
(C3-2)  

  هادال و هاواسطه
 (C4-2)  

 بازاریابی هايانجمن
(C5-1)  

 صنایع تبدیلی
(C1-3)  

 عدم آموزش
(C2-3)  

 وام ارائه عدم
(C3-3)  

 مناسبشبکه توزیع 
(C4-3)  

مراکز اطالع رسانی به 
  (C5-1) کشاورزان

 نگهداري و انبارداري
(C1-4)  

 عدم وجود تعاونی
(C2-4)  

  تبلیغات براي سرمایه
(C3-4)  

 قیمت و از بی اطالعی  (C4-4)قیمت فصلی نوسان
  (C5-1)بازار تقاضاي

 آورينوآوري و فن
(C1-5)  

 هاي مردم نهادسازمان
(C2-5)  

  حمایت مالی دولت
(C3-5)  

 خرید محصولعدم پیش
(C4-5)  

 بازاریابی شیوههاي انتقال
(C5-1)  

  1397، هاي تحقیقمنبع: یافته
  

 تئـوري): FANP( اي فـازي شـبکه  تحلیل فرآیند
ــه ــازي  مجموع ــط )FANP(ف ــار توس ــین ب ــراي اول  ب

) بـراي مقابلـه بـا عـدم قطعیـت در 1965زاده (عسگر
مزیـت آن نسـبت بـه  هـا معرفـی شـد.تصمیم گیـري

)AHP(  زیــر ، کــه وابســتگی بــین معیارهــا اســتایــن
 شوند)نامیده میها عناصر ها (همه اینمعیارها و گزینه

را در نظـر  انـدهایی جمع شـدهکه با یکدیگر در خوشه
یـک از  در ایـن روش هـر .)Attri, 2013: 5( گیـردمی

هـاي زوجـی خـویش را بـا گیرنـدگان مقایسـهتصمیم
کـه ایـن کننـد هـاي زبـانی ایجـاد مـیکاربرد عبـارت

퐴ها به صورت اعداد فازي مثلثی  عبارت = (푙,푚, 푢) 

푙گــردد. جــایی کــه تبــدیل و بیــان مــی ≤ 푚 ≤ 푢 .
,푙,푚پارامترهاي  푢 کوچکترین دهنده ترتیب نشان به 

 رینـبزرگتــ و تـرینبخـش امیــد ارزش ممکـن، مقـدار
فـازي  رویـداد یک براي توصیف که است ممکن مقدار

معادله  در مثلثی فازي عدد یک عضویت تابع .رخ دهد
  است: شده داده نشان) 1(

  )1رابطه (

μ (푥) =
(푥 − 1)/(푚 − 1)
(푢 − 푥)/(푢 −푚)

0

푖 ≤ 푥 ≤ 푚
푚 ≤ 푥 ≤ 푢
표푡ℎ푒푟푤푖푠푒

 

) 4( شکل در عضویت، تابع عنوان به مثلثی فازي اعداد
  است: شده داده نشان
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  مثلثی فازي عدد از عضویت تابع یک :4شکل

  

 روش فازي که در این مقالـه اسـتفاده شـده اسـت
کـه بـه  ) ارائه شده2003( 1توسط اوپري کویک تزنگ

ــــی 퐶푆퐶퐹روش ــــروف م ــــر .باشــــدمع 퐴 اگ =
(푙 ,푚 	, 푢 باشد نشان دهنـده سـازگار مناسـب  (

  :استباشد. این روش شامل مراحل زیر بین عناصر می
  :)4و  3، 2(هاي سازي از طریق رابطه عادي: 1 مرحله

  

푋푙  )2( رابطه = (푙 −푚푖푛	푙 )/∆  
푋푚  )3( رابطه = (푚 −푚푖푛	푙 )/∆  
푋푢  )4( رابطه = (푢 −푚푖푛	푙 )/∆  

∆ که در آن: = 푚푎푥 푟 	−푚푖푛 푙  
و  푈푆 بـاال و کـران 퐿푆 محاسبه کران پایین: 2 مرحله
  :)6و  5(هاي شده از طریق رابطه استاندارد مقدار

  

푋푙푠  )5( رابطه = 푥푚 /(1 + 푥푚 − 푥푙 ) 
푋푢푠  )6( رابطه = 푥푢 /(1 + 푥푢 − 푥푢 ) 

نرمــال مــاتریس از  ارزش مجمـوع محاســبه: 3مرحلـه 
  :)7(طریق رابطه 

  )7( رابطه
푋 = 푋푙 1− 푥푙푠 + 푥푟 푥푟푠

/ 1− 푋푥푙푠
+ 푥푟  

محاسبه ارزش و وزن نهایی از طریـق رابطـه : 4مرحله 
)8(:  

푍  )8( رابطه = 푚푖푛 푙 + 푥 ∆  
باید نـرخ ناسـازگاري محاسـبه شـود تـا  همچنین

مقایسات زوجی وجـود  ینمشخص شود آیا سازگاري ب
الزم بـه یــادآوري اسـت کـه ســازگاري دارد یـا خیـر؟ 

                                                             
1. Opricovic Tzeng 

اي شـبکه هاي مقایسه زوجی در فرایند تحلیلماتریس
کـه بایسـتی ترین موضـوعاتی اسـت یکی از مهم فازي

 مراحـل گیـري لحـاظ شـود.همواره در فرایند تصـمیم
  نرخ ناسازگاري شامل: محاسبه

: مـاتریس  푊푆푉ردار مجمـوع وزنـیمحاسـبه بُـ الـف)
بـه  푊هاي نسـبی را در بردار وزن 퐷مقایسات زوجی 

푊푆푉کنیم. دست آمده ضرب می = 퐷 ×푊 
هـا نسـبی شـاخص را بر وزن 푊푆푉جواب حاصل ب) 

  بدست آید.  퐶푉کنیم تا بردار سازگاري تقسیم می
محاسبه بزرگترین مقدار ویـژه مـاتریس مقایسـات  ج)

휆)زوجی  : براي محاسبه بزرگترین مقـدار ویـژه  (
ــردار  ــر ب ــانگین عناص ــی، می ــاتریس مقایســات زوج م

  .)9(رابطه  شودسازگاري محاسبه می
휆  )9( رابطه = (푐 + 푐 +⋯ .+푐 )

÷ 푛 
شاخص سـازگاري  퐼푅퐼محاسبه شاخص سازگاري  )ـه

  شود:محاسبه می )10رابطه (به صورت 

퐼푅퐼  )10رابطه ( =
휆 − 푛
푛 − 1  

푛 ها بودهتعداد شاخص  
: شـــاخص نـــرخ 퐼푅محاســبه نـــرخ ناســازگاري  ي)

  د:شومحاسبه می )11رابطه (ناسازگاري به صورت 
퐼푅  )11رابطه ( =

퐼퐼
퐼푅퐼 

퐼푅퐼  شود.زیر استخراج می )3( از جدول  
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  ماتریس هاي تصادفی IRIمقادیر  :3 جدول
N IRI N IRI 
2 0 9 1/45 
3 0/58  10 1/49 
4 0/9  11 1/51 
5 1/12  12 1/48 
6 1/24  13  1/56 
7 1/32 14 1/57 
8 1/41 15  1/59 

  
باشـد،  1/0اگر نرخ ناسازگاري کوچکتر یا مسـاوي 

 1/0سازگاري سیستم قابل قبول است و اگر بیشـتر از 
هـاي خـود بهتر است تصمیم گیرنده در قضـاوت باشد

ترین مشکالت در سلسـله یکی از مهم تجدید نظر کند.
بررســی رابطــه بــین عناصــر مختلــف  )AHP(مراتبــی 

 تحلیـل ماتریس می باشد. که ایـن مشـکل در فرآینـد
چرا که در ایـن  است؛ حل شده )ANP(اي فازي شبکه

شـود روش روابط پیچیده میان سطوح نیز مشخص می
)Valmohammadi and Dashti, 2016: 171(.  شـکل

 و تحلیــل مراتــب سلســله بــین ســاختاري ) تفـاوت5(
 سلسـله در عناصـر واقع، در .دهدمی نشان را ايشبکه
محاسـبه وزن بردارهـا در  .هسـتند وابسته اغلب مراتب
دقیقـا مثـل سلسـله  )FANP(اي فـازي شـبکه تحلیل

اي فازي ولی در تحلیل شبکه .باشدمی )AHP(مراتبی 
بندي، به بررسی ارتباط بین عناصـر نیـز عالوره بر رتبه

این ارتباط را در قالب یک سـوپر مـاتریس  وپردازد می
  کند.بیان می

  

  
  

  )ANP(و تحلیل شبکه  )AHP(تفاوت ساختاري سلسله مراتب  :5شکل 
  

همدیگر  معیارها به صورت زوجی باکه  نیابعد از 
باید اعداد زبانی به اعداد فازي تبدیل  ،مقایسه شدند

 جدول در هاهر یک از مقیاس توصیف و تعریف شوند.
  شده است. داده نشان )4(
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 اي ساعتی طیف فازي معادل مقیاس نه درجه: 4جدول 
  معکوسمعادل فازي   معادل فازي jنسبت به  iعبارات کالمی وضعیت مقایسه 

  )1و1و1(  )1و1وPreferred Equally )1ترجیح یکسان 
  )0,33و 0,5و 1(  )1و2و3(  بینابین

  )0,125و 0,33و 0,5(  )2و3وPreferred Moderately  )4مرجع  کمی
  )0,2و 0,25و 0,33(  )3و4و5(  بینابین

  )0,166و 0,2و 0,25(  )4و5وPreferred Strongly  )6مرجع خیلی
  )0,142و 0,166و 0,2(  )5و6و7(  بینابین

  )0,125و 0,142و 0,166(  )6و7وVery Strongly Preferred   )8خیلی زیاد مرجع 
  )0,111و 0,125و 0,142(  )7و8و9(  بینابین

  )0,111و 0,111و0,111(  )9و9وExtremely Preferred   )9کامال مرجع 

  
  هاي تحقیقبحث و یافته

کارشناسان امور کشاورزي و  بین نامهپرسش توزیع
ــق ــابی تحقی ــدیریت بازاری ــاکی م ــه اســت آن از ح  ک

سـال  40 تـا 31 دهندگان پاسـخ سنی مقدار بیشترین

 پاسـخگویان اکثـر تحصـیالت درصـد، 3/63اند با بوده
 6/76جنسـیت   نظـر از کارشناسی ارشد بـوده، مدرك
 در کامـل اطالعـات. انـدبـوده مـرد پاسخگویان درصد

  .است شده ) آورده5جدول (
  

  هاي توصیفی جمعیت مورد مطالعه ویژگی :5جدول 
  درصد  تعداد پاسخگو  بیشترین پاسخگو  مشخصات پاسخ دهنده

  3/63  19  سال 40تا  31  سن
  6/46  14  فوق لیسانس  تحصیالت
  6/76  23  مرد  جنسیت

  1397 ،تحقیق هايیافته: منبع
  

بر اساس الگریتم اجرایی ابتدا : تشکیل ماتریس اولیه
عناصر مرتبط با آنهـا مشـخص شـد. بـر  موانع اصلی و

و  مانع اصلی 5اساس نظر کارشناسان و مطالعات نظري 
هـاي ترین موانـع و چـالشزیر موانع به عنوان مهم 25

کشاورزي در شهرستان  صوالتپیش روي بازاریابی مح
موانع اصلی و زیر موانع . پلدختر انتخاب و شناسایی شد

موامـع فیزیکـی کـه شـامل زیـر موانـع  -1 آنها شامل:
 و بندي درجه امکانات نقل، نبود و حمل نبودن (مناسب

 وري، نبـودنآفـر و تبـدیلی صـنایع بندي، نبودنبسته
 نوآوري وجود محصوالت و عدم انبار و نگهداري امکانات

 که شامل زیر موانع فرهنگی -2؛ جدید) هايآوريفن و
 کشاورزان، عدم کشاورزان، بیسوادي آگاهی موانع (عدم

 وجـود کشـاورزان و عـدم آمـوزش عـدم تعاونی، وجود
که شامل  موانع مالی -3؛ )NGO( نهادمردم هايسازمان

 قیمـت سـرمایه، تـورم و اعتبـار هاي (کمبودزیر موانع

 سـرمایه کشاورزان، فقـدان به وام ارائه عدممحصوالت، 
 مـالی موسسـات وجـود تبلیغـات و عـدم انجـام  براي

کـه بـازار  موانع ساختار نامناسـب -4، کننده) حمایت
 محصــوالت قیمـت فصـلی شـامل زیـر موانـع (نوسـان

 هاواسطه وجود خارجی، بازارهاي وجود کشاورزي، عدم
محصوالت و  خرید پیش و دولت حمایت دالالن، عدم و

 و کشـاورزان بـین مستقیم و مناسب توزیع شبکه عدم
کـه  اطالعـاتی -موانع ترویجی -5 وکنندگان)  مصرف

 وجـود آموزشـی، عـدم هـايشامل (عدم وجود کـالس
 اطالع مراکز وجود بازاریابی، عدم به مربوط هايانجمن
 و محصـوالت قیمـت از اطالعیکشاورزان، بی به رسانی

 منطقه افراد به بازاریابی هايشیوه انتقالبازار و  تقاضاي
موانـع اصـلی بعد از شناسـایی . باشندمی کشاورزان) و

  ).6جدول ( ماتریس اولیه تشکل شد.
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  ماتریس اولیه معیارهاي اصلی :6 جدول
   فیزیکی  معیار اصلی

(C1) 
   فرهنگی
(C2)  

   مالی
(C3)  

   بازار ساختار
(C4)  

 اطالعاتی- ترویجی
(C5)  

  1  6  6  4  4  (C1) فیزیکی
  166/0  1  6  3  3  (C2) فرهنگی

  166/0  166/0  1  25/0  4   (C3) مالی
  25/0  33/0  4  1  4  (C4) ساختار بازار

  25/0  33/0  25/0  25/0  1  (C5) اطالعاتی - ترویجی
  1397، هاي تحقیقمنبع: یافته

  

در ایـن مرحلـه : مقایسه زوجی مـاتریس معیارهـا  
وسیله کارشناسان امر به صـورت  همعیارهاي اصلی که ب

 بـه سـپس وده شد؛ آورزوجی باهم دیگر مقایسه شده 
 در شـده ذکـر مقیـاس اسـاس بـر مثلثـی فازي اعداد

مـاتریس فـازي مقایسـه  .است شده تبدیل )4( جدول
زوجی معیارهاي اصلی طبق نظر کارشناسان در جدول 

  آورده شده است. )7(

  

  معیارها به صورت اعداد فازي زوجی مقایسه :7جدول 
  فیزیکی  معیار اصلی

(C1) 
  فرهنگی
(C2)  

  مالی
(C3)  

  ساختار بازار
(C4)  

  اطالعاتی - ترویجی
(C5)  

  )1،1،1(  )5،6،7(  )5،6،7(  )3،4،5(  )3،4،5(   (C1) فیزیکی

  )0,142،0,166،0,2(  )1،1،1(  )5،6،7(  )2،3،4(  )2،3،4(  (C2) فرهنگی

  )0,142،0,166،0,2(  )0,142،0,166،0,2(  )1،1،1(  )0,2،0,25،0,33(  )3،4،5(  (C3) مالی

  )0,2،0,25،0,33(  )0,25،0,33،0,5(  )3،4،5(  )1،1،1(  )3،4،5(  (C4) ساختار بازار

  )0,2،0,25،0,33(  )0,25،0,33،0,5(  )0,2،0,25،0,33(  )0,2،0,25،0,33(  )1،1،1(  (C5)اطالعاتی - ترویجی

  1397، هاي تحقیقمنبع: یافته
  

وزن فـازي بعـد در مرحلـه : وزن فازي موانع اصـلی 
در هــایی کــه هریــک از معیارهــا از طریــق رابطــه

توضیح روش فازي آمده بود محاسـبه هاي قبلی  مرحله

وزن فـازي هریـک از معیارهـا  )8(شد کـه در جـدول 
  آورده شده است.

  

  وزن فازي معیارها :8 جدول
  وزن فازي  اصلی معیار

  000/123  فیزیک
  166/84  فرهنگی

  666/38  مالی
  750/66  ساختار بازار

  000/11  اطالعاتی - ترویجی
  1397، هاي تحقیقمنبع: یافته

  
  .آورده شده است) 9شود که نتایج آن در جدول (ررسی میب 1معیارها در بازه صفر و وزن  بعد در مرحله
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  1 و صفر بازه در معیارها فازي وزن :9 جدول
 1بازده صفر و   معیار
  472182/0  31058/0  186853/0  فیزیکی
  115791119/0  212524198/0  337850349/0  فرهنگی

  057835381/0  097634879/0  165642623/0  مالی
  089512667/0  168546419/0  281541958/0  ساختار بازار

  017296473/0  02777544/0  045862301/0  اطالعاتی - ترویجی
  1397، هاي تحقیقمنبع: یافته

  
در نهایـت وزن  : نهایی موانـع اصـلی  بررسی وزن 

ــابی  ــع بازاری ــاي اصــلی موان ــک از معیاره ــایی هری نه
بـراي بندي شد. محصوالت کشاورزي محاسبه و اولویت

همه معیارهاي بازاریـابی بـه صـورت م این مرحله اانج
بنـدي موانـع و اولویـتمقایسـه گردیـد. نتـایج زوجی 
وسـتاهاي محصـوالت کشـاورزي ر هاي بازاریابیچالش

)، 10طبـق جـدول (بخش مرکزي شهرستان پلـدختر 
هاي فیزیکـی معیار فقدان زیرساختدهد که نشان می

بنـدي، بنـدي و بسـتهبه دلیل کمبـود امکانـات درجـه
ــات  ــودن امکان ــرآوري، نب ــدیلی و ف ــنایع تب ــودن ص نب
نگهداري و انبـار محصـوالت و عـدم وجـود نـوآوري و 

در نقـاط روسـتایی منطقـه مـورد  هاي جدیـدآوري فن
تـرین مـانع بازاریــابی مهــم 316/0 ضـریببـا  مطالعـه

محصــوالت کشــاورزي در بخــش مرکــزي شهرســتان 
روستاهاي شهرستان پلدختر به دلیل  باشد.پلدختر می

آب سـیمره و استقرار در کنار دو رودخانـه مهـم و پـر 
باشند ولـی بـه دلیـل نی میکشکان داراي کشاورزي غ

بازاریــابی مناسـب و درســت و همچنـین نبــودن عـدم 
ي حمـل و نقـل هاصنایع تبدیلی و تکملی و زیرساخت

هـا و بیشتر سود حاصل از فروش محصوالت به واسـطه
رسد که این عامل  هاي کشاورزي میفروشندگان نهاده

به طور مستقیم و غیر مستقیم بر سطح رفاه و اقتصـاد 
موانـع  گذاشته اسـت.خانوارهاي روستایی اثرات منفی 

درصـد بـاالي  کشاورزان، فرهنگی به دلیل عدم آگاهی
کشـاورزان از سـوي  آموزش عدم کشاورزان، سواديبی

هــاي تعــاونی وجــود عــدم دولــت و جهــاد کشــاورزي،
 )NGO( نهـاد مردم هايسازمان وجود عدم روستایی و
دومــین مـانع بازاریـابی محصــوالت  217/0 بـا ضـریب

باشد. طبق نظر کارشناسـان و همچنـین کشاورزي می

انـد، گان با مـردم محلـی داشـتهاي که نگارندهمصاحبه
گونـه هـاي مربوطـه هـیچ جهاد کشـاورزي و سـازمان

هاي آموزشی در جهـت افـزایش سـطح آگـاهی کالس
دهنـد. کشاورزان در زمینه بازاریابی به آنها ارائـه نمـی

 کاشـتدر زمـان خصـوص  بـهاي مواقـع فقط در پـاره
برخی از نهادهـاي کشـاورزي ماننـد کـود و  محصوالت

کـه گردد. بذر آن هم با قیمت آزاد بین آنها توضیح می
این عامل به نوبه خود کاهش انگیـزه کشـاورزان را بـه 

سطح زیر کشت محصوالت در نتیجه بر  و هدنبال داشت
 قیمـتفـزایش اکشاورزي اثرات منفـی داشـته اسـت. 

 محصـوالت قیمـت فصلی نوسانکشاورزي،  محصوالت
بازار  و مزرعه سر بازار قیمت بین زیاد کشاورزي، فاصلۀ

محصـوالت از سـوي دولـت و  دمصرف، عدم پیش خری
در کـاهش قیمـت محصـوالت  واسـطه سوء رفتارهـاي

با کشاورزي باعث شده که موانع ساختار نامناسب بازار 
 ه بازاریابیبه عنوان موانع بعدي در زمین 174/0 ضریب

در این زمینه . محصوالت کشاورزي در نظر گرفته شود
الزم است که دولت با پیش خرید محصوالت کشاورزي 
از نوسان قیمت محصوالت کشاورزي جلوگیري کند تا 

اي براي کشاورزان بوجود آید و دست دالالن هم انگیزه
ها کوتا شـود و از ایـن طریـق باعـث افـزایش و واسطه

و توســعه  وارهــاي منطقـهدرآمــد و اقتصـاد خان سـطح
بـه دلیـل  102/0 موانع مالی بـا ضـریب روستایی شد.

کمبود اعتبار و سرمایه در زمینه بازاریـابی محصـوالت 
ــورم ــزایش ت ــودن و اف ــلی ب ــاورزي، فص ــت  کش قیم

از  ارائـه وام بـه کشـاورزانمحصوالت کشاورزي، عـدم 
 سرمایه کشاورزان سوي دولت و موسسات مالی، فقدان

تبلیغات محصـوالت خـود و عـدم حمایـت  انجام براي
دولت در این زمینـه سـومین موانـع اصـلی در زمینـه 
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بازاریابی محصوالت کشاورزي در منطقه مورد مطالعـه 
هـایی کـه در ایـن زمینـه بـا طبـق مصـاحبهباشد. می

صـورت گرفـت، در زمینـه دریافـت کشاورزان منطقـه 
مربوطـه هاي ها و سازماناعتبار از مراکز اعتباري، بانک

گونه حمایت مالی و اعتباري در زمینه هم تا کنون هیچ
بازاریابی محصوالت کشاورزي بـه کشـاورزان پرداخـت 

 رسـانیاطـالع مراکـز وجود عدم ،در نهایت نشده است.
 از آگـاهی نـا بـازار، تقاضاي از اطالعی بی کشاورزان، به

ــت ــوالت، قیم ــی محص ــیب ـــمی از اطالع ــۀ زانـ  عرض
 بـازار، عـدم برگـذاري ظرفیـت از اطالعـیبی تولیدات،

 بـه مربـوط هايانجمن عدم وجود آموزشی، هايکالس
 و منطقـه بـه بازاریـابی هايشیوه عدم انتقال بازاریابی،

بـا نسـبت کشاورزان باعـث شـده کـه موانـع ترویجـی 
از دیگر موانع اصلی و مهم بازاریابی محصـوالت  029/0

در نظـر  پلدخترکشاورزي در بخش مرکزي شهرستان 
نـرخ ناسـازگاري محاسـبه شـده برابـر بـا گرفته شود. 

 1/0کمتـر از  کـه نیـابـا توجـه بـه  ؛باشـدمی 016/0
سازگاري معیارها بـا هـدف گفت که  توانمیباشد،  می

تـوان گفـت کـه می تیدر نهاقابل قبول است.  تحقیق
هـاي بازاریـابی اهمیت معیارهاي اصلی موانع و چـالش

ــتاهاي بخــش مرکــزي  ــوالت کشــاورزي روس محص
 فیزیکـی، شـامل موانـعشهرستان پلدختر بـه ترتیـب 

 موانع مالینامناسب بازار،  موانع فرهنگی، موانع ساختار
تـوان بـه صـورت کلـی مـی باشند. می و موانع ترویجی

اگر موانع بازاریـابی محصـوالت کشـاورزي در  گفت که
منطقه برطرف شـوند، افـزایش تولیـد بهتـر و افـزایش 

باعث افـزایش درآمـد  که نیاقیمت محصوالت، ضمن 
هاي جدیدي بـراي باشد، زمینهخانوارهاي روستایی می

اي، و پیوستن بـه سیسـتم یکپارچـه بازاریـابی منطقـه
بـه پـیش روي  تقویت بازاریابی کشاورزي در کشـور را

توسعه اقتصاد خانوارهـا  تیدر نهادهد که آنها قرار می
 کند؛و به نوبه خود زمینه توسعه روستایی را فراهم می

لذا توجه با موانع بازاریابی و تـالش در جهـت کـاهش 
ترین عوامـل در افـزایش توسـعه این موانع یکی از مهم

  باشد.نواحی روستایی می

  
  موانع اصلی بازاریابی  بندياولویتوزن و  :10جدول 

  1397، هاي تحقیقمنبع: یافته
  

  
  

  اولویت موانع اصلی بازاریابی محصوالت کشاورزي :6شکل 
  

  اولویت  وزن  موانع اصلی
  1  316/0  فیزیکی
  2  217/0  فرهنگی

  4  102/0  مالی
  3  174/0  ساختار بازار

  5  029/0  اطالعاتی - ترویجی
  016/0ضریب ناسازگاري 
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براي بررسی میزان سازگاري ابتدا باید تعداد  .شود بررسی نرخ سازگاري باید در مرحله آخر: بررسی میزان ناسازگاري
  ) آورده شده است.11معیارهاي فازي محاسبه شود که نتیجه آن در جدول ( زوجی متوسط اعداد فازي مقایسه

  
  مثلثی اعداد متوسط تعداد :11جدول 

  اطالعاتی - ترویجی  ساختار بازار  مالی  فرهنگی فیزیکی  معیار اصلی
  4  4  6  6  1  فیزیکی
  3  3  6  1  166/0  فرهنگی

  4  25/0  1  166/0  166/0  مالی
  4  1  4  33/0  25/0  ساختار بازار

  1  25/0  25/0  33/0  25/0  اطالعاتی - ترویجی
  1397، هاي تحقیقمنبع: یافته

  
  عمل کرد:) 14و  13، 12هاي (رابطهصورت  ترتیب به بنابراین براي بررسی میزان سازگاري باید به

  

푑푒푡(퐴  )12رابطه ( − 휆퐼) = 0 →

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
1 − 휆 5.059 6 4 4
. 166 1 − 휆 5.059 3 3
. 166
. 25
. 25

. 166
. 33
. 33

1 − 휆 . 25 4
4 1 − 휆 4

. 25 . 25 1 − 휆⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
= 0 

퐶퐼  )13رابطه ( =
휆 − 푛
푛 − 1 =

5.059 − 5
5 − 1 =

0.059
4 = 0.0147					퐼푅퐼 = .90 

퐶푅  )14رابطه ( =
0.0147
0.90 = 0.016 < .1 

퐶푅از آنجا که  <  گرفـت نتیجه توانمی ،باشدمی 0.1
کـه   طـوري بـه است، سازگار )7( جدول هايارزش که

  است. قبول قابل قضاوت
نتایج بررسی مقایسه : بندي زیر موانعوزن و اولویت

بازاریابی محصـوالت کشـاورزي  زیرمعیارها (زیر موانع)
در شهرستان پلدختر نشان دهنده این است که نبـودن 

ــر ــدیلی و ف ــا نســبت آصــنایع تب ــین  517/0وري ب اول
 444/0با نسبت  عدم آگاهی کشاورزاناولویت، و عامل 

) 439/0دالالن ( و هــاواســطه و وجــود دوم اولویــت
بازاریــابی محصــوالت ســومین چــالش پــیش روي 

 باشـــد.کشـــاورزي در منطقـــه مـــورد مطالعـــه مـــی
) آورده 12زیـر معیارهـا در جـدول ( سایر بندي اولویت

شده اسـت. نـرخ سـازناگاري محاسـبه شـده برابـر بـا 
ــر از  028/0 ــه کمت ــی 1/0اســت ک ــد. م ــابراین باش بن

  .باشدمیقابل قبول سازگاري زیرمعیاره ها نیز 

 
  زیر موانع بازاریابی محصوالت کشاورزي بندي اولویت و نهایی وزن: 12 جدول

  اولویت  وزن  زیر موانع  موانع اصلی

فیزیکی
  

  5  340/0  مناسب نبودن حمل و نقل
  7  311/0  بندينبود امکانات درجه بندي و بسته

  1  517/0  نبودن صنایع تبدیلی و فراوري
  16  104/0  نبودن امکانات نگهداري و انبار محصوالت
  25  026/0  عدم وجود نوآوري و فن آوري هاي جدید

فرهنگی
  

  2  444/0  عدم آگاهی کشاورزان
  9  268/0  بیسوادي کشاورزان
  17  094/0  عدم وجود تعاونی

  13  153/0  عدم آموزش کشاورزان
  NGO(  043/0  21(نهاد هاي مردمعدم وجود سازمان
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مالی
  

  4  402/0  کمبود اعتبار و سرمایه
  10  246/0  تورم قیمت محصوالت

  12  168/0  ارائه وام به کشاورزانعدم 
  20  052/0  فقدان سرمایه براي انجام تبلیغات

  23  036/0  عدم وجود موسسات مالی حمایت کننده

ساختار یازار
  

  14  147/0  نوسان فصلی قیمت محصوالت کشاورزي
  19  066/0  عدم وجود بازارهاي خارجی

  3  439/0  ها و دالالنوجود واسطه
  6  319/0  عدم حمایت دولت و پیش خرید محصوالت

  24  028/0  مصرف کنندگانو کشاورزان  بین مناسبشبکه توزیع عدم 

ترویجی
 - 

اطالعاتی
  11  243/0  برگذاري کالسهاي آموزشی  

  15  122/0  بازاریابیعدم وجود انجمن هاي مربوط به 
  8  271/0  عدم وجود مراکز اطالع رسانی به کشاورزان

  18  093/0  بی اطالعی از قیمت محصوالت و تقاضاي بازار
  22  039/0  انتقال شیوههاي بازاریابی به افراد منطقه و کشاورزان

  028/0نرخ ناسازگاري= 
  1397، هاي تحقیقمنبع: یافته

  
  پیشنهادهاگیري و نتیجه

هـاي شـیوهیکـی از  بازاریابی محصوالت کشاورزي
کـه باعـث  بـودهروسـتاها  تتسـریع توسـعه و پیشـرف

افــزایش درآمــد خانوارهــاي روســتایی، افــزایش رفــاه، 
افزایش توانمندسازي، افـزایش سـطح کیفیـت زنـدگی 

 ،چنانچــه بــا آگــاهی. گــرددخانوارهـاي روســتایی مــی
و با تالش دسته جمعـی و یکپارچـه  مدیریت روستایی
 شـود،محققان و مدیران سـاخته ها، کشاورزان، واسطه

 تواند منجر به توسعه همه جانبه و پایـدار روسـتاییمی
هـاي بنـدي موانـع و چـالشسـنجش و اولویـت گردد.

بـا توجـه بـه  بازاریابی محصوالت کشـاورزي روسـتایی
از  هاي زیادي که در این زمینـه وجـود داردمحدودیت

بر اساس مطالعـات  صوص است.خدر این مهم  اقدامات
در خصـوص و همچنین نظر کارشناسان صورت گرفته 

هــاي بازاریـابی محصـوالت کشــاورزي موانـع و چـالش
 زیـر معیـار بـه عنـوان 25معیار اصـلی و  5روستایی، 

با . موانع بازاریابی شناساییس و مورد تحلیل قرار گرفت
هـاي فیزیکـی زیرساخت فقدانتحقیق، توجه به نتایج 

بنـدي، بنـدي و بسـتهبه دلیل کمبـود امکانـات درجـه
ــات  ــودن امکان ــراوري، نب ــدیلی و ف ــنایع تب ــودن ص نب
نگهداري و انبـار محصـوالت و عـدم وجـود نـوآوري و 

موانع بر سـر راه بازاریـابی ترین مهم هاي جدیدفنآوري
به  باشد.محصوالت کشاورزي در شهرستان پلدختر می

دلیل عدم بازاریابی مناسب و درست و همچنین نبودن 
 هاي حمـل و نقـلصنایع تبدیلی و تکملی و زیرساخت

بیشتر سـود حاصـل از فـروش  در منطقه مورد مطالعه
ــه واســطه ــراي هــا و فروشــندگان محصــوالت ب ــا ب و ی

کـه ایـن عامـل بـه  شودصرف میهاي کشاورزي  نهاده
طور مستقیم و غیر مستقیم بـر سـطح رفـاه و اقتصـاد 

موانـع  خانوارهاي روستایی اثرات منفی گذاشته اسـت.
درصـد بـاالي  کشاورزان، فرهنگی به دلیل عدم آگاهی

رزان از سـوي کشـاو آمـوزش عدم کشاورزان، بیسوادي
هــاي تعــاونی وجــود عــدم ،دولــت و جهــاد کشــاورزي

 )NGO( نهـاد مردم هايسازمان وجود عدم روستایی و
دومین مانع بر سر راه بازاریـابی محصـوالت کشـاورزي 

و موانـع مـالی ساختار نامناسـب بـازار، موانع  باشد.می
بازاریـابی  هاي بعدي در زمینهدر اولویتموانع ترویجی 

محصــوالت کشــاورزي در بخــش مرکــزي شهرســتان 
عامل به نوبه خود کـاهش انگیـزه  این .اندبودهپلدختر 

کشاورزان را به دنبال خواهد داشت کـه در نتیجـه بـر 
میزان توسعه اقتصادي خانوارهاي روستاي اثرات قابـل 

 محصـوالت افزایش قیمـت اي خواهد گذاشت.مالحظه
کشـاورزي،  محصـوالت قیمت فصلی کشاورزي، نوسان
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مصـرف،  بـازار و مزرعه سر بازار قیمت بین زیاد فاصلۀ
سـوء عدم پـیش خریـد محصـوالت از سـوي دولـت و 

ــاواســطه رفتارهــاي در کــاهش قیمــت محصــوالت  ه
به  کشاورزي باعث شده که موانع ساختار نامناسب بازار

ــابی محصــوالت  ــه بازاری ــوم در زمین ــع س ــوان موان عن
باعث کاهش امنیت کشت و  ،کشاورزي باشد. این مانع

دات سـطح تولیـنتیجـه  در و شـودمـی کشـاورزانکار 
توان گفت بـا توجـه لذا میروستایی پایین خواهد آمد؛ 

امرار معاش روسـتاهاي منطقـه وابسـته بـه  که نیابه 
کـاهش  ،کشاورزي است و کاهش تولیـدات کشـاورزي

بنابراین این عامل یکـی  ؛درآمد خانوارها را در پی دارد
ــم در  ــل مه ــه از عوام ــدم توســعه روســتاهاي منطق ع

ی نیز به ترتیب اطالعات -یجیتروموانع مالی و  باشد. می
 نشـان خـاطر انیـپا در هاي بعدي قرار دارنـد.در رتبه

 بیشـتر بـهقبلـی  در تحقیقات انحام شـدة که شودیم
کشـاورزي در  تولیـد هاينقش ترویج و تعاونیبررسی 

 و موانــع کــه مطالعــاتی نیــز و انــدپرداختــه بازاریــابی
 بــه رــــبیشت انــدکـرده بررســی را بازاریــابی مشـکالت

 ولـی؛ تا مقاالت پژوهشـیاست  نظري و مروري صورت
بنـدي و اولویـت تحلیـل ،ضمن بررسی پژوهش نیادر 

ــابی محصــوالت کشــاورزي روســتایی ــع بازاری ــا موان  ب
بررسـی  بـه فـازي ايشـبکه تحلیـل فرآیند از استفاده

ــابی تولیــدات  ــورد بازاری ــاورزان در م ــکالت کش مش
 رابطـه نـع در ایـنترین موابندي مهم دسته و روستایی
علمـی و عملـی  هايحل راه همچنین و است پرداخته

 بیـان کشاورزي بهبود سیستم بازاریابیبراي قابل اجرا 
پیشنهادهاي  پژوهشهاي در راستاي یافتهاست.  کرده

  زیر ارائه گردید:
در وهله اول دولـت کاالهاي مختلف:  بررسی بازارالف) 

بررسـی بـازار کاالهـاي بـه  ،نظرسـنجیباید از طریـق 
. این نظرسـنجی مشـکالت مختلـف در بپردازدمختلف 

 تـوانمـی و کنـدمشخص میارتباط با بازاریابی کاال را 
  ارائه داد؛را براي حذف آنها پیشنهادهایی 

ها باید از نظر کیفیت : دولتبنديدرجهاستاندارد و ب) 
ه هـر بندي کنند و مهر مخصوص بـمحصوالت را درجه

  درجه را بر روي محصول بزنند؛

نظـارت بازارهاي تحـت: نظارتبازارهاي تحتایجاد پ) 
 اسـتفاده سوء و جلوگیري ازاز کشاورزان  براي حمایت

ایجـاد شـود کـه مـدیریت آن فروشندگان و کارگزاران 
از نماینـده دولـت، نهادهـاي  توسط شـورایی متشـکل

تمام منافع  و کارگزاران و کشاورزان انجام گیردمحلی، 
) 1 باشـد:وظیفه آن به شرح زیر  کهشود ارائه  شورادر 

پیشـگیري از ) 2 ،هـاواسـطهدالل و  کوتاه کردن دست
معـامالت جلـوگیري از  )3 ،هـاقیمـت غیرمجازکاهش 
ــه ) 4و غیــره؛  پنهــانی ــازار ب ــه روز اطالعــات ب ــه ب ارائ

عوامــل حــل و فصــل اختالفــات میــان  )5؛ کشــاورزان
  بازار؛مختلف در 

را  اطالعـات بـازاربایـد  دولت :انتشار اطالعات بازارت) 
بـه  از آنجا که اکثر روستاهاکند.  کشاورزان پخشبراي 

 ،دارنـد دسترسـی و تلویزیـونی ي رادیـوییهـادسـتگاه
ــوالت  ــه محص ــوط ب ــات مرب ــت و اطالع ــش قیم پخ

شود کـه اطالعـات ها باعث میاز این رسانهکشاورزري 
. اکثــر کشـاورزان منتقـل شــود قیمـت محصـوالت بـه

را بـه روزنامه همچنین قیمـت محصـوالت کشـاورزي 
شر منت به صورت بررسی کوتاهروزانه یا هفتگی  صورت
  ؛کنند
توسط اي اداره: ایجاد اداره بازاریابی و بازرسیایجاد ج) 

مربـوط  هاي مختلـفسازمانکننده هماهنگکه دولت 
هـاي فعالیـتمحصوالت کشاورزي باشـد.  بازاریابی به 

بنـدي و درجـه ارتقـاء) 1:این اداره به شرح زیـر اسـت
ــتاندارد ــاورزي؛ اس ــازي محصــوالت کش ــراي 2س )  اج

آمـوزش ) 3 هـاي بـازار؛مقررات قـانونی بـازار و شـیوه
ــنل ــاورزان پرس ــازار؛) 4 ؛و کش ــام 5 گســترش ب )  انج

  ؛غیره تحقیقات بازار، بررسی و برنامه ریزي و
از  تثبیـت قیمـت و پشـتیبانیخرید دولـت و پیش د) 

عالوه بر اقـدامات ذکـر شـده در : محصوالت کشاورزي
باال، دولت همچنینبـراي حمایـت از کاالهـاي مختلـف 

بـراي  هـاي مختلـفبا توجه به زمان و مکانکشاورزي 
حـداقل قیمـت اطمینان از بازده عادالنه به کشـاورزان 

و در  براي خرید محصـوالت را اعـالم و تثبیـت نمایـد
محصوالت روستایی را پیش خرید نمایـد صورت امکان 

تا باعث دلگرمی و ایجاد انگیزه تولید بـراي کشـاورزان 
 شـود کـه مطالعـاتتوصیه می نهایت، در. فراهم گردد
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موانـع و مشـکالت بازاریـابی  بررسی زمینه در بیشتري
کـاهش موانـع انجام گیرد. امید است کـه بـا روستایی 

از ســوي  ی محصــوالت کشــاورزيپــیش روي بازاریــاب
هـاي و افزایش حمایتهاي مربوطه مسئولین و سازمان

هـا و کاهش دست واسـطه در این زمینه، در جهت آنها
انگیزه کشاورزان براي تولیـد بیشـتر و افـزایش افزایش 

 بـه، ي و رفـاه خانوارهـاي روسـتایی کشـورتوانمندساز
روســـتاهاي شهرســـتان پلـــدختر کـــه در خصـــوص 
برند، از این پـژوهش بهـره گرفتـه به سر میمحرومیت 

  شود.
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