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بررسی مسایل بازاریابی و صادرات خرما در استان خوزستان
2

سبنبص وشیمی فشد ،1ػجبس ػجذضبهی ،1سضب ممذسی*
تبسیخ پزیشش90/11/20 :
تبسیخ دسیبفت90/08/20 :
چکیده
دس این مغبلؼه ،ثه ثشسسی مسبیل ثبصاسیبثی و غبدسات خشماب دس اسانبخ خسصسانبخ ثاهػناساخ یىای اص م ا تاشین منابعك
تسلیذوننذهی خشمب پشداخنه ضذ .ثذین منظاسس ،ممابدیش شبضایهی ثبصاسیابثی ،سا ػسامال ثبصاسیابثی ،ضاشیت هضیناهی
ثبصاسیبثی و انساع وبسایی ثشای  5نسع خشمبی م ا اسانبخ(وجىبة ،گننابس ،اسانؼمشاخ ،ثاشی و صاهاذی مابساجه گشدیاذ.
همچنین تبثغ شبضیهی ثبصاسیبثی ثب اسنفبده اص مذلهبی مبسن آح(اضبفهث ب  ،شبضیهی نسجی و هضینهی ثبصاسیبثی ،ثاشآوسد
گشدیذ .آمبس و اعالػبت مسسدنیبص ثشای این مغبلؼه ثه دو غسست اسنبدی ثب مغبلؼهی منابثغ مسخاسد و پیمبیطای اص عشیاك
نمسنااهگیااشی تػاابدفی ساابده و تىمیاال  240پشسطاانبمهی خمااغآوسی ضااذه و ثااب اساانفبده اص نااش افضاسهاابی  SPSSو
 EVIEWSثه تدضیه و تالیل دادههب پشداخنه ضذ .ننبیح نطبخ داد وه دس ثین انساع خشمب ،خشمبی وجىابة ثاب هضیناهی
ثبصاسیبثی 6000سیبل دس هش ویلس ،ومنشین و خشمبی صاهذی ثب 12000سیبل دس هش ویلس ،ثیطنشین هضینههابی ثبصاسیابثی سا
ثهخسد اخنػبظ دادهانذ .ننبیح مشثسط ثه وبسایی ثبصاسیبثی ،نطبخ میدهذ وه دس ساثغه ثب وبسایی تىنیىی ثشای اناساع خشماب
نیض ثیطنشین آخ مشثسط ثه خشمبی اسنؼمشاخ( %67و ومنشین آخ مشثسط ثه خشمبی وجىبة ( %13ثاسده اسات و وابسایی
لیمنی انساع خشمب نیض ثبال میثبضذ .ننبیح تخمین تبثغ شبضیهی ثبصاسیبثی نطبخ داد وه شبضایهی ثبصاسیابثی دس ماذلهابی
مبسن آح و شبضیهی نسجی ثب لیمت خشده فشوضی داسای ساثغهی مسنمی و همچنین دس ماذل هضیناهی ثبصاسیابثی نیاض
شبضیهی ثبصاسیبثی ثب هضینهی ثبصاسیبثی ساثغهی مسنمی داسد .دس ساثغه ثب غبدسات خشماب نیاض وسواسیابنی میابخ لیمات و
ممذاس غبدساتی خشمب ثشای ایشاخ  0/046ثسده وه مثجت ثسدخ این ممذاس شبوی اص آخ است واه وخاسد نسسابخ دس تمبضابی
ماػسل ،ػبمل نبپبیذاسی دسآمذهبی غبدساتی میثبضذ .ثب تسخه ثه ننبیح ثهدست آمذه ،پیطن بد میضسد وه ثاب تسخاه ثاه
پبیین ثسدخ س تسلیذوننذه اص لیمت ن بیی ماػسل ،الذامبتی ثهػمل آوسده ضسد وه اندب خاذمبت ثبصاسسسابنی تسساظ
ثبغذاساخ و اص عشیك تطىیل تؼبونیهبی ثبصاسیبثی غسست گیشد تب نمص واسغههب وبهص یبفنه و س تسلیذوننذه اص لیمات
ن بیی ماػسل افضایص یبثذ .همچنین میتساخ اص عشیك ثشگضاسی والسهبی آمسصضی دس مشاشل مخنلف تسلیذ ،ثبػا ثابال

ثشدخ ویفیت ماػسل تسلیذی ضذه و اص این عشیك میضاخ غبدسات ماػسل ثب ویفیت ثبال سا افضایص داد.
طبقهبندی C01, L11, M31 : JEL
ياشٌَاي كليدي :شبضیهی ثبصاسیبثی ،ضشیت هضینهی ثبصاسیبثی ،الگسی مبسن آح ،الگسی شبضیهی نسجی،
الگسی هضینهی ثبصاسیبثی.

 .1ثه تشتیت وبسضنبس اسضذ و اسنبدیبس گشوه النػبد وطبوسصی دانطگبه آصاد اسالمی واشذ ػلس و تامیمبت خسصسنبخ.
 . .2دانطیبس گشوه النػبد وطبوسصی دانطگبه آصاد اسالمی واشذ ػلس و تامیمبت ت شاخ.
* نسیسنذهی مسئسل ممبلهMoghaddasireza@yahoo.com ،
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پیشگفتار
یىی اص مطىالت اسبسی وطسسهبی دس شبل تسسؼه ،اتىبی ثیص اص شذ دسآمذ دولتهب ثه غبدسات
یه یب تؼذاد ماذودی وبال است .این مسضسع دس ایشاخ ثهغسست واثسنگی دسآمذ دولت ثه غبدسات
نفت ثهوضسح نمبیبخ ثسده و این دسشبلی است وه نسسبخ لیمت نفت و آسیتپزیشی ضذیذ النػبد
تهماػسلی ،لضو ثبصنگشی و تسخه ػمیك ثه سیبستهبی تسسؼهی النػبدی وطسس سا ایدبة میونذ
تب ثنساخ ساههبی مندش ثه تسسؼهی دسآمذهبی غیشنفنی سا ایدبد وشد(خبلذی و همىبساخ. 1384،
ثبتسخه ثه تسانبییهبی ثبلمسهی ثخص وطبوسصی ،دس میبخ غبدسات غیشنفنی ،غبدسات ماػسالت
وطبوسصی نمص م می دس تأمین و تضمین اسنمالل سیبسی وطسس و تذاو فشآینذ تسسؼه داسد.
غبدسات ماػسالت وطبوسصی میتسانذ نمص ثبسصی دس افضایص ظشفیتهبی تسلیذی و سضذ ثخص
وطبوسصی داضنه ثبضذ .اص آندبیی وه ثخص وطبوسصی یه ثخص اسنشاتژیه ثسده و ثهػلت امىبنبت و
ظشفیت تسلیذ و ثشتشی نسجی ماػسالت آخ ،این ثخص میتسانذ تب میضاخ لبثل تسخ ی ثه افضایص
شد غبدسات غیش نفنی ومه ونذ؛ لزا تمسیت آخ ،ه اص ثؼذ داخلی ثشای تأمین اسنمالل سیبسی و
النػبدی و وبهص واسدات و ه اص ثؼذ خبسخی ثشای اخشای سیبستهبی گسنشش غبدسات غیشنفنی
خ ت وست ثخطی اص منبثغ اسصی مسسد نیبص وطسس ثسیبس ضشوسی است .لزا مجبدست ثه تامیك و
ثشسسی پیشامسخ مسبیل ثبصاسیبثی و غبدسات ماػسالت وطبوسصی ،مب سا یبسی خساهذ وشد تب ثب
پنبنسیلهب و ظشفیتهبی وطسس آضنب ضذه و الذا ثه تسلیذ ماػسالتی ضسد وه غبدسات وطسس سا
افضایص داده و ثبػ اسصآوسی ثیطنشی ثشای النػبد وطسس ضسد .دس میبخ ماػسالت وطبوسصی ،خشمب
ثهدلیل داسا ثسدخ اسصش غزایی ثسیبس ثبال و همچنین ثه دلیل تامل ثبال دس ثشاثش ضشایظ نبمسبػذ آثی
و خبوی ،ثسیبس م میثبضذ .نخل خشمب یىی اص مناػش ثهفشدتشین گسنههبی گیبهی است وه ثب
صنذگی انسبخ دسآمیخنه است؛ اسصش غزایی ثسیبس ثبال و مغمئن ،ثهویژه دس دوسههبی ثاشانی مبننذ
سیل ،صلضله ،خطىسبلی و غیشه ،ػبمل ایدبد و تسسؼهی تمذخ ثطشی دس منبعك گش و خطه دنیب،
نمص وبسآمذ دس ثشنبمههبی ثیبثبخصدایی و همچنین امىبخ تسلیذ ثیص اص  50فشآوسده غزایی و غنؼنی
اص لسمتهبی مخنلف نخل وه امىبخ ایدبد اضنغبل سبل  ،تسلیذ دسآمذ النػبدی و شنی غبدسات و
اسصآوسی سا فشاه میسبصد؛ اص ویژگیهبی این گیبه ثه ضمبس میسود(شبخیبخ و مامذ صاده. 1386،
ایشاخ ثهػنساخ یىی اص تسلیذوننذگبخ ػمذهی خشمب دس خ بخ ماسسة میضسد ،ثهگسنهای وه دس سبل
 2007ثب تسلیذ ثیص اص 16دسغذ خشمبی خ بخ پی اص مػش ممب دو سا ثهدست آوسد؛ ولی ثهدلیل
مطىالت مسخسد دس صمینهی ثبصاسیبثی ،ثسنهثنذی منبست ،وبهص هضینههبی ثشداضت و اندب
ثشنبمهسیضی هبی تجلیغبتی ننسانسنه اص نظش میضاخ غبدسات ثب وطسسهبی دیگش سلبثت ونذ .ثش اسبس
گضاسش وصاست ثبصسگبنی ،غبدسات خشمبی ایشاخ دس عی سبلهبی گزضنه همساسه دس نسسبخ ثسده و دس
اوثش سبلهب ،داسای سضذ منفی ثسده است .وبهص غبدسات خشمب و نسسبنبت دسآمذ غبدساتی آخ ،سجت
اص ثین سفنن انگیضهی غبدساتی این ماػسل ثشای غبدسوننذگبخ و دس ننیده وبهص دسآمذ و انگیضهی

تحقيقات اقتصاد كشايرزي/جلد/3شمارٌ/4زمستان(1390صص)151-167

153

تسلیذ ماػسل ثبویفیت ثشای تسلیذوننذگبخ آخ میگشدد .امشوصه دس ثسیبسی اص وطسسهبی دس شبل
تسسؼه ،افضایص تسلیذ تن ب ثخطی اص وظیفهی ثخص وطبوسصی سا تطىیل داده و ثخص م دیگش،
ثبصاسیبثی ماػسالت تسلیذ ضذه است .دس والغ ،این نظب ثبصاسیبثی است وه وظیفهی تسصیغ ماػسالت
وطبوسصی سا ثش ػ ذه داسد .هش انذاصه نظب ثبصاسیبثی ماػسالت وطبوسصی دس یه وطسس اص تسانبییهبی
ثیطنشی ثشخسسداس ثبضذ؛ اص یه سس سغح سفبه تسلیذوننذه و مػشفوننذه ثبال سفنه و اص سسی دیگش،
صمینهی اضنغبل ثیطنشی سا فشاه میونذ(وشثبسی. 1382،
دس ایشاخ نیض ثب تسخه ثه پیطشفتهبی غسست گشفنه دس صمینهی وطبوسصی و دس ننیده ثب افضایص س
ػشضهی ماػسالت وطبوسصی ثه ثبصاس مػشف اص ول ماػسالت تسلیذی ،مسضسع ثبصاسیبثی ماػسالت
وطبوسصی اص اهمیت فضاینذهای ثشخسسداس میثبضذ(ندفی و وبظ نژاد. 1383،
لزا ثب تسخه ثه مساسد فسق ،ضنبخت ثبصاس ماػسالت وطبوسصی دس ایشاخ و تالش ثشای اسایهی
ساهىبسهبی منبست و اغالح سبخنبس ثبصاس ماػسالت وطبوسصی امشی ضشوسی میثبضذ .اص سسی دیگش،
غبدسات وبال نیض یىی دیگش اص ضبخعهبی م تسسؼهیبفنگی دس وطسسهبی پیطشفنه و دس شبل
تسسؼه میثبضذ و امشوصه تسسؼهی غبدسات غیشنفنی ،نمطی ثسیبس شیبتی دس سضذ و تسسؼهی
النػبدی وطسسهبی خ بخ ثبصی وشده و غبدسات یىی اص ساههبی وسود ثه ثبصاسهبی خبسخی ثسده و ثنب
ثش ػمبیذ النػبددانبخ منؼذد ،غبدسات مستسس سضذ النػبدی است .غبدسات اص آخ خ ت ثشای یه
وطسس الص است وه دس اسنفبدهی ث نش اص منبثغ ملی ،پیطشفت فنی ،وبهص ثیىبسی ،گسنشش ثبصاس ثه
مشصهبی ملی و ثینالمللی و افضایص دسآمذهبی اسصی نمص تؼیینوننذهای داسد(خبلذی و
همىبساخ. 1384،
دسخت خشمب یىی اص دسخنبخ ثبغی م و اسنشاتژیه ایشاخ است وه وطت آخ اص گزضنه مسسد تسخه
ثسده و اص خمله ماػسالت م و ثب اسصش وطسس است وه نمص ثهسضایی دس تسلیذ نبخبلع ملی(500
میلیبسد سیبل دس سبل  ،اضنغبلصایی(ثیص اص  500هضاس نفش دس منبعك خشمبخیض  ،غبدسات(ثیص اص
 100هضاس تن دس سبل و ایدبد غنبیغ مخنلف ثسنهثنذی و خبنجی داسد .غبدسات خشمب دس ثین
ماػسالت خطىجبس ،ثؼذ اص پسنه ممب دو سا داسا میثبضذ .ثش اسبس آمبس فبئس دس سبل  ،2007اص
 6میلیسخ تن خشمبی تسلیذی خ بخ ،مػش ثب تسلیذ  1130000تن( %17/6اولین تسلیذوننذه و ایشاخ
ثب تسلیذ ثیص اص  1میلیسخ تن( %15/6دومین تسلیذوننذهی خشمب دس خ بخ است .این دس شبلی
است وه ایشاخ ثیطنشین سغح صیش وطت خشمب(دس شذود  240هضاس هىنبس دس خ بخ سا داسا میثبضذ،
همچنین اص شذود یه میلیسخ تن تسلیذ ول خشمبی ایشاخ 151731 ،تن( %15/17دس اسنبخ
خسصسنبخ تسلیذ میضسد و اص این ممذاس 21014 ،تن آخ( %13/84غبدس میضسد وه داسای اسصضی
مؼبدل  21837هضاس دالس میثبضذ(شبخیبخ و مامذصاده. 1386،
اص آندب وه اسنبخ خسصسنبخ ثبالتشین سغح صیش وطت خشمب( 37741هضاس هىنبس و ثبالتشین میضاخ
تسلیذ این ماػسل( 148074دس میبخ اسنبخهبی وطسس سا داسا میثبضذ؛ دس این پژوهص ثه
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مغبلؼهی ثبصاسیبثی و غبدسات خشمب دس این اسنبخ پشداخنه ضذه است .لزا ثهمنظسس مغبلؼهی ثبصاسیبثی
و غبدسات خشمب ،اثنذا ثبیذ س ػسامل ثبصاسیبثی سا مطخع نمسده و شبضیهی خشدهفشوضی و
ػمذهفشوضی و دسن بیت شبضیهی ول ثبصاسیبثی ثشای انساع خشمبی اسنبخ خسصسنبخ سا مابسجه نمسد
وه ثسنه ثه نسع خشمب ،س هشوذا اص ػسامل ثبصاسیبثی میتسانذ منفبوت ثبضذ .ثب تسخه ثه ضشایظ
ونسنی ثبصاس خشمب دس اسنبخ خسصسنبخ ،اننظبس میسود وه س تسلیذوننذگبخ اص لیمت ن بیی آخ
پبیین ثبضذ وه این امش میتسانذ ثهدلیل س ثبالی واسغههب دس خشیذ این ماػسل ثبضذ .ػالوه ثش
این وبسایی ثبصاسیبثی خشمب دس اسنبخ نیض پبیین میثبضذ.
دس صمینهی ثبصاسیبثی و غبدسات ماػسالت وطبوسصی دس داخل و خبسج اص وطسس ،مغبلؼبت مخنلفی
غسست گشفنه است.
ثشاسسسخ و همىبساخ( ، 1985دس مغبلؼهی خسد ثه ثشسسی تأثیش ػذ شنمیت لیمت ثش شبضیهی
ػمذهفشوضی و خشدهفشوضی ثشای گنذ پشداخنهانذ .یبفنههبی مغبلؼهی آن ب نطبخ داد وه افضایص دس
ػذ شنمیت لیمت ماػسل ،شبضیههب سا افضایص میدهذ .لزا تػمی گیشنذگبخ دس وبنبل ثبصاسیبثی
گنذ سیسه گشیض ثسده و اص سیبستهبی تثجیت سسد میثشنذ.
پبل( ، 1992ػسامل مؤثش ثش ػشضهی غبدسات و ػسامل ایدبدوننذهی نبپبیذاسی دسآمذ شبغل اص
غبدسات سا ثشسسی وشد .وسواسیبنی منفی ثین لیمت و ممذاس نطبخ میدهذ وه دس ماػسالت ل سه،
چبی ،ونبخ و پنجه نسسبخهبی ػشضه ػبمل اغلی این نبپبیذاسی است و دس ماػسالت ضىش و تنجبوس
این ساثغه مثجت شبوی اص آخ است وه وخسد نسسبخ تمبضبی غبدساتی ػبمل اغلی نبپبیذاسی دس
دسآمذ شبغل اص غبدسات است.
لیسخ و تبمسسخ( 1993ثه ثشسسی مذلهبی مخنلف شبضیهی ثبصاسیبثی ماػسل ضیش ثش اسبس نسع
اعالػبت مسسد اسنفبده پشداخننذ .دس مغبلؼهی آن ب ،شبضیهی ثبصاسیبثی تبثؼی اص لیمت خشدهفشوضی،
لیمت سش مضسػه و هضینهی ن بدههبی ثبصاسیبثی و لیمت نسجی میثبضذ و اص مذل فشضیه اننظبسات
ػمالیی اسنفبده ضذه است .ننبیح تخمین تساثغ شبضیهی ثبصاسیبثی نطبخ داد وه مبهیت دادههب
(مبهبنه ،فػلی یب سبالنه ثش نسع مذل اننخبثی مؤثش ثسده است.
سیچبسد و همىبساخ( ، 1996الذا ثه تخمین شبضیهی ثبصاسیبثی ماػسل لیمس دس چ بس منغمهی
ضمبل ،خنسة ،ضشق و غشة آمشیىب نمسدنذ .ننبیح شبغل نطبخ میدهذ وه نشخ دسنمضد و
ثسنهثنذی مساد غزایی ،هضینههبی شمل و نمل ماػسل ثه ثبصاس ،وطص ػشضه و تمبضب و ثشخی
منغیشهبی مدبصی ،م تشین ػسامل مسثش ثش شبضیهی ثبصاسیبثی هسننذ.
مبستین و خبگبدیص( 2006دس مغبلؼهای تات ػنساخ "مسبئل ثبصاسیبثی وطبوسصی و صندیشهی
ػشضهی فؼبلیتهبی وطبوسصی دس النػبدهبی دس شبل تسسؼه :مغبلؼهی مسسدی تسلیذ ماػسالت
تبصه دس پبپسا(گینه نس " ثب مذل صندیشهی ػشضه ثه ثشسسی دامنهی ثبصاسیبثی و وبسایی سیسن
ثبصاسیبثی پشداخنهانذ .ننبیح ،پسیبیی سیسن ثبصاسیبثی سا تبییذ نمسده وه خسد ثه مف س تسسؼهی ثبصاس
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گینه نس دس ضشایظ فؼلی است .خذمبت ثبصاسیبثی تسسظ ثخص خػسغی اندب ضذه است و فؼبالخ
ثبصاس ثهغسست سلبثنی ثه نسآوسی دس تسسؼهی این خذمبت سوی آوسده و نیبصهبی مطنشیبخ سا مذ نظش
لشاس میدهنذ .دس پبیبخ ننیده میگیشنذ وه اسنفبده اص چبسچسة صندیشهی ػشضه ،میتسانذ یه دسن
و ف لسی اص وبسایی سیسن ثبصاسیبثی وطبوسصی دس النػبدهبی دس شبل تسسؼه ایدبد نمبیذ.
تشومبنی( 1379تسلیذ ،وبسایی فنی و ثبصاسیبثی صػفشاخ خشاسبخ سا مسسد ثشسسی لشاس داد .ننبیح
شبغل اص این مغبلؼه وه دس آخ ثب اسنفبده اص تبثغ تسلیذ منؼبلی ،تساثغ تسلیذ منبعك مسسدمغبلؼه
ثشسسی گشدیذ ،نطبخ داد وه صػفشاخوبساخ اص تؼذادی اص ن بدههب ثه ناس مغلسة اسنفبده نمیوننذ.
ػالوه ثش این ،شبضیههبی ػمذهفشوضی ،خشدهفشوضی و شبضیهی ثبصاسیبثی یه ویلسگش صػفشاخ
ثهتشتیت  410 ،438و  893هضاس سیبل مابسجه ضذ.
ضدشی( 1381ثه ثشسسی مسبیل ثبصاسیبثی و غبدسات خشمبی ضبهبنی دس اسنبخ فبسس پشداخت.
ننبیح تخمین تبثغ شبضیهی ثبصاسیبثی نطبخ داد وه شبضیهی ثبصاسیبثی ثب لیمت خشدهفشوضی ساثغهی
مسنمی و ثب هضینههبی ثبصاسیبثی ،ساثغهی ػىی داسد.
عبهشی( 1382دس مغبلؼهای ثه ثشسسی ثبصاسیبثی گشدو دس ایشاخ پشداخنه است .ننبیح تخمین
شبضیهی ثبصاسیبثی ثب اسنفبده اص الگسهبی مبسن آح ،شبضیهی نسجی ،هضینهی ثبصاسیبثی و اننظبسات
منغمی ثیبنگش آخ است وه منغیش هضینه ثبصاسیبثی دس دو الگسی اننظبسات منغمی و هضینهی ثبصاسیبثی
مؼنیداس ضذه است و داسای ساثغهی مثجنی ثب شبضیهی ثبصاسیبثی میثبضذ .لیمت خشدهفشوضی و
مػشفوننذه دس الگسی شبضیهی نسجی مؼنیداس ضذه ولی دس مذل مبسن آح مؼنیداس نطذه است.
دس الگسی شبضیهی نسجی ،لیمت خشدهفشوضی و مػشفوننذه داسای ساثغهی مثجنی ثب شبضیهی
ثبصاسیبثی است و یه واشذ تغییش دس لیمت خشدهفشوضی ثبػ افضایص  %11واشذ دس شبضیهی
ثبصاسیبثی میضسد.
اضشفی و همىبساخ( 1384دس تامیمی تات ػنساخ ثشسسی شبضیهی ثبصاسیبثی انگسس و وطمص ایشاخ
نطبخ دادنذ وه م تشین ػسامل مسثش ثش شبضیهی ثبصاسیبثی این دو ماػسل ،ضبخع هضینههبی
شمل و نمل ،میضاخ تسلیذ انگسس ،لیمت خشدهفشوضی و لیمت ػمذهفشوضی است.
پنبهی( 1387ثه ثشسسی تسلیذ ،وبسایی فنی و ثبصاسیبثی سیت دس اسنبخ و گیلسیه و ثسیش اشمذ
پشداخت .دس این مغبلؼه خ ت ثشسسی تسلیذ اص تساثغ تشانسنذننبل و لگبسین خغی اسنفبده ضذ .ننبیح
نطبخ داد وه نیشوی وبس داسای ثیطنشین وطص است .دس لسمت ثبصاسیبثی ،شبضیهی ثبصاس
خشدهفشوضی و ػمذهفشوضی ثهتشتیت  2455 ،5650و  3195و همچنین وبسایی ثبصاسیبثی %120
مابسجه ضذ.
مشادی فشح آثبدی و مدبوسیبخ( ، 1388ثه ثشسسی ثبصاسیبثی هلس دس اسنبخ مبصنذساخ و ػسامل مؤثش ثش
شبضیه ثبصاسیبثی آخ پشداخننذ .ننبیح تخمین ثش اسبس مذل شبضیهی نسجی نطبخ داد وه شد
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فشوش و لیمت فشوش ثهضذت ثش شبضیهی ثبصاسیبثی اثشگزاس است .همچنین ایدبد تطىلهبی
ثبصاسیبثی ،میتسانذ دس ث جسد منبفغ ثبغذاساخ و افضایص س آنبخ اص لیمت ن بیی مػشفوننذه گشدد.
مغبلؼهی شبضش ثهدلیل ثشسسی ثبصاسیبثی همهی انساع خشمب دس اسنبخ خسصسنبخ ،همچنین ثشسسی
وضؼیت غبدسات خشمبی ایشاخ دس یه دوسهی  46سبله و تؼیین ػبمل نسسبخ دسآمذهبی غبدساتی
نسجت ثه مغبلؼبت مطبثه اندب ضذه ،منفبوت میثبضذ.
مواد و روشها
اعالػبت مسسد نیبص ثشای این تامیك ه اص سوش ونبثخبنهای و ه اص سوش میذانی و ثب اسنفبده اص
اثضاسهبی پشسطنبمه و مػبشجه ثب وبسضنبسبخ نخیالت دس اسنبخ خسصسنبخ گشدآوسی ضذه است.
خبمؼهی آمبسی دس این تامیك ،تسلیذوننذگبخ ،ػمذهفشوضبخ ،خشدهفشوضبخ و غبدسوننذگبخ خشمب
دس اسنبخ خسصسنبخ میثبضذ وه ثشای تؼیین شد نمسنه ،ثب اسنفبده اص سوش نمسنهگیشی تػبدفی
سبده ،تؼذاد  150پشسطنبمه مشثسط ثه تسلیذوننذه 50 ،پشسطنبمه مشثسط ثه ػمذه فشوش30 ،
پشسطنبمه مشثسط ثه خشدهفشوش و  10پشسطنبمه مشثسط ثه غبدسوننذه تىمیل ضذ .ثهمنظسس تدضیه
و تالیل دادههب و اسنخشاج ننبیح ،اص یه سشی سواثظ سیبضی مبننذ شبضیهی ثبصاسیبثی ،شبضیهی
ػمذهفشوضی ،شبضیهی خشدهفشوضی و وبسایی نظب ثبصاسیبثی اسنفبده ضذ و دسن بیت ثه ثشآوسد تبثغ
شبضیهی ثبصاسیبثی ثب اسنفبده اص سه مذل مبسن آح(اضبفه ث ب  ،مذل شبضیهی نسجی و مذل هضینهی
ثبصاسیبثی پشداخنه ضذ.
شبضیهی ثبصاسیبثی ثهغسست ساثغهی ( 1تؼشیف میضسد:
MM=MR+MW=PR-PF
(1
وه  MRشبضیهی خشدهفشوضی MW ،شبضیهی ػمذهفشوضی MM ،شبضیهی ول ثبصاس PF ،لیمت
سش مضسػه و  PRلیمت خشدهفشوضی است .شبضیهی ول ثبصاسیبثی ثه شبضیهی خشدهفشوضی( 2و
شبضیهی ػمذهفشوضی( 3لبثل تمسی است:
MR=PR-PW
(2
(3
وه  PWلیمت ػمذهفشوضی است.
همبننذ شبضیهی ثبصاسیبثی ،ثشسسی وبسایی ثبصاس ه
مابسجهی وبسایی اص فشمسل صیش اسنفبده میضسد:
(4

MW=PW-PF
اص اهمیت ثسیبسی ثشخسسداس است .ثشای
)

(

وه  GMشبضیه نبخبلع MC ،هضینههبی ثبصاسیبثی CW ،هضینهی ضبیؼبت و  OIنبوبسایی ول
است .نبوبسایی ول نیض لبثل تمسی ثه نبوبسایی فنی و نبوبسایی لیمنی میثبضذ وه ػجبستنذ اص:
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(6

وه  TIنبوبسایی فنی و  PIنبوبسایی لیمنی است و تفبوت هشیه اص این نبوبساییهب اص ػذد یه،
وبسایی هشوذا سا ثهدست میدهذ.
س هش وذا اص ػسامل ثبصاس نیض ثهغسست صیش مابسجه میضسد:
(7
) (
(8

(9

)
)

(
(

وه  SW ،SPو  SRثهتشتیت ثیبنگش س تسلیذوننذه اص لیمت خشدهفشوضی ،س
لیمت خشدهفشوضی و س خشدهفشوضی اص لیمت خشدهفشوضی میثبضذ.
سپی ثه مابسجهی ضشیت هضینهی ثبصاسیبثی وه نطبخدهنذهی س هضینههبی ثبصاسیبثی اص لیمت
خشدهفشوضی میثبضذ ،پشداخنه ضذه است:
(10
) (
ػمذهفشوضی اص

وه  Rضشیت هضینهی ثبصاسیبثی MC ،هضینهی ثبصاسیبثی و  PRلیمت خشدهفشوضی میثبضذ.
ثهمنظسس تؼیین ػسامل مسثش ثش شبضیهی ثبصاسیبثی اص الگسهبی گسنبگسنی اسنفبده میضسد وه دس ایندب
اص سه الگسی اضبفه ث ب(مبسن آح  ،شبضیهی نسجی و هضینهی ثبصاسیبثی اسنفبده ضذه است.
الگوی اضافه بها(مارک آپ)
این الگس چنین ثیبخ میضسد وه تمبضبی مػشفوننذه ،ػبمل تؼیینوننذهای دس استجبط ثین
لیمتهبی خشده فشوضی و سش مضسػه است(وشثبسی . 1388،این الگس ثه ضىل صیش تؼشیف میضسد:
(
)
(11
دس ساثغهی( MM ، 11شبضیه ثبصاسیبثی PR ،لیمت خشدهفشوضی و  Zهضینهی ثبصاسیبثی و  Dمنغیش
مدبصی نسع خشمب است.
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الگوی حاشیهی نسبی
مذل شبضیهی نسجی اص تبثغ تمبضبی مؼىسس ثشای ماػسل فشآوسی ضذهی وطبوسصی شبغل
میضسد و دس آخ شبضیهی ثبصاسیبثی ثهػنساخ تبثؼی اص لیمت خشده فشوضی ،دسآمذ شبغل اص فشوش
ماػسل و هضینهی ػسامل ثبصاسیبثی تؼشیف میضسد(وشثبسی. 1388،
(
)
(12
دس ساثغهی( MM ، 12شبضیه ثبصاسیبثی PR ،لیمت خشده فشوضی TR ،دسآمذ Z ،هضینهی
ثبصاسیبثی و  Dمنغیش مدبصی نسع خشمب است.
الگوی هسینهی بازاریابی
دس این مذل ،هضینهی خذمبت ثبصاسیبثی ثهوسیلهی ممذاس ماػسل مضسػه و هضینهی ثنگبه تؼیین
میضسد(وشثبسی. 1388،
(
)
(13
دس ساثغهی( MM ، 13شبضیهی ثبصاسیبثی Q ،میضاخ ماػسل اسائه ضذه و  Zهضینهی ثبصاسیبثی و D
منغیش مدبصی نسع خشمب است.
دس لسمت ثؼذ اص این تامیك ،اثنذا دادههبی مشثسط ثه ممذاس غبدسات( Qو اسصش غبدسات(TR
خشمبی ایشاخ ثشای یه دوسهی  46سبله اص سبل  1961تب  2007اص آمبسنبمهی فبئس اسنخشاج ضذ.
سپی ثب اسنفبده اص دو منغیش ممذاس غبدسات و اسصش غبدسات ،لیمت غبدساتی خشمب( Pثشای این
دوسه نیض مابسجه ضذ .دس مششلهی ثؼذ ثب اسنفبده اص ساثغهی  14و نش افضاس  Eviewsوسواسیبنی
میبخ ممذاس غبدسات و لیمت غبدساتی خشمب دس این دوسه مابسجه ضذ.
(
)
(
)
(
)
(
)
(14
نتایج و بحث
دس خشمبی گننبس شبضیهی ػمذه فشوضی و س ػمذه فشوش اص لیمت ن بیی مػشفوننذه ،ثیطنش اص
شبضیهی خشده فشوضی میثبضذ .دسساثغه ثب خشمبی اسنؼمشاخ ،شبضیهی ػمذهفشوضی ثیطنش اص
شبضیهی خشدهفشوضی میثبضذ و دس استجبط ثب خشمبی ثشی  ،شبضیهی خشدهفشوضی و س
خشدهفشوش اص لیمت ن بیی مػشفوننذه ثیطنش اص شبضیهی ػمذه فشوضی ثسده و دس خشمبی صاهذی
نیض شبضیه خشده فشوضی ثیطنش اص شبضیه ػمذه فشوضی میثبضذ(خذول . 1
محاسبهی کارایی بازاریابی
دس این ثخص ثه مابسجهی وبسایی تىنیىی ،وبسایی لیمنی ،وبسایی ول ،س ػسامل ثبصاسیبثی و
ضشیت هضینه ثبصاسیبثی ثشای انساع خشمب و دس سغح خشده فشوش و ػمذه فشوش و ول ثه ومه سواثظ
 4الی  10ػنساخ ضذه دس سوش تامیك پشداخنه ضذه است .ثنبثشاین ،ثیطنشین وبسایی تىنیىی
مشثسط ثه خشمبی اسنؼمشاخ( ، %67ثیطنشین وبسایی لیمنی مشثسط ثه خشمبهبی اسنؼمشاخ ،ثشی و
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صاهذی( %99و ثیطنشین وبسایی ول ثبصاس مشثسط ثه خشمبی اسنؼمشاخ( %67ثسده و میتساخ ننیده
گشفت وه ثبصاس خشمبی اسنؼمشاخ ،وبسا میثبضذ .اص عشف دیگش ،اص لیمت خشده فشوضی یه ویلسگش
خشمبی وجىبة %71/4 ،آخ س تسلیذوننذه %11/9 ،آخ س ػمذهفشوش و  %16/6آخ س
خشدهفشوش میثبضذ .ثنبثشاین ،ثبالتشین س اص لیمت خشده فشوضی خشمبی وجىبة مشثسط ثه
تسلیذوننذه میثبضذ .اص لیمت خشده فشوضی یه ویلسگش خشمبی گننبس %55/5 ،آخ س
تسلیذوننذه %33/3 ،آخ س ػمذه فشوش و  %11/1آخ س خشده فشوش میثبضذ .ثنبثشاین،
ثبالتشین س اص لیمت خشده فشوضی خشمبی گننبس ،مشثسط ثه تسلیذوننذه میثبضذ .اص لیمت
خشدهفشوضی یه ویلسگش خشمبی اسنؼمشاخ  %24/4 ،آخ س تسلیذوننذه %48/6 ،آخ س
ػمذهفشوش و  %26/6آخ س خشده فشوش می ثبضذ .ثنبثشاین ثبالتشین س اص لیمت خشده فشوضی
خشمبی اسنؼمشاخ ،مشثسط ثه ػمذه فشوش میثبضذ .اص لیمت خشده فشوضی یه ویلسگش خشمبی
ثشی  %52/3 ،آخ س تسلیذوننذه %21/4 ،آخ س ػمذه فشوش و  %26/1آخ س خشده فشوش
میثبضذ ،ثنبثشاین ثبالتشین س اص لیمت خشده فشوضی خشمبی ثشی مشثسط ثه تسلیذوننذه میثبضذ.
اص لیمت خشده فشوضی یه ویلسگش خشمبی صاهذی %36/8 ،آخ س تسلیذوننذه %21/05 ،آخ س
ػمذه فشوش و  %42/1آخ س خشده فشوش میثبضذ ،ثنبثشاین ثبالتشین س اص لیمت خشده فشوضی
خشمبی صاهذی ،مشثسط ثه خشده فشوش میثبضذ .دسمسسد خشمبهبی وجىبة ،گننبس و ثشی هضینه تسلیذ
آن ب پبیین میثبضذ؛ ولی داسای ثبصاسپسنذی ثبال ثشای مػشفوننذگبخ ثسده و تمبضب ثشای آن ب صیبد
میثبضذ؛ دسننیده لیمت خشده فشوضی آن ب نیض ثبال ثسده و س تسلیذوننذه اص لیمت ن بیی ماػسل
ثبال میثبضذ .دس مسسد خشمبی اسنؼمشاخ نیض چسخ م تشین خشمبی غبدساتی اسنبخ است و تسسظ
ػمذه فشوضبخ و وبسخبنههبی ثسنهثنذی خ ت غبدسات اص ثبغذاساخ خشیذاسی میضسد؛ عجیؼی است
وه س ػمذه فشوضبخ دس این نسع اص خشمب ،ثبال ثبضذ؛ صیشا تمبضب ثشای این نسع خشمب دس میبخ
مػشفوننذگبخ مالی پبیین میثبضذ(خذول . 2
برآورد تابع حاشیهی بازاریابی
مدل مارک آپ
دس این لسمت ثه ثشآوسد تبثغ شبضیهی ثبصاسیبثی ثب اسنفبده اص  3مذل مبسن آح ،شبضیهی نسجی و
هضینهی ثبصاسیبثی پشداخنه ضذه است .ننبیح شبغل اص ثشآوسد تبثغ شبضیهی ثبصاسیبثی ثب اسنفبده اص
الگسی مبسن آح ،نطبخ داد وه شبضیهی ثبصاسیبثی ثب لیمت خشدهفشوضی ساثغهی مسنمی داسد.
ثهػجبست دیگش ،یه واشذ افضایص دس لیمت خشده فشوضی 0/566 ،واشذ افضایص دس شبضیهی
ثبصاسیبثی سا مسخت میضسد .همچنین منغیش هضینهی ثبصاسیبثی دس این تبثغ مؼنیداس نطذه است .اص
عشف دیگش ،ضشایت مشثسط ثه هش چ بس نسع خشمب دس این تبثغ مؼنیداس ضذه و نطبخدهنذهی این
است وه این خشمبهب ثش تبثغ شبضیهی ثبصاسیبثی تأثیش داسنذ و این اثش ثشای خشمبهبی ثشی  ،گننبس و
وجىبة منفی و ثشای خشمبی صاهذی مثجت می ثبضذ(خذول . 3
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مدل حاشيٍي وسبی
ننبیح شبغل اص ثشآوسد تبثغ شبضیهی ثبصاسیبثی ثب اسنفبده اص الگسی شبضیهی نسجی نطبخ داد وه
شبضیهی ثبصاسیبثی ثب لیمت خشده فشوضی ،ساثغهی مسنمی داسد .ثهػجبست دیگش ،یه واشذ افضایص
دس لیمت خشده فشوضی0/580 ،واشذ افضایص دس شبضیهی ثبصاسیبثی سا مسخت میضسد .دس تبثغ ثشآوسد
ضذه ،منغیشهبی هضینهی ثبصاسیبثی و دسآمذ شبغل اص فشوش ماػسل مؼنیداس نطذهانذ .اص عشف
دیگش ،ضشایت مشثسط ثه هش چ بس نسع خشمب دس این تبثغ مؼنیداس ضذه و نطبخدهنذهی این است وه
این خشمبهب ثش تبثغ شبضیهی ثبصاسیبثی تأثیش داسنذ و این اثش ثشای خشمبهبی ثشی  ،گننبس و وجىبة
منفی و ثشای خشمبی صاهذی مثجت میثبضذ(خذول . 4
مدل َسیىٍي بازاریابی
ننبیح شبغل اص ثشآوسد تبثغ شبضیهی ثبصاسیبثی ثب اسنفبده اص الگسی هضینهی ثبصاسیبثی ،نطبخ داد وه
شبضیهی ثبصاسیبثی ثب هضینههبی ثبصاسیبثی ساثغهی مسنمی داسد .ثهػجبست دیگش ،یه واشذ افضایص دس
هضینههبی ثبصاسیبثی 0/191 ،واشذ شبضیه ثبصاسیبثی سا افضایص میدهذ .دس این تبثغ ،منغیش ممذاس
ماػسل ػشضه ضذه ثه ثبصاس ،مؼنیداس نمیثبضنذ .همچنین دس این تبثغ ،ضشیت مشثسط ثه خشمبی
ثشی مؼنیداس نطذه است وه نطبخدهنذهی این است وه این نسع خشمب ثش شبضیهی ثبصاسیبثی اثش
نذاسد و فشوش یب ػذ فشوش آخ تسسظ فشوضنذه ،تأثیشی ثش شبضیهی ثبصاسیبثی نذاسد .اص عشف دیگش،
سه نسع خشمبی دیگش مؼنیداس ضذه و ثش تبثغ شبضیهی ثبصاسیبثی اثش مثجت داسنذ(خذول . 5
بررسی يضعيت صادرات خرما در استان خًزستان
ثه اصای هش ویلس خشمبی اسنؼمشاخ غبدساتی 5200 ،سیبل غشف هضینههبی ثبصاسیبثی مبننذ پبن
وشدخ ،شمل و نمل ،انجبسداسی ،ثسنه ثنذی و دسخهثنذی میضسد وه اص لیمت خشیذ این نسع خشمب
ثیطنش میثبضذ(خذول  . 6اص عشف دیگش ،ػلیسغ ویفیت ثبالی خشمبی اسنؼمشاخ اسنبخ ،لیمت
غبدساتی آخ ثسیبس پبیین ثسده و این لیمت پبیین نمیتسانذ هضینههبی ثبالی ثبصاسیبثی و غبدسات آخ
سا پسضص داده وه این امش میتسانذ نبضی اص ػسامل مخنلفی مبننذ نبمنبست ثسدخ ثسنهثنذی این
ماػسل و همچنین ثبصاسیبثی نبمنبست آخ دس ثبصاسهبی هذف ثبضذ(خذول . 7
بررسی يضعيت صادرات خرماي ایران در یک ديرٌي  46سالٍ
ثب اسنفبده اص ساثغهی  ،14ثه مابسجهی وسواسیبنی میبخ لیمت و ممذاس غبدسات پشداخنه ضذه و
ننبیح آخ نطبخ میدهذ وه ممذاس وسواسیبنی ممذاس و لیمت غبدساتی خشمب مثجت ثسده است .لزا
وخسد نسسبخ دس تمبضبی غبدسات خشمب ،ثبػ نبپبیذاسی دس دسآمذهبی غبدساتی میثبضذ و این نسسبخ
دس تمبضبی خشمب ،میتسانذ نبضی اص وبهص ویفیت ماػسل تسلیذی ،پبیین ثسدخ ویفیت ثسنهثنذی
ماػسل و ثبال ثسدخ لیمت ماػسل ػلیسغ ویفیت پبیین آخ ثبضذ(خذول . 8
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نتیجهگیری و پیشنهادات
ثش اسبس ننبیح شبغل ،ثهاصای هش ویلسگش خشمبی وجىبة 6000 ،سیبل غشف هضینههبی ثبصاسیبثی
میضسد وه اص این ممذاس  2500سیبل مشثسط ثه ػمذه فشوش و  3500سیبل مشثسط ثه خشده فشوش
میثبضذ .ثهاصای هش ویلسگش خشمبی گننبس 6000 ،سیبل غشف هضینههبی ثبصاسیبثی میضسد وه اص این
ممذاس  4500سیبل مشثسط ثه ػمذه فشوش و  1500سیبل مشثسط ثه خشده فشوش میثبضذ و این دو
نسع خشمب ومنشین هضینهی ثبصاسیبثی سا داسا میثبضنذ .ثهاصای هش ویلسگش خشمبی صاهذی12000 ،
سیبل غشف هضینههبی ثبصاسیبثی میضسد وه اص این ممذاس  4000سیبل مشثسط ثه ػمذه فشوش و
 8000سیبل مشثسط ثه خشده فشوش میثبضذ و این خشمب نیض ثیطنشین هضینه ثبصاسیبثی سا ثهخسد
اخنػبظ داده است ،ثنبثشاین دس مسسد سهنسع خشمبی وجىبة ،ثشی و صاهذی ،شبضیهی خشدهفشوضی
ثیطنش میثبضذ و دس مسسد خشمبهبی گننبس و اسنؼمشاخ شبضیه ػمذه فشوضی ثیطنش میثبضذ و این
نطبخدهنذهی سسد ثیطنش ثه نفغ ػمذه فشوضبخ میثبضذ .ننبیح وبسایی ثبصاسیبثی نطبخ میدهذ وه
وبسایی تىنیىی ثشای انساع خشمب ثبال است و ثیطنشین ممذاس آخ مشثسط ثه خشمبی اسنؼمشاخ( %67و
ومنشین آخ مشثسط ثه خشمبی وجىبة( %13میثبضذ .وبسایی لیمنی انساع خشمب نیض ثبال ثسده و
ثیطنشین آخ مشثسط ثه خشمبهبی اسنؼمشاخ ،ثشی و صاهذی( %99و ومنشین آخ مشثسط ثه خشمبی
گننبس ( %62میثبضذ .ثیطنشین وبسایی ول ثبصاسیبثی نیض مشثسط ثه خشمبی اسنؼمشاخ( %67و
ومنشین آخ مشثسط ثه خشمبهبی وجىبة و گننبس است .دس ساثغه ثب س ػسامل ثبصاسیبثی اص لیمت
ن بیی مػشفوننذه ،نطبخ داد وه س تسلیذوننذه اص لیمت خشده فشوضی دس مسسد خشمبهبی
وجىبة ،گننبس و ثشی ثیطنش است و س ػمذه فشوش اص لیمت ن بیی مػشفوننذه دس مسسد خشمبی
اسنؼمشاخ ثبال میثبضذ؛ همچنین س خشده فشوش اص لیمت ن بیی مػشفوننذه دسمسسد خشمبی
صاهذی ثبال میثبضذ.
ننبیح ثشآوسد تبثغ شبضیه ثبصاسیبثی نطبخ میدهذ وه دس مذل مبسن آح ،شبضیهی ثبصاسیبثی ثب لیمت
خشده فشوضی ساثغهی مسنمی داسد ،دس مذل شبضیهی نسجی ،شبضیهی ثبصاسیبثی ثب لیمت
خشدهفشوضی ساثغهی مسنمی داسد و دس مذل هضینهی ثبصاسیبثی ،شبضیهی ثبصاسیبثی ثب هضینههبی
ثبصاسیبثی ساثغهی مسنمی داسد .دس صمینهی غبدسات خشمب نیض ،وسواسیبنی میبخ لیمت و ممذاس
غبدساتی خشمب ثشای ایشاخ  0/046مابسجه ضذه است و نطبخ میدهذ وه نبپبیذاسی دسآمذ غبدساتی
نبضی اص نسسبخ مسخسد دس تمبضب ثشای ماػسل میثبضذ و این امش میتسانذ نبضی اص وبهص ویفیت
ماػسل تسلیذی ،پبیین ثسدخ ویفیت ثسنهثنذی ماػسل و ثبالثسدخ لیمت ماػسل ػلیسغ ویفیت
پبیین آخ ثبضذ .دس پبیبخ ثبتسخه ثه ننبیح ثهدست آمذه ،پیطن بداتی ثهمنظسس ث جسد ضشایظ اسائه
میگشدد.
 -1ثب تسخه ثه اینىه ثیطنش شبضیهی ثبصاسیبثی ثه ػمذهفشوش و خشدهفشوش تؼلك میگیشد و س
این دو اص لیمت دسیبفنی مػشفوننذه ثیطنش اص تسلیذوننذگبخ است؛ این امش ثبػ وبهص انگیضه دس
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تسلیذوننذگبخ میضسد ،لزا پیطن بد میضسد وه ثهمنظسس افضایص انگیضهی تسلیذوننذگبخ ،ثب اخشای
ثشنبمههبی آمسصضی دس صمینهی وبضت ،داضت و ثشداضت تسسظ خ بد وطبوسصی ،ثبػ ثبال ثشدخ
ویفیت ماػسل و دس ننیده افضایص لیمت ماػسل خشیذاسی ضذه اص وطبوسص ضسنذ ،همچنین
میتساخ اص عشیك فشاه آوسدخ امىبنبت لیمنی منبست خ ت شمل و نمل ،انجبسداسی و وبهص
هضینههبی ثیمه و  ...تسسظ اداسات ریسثظ ثبػ وبهص هضینههبی ثبصاسیبثی ضسنذ تب ثه این وسیله
ممذاس دسغذی وه ثبثت هضینههبی ثبصاسیبثی تسسظ ػمذهفشوش و خشدهفشوش ثه لیمت ماػسل
افضوده میضسد ،وبهص یبثذ.
 -2ثب تسخه ثه اینىه دس مسسد خشمبی اسنؼمشاخ وه م تشین خشمبی غبدساتی اسنبخ میثبضذ ،س
ػمذه فشوش اص لیمت ن بیی این خشمب ثیطنش میثبضذ؛ الص است الذامبتی ثهػمل آیذ تب اندب
ولیهی خذمبت ثبصاسسسبنی تسسظ ثبغذاساخ و اص عشیك تطىیل تؼبونیهبی ثبصاسیبثی غسست گیشد تب
انگیضهی تسلیذوننذه ثشای تسلیذ ماػسل ثیطنش و ثب ویفیت افضایص یبثذ.
 -3ثب تسخه ثه اینىه ػبمل نبپبیذاسی دسآمذ غبدساتی خشمب دس ایشاخ نسسبخهبی مسخسد دس تمبضب ثشای
این ماػسل میثبضذ ،لزا میتساخ ثب الذامبتی مبننذ ثشگضاسی والسهبی آمسصضی دس صمینهی مشاشل
مخنلف وبضت ،داضت و ثشداضت ماػسل ثه ثبغذاساخ و فشاه نمسدخ ن بدههبی الص مبننذ س و
وسدهبی ضیمیبیی مسسد نیبص ثبغذاساخ تسسظ سبصمبخ خ بد وطبوسصی صمینه سا ثشای تسلیذ ماػسل ثب
ویفیت ثبال فشاه نمسد تب این ماػسل دس ثبصاسهبی خبسخی ثبصاسپسنذی الص سا داضنه ثبضذ و تمبضب
ثشای آخ افضایص یبثذ .همچنین سجت افضایص نشخ سضذ لیمت غبدساتی و دس ننیده افضایص دسآمذ
نبضی اص غبدسات خشمب میضسد.
اص آندب وه میضاخ ضبیؼبت خشمب دس مششلهی ثشداضت ماػسل و اننمبل آخ ثه وبسگبههبی ثسنهثنذی
ثبال میثبضذ؛ لزا ایدبد وبسخبندبت غنبیغ تجذیلی دس مدبوست ثبؽهب ثهمنظسس ت یهی ماػسالت
خبنجی خشمب الص میثبضذ؛ دس ننیده فشاه آوسدخ صمینهی سشمبیهگزاسی دس غنبیغ تجذیلی ثهمنظسس
وبهص دسغذ ضبیؼبت خشمب ضشوسی است.
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پیوستها:

جديل  -1مقدار حاشيٍ خردٌ فريشی ،حاشيٍ عمدٌ فريشی ي حاشيٍ كل بازار براي اوًاع خرما (ریال).
شبضیه خشده فشوش

شبضیه ػمذه فشوضی

شبضیه ول ثبصاس

نسع خشمب
وجىبة

3500

2500

6000

گننبس

1500

4500

6000

اسنؼمشاخ

4000

7300

11300

ثشی

5500

4500

10000

صاهذی

8000

4000

12000

مأخز :یبفنه هبی تامیك

جديل  -2محاسبٍ درصد كارایی بازاریابی ي سُم عًامل بازاریابی براي اوًاع خرما در سطح كل بازار.
نسع خشمب

وبسایی تىنیىی

وبسایی لیمنی

وبسایی ول

س

تسلیذ وننذه

س

ػمذه فشوش

س

خشده فشوش

ضشیت هضینه ثبصاسیبثی

وجىبة

13

83

5

71/4

11/9

16/6

5/09

گننبس

44

62

6

55/5

33/3

11/1

16/9

اسنؼمشاخ

67

99

67

24/4

48/6

26/6

0/12

ثشی

48

99

48

52/3

21/4

26/1

0/05

صاهذی

61

99

61

36/8

21/05

42/1

0/02

مأخز :یبفنه هبی تامیك

جديل  -3وتایج برآيرد تابع حاشيٍ بازاریابی بر اساس الگًي مارک آپ.
منغیش

ضشیت

خغبی مؼیبس

آمبسه t

سغح مؼنی داسی

ػشؼ اص مجذأ (c

**2362/855

1161/135

2/034

0/046

لیمت خشده فشوضی (PR
هضینه ثبصاسیبثی (Z
خشمبی ثشی (DB

***
ns

0/566

-0/139

**

-0/153

0/107
0/107

5/262
-1/294

0/000
0/200

0/070

-2/177

0/033

خشمبی گننبس (DG

**-1515/292

615/635

-2/461

0/016

خشمبی وجىبة (DK

***-2198/684

517/855

-4/245

0/0001

خشمبی صاهذی (DZ

***

789/890

2437/106

3/085

0/0031
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جديل  -4وتایج برآيرد تابع حاشيٍ بازاریابی بر اساس الگًي حاشيٍ وسبی.
ضشیت

منغیش
ns

ػشؼ اص مجذأ (c

خغبی مؼیبس

آمبسه t

اشنمبل

2011/945

1272/482

1/581118

0/119

لیمت خشده فشوضی (PR

***0/580339

0/109991

5/276251

0/000

دسآمذ (TR

8/97ns

1/30

0/689936

0/493

هضینه ثبصاسیبثی (Z

ns

-0/135499

0/108108

-1/253367

0/215

خشمبی ثشی (DB

**-0/168301

0/73999

-2/274371

0/026

خشمبی گننبس (DG

**

خشمبی وجىبة (DK

-1450/259

***-2252/887
***

خشمبی صاهذی (DZ

2428/568

625/5774

-2/318273

0/024

5261/1093

-4/282165

0/0001

793/5790

3/060272

0/003
***

مأخز :یبفنه هبی تامیك ns( .غیش مؼنبداس * ،مؼنی داسی دس سغح ده دسغذ ** ،مؼنی داسی دس سغح پنح دسغذ *** ،مؼنی داسی
دس سغح یه دسغذ .

جديل  -5وتایج برآيرد تابع حاشيٍ بازاریابی بر اساس الگًي َسیىٍ بازاریابی.
منغیش

ضشیت

خغبی مؼیبس

ػشؼ اص مجذأ (c

***

1314/928

ممذاس ماػسل (Q

ns

6058/252

-0/345278

آمبسه t
4/607288

اشنمبل
0/000

0/343720

-1/004532

0/319

هضینه ثبصاسیبثی (Z

*0/191910

0/103580

1/852761

0/069

خشمبی ثشی (DB

0/032719ns

0/078628

0/416131

0/678

خشمبی گننبس (DG

***

2784/395

685/6439

خشمبی وجىبة (DK

***

2877/588

خشمبی صاهذی (DZ

**

2380/104

611/4923
956/4085

-4/060993
-4/705845
2/488585

0/0001
0/000
0/015

مأخز :یبفنه هبی تامیك ns( .مؼنی داس نجسدخ * ،مؼنی داس ی دس سغح ده دسغذ ** ،مؼنی داس ی دس سغح پنح دسغذ*** ،
مؼنی داس ی دس سغح یه دسغذ .
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جديل َ -6سیىٍ َاي بازاریابی یک كيلً خرماي استعمران جُت صادرات.
نسع فؼبلیت

ناسه اندب

هضینه (ویلسگش  /سیبل

پبن وشدخ

ضبمل هسنه گیشی و ضسنطس وه تسسظ وبسگشاخ اندب می ضسد.

1500

شمل و نمل

شمل ماػسل تسسظ وبمیسخ غسست می گیشد.

200

انجبداسی

دس مال وبسگبه غسست می گیشد.

-

ثسنه ثنذی

دس وبستن هبی  10ویلسگشمی

2000

دسخه ثنذی

ثه غسست دسخه  2 ،1و  3تفىیه می ضسنذ.

1500

تجذیل

-

-

ول

-

5200

مأخز :یبفنه هبی تامیك

جديل -7مياوگيه قيمت خرید ي قيمت صادراتی خرماي استعمران.
دسخه خشمب

میبنگین لیمت خشیذ (سیبل

میبنگین لیمت غبدساتی (دالس

میبنگین لیمت غبدساتی (سیبل

دسخه 1

4250

1/1

11000

دسخه 2

3800

1

10000

دسخه 3

2800

-

-

مأخز :یبفنه هبی تامیك

جديل -8كًياریاوس بيه مقدار صادرات ي قيمت صادرات خرما در ديرٌ .1961-2007
ػنساخ

ممذاس

)VAR (lnTR

1/835

)VAR (ln Q

1/113

)VAR (ln P

0/629

)COV (lnP,lnQ

0/046

مأخز :یبفنه هبی تامیك
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