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 چکیده

 دررتبه اول تولید کشمش و انگور را  کشمش، تن هزار 45 بیش از انگور و تن هزار 534حدود  دیتول شهرستان تاکستان، با

ضوع مطالعه این مو که دهدیممحصوالت در تاکستان نشان  نیا دیتولحجم چشمگیر  داده است. اختصاص خوداستان به  سطح

 کشمش ومسیر بازاریابی انگور  نییتع وی حاشیه بازاریابی بررس حاضرهدف اصلی مطالعه  برخورداراست. بسزایی تیاهم از

 کنندیم افتیدر رانهایی محصول  ارزش ازموجود سهم کمی  طیشرا درباغداران شهرستان  .هستتاکستان  شهرستان در

 زهیباانگند ی منصفانه نصیبشان شود تا بتوانسود کنندیمی فراوان تولید سخت ومحصوالتی که با زحمت  قبال درباید  کهیدرحال

اساسی  نقش دیولت پروسه دربه اینکه کشاورزان  توجه با ی بلندتری بردارند.هاگاماین راه  در وباشند  هبهتر، تولید بیشتر داشت

ترین سود که بیش دالالن هستند ها وشود که این واسطهمشاهده می عمل درآنان شود اما  شامل سوداند و بایستی بیشترین داشته

 .برندمیرا 

د که پژوهش بپرداز و کشمشی انگور ابیبازار ریمس نییو تعتا به بررسی حاشیه بازاریابی  است درصدد حاضرمطالعه           

ی پیمایشی هاروش از استفاده بای اطالعات آورجمعوجهت  رددا قراری کاربردی هاپژوهش گروه درلحاظ هدف  به حاضر

 از و مشکش وانگور  بازاررسانیجهت شناسایی مسیرهای  طرفکیازتحقیق صورت گرفته  است. شدهاستفادهی اکتابخانه

 از آن زایموردن اطالعات منظورگرفته است که بدین  صورت مذکورمحصوالت  بازاررسانیکلی  انیجر ازآگاهی  طرفی دیگر،

رگرسیون چند متغیره تحلیل نتایج  روش از استفاده با ادامه در است. شدهگردآوری هاکارخانه وکشاورزی تاکستان  جهاد

 است. شدهانجام

 ی، باتخمین توابع حاشیه بازاریاب نیهمچن واست  یافتهافزایشباگذشت زمان سهم تولیدکنندگان  که دادنتایج نشان           

توسط م .دارد انگوربازاریابی  هیحاش بارابطه مستقیمی  ونقلحملی هانهیهزشاخص  که دادآپ نشان ی مارکالگو از استفاده

گین برابری میان آزمون از استفاده با است. محصول دوی این فروشعمده هیحاش ازی کشمش و انگور بیش فروشخردهحاشیه 

 ریمسکارایی  .هست 54/5 احتمال سطح ازفوق کمتر  آزمون در احتمال مقدار ازآنجاکه که شددوسری زمانی این نتیجه حاصل 

یی بازار اراکگفت که باگذشت زمان، تغییری در  توانیمی کلی ریگجهینتدریک  است. نییپا اریبسی انگور و کشمش ابیبازار

 رد پایین آمده است. ای و یافتهکاهشانگور کارایی بازار  ،موردمطالعهتوان ادعا نمود که طی دوره نمی انگور ایجاد نشده است و

 د.کل بازاریابی این محصول دار هیحاش بای کشمش رابطه مستقیمی فروشخردهنهایت نیز بر اساس نتایج حاصله، قیمت 

 

 

Abstract 

Takestan city, associated with the production of 435 thousand tons of grapes and more than 50 

thousand tons of raisins, ranked first in the production of raisins and grapes throughout the 

province. The production shows significant volume takestan this study is an important issue. 

The production shows significant volume purpose of this study is to determine the marketing 

Margin and Marketing channels of Grapes and Raisins in Takestan city. Orchard men of the 

city in this circumstances, receive a small portion of the final value product. While they should 

receive a fair profit for products which they produce with great difficulty in order to have 

greater production with better motivation and take longer strides in this way. As farmers have 



a major role in the production process and they must obtain the most of the profit, but in practice 

it is observed that the intermediaries and speculators gain the most of the profits.The present 

study aims to investigate the marketing margin and determine the marketing channels of grapes 

and raisin and in terms of target, this study is located in the group of Applied Research and has 

been extracted using survey-library methods to collect information. This study, on the one 

hand, is to identify marketing channels of grapes and raisin and on the other hand, for awareness 

of market trends of mentioned products. For this purpose, required information was collected 

from agriculture organization and factories. In the following, resulted has been analyzed by 

multivariate regression method. The results showed that over time, the share of manufacturers 

increased and also estimating marketing margin functions, by using the mark-up model showed 

that transport costs are directly related to grape marketing margin. Grapes and raisin average 

retail margin is over the wholesale margin. Using equal test of average of two time series, it 

was concluded that since the probability of the above test is less than 0.05, Performance 

marketing channels of grapes and raisin is too low. In general conclusion it can be said that 

over time, there is no change in grapes market efficiency and cannot be claimed that during the 

studied period, grapes market efficiency has reduced. Finally, based on the results, the retail 

price of raisins has a direct relationship with the entire marketing margin of this product. 
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