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 "مقاله پژوهشی"

 

  کردیبر رو یمبتن یالنیمحصول برنج گ یابیو بازار یریبازارپذ یالگو یطراح
 یانیبن یهینظر

 

 3و فاطمه نیکفر 2، سید عباس ابراهیمی1دوست کچالمی علی فالح
 

  

 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، مؤسسه آموزش عالی رحمان، رامسر، ایران -1
 (sa.ebrahimi@rahman.ac.irضو هیأت علمی و استادیار مؤسسه آموزش عالی رحمان، رامسر، ایران )نویسنده مسوول: ع -2

 بازاریابی، مؤسسه آموزش عالی رحمان، رامسر، ایراندکترای مدیریت  -3
 24/7/1401تاریخ پذیرش:          12/5/1401تاریخ دریافت: 

 92 تا 82 صفحه:
 

 چکیده مبسوط
محصول برنج  ت.نج گیالن اسحصول برم بازارپذیری سازی عوامل مؤثر بر بازاریابی و توسعهبندی و مدلهدف از این مقاله شناسایی، دسته مقدمه و هدف:

 . تصور صول شده استی این محشود، اما ضعف بازارپذیری آن موجب افت اقتصاد کشاورزمحصول استراتژیک شناخته می یک عنواندر استان گیالن به
 ی و مدیریت بهتر این مسأله مفید باشد. سیاستگزارشود دستاوردهای این پژوهش بتواند در می

یکی از  عنوانهب بنیانییه نظر روش و پنهان بودن بسیاری از متغیرهای اثرگذار در این پژوهش، از دگی مسئله پژوهشبا توجه به گستر :هامواد و روش
صاحبه صورت فایت نظری میدن به کتا رس گیری هدفمند، با خبرگان این حوزه،های پژوهش کیفی استفاده شد. بر همین اساس با تکیه بر روش نمونهروش

 ید.گرداستفاده  نده در پژوهشکنکنندگان و مرور خبرگان غیرشرکتها از دو روش بازبینی مشارکتروایی داده و آوردن اعتبار دستبهبرای گرفت. 
ساس مقوله اصلی بر ا 61مفهوم و  318، پس از حذف تکرارها. شناسایی شده کد اولی 395 ،از کدگذاری اولیه پسمصاحبه،  26تعداد از  در مجموع ها:یافته

 ای،ل پارادایمی مشتمل بر شرایط علّی، زمینهمدمقوله نهایی بر اساس  30ها غربال و تعداد ساختاردهی گردیدند. نهایتاً مقوله بنیانیمدل پارادایمی نظریه 
ها که برخی از آن هش ارائه شدبنای پژومپیشنهاداتی بر شناسایی شدند. عالوه بر مدل پارادایمی،  ای، راهبردها و پیامدها با محوریت مقوله اصلیواسطه

های زایش برنامهافت مجازی، ز تبلیغااگیری ، بهرهنیازهای مشتریان، ارائه قیمت تضمینی برای برنج، حساسیت به وری برنجآایجاد صنایع فرعبارتند از: 
یه برای آمد ثانوردایجاد منبع  برای مدیریت ریسک، های کشاورزییت بیمهتقو، تخصیص اعتبارات ارزان قیمت، بازاریابی کشاورزی و ترویجی، آموزش

 و شاورزانزایش درآمد کافجهت  خلیبرنج داتولیدکننده پرداخت یارانه به شده محصول به بازار، کشاورزان در فصول بیکاری، عرضه به موقع و مدیریت 
دف مدیریت درتمند با هقجاد تشکل ایبرای تحقیقات بنیادین،  ویژه تخصیص اعتباراتفید، دار بجای برنج س، واردات برنج سبوسکاهش مهاجرت به شهرها

ایی در ازاریابان پخش مواد غذمندی از بهیربط، بهرداران و مسئولین ذ، برگزاری جلسات هم اندیشیِ کشاورزان، بازاریان با کارخانهخدمات بازاریابی برنجو بازار 
 .شرایط برای صادرات این محصول فراهم آوردنداران و بازاریان، ارکتی کارخانههای دیگر، تبلیغات مشاستان

د مختلف ارتباط دارند. مدیران و ملموس با محصول برنج از ابعا طوربههایی است که : مدل پارادایمی ارائه شده، حاصل مصاحبه با گروهگیرینتیجه
 ز، بازاریان کشاورزن( غیرکشاورفروشندگادار، فروشندگان ادوات کشاورزی، بازاریان ))کشاورز(، کارخانهان، افراد خبره و متخصص، تولیدکننده سیاستگزار

ر پیشنهاداتی که ژوهش در کناصل از پنگری در این پژوهش دارد. بنابراین مدل پارادایمی حاحضور این طیف متنوع و جامع در این پژوهش، نشان از جامع
و در توسعه  ج محسوب شودول استراتژیک برنی حوزه مدیریت پیش تولید، تولید و پساتولید محصسیاستگزارمبنایی قابل اتکا برای  انعنوبهتواند ارائه شد می

 پذیرش بازار این محصول مؤثر باشد.
 

  بنیانیبرنج گیالن، نظریه بازاریابی، ، پذیریبازار های کلیدی:واژه
 

 مقدمه
توان به وسیله آن توزیع ست که میابزاری 1بازاریابی   

بازاریابی (. 25) انجام دادمحصوالت را به نحو مطلوب 
اقداماتی است که کشاورز قبل از  ،محصوالت کشاورزی

کشت، تعیین بذر، زمان کشت و برداشت و چگونگی نگهداری 
اهمیت و دهد. و عرضه محصول به بازار و فروش انجام می

نقش بازاریابی محصوالت کشاورزی، از دیرباز یکی از مباحث 
صاد بوده و های مطرح متخصصین بخش اقتمهم و دغدغه

و مدیران این  (. اما متأسفانه، هنوز کشاورزان14هست )
، نوع استراتژی عرضه و فروش محصول خود را عرصه

براساس احتماالت ذهنی از نتایج تجربه گذشته، قیاس منطقی 
جامعه و محصول مورد کنند. یا ترکیبی از این دو انتخاب می

 181ل حاضر در حابررسی در این پژوهش، برنج گیالن است. 
هزار هکتار مزارع برنج  238هزار نفر کشاورز گیالنی در 

مشغول فعالیت بوده و از این راه کسب و معاش دارند و سالیانه 
هزار تن برنج سفید تولیدی کشاورزان گیالن، برنج  750

(. لذا 41کند )میلیون نفر را تأمین می 18موردنیاز حدود 
ه توسعه اقتصادی شود و تواند هم منجر بکشاورزی برنج می

هم قابلیت جذب و اشتغال جوانان در زراعت، حمل و نقل، 
اریابی و کارخانجات برنجکوبی، سورتینگ، بسته بندی، باز

تبلیغات را فراهم کند. همچنین در صورت توجه درست به 
( و نیز توسعه 10کشاورزی برنج امکان توسعه کارآفرینی )

 نیز بخوبی وجود دارد. (35) صادرات و درآمدهای صادراتی
یکی از بزرگترین معضالت پیش روی توسعه اقتصاد برنج در 

این در ایران و بویژه گیالن، ضعف در عملیات بازاریابی است. 
تر از دالیل افت بازار برنج گیالن پژوهش جهت آگاهی دقیق

پژوهش کیفی  شو راهکارهای بهبود بازار این محصول رو
 2بنیانینظریه  شهای کیفی، رواستفاده شد و در میان روش
این روش کیفی نوعی تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. 

میدانی و مبتنی بر رویکرد استقرایی است و بطور سیستماتیک 
ها ها را در موقعیت طبیعی آنو در قالب مراحلی منظم، پدیده

آمده عملهای بهطبق بررسی. (20) دهدمورد بررسی قرار می
در این پژوهش، پژوهشگران بسیاری به تحقیق و بررسی 

بازارپذیری ا بتوانند عوامل بازدارنده توسعه اند تپرداخته
( 26نژاد )محمودی و کاظممحصوالت را شناسایی کنند. 

رویه برنج و عدم انطباق با روند تولید برنج در داخل واردات بی

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی

1- Marketing                                                                                                                                                       2- Grounded Theory 
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های تولیدی را نی و اثرات آن بر سیاستو سیاستهای بازرگا

مطالعه خود از بعد  در( 2) اکبرزادهمورد بررسی قرار دادند. 
شان نگرد. وی نگذاری و مکانیزم بازار به موضوع میقیمت

و ارتباط بلندمدت یک  استپیوسته  ،که بازار برنج دهدمی
 بطوریکه  ،طرفه بین دو بازار تهران و گیالن وجود دارد

های بازار های برنج در بازار گیالن تأثیرپذیر از قیمتقیمت
گوید ( در تحقیق خود می8عزیزی ) برنج در تهران است.

در بخش های مناسب ها و تدوین برنامهتعیین سیاست
، عالوه بر اینکه مستلزم آگاهی الزم از شرایط تولید کشاورزی

در ( 43. نجفی و حاج رحیمی )ستدر زراعت و نحوه بازاریابی
های بازرگانی و قیمت تضمینی دولت را برای ای سیاستمقاله

. نتایج نشان داد که نوسانات ندمحصول برنج بررسی کرد
شدیدی در واردات و قیمت بازار برنج وجود دارد و افزون بر 

سیاست قیمت تضمینی به دالیلی همچون تناسب نداشتن  ،آن
سازی نات اولیه ذخیرهها، نبود امکابا هزینه ی تضمینیهاقیمت

کاربرد چندانی  ،برنج توسط دولت و زمان نامناسب خرید
( به بررسی قیمت 13عمادزاده و دلیری جوالیی )نداشته است. 

برنج و قیمت تمام شده برای تولیدکننده پرداختند. این تحقیق 
دهد قیمت تمام شده محصول برنج برای تولیدکننده نشان می
ر نوسان شدیدی است که این های مختلف دچادر سال

موضوع بر تصمیمات تولیدکننده و انگیزه وی برای حضور در 
خود  طالعهدر م( 34)پرمه و گیالنپور این عرصه اثر منفی دارد. 

های تنظیم بازار برنج در ایران و مقایسه آن به بررسی سیاست
بهبود تنظیم بازار  برای یبا کشور منتخب و ارائه راهکارهای

ارتباط بین ( 37)ریچاردز، پلگرینا، وانوی و اسپرا ند. پرداخت
 عنوانبههای اقتصادی غیرکشاورزی را کشاورزی و بخش

دانند. آنان که از جنبه توسعه عامل اصلی توسعه اقتصادی می
اقتصادی به موضوع نگریستند دریافتند هر میزان بتوان 

صل های متکشاورز و کشاورزی را به صنایع تبدیلی و حلقه
کننده آن به بازار نزدیکتر کرد، توسعه اقتصادی هم در بطن 

( 38). سید ابوالحسن رزی و هم جامعه ایجاد خواهد شدوکشا
به بررسی اثرات افزایش قیمت برنج روی مصرف روستاهای 

یش قیمت دهد افزاها نشان میبنگالدش پرداخت. بررسی
و نیاز به پرداخت  برنج منجر به کاهش مصرف آن گردید

دارد.  برنجیارانه و حمایت دولتی برای رونق بازار داخلی 
 مؤثر برعوامل ( 19) پناهامین فیروزی و گورابجیری،

آمد شکستگی برنج که موجب کاهش مرغوبیت و کاهش در
 ،شود را مورد بررسی قرار دادند. نتیجه اینکهکشاورزان می

شکستگی برنج و بهبود تکنولوژی و دانش کشاورزی از 
( 1)عباسی و همکاران  .کاهش پذیرش بازار آن خواهد کاست

های وری، باال بودن هزینهپایین بودن بهره در پژوهش خود
 مؤثر برعوامل  عنوانبهتولید و کوچکی و پراکندگی مزارع 

از آنجا  محصوالت کشاورزی معرفی شد. بازارپذیریکاهش 
ست، در بنیانیکه روش پژوهش ما در این تحقیق، نظریه 

 ها نیز خواهیم پرداخت. ادامه به نوعی به مرور سایر پژوهش
 

 هامواد و روش
 توان یک پژوهش این پژوهش را به لحاظ هدف می   

و  نظریه بنیانی ، از روشاین پژوهشای دانست. در توسعه
 ، ازنظریه بنیانیهای مطرح شده در همچنین از میان شیوه

آوری (. روش اصلی جمع9)ستفاده شد ا شیوه سیستماتیک
های مصاحبه ،های موردنیاز در این پژوهشدادهو  اطالعات

. با توجه به استعمیق ساختاریافته و نیمه ساختاریافته 
االت باز مربوط به ؤ، ساستقرایی بودن روش نظریه بنیانی

 نظیر:حوزه کلی مطالعه 
 رند؟برنج گیالن مؤث بازارپذیریتوسعه  چه عواملی در 
 شوند  اقداماتی که باعث کاهش هزینه تولید برنج گیالن

 ؟چیست
 رنج ری بهای بازاریابی برنج که در توسعه بازارپذیشیوه

  گیالن مؤثرند را بیان فرمایید؟
ا بها ها به کار گرفته شد. گردآوری دادهدر مصاحبه

نفر از  26محور با تعداد های کیفی واقعهمصاحبه استفاده از
هر مصاحبه، حدود یک ساعت طول . خبرگان صورت گرفت

 ها دستنویس شد و به تأیید کشید و تمام مصاحبه
 ها، منطق حاکم بر مصاحبهکنندگان رسید. شرکت
 هایتحلیل داده(. 48) جویی بر مبنای صفر بودحقیقت

یه ه روز ساه میدانی و با استفاده گردآوری شده در خالل مطالع
جام کدگذاری انتخابی انو کدگذاری محوری ، کدگذاری باز

حد خود ها به کوچکترین وادر کدگذاری باز، داده(. 11) شد
ده د داها بازنگری و به هر جمله کشکسته و خط به خط داده

دون شگر بشود، زیرا پژوهشوند. این مرحله باز نامیده میمی
 (.21پردازد )گذاری مفاهیم میدیتی به نامهیچ محدو

 شامل تعیین الگوهای موجود در  کدگذاری محوری،
( به 42هاست. واژۀ محوری، توسط استراوس و کوربین )داده

مقوله  عنوانبهها را کار برده شد. محقق، یکی از این مقوله
ر ری دکند و آن را تحت عنوان پدیده محومحوری انتخاب می

ر سای با یند، مورد کاوش قرار داده و ارتباط آن رامرکز فرآ
لی کند. کدگذاری انتخابی، مرحله اصها مشخص میمقوله

 ولیده تبنظریه پردازی است که بر اساس نتایج دو مرحله قبل 
 کل پردازد. در این مرحله، مقوله محوری به شتئوری می

 (. 28شود )مند با مقوالت دیگر مرتبط مینظام
 

 و بحثنتایج 
 ها،باز(، از متن مصاحبه ی)کدگذار هیاول یاز کدگذار پس   

 در هامصاحبه متن از. آمد دستبه هاو مقوله ممفاهی استخراج
شد که  یی)کد باز( با لحاظ تکرار شناسا هاولی کد 395 مجموع

آمد. با  دستبه یینها هیپس از حذف تکرارها، کد اول
دست  لهمقو 61مفهوم و  318به  هیاول یکدها یغربالگر

نمونه تعداد  برای ها،و مقوله می. با توجه به تعدد مفاهمیافتی
. آورده شد 2مربوطه در جدول  ممفاهی همراه به مقوله 10

آورده شده  3ها، جداگانه در جدول شماره فهرست کامل مقوله
ه ها غربال و با توجه به مدل پارادایمی نظریاست. نهایتاً مقوله

( شناسایی شد. جدول 4مقوله نهایی )جدول  30بنیانی، تعداد 
استراوس و  یمیمدل پارادا یمرتبط با اجزا هایمقوله 4

مدل  عنوانبه 2شکل دهد که نهایتاً در نشان می نیکورب
نوعی مدلِ و به النیتوسعه بازارپذیری برنج گ یالگو یمیپاراد

 نهیشیپ 5 در جدولحاصل از این پژوهش جایابی شدند. 
آمده از پژوهش حاضر  دستبه یینها هایبا مقوله ق،یتحق
 داده شد. قیتطب

 و فاطمه نیکفر ، سید عباس ابراهیمیدوست کچالمی علی فالح
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 بنیانیساختار و اجزای روش پژوهش نظریه  -1شکل 
Figure 1. The structure and components of the grounded theory approach 

 
 گیالن بازارپذیری برنجتوسعه در الگوی  هامشخصات مصاحبه -1جدول 

Table 1. Characteristics of the interviews in the Guilan rice acceptance development model 

 
 های پژوهش()منبع: یافته )کدگذاری محوری( هااستخراج مفاهیم و مقوله -2 جدول

Table 2. Extraction of concepts and categories (axial coding) (source: research findings) 
 مفاهیم مقوله ردیف

 ارتقاء جایگاه برنج گیالن در سبد 1
 خرید مصرف کننده

های وارداتی در جایگزینی مصرف برنج گیالن با برنج ؛وجود مشتریان بالقوه در دیگر شهرها و روستاهای کشور
 ؛های عرضه مواد غذاییحضور در نمایشگاه ؛ها و کارخانجات صنعتیها، شرکتتاالرهای عروسی رستوران ،هاهتل

 .)بوم گردی( تبلیغ در مکان های گردشگری ؛بروشور شیوه پخت برنج؛ دهان به دهان تبلیغ

خرید از دیگر  ؛مغازهبه مراجعه کسبه  ؛زهغامراجعه کشاورزان به م ؛انبار کشاورزان ؛مراجعه به کارخانه برنجکوبی چگونگی خرید برنج توسط کسبه 2
 .مغازه داران

 چگونگی فروش برنج توسط کسبه 3
 (بازاریابی سنتی)های بازاریابی برنج شیوهیا 

 ؛داران شهرفروش به مغازه ؛فروش تلفنی به مشتریان در دیگر شهرها ؛مغازه بهفروش به مشتریان مراجعه کننده 
مراجعه حضوری  ؛هاها و هتلمراجعه حضوری به رستوران ؛داران شهرها با مراجعه حضوری به آنانفروش به مغازه

در معرض دید قرار  ؛معرفی توسط دوستان و بستگان ؛ها و اداراتتماس تلفنی با شرکت ؛روسیبه تاالرهای ع
 ارائه خدمات به مشتری. ؛های برنج در مغازهدادن بسته

 جایگاه تبلیغات در توسعه فروش 4
 برنج

در افزایش فروش؛  های گروهی؛ اهمیت تبلیغاتهزینه باالی تبلیغات در رسانه ؛های گروهیعدم تبلیغات در رسانه
تبلیغ دهان به دهان؛ تبلیغات با  کیلویی؛10 و 5 ،2 هایها؛ بستهبندی شیک و مناسب؛ تبلیغات روی بستهبسته

تهیه بروشور تبلیغی چگونگی  ؛)تبلیغات مشترک( داران و تقسیم هزینهفروشندگان مغازه ،دارانمشارکت کارخانه
 .رنجن آب و زمان جوش خوردن بمیزاپخت و نیز 

 .برنج هاشمی های بومی محلیانتخاب واریته اثر نوع واریته در کیفیت 5

 با یکدیگر؛ میزان کود و سم؛ دمای هوا؛ ءاصالح بذر؛ فاصله نشا استراتژی تولید 6

برنج انواع ارقام هاشمی، علی کاظمی، صدری، حسنی و دیلمانی که ارقام کیفی هستند؛  انواع برنج کیفی استراتژی تنوع 7
 ارقام گوهر، سپیبدرود، خزر و شیرودی که جزء ارقام پرمحصول هستند. پرمحصول

های گروهی؛ هواشناسی کشاورزی؛ آزمایش آموزش کشاورزان توسط کارشناسان ترویج؛ آموزش از طریق رسانه دهای کاهش ریسک تولیاستراتژی راه 8
 .کشاورزانبه خاک؛ آموزش میزان کوددهی و نوع کود 

و یک  مهر، بازار؛ فروش یک سوم در شهریورآموزش مدیریت مالی به کشاورزان؛ کاهش فروش سلف به بانک و  تیستراتژی کاهش ریسک قیما 9
 خرید تضمینی توسط دولت؛ سوم در زمستان و یک سوم در بهار و تابستان؛ کنترل منظم بازار توسط دولت؛

 استراتژی کاهش هزینه 10
 

 های کشاورزی؛ کاهش هزینه حمل و نقل؛ داشت و برداشت؛ کاهش بهای نهادهمدیریت مراحل کاشت و 
سازی اراضی؛ و یکپارچه تسطیح مکانیزاسیون؛ کشی بتونی؛گیری از ماشین آالت پیشرفته سفیدکن؛ کانالبهره

 .اعطای تسهیالت کم بهره؛ افزایش ماشین آالت کشاورزی جدید

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 نوع فعالیت مصاحبه شونده
 سیاستگزار کل

تولید کننده  خبره )مدیران ادارات(
 )کشاورز (

دار کارخانه
 برنجکوبی

 مالکان تیلر، نشاءگر،
 تراکتور، دروگر

 بازاریان
 )فروشندگان(

 کشاورز
 بازاری

 26 3 5 2 2 6 4 4 هاتعداد مصاحبه

 و فاطمه نیکفر ، سید عباس ابراهیمیدوست کچالمی علی فالح
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 های پژوهش()منبع: یافته مقوله استخراج شده 61فهرست کامل  -3جدول 

Table 3. Complete list of 61 extracted categories (source: research findings) 
رف مص دیرخ در سبد النیبرنج گ گاهیارتقاء جا

 کننده
 توسط کسبه     برنج دیخر یچگونگ یاستراتژ

 یهاوهیش ایفروش برنج توسط کسبه  یونگچگ
 (یسنت یابیبرنج )بازار یابیبازار

 برنج در توسعه فروش غاتیتبل گاهیجا
 تیفیدر ک تهیاثر نوع وار

 دیتول یاستراتژ
 تنوع یاستراتژ

 دیتول سکیکاهش ر یاستراتژ
 یمتیق سکیکاهش ر یهاراه یاستراتژ

 نهیکاهش هز یاستراتژ
ر کشاورزان و نقش آن د یدرآمد جانب شیافزا

 یبرنج کار یبرا زهیانگ جادیا
توسعه  کشت در ریسطح ز زانیم ریثأت

 بازارپذیری برنج
 فروش برنج توسط کشاورزان یاستراتژ

 فروش یاستراتژ نیبهتر
اول  یهافروش در ماه لیدال یاستراتژ

 برداشت
 برنج خوب و مرغوب یهایژگیو

 نالیثر بر توسعه بازارپذیری برنج گؤعوامل م
 نالیبرنج گموانع توسعه بازارپذیری 

 

 النیبرنج گ تیفیثر در کؤعوامل م
 ینوآور یاستراتژ

 یرقابت تیمز یاستراتژ
 نفوذ و توسعه بازار یاستراتژ

 النیبرنج گ یابیبازار ریعوامل و مس
 زیتما یاستراتژ

 و مشتقات برنج از محصوالت یبهره بردار یاستراتژ
 ان دردارنه کارخاو  انیبازار یاجتماع گاهیاعتبار و پا ،تیاهم

 توسعه فروش برنج
 فروشنده برنج یهایژگیو

ی اهگروه یبرا درآمدعنوان منبع توسعه فروش برنج به
 مختلف

 )خرده( برنج یثر در شکستگؤعوامل م
ات و نقش آموزش جلس یکارخانه داران برنجکوب هیاتحاد

 برنج یابیو بازار تیفیدر ک یهماهنگ
 برنج تیفیدر ک دهیبستر خواب یهاکننقش ابعاد خشک

در  یکنو خشک یریو رطوبت گ یمقدار شال تیریمد
 نجبر تیفیو ارتباط آن با ک دهیبستر خواب یهاکنخشک
 تن شلتوک کیبرنج سالم و شکسته از  زانیم
 یبرنج مرغوب در مرحله خوشه زن یهایژگیو

 نیشا مابروش نشا  تعداد جعبه و مقدار جو در در هر جعبه در
 ینشاکن

 یده ودزمان ک
 هر هکتار در یده کود و مقدار زانیم

 جاریتم ب
 تخم جو

 تخم جو یهایژگیو
 (یریگی)پور زمان شخم اول

 تخم جو یجوانه زن
 (ی)جوشان جاریانتقال به تم ب

 )واکار( زمان شخم دوم
 نشاگر نینشاء با دست و ماش سهیمقا

 یلت زن
 )کرت( کله

 مرز
 راه مرز

 زمان و ارتفاع تم جهت نشاء
 و مقدار سم علف کش زمان

 نیزمان وج
 نیزمان دوباره وج

 برداشت در هکتار زانیم
 مزرعه یاریآب

 خوارکرم ساقه ضد قارچ و یزمان سمپاش
 خوار در هکتارمقدار سم ضد قارچ و ساقه

 )درو( زمان برداشت
 یطول دوره برنج کار

رف صزمان  نیهمچن و دروگر نیمقدار درو با دست کارگر و ماش
 شده

 نزما نیدروگر و همچن نیماش و درو با دست کارگر نهیهز هسیمقا
 صرف شده

 
 (های پژوهش)منبع: یافته استراوس و کوربین یمدل پارادایمهای مرتبط با اجزای قولهم -4 جدول

Table 4. Categories related to the components of the Strauss and Corbin paradigm model (source: research findings) 
 مقوله عنوان

 پدیده اصلی: مقوله محوری/
 ررسیب ،ای که زمینه اصلی برای مطالعه است و هدف پژوهشپدیده

 .آن است
 برنج گیالن بازارپذیریتوسعه 

 ی:شرایط علّ
-یمری این شرایط باعث ایجاد و توسعه پدیده یا مقوله محو

ا اثر ههپدیدشود و معموالً رویدادها و وقایعی هستند که بر 
 گذارند.می

 )اثر نوع واریته در کیفیت( استراتژی تولید
ول؛ نیم نواع پرمحصا بندیهبندی انواع کیفی؛ درجدرجه )انواع برنج کیفی؛ انواع برنج پرمحصول( استراتژی تنوع

 شکسته( )برنج دانه
 تأثیر میزان سطح زیر کشت

 عوامل مؤثر بر توسعه تولید و بازارپذیری برنج
 تراتژی تمایزاس

 استراتژی مدیریت مزرعه

 ها و تعامالت:راهبرد/ کنش
 هقولمهای هدفداری هستند که در پاسخ به رفتار و فعالیت

دها اهبرر. شوندگر ایجاد میثر از شرایط مداخلهأمحوری و مت
ای هستند که از پدیده محوری های ویژهکنشکنش یا برهم

 آیند.می دستبه
 

 جایگاه برنج گیالن در سبد خرید مصرف کننده ارتقاء
 جایگاه تبلیغات در توسعه فروش

 استراتژی کاهش ریسک قیمتی و تولید
 استراتژی کاهش هزینه

 استراتژی فروش برنج توسط کشاورزان
 کیفیت برنج گیالن برعوامل مؤثر شناخت 

 مزیت رقابتی
 )استحصال روغن از سبوس( استراتژی نوآوری
 نفوذ و توسعه پذیرشاستراتژی 

 )سفید شده( های برنج خوب و مرغوبویژگیشناخت 

 حاکم/ محیطی: ایشرایط زمینه
رد را تحت بر یک سلسله شرایط خاصی است که راهنگشان

 دهند.تأثیر قرار می
 

 )سنتی( چگونگی خرید برنج توسط کسبه
 )سنتی( چگونگی فروش برنج توسط کسبه

 برداشتهای اول دالیل فروش در ماه
 دارانکارخانه و اهمیت و اعتبار پایگاه اجتماعی بازاریان

 های فروشندهویژگی
 نقش آموزش و جلسات هماهنگی مدیران کارخانجات برنجکوبی

 های بستر خوابیدهکننقش ابعاد خشک
 کنی برنجمدیریت خشک

 مداخله گر: گر/ ای/ تسهیلشرایط واسطه
وامل عاز  این مقوله. پذیردشرایطی که راهبرد از آن تأثیر می

نقش  یدهشده و در تعیین راهبردهای الزم برای پد جی منتعلّ
ه بهای جدی فقدان عوامل تسهیل کننده موجب آسیب. دارد

 .بود پیشرفت مقوله محوری خواهد

 های افزایش درآمد جانبی برنجکارانراه
 وانع توسعه بازارپذیری برنج گیالنم

 و مشتقات برنجبهره برداری از محصوالت 
 دستپایین هایگروهتوسعه فروش برنج منبعی برای درآمد 

 شکستگی برنج برعوامل مؤثر 
 :نتایج و پیامدها

یامد په و های بدست آمده از استخدام راهبردها را نتیجخروجی
ند ی هستج و پیامدهایگر نتایها بیاناند. برخی مقولهتلقی کرده

 .وجود می آیندکه در اثر اتخاذ راهبردها به 

 ارتقاء جایگاه برنج گیالن در سبد خرید مصرف کنندگان
 افزایش بازارپذیری برنج محلی گیالن

 افزایش تولید برنج

 

 و فاطمه نیکفر ، سید عباس ابراهیمیدوست کچالمی علی فالح
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 های پژوهش()منبع: یافته النیگ بازارپذیری برنجتوسعه  یالگو یمیامدل پاراد -2شکل 
Figure 2. Paradigmatic model of Gilan rice adoption development model (source: research findings) 

  
 
 
 
 
 
 

 

 حاکم/ محیطی: ایشرایط زمینه
 )سنتی( چگونگی خرید برنج توسط کسبه -1

 )سنتی( چگونگی فروش برنج توسط کسبه -2
 های اول برداشتدالیل فروش در ماه -3
 دارانانهخکار و اهمیت و اعتبار پایگاه اجتماعی بازاریان -4
 های فروشندهویژگی -5
 نقش آموزش و جلسات هماهنگی مدیران کارخانجات برنجکوبی -6
 های بستر خوابیدهکننقش ابعاد خشک -7
 کنی برنجمدیریت خشک -8

  
ها و کنششرایط راهبرد/ 

 :تعامالت
سبد  جایگاه برنج گیالن در رتقاءا -1

 خرید مصرف کننده

 جایگاه تبلیغات در توسعه فروش -2
های کاهش ریسک قیمتی و راه -3

 تولید
 استراتژی کاهش هزینه -4
استراتژی فروش برنج توسط  -5

 کشاورزان
  کیفیت برنج گیالن برثر ؤعوامل م -6
 مزیت رقابتی -7 
استراتژی نوآوری) استحصال روغن  -8

  از سبوس(
 استراتژی نفوذ و توسعه بازار -9

های برنج خوب و ویژگیشناخت  -10
 )سفید شده( مرغوب

 

 

 ی:شرایط علّ
اثر نوع واریته ) ستراتژی تولیدا -1

 در کیفیت(
)انواع برنج  استراتژی تنوع -2

، کیفی، انواع برنج پرمحصول(
 بندیرجهدکیفی،  بندی انواعدرجه
)برنج  پرمحصول، نیم دانه انواع

 شکسته(
 کشتتأثیر میزان سطح زیر  -3
توسعه تولید و  برثر ؤعوامل م -4

 بازارپذیری برنج
 استراتژی تمایز -5
 استراتژی مدیریت مزرعه -6
 

 و نتایج

 پیامدها: 
ارتقاء جایگاه 

برنج گیالن در 
سبد خرید 

مصرف 
 کنندگان 

شرایط 

 ی/شمحور

 :پدیده اصلی
بازاریابی و توسعه 

 گیالنبازارپذیری 

 

 :گرگر/مداخلهای/ تسهیلشرایط واسطه
 های افزایش درآمد جانبی برنجکارانراه- 1

 موانع توسعه بازارپذیری برنج گیالن -2
 بهره برداری از محصوالت و مشتقات برنج -3
-پایین هایگروهتوسعه فروش برنج منبعی برای درآمد  -4

 دست

 و فاطمه نیکفر ، سید عباس ابراهیمیدوست کچالمی علی فالح
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 پژوهش(های )منبع: یافته های نهاییتطبیق پیشینه تحقیق با مقوله -5 ولجد

  (source: research findings) Table 5. Matching the research background with the final categories 
 )شماره منبع( /پیشینه تحقیق مقوله

 - گیالن بازارپذیری برنجتوسعه 

ه اثر نوع واریت) استراتژی تولید
 (3) یاطیخ ،یسه سار یکشاورز، آذرم ی،اریاللهاقبال( به نقل از  ،ساکا ،)جوشی، پاندی (در کیفیت

 استراتژی تنوع انواع برنج کیفی
 (3) ، خیاطییسه سار لهیاری، کشاورزی، آذرمیل؛ ا(8) عزیزی محصول پر و

تولید و  مؤثر برعوامل 
 بازارپذیری برنج

 ؛(5)طبسی  ،کاووسی ،امیریحسینی به نقل از  ؛(18) افشار ،یقراباغ ،ینیحس افشار،ی، قدمبه نقل از  ()امیراحمدی، عبداللهی، پاپ زن، شیری ؛(23) کاووسی، حیدری، نظری
 (16)جعفری لیسار، کرامت زاده، جوالیی قل از به ن (مقدسی، ملوا ،نصابیان) ؛(33)بانک جهانی به نقل از نوری  ؛(33)نوری  ؛(39) به نقل از شیروانیان شیروانیان، نجفی

 (، به نقل از ارزندهولد، ریدل و رمبو بورتن، سیمونز ، طالب، عبداهلل زاده، ژاکویی، حسن، هستون و کومار، کینگشهبازی ،، کومار، کرودر)ریورا ؛(13)دلیری جوالیی  ،عمادزاده ثیر میزان سطح زیر کشتأت
 (24کوپاهی، سادات، کاوسی، ساسولی )؛ (44) تاکاهاشی ؛(6)

 (19) گورابچیری، فیروزی، امین پناهربانی به نقل از  استراتژی تمایز

 (15)به نقل از فیض آبادی، یوسف پور، اسدپور  بیسواس، باران پال ؛(23) کاووسی، حیدری، نظریعمانی به نقل از  عهاستراتژی مدیریت مزر

جایگاه برنج گیالن در  رتقاءا
 - کننده خرید مصرف سبد

استراتژی فروش برنج توسط 
 کشاورزان

ی و عبدالهی عزت آبادی( به نقل از نجف(؛ )16ی)جعفری لیسار، کرامت زاده، جوالیشاه آبادی و اسماعیل بیگی( به نقل از ، ابوت، دنح، بایکپ، موچا پندوا، زوانگ)اکران، 
 (8والتر به نقل از عزیزی ) (؛43) خوشدل ،یپور، رهام یتهام

 بازارپذیری برنجموانع توسعه 
 (34(؛ پرمه، گیالنپور )13ی جوالیی )(؛ عمادزاده، دلیر33بانک جهانی به نقل از نوری ) (؛26محمودی، کاظم نژاد )(؛ 22(؛ حسینی، پرمه )40شیروانیان، نجفی )) گیالن

 
 

 های پژوهش()منبع: یافته های نهاییتطبیق پیشینه تحقیق با مقوله -5 ولجدادامه 
Continued table 5. Matching the research background with the final categories (source: research findings) 

 در توسعه فروشو بازاریابی  جایگاه تبلیغات

 ؛(39) ز شیروانیاناقل ن اوپالوا( به )اردستانی، طوسی، خالدی، اردستانی، مؤذنی، مرتضوی، فالحی، خالدی، شوکت فدایی، نکوفر، اومر، اوتیتوالی،
؛ (37) ی، استفانیو ا،یپلگران چاردز،یر؛ (41) ؛ اسکوال(12) مسلمی به نقل از سایت دامدارنیوز ؛(7) آثاری، فتاحی، فهرستیرفی( به نقل از ، مو)باالسا
هیل و رایت، ؛ )(2) ادهبرزاکبه نقل از  حبیب اهلل(، ؛ )راوالین، تاکایاما، جاج، زانیانس، بهارمشاه،(30)زارع، شکری خانقاء( به نقل از میرزایی )؛ (32) نجفی

 ،یتوالیاومر، اوت)امیرنژاد، رفیعی،  ؛(1) حبوبزاده، عبداهلل زاده، م فیشر ،یعباسخداداد حسینی و کالبی، شریف زاده، درویشی، عبداهلل زاده( به نقل از 
ز دیمیتری، تگن، کافمن به نقل ا(؛ 8) زیبه نقل از عزی؛ ترکمانی، (39) ، اردستانی، طوسی، خالدی، بیک زاده و چیذری( به نقل از شیروانیاناوپالوا

  .(4) یعیرف ،یتاحف ،یریام، ریچارد، تیم، سینگ، سارتول، ابرین، تیمی، اگر( به نقل از ، وربک، ویانه؛ )جتنت(36) راسخ جهرمی

 تولید های کاهش ریسک قیمتی وراه

رامت کجعفری لیسار، قل از ( به نیلوالوا، داس، باندریا، سیشاه آبادی و اسماعیل بیگی، دیویدابوت، اکران، بایکپی، موچا پندوا، ، )پاسبان، دنح، زوانگ
)ترکمانی، نجفی،  ؛(24)، کاوسی، ساسولی کوپاهی، سادات ؛(8)عزیزی  ؛(19)مهربانیان به نقل از گورابچیری، فیروزی، امین پناه  ؛(16) زاده، جوالیی

، هامولزاک، ار، فیگلندفورد، سخ، بال، اوفات، اکو، اینونی، مسیکازل، جارامیلو، ویلیامسونحاج رحیمی، احمدی، روژ، مک کویین، تاباگیس، اکوز، ه
کرباسی، دانشور، بازار و مقدسی،  )اردی ؛(43) خوشدل ،یپور، رهام یتهام، ترکمانی و کالیی، نجفی و عبدالهی عزت آبادی( به نقل از کلیموفسکی

؛ رام سامی به نقل از یزدانی، (24)لی. اندرسون( به نقل از کوپاهی، سادات، کاوسی، ساسو ،دایلونکریم کشته، نوری توپکانلو، اندرسون، گریفنیتس، 
 .(47)ساسولی 

 گاردنر ؛(31)ر به نقل از مرتضوی، فالحی تاگو؛ (36)و راسخ جهرمی  (4) یعیرف ،یفتاح ،یریامبه نقل از  (، وربک، ویانههیر، جتنتاد)شریواستاوا، ران استراتژی کاهش هزینه
  (45) ؛ تومک و رابینسون(17)

 
 

 های پژوهش()منبع: یافتههای نهایی تطبیق پیشینه تحقیق با مقوله -5 ولجدادامه 
 (source: research findings) Continued table 5. Matching the research background with the final categories 

 - عوامل مؤثر بر کیفیت برنج گیالن

 (46) جعفری طاهری، یزدان پناه مزیت رقابتی

 - استراتژی نوآوری

 (7) آثاری، فتاحی، فهرستی)باالسا، مورفی( به نقل از  استراتژی نفوذ و توسعه پذیرش

 - مرغوب سفید شدهویژگی های برنج خوب و 

 - (سنتی) چگونگی خرید برنج توسط کسبه

 - (سنتی) چگونگی فروش برنج توسط کسبه

 (29) خبرگزاری مهر، آبان دالیل فروش برنج در ماههای اول برداشت

 خانهکاریان، بازار اهمیت و اعتبار پایگاه اجتماعی
 - داران

 - های فروشندهویژگی

 هماهنگی مدیران کارخانجاتنقش آموزش و جلسات 
 - برنجکوبی

 (19)ناه ، صبوری( به نقل از گورابچیری، فیروزی، امین پ، ابراهیم پور، خیاطی)سازمان جهاد کشاورزی گیالن، کاووسی نقش ابعاد خشک کن های بستر خوابیده

 (19) به نقل از گورابچیری، فیروزی، امین پناه یاماشیتا ،جوما اُمر مدیریت خشک کنی

 - های افزایش درآمد جانبی برنجکارانراه

 )استراتژی و مشتقات برنج محصوالتبهره برداری 
 - نوآوری(

 هایدرآمد گروه ه فروش برنج منبعی برایسعتو
 (36) جهرمی ل از راسخوالن و ترنر به نق(؛ 4) یعیرف ،یفتاح ،یریاگر( به نقل از ام ،یمیت ن،ی، سارتول، ابرنگیس م،یریچارد، ت) پاییندست

، امی، بوندعلیزاده، قو ی، فیروزی،، صبور، سازمان جهاد کشاورزی گیالن، فیلیپو، حاجی ساوا، جما اّمر و یاماشیتا، ناتانوس، شاکر، زارع)افضلی نیا برنجعوامل مؤثر بر شکستگی 
 (19) پناه روزی، امینری، فیبه نقل از گورابچی (، نورالدین ابراهیم، اسپوتار، طالب، محمد، تجددی، باتیستا، کونکهکولوی، سیبن مورگن

 و فاطمه نیکفر ، سید عباس ابراهیمیدوست کچالمی علی فالح
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 88..................................................................................................  یانیبن یهینظر کردیبر رو یمبتن یالنیمحصول برنج گ یابیو بازار یریبازارپذ یالگو یطراح

 
ارائه الگوی توسعه « تحقیق» با توجه به اینکه هدف این   

، ستبنیانیگیالن مبتنی بر نظریه  بازارپذیری برنجبازاریابی و 
و دانش طیف متنوعی از افراد تجارب تالش شد تا با تکیه بر 

مطالعات انجام شده نیز و و اقشار مرتبط با مسأله پژوهش 
راهبردها و راهکارهایی در راستای  ،پژوهشگران توسط دیگر

بهبود وضعیت بازار برنج گیالن ارائه شود. در عین حال که 
مدل ارائه شده به دلیل توجه به علل و عوامل پسین بروز 

شناسی را برای حل مشکل نیز فراهم می  مسأله، امکان آسیب
  آورد.

توان گفت این است که در آنچه درباره برنج گیالن می
هزار  238هزار نفر کشاورز گیالنی در سطح  181حال حاضر 

هزار تن برنج  750هکتاراز مزارع مشغول فعالیتند و سالیانه 
میلیون نفر را  18برنج موردنیاز حدود  که سفید تولید نموده

تواند منبع مین می نماید. بخش کشاورزی قوی برنج میأت
گذاری برای بخش غیرکشاورزی باشد که منجر به سرمایه

شود و این تولیدی می و صنعتی ،های خدماتیتوسعه بخش
خواهد شد. دیگر  موجب افزایش تقاضا برای کاالها و خدمات

دهد که توسعه کشاورزی یک عامل مهم برای این نشان می
ها و مطالعات صورت گرفته کاهش فقر است. آنچه در مصاحبه

 گیالن بازارپذیری برنجتوسعه  این است که مشخص شد
اتخاذ تصمیمات دقیق مدیران و نیازمند هماهنگی و همکاری 

ثیرگذار أبا توجه به نقش عوامل ت کشور به ویژه استان گیالن
و با  نفکدر ادامه به صورت مدر تولید و بازاریابی آن است. 

، (2های مدل ارائه شده )شکل توجه به هر یک از بخش
 پیشنهادات حاصل از پژوهش ارائه خواهد شد.

آورده شده  2ره عواملی که در بخش شرایط علّی مدل شما -1
له آموزش و ترویج در کشاورزی مربوط است، عموماً به مسأ

دو  به خود خود به ،شود. آموزش و ترویج نیز در این بخشمی
شود. آموزش مرتبط با عملیات زیربخش جداگانه تقسیم می

کشاورزی و آموزش مرتبط با عملیات توزیع، فروش و حین 
و به موقع به کشاورزان بازاریابی. اینکه اساساً آموزش درست 

ن برای بهبود جایگاه برنج گیالن در میان مصرف و بازاریا
است تا به کنندگان نقش مهمی دارد شکی نیست. اما الزم 

محصولی را به بازار ارائه دهد تواند کشاورز بیاموزیم چگونه می
که هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت قابل رقابت باشد 

کیفی،  بندی انواعدرجه، استراتژی تنوع، ستراتژی تولید)ا
تأثیر میزان سطح زیرِ، انواع پرمحصول، نیم دانه بندیرجهد

ئه آموزش در بخش توزیع، فروش و کشت(. عالوه بر این ارا
تواند مهارت بازاریان را در معرفی بهتر بازاریابی نیز می

محصول نه تنها در جغرافیای بومی بلکه در مناطقی فراتر از 
)استراتژی تمایز، شناسایی  استان گیالن و کشور ارتقا بخشد
. کلیدواژه پیشنهاد ما در این عوامل مؤثر در بهبود بازار برنج(

های آموزشی کوتاه های پودمانی و یا دورهصورت آموزش
های مرتبط همچون سازمان جهاد مدت از سوی سازمان

عالی و فنی ها، مؤسسات و مراکز آموزش کشاورزی، دهیاری
باشد. البته شایان ذکر است که موضوع آموزش و ای میحرفه

آگاهی بخشی به کشاورزان و بازاریان فرآیندی تخصصی و 

نیازمحور است که قطعاً نیاز به توجه همه جانبه و تعریف 
 .جه دقیق و پایش اثربخشی آموزش داردبود
ای تعریف شد که این در بخش مربوط به شرایط زمینه -2

دها را بطور مستقل تحت تأثیر قرار عوامل خود قادرند راهبر
ای در این آید، عوامل زمینهبرمی 2دهند. از آنچه از شکل 

)بجز دو مورد آخر( مربوط تر به کسبه و بازاریان شبخش بی
مشخص شود. پیشنهاد محقق در این مورد، تعریف مکانیزم می

های برخط، کنترل )فرآیندها، مالکان فرآیندها، تعریف سامانه
رهای عرضه و تقاضای محصول( به منظور بهبود ارتباط فاکتو

های شالیکوبی میان کشاورز )تولیدکننده(، مالکان کارخانه
 )فرآوری کنندگان( و بازاریان )عوامل توزیع و فروش( است.

ای )در واقع عواملی تواند اثر عوامل زمینهاساساً آنچه که می
گذارند( را راهبردها اثر میپذیرند اما بر که از راهبردها اثر نمی

برساند، تعریف سازوکار رسمی و استانداردی است  به حداقل
که دخالت این دست عوامل را به حداقل برساند. تعریف 
مکانیزم مشخص قادر است فرآیندهای عرضه و تقاضای 
محصول را مشخص و اثر عاملی مانند اعتبار بازاریان و 

وه بر این عنصر آموزش نیز در امثالهم را به حداقل برساند. عال
ای تعریف شد که توضیحات آن پیش از مجموعه عوامل زمینه

 این رفت.
گر و مداخلهای/تسهیلگر در بخش مربوط به عوامل واسطه -3

 کند، عواملی است که بیشترین چیزی که خودنمایی می
. شود کشاورز بهبود درآمد اصلی و جانبیتواند موجب می

بخش عبارتند از: بهبود کیفیت محصول برنج راهکارهای این 
وری فرآیند تولید )عوامل مؤثر بر از طریق بهبود بهره

شکستگی برنج(، توسعه تنوع محصوالت برنج و مشتقات که 
های قطعاً نیاز به توسعه عملیات تحقیق و توسعه در سازمان

دارد )و غذا و دارو  جهاد کشاورزی و سازمان همچون زیربط
مدهای جانبی کمک ت توسعه درآبرای کشاورزان جه تواندمی

کند( و نهایتاً شناسایی و رفع موانع بازارپذیری برنج )ماحصل 
  این پژوهش(.

)که  ها و تعامالتبخش مربوط به راهبردها/کنش در -4
 ه پیشنهادهای زیر ارائ شود(محور اقدامات محسوب می

 شود:می
 و گسترش  یموبایل، با توجه به اهمیت بازاریابی اینترنتی

ی هاکاربران فضاهای مجازی، انجام تبلیغات در فضا
مجازی و فروش باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و دادن 

ثری ؤنقش م و کشاورزان آموزش در این زمینه به بازاریان
)جایگاه تبلیغات در توسعه فروش، استراتژی  خواهد داشت

کاهش هزینه، استراتژی فروش برنج توسط کشاورزان، 
 .استراتژی نفوذ و توسعه بازار(

  های یت زیرکی بازار نسبت به فرصتاهمبا توجه به
داران کارخانه وحساسیت بازاریان  ،محیطی و مکانی بازار

 ،هاتر با آنایجاد ارتباط نزدیک و نیازهای مشتریانبه 
تواند عامل توسعه بازارپذیری برنج گیالن باشد می

 .)استراتژی نفوذ و توسعه بازار(
 عالوه بر ایجاد انگیزه  ،تخصیص اعتبارات ارزان قیمت

اتخاذ  وافزایش درآمد کشاورزان و موجبات بهبود تولید 

 و فاطمه نیکفر ، سید عباس ابراهیمیدوست کچالمی علی فالح

به  های نیازمحور به کشاورزان و بازاریانارائه آموزشخش بارائه آموزشخش ب
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برنج توسط  فروشِ تصمیمات بهتر در خصوص زمان

 قیمتی و تولید(. )کاهش ریسک استکشاورزان 
 های حمایتی دولت، قیمت اهمیت سیاستتوجه به  با

و  تضمینی و بیمه در مورد برنج، شایسته است مدیران
 ان اهتمام جدی مبذول دارند )کاهش ریسکسیاستگزار

 قیمتی و تولید(.
  ر دوماً بازاریابی محصوالت کشاورزی عماینکه با توجه به

 مانزاه کشاورزی در برگیرنده تحرکاتی است که از دیدگ
ی برای تولید و فرآوری محصوالت کشاورز تصمیم گیری

 ان،سیاستگزارالزم است که مدیران و  ،شودآغاز می
ا ت م کنندهای تضمینی را در اواخر زمستان اعالقیمت

 هنددریزی الزم را انجام کشاورزان تصمیمات و برنامه
 )کاهش ریسک قیمتی و تولید(.

 س ازاز دالیل فروش کشاورزان پ یکی با توجه به اینکه 
 برداشت برنج، پشت سر گذاشتن چندین ماه بدون کسب

صل های جنبی بویژه برای فایجاد فعالیت ،است درآمد
 تاس ثیرگذارأخبرگان ت وزمستان با همکاری کارآفرینان 
 )کاهش ریسک قیمتی و تولید(.

 ن بهمرکز تحقیقات برنج ایرا به ویژه تخصیص اعتبارات 
ه های زودرس با کیفیت و کمیت کمنظور تهیه واریته

 معیشتضمن بهبود کشت نمود که  در سال بتوان دوبار
شود  موجب قطع وابستگی رونق اقتصادی و کشاورزان

 )مزیت رقابتی، عوامل مؤثر بر کیفیت برنج گیالن،
های برنج خوب و مرغوب، استراتژی شناخت ویژگی

 نوآوری(.
ند بطور تواعملیاتی که میای از اقدمات مجموعه ادامهدر   

 مستقیم منجر به بهود صنعت کشاورزی با تأکید برغیر
 شود. شایان ذکر است اینمحصول برنج باشد ارائه می

سیع وهاییست که با طیف اقدامات پیشنهادی ماحصل مصاحبه
 شوندگان در این پژوهش صورت گرفت:مصاحبه

 ری یکاتوجه به وجود کارخانجات برنجکوبی در استان و ب با
ه بجه آنان به علت نداشتن برنج جهت عملیات خشک، و با تو

 در نان،ی آزایو به منظور اشتغال وجود افراد بیکار در استان،
 ،نکنندگامنظور جبران نیاز مصرف برنج بهصورت واردات 

 بوسس نج باشود به جای واردات برنج سفید، برپیشنهاد می
 جو وارد شود.

 ز ری اراستای جلوگی وری کشاورزی برنج درآایجاد صنایع فر
ای برای اشتغال ضایعات محصوالت کشاورزی و زمینه

 . ایجاد ارزش افزوده بسیار ارزشمند است برایجوانان 
  بالفاصله پس از  توجه به افزایش عرضه محصولبا

ان درآمد کشاورزکاهش و افت قیمت بازار که سبب برداشت 
ود که شپیشنهاد می اید،نممیایجاد  لیما یتمحدود و شودمی

اهه دو م در سه مرحله با فاصله را های کشاورزانها وامبانک
 وصول نمایند. 

 یسک ربه ویژه در  ،خطرو ریسک  با توجه به اهمیت مدیریت
سی های کشاورزی با توجه به هواشناتقویت بیمه ،تولید

 . باشد گشاتواند راهمی فعالیت بیشتر در این زمینهکشاورزی و 
  هر چند که برابری بین تولید و میزان مصرف برنج درکشور

به منظور تنظیم بازار به ناچار باید کمبود وجود ندارد و دولت 

شود که از توزیع برنج در پیشنهاد می ،وارد نمایدازخارج را 
خودداری  انبآو  مهر، های شهریورفصل برداشت یعنی ماه

 . نمایند
  ت رداخبه برنج وارداتی یارانه پبا توجه به این که دولت

 ،یگر کشورهاتر است با الگوگیری از ژاپن و دکند، بهمی
ش زایپرداخت یارانه به برنج داخلی صورت گیرد تا ضمن اف

ش درآمد کشاورزان، زمینه را برای تولید بیشتر و کاه
 نبیشتر به مکانیزاسیومهاجرت به شهرها و دادن سرعت 

 ب، موجاستفاده از ماشین آالت کشاورزیو  فراهم آورند
ب کاهش ضایعات و قیمت تمام شده، موجو افزایش تولید 

 شود.میرفاه مصرف کنندگان  وکاهش قیمت برنج داخلی 
  همینه زکبا توجه به اینکه خدمات بازاریابی در عین حال 

اهم فر ت تولید شده راثبات و تداوم در تقاضا برای محصوال
د و کنیاد مدر بازاریابی آن نیز نظم پایداری را ایج ،آوردمی

 .شوداین محصوالت میو مصرف باعث ثبات بیشتر تولید 
 وانی ان ضمن پشتیبسیاستگزار و شود که مدیرانپیشنهاد می

 کمک به رشد واحدهای بازاریابی به تحکیم ساختار آن
 اهتمام ورزند.

  وپیشنهاد ایجاد تشکل قدرتمند با هدف مدیریت بازار 
 نخدمات بازاریابی برنج گیال

  ،برگزاری جلسات هم اندیشیِ کشاورزان، بازاریان 
 ستانداران، مسئولین ذیربط ادارات شهرستان و اکارخانه

 قابلیت توسعه اقتصادی  عنوانبهتواند هم شاورزی برنج میک
غال جوانان در زراعت، حمل و استان و هم قابلیت جذب و اشت

 سورتینگ، بسته بندی، بازاریابی، نقل، کارخانجات برنجکوبی
اختصاص  با لذا شایسته استمحسوب شود. تبلیغات  و

ثر در زمینه تحقیقات ارقام برنج ؤاعتبارات مفید و م
و کشت دوم زمینه  ضمن ایجاد، پرمحصول و زودرس

بهبود وضعیت اقتصادی افزایش تولید و جبران کمبود برنج و 
و معیشتی کشاورزان و جلوگیری از خروج ارز، افزایش اقتدار 

 ملی را فراهم نمود.
 توان گفتاما در قالب پیشنهادات برای تحقیقات آتی می  

خواهند میاگرچه مدل و الگوی طراحی شده برای افرادی که 
گیالن فعالیت پژوهشی و یا  بازارپذیری برنجدر حوزه توسعه 

ولیکن  ،اقدامی تجاری انجام دهند راهنمای نسبتاً جامعی است
 ،های زمانی در چارچوب تعریف شدهبا توجه به محدودیت

کشاورزان و  وها با فرض تمرکز بر مشتریان داخلی مصاحبه
 یشهرستان سیاستگزاربازاریان و مدیران کارخانجات و مدیران 

 ،هامدیران هتلرسد انجام مصاحبه با به نظر می. انجام شد
کنندگان ت و مصرفادارا ،کارخانجات صنعتی ،هارستوران

 ،تقاضاهااز منظور آگاهی ها بهاستان ونهایی سایر شهرها 
الزم  هاهای ویژه آنآداب و رسوم مناسبت ،نیازها ،هاسلیقه
همچنین به منظور ورود به بازارهای خارجی و صادرات  است.

و  اجتماعی، فرهنگی الزامات ،بتیباید محیط رقا ،برنج گیالن
کننده کشورهای گیری و رفتار مصرفهای تصمیماولویت

بازارپذیری توسعه  مدل هدف در پژوهش های بعدی برای
 گیالن مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. برنج

 و فاطمه نیکفر ، سید عباس ابراهیمیدوست کچالمی علی فالح
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Extended Abstract 
Introduction and Objective: The purpose of this article is to identify, categorize and model the 
factors affecting the marketing and development of Guilan rice acceptance. Rice is known as a 
strategic product in Guilan province, but its weak marketability has led to a decline in the 
agricultural economy of this product. It is thought that the findings of this study can be useful in 
better policy and management of this issue. 
Material and Methods: Due to the scope of the problem and the hiding of many influential 
variables in this research, we used grounded theory method as one of the qualitative research 
methods. For this reason, according to purposive sampling, we interviewed experts to achieve 
theoretical adequacy. to obtain the validity and reliability of the data, we used two methods. 
non-participant experts’ reviews and participant’ reviews. 
Results: A total of 395 initial codes were identified from 26 interviews after initial coding. 
After eliminating the iterations, 318 concepts and 61 main categories were structured based on 
strauss and corbin paradigm model. Finally, the categories were screened and the final 30 
categories were identified consist of causal, contextual and intervening condition, strategies and 
results with the focus on the core category. In addition to the paradigm model, research-based 
suggestion were presented, which briefly include: developing rice alterant and processing 
industries, determination of guaranteed prices by the government for the purchase of rice from 
the farmer, sensitivity to customer needs, using e-marketing, developing agricultural marketing 
training programs, provide low interest loans, development of agricultural insurances for risk 
management, creation of a secondary source of income for farmers in unemployment seasons, 
timely supply and management of the product to the market, subsidies to domestic farmer to 
increase their incomes and reduce migration to cities, importing whole grain rice instead of 
white rice, allocating special funds for basic research, creating a strong organization with the 
aim of managing rice market and marketing services, holding farmers' meetings with relevant 
marketers, factory owners and managers, benefiting from food distribution marketers in other 
provinces, joint promotions of manufacturers and marketers, providing conditions for export. 
Conclusion: The presented paradigm model is the result of interviews with groups that are 
tangibly related to rice crop from different views: Managers and policy makers, experts, farmer, 
factory owner, sellers of agricultural implements, non-farmer marketers (sellers), farmer 
marketers. The presence of these diverse groups shows the comprehensiveness of this research. 
The paradigm model obtained from the research along with the suggestions can be considered as 
a reliable basis for managing the pre-production, production and post-production of this 
strategic product and even other agricultural products and be effective in developing the market 
acceptance of this product. 
 
Keywords: Guilan Rice, Grounded Theory, Marketability, Marketing 
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