
اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی



دوره آموزشی 

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی

:دورهسرفصل
عنواندوباایگلخانهمحصوالتبازاریابی-1
بریدهشاخهگلهای(بجاتصیفیوسبزی(لف1
منطقههرهایسازهساخت-2

فاطمه پاسبان : ارائه کننده 
1400/09/03



اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی

سیستمیفرآیند
ر تعیین راهبردها د

کشاورزیبخش



خودبهسطحواحدازغذايیموادبيشترچههرتأمينبرایرامتخصصانتوجههموارهجهانجمعيتازديادوخاكوآبمحدوديت
ادهاستفهمشدهايجادفضایازسطح،برعالوهآندرکهاستگلخانه هاازبرداریبهرهمناسب،هایراهازيكی.استداشتهمعطوف

يكاز،برترفيتکيوعملكردافزايشباتاميشودتأمينگياهرشدبرایممكنشرايطبهترينحدتامحيطگلخانهدرهمچنين.می نمايند
خارجدتوليبرایگلخانه هایکشتاخيرهایسالدر.شودمیکشاورزانعايدکافیبهره یديگرسویازوتوليدکافیغذایموادسو

شهرهایحاشيهوروستاهادرموجودامكاناتوکوچكقطعاتازگيریبهرهويژهبهخاك،وآبمنابعازبهينهاستفاده،فصل
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.باشدتوليد
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بقيهوزينتیگياهانوگلکشتبهدرصد25حدودها،صيفیوسبزيهاکشتبهايراندرگلخانه هازيرکشتسطحازدرصد70ازبيش

.دارداختصاص(نشاءتوليدودارويیگياهان)گلخانه ایمحصوالتسايربه
وليدی،تمحصوالتنگهداریبرایاستانداردوفنیانبارهاینبودنقل،وحملبندی،بستهمانندبرداشتازپسمشكالتومسائل
بازارهایودنبنيزوصادراتیهایپايانهوفروشهایپايانهبهدسترسیعدمصادرات،منظرازتوليدیمحصوالتبرخیپائينکيفيت

.کنندمیواردزيانکشورداریگلخانهاقتصادبههموارهکشورها،سايرباسياسیمناسباتنوساندليلبهمناسبومستمرصادراتی

استقبال از توسعه گلخانه 
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مسیربازاریابی و بازاررسانی

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی

مسير بازاريابی و بازاررسانی گل و گياهان زينتی در ايران زاراخودعرضه یقابلمحصولداخلیبازارتوليدهایواسطه
دارانبنكازعبارتکهداخلیبازاربازاريابیعواملديگرطريق

اردباشند،می(محالتیشهيدورضاامامگلبازار)گلبازار
ازيكهر.دهندمیارقرداخلیبازاررسانیمسيردامة

ياوتوليدهایواسطهطريقازراگلنوعيكمعموالا بنكداران
ردوکردهخريداری(بنكدارهایواسطه)مستقيمصورتبه

وميدانیهایبررسی.گذارندمیفروشبهگلبازارمحل
هائیشهرستاندرکهدادنشانامر،صاحبنظرانبامصاحبه

مناطقازکهکشورشمالیهایشهرستانياومحالتمثل
گلازدرصد60حدوددرآيند،میحساببهتوليدعمده

15حدوددر.گرددمیداخلیبازارواردروشاينبهراتوليدی
هبغرفهبدونهایواسطهتوسطنيزتوليدیگلهایازدرصد
ازباقيماندهدرصد25.رسدمیتهرانگلبازاربنكداراندست
خودهکگلناقالنياکنندهتوليدتوسطتوليدیایگلهحجم

اين.شودمیداخلیبازارواردباشند،مینيزگلتوليدکننده
نقلوحملوسائلتوسطخودگلانتقالهنگامدرناقالن

رهبهسايريادوستانتوليدیگل(وانت)عمومیياشخصی
بدونانتوليدکنندگ.می دهندانتقالگلبازاربهنيزرابرداران
راگلبازاردرتوقفاجازه،هزينه ایپرداختباناقالنوواسطه
یمعرضهبازاردرتوليديشانگلطريقاينازوکردهکسب
.گردد



مسیربازاریابی و بازاررسانی

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی

ابحسبهداخلیبازاردرگلبازاريابیعواملديگرازگلسياردالالن
معموالا،شهرستانیفروشانخردهکه،اينبهتوجهبا.آيندمی

ورتصبهراهمراهزينتیبرگوگياهانگلهاانواعازمتنوعیسفارشات
بازاربهمراجعهامكانوکنندمیباردرخواستيكروزچندياروزانه

ناقالنياتوليدکنندگانبهمتعلقهایوانتيابنكدارانازخريدوگل
میگلسايردالالنبهراخودسفارشاتندارد،وجودآنهابرایگل

ل،گمختلفکنندگانعرضهازسفارش،دريافتبادالالناين.دهند
وملحمسافربریاتوبوس هایتوسطودادهرامختلفسفارشاتترتيب

توزيعيافروشانخردهدستبهراسفارشاتاينشهری،بيننقل
گلفروشانخردهترتيب،اينبه.رسانندمیبزرگشهرهایکنندگان

ازمی باشند،ايراندرگلبازاريابیديگرعواملازکهشهرستانهادر
گبزرشهرهای(فروشانعمده)کنندگانتوزيعياسياردالالنطريق

.ندمی کنتهيهرامصرف کنندگانبهعرضهبراینيازموردگلکشور،
وگلبازاربهنزديكیدليلبهتهرانی،خرده فروشانازبسياری

ازگلتهيه یبهاقداممستقيمصورتبهتر،پائينقيمتازبرخورداری
.می نمايندتهرانگلبازاردرگلکنندگانعرضه

ياهگوگلاتحاديه هایوصادراتیشرکتهاینيزخارجیبازارواسطه های
گلاینمايشگاه هبههوائینقلوحملوسائلتوسطراگلکهمی باشند

شاخهگلاصلیهایکنندهوارد.رسانندمیگلخارجیبازارهایيا
ند،هلنروژ،سوئد،انگلستان،سويس،فرانسه،آلمان،آمريكا،بريده

.باشندمیژاپنواسترالياايتاليا،بلژيك،دانمارك،

میصورتمحدودیبازاريابیخدماتگلبازاررسانینظامدر-1
وشیفرخردههزينه هایوضايعاتبهمربوطهزينه هابيشتروگيرد

سرمايهفرصتهزينةوتلفنبرق،آب،عوارض،ماليات،شامل
.است(مغازهبهایاجاره)
.استزيادبازاراينفروشیعمدهسطحدرگلقيمتنوسانات-2

وتهداشکمترینوساناتفروشیخردهقيمتکهاستحالیدراين
لمنتقکنندهمصرفبههازمانازبسياریدربازارقيمتکاهش

.شودنمی
ارزشکهمعنابدينبودهناکارابريدهشاخهگلبازاريابینظام-3

.استبازاريابیخدماتهزينهازکمتربازاريابیافزوده
درشودمیسبباصلی،بازارهایدرکارانااطالعاتگردش-4

دمورگلوجودباخارجیياداخلیخريدتقاضایموارد،ازبسياری
تأمينواقعیغيرقيمتبايانگرددتأمينبازار،ياهاگلخانهدرنظر

.گردد
ليدتوسهمگلکنونیبازاردرشدهانجامهایبررسیاساسبر-5

نهايیقيمتازفروشعمدهسهم،%30گلنهايیقيمتازکننده
چنانچهو%50گلنهايیقيمتازفروشخردهسهم%20گل

سهمود،شنفريكازبيشکنندهمصرفوکنندهتوليدبينواسطه
.(هاواسطهافزايش)شوندمیترمنطقیغيرها

مطالعة موردی؛ بازار گل رز شاخه بريده در اصفهان: رفعتی،محمد بخشوده، بررسی ساختار بازار و نظام بازاريابی گل و گياهان زينتی در ايران محسن ، نيكوئی عليرضا 



ارهایساختبهسنتیحالتازکشورگياهوگلبازارساختاراصالح-1
وطمرباطالعاتبازار،ايندر.استضروریگلحراجبازارچوننوينی

مشخصاتديدنازپس،خريدارانوشدهدرجکامپيوتردربازاربه
نظرموردقيمتدرراخودنظرموردگلدکمهزدنباحراجی،گلهای
وفروشندهخريدار،برایچيزهمهسيستمايندر.کنندمیخريد
قصدمبهخريدمحلازانتقالوحملامكانوبودهيكسانکنندهصادر
میاجازههمهبههمچنين،.استپذيرامكانسادگیبهنظر،مورد
.اشندنبکيفيتافتنگرانديگروکردهمعاملهاضطراببدونکهدهد
مؤثروعتسريباعثارتباطات،تكنولوژیدرگذاریسرمايهبابازاراين

جادايباعثفروشوتوليدبازارتغييردرسعیباوشدهبازارشدن
.شودمیاعضاءهمهبرایمناسبقيمت

گانتوليدکنندتمامیاطالعاتوآمارجمع آوریونظارتوکنترل-2
بازاردادهپايگاه:کنندگانمصرفو

ازبسياریدرشودمیسبباصلی،بازارهایدرکارانااطالعاتگردش
انهگلخدرنظرموردگلوجودباخارجیياداخلیخريدتقاضایموارد،

.گرددتأمينواقعیغيرقيمتبايانگرددتأمينبازار،ياها
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نیراهکارهای بهبود بازاریابی و بازاررسا

آزادی، مقايسه گل و گياهان زينتی در ايران با ساير کشورها شفيعی و پژمان محمدرضا 

زينتی هلند گل و گياهان زنجيره ايی شبكه 

ياهگوگلمصرففرهنگتوسعههاپتانسيلمعرفیوتبليغات-3
انجمندرعضويت...گلملیروزداخلی،نمايشگاههای،ساماندهی

ردشرکتگياه،وگلبامرتبطاقتصادیوعلمیالمللیبينهای
تبليغات...آلمان،اسنهلند،NTVجملهازجهانیمهمهاینمايشگاه
.اشدبمیبازاريابیوتبليغاتهایراهاز...اينترنت،طريقازگسترده

مبادالت عمده فروشی گل و گياهگردش مالی ساالنه  
.محاسبه استتومان قابل ميليارد 5000ايران حدود 





صادرات و فروش

کهکشورهايیتعداد:استبودهرشدشاهدسبزيجاتصادارت
درکشور124ازاست،بودهدالرميليونيكازبيشآنهاصادرات

درکشور138بهسپسو2010سالدرکشور133به2005سال
.استرسيده2018سال

کنندهصادرکشورهایپيشروتريناسپانياوهلندچين،کشورهای
.آيندمیحساببهسبزيجات

دههاوايلازغذايیموادفروشیهخردهایهزنجيرقدرت
اروپایکشورهایدرواستيافتهافزايشسرعتبه1980
مصرفتوسطسبزيجاتخريددرصد50ازبيشغربی

دروناين.شودمیانجامهاسوپرمارکتطريقازکنندگان
همچنانمردمعموم،شودمیديدهجهانشهرهایهمهدر
هصرفبهمقرونزمانیلحاظبهوراحتشهایرودنبالبه

اينسوپرمارکتازخريدوهستندمحصوالتخريدبرای
.آوردمیفراهمخريدارانبرایراراحتی

رقابتبرایفروشیخردهزنجيره ایفروشگاه های
خودانکنندگفمصربهبايستیرقباسايرباپيروزمندانه

العاتاطخريد،زمانبينارتباطايجادباآنها.باشندنزديك
بهمربوطاطالعاتهمچنينوخريدفهرستدرموجود

اآنهخريدرفتارهایخريداران،مكانی-اجتماعیموقعيت
.ميدهندقرارپايشموردرا

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی
افزایش رقابت در عرضه برای پاسخ به تقاضای رو به رشد

Source: ITC TradeMap

اهمیت شناخت خرده فروشان



صادرات و فروش

حدودایگلخانهجاتصيفیوسبزیفروشقيمتمتوسط-1
بشرمهرابیحسين)استبازارردفضایمحصوالتاينقيمتبرابر2.27

.(کرماناستاندرایگلخانهمحصوالتتوليداقتصادیبررسی،آبادی

گلخانه داردريافتیقيمتدرصد17.7و17حدود-2
شدهگوجه فرنگیوخياربازاريابیهزينه هایصرف
الدن)(نقلوحملوبندیبسته،آوریجمعهزينه)است

.(کرماناستاندرایگلخانهمحصوالتبازاريابیبررسیپورجوپاری،زهراوشفيعی

طعمکنندگان،مصرفازدرصد65عقيدهبه-3
.نيستمطلوبگلخانه ایمحصوالت

قيمتکنندگانمصرفدرصد80عقيدهبه-4
نهاآدرآمدبامتناسبواستزيادگلخانه ایمحصوالت

(کرمانتاناسدرایگلخانهمحصوالتبازاريابیبررسیپورجوپاری،زهراوشفيعیالدن).نمی باشد

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی

گوجه فرنگی گلخانه ایمقادیر حاشیه و سهم عوامل بازاریابی خیار و 

(کرماناستاندرایگلخانهمحصوالتبازاريابیبررسیپورجوپاری،زهراوشفيعیالدن)



هدف سيستم سیستم توزیع 
در حراج به باالترين قيمت ممكنتره بار فروش ميوه و . 1
تره باررشد امكانات و تجهيزات نگهداری ميوه و . 2
حمايت از واردکننده و توليدکننده. 3
حمايت از . 4
کاهشتلفات ميوه و . 5
تره بارافزايش کيفيت ميوه و . 6

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی

هدف سيستم 
دکننده دريافتی توليو وجه مصرف کننده اختالف بين وجه پرداختی حداقل رساندن به . 1

يا واردکننده
افزايش کيفيت توليد. 2
افزايش کيفيت عرضه. 3
جلوگيری از به هدررفتن سرمايه ملی. 4



یچالشهای  بازاریاب
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درمناسبومرغوببندیبستهوسايلگرانی-1
منطقه

وسالمختلففصولدرتقاضاميزاننوسان-2
تقاضاوعرضههماهنگیعدمدرنتيجه

ناعادالنه بودن کرايه حمل-3
ربازادرشدهماعالهایقيمتبينهماهنگی-4
گلخانه دارانهزينه هایو

(کرماناستاندرایگلخانهمحصوالتبازاريابیبررسیپورجوپاری،زهراوشفيعیالدن)

شناسی شرکتهای تعاونی محصوالت گلخانه ای استان کرمانشاهآسيب امير حسين علی بيگی ، شهپر گراوندی و زهرا اطهری ، 



اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی
سبزیجات، وزارت صمتبخش میوه و راهبرد : ایران راهبرد ملی صادرات 

زنجیره ارزش مطلوب  
سبزیجات
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کمک به اقتصاد مقاومتی
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