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 چکیده
بر بازاریابی تولیدات و محصولات كشاورزي و روستایی  مؤثرعوامل  يبندتیاولوو  شناختهدف از این پژوهش 

اجرایی از دو  ندیفرآباشد. روش توصیفی می ازنظرهدف، كاربردي و  ازنظر. روش تحقیق این پژوهش استاستان ایلام 
اصلی تشکیل شده است. در گام اول به شناسایی مجموعه عوامل موثر بر روند بازاریابی تولیدات و محصولات گام 

كشاورزي و روستایی استان با استفاده از روش دلفی، به منظور به اتفاق نظر رسیدن و شناسایی و دسته بندي عوامل 
هاي و نمودار جدول هاحاصل از پرسشنامه خبره نموده و هاي پرداخته است. در گام دوم اقدام به تجزیه و تحلیل داده
هاي اصلی، عوامل زیرساختی، نهادي و در بین معیار يبندتیاولومربوطه ترسیم گشته است. با توجه به نتایج حاصل از 

د اختصاص داد. رتبه بعدي را به خو 81/0رتبه اول و عوامل مدیریتی و بازاریابی با وزن معیار  21/0قانونی با وزن معیار 
و متمركز كردن  يآورجمع 968/0به وزن تلفیقی  ها و قوانین با توجههاي فرعی، زیرساختهمچنین در بین معیار

هاي فرعی مربوط به اند. در بین معیارهاي اول و دوم را به خود اختصاص دادهرتبه 918/0 محصولات با وزن تلفیقی
ساكنین این مناطق با وزن  و آموزش به 05926ت و معرفی محصولات با وزن تلفیقی عوامل مدیریتی و بازاریابی نیز تبلیغا

 .انددادهاهمیت و اولویت نسبت به سایر عوامل به خود اختصاص  ازنظرهاي اول و دوم را به ترتیب رتبه 903/0 تلفیقی
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 مقدمه
های مهم اقتصاد روستایی و عشایری، مشکلات پیش روی در حال حاضر از چالش

گردد. در بازاریابی محصولات کشاورزی است که مانعی بر سر راه جوامع روستایی تلقی می
 فرآیندامروزه بازاریابی از ضروریات نظام تولید روستایی و کشاورزی است که اهمیت آن در 

یی و عشایری بسیار مشهود است. اهمیت این موضوع تا حدی است که در تولیدات روستا
از تولید است و از  ترمهم یامقوله، بازاریابی توسعهدرحالهای پیشرفته و حتی کشور

های متعارف شود. در کشور ایران روشمی بردهنام "دست نامرئی تولید  " عنوانبهبازاریابی 
دار اقتصاد های بالا همراه است و با اهداف توسعه پایهزینه بازاریابی تولیدات کشاورزی با

مدیریتی تعریف  فرآیندیک  عنوانبهاز طرفی چون بازاریابی . روستایی ناسازگار است
ها و نیاز نیتأمهای اجتماعی از طریق تولید و مبادله کالا به که افراد و گروه شودمی

، لذا مفهوم بازار و بازاریابی (1831، محمد زاده )حاجیان و نمایندهای خود اقدام میخواسته
یکی از مقولات مهم و ارزشمندی است که در حیطه مباحث اقتصادی مطرح  عنوانبه

بررسی بازاریابی در متون اقتصاد کشاورزی سابقه طولانی دارد و با  کهیطوربه شود،می
اهمیت یافته است و  شیپازشیبتوسعه شهرنشینی و دور شدن از مراکز از نواحی تولید، 

های بازاریابی را بر پایه فقه، اخلاق و اهمیت آن به حدی است که حتی اسلام مبانی و پایه
 (.1834داند )نجفی و کاظم نژاد، های الهی میارزش

عرضه محصولات کشاورزی )زراعی و دامی( به بازار فروش )نظام تولید تا  فرآینددر 
انجام  کهیطوربهبرخوردار است،  یاژهیوح از اهمیت مصرف(، عملیات بازاریابی صحی

شود. بدون شک عملیات مذکور، از اهداف توسعه روستایی و کشاورزی محسوب می
، همراه با در نظر گرفتن ضوابط یانباردارمحصولات، نگهداری و  موقعبه یآورجمععملیات 
های زنجیره نظام بازاریابی حلقهها که همگی از های علمی و اطلاعات قبلی از بازارو معیار

توسعه کشاورزی هستند. نظام   نهیدر زم مؤثرهای مهم و شوند، از فعالیتمحسوب می
های دریافتی کشاورزان های تجاری مربوط به آن، در قیمتسیاست وبازاریابی کشاورزی 
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 ,Acharya) است مؤثربخش کشاورزی  یسودآورخود در  نوبهبهدارد و این موضوع  ریتأث

2009). 
توسـعه اقتصـادی و افـزایش  موازاتبهکه  دهدیمنشان  شدهانجامهای بررسی

 گریدانیببهبـوده و  ترآمادهو  ترمرغوبخواهــان محصـولات  کنندگانمصرفدرآمـد، 
برای انجام خدمات بیشتر بر روی محصول بیشتر شده و آنـان  کنندگانمصرفتقاضـای 

در برابر انجـام خـدمات، هزینـه آن را نیـز بپردازنـد. ایـن شـرایط  آمـادگی دارنـد که
و تبدیل محصولات کشاورزی  یبندبسته، یبنددرجهزمینـه لازم بـرای انجـام خدماتی مانند 

از قیمـت  دکنندهیتول. همگـام با گسترش خدمات بازاریابی، سهم سازدیمرا فراهم 
جه گردیده و عوامل بازاریابی سهم بیشتری از منافع را بـا کـاهش بیشـتری موا کنندهمصرف

و  افتهیتوسعه. این جریان سبب شده است که در بسیاری از کشورهای سازندیمنصیب خود 
خود  یهاتیفعالتعاونی روستایی و کشاورزی با تنوع بخشیدن به  یهاشرکت توسعهدرحال

موجبات افزایش درآمد اعضای خود وارد عرصه عملیـات بازاریابی شوند و از این طریق 
 (.1831محصولات کشاورزی را فراهم سازند )نجفی و فرج زاده،  دکنندگانیتولیعنی همان 

چشمگیر  طوربههای گوناگون اقتصادی و اجتماعی ها در عرصهامروزه نقش تعاونی
های دهه در طول ریانکارناپذواقعیتی  صورتبهها که ظهور تعاونی یاگونهبهمشهود است، 
های اجتماعی، در تمامی عرصه هاشرکتهمراه بوده و با حضور این  توجهقابلاخیر با رشد 

است )شکیبا مقدم،  شدهدادهپاسخهای طبیعی جوامع انسانی نیز اقتصادی و فرهنگی، به نیاز
1833.) 

 ها در هر نوع تغییر و تحول ساختاری نقشیدر ساختار اقتصاد کشاورزی نیز تعاونی
های های کشاورزی از طریق تشکیل تعاونیبسیار ارزنده دارند و سهیم شدن در فعالیت

های تعاونی تولیدی در است. امروزه، شرکت افتهیگسترشجهان  یکشاورزتولیدی در نظام 
بستر اصلی فعالیت اجتماعی و اقتصادی در بخش کشاورزی به  یبرداربهرهقالب یک نظام 

ها از ابعاد مختلف و با درجات متفاوت در بهبود وضعیت ونیروند. این تعاشمار می
 (.1831)اسکندری تربقان،  اندداشتهنقش  برداربهرهکشاورزان 
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کشور که بر اساس آن، باید ایران در جایگاه  1444توسعه  اندازچشمهمچنین افق 
در  ژهیوهبها نخست اقتصادی در میان کشورهای منطقه قرار گیرد، لزوم توجه به تعاونی

 -های تولید از الگوهای موفق اقتصادیکند، زیرا تعاونیبخش کشاورزی را دوچندان می
روند که توانایی قرار گرفتن در خدمت توسعه پایدار اجتماعی مطرح در جهان به شمار می

های انسانی و اجتماعی نیروهای مولد روستایی و برقراری عدالت از طریق ارتقای سرمایه
 (.1831ستایی رادارند )کرمی و آگهی، جوامع رو

، استان ایلام دارای 1811 در سالبر اساس نتایج آخرین سرشماری مرکز آمار ایران 
ساکن و تعداد  صورتبهنفر در مناطق روستایی  134444نفر جمعیت بوده که تعداد  134113

درصد از جمعیت  82. از این تعداد، چیزی در حدود اندشدهواقعغیر ساکن  صورتبهنفر  411
دهند. با توجه کل استان را افراد ساکن و غیر ساکن در مناطق روستایی و عشایری تشکیل می

خودمصرفی محصولات و  یهیپابه این نکته که عمده درآمد و گذران معیشت این جمعیت بر 
و همچنین با در نظر گرفتن این  استتولیدات خود  رمتمرکزیغهمچنین فروش پراکنده و 

و مشخص  کارآمدواقعیت که مبادلات تهاتری )کالا به کالا( محصولات و نبود نظام بازاریابی 
شود، لذا هدف از پژوهش حاضر  هاآنها نصیب باعث شده که درامد ناچیزی از این فعالیت

تولیدات و محصولات کشاورزی و روستایی  یابیبازاربر  مؤثرعوامل  یبندتیاولوشناسایی و 
روستایی، با کمک اساتید، خبرگان و  یکشاورزهای بر نقش تعاونی دیتأکم با استان ایلا

شناسایی و )1از:  اندعبارت. اهداف مشخص این پژوهش استمسئولین فعال در این حوزه 
( 2عوامل مؤثر بر بازاریابی تولیدات و محصولات کشاورزی و روستایی استان و  یبندتیاولو

کشاورزی و  جهت ارتقاء سیستم بازاریابی تولیدات و محصولات کاربردی یهاحلراهپیشنهاد 
 .ایلام روستایی استان

 
 
 
 



 63 ةشمار -و كشاورزي نتعاو                                                                  128  

  

 مبانی نظري:
 بازاریابی كشاورزي و روستایی و رابطه آن با توسعه روستایی:

 دکنندهیتولبرای  زمانهم طوربهبرآورده کردن نیازهای و هدف اصلی بازاریابی کسب سود 
 اهداف بازاریابی کارآمد کشاورزی و روستایی شامل: (.Kumar, 2015) است کنندهمصرفو 

 .آوردن بهترین بازده ممکن به دستو  دکنندگانیتول فراهم کردن بهترین امکانات برای -1

 .فراهم آوردن امکانات برای بالا بردن کیفیت محصولات و فروش مناسب محصولات -2

 .نهایی ندهکنمصرف و دکنندهیتولکیفیت محصولات و فروش مناسب محصولات بین  -8

 .مناسب و کیفیت بالا متیباقبه محصولات کشاورزی  کنندگانمصرفدسترسی مستقیم  -4

 .در مورد قیمت محصولات یرساناطلاع -1

 (.Elamathi, 2013) است هادلالها و واسطهتعداد کم کردن  -1

و توسعه اقتصاد خانوارهای  یتوانمندساز، افزایش درآمد موجبهمه این عوامل 
. بازاریابی تولیدات کشاورزی و گرددیق فروش محصولات کشاورزی میاز طرروستایی 
 .(Kumar, 2015) استتوسعه اقتصاد روستایی و کاهش فقر روستایی  درصددروستایی 
شود و به های توسعه اقتصاد فضاهای روستایی محسوب میشاخص نیترمهمیکی از بازاریابی 

صولات باعث افزایش درآمد خانوارهای روستایی دلیل تمرکز بر تولید بهتر و افزایش قیمت مح
 (.1811شود )رضوانی و همکاران، می

و  های جدیدی برای پیوستن به سیستم یکپارچه بازاریابی جهانینظام بازاریابی فرصت
دهد؛ همچنین در بازاریابی روی کشاورزان قرار می شیپبهتقویت بازاریابی کشاورزی در کشور را 

توان گفت که شود؛ بنابراین میویج، ادغام فرهنگی و توسعه مناطق روستایی میروستایی، باعث تر
وجود امکانات مناسب برای نگهداری -1برای بازاریابی کشاورزی شامل:  ازیموردنموارد 

مناسب و ارزان برای فروش محصولات در مناطقی که  ونقلحملوجود امکانات  -2محصولات؛ 
وجود اطلاعات روشن در مورد شرایط بازار و  -8خود باشد؛ قیمت آن محصول بیشتر از محل 

سود واسطه کاهش یابد. این امر موجب افزایش  کهیطوربه، هاواسطهکاهش تعداد  -4؛ هامتیق
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آموزشی و افزایش آگاهی  یهاکلاس یبرگزار-1شود؛ بازده و سود بیشتری به کشاورزان می
 کشاورزان.

 ریتأثی مناطق روستایی در جهان سوم کشاورزی است و کارکرد اصل کهنیابا توجه به 
آن بر اشتغال، تعدیل فقر و درآمد، امنیت غذایی و خودکفایی خانوارهای روستایی، کشاورزی 
از اهمیت بالایی برخوردار است. تجربه کشورهای صنعتی غرب در مراحل صنعتی شدن این 

 برهیتکی در مراحل اولیه خود از طریق قرار داده است که توسعه اقتصاد دیتأکنکته را مورد 
اقتصادی  یهابخشآن و گسترش رشد این بخش به سایر  یوربهره افزایشکشاورزی و 

کند در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها ایفا می یاعمدهبوده و این بخش نقش  ریپذامکان
 (.1831)شایان و همکاران، 

 
 بازاریابی تولیدات عشایري:

و ، قبایل، خانواده هارهیتایری، ایران متشکل از ایلات، طوایف، عش یجامعه
که بنیاد  کوچ رو از اجتماعات اندعبارتعشایر  واقع دراست.  یارهیعشایلیاتی و  یخانوارها

 عنوانبهشان مبتنی بر دامداری و شبانی است عشایر، دام را  زندگی معاش یوهیشاقتصاد و 
منابع طبیعی  سایر و مراتعبرای استفاده از  راهکاری انعنوبهاساس معیشت و کوچ را 

دهد بنابراین جوامع عشایری با داشتن و دامداری بنیاد اقتصاد آنان را تشکیل می انددهیبرگز
 دکنندگانیتول نیتربزرگهمواره یکی از  مرزوبومسوابقی بسیار طولانی در تاریخ فرهنگ این 

عامل پرورش دام است  نیترمهمگوشت قرمز که  باشند. افزون بر تولیددام کشور می
مو، )( و الیاف دامی رهیو غهای لبنی )شیر، ماست، کشک محصولات دیگر همچون فرآورده

اقتصاد  منابع درآمدیاز  (. یکی دیگر1831کنند )عبدللهی، پشت و کرک( تولید می
در  یجدانشدنی مکمل و فعالیت تولید عنوانبهکه  استآنان  یدستعیصناایران،  نانینشکوچ

(. برای تولید این صنایع، از منابع 1834، و نیکخواه کرباسیریشه دوانیده است ) هاآنزندگی 
شود و این تولیدات دستی، اثر مستقیم بر درآمد ناخالص ملی دارد داخلی استفاده می

 ریتأثد عشایر هرگونه افزایش در میزان تولید و بهبود کیفیت آن، در افزایش درآم کهیطوربه
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(. با توجه به نیازهای روزافزون زندگی و تلاش 1831گذارد )نواب اکبر و همکاران، می
تمامی جوامع در جهت دستیابی به امکانات و تسهیلات بیشتر، جامعه عشایری را بر آن 

 معیشتی فراتر گذاشته و مازاد تولید را برای دستیابی به یوهیشداشته تا پا را از تولید به 
های دیگر انسانی خودشان خارج است به نظام یعهدهها از ساختن آن روزبهنیازهایی که 

 یجامعهاشکال تعامل، تعاملات اقتصادی  نیترعمدهنمایند در این میان یکی از  ارائه
زندگی  حتاجیماعشایری با جوامع انسانی پیرامون خویش از طریق فروش تولیدات و خرید 

ه اینکه بازاریابی یکی از ارکان اساسی اقتصاد است لزوم توجه به بازاریابی است لذا با توجه ب
، امیرشاهی و همکارانرکن اصلی تولید و درآمد و معیشت خانواده ضرورت دارد ) عنوانبه

 ، رشد اقتصادی کشور وافزودهارزشعشایر در  یپروردامبه سهم و اهمیت  با توجه(. 1814
، جایگاه ویژه در اقتصاد ملی، ضرورت وجود گوشت، انکنندگمصرفپروتئین  نیتأم

بازار و بازاریابی  کهیطوربهآن است  یتوسعهتوجه ویژه به این صنعت و  یدهندهنشان
گذر از  موازاتبهشود و اقتصادی محسوب می یاهیتغذهای محصولات دامی از ضرورت

ی  ٔ  نهیدرزمت جوامع عشایری اقتصادی بر مشکلا یتوسعهتولید سنتی به تولید تجاری و 
های تولیدی شود چراکه با توجه به کوچک بودن واحدعرضه محصول به بازار افزوده می

ناچار است محصولات تولیدی خود را  دکنندهیتولبه بازار اندک و  شدهعرضهمیزان محصول 
نگاهی به  (.1831پایین به خریداران محلی و یا میدان بفروشند )نجفی و فرج زاده،  متیباق

و  ونیلیمکیدهد که با دارا بودن چیزی در حدود آمار تولیدات عشایری استان ایلام نشان می
کنند که با تن گوشت قرمز تولید می 144دام، سالانه هفت هزار و  رأسچهارصد هزار 

و به هشت هزار و  داکردهیپتن افزایش  844اجرای طرح تکمیل زنجیره تولید این میزان 
توسط عشایر استان ایلام سالیانه بیش از  دشدهیتولرسیده است. ارزش گوشت قرمز تن  244
تن شیر  311هزار و  21میلیارد تومان در سال است. همچنین عشایر استان ایلام سالانه  134

کنند که درمجموع ارزش تولیدات تن روغن حیوانی، کشک، پشم و مو تولید می 411و 
میلیارد تومان در سال است. روغن حیوانی تولیدی عشایر  144عشایر استان ایلام بیش از 

های اقتصادی عشایر ظرفیت نیتربزرگیکی  عنوانبهایلام به دلیل کیفیت بالا در حال حاضر 
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ریزی درست، ساماندهی نامناسب، نداشتن برند و شود. نبود برنامهاستان شناخته می
 نیترمهمایلام ناشناخته بماند. یکی از باعث شده این محصول تولیدی عشایر  یبندبسته

مسائلی که جامعه عشایری استان ایلام با آن مواجه است بحث فروش محصولات است 
، چادراهیسشود. همچنین چراکه اکثر این تولیدات توسط دلالان به خارج از استان ارسال می

 .باشندایلام می عشایر یدستعیصنا نیتراز عمدهجاجیم، گلیم، قالیچه، نمد، مشک و گُلوَنی 
 

 :در بازاریابی هایتعاوننقش 
هستند که کشاورزان را در زمینه  یهاتشکل ازجملههای روستایی و کشاورزی تعاونی

کنند و خاک، کاشت، داشت و برداشت محصول حمایت می یآورعملماشینی برای  خدمات
نمایند. با از میان برداشتن تنگناها، های آنان را در بازارهای داخلی و خارجی عرضه میفراورده
های خود را گسترش توانند فعالیتها میهای قانونی، تعاونیهای مالی و رفع محدودیتمضیقه

و کشاورزان را به خطر  دکنندگانیتولها و مداخله گران سودجو که منافع دهند و دست واسطه
توان اونی در زمینه بازاریابی موارد زیر را میهای تعهای شرکترا کوتاه کنند. از فعالیت اندانداخته
 نام برد:

 شیمیایی و حیوانی و سموم دفع آفات نباتی های گوناگون، کودتهیه نهال، نشاء و بذر -
 معرفی و فروش محصولات منظوربهکشاورزی و برگزاری نمایشگاه  تولیداتبازاریابی  -
 ، ابزار و ادوات کشاورزیآلاتنیماشتهیه  -
 انبار، فروشگاه، کارگاه و کارخانه سیستا -
 های بیمهانجام خدمات بیمه و همکاری با موسسه -
 باربری مؤسساتو همکاری با  ونقلحملانجام خدمات  -
 و آموزشی یامشاورهارائه خدمات فنی و  -
 دکنندگانیتولها حل مسائل و مشکلات کشاورزان و هدف تعاونی یطورکلبه

به امکانات و تجهیزات برای کاشت،  یدر دسترسآنان  چراکه. محصولات کشاورزی است
. پس از برداشت محصول نیز موفق اندمواجهداشت و برداشت محصول با مشکلات بسیاری 
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یعنی محصول خود را با هزینه بالا ؛ شوندینمبه کسب سود کافی از فروش این محصولات 
 (.1831و دهیوری،  فروشند )علیمرادیانکنند و با سود کم میتولید می

در زمان اجرای  هاشرکتدهد که این تعاونی روستایی نشان می یهاشرکتبررسی 
است. هدف از تشکیل این  جادشدهیا زدهشتاب یاگونهبه 1844دهه برنامه اصلاحات ارضی 

قانون  هرچندمدیریتی ناشی از حذف مالکین بزرگ جبران گردد.  خلأآن بود که  هاشرکت
تعاونی روستایی از جامعیت برخوردار بوده و در آن خدمات وسیعی از خرید  یهاشرکت

به ابزاری در  هایتعاونگردیده در عمل  ینیبشیپها تا فروش و بازاریابی محصولات نهاده
 یاارانهیهای محدود به توزیع نهاده هایتعاون. افزون بر این دامنه خدمات درآمددست دولت 

(. در زمینه 1831، ی و فرج زاده)نجفسموم و سوخت بوده است مانند کود شیمیایی و 
محدود به خرید گندم به نرخ تضمینی و اخیرًا خرید توافقی  هایتعاونبازاریابی نیز خدمات 

. با توجه به کوچکی کلات خاص خود را داشته استمش همآنبرخی محصولات بوده که 
به  هایتعاونتجارتی گسترش خدمات  سنتی به از حالتاندازه مزارع و گذار کشاورزان 

(. 1814است )نجفی،  شدهمطرحیک ضرورت  عنوانبهعرصه بازاریابی و فراوری محصولات 
که شرح  گونهآنو نسل جدید تعاونی  گرابازار یهایتعاونبر پایه تجربیات جهانی در زمینه 

تایی و کشاورزی تعاونی روس یهاشرکتدر زمینه گسترش دامنه خدمات  توانیمداده شد 
 های زیر را مطرح ساخت:به بازاریابی پیشنهاد

 در آنروستایی و کشاورزی در ایران بایستی از حالت کنونی که ارائه خدمات  یهایتعاون
تنوع بخشیدن به  یسوبهو  شدهخارجها تمرکز دارد محدود بوده و غالباً بر عرضه نهاده

 توانیمبازاریابی اقدام کنند. با توجه به تجربیات جهانی  های اعتباری وخود در زمینه یهاتیفعال
 نیدر الازم برای موفقیت  یازهاینشیپگفت که ایجاد اعتماد متقابل میان اعضاء و تعاونی از 

ها بوده و ایجاد این اعتماد به میزان مشارکت اعضاء در امور تعاونی و کاهش دخالت دولت زمینه
 بستگی دارد. هایتعاون اموردر و سازمان تعاون روستایی 

وام از  بر اخذعلاوه  ازیموردنسرمایه  نیتأمتقویت توان مالی و  منظوربه هایتعاون
اعضاء و کشاورزان گام بردارند.  اندازپستجهیز در جهت مرتبط مانند بانک کشاورزی،  یهابانک
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 ژهیوبهخدمات و  گونهنیاسرمایه برای  نیتأمگسترش خدمات بازاریابی و نیاز به  موازاتبه
بایستی تغییراتی در شیوه عملیات خود  هایتعاوناز طریق صنایع تبدیلی،  افزودهارزشایجاد 

پذیرش محصول  یجابه، شوندیمنسل جدید نامیده  یهایتعاونکه  هایتعاونایجاد کنند. در این 
محصول  شدهنییتعز پیش مبنای حجم ا معاملات خود را با اعضاء بر هایتعاوناز همه اعضاء، 

محصولات از سوی اعضاء با آنان  لیاز تحواین اساس، آنان برای اطمینان  . براندقرار داده
مبنای آن اعضاء موظف به تحویل مقدار معینی محصول به تعاونی  قراردادی منعقد کرده و بر

. یکی دیگر از اشندبیمملزم به پذیرش مقدار معینی محصول از عضو  هایتعاون در مقابلشده و 
که به فرآوری محصولات اعضاء  ییهایدر تعاون ژهیوبهنسل جدید  یهایتعاون یهایژگیو
در  یگذارهیسرمااعضاء متعهد به  هایتعاون نیدر ااست.  یاهیسرما، ایجاد سهام پردازندیم

از طریق خرید  یندر تعاواعضاء  یگذارهیسرما. باشندیم هاآنمتناسب با میزان مشارکت  یتعاون
 گونه نیبد. استمبنای ارزیابی عضو از میزان نیاز به فرآوری محصول تولیدی  بر یاهیسرماسهام 

که به سهم بیشتری از سود عملیات  دهدیمبه تولیدکنندگان این امکان را  هایتعاونساختار جدید 
 ازند.و آن را در اقتصاد محلی به جریان اند افتهیدستبازاریابی و تبدیل 

 جهیدرنتبه شرایط جدید بازار  در پاسخ گرابازارتعاونی  یهاشرکتبا توجه به تجربه 
نسبت به ایجاد  توانندیم هایتعاونآزادسازی و افزایش رقابت و توسعه فعالیت در بازار جهانی، 

و با ریسک بالا در  برهیسرماهای انجام فعالیت منظوربهمشترک با بخش خصوصی  یهاشرکت
نجیره تبدیل و عرضه محصولات جدید، تحقیق و توسعه و نفوذ در بازارهای جهانی اقدام کنند. ز

تعاونی  یهاشرکتبازاریابی محصولات کشاورزی در اساسنامه اولیه  یهاتیفعالانجام  هرچند
روشنی در این  نامهنیآئقانونی و  یهاچارچوبآمده با توجه به تخصصی بودن و پیچیدگی کار 

 (.1814)نجفی،  وجود ندارد رابطه
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 پیشینه پژوهش:
 : پیشینه پژوهش1جدول 

 عنوان و نتایج نویسندگان

نژاد  میوبر یآبادشم
(1831) 

های در پژوهشی با عنوان طراحی الگوی بازاریابی محصولات کشاورزی در شبکۀ تعاونی
شناسایی  هایتعاوناین عوامل مؤثر بر بازاریابی از طریق  نیترمهمروستایی و کشاورزی ایران، 

 در این زمینه ارائه شد. ییهاشنهادیپو 

و حسینی  یروزآبادیف
(1814) 

های روستایی در بازاریابی در پژوهش خود با عنوان بررسی موانع و مشکلات تعاونی
تند. در این محصولات کشاورزی در شرکت تعاونی روستایی روستای کوشک هزار بیضا پرداخ

نتایج نشان داد که عوامل اجتماعی و  تیدرنهاع شناسایی شد و وانپژوهش مشکلات و م
های مذکور از اهمیت بیشتری برخوردار فرهنگی نسبت به سایر عوامل در عدم موفقیت تعاونی

 هستند.

همکاران و  چگینی
(1814) 

ند. شهرستان طارم پرداخت کارانتونیزبه بررسی عوامل مرتبط با رفتار بازاریابی )نحوه فروش( 
به سه روش سبز، شکسته و کنسروی محصول زیتون را  کارانتونیزنتایج تحقیق نشان داد که 

کنند و متغیرها مانند سن، قیمت فروش، کمپوت و کیفیت تولید، مساحت به بازار عرضه می
باغداران با رفتار بازاریابی  یریپذسکیرهای ترویجی شرکت کرده و میزان باغ، تعداد کلاس

 .استارای ارتباط معناداری د هاآن

رخانی و حسینی وب
(1811) 

دامداران عشایر مورد: روستای توچال شهرستان پاکدشت  یهاتیمحدودبه تحلیل مشکلات و 
های دامداران با استفاده از یج نشان داد که مشکلات و محدودیتادر استان تهران پرداختند. نت

نهادی، موانع مدیریت  -ز موانع زیرساختیا اندعبارتنظریه بنیانی در روستای توچال 
محیطی و –های ناشی از موقعیت اکولوژیکی مالی، محدودیت -خانوادگی، موانع اقتصادی

مهارتی و کمبود امکانات زیربنایی و  –پشتیبانی، موانع آموزشی  –زراعی، موانع حمایتی 
 رفاهی.

 ,Ashfaqueاشفق )
2013) 

زاریابی روستایی برای فروش محصولات و خدمات: مسائل و در پژوهشی با عنوان استراتژی با
ها شناسایی و برای مقابله با پرداخته است. در این پژوهش استراتژی ترسیم و چالش هاچالش

 است. شدهارائه ییراهکارها هاآن

 ,Bekuma)بکوما 

2018) 

ناحیه گیمبی،  های آن دردر پژوهشی با عنوان سیستم بازاریابی محصولات لبنی و محدودیت
های آن پرداختند. نتایج اتیوپی به بررسی سیستم بازاریابی و محدودیت ،ارومیا ،غرب ولگا

ها شامل مقدار پایین محصول، و سنتی بوده و محدودیت یررسمیغنشان داد سیستم بازاریابی 
 باشند.می غیره و  ونقلحملفاصله از بازار، هزینه بالای 
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 :یشناسروش

بازاریابی  فرآیندبر  مؤثرمجموعه عوامل  یبندتیاولوشناسایی و  منظوربهاین پژوهش 
تولیدات و محصولات کشاورزی و روستایی استان ایلام با استفاده از رویکرد سلسله مراتبی 

(AHP استفاده نموده و )همچنین پژوهش حاضر استو کاربردی  یاتوسعههدف  ازنظر .
است. در گام اول به  شدهلیتشکرایی از دو گام اصلی اج فرآیند. استروش توصیفی  ازنظر

بر روند بازاریابی تولیدات و محصولات کشاورزی و روستایی  مؤثرشناسایی مجموعه عوامل 
عوامل  یبنددستهنظر رسیدن و شناسایی و  اتفاقبه منظوربهاستان با استفاده از روش دلفی، 

های حاصل از پرسشنامه خبره نموده و داده لیحلوتهیتجزپرداخته است. در گام دوم اقدام به 
 های مربوطه ترسیم گشته است.جداول و نمودار

های صورت گرفته و همچنین در مرحله اول با استفاده از ادبیات تحقیق و پژوهش
در  وجوجستمرتبط و  یهانامهانیپا، هاهینشر، مقالات و هاکتابتحقیقات موجود در قالب 

رنتی، همچنین مصاحبه با مدیران، کارشناسان و متخصصان امور مربوطه و اینت تارنماهای
اولیه شناسایی شد. سپس  یاشاخصهمشتریان این محصولات در خصوص موضوع پژوهش 

است. در  قرارگرفتهو تأیید خبرگان  یبنددستهاین عوامل در قالب روش دلفی مورد اصلاح، 
اقدام به فرموله کردن عوامل مؤثر بر بازاریابی تولیدات و  AHP1گام دوم با استفاده از فن 

سلسله مراتبی چند سطحی نموده است. در ادامه  صورتبهمحصولات کشاورزی و روستایی 
نفر از خبرگان  1از مطالعه پیشینه نظری و تجربی تحقیق در اختیار  آمدهدستبههای شاخص

بررسی شوند لازم به ذکر  هاآنتوسط  شدهاستخراجهای قرار داده شد تا ابعاد و شاخص
به مدارج و سوابق بالای علمی و  هاآناست که انتخاب این تعداد از خبرگان به دلیل اشتهار 

، پس از نظرخواهی )در قالب پرسشنامه( از مدیران و خبرگان، ابعاد و استکاری 
 تأیید یا رد شدند. هاآن، توسط شدهاستخراجهای شاخص

                                                                                                                                  
1. Analytical Hierarchy Process 
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 در این پژوهش کنندهشرکتمشخصات خبرگان : 2جدول 

 رشته و گرایش تحصیلی مقطع تحصیلی تعداد حوزه كاري ردیف

 دکتری 1 دانشگاهی 1

 اقتصاد
 بازاریابی -مدیریت بازرگانی 

 زراعت -کشاورزی 
 علوم دامی –کشاورزی 

 4 اداری و سازمانی 2
دکتری، کارشناسی ارشد و 

 کارشناسی

 یآبادانمدیریت و  –ی کشاورز
 روستاها، علوم دامی

 ستیزطیمح
 باغبانی

8 
ها بخش خصوصی )تعاونی

 (هاشرکتو 
 دکتری و کارشناسی ارشد 8

 مدیریت بازرگانی
 ترویج، باغبانی –کشاورزی 

 
ها و با ترسیم درخت سلسله مراتبی و مقایسات زوجی اولویت AHP درروش

تعیین راهبردها،  منظوربه، هاپرسشنامهبر اساس اطلاعات مستخرج از  هشدنییتعمعیارهای 
بیان  هاقضاوتبا یکدیگر طبق اصل سازگاری  دودوبهمیزان ارتباط بین معیارهای مختلف را 

 نموده است.
 

 نسبت به یکدیگر هاشاخص یگذارارزش :8جدول 
 دودوبهدرجه اهمیت در مقایسه  مقدار عددي

 نترجیح یکسا 1
 یکسان تا نسبتاً مرجح 2
 (ترمهمنسبتاً )نسبتاً مرجح  8
 نسبتاً تا قویاً مرجح 4
 (ترمهمقویاً مرجح ) 1
 قویاً تا بسیار قوی مرجح 1
 (ترمهمترجیح بسیار قوی )خیلی  3
 مرجح اندازهیببسیار تا  3
 مرجح )کاملاً مهم( اندازهیب 1
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تسریع انجام  باهدفمؤثر بر بازاریابی محصولات و  عوامل یبندتیاولودر تعیین وزن و 

های خبره و به حداقل رساندن خطا های حاصله از پرسشنامهداده لیوتحلهیتجزمحاسبات مربوط به 
نموده  11، نسخه Expert Choiceتحلیل سلسله مراتبی  افزارنرمدر محاسبات اقدام به استفاده از 

 است.
 

 بر اساس منابع شدهاستخراجی هاها و شاخص: معیار4جدول 
 منابع هاشاخص هاي اصلیمعیار ردیف

1 
عوامل زیرساختی، نهادی و 

 قانونی

و متمرکز کردن  یآورجمع
 محصولات

( )فیروزآبادی و 1812)شهنوازی، 
( )لنگرودی و 1814حسینی، 

( )پاپ زن و 1811همکاران، 
( )عنابستانی و 1818گراوندی، 

 (1811طولابی نژاد، 
(Aghajani & Mahmoudi 

Lafoot.,2015.) 

 (Ashfaque, 2013) 
(Bekuma, 2018) 

 هاواسطهمحدود کردن 
 ها و قوانینزیرساخت

 انبارداری محصولات
 و سیستم توزیع ونقلحمل

 و صنایع تبدیلی یبندبسته

 عوامل مدیریتی و بازاریابی 2

( 1814انی و حسینی، )رزاقی بورخ تبلیغات و معرفی محصولات
( )فیروزآبادی و 1812)شهنوازی، 
( )لنگرودی و 1814حسینی، 
( )عنابستانی و 1811همکاران، 

 (1811طولابی نژاد، 
(Ashfaque, 2013 Bekuma, 

2018) 

 برند سازی
 یگذارمتیق

های کشاورزی و نقش تعاونی
 روستایی

 آموزش به ساکنین
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 ستفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی به سه اصل زیر باید توجه نمود:در حل مسائل با ا

اصل ایجاد ساختار سلسله مراتبی: اجزای سیستم شامل عوامل اصلی، زیرمجموعه عوامل 
 ییهامدل عموماً . شوندیم یزیرطرحسلسله مراتبی از بالا به پایین  صورتبهها گزینه تاً ینهااصلی و 

 .(Satty, 1990) شوندیمتدوین  هاحلراهها یا هدف، معیارها و گزینه از این قبیل در سه سطح
عوامل مؤثر بر بازاریابی  یبندتیاولودر این پژوهش هدف اصلی عبارت از: شناسایی و 

های بر نقش تعاونی دیتأکتولیدات و محصولات کشاورزی و روستایی استان ایلام با 
عوامل مؤثر بر بازاریابی محصولات که در دو  . همچنین مجموعهاستکشاورزی و روستایی 

. است یک ها مطابق شکلآنهای است به همراه زیر معیار شدهیبنددستهگروه مجزا )معیار( 
اقدام به انجام مقایسات زوجی معیارها و  ستیبایمپس از ترسیم درختچه سلسله مراتبی 

، یاسهیمقاس از تکمیل ماتریس معیارها گردد. به دلیل یکسان نبودن اهمیت عوامل، پ زیر
است. نحوه نمره دهی به مقایسات زوجی بر اساس  شدهانجام هاعامل یگذارارزشامر 

 ,Satty) اتیسهای تحلیلی سلسله مراتبی برگرفته از تحقیقات در روش یگذارارزشمقادیر 

برآورد  ، محاسبه وزن نسبی،یسازنرمالنوبت به  ازآنپس، صورت پذیرفته است.  (1990
بالا بردن دقت و  منظوربه. در این راستا رسدیمنمودن وزن نهایی و محاسبه نرخ سازگاری 

، که یکی از Expert Choiceکاربردی  افزارنرممربوطه از  یهالیوتحلهیتجزصحت انجام 
های است. بدین منظور داده شدهاستفاده ارِیمعچند  یریگمیتصم یافزارهانرمپرکاربردترین 

ها درج نموده تا ارجحیت هر یک از گزینه افزارنرمهای خبرگان در اولیه حاصل از پرسشنامه
از  شدهیآورجمعبر دیگری مشخص شود. در جهت حصول اطمینان از صحت اطلاعات 

اقدام به محاسبه نرخ سازگاری  ستیبایمهای خبره و انجام صحیح محاسبات پرسشنامه
سازگاری مقایسات را  توانیباشد م 1/4ازگاری کمتر از س نرخ نا کهیدرصورتنمود. 

اقدام به  یبندتیپذیرفت. در انتها باهدف محاسبه وزن نهایی عوامل در جهت انجام اولو
معیارهای فرعی در وزن نسبی معیارهای اصلی نموده و از  ضرب نمودن مقدار وزن نسبی

 این طریق وزن نهایی معیارهای فرعی محاسبه گشته است.



 63 ةشمار -و كشاورزي نتعاو                                                                  132  

  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 عوامل مؤثر بر بازاریابی محصولات یبندتیمعیارهای اولو مراتب درختی معیارها و زیر: سلسله1شکل 

 

 بر بازاریابی تولیدات و محصولات روستاییان و عشایر مؤثر عوامل

عوامل زیرساختی، نهادی و 
 قانونی

 عوامل مدیریتی و بازاریابی 

 و متمرکز کردن  یآورجمع
 محصولات

  هارساختیزقوانین و 
 و نگهداری محصولات یانباردار 
 و سیستم توزیع ونقلحمل 
 و صنایع تبدیلی  یندببسته 
 محدود کردن واسطه ها 

  تبلیغات و معرفی محصولات 
 برند سازی 
 قیمت گذاری 
  اموزش به ساکنین 
  بازاریابی تعاونی های کشاورزی و

 روستایی
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 هاي پژوهش:یافته

 تعیین وزن عوامل با توجه به هدف:
شود. برای این کار معیارهای در گام اول وزن معیارها با توجه به هدف مشخص می

 شوند.مقایسه می دو به دو صورتاصلی به
 های پژوهشاز تحلیل داده آمدهدستبههای : وزن1جدول 

 
زوجی سؤال شده و با توجه به  صورتبه رندهیگمیتصمترجیح زوجی این معیارها از 

گروهی  شدهقیتلفکیل ماتریس و اقدام به تش شدهمحاسبهها نظرات، میانگین هندسی پاسخ

 هاي فرعیمعیار هاي اصلیمعیار
وزن معیار 

 فرعی
وزن معیار 

 اصلی
وزن 
 تلفیقی

 يبندرتبه

عوامل زیرساختی، نهادی و 
 قانونی

و متمرکز کردن  یآورجمع
 محصولات

4/283 

4٫12 

4/124 2 

 8 4/143 4/243 هان واسطهمحدود کرد

 1 4/184 4/213 ها و قوانینزیرساخت

 4 4/432 4/183 انبارداری محصولات

 1 4/44 4/43 ونقل و سیستم توزیعحمل

 1 4/41 4/41 و صنایع تبدیلی یبندبسته

 
 عوامل مدیریتی و بازاریابی

 4/813 تبلیغات و معرفی محصولات

4٫43 

4/118 1 

 4 4/431 4/113 زیبرند سا

 1 4/43 4/148 یگذارمتیق

های کشاورزی و نقش تعاونی
 روستایی

4/283 
4/43 8 

 2 4/141 4/243 آموزش به ساکنین
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بر اساس  آمده است. زیرجدول  صورتبهشده است. در ادامه نتایج حاصل از محاسبات 
معیارهای اصلی، عوامل زیرساختی، نهادی و قانونی با  یسهیمقاهای این پژوهش، در یافته

به دوم را به رت 4٫43رتبه اول و عوامل مدیریتی و بازاریابی با وزن معیار  4٫12وزن معیار 
به  با توجه ها و قوانینهای فرعی، زیرساختراند. همچنین در بین معیاخود اختصاص داده

های رتبه 4٫124و متمرکز کردن محصولات با وزن تلفیقی  یآورجمع 4٫184وزن تلفیقی 
های فرعی مربوط به عوامل مدیریتی و اند. در بین معیاراول و دوم را به خود اختصاص داده

بازاریابی  یهافنو آموزش  4٫118بازاریابی نیز تبلیغات و معرفی محصولات با وزن تلفیقی 
های اول و دوم را به ترتیب رتبه 4٫141و بازرگانی به ساکنین این مناطق با وزن تلفیقی 

اند. همچنین در این اهمیت و اولویت نسبت به سایر عوامل به خود اختصاص داده ازنظر
های فرعی زیرساختی و و برای معیار 4٫41ازگاری برای معیارهای اصلی پژوهش نرخ ناس

مقدار  است 4٫1که با توجه به اینکه کمتر از  آمدهدستبه 4٫41و  4٫48بازاریابی به ترتیب 
 شود.قابل قبولی محسوب می

 
 :يریگجهینتبحث و 

تولیدات و بر بازاریابی  مؤثرعوامل  یبندتیاولوشناسایی و  باهدفپژوهش حاضر 
با  ییو روستاهای کشاورزی بر نقش تعاونی دیتأکمحصولات کشاورزی و روستایی استان ایلام با 

 بر اساسها صورت گرفته است. شناسایی اولویت AHP یمراتباستفاده از روش تحلیل سلسله 
منابع و مطالعات پیشین و مشورت با خبرگان و اساتید این حوزه صورت گرفته و برای 

 افزارنرمهای حاصل از نظرات خبرگان با استفاده از از پرسشنامه خبره و امتیاز یبندتیاولو
Expert Choice  های اصلی معیار نیدر بها نشان داد که است. یافته شدهاستفاده 11نسخه

پژوهش عوامل زیرساختی، نهادی و قانونی نسبت به عوامل مدیریتی و بازاریابی مرتبط با 
های هراتی پژوهش با یافته از. نتایج این بخش است برخورداربالاتری  سبتنمحصول، از 

و همچنین  (Ashfaque, 2013) فقشا (،1811) هراتی مختاری و همکاران، (1811) مختاری
 همسویی دارد. (Bekuma, 2018)بکوما 
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های فرعی مرتبط با بخش مدیریتی و بازاریابی نیز تبلیغات و معرفی در بررسی معیار
های اول تا سوم را های روستایی رتبهها و شرکتمحصولات، آموزش به ساکنین و نقش تعاونی

اشفق (، 1814) و همکاران های چگینیاند. نتایج این بخش با پژوهشبه خود اختصاص داده
(Ashfaque, 2013 ) بکوما و همچنین(Bekuma, 2018 همسویی دارد. با توجه به نتیجه )
درون استانی و  کنندگانمصرفین بخش مشخص است که معرفی محصولات به در ا آمدهدستبه

و همچنین  دکنندگانیتولبازاریابی و فروش به ساکنین و  یهافنو همچنین آموزش  یاستانبرون
های روستایی به این مبادله در بازار و همچنین با کمک و ورود تعاونی فرآیندبا  هاآنآشنایی 

توان مشکلات بازاریابی محصولات تولیدی روستاییان و عشایر را بخش و حمایت دولت می
های برند سازی و مرتفع ساخت. در بخش عوامل مدیریتی و بازاریابی در ادامه معیار

اند. پس از معرفی محصولات های بعدی را به خود اختصاص دادهبه ترتیب اولویت یگذارمتیق
برای عرضه محصولات خود داشتن برند و  کنندگاندیتولو تبلیغات و همچنین آموزش و آمادگی 

تواند کمک بزرگی به فروش محصولات و همچنین می کارآمد یگذارمتیقهمچنین سیستم 
ها از طریق داشته باشد. در راستای اهمیت نقش تعاونی یاستانبرونبه مناطق  هاآنمعرفی 
توان اقدام به باشند، میده میتعاونی که در سطح جغرافیایی وسیعی در کشور پراکن یهاشرکت

 گردد.مطابق آن منطقه شناسایی محصولات 
 
 هاشنهادیپ

روستایی و کشاورزی  یهایتعاوناتحادیۀ مرکزی  مثالعنوانبهایجاد بازار متمرکز )
مرکز فروش این محصولات به این طریق که با تشکیل بانک اطلاعاتی به  عنوانبهایران( 

شتریان جهت خرید این محصول به اتحادیه سفارش دهند و اتحادیه مرکزیت این اتحادیه، م
 بدهد. هاآنلازم جهت کیفیت محصول را به  یهانیتضمنیز 

 غیرههای کشاورزی، مدیریت، اقتصاد و بازرگانی و رشته آموختگاندانش یریکارگبه
نماید و یهای خرید، بازاریابی و فروش محصولات مشدن فعالیت محوردانشکمک شایانی به 
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روستایی و کشاورزی و عدم شناخت  یهایتعاوناین امر ناشی از فقدان رویکرد علم محور در 
 .استبازار و علم بازاریابی و اقتصاد 

و فرآوری محصولات، امکان بازاریابی و فروش مناسب محصولات  یبندبستهفقدان 
تواند نقش مهمی ن بخش میروستایی به ای یهاتشکللذا توجه ویژه  دهدیمرا بسیار کاهش 

 44 تواند در راستای اصلدر بازاریابی محصولات ایفا نماید که در این میان نقش دولت می
خود و کمک در جهت بهبود وضعیت صنایع تبدیلی  یهایتصدقانون اساسی بر واگذاری 

 باشد.
و کشاورزان تولیدکننده، اطلاع کافی از قیمت روز محصولات در بازارهای داخلی 

کنند که  یرساناطلاع هاآنتوانند در این زمینه به تعاونی می یهاتشکلجهانی ندارند و شبکه 
است که این وظیفه را اتحادیۀ مرکزی  امکان پذیر یرساناطلاعهای این کار با ایجاد شبکه

 تواند به عهده داشته باشد.تعاون روستایی ایران می
تواند از می تیفیباکتولید محصول  آموزش اصول خرید کیفی محصول و آموزش

ها و برگزاری های دیگر کمک به بازاریابی محصولات کشاورزی باشد، همچنین مشاورهراه
آشنایی  یبراهای سالانه در نقاط مختلف کشور های مقطعی و همچنین نمایشگاهدوره

 د.باش مؤثرتواند می کنندگانمصرفهای روز تولیدکنندگان با بازارها و نیاز



 63 ةشمار -و كشاورزي نتعاو                                                                  120  

  

 منابع
 یگذارهیسرما برجذب مؤثرعوامل  یبندتیاولوو  ییشناسا .(1814) .تحویلیان، ب وم احسان فر، 

مستقیم خارجی در صنعت کاشی و سرامیک با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی 
AHP ، تهران ،21قرن  اقتصاد درکنفرانس بین المللی مدیریت و. 

، شماره فصلنامه تعاون، یدر توسعه اقتصادی و اجتماع هایتعاونقش (. ن1831.)ماسکندری تربقان، 
 .1- 1صص  ،144

عوامل مؤثر بر قابلیت بازاریابی  یبندتیاولوشناسایی و  (.1813) .محمدیان، م و افتخار پور، س
 .24-11 ،82 (،14) ،مجله مدیریت تحولپویا با رویکرد سلسله مراتبی، 

عوامل مؤثر بر  یبندتیاولو(. شناسایی و 1811) .س سجادی پارسا، و یاری، ا، هراتی مختاری، عاله
(، 81، )یشناسانوسیاقپژوهشنامه ، AHPبازاریابی خدمات بندر امیرآباد با استفاده از روش 

3، 48-12. 
 یهاسبکبر  کنندگانمصرف یینوگرا ریتأث(. 1814ف ) ،یدبستان و ک ،زاده دریح، م ،یرشاهیام

 .21-1 ،1 ،(8) ،نینو یابیبازار قاتیتحق ،دیخر یریگمیتصم
بر تولید و بازاریابی ماهیان  مؤثرعوامل  .(1811.)صالحی، ح و سلامی، ه، رجبی ا، الشکریبرقی 

 .12-1، 11، (2)، یپروریآبزنشریه توسعه زینتی استان البرز، 
فصلنامه اقتصاد گانیک، (. شناسایی عوامل مؤثر بر بازاریابی محصولات سالم و ار1818.)و بریم نژاد

 .282-213 ص ،نامهژهیو ،کشاورزی
بازاریابی روستایی؛ راهبردی جهت کارآفرینی و  یهاشرکت (.1818) .گراوندی، ش و پاپ زن، ع

 .142-11 ،2، (1)، نشریه کارآفرینی در کشاورزیکشاورزی،  یبرداربهرههای توسعه نظام
(. عوامل مرتبط با رفتار بازاریابی )نحوه 1814) .، اکرمی دهکردی و قیدی، ا، ، شمس، عچگینی، س

 -231 ،8 ،(2)، فصلنامه راهبردهای توسعه روستاییشهرستان طارم،  کارانتونیزفروش( 
231. 

سیمای خرمای خوزسـتان، چـاپ اول، اهـواز: انتشارات  .(1831.)، امحمد زادهحاجیان، س و 
 .81-22کردگار، ص 

های بازاریابی تولیدات عشایری (. چالش1814) .علی بیگی، او  ه، عمیرک زاد ،انی، سحاجی علی
 .12-41، 1(، 2) ،های اقتصاد روستامجله پژوهششهرستان کرمانشاه، 
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های دامداران عشایر مورد: (. تحلیل مشکلات و محدودیت1811.)س ،حسینیو  ف ،رزاقی بورخانی
، اقتصاد فضا و توسعه روستایی فصلنامهروستای توچال شهرستان پاکدشت استان تهران، 

 .144-38، 14(، 4) سال چهارم،
نقش عوامل و  لیتحل .(1811) .س ،یمیکر و ع، دربان آستانه ،ح، سبکبار یفرج، م ،یرضوان

 یزیربرنامه، ییروستا یگردشگر یمقصدها یدر برندساز مؤثر یطیمح تیفیک یهاشاخص
 .181-141 ،(28)، 1، یو توسعه گردشگر

 طیاز مح انییروستا یتمندیرضا زانیم یابی(. ارز1831ر. ) ،یگیخسرو ب و لو، ع یتق ،ح ان،یشا
-18،111(، 1، )روستا و توسعه فصلنامه، جانیشهرستان کم ی: مطالعه موردیسکونتگاه

131. 
 .ریچاپ اول، انتشارات م (.1833) ،هایتعاون تیری، مد، ممقدم بایشک
راحی الگوی بازاریابی محصولات کشاورزی در شبکۀ ط (.1831.)و بریم نژاد م، ،یآبادشم

، مشهد، ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایرانهای روستایی و کشاورزی ایران، تعاونی
 انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد.

اصول اخلاقی در خصوص استفاده از رسانه های اجتماعی برای (. 1812شهنوازی، ح، فروغی، م. )
 .241-214ص ، 1812، تابستان 13، مجله علوم خبری، شماره پزشکان و پیراپزشکان

: ی)مطالعه مورد رانیآنان در ا یاجتماع اتیو توسعه و بهبود ح ریاسکان عشا .(1831) .م ،یعبدالله
 .11-18 ،11(، 82) ،ینامه علوم اجتماعفصل (،لامیاستان ا نظر در یعل یور فهیطا

برای  ، راهکارهای مناسبنهادمردم یهاتشکلها و (. تعاونی1831) .دهیوری، س و علیمرادیان، پ
 .83ص ، 234، (131)، فصلنامه تعاون و کشاورزیدر ایران،  بازاریابی محصولات کشاورزی

بازاریابی محصولات کشاورزی  یهاچالش(. بررسی موانع و 1811.)طولابی نژاد، م و عنابستانی، ع
مجله آمایش جغرافیایی با استفاده از تحلیل شبکه فازی،  دخترپلبخش مرکزی شهرستان 

 .33-11، 84(، 3) ،پژوهشی دانشگاه گلستان -فضا، فصلنامه علمی
ستایی در بازاریابی های رو(. بررسی موانع و مشکلات تعاونی1814) .حسینی، س و فیروزآبادی، س

: شرکت تعاونی روستایی روستای کوشک هزار بیضا، موردمطالعهمحصولات کشاورزی 
 .143-181، 1شماره ، (8) ،فصلنامه توسعه روستایی

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1136717/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1136717/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1136717/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a7%d9%86
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 نیپنجم در استان لرستان، یریدام عشا دیاقتصاد تول یبررس .(1834.)ح کخواه،یو ن ع ،یکرباس
 .نزاهدا ،رانیا یکنفرانس اقتصاد کشاورز

تولیدی  یهایتعاون: مطالعه موردی هایتعاونبر موفقیت  مؤثر عوامل .(1831.)ح ،یآگهو  ش ،یکرم
 .14-81، 2 ،(18) ،فصلنامه روستا و توسعهمحصولات خارج از فصل در استان کرمانشاه، 

(. اثرات بازاریابی محصول گردو بر 1811.)دهقانی، ن و مطیعی لنگرودی، س، رضوانی، م
، فصلنامه اقتصادی فضا و توسعه روستاییفرینانه روستاییان شهر بافت، آی کار هاویژگی

 .1813، بهار 28، (1)سال هفتم، 
 یهاپژوهشموسسه  ران،یدر ا یمحصولات کشاورز یابیبازار .(1834) .ن ،نیبهاءالد ، م ونژادکاظم

 ی.و اقتصاد کشاورز یزیربرنامه
روستایی در بازاریابی محصولات کشاورزی:  یهایاونتع. نقش (1831.)فرج زاده، ز و نجفی، ب

 .21-1، 1(، 21)، و کشاورزی تعاونفصلنامه مطالعه موردی استان فارس، 
 یهااستیستعاونی روستایی و ارائه  یهاشرکتبررسی تجربیات جهانی درباره (. 1814. )نجفی، ب

 .شاورزیو اقتصاد ک یزیربرنامههای موسسه پژوهش ،راهبردی برای ایران
 ـدیتول ـتیفیو ک ـتیعوامـل مؤثـر بـر کم. (1831) .ع رضایی،و  ن منفرد، ،نـواب اکبـر، ف

اقتصـاد  هفصلنامافـزر، مرنـد  افتهیاسکان مـهین ری: زنـان عشـایمـورد عهمطال ؛یدستعیصنا
 .81 شماره ،3دوره ، و توسـعه یکشـاورز

عوامل مؤثر بر  یبندتیاولوشناسایی و (. 1811ری، ا. )هراتی مختاری، ع، سجادی پارسا، س.ج، الهیا
شماره  ،سال هشتم، شناسیاقیانوس، مجله AHP بازاریابی خدمات بندر امیرآباد با استفاده از روش

 48-12، 14، 1811پاییز ، 81
بررسی فرصتها و تهدیدهای پیشروی طرح توسعه بندر (. 1811هراتی مختاری، ع، اسفندیاری، ا. )
 2مجله کشتیرانی و فناوری دریایی، سال پنجم شماره ، AHP چابهار با استفاده از روش

 13- 1صص  (،1811، تابستان 3)پیاپی 
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Identifying and prioritizing the factors affecting the marketing 

of agricultural and rural products in Ilam province with 

emphasis on the role of agricultural and rural cooperatives 

using AHP hierarchical analysis method 
 

M. Aidi1*, M. Alizadeh2 

 
Abstract 
 

The purpose of this study is to identify and rank the factors affecting the 

marketing of agricultural and rural products and products in Ilam. The 

implementation process consists of two main steps. In the first step, the set of 

factors affecting the marketing process of agricultural and rural products and 

products of the province using the Delphi method. In the second step, the data 

obtained from the expert questionnaire were analyzed and the relevant tables 

and diagrams were drawn. According to the results of prioritization among the 

main criteria, infrastructural, institutional and legal factors with a standard 

weight of 0.52 ranked first, managerial, and marketing factors with a standard 

weight of 0.48 ranked second. In addition, among the sub-criteria, 

infrastructures and rules, according to the consolidated weight of 0.134 
collecting and concentrating products with a consolidated weight of 0.124 have 

the first and second ranks. Among the sub-criteria related to management and 

marketing factors, advertising and introduction of products with a combined 

weight of 0.153 and education to the residents of these areas with a combined 

weight of 0.106, have the first and second ranks importance and priority over 

other factors. 

Keywords: Prioritization, Marketing, Agriculture, Cooperatives, Hierarchical Ana 
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