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 .رفتيصورت پذ ينتياهان زي گل و گيابيج بازارين عوامل مؤثر بر تروييتعبا هدف مطالعه حاضر 

.  بوديالن، خوزستان و خراسان رضوي، گي تهران، مرکزي نفر گلکار استان ها٤٩٢٠تحقيق  يجامعه آمار

تعيين ق يگلکار به عنوان حجم نمونه تحق ٢٣٤متناسب با حجم تعداد  ياخوشه يريق نمونه گياز طر

قل، به روز بودن ستم حمل و ني سيرهايمتغ يب خطيترکون چندگانه نشان داد يج رگرسيتان. دنديگرد

الت گلکاران و ين استانداردها، عدم کنترل واسطه ها، سطح تحصي فروش گلکاران، اطالع از آخرييتوانا

ن يي را تبيابيند بازاري گلکاران بر فرآيرگذاريت تاثيقابلر يمتغانس يرات واريي درصد از تغ١/٥٠سن 

 ي به بازار، دسترسي دسترسيها لکانا درخصوص يريز برنامه يرهايمتغ يب خطيز ترکي و نکند يم

ل شکل نامناسب ي، عدم استفاده از اطالعات به دلي محلي بازارهايانداز راه، يگلکاران به خدمات ارتباط

 گلکاران از ينوع تلقر يمتغانس يرات واريي درصد از تغ٦/٤٥ج يوجود کارشناس تروضرورت آنها و 

، استفاده از فنون برداشت متناسب ها ساختريت زي وضعيرهايمتغب ين ترکيهمچن.  کندين مييبازار را تب

، يابيد و بازاري توليها هزينهت يري محصول، مديبند درجه ي به دستگاه هايبا الزامات بازار، دسترس

د، اطالع گلکاران از ي جديد، شناخت بازارهاي بازار هدف، مقرون به صرفه نبودن توليازهاين نييتع

مناسب انتشار اطالعات، زمان مناسب انتشار اطالعات، اطالع از اصول شناساندن محصول، شکل 

 يطراح ،يابيبازار يحواش، اطالع از يت ماليري و مدي حسابداريها مهارتداشتن  بازار، يهاداستاندار

انتظارات ر يمتغانس يرات واريي درصد از تغ٣/٨٧ در کل ي گروهيابي کشت و بازاريريز برنامهو 

  .دي نماين مييتبج را يگلکاران از ترو

  

   ينتياهان زيگل و گ، ان، گلکاريابيج بازاري، ترويابيج، بازاريترو :هاي كليدي واژه

  
  مقدمه

 ج از اوايل دههي ترويهاي مطرح برا  از حوزهيکي
ن اصطالح در يا. باشد يم" ١يابيج بازاريترو"  موضوع۱۹۸۰

حوزه کشاورزي به معني توسعه و گسترش نوآوريها در 
 ,.Pandy et al)شود مي کشاورزي تعريف يابيبازارزمينه 

شکوفايي چنين رويکردي ناشي از قبول اين . (2004
                                                                                     
1. Marketing Extension 

هاي ترويج از کشاورزان بايد واقعيت است که دامنه حمايت
فراتر از محدوده مزارع و فرآيند صرف توليد در مزرعه 

ج در بازاريابي ين اساس درک و کاربرد مؤثر ترويبر ا. باشد
صاحب نظران . باشد ميهر کارگزار ترويج مسئوليت 

 شود ميهاي بازاريابي با کارکنان شروع معتقدند تمام تالش
نفک شغل هر کارگزار ترويج در تمام سطوح يو بخش ال

 & Ritter) استيابيسازماني از پايين تا به باال بازار

Welch, 1988) .ن وجود، الزمه سودمندي توليدکننده يبا ا
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جاد يهاي بازاريابي، ا ز کارکرد نظامکننده ا و مصرف
ن ي چني ايفايج برايهاي جديد در کارکنان ترو مهارت

  ). Shepherd, 2003( است ينقش مهم
ان کنندگ مصرفاز ين بازاريابي به مفهوم درک نيهمچن

ن يبا ا. شود ميف يو عرضه آن نيازها بطور سودمند تعر
ن جديد داکردن خريدارايوجود کشاورزان اغلب از نحوه پ

 محصوالت اطالع يستند، از روند تغيير تقاضايآگاه ن
 بيشترين يتي دانند چه محصولي و در چه وضعيندارند، نم

 آنها خواهد داشت و از چگونگي بهبود يسودمندي را برا
ط يدر اين شرا.  ندارنديقيمت محصوالت درک مناسب
دن کشاورزان در باره بازار، يوظيفه مروج است تا با آگاهان

د تا شوند يبه آنها در بهبود فرآيند بازاريابي کمک نما
). Dixie, 2005(تصميمات تجاري مناسب را اتخاذ نمايند 

 گلکاران به جهت ي برايابيج بازارين تروين بيدر ا
 يرير فسادپذي نظينتياهان زي گل و گيات ذاتيخصوص
 شدن زمان يت محصول در اثر طوالنيفيع، افت کيسر

 و فروش به موقع ي ضرورت بازاررسانبرداشت تا مصرف،
 ينتياهان زير گل و گيمحصول، نبود فرهنگ مصرف فراگ

ز يک سو، و نيره از ي جامعه و غيحتاج ضروريبه عنوان ما
 ينتياهان زيد گل و گي اجتماعي تول‐گاه اقتصادييجا
، ارزآوري، بهره وري باالي ييل اشتغال زاي کشور از قبيبرا

اري از منابع ژنتيکي غني و وجود سرمايه گذاري، برخورد
ت ي پرورش آن از اهمي توسعه و تسرياقليم متنوع برا

-Iran Ministry of Jihad-e)  برخوردار استييباال

Agriculture, 2006).  
، دهد ميقات انجام شده در مازندران نشان يج تحقينتا

دکنندگان ي توليي آموزش و راهنماينبود کارشناس برا
 در عرصه ي و اقتصادي تحوالت علميندل کي از داليکي
 آن است يد سنتي و تداوم تولينتياهان زيد گل و گيتول
)Norouzi et al ,2005 .(يها آموزشن توسعه يهمچن   
اهان يت گل و گيفيت و کيش کمي افزاي برايجي ترو‐يفن
 در کشور، سبب توسعه و رونق صنعت پرورش گل ينتيز

رغم ي عليجي ترويها آموزشن وجود يبا ا. خواهد شد
ت باال، صرفاً در موضوعات خاص و محدود برگزار ياهم
گر نشان يق ديتحق). Mohammadi, 1999 (شود مي
، فقدان ي سنتيها  از گلخانهيريگ  که بهرهدهد مي

 استاندارد، يبند ستم بستهي، نبود سيسردخانه تخصص
ع و مطمئن و مناسب، عدم يفقدان انکانات حمل و نقل سر

د ي، عدم تولين و مقررات صادراتيهره برداران از قواناطالع ب

 کود و سم از يز گرانيها و ن  گليانبوه در مورد بعض
 کشور ينتياهان زيمعضالت صنعت گل و گ

ن عدم يهمچن. (Uosefi & Chizari, 2005)باشد مي
 متخصص از جمله معضالت ي انسانيروي نيتوانمندساز

ن راي اينتياهان زي صنعت گل و گياصل
مطالعات . (Ravanbaksh & Aghaghaziani, 2006)است

 فاقد ينتياهان زيدهد که صادرکنندگان گل و گ ينشان م
، يابي در خصوص مسائل مختلف بازاريدانش کاف
 گل و يالملل ني بي، حمل و نقل و توسعه بازارهايبازاررسان

ن يباشند و نبود کارشناسان و مروج ي مينتياهان زيگ
 به ينتياهان زينع توسعه صنعت گل و گتوانمند از موا

ن رابطه يدر ا. (Haji mirrahimi, 2007) ديآ يحساب م
مات ي و تصميابي مزرعه از بازاريات ماليرپذيري عمليتاث
ت اول کشاورزان خرده پا در يد است و اولويد مورد تائيتول
کارند گزارش  ي آنچه که ميابي را نحوه بازار١الت اورگونيا

قات متعدد مشکالت يدر تحق). Filipe, 2002( اند کرده
، يابي آنها در انجام بازاري چون ناتوانيکشاورزان را موارد

 يها ، جادهيافتي دريها قيمتن يفقدان بازارها، سطح پائ
ن رابطه يف عنوان کرده اند و در اينامناسب و ارتباطات ضع

ج و کشاورزان اغلب از بازارها هراس دارند و يکارگزاران ترو
ن، به يعالوه بر ا. م با تجار ندارنديعادت به مذاکره مستق

 يقات بازار و توانمندسازي انجام تحقييضرورت ارتقاء توانا
جاد دانش در رابطه با ي ايج برايکشاورزان و کارکنان ترو

 الزم يابي پس از ارزيي روستايجاد بازارهايبازار، ضرورت ا
 کار آن در يدبن ت استقرار بازار و زمانيخصوص موقع در

د ي بازار و انجام توليها ت شناخت فرصتيمنطقه، به اهم
ز به يدار کشاورزان و نين درآمد پاي به جهت تاميقرارداد
 ي کشاورزان به بازار در توسعه کشاورزيت دسترسياهم

ن معتقدند يمحقق). Dixie, 2005( د شده استيمنطقه تاک
 يي و شناسايابي بازاريد از توسعه ابزارهايکه مروجان با
ن بر يهمچن. ندي انتشار اطالعات استفاده نمايخدمات برا

 ي آموزشيها دوره در يابي بازاري اساسيها مهارتس يتدر
 کارکنان و کشاورزان ي برايه برنامه درسيج و تهيترو
ن جاده ين تاميهمچن). Tely, 2007( د شده استيتاک

ل ين وساي، تامياري، فراهم ساختن امکانات آبيارتباط
 يجاد فضاهايحمل و نقل محصول بدون خلف وعده، ا

 محصول، امکان استفاده از يبند بسته و يبند درجه
                                                                                     
1. Oregon 
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ن ي سردخانه دار و تاميجاد انبارهاي، ايالت اعتباريتسه
 ي از جمله برداشت کلها قيمتاطالعات راجع به بازار و 

  باشد مي يابيدکنندگان درباره مسائل بازاريتول
(Dhankar, 2002).يها محدوديتگر موانع و يق دي در تحق 

، ياعتبارات، انباردار: عمده کشاورزان کوچک عبارتند از
د، ي جدي به فناوريمه، دسترسي محصول، بيبازاررسان
ها، بنادر، ارتباطات ج، جادهي به خدمات ترويدسترس
 عنوان ي و مقررات دولتياري، مسائل مربوط به آبيتلفن

 ر دري زيازهاي نيي و شناسا).Bardhan, 2004( شده است
ت است که ي حائز اهميابيج بازاري ترويها فعاليتخصوص 

 يبين پيشن نوع محصول، يي کاشت، تعيبند زمانشامل 
د محصوالت ي در تولين، تنوع سازيگزي جايها فعاليت
نگ، ي برداشت، سورتيبند زمان و ها روشن ييد، تعيجد

، ها قيمت، اطالعات راجع به يبند ، بستهيبند درجه
 به يابي ممکن، داشتن استانداردها و دستيشناخت بازارها

لذا با . (Al-Rimawi, 2004)شود  مي ي صادراتيها فرصت
 و ينتياهان زي گل و گيابيد و بازاريتوجه به اهميت تول

نه، از ين زمي در ايابيقات متعدد راجع به بازاريانجام تحق
ترويج "شدن آنجاکه با گذشت قريب به سه دهه از مطرح 

 درخصوص شناخت يدر دنيا، تاکنون مطالعه جد" بازاريابي
 بطور عام و عوامل مؤثر بر آن يابيج بازاريابعاد و جوانب ترو
ق ين تحقيبنابرا. نشده است ران انجاميبطور خاص در ا
 گل و يابيج بازارين عوامل مؤثر بر تروييحاضر با هدف تع

  . صورت گرفته استينتياهان زيگ
  

  ها روش و مواد
.  استي همبستگ‐يفيتوص قاتيق از نوع تحقين تحقيا

 که در پنج استان باشد مي گلکار ۴۹۲۰ آن يجامعه آمار
ت ي فعاليالن، خوزستان و خراسان رضوي، گيتهران، مرکز

 متناسب با حجم يا  خوشهيريگ به روش نمونه.  کننديم
 .دين گرديي تعي نفر به عنوان حجم نمونه آمار۲۳۴تعداد 

 سهم هر استان از حجم نمونه منتخب را نشان ۱جدول 
  .دهد مي

 است که در يابيج بازاريق تروير وابسته تحقيمتغ
ک فرآيند شامل انجام ي، به عنوان ياتيف عمليتعر

 ي براييي آموزشي، ترويجي، مشارکتي و اجراها فعاليت
 در يرات مقتضييجاد تغي الزم به منظور ايها يدادن آگاه
 گلکاران در رابطه با يش، مهارت و رفتار حرفه ادانش، نگر

 آنها در بازار و يرگذاريت تاثيش قابلي، با هدف افزايابيبازار

 يابي بازاريت هاي رفع محدوديتوانمند نمودن گلکاران برا
بر اساس مفهوم . ف شده استي تعرينتياهان زيگل و گ

ر ير وابسته متشکل از سه متغي صورت گرفته، متغيساز
زان شناخت گلکاران از بازار، انتظارات ي شامل ميفرع

 يرگذاريت تاثي و قابليابينه بازاريج در زميگلکاران از ترو
  .باشد مي يابيند بازاريگلکاران بر فرآ

  
   گلکاران يع نمونه آماري توز‐۱جدول

  ک استانيمورد مطالعه به تفک
 سهم استان از کل گلکاران  تعدادگلکاران استان  استان فيرد
  ۱۱۱  ۲۳۹۷  تهران  ۱
  ۷۰  ۱۵۱۷  يمرکز  ۲
  ۲۷  ۴۸۸  النيگ  ۳
  ۱۵  ۲۸۹  خوزستان  ۴
  ۱۱  ۲۲۹  يخراسان رضو  ۵
  ۲۳۴  جمع کل  ۶

  
   يرهايق عبارت از متغي مستقل تحقيرهايمتغ
، يت، سن، سابقه گلکاريشامل جنس (يا  حرفه‐يفرد

ت، فاصله مزرعه تا يالت، نوع فعالي، تحصيسطح گلکار
 يرهاي، متغ) فروش محصوليها روش ن مرکز فروش وياول

 يرهاي، متغ)مورد ۲۰ شامل(د يمربوط به مسائل تول
 ي، کارکردها)مورد ۴۰ شامل (يابيمربوط به مسائل بازار

 يرهاي، متغ)مورد ۲۲شامل ( يابينه بازاريج در زميترو
 نظام اطالعات يانداز  شامل راهها ساختريمربوط به ز

اه، يناسب حمل گل و گستم مي سيانداز ، راهيابيبازار
ا فرودگاهها، يق بنادر ي از طري صادراتيها انهي پايانداز راه
، ي نگهداري، احداث انبارهاي محلي بازارهايانداز راه

 گلکاران به ي دسترسي درخصوص کانال هايريز برنامه
ن ي و تامي به خدمات ارتباطيبازارها، گسترش دسترس

  . استيبند بستهل يادوات و وسا
 ابزار پژوهش، يي و محتواين اعتبار صورييتع يبرا

ج و يد تروي از اساتيار برخي شده در اختيپرسشنامه طراح
 ي در رشته هايي، متخصصان و کارشناسان اجرايابيبازار

 و يج و توسعه قرار گرفت و نظرات اصالحيآموزش، ترو
ت ين قابليي تعين برايهمچن. ديافت گردي آنها دريليتکم

 پرسشنامه در شهرستان دماوند از توابع ۲۰اعتماد، تعداد
  کرونباخ آن برابريب آلفايل شد ضرياستان تهران تکم

ب ي از ضريدر بخش آمار استنباط. بدست آمد۸۴/۰
 وابسته در يرهاينکه متغيل ايرمن به دلي اسپيهمبستگ
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ون چندگانه گام يل رگرسيز از تحلي بودند و نيبيسطح ترت
ن سطح شناخت گلکاران از يهمچن. به گام  استفاده شد
 ين قسمت معرفي که در ادامه اييها بازار بر اساس فرمول

  .ديشوند محاسبه گرد يم
زان شناخت ي سؤال مطرح شده، م۱۵با توجه به 

از ين امتيشتريکرت با بيف ليگلکاران از بازار به کمک ط
 ۱۵ از مورد انتظارين امتيو کمتر) ۱۵×۵ (۷۵ مورد انتظار

) ۳۴/۷( اريو انحراف مع) ۵۳/۳۷( ين عدديانگي، م)۱۵×۱(
  .ن بدست آمديريبه شرح چهار سطح ز

بزرگتر " A"يکه مقدار عدديدرصورت: A= ي سطح منف‐
و )  است۱۵نجا حداقل عدد يدر ا(از عدد حداقل ممکن 
به . ار باشدين و انحراف معيانگين ميکوچکتر از تفاضل ب

ن فرمول حاکم باشد؛ يگر چنانچه ايعبارت د
)Min<A<Mean-St.d.(  

 يعدد مقدار کهيصورت در: B= يسطح نسبتاً منف ‐
"B"ار و کوچکتر يانحراف مع ن ويانگين ميبزرگتراز تفاضل ب

ن فرمول حاکم باشد؛ ي چنانچه ايعني. ن باشديانگياز م
)Mean-St.d<B<Mean.(  

" C" يعدد که مقداريصورت در: C= سطح نسبتاً مثبت‐
ن و يانگيکتراز جمع اعداد من و کوچيانگياز م بزرگتر

ن فرمول حاکم باشد؛ ي چنانچه ايعني. ار باشديانحراف مع
)Mean <C<Mean+St.d.(  

بزرگتراز " D" که مقداريصورت در: D=  سطح مثبت‐
 ار و کوچکتراز عدد حداکثرين و انحراف معيانگيجمع م

ن فرمول حاکم باشد؛ ي چنانچه ايعني. باشد) ۷۵ نجايدر ا(
)Mean+St.d <D<Max(.  

  
  نتايج

  يفي آمار توصيهاافتهي

 ۲۵ ج نشان داد که گلکاران مورد مطالعه در دامنهينتا
 ۴۱‐۵۰ سال با بيشترين فراواني مربوط به گروه سني۶۶تا 

از نظر . قرار داشتند)  درصد۹/۳۵( نفر۸۴سال با تعداد 
 ۰/۴۱( نفر۹۶پلم با تعداد يالت سطح متوسطه تا ديتحص
  نفر۲۳۲در مجموع .  را داشتنديراوانن فيشتريب) درصد

سابقه .  سواد برخوردار بودنديياز توانا)  درصد۱/۹۹(
ب با ي سال تجربه به ترت۳۵ تا ۳ آنها در دامنه يگلکارا

 ۰۹/۷ و ۱۲، ۱۵، ۷/۱۵ار يانه، نما و انحراف معين، ميانگيم

رکشت، گلکاران مورد ياز نظر سطح ز. ن شدييسال تع
 به ي مترمربع گلکار۵۲۰۰۰ تا ۱۰۰۰مطالعه در دامنه 

، ۶۷۵۴ار يانه، نما و انحراف معين، ميانگيب با ميترت
. ن شدنديي تعي مترمربع گلکار۶۰۵۵ و ۳۰۰۰، ۵۰۰۰

  نفر۱۴۵ت ياز نظر نوع فعال. صددرصد گلکاران مرد بودند
. ده اشتغال داشتندي شاخه بريها د گليبه تول) درصد ۶۲(

ن يشتريد تا مراکز فروش، بين مناطق توليث فاصله بياز ح
ن تا يهمچن. لومتر مربوط بودي ک۱۱‐۲۰  به گروهيفراوان

 با يجيکالس ترو) ۱۳۸۷سال (ق ين تحقيزمان انجام ا
 ينتياهان زي گل و گيابي بطور اعم و بازاريابيت بازاريمحور

از نظر .  گلکاران برگزار نشده بوديبطور اخص برا
با " بازار تهران" نهي فروش محصول، گلکاران گزيها روش
فروش از " نهين انتخاب و گزي را به عنوان اول۱۷۸ يفراوان
ن يين انتخاب خود تعيرا به عنوان آخر" نترنتيق ايطر

  .نمودند
  

   گلکاران بر اساس سطح شناخت از بازاريع فراواني توز‐۲جدول
  سطح شناخت
  از بازار

   يزان عدديم
  شناخت

  يفراوان
 نسبی

  درصد 
  

 ۵/۲۰ ۴۸  ۱۵‐۱۹/۳۰  يسطح منف
 ۵/۳۲ ۷۶  ۲۰/۳۰‐۵۳/۳۷  يسطح نسبتا منف

 ۰/۳۸ ۸۹  ۵۴/۳۷‐۸۷/۴۴  سطح نسبتا مثبت
 ۱/۸  ۱۹  ۸۸/۴۴‐۷۵  سطح مثبت

     ۳۴/۷:اري     انحراف مع۵۳/۳۷:ن کليانگي   م۲۳۲:جمع
  ۷۵ :ي   حداکثرعدد۱۵ :يحداقل عدد

  
ر ي مستقل با متغيرهاين متغي روابط بيج بررسي نتا‐۳جدول

  يابي گلکاران بر بازاريرگذاريت تاثيبلقا
  ر يمتغ

  مستقل
 )رمني اسپيب همبستگيضر (

r  
 )يدار معنيسطح  (

p 

  ۰۵۰/۰  ‐۱۲۹/۰*  سن
  ۰۰۴/۰  ۱۸۸/۰**  التيتحص

  ۲۳۷/۰  ۰۷۸/۰   يسابقه گلکار
  ۱۹۸/۰  ۰۸۵/۰  فاصله تا مرکز فروش  

  ۵۱۶/۰  ۰۴۳/۰  رکشت  يسطح ز
  .درصد ۱ و ۵  در سطحيدار معني  به ترتيب** و *

  
)  درصد۱/۸( نفر۱۹، تنها ۲ جدول يهاافتهيبر اساس 

 سطح شناخت مناسب از بازار يان داراياز مجموع  پاسخگو



 ۳۳  تعيين عوامل مؤثر بر ترويج بازاريابي گل و گياهان زينتي :يادآور و همکاران  

ن قرار يف متوسط به پائي در طيو ابعاد آن بودند و مابق
  .داشتند
  يلي آمار تحليها يافته

 مستقل شامل سن، يرهاين متغي بيآزمون همبستگ
، فاصله تا مرکز فروش و سطح يرالت، سابقه گلکايتحص
ند ي گلکاران بر فرآيرگذاريت تاثير قابليرکشت با متغيز

ر يرمن نشان داد که متغيب اسپي با استفاده از ضريابيبازار
ت دارد و ين قابلي با اي درصد رابطه منف۵سن درسطح 

 آنها کمتر يرگذاري تاثييرود توانايهرچه سن افراد باالتر م
ت يالت با قابليحال رابطه تحصن يدر ع. شود مي
به . باشد مي دار معنيدرصد ۱ مثبت و در سطح يرگذاريتاث

 گفت که افراد توان مي درصد ۹۹نان يگر با اطميعبارت د
 بر يشتري بيرگذاري تاثيي باالتر توانايليبا سطح تحص

  .  دارنديابيند بازاريفرآ
 مستقل يرهاين متغي بيج همبستگين نتايهمچن

، فاصله تا مرکز يالت، سابقه گلکاريحصشامل سن، ت
د با ي و مسائل توليابيرکشت، مسائل بازاريفروش، سطح ز

 دهد مي نشان ۴ج در جدول يرانتظارات گلکاران از ترويمتغ
ن انتظارات يرکشت اي و سطح زيش سابقه گلکاريکه با افزا
 و ي که سابقه گلکاريگر افرادي به عبارت ديابد ميکاهش 
 يج براي از ترويادي دارند انتظار زيشتريرکشت بيسطح ز

 که ين وجود گلکارانيبا ا.  ندارنديابينه بازاريمداخله در زم
ادتر است يد تا محل فروش محصول شان زيفاصله محل تول

 يابيد و بازاري در امر توليده ايو با مسائل و مشکالت عد
به . ج دارندي از ترويادتريمواجه هستند انتظارات نسبتاً ز

ن راه کار يج را به عنوان آخرين گروه ترويرسد ايظر من
  .  دانندي غلبه بر مشکالت خود ميبرا

 مستقل شامل سن، يرهاين متغيج آزمون روابط بينتا
، فاصله تا مرکز فروش، سطح يالت، سابقه گلکاريتحص
د و نوع نگرش ي، مسائل توليابيرکشت، مسائل بازاريز

ر شناخت گلکاران از ي متغ باها ساختريگلکاران نسبت به ز
ح نسبت به يش نگرش صحي که افزادهد ميبازار نشان 

 گلکاران از بازار ي منجر به بهبود نوع تلقها ساخترينقش ز
 مواجه يشتري بيدي که با مسائل تولي و افرادشود مي

 رفع مشکالت، خود را ياز برايل احساس نيهستند به دل
ن گروه از يدانند و ايمملزم به ارتقاء شناخت خود از بازار 

  . ندباش مي از بازار را دارا يشتريافراد شناخت ب

 مستقل يرهاين متغي روابط بيج حاصل از بررسي نتا‐۴جدول
  جيبا انتظارات از ترو

 )رمنياسپ يب همبستگيضر (  ر مستقليمتغ
r 

)يدار معنيسطح  (
p 

  ۱۰۱/۰  ‐۱۱۷/۰  سن
  ۶۱۲/۰  ۰۳۶/۰  التيتحص

  ۰۳۵/۰  ‐۱۵۱/۰*   يسابقه گلکار
  ۰۳۶/۰  ۱۵۰/۰*فاصله تا مرکز فروش

  ۰۲۹/۰  ‐۱۵۶/۰*  ر کشت  يسطح ز
  ۰۰۰/۰  ۷۷۲/۰**  يابيمسائل بازار
  ۰۰۰/۰  ۶۶۶/۰**  ديمسائل تول

  .درصد ۱ و ۵ي در سطح دار معني به ترتيب ** و *

  
 مستقل با سطح يرهاين متغي روابط بيج بررسي نتا‐۵ جدول

  شناخت گلکاران از بازار
  ر يتغم

  مستقل
)رمني اسپيب همبستگيضر (

r 
 )يدار معنيسطح  (

p 
  ۱۷۹/۰  ‐۰۸۸/۰  سن
  ۴۶۵/۰  ۰۳۳/۰  التيتحص

  ۱۵۳/۰  ‐۰۹۴/۰   يسابقه گلکار
  ۵۰۸/۰  ۰۴۴/۰ فاصله تا مرکز فروش  

  ۰۵۹/۰  ‐۱۲۴/۰  ر کشت  يسطح ز
  ۳۱۴/۰  ۰۷۷/۰  يابيمسائل بازار
  ۰۰۴/۰  ۲۰۳/۰**  ديمسائل تول

به  نگرش گلکاران 
  ها ساختريز

**۲۵۳/۰  ۰۰۰/۰  

  .درصد ۱ در سطح يدار معني: **

  
ر وابسته ي مستقل بر متغيرهاي اثرات متغيدر بررس

 با استفاده از يابيند بازاري گلکاران بر فرآيرگذاريت تاثيقابل
ر ي متغ۱۵ون چندگانه گام به گام، تعداد يل رگرسيتحل

، يابيازار نظام اطالعات بيانداز مستقل شامل ضرورت راه
 ي، اطالع از استانداردهايبند بستهل ين ادوات و وسايتام
ستم مناسب حمل ي سيانداز ه موقع برداشت، راهيالرعا الزم

 يها خصوص راه  دريزير ، برنامهينتياهان زيگل و گ
 ي صادراتيهاانهي پايانداز راه گلکاران به بازارها، يدسترس
 از يتباطات تلفنل اريا فرودگاهها، تسهيق بنادر ياز طر
، احداث ي به خدمات ارتباطيق گسترش دسترسيطر

، سن، ي محلي بازارهايانداز  محصول، راهي نگهداريانبارها
 فروش يي فروش محصول، به روز نمودن تواناييبهبود توانا

 يها در بازار، تجربه گلکار  واسطهيگلکاران، ضرورت وجود
 ۱/۵۰م  گا۶ل وارد شدند که در يالت در تحليتحص و

ن يدر ا. ن شديير وابسته تبيانس متغيرات وارييدرصد از تغ



 ۱۳۸۹، ۱، شماره ۴۱‐۲مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران، دوره   ۳۴

ر به ييک واحد تغي يالت به ازاير سطح تحصين متغيب
 به ۰۳۷/۰ ير سن با داشتن مقدار بتاي و متغ۳۰۵/۰زان يم
انس يرات واريير را در تغين تاثين و کمتريشتريب بيترت

  .باشد مي ۶ج به شرح جدول ينتا. دارا بودند
ون حاصل با توجه به ين رابطه معادله رگرسيدر ا

ر وابسته و عدد ي مستقل بر متغيرهاير متغيب تاثيضرا
  :ر بدست آمديثابت عرض از مبدا، به شرح ز

Y= ۴۰۲/۱۸ +(x۱)  ۰۳۶/۲× +(x۲)  ۳۵۶/۱× +(x۳) 
۴۰۷/۱× +(x۴)  ۶۴۸/۰‐× +(x۵) ۸۸۰/۰× +(x۶)  ۰۷۵/۰×  

  
ق بر ي مستقل تحقيرهاي اثرات متغين در بررسيهمچن

ر مستقل ي متغ۱۴زان شناخت گلکاران از بازار، تعداد يم
 در ي محلي بازارهاياندازر راهيالت، تاثيشامل سطح تحص

ق گسترش ي از طريل ارتباطات تلفني، تسهيابيبازار
 درخصوص يزير، برنامهي به خدمات ارتباطيدسترس
 نظام يانداز گلکاران به بازارها، راهي دسترسيها کانال

 موجود به يابي بازاريها کانال ي، معرفيابيزاراطالعات با
ج در ارائه اطالعات الزم، يگلکاران، وجود کارشناس ترو

ل شکل ي به دليابيعدم امکان استفاده از اطالعات بازار
دارن نسبت به ينامناسب آنها، سن، انعکاس بازتاب خر

 ينه فرآوري گلکاران، ارائه آموزش در زميديمحصول تول
 که ي ارتباط گلکاران با منابعي، برقرارينتيزاهان يگل و گ

از در ي مورد نهاي مهارتاطالعات بازار را دارند، آموزش 
گاه ي و وجود پاينتياهان زي گل و گيابينه بازاريزم

 ۶/۴۵ گام ۵در . ل وارد شدندي در تحليابياطالعات بازار
ر ين متغين بيدر ا. ن شدييانس تبيرات وارييدرصد از تغ

 به بازار، به ي دسترسيها کانال در خصوص يزير برنامه
ر وجود ي و متغ۴۱۸/۰زان ير به مييک واحد تغي يازا

ج در ارائه اطالعات الزم، با داشتن مقدار يکارشناس ترو
ر را در ين تاثين و کمتريشتريب بي به ترت۱۱۳/۰ يبتا
 ۷ج به شرح جدول ينتا. انس دارا بودنديرات وارييتغ
  .باشد مي

  
  يابيند بازاري گلکاران بر فرآيرگذاريت تاثي مستقل و قابليرهاين متغيون بيج رگرسيتا ن‐۶جدول

 R R2  F B β P  ر مستقليمتغ
  ۵۸۴/۰  ۳۴۲/۰  **۱۴۸/۱۱۵ ۰۳۶/۲  ۲۲۳/۰  ۰۰۰/۰  (x1) ستم حمل و نقلي س

  ۶۵۰/۰  ۴۲۳/۰  **۷۱۰/۵۳  ۳۵۶/۱  ۲۷۹/۰  ۰۰۰/۰ (x2)   فروشييبه روز بودن توانا
  ۶۸۵/۰  ۴۶۹/۰  **۲۷۶/۴۸  ۴۰۷/۱  ۲۹۵/۰  ۰۰۰/۰  (x3) استانداردهان ي اطالع از آخر

  ۶۹۴/۰  ۴۸۲/۰  **۵۸۷/۴۰  ۶۴۸/۰‐ ۲۴۹/۰  ۰۰۰/۰  (x4) هاعدم کنترل کارکرد واسطه
  ۷۰۱/۰  ۴۹۲/۰  **۰۰۹/۳۵  ۸۸۰/۰  ۳۰۵/۰  ۰۰۰/۰  (x5) التي سطح تحص

  ۷۰۸/۰  ۵۰۱/۰  **۰۳۸/۳۱  ۰۷۵/۰  ۰۳۷/۰  ۰۰۰/۰  (x6)  سن
  .درصد۱  در سطحيدار معني: **

  
  زان شناخت گلکاران از بازاري مستقل و ميرهاين متغيون چندگانه بيج رگرسي نتا‐۷جدول

 R R2  F B β P  ر مستقليمتغ
  ۵۸۷/۰  ۳۴۴/۰  **۱۴۲/۱۱۷ ۰۶۷/۳  ۴۱۸/۰  ۰۰۰/۰ (x1)   به بازاري دسترسيها کانال در خصوص يريز برنامه
  ۶۴۳/۰  ۴۱۳/۰  **۱۴۲/۷۸  ۰۶۵/۲  ۲۶۶/۰  ۰۰۰/۰  (x2)  ي به خدمات ارتباطيدسترس

  ۶۵۹/۰  ۴۳۴/۰  **۴۳۴/۵۶  ۷۸۷/۰  ۱۱۸/۰  ۰۰۰/۰  (x3) ي محلي بازارهايانداز راه
  ۶۶۸/۰  ۴۴۶/۰  **۲۴۶/۴۴  ۹۹۶/۰‐  ۱۳۲/۰‐  ۰۰۰/۰ (x4) ل شکل نامناسب آنهايعدم استفاده از اطالعات به دل

  ۶۷۵/۰  ۴۵۶/۰  **۷۱۶/۳۷  ۷۲۱/۰  ۱۱۳/۰  ۰۰۰/۰  (x5)  جيوجود کارشناس ترو
  .درصد ۱ در سطح يدار معني: **     
  

ون حاصل با توجه به ين رابطه معادله رگرسيدر ا
ر وابسته و عدد ي مستقل بر متغيرهاير متغيب تاثيضرا

  :ر بدست آمديثابت عرض از مبدا، به شرح ز
Y= ۳۰۳/۱۵  + (x۱)  ۰۶۷/۳ × + (x۲)  ۰۶۵/۲ × + (x۳) 

۷۸۷/۰×  + (x۴)  ۹۹۶/۰‐ × + (x۵) ۷۲۱/ ۰×  

 مستقل يرهاي اثرات متغي بررسيت، برايو در نها

نه يج در زمير انتظارات گلکاران از ترويق بر متغيتحق
ر مستقل شامل اطالع گلکاران از ي متغ۴۳، تعداد يابيبازار

 در ينتياهان زينحوه نظارت بر کار فروشندگان گل و گ
مت يزان اطالعات گلکاران درخصوص نوسانات قيبازارها، م

زان اطالعات گلکاران يت، ممحصول در کوتاه مد
داران، يت عرضه محصول آنها به خريدرخصوص وضع
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د گل و ي در خصوص توليجي به خدمات ترويدسترس
، يابي گلکاران درخصوص مراحل بازاري، آگاهينتياهان زيگ

 از يد محصول توسط رقبا، آگاهيت تولي از وضعيآگاه
ن زمان ي از بهتريزان سودآور بودن محصوالت، آگاهيم

 يت عرضه فصلي از وضعيعرضه محصول به بازار، آگاه
الت يازها و تماي از نيمحصول به بازار، آگاه

، مقرون به صرفه ينتياهان زيان گل و گکنندگ مصرف
 در ييد، اطالع از نحوه استفاده از اعتبارت اعطاينبودن تول

 در حال ي توسط گلکاران، درک تقاضايابينه بازاريزم
 در بهبود ييحصوالت سودآورتر، توانا مير بازار براييتغ

، اطالع از يدي محصوالت تولي برايافتي دريها قيمت
 متناسب با ينتياهان زين فنون برداشت گل و گيآخر

 ي روز بازارهاين استانداردهايالزامات بازار، اطالع از آخر
 مجهز، يبند بسته ي به دستگاهايعرضه محصول، دسترس

 يها مهارت، فقدان يدي محصول تولي بااليريفسادپذ
 ي، قدرت چانه زنيت ماليري و مديمربوط به حسابدار

، يابي بازاريه هايگلکاران در مذاکره با تجار، اطالع از حاش
 يمات فوريد خارج از فصل، اتخاذ تصمياطالع از نحوه تول

 کشت، وجود يريز برنامه و يدرباره زمان برداشت، طراح
 يياه، تواناي گل وگيابيت بازارينه هداي در زميتشکل قو
، ي گروهيابي، اقدام به بازاريابي بازاريها هزينهت يريدر مد

د، ي جدي، شناخت بازارهاي صادراتيها فرصتاطالع از 
 مصرف کننده، ي محصول براياطالع از نحوه جذاب ساز

ه ياطالع از نحوه شناساندن محصول به مصرف کننده، سرما
 محصول، يبند رجهد ي در بخش، وجود دستگاه هايگذار

ستم ي حمل و نقل مجهز به سين هاي به ماشيدسترس
 در يي دورتر، توانايه، امکان ارسال محصول به بازارهايتهو
 يها روشم توسط گلکاران، اطالع از ي مستقيابيبازار

کاهش افت محصول، عدم امکان استفاده از اطالعات 
 شکل ل قابل استفاده نبودن آن اطالعات،ي به دليابيبازار

مناسب انتشار اطالعات، زمان مناسب انتشار اطالعات، 
اطالع از اصول شناساندن محصول به بازار مصرف، اطالع از 

ش يازها و خواست بازار هدف، مسئله افزاين نيياصول تع
 از آن، يمت ناشيش از تقاضا در بازار و افت قيد بيتول

دوات و ن اي، تاميابي نظام اطالعات بازاريانداز راهضرورت 
ستم مناسب حمل گل و ي سيانداز، راهيبند بستهل يوسا
 ي دسترسيهاخصوص راه  دريزير، برنامهينتياهان زيگ

ق ي از طري صادراتيها انهي پايانداز راهگلکاران به بازارها، 
ق ي از طريل ارتباطات تلفنيا فرودگاهها، تسهيبنادر 

 ي، احداث انبارهاي به خدمات ارتباطيگسترش دسترس
ل ي در تحلي محلي بازارهايانداز راه محصول و ينگهدار

انس يرات واريي درصد از تغ۳/۸۷ گام ۱۵وارد شدند که در 
ر شکل مناسب ين متغين بيدر ا. ن شديير وابسته تبيمتغ

 ۲۴۵/۰زان ير به مييک واحد تغي يانتشار اطالعات، به ازا
 يد، با داشتن مقدار بتاي جدير شناخت بازارهايو متغ
رات يير را در تغين تاثين و کمتريشتريب بي به ترت۰۹۶/۰
 موجود ۸ج به شرح جدول ينتا. انس دارا بودنديوار
  .باشد مي

ون حاصل با توجه به ين رابطه معادله رگرسيدر ا
ر وابسته و عدد ي مستقل بر متغيرهاير متغيب تاثيضرا

  :ر بدست آمديثابت عرض از مبدا، به شرح ز
Y= ۱۳۸/۱۸ + (x۱)  ۶۹۵/۰× + (x۲)  ۰۶۱/۲× + (x۳) 
۱۶۳/۲× + (x۴) ۶۷۷/۲× +(x۵) ۳۱۴/۲× +(x۶) ۳۵۱/۲× +(x۷) 
۳۱۰/۱× + (x۸)  ۷۹۶/۲× +(x۹)  ۵۲۳/۳× +(x۱۰)  ۴۹۳/۱× + 

(x۱۱) ۰۹۶/۲× + (x۱۲)  ۶۵۷/۲× +(x۱۳)  ۳۰۹/۲‐× + (x۱۴) 
۶۳۹/۱× + (x۱۵)  ۸۵۰/۱×  

  

  بحث
 باال ين سنيانگيبا توجه به م که دهد مينشان ها افتهي
ت يک واقعي به عنوان آنهار شدن يروند پ ن گلکاران،يدر ب

 سطح سواد ين اکثر آنها دارايهمچن. تپنهان مطرح اس
ط بر امکان استفاده از ين شرايند که اباش مينسبتاً باال 

 سواد در ارائه يها مهارت بر دانش و ي متکيها روش
از گلکاران مورد مطالعه . داردد ي تاکيجي ترويها آموزش

دارد نقرار  يچندان مطلوبت يدر وضع ياقتصادتوان نظر 
خواهد ن يپائبه مراتب  آنها يريپذ سکيقدرت رن يبنابرا
 يابيج بازاري ترويها  برنامهي در اجراشود ميشنهاد يپ. بود

ن با توجه به يهمچن.  گلکاران توجه شوديط سنيبه شرا
 در ي مجازيها روش گلکاران، استفاده از يسطح سواد باال

نها، يعالوه بر ا.  آموزش آنها لحاظ گرددي برايريز برنامه
 مربوط يها يها و فناور ي نوآوري در معرفشود ميشنهاد يپ

 يها ي، بر تکنولوژينتياهان زي گل و گيابيد و بازاريبه تول
  . اندوز توجه شود‐اس با کاري اندوز در ق‐هيسرما
 گل و يابيد و بازاريند تولينقش زنان درفرآن ي همچن‐

در  بالفعل و بالقوه آنها يها تي رغم ظرفيعل ينتياهان زيگ
 يها تي از ظرفيميجه بخش عظي در نت.باشد ميحد صفر 

. تاستفاده مانده اس ن خصوص باليممکن و موجود در ا
       ،يلگريتسه ند ي فرآ قي طر از  شود  ميشنهاد ي پ نيبنابرا
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 R R2  F B β P ر مستقليمتغ

  ۶۱۳/۰  ۳۷۵/۰  **۸۹۲/۹۴  ۶۹۵/۰  ۲۳۳/۰  ۰۰۰/۰ (x1) ها ساختريت زي وضع
  ۷۳۱/۰  ۵۳۵/۰  **۳۱۹/۹۰  ۰۶۱/۲  ۱۲۶/۰  ۰۰۰/۰  (x2)   استفاده از فنون برداشت متناسب با الزامات بازار

  ۷۸۷/۰  ۶۱۹/۰  **۳۵۹/۸۴  ۱۶۳/۲  ۱۴۰/۰  ۰۰۰/۰  (x3)  ي بند‐ درجهي به دستگاههايدسترس
  ۸۲۳/۰  ۶۷۸/۰  **۶۱۲/۸۱  ۶۷۷/۲  ۲۰۶/۰  ۰۰۰/۰  (x4)  ها هزينهت يري مدييتوانا
  ۸۴۹/۰  ۷۲۱/۰  **۵۱۲/۷۹  ۳۱۴/۲  ۱۷۲/۰  ۰۰۰/۰  (x5)   بازار هدفيازهاين نييتع

  ۸۷۵/۰  ۷۶۶/۰  **۳۷۴/۸۳  ۳۵۱/۲  ۱۶۴/۰  ۰۰۰/۰ (x6)  ديمقرون به صرفه نبودن تول
  ۸۹۱/۰  ۷۹۴/۰  **۴۵۳/۸۳  ۳۱۰/۱  ۰۹۶/۰  ۰۰۰/۰  (x7) دي جديازارهاشناخت ب

  ۹۰۰/۰  ۸۱۰/۰  **۴۱۳/۸۰  ۷۹۶/۲  ۱۶۶/۰  ۰۰۰/۰  (x8) غ محصول ياطالع از اصول تبل
  ۹۰۸/۰  ۸۲۵/۰  **۴۰۰/۷۸  ۵۲۳/۳  ۲۴۵/۰  ۰۰۰/۰  (x9) شکل مناسب انتشار اطالعات
  ۹۱۴/۰  ۸۳۵/۰  **۴۴۶/۷۵  ۴۹۳/۱  ۱۰۸/۰  ۰۰۰/۰ (x10) زمان مناسب انتشار اطالعات

  ۹۱۸/۰  ۸۴۲/۰  **۹۲۸/۷۱  ۰۹۶/۲  ۱۴۰/۰  ۰۰۰/۰ (x11)  بازارهاياطالع از استانداردها
  ۹۲۳/۰  ۸۵۲/۰  **۶۰۹/۷۰  ۶۵۷/۲  ۱۷۶/۰  ۰۰۰/۰  (x12) ي و مالي حسابداريها مهارت
  ۹۲۸/۰  ۸۶۱/۰  **۴۰۶/۶۹  ۳۰۹/۲‐  ۱۶۰/۰‐  ۰۰۰/۰ (x13) يابي بازاريهاهيحاش اطالع از
  ۹۳۱/۰  ۸۶۷/۰  **۶۱۶/۶۷  ۶۳۹/۱  ۱۲۲/۰  ۰۰۰/۰ (x14)  کشتيزير و برنامهيطراح
  ۹۳۴/۰  ۸۷۳/۰  **۷۱۳/۶۵  ۸۵۰/۱  ۱۲۲/۰  ۰۰۰/۰ (x15)  ي گروهيابيبازار

  .درصد ۱ در سطح يدار معني: **   

  
د و يت زنان در عرصه تولي حضور و فعالي برايريپذ امکان
 يها يزير ج در برنامهيرد و نتاي قرار گي مورد بررسيابيبازار
  . استفاده شودياتيعمل
 يها  تاکنون کالسق،ي تحقيها افتهي براساس ‐
برگزار نشده است  گلکاران يبرا يابينه بازاري در زميجيترو
 در رابطه با يجيترو ‐يآموزشکالس چ يهآنها در  و

ن ي ا.اند داشتهشرکت ن ينتياهان زي گل و گيابيبازار
 که، کارشناسان د معلول آن باشدتوان ميت احتماالً يوضع
 برخوردار يابيج بازاري الزم در حوزه ترويها تيج از قابليترو
. ندي را برگزار نمايابي بازاري تخصصيها ستند تا کالسين
 آموزش ضمن خدمت يها دورهعاً ي سرشود ميشنهاد يپ

ج ي الزم در کارشناسان ترويها تيالزم برگزار گردد تا قابل
) Norouzi et al. )2005  يها افتهيج با ين نتايا. جاد شوديا

  .   دارديهمخوان) Al-Rimawi) 2004 يها افتهي يو برخ
 فروش يمحل اصل" بازارگل تهران" ها، افتهي براساس ‐

ت موجب ين وضعيا. ن شدييمحصول اکثرگلکاران تع
 يابيند بازاري نشده بر فرآيبين پيش يها نهيل هزيتحم
تهران به ن انتقال مجدد محصول از يهمچن. شود مي

مت يش قيت، افزايفيد کيگر باعث افت شدي ديها استان
 بر کل يرات منفيت، نه تنها تاثي محصول و در نهايينها
 خواهد به دنبال را ينتياهان زي گل و گيابيند بازاريفرآ

. شود ميز ي مخرب نيگر داشت بلکه باعث گسترش واسطه
، ينترنتي استفاده از روش فروش ايدار منطقين گزيهمچن

 الزم يها مهارت و فقدان ها ساختري چون نبود زيليبه دال
ار آن، ي بسيايرغم مزا ي، عليابيدر کنشگران نظام بازار

 ين ضرورت اجرايبنابرا. عمالً بال استفاده مانده است
 يل بازاررساني تسهيري با جهت گياتي عمليها برنامه

 مقصد جهت کاهش تبعات يمحصول از مبداء به بازارها
. ده محسوس استي فا‐نهي گفته و بهبود تعادل هزشيپ

 يانداز  در هر استان بازار گل راهشود ميشنهاد ين پيهمچن
  .شود
ق نشان داد که سطح شناخت ي تحقيها افتهي ‐

ار نامطلوب قرار يت بسيگلکاران از مفهوم بازار در وضع
 يها برنامه ي از عدم اجراي ناشيحدود ن مشکل تايا. دارد
خصوص شناساندن ابعاد بازار به گلکاران و متاثر ج در يترو
 باشد ميج راجع به بازار در جامعه ي غلط رايها برداشتاز 

ت ي اصالح وضعي براشود ميشنهاد يپ. د اصالح شونديکه با
ش گلکاران نسبت ير نگرش و گرايي، تغيابي از بازاريشناخت

زم به ال. ردي قرار گيابيج بازاري ترويت کاريبه بازار در اولو
و ) Dixie) 2005  يها يافته يج با برخيح است که نتايتوض

Al-Rimawi) 2004 (مطابقت دارد .  
 يرهاي گام وارد متغ۵ يج نشان داد در طي نتا‐

رات يي درصد از تغ۶/۴۵ل در مجموع يمستقل در تحل
که . ن شديي تبيابيزان شناخت گلکاران از بازاريانس ميوار

 به بازار، با ي دسترسيها الکانخصوص   دريريز برنامه
 آن بر يار باالير بسي تاثدهنده نشان ۴۱۸/۰مقدار بتا 
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با . باشد مير ييک واحد تغي يزان شناخت گلکاران به ازايم
  مربوط به عدم استفاده ي بتاي منفين حال مقدار عدديا

ل شکل نامناسب آنها نکته قابل توجه ياز اطالعات به دل
  . باشد ميسازان  ميمان و تصريز برنامه يبرا

ح است که در عمل اصطالح بازار در يالزم به توض
تنوع نظرات .  داردير متفاوتي مختلف علوم تعابيها حوزه
 ي چون محل تالقيري در تعابتوان مينه بازار را يدر زم

 يازهاي نيکنندگان دارا عرضه و تقاضا، محل تجمع مصرف
 و ي اقتصاد مبادالتي براي و محليکيزيمشترک، منطقه ف

ن بازار صرفاً به مفهوم محل يبنابرا.  نموديره جمع بنديغ
 يات تقاضايد بازار به عنوان خصوصي و باباشد مين يکيزيف

ن يف شود، همچنيک محصول تعري يان براکنندگ مصرف
 محصول، يگذار متير نحوه قيد اقدامات رقبا نظيبا يم

 م درباره شناساندنيع و تصمي توزينحوه سازمانده
د در نظر يبا.  را در مفهوم بازار لحاظ کرديديمحصول تول

ز در يگر بازار ني ديت اقتصاديداشت که همانند هر واقع
د تا بتواند ينما ي مي الزم را سپرينيند تکوي زمان فرآيط

 بر عرضه و تقاضا کارکرد مورد ي مبتنيدر نظام اقتصاد
 از ح و روشني صحيانتظار را داشته باشد، که داشتن تلق

د تعامل سازنده آنها را توان ميمفهوم بازار در ذهن گلکاران 
ف و ي نقش گلکار در بازار را تعريفاگريل، ايتسه
ن حال تبعات و يع و در عي بر بازار را ترفي ويرگذاريتاث
ل ي بازار را تعدي حاصل از نوسانات کارکردهايرات منفيتاث
  . دينما

 يابي در بازارياررگذيت تاثين قابليج نشان داد بي نتا‐
به .  وجود دارددار معني و يبا سن گلکاران رابطه منف

 گلکاران بر يرگذاري تاثييش سن توانايگر با افزايعبارت د
 از يد ناشتوان ميت ين وضعيا. يابد مي کاهش يابيبازار
 بر ‐ ي انرژيها فعاليت امور مربوط به بازار و يدگيچيپ

 هر دو حالت ضرورت در. معطوف بر تعامل با بازار باشد
نترنت ي ايرير بکارگي اندوز نظ‐  کاريها روشاستفاده از 

 يانداز راه و ينتياهان زي گل و گيابينه بازاريدر زم
ن ين بيهمچن. شود ميه ي توص١يکي الکترون‐يبازارها
الت گلکاران يزان تحصي و ميابي در بازاريرگذاريت تاثيقابل

گر افراد با يبه عبارت د.  وجود دارددار معنيرابطه مثبت و 
 يابي بر بازاريشتري بيرگذاري تاثييسطح سواد باال توانا

                                                                                     
1. E-markets 

 به عنوان توان مين گروه از گلکاران ين از ايبنابرا. دارند
  .  استفاده نموديابيج بازارينه ترويافراد متنفذ و مطلع در زم

 مستقل يرهاي گام ورود متغ۶ يج نشان داد درطي نتا‐
انس يرات واريي درصد از تغ۱/۵۰ عل، در مجمويدر تحل

 درصد ۱ در سطح يابي گلکاران بر بازاريرگذاريت تاثيقابل
ک واحد ي يبه ازا) β( بتا يبر اساس مقدار عدد. ن شدييتب
 ۳/۰ش از ي بيالت کمير سطح تحصير در متغييتغ
ن ين بيدر ا. شود مين يير وابسته تبيانس متغيرات وارييتغ
 به بايد مين يبنابرا. ا دارا بودر رين تاثير سن کمتريمتغ

ژه يج توجه ويالت گلکاران در اقدامات ترويعامل تحص
رد و به سطح سواد گلکاران در انتخاب و يصورت پذ

ستم حمل و ين سيهمچن.  توجه شودها روشاستفاده از 
 يرگذاريت تاثي است که بر قابلييرهاين متغينقل از مهمتر

حمل و نقل . گذارد ي مارد معني اثر يابيگلکاران بر بازار
ره ي از زنجيا انتقال از جمله کارکردها و جزئيمحصول 

حمل نامناسب محصول موجب . شود مي محسوب يابيبازار
ن عامل يا. شود مي يابينه بازاري کشاورزان در زميناکارآمد

 محصوالت يفي و کي، مکاني تعهدات زمانيفاينه تنها بر ا
 ي رقابت گلکاران با رقباگذارد بلکه امکان ير سوء ميتاث

در نقطه مقابل . دينما ي را از آنها سلب مي و خارجيداخل
 محصول در يجاد شده برايت ايارزش حاصل از موقع

ح يجه انتقال مهم است که عدم حمل و نقل صحينت
ت يريمحصول تا بازار در ضمن تنزل ارزش محصول بر مد

ن يبنابرا. گذارد يز اثر مي نيابي بازار‐ دي توليها نهيهز
ستم حمل و ي سيگاه وجوديت و جايگلکاران با علم به اهم

  .اند ص دادهي را بدان تخصيا ستهينقل نقش با
ج و سابقه ين انتظارات از ترويج نشان داد بي نتا‐
ن موضوع يا.  وجود دارددار معني و ي رابطه منفيگلکار
ج ينه تروي و عدم کارکرد بهي ضمني ناکارآمددهنده نشان
 يها دورهج در يگر ترويبه عبارت د.  استيابينه بازاريمدر ز
ن ي گذشته نتوانسته است انتظارات گلکاران را تاميزمان
 از يا ف شدهيشتر انتظار تعريد لذا افراد با سابقه بينما
ج ين انتظارات از تروين بيهمچن.  ندارنديابيج در بازاريترو
ت و زان فاصله تا مرکز فروش محصول رابطه مثبيبا م
گر هرچه فاصله يبه عبارت د.  وجود دارددار معني
 آنها انتظار شود ميشتر يدکننده تا بازار فروش بيتول
ن يا.  بر بازار دارنديرگذاري تاثيج براي از ترويشتريب

 آنها ي از اطالع اندک گلکاران از بازار و ناتوانيت ناشيوضع
ا نه است که بين زمياز بدست آوردن اطالعات مؤثق در ا
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ج قابل حل ير نظر تروي زيابياستقرار نظام اطالعات بازار
  . است
ج با سطح ين انتظارات از ترويج نشان داد بي نتا‐

به .  وجود دارددار معني و ي رابطه منفيرکشت گلکاريز
زان انتظار از يرکشت ميش سطح زيگر با افزايعبارت د

 ياه  از تعدد کاناليت حاکين واقعيا. يابد ميج کاهش يترو
 باال به منابع اطالعات است و ي گلکاران با دسترسيارتباط

 خود يج را صرفاً به عنوان منبع اطالعاتين افراد ترويا
 يابينه بازاريج در زمي از تروييدانند و لذا انتظار باال ينم

  . ندارند
ج با مسائل و ين انتظارات از ترويج نشان داد بي نتا‐

 دار معنيان رابطه مثبت و  گلکاريابيد و بازاريمشکالت تول
شتر يگر هرچه مسائل گلکاران بيبه عبارت د. وجود دارد

ت ين واقعيا. رود يج باالتر مي انتظار آنها از تروشود مي
 از حل مسائل يل ناتواني از آن است که گلکاران به دليناش

، يابيج به بحث بازاري ترويخود با وجود عدم ورود جد
 رفع مسائل و ي مرجع براج را به عنوانيکماکان ترو

ن موضوع ضرورت يمشکالت خود قبول دارند و ا
ش ي را بيابينه بازاريج در زمي مداخله تروي برايريز برنامه
  .  سازد يان ميش نماياز پ

ت ي مستقل شامل وضعيرهايج نشان داد متغي نتا‐
، استفاده از فنون برداشت متناسب با الزامات ها ساختريز

 يي محصول، توانايبند  درجهياه  دستگاه بهيبازار، دسترس
ازها و ين نيي، تعيابيد و بازاري توليها هزينهت يريمد

د، عدم يخواست بازار هدف، مقرون به صرفه نبودن تول
د، اطالع از اصول شناساندن محصول ي جديشناخت بازارها

به بازار، زمان مناسب انتشار اطالعات، شکل مناسب انتشار 
 يها مهارت بازار، يز استانداردهااطالعات، اطالع ا

 بازار، يها هي، اطالع از حاشيت ماليري و مديحسابدار
ب ي به ترتي گروهيابي کشت و بازاريريز برنامه و يطراح
 ون شدند که در مجموعيل رگرسي گام وارد تحل۱۵ يدر ط
انس انتظارات گلکاران از يرات واريي درصد از تغ۳/۸۷
) ۲۴۵/۰(  بتاي اساس مقدار عددبر. ن نمودندييج را تبيترو
ر در ين تاثيشترير شکل مناسب انتشار اطالعات بيمتغ
ن يد کمتري جدير شناخت بازارهايانس و متغيرات وارييتغ
ن مطالعه در کل با ي ايها يافته. ر را اعمال نمودنديتاث
  قات انجام شده توسطيج تحقي از نتايبرخ

 Stephenson & Lev )1999( ،Dixie) 2005(،  
Tely) 2007( ،Dhankar) 2002( ،Bardhan) 2004 ( و

Al-Rimawi) 2004 (دارديهماهنگ .  
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The main objective of this study was to investigate factors influencing on 

marketing extension of ornamental flowers. The statistical population of this 
study consisted all floriculturists (4920) in Tehran, Markazi, Gilan, 
Khozestan, and Razavi-khorasan provinces. A sample of 234 floriculturists 
was selected by use of “Cluster proportional sampling” technique. 
Descriptive- correlational method is the base of this research. Accorrding to 
Multiple Regression Analysis 50/1 percent of the changes in "Ability to 
influencing on market" was due to Transportation system, Being up-to-date 
the ability of marketing, Being inform of last standards, Need to control of 
midelmen, Education and Age. Also  45/6 percent of the changes in "Market 
knowing level" was due to Programming about accessing channels to 
market, Communicating services, Local markets, Form of information, and 
Extension experts. And the last 87/3 percent of the changes in" 
Floriculturist’s expectations of extension" was due to Infrastructures, 
Harvesting techniques, Sorting sets, Managing costs, Determining needs, 
Being production cost-benefit, Recognising new markets, Promotion, 
Informayion form, In-time diffusion of information, Being aware of 
standards, Accounting skills and commercial management, Marketing  
margins, Production  planning, and Group marketing.   
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