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  مقدمه                                                

  
برنج با  دهد مي تشكيل را جهان جمعيت سوم دو غذاي كهاي  لهغ مهمترين
از نظر اهميت در اين محصول كشاورزي  .شدبا مي Oryza sativa نام علمي

ايران بعد از گندم و جو مقام سوم را در كشور دنيا بعد از ذرت مقام دوم و در 
 بخش در بسزايي جايگاه و اهميت دير باز از شاليكاري .بين غالت دارد

بطوري كه بعد از گندم و  است  داشتهكهگيلويه و بويراحمد  استان كشاورزي
در . ليد رتبه سوم را در بين محصوالت كشاورزي استان داردجو، از نظر تو

 تنهزار  38 توليد و هكتارهزار  4/7حدود  سطح با استان اينسطح كشور نيز 
 ساالنه. استداشته  1390-91 زراعي سال در را كشوري ششم رتبهشلتوك 

مناطق  رد 2و  1 ياسوج و چرام آمل، گرده، چمپا، شامل برنج مختلف ارقام
 سفيد برنج بهتوليد شلتوك و فرآوري آن  لذا. شوند كشت مي استانلف مخت

 بازار بهمحصول  فروش و توزيع ،بازاريابي وكوبي  برنج در كارخانجات
شواهد نشان متاسفانه . باشد مي اهميت حائز كشاورزي اقتصاد نظر از مصرف،

و سنتي است  آمدناكار ، بسياردر استان برنجفعلي  بازاريابي نظامداده است كه 
و ) ها شكستگي دانه(و كيفي ) كاهش توليد(كمي  ضايعاتمنجر به نه تنها كه 

ايدي بلكه ع شود حجم زيادي از برنج توليدي به اشكال مختلف مي تلف شدن
گري،  به واسطه دالل بازي و واسطهو درآمد حاصل از توليد اين محصول 

همچنين بخاطر عدم . ندندار ينقشمحصول كه در توليد مي شود كساني نصيب 
  دانه هاي برنجمنجر به افزايش درصد كوبي  برنج نظارت الزم بر كارخانجات
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باعث كاهش قيمت شده و نه تنها سالم  هاي برنجدر داخل  شكسته يا نيم دانه
از اين رو برآورد . دهد را نيز كاهش ميرآمد زارعين برنجكار شده بلكه دبرنج 

 آن در فرآيند توليد، فرآوري در كارخانجاتميزان ضايعات برنج و ارزش 
ي موضوعي است كه اهميت به سزايي به بازاريابمراحل مختلف  وكوبي  برنج

لحاظ اقتصادي پيدا كرده است زيرا اين حجم از ضايعات برنج در فرايند توليد 
لذا با  كاهش . و فرآوري باعث كاهش درآمد شاليكاران استان شده است

تواند كمك به افزايش درآمد كشاورزان و كاهش  ميدرصد اين ضايعات 
اين موضوع براي شاليكاران . حاشيه بازاريابي و رضايت مصرف كننده شد

بسيار حياتي است و با كنند  مياين محصول را توليد  ،استان كه با رنج بسيار
توان راهكارهايي براي بهبود نظام  هايي كه بعمل آمده است مي بررسي

ج، افزايش درآمد شاليكاران و كاهش ضايعات آن در استان ارائه بازاريابي برن
  . )1384حسن پور، ( نمود

  
  محصوالت كشاورزي  بازاريابي تعريف                          

  

 قبيـل  از محصـوالت  ايـن  ويـژه  ماهيـت  بعلـت  كشاورزي محصوالت بازاريابي
 مصـرف  و نـدگان توليدكن كثـرت  بافـت،  در زياد آب زياد، حجم فسادپذيري،
ــدگان ــان و كنن ــن برداشــت و محدودكاشــت زم ــا محصــوالت اي ــابي ب  بازاري
 بـه  جديـد  هاي تكنولوژي ورود با اخير قرن در. دارد تفاوت صنعتي محصوالت
 ايـن  بازاريـابي  تعريـف  كشـاورزي،  فعاليـت  شـدن  تجـاري  و سـنتي  كشاورزي
 بازاريـابي  ،)1998( كـوهلز  عقيده به. كرد پيدا وگسترش توسعه نيز محصوالت
 بازرگاني خدمات و عمليات كليه انجام از، است عبارت كشاورزي محصوالت
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 وي. برسـد  كننده مصرف بدست نهايتاً اينكه تا توليد محل از محصول، روي بر
 عمليـات  ،)فـروش  و خريـد ( اي مبادلـه  عمليات دسته سه به را بازاريابي عمليات
 كننـــده تســـهيل عمليـــات و) تبـــديل و نقـــل و حمـــل انبـــارداري،( فيزيكـــي

. كنـد  مـي  بنـدي  تقسـيم ) خطـر  وكـاهش  تبليغات اعتبار، تأمين استانداردكردن،(
 محصـــوالت بازاريـــابي از را اي گســـترده تعريـــف) 1982( فـــوترل و شـــفرد

 عبارت كشاورزي محصوالت بازاريابي آنها عقيده به كنند مي ارائـه كشاورزي
 توليد، براي گيري تصميم مرحله زا كه خدماتي و عمليات كليه مطالعه از، است
 اين طبق. برسد كننده مصرف بدست كه زماني تا گيرد مي انجام محصول روي

 شناسـايي . هسـتيم  ارتبـاط  در بازاريـابي  مسائــل  با ما نيز توليد محل در تعريف،
 كـه  اسـت  طبيعـي . اسـت  اهميـت  حائــز  بازاريابي درمطالعات 1بازاريابي عوامل

 نقاط، بعضي در مبادالت حجم اما رسد مي كننده رفمص به نهايت در محصول
 2بازاريـابي  مسـيرهاي  ترسـيم  بـا  كـه  بـود  خواهـد  كمتـر  ديگـر  نقاط در و بيشتر
  . كرد مشخص را فوق موارد وضوح به توان مي

  

  
  در استان كهگيلويه و بويراحمددر حال نشاء كاري مزارع برنج :  1شكل 

                                                            
1 Marketing Agencies 
2 Marketing Channels   
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     برنج بازاريابي مشكالت                                        
  

 بـه  مزرعـه  در كشـاورزي،  محصوالت ساير خالف بر برنج، توليد عمليات       
 آن كـردن  سـفيد  و مزرعـه  در شده توليد محصول فرآوري بلكه رسد نمي پايان
. شـود  مي محسوب برنج توليد مرحله آخرين بعنوان برنجكوبي هاي كارخانه در

 در خردگـي  يـا  شكسـتگي  درصد و سالمتر چه هر برنج ه،مرحل اين در بنابراين
 كـه  اهميتـي  بـه  توجـه  با. است برخوردار بيشتري بازارپسندي از باشد كمتر آن
 اقتصادكشـاورزي  در اشـتغالزايي  و فـروش  تبـديل،  توليـد،  نظر از محصول اين

 محصــول،  ايـن  بازاررسـاني امر در تنگنـاها و مشكالت وجود نيز و دارد استان
 نامناسب هاي كارگاه سودجو، خرهاي سلف و ها دالل ها، واسطه وجود جمله از

 نظـام  كـه  گرديـده  باعـث  ديگـر،  مسـايل  و بـرنج  فراوان ضايعات و برنجكوبي
 و نباشــد برخــوردار مطلــوب كــارآيي از اســتان در محصــول ايــن 3بازاررســاني

 بـه  وجـه ت بـا  حـال،  ايـن  بـا . است آورده فراهم را شاليكاران نارضايتي موجبات
 مي مشخص تحقيق، اين اجراي ضرورت زمينه، اين در اقتصـادي مطالعه فقدان
 تنگناهـاي  و مشـكالت  بررسـي در اين نشريه سعي ما بر اين است كه بـه   .گردد
 در برنج ضايعاتبرنج در استان كهگيلويه و بويراحمد پرداخته و  بازاريابي نظام

  . برآورد نماييم بازاررساني مختلف مراحل
  
  
  

                                                            
3 Marketing System   
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   عمليات برداشت برنج                                      
  

 مناطق به بسته معموالًكهگيلويه و بويراحمد  استان در برنج برداشت زمان        
 از قبل هفته دو يكي. دارد ادامه مهر اواخر تا و شروع شهريور اول از مختلف
 كه است زمان اين در و ندكن مي تخليه را كرتها آب شاليكاران، برنج، برداشت
 و برنج زمينهاي كم وسعت بدليل. شود مي گرائيده زردي به برنج مزرعه رنگ
 بسيار كمباين با محصول درو يا برداشت امكان ها، تپه و كوهها دامنه در كشت
 انتهاي بطوريكه. گيرد مي انجام دست با و داس توسط  معموالً و بوده محدود
 توسط را آن زيرين قسمت ديگر دست با و گرفته دست يك با را برنج ساقه
 گوشه در و كرده دسته دسته را آنها بريدن بار چندين از پس. برند مي داس
 دو يكي اقليمي شرايط به بسته برنج هاي دسته. كنند مي انبار هم روي مزرعه
 سپس. شود كم آن رطوبت تا گيرند مي قرار آفتاب نور معرض در روزي
 در و كنند مي خارج مزرعه از پا چهار توسط و كرده آوري عجم را ها دسته
 برنج هاي بوته خيابان، آسفالت يا و) سيماني يا خاكي( تميز و صاف محل يك
 تراكتور چرخهاي دادن حركت بار چندين از استفاده با سپس. كنند مي پهن را
 هاي هدان ها، بوته كردن لگدكوب و آنها روي بر چهارپا چند دادن حركت يا و

»  كردن آخُون«  عمل اين به محلي اصطالح در كه شده جدا ها بوته از شلتوك
 زمين، روي بر بنابراين. دارند مي بر را ها بوته چنگك، با سپس و گويند
 گوني داخل در آوري، جمع از پس را آنها كه ماند مي باقي شلتوك هاي دانه

  .كنند مي منتقل امني جاي در و كرده
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     برنج به آن تبديل و كردن خشك                            
  
 باشند نمي برنج به تبديل قابل شلتوكها رطوبت، بودن باال بعلت برداشت، از بعد
 در تميز و صاف جاي در شلتوك گذاشتن با عمل اين. شوند خشك بايد و

 پذير امكان روز 10-15 مدت به خشك هواي در سايبان زير يا و آفتاب مقابل
 بين فضاي آن، رطوبت كاهش و شلتوكها شدن خشك با حالت اين در. ستا

 با و راحتي به برنجكوبي كارگاه در و يافته افزايش برنج دانه و) پوشينه( غالف
 پوسته ،)است گذار اثر آن روي متعددي عوامل كه( برنج دانه شكستگي كمي
. گردد مي مادهآ آن دادن صيقل براي بعد مرحله در و شده جدا شلتوك بيروني

 14 برنجكوبي هاي كارخانه در كني پوست براي شلتوك رطوبت مناسبترين
  ). 1384حسن پور، ( است درصد

  

  
  

  در استان كهگيلويه و بويراحمددر انتهاي فصل رشد مزارع برنج :  2شكل 
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 آن، كردن سفيدبراي  و بوده رنگ اي قهوه برنج دانه كني، پوست از بعد
 فلزي يا الستيكي مخصوص غلتكهاي توسط دستگاهاز  يگردبخشي  در معموالً
 هاي اليه جمله از نازك اليه چند و گيرد مي انجام دادن صيقل و سايش عمل

 نهايت در و شده برداشته برنج دانه از 6آلورون از بخشي و 5تستا ، 4پريكارپ
 دستگاههاي كار كيفيت به بسته). 1384حسن پور، ( گردد مي سفيد برنج،
 زيادي مقدار متأسفانه برنج، دادن صيقل و گيري پوست مراحل در كوبيبرنج
 توليد برنج آرد با همراه سبوس هم مقداري و گردد مي خرد و شكسته برنج از
 شكسته هاي برنج با همراه سالم برنج مخصوص، هاي الك توسط كه گردد مي
. گردد مي جدا آن سبوس و پوسته و گردد مي جدا شده خرد بسيار برنج از

 مؤثر برنج قيمت و كيفيت در سالم هاي برنج بين در برنج شكستگي درصد
  .دهد مي كاهش را برنج قيمت و شده كاسته آن مرغوبيت از كه بطوري بوده

  

  
  شلتوك بر روي سطح صاف براي كاهش رطوبت  كردنپهن :  3شكل 

                                                            
4 Pericarp   
5 Testa   
6 Aleurone   
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   فروش نحوه و بازاررساني مسير                              
  

 بوسـيله  كـه  بازاريـابي  عوامـل  و ها واسطه گرفتن قرار سرهم پشت و توالي       
 رسـد،  مـي  كننـدگان  مصـرف  دسـت  بـه  كننـدگان  توليد دست از محصول آنها
 بـه  مربـوط  مسـيرها  اين ترسيم. گردد مي مشخص بازاررساني مسير عنوان تحت
 ازاربـ  بـه  را محصـول  عمـده  قسـمت  كـه  مسـيري  و بـوده  محصول انتقال و نقل

 دو در فرعـي  سيرهاي خط و است شده ترسيم نمودار مركز در كند مي هدايت
ــرار  آن طــرف ــه انجــام شــده در اســتان   . دارد ق ــر اســاس مطالع ــي  مســيرب فعل

 فراواني توزيع از آمده بدست نتايج). 1 نمودار( گرديد ترسيم برنج بازاررساني
 مسـتقيماً  ان،برنجكـار  درصـد  2/42 كـه  نمايـد  مـي  مشخص برنج، فروش نحوه

 و دالالن توسـط  برنجكـاران  درصـد  8/21 و محلي خريداران به را محصولشان
  . رساند مي فروش به را محصولشان استانها، ساير هاي واسطه

  

  
    شاليكوبي كارخانه :  4شكل 
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ــداران ايــن ــا محصــول درو از قبــل روز چنــد معمــوالً خري  از درو هنگــام در ي
 بـا  خريـد  از پـس  را محصـول  و آمده همجوار هاي استان يا استان هاي شهرستان

 منتقـل  برنجكـوبي  هـاي  كارخانـه  بـه  و كـرده  گيـري  بـار  كمپرسـي  يـا  بـار  وانت
  كشاورزان از شلتوك خريد در داران سرمايه خرده و رانخ سلف سهم. كنند مي

 مـاه  2-3 از هسـتند  پا خرده و فقير كه كشاورزاني معموالً. باشد مي درصد 5/15
 داران سرمايه خرده يا خران سلف به نازل بسيار قيمت با را محصول درو، از قبل
 طريـق  از معمـوالً  اسـتان  صـنعتي  و سـنتي  هاي برنجكوبي .كنند مي فروش پيش

 مقابـل  در و شـوند  مـي  تغذيـه  كشـاورزان  خود و خران سلف محلي، خريداران
 منـاطق  برخـي يـا در   كننـد  مـي  دريافـت  العمـل  حـق  آنها، شلتوك كردن سفيد

  .شود مي برداشته العمل حق بعنوان محصول از مقداري
  

  



١٢ 

 

  
  نظام بازاريابيقبل از اصالح  برنج رسانيمسير فعلي بازار: 1 نمودار

  )1389 زارع، و پور حسن :منبع( 
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  برنج نهايي قيمت در عوامل سهم                              
  

 قيمـت  از كننـدگان  توليـد  سـهم  متوسـط  بطـور  ،مطالعه انجام شـده  اساس بر     
 خـرده  و فروشـان  عمـده  سـهم  و درصـد  69 ،)فروشـي  خرده قيمت( برنج نهايي

 همانطور .است بوده درصد 6/15 و4/15 يبترت به برنج نهايي قيمت از فروشان
 بـرنج  نهـايي  قيمت در بازاريابي عوامل سهم گردد، مي مشاهده 3 جدول در كه

 اسـتان  در كـه  ياسوج و چرام آمل، گرده، چمپا، شامل برنج مختلف ارقام براي
 عمده مزرعه، سر در آنها قيمت ميانگين به توجه با گردند مي كشت رايج بطور

 سـهم  جـدول،  ايـن  اسـاس  بـر . اسـت  گرديـده  محاسبه فروشي خرده و فروشي
 مقـادير  بـا  ترتيـب  بـه  خـودش  حـداقل  و حداكثر در نهايي قيمت از توليدكننده

ــرنج بــه مربــوط درصــد 3/62 و 7/72  ســهم. باشــد مــي ياســوج و چمپــا هــاي ب
 مقـادير  بـا  ترتيـب  بـه  خودش حداقل و حداكثر در نهايي قيمت از فروش عمده

 رقـم ( گـرده  و) محصـول  پـر  رقم( ياسوج هاي برنج به مربوط درصد 8 و 1/20
 مـورد  در كـه  بـازار  سنتي ساختار وجود دليل به بنابراين. باشد مي) محصول كم

 خــود توســط داران مغــازه بــه فــروش يــا عرضــه معمــوالً محصــول، كــم ارقــام
 فـروش  خرده سهم. است آمده بوجود اختالف اين گيرد مي صورت كشاورزان

 2/12 و 8/17 مقـادير  بـا  ترتيـب  به خودش حداقل و حداكثر در يينها قيمت از
  .باشد مي چمپا و آمل هاي برنج به مربوط درصد

  
  
  



١۴ 

 

  ها شاليكوبي در برنج ضايعات                               
  

 در و شدهشاليكوبي  هاي كارخانه وارد نهايت در برنجكاران تالش نتيجه     
 برنج ضايعات برنجكوبي، هاي كارخانه در. گردد  مي لتبدي سفيد برنج به آنجا
 نوع دو هر كه كرد بندي طبقه كيفي و كمي ضايعات بخش دو به توان مي را
 از اعظمي بخش. آورد مي وارد برنجكار زارعين بر سنگيني خسارت آن

 بوده) تكه سه از بيش با برنج هاي دانه( برنج خرده شامل برنج كمي ضايعات
 دستگاه مخصوص هاي الك از برنجكوبي فرآيند نهايي مراحل در معموالً كه

 آش برنج عنوان تحت معموالً خرده برنج. شود مي خارج مسير از و كرده عبور
 هم برنج كمي ضايعات از بخشي. رسد مي بفروش بازار در نازل بسيار قيمت با

 آن اب همراه و شده مخلوط برنج سبوس با كه است يهاي برنج خرده به مربوط
 نامناسب هاي ماشين كاربرد از ناشي برنج ضايعات اينگونه. گردند مي پودر
  . باشد مي ها ماشين اين تنظيم عدم يا و سفيد برنج به شلتوك تبديل

  

  
  خرمنكوبي برنج سپس گوني كردن شلتوك ها در سر مزرعه :  5شكل 



١۵ 

 

 است دانه نيم هاي برنج يا شكسته دانه هاي برنج شامل برنج، كيفي ضايعات     
. رساند مي بفروش سالم هاي برنج با همراه را ها برنج اينگونه برنجكاران كه
 نتيجه در و برنج قيمت كاهش باعث سالم هاي برنج داخل در شكسته هاي دانه
 هاي دانه درصد استان اين در متأسفانه. گردد  مي برنجكار زارعين درآمد افت

 درصد 20-30 بين معموالً و بوده زياد برنج، سالم هاي دانه بين در شكسته
 شكستگي درصد 10 از بيش كه يهاي برنج روستايي، تعاوني سازمان. باشد مي

 ديگر شهرهاي يا ياسوج بازار در بيشتر ها برنج اينگونه لذا خرد نمي باشند داشته
 در برنج شكست نتيجه در قيمت افت از ناشي زيان متأسفانه. رسد مي بفروش
 از آمده بدست اطالعات اساس بر. است  نگرفته قرار كافي توجه مورد استان،

 برنج سالم، برنج شامل تبديل فرآيند خروجي متوسط استان، در برنجكوبي 43
 گيري اندازه برنج، انواع براي نمونه، هاي كارگاه در سبوس و پوسته خرده،
  .است آمده 1 جدول در آن نتيجه كه گرديد

  

  
  برنج كوبي  زمايش برنج سفيد شده توسط كارگر در كارگاه خرمنآ:  6شكل 



١۶ 

 

 استان برنجكاران توسط كه خشك شلتوك كيلو 100 از ،5 جدول اساس بر
 سالم، برنج كيلو 8/59 متوسط بطور شود، مي آورده كوبي برنج كارگاههاي به
 وكيل 1/10 و برنج خرده با همراه نرم سبوس كيلو 7/18 خرده، برنج كيلو 7/9

 به مربوط كيلوگرم 7/1 حدود يعني آن مابقي كه آيد مي بدست برنج پوسته
 گرديد مشخص همچنين. باشد مي شلتوك از خاك و گرد و رطوبت خروج
 چرام برنج به مربوط كيلوگرم 4/66 مقدار با شلتوك تبديل ضريب بيشترين

 كيلوگرم 7/53 مقدار با تبديل ضريب كمترين و) شده اصالح رقم يك(
  .باشد مي) پايين كيفيت با محلي رقم يك( گرده برنج به بوطمر

  

هاي برنجكوبي به  در كارخانهسفيد كردن فرآيند مواد در   ميانگين خروجي :1جدول 
  )باشد كيلوگرم شلتوك مي 100گيريها بر اساس  اندازه( تفكيك انواع برنج

 ارقام مختلف
  برنج 

 برنج
  *سالم 

برنج
  خرده

 سبوس
  نرم 

  پوسته
  نجبر

رطوبت و 
  و خاك گرد

 1/1  9/7 3/17 7/10 63 ياسوج
 5/1  3/9 5/20 2/9 5/59 چمپا محلي
 8/1  6/13 22 9/8 7/53 گرده محلي

 7/1  7/6 6/17 6/7 4/66 چرام
 5/1  1/13 16 12 5/56 آمل

  7/1  1/10  7/18  7/9  8/59  ميانگين
  نيم دانه وجود دارد  درصد برنج 20-30همراه برنج سالم معموالً حدود       (*)

  ). 1384حسن پور، (پژوهش هاي  يافته: مأخذ      
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 هاي برنجكوبي درصد 90 از بيش بودن سنتي و بودن قديمي به توجه با     
 در برنج ورودي و خروجي از شده گيري اندازه اطالعات به توجه با نيز و استان

 خرده و درصد 7/9 توليدي برنج خرده ميزان چنانچه برنجكوبي، هاي كارگاه
 بگيريم، نظر در شلتوك درصد 3/5 حدود هم نرم سبوس در شده پودر برنج
 در استان، در شلتوك درصد 15 هم روي تقريب بطور گفت توان مي

 نظر از) درصد 84(  آنها صاحبان اكثريت كه استان اين برنجكوبي هاي كارگاه
 در. روند مي بين از كمي ضايعات بصورت باشند، مي سيكل زير سواد، ميزان

 هم بازار قيمت سوم يك با را ضايعات اين بتوانند برنجكاران كه صورتي
 خطاها ميزان احتساب با گفت توان مي. رسانند بفروش آش برنج بصورت
 در كمي ضايعات بصورت استان توليدي شلتوك درصد 10 حداقل
  . روند مي بين از برنجكوبي هاي كارخانه

  

  
  برنج كوبي  برنج كارگاه:  7شكل 
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 كيفي ضايعات متوسط بطور آمده بدست اطالعات به توجه با يگرد سوي از
 درصد ميزان اين. است درصد 25 حدود استان در برنج شكست درصد يا برنج

 ميزان روي بر گيالن استان در) 1383( پيمان و عليزادهمطالعه  با برنج شكست
 دندكر برآورد درصد 28 تا 18 بين متوسط بطور و دادند انجام برنج ضايعات
 شكست درصد يا برنج كيفي ضايعات درصد 25 حال اين با. دارد مشابهت

 باشد مي استاندارد حد از باالتر درصد 15 موجود، منابع اساس بر استان در برنج
 برنج درصد 15 به قريب گفت توان مي اين بنابر ).1389 زارع،و  پور حسن(

 و برنج قيمت افت با نكشاورزا و شده خارج سيستم از استان اين سالم و سفيد
 معادل توان مي را درآمد كاهش اين كه بود خواهند مواجه درآمد كاهش نهايتاً

 شلتوك درصد 15 حدود جمعاً بنابراين. گرفت نظر در استان شلتوك درصد 5
 انتفاع حيز از كيفي و كمي ضايعات بصورت تبديل، مرحله در تنها استان
 شلتوك توليد ميزان آمار به توجه با نجبر ضايعات مقدار اين. گردد مي خارج
 معادل جمعاً است، بوده تنهزار  38 معادل رقمي كه 1391 سال در استان
 زيان اين كه بود خواهد تومان ميليارد 2/14 حدود ارزش به شلتوك تن 5700
  .گردد مي برنجكار كشاورزان متوجه ساله هر
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   بازاررساني مراحل در نجبر ضايعات                            
  

 كـه  ضـايعاتي  و تلفـات  كه گرديد مشخص آمده بدست اطالعات اساس بر     
 مرحله در دانه ريزش:  از عبارتند آيد مي پيش مختلف مراحل در برنج توليد در
 كــوبي، خــرمن مرحلــه در شــلتوك اتــالف مزرعــه، در شــالي نگهــداري و درو

 تبـديل  مرحلـه  كـردن،  خشك مرحله شلتوك، انبارداري و نقل و حمل مراحل
  . مصرف از قبل سفيد برنج انبارداري مرحله و سفيد برنج به شلتوك

  

  
  خشك كردن خرمن شلتوك توسط زنان روستايي :  7شكل 

  
 و برنجكوبي صاحبان برنجكار، زارعين با گرفته انجام هاي مصاحبه اساس بر     

ــان ــرنج كارشناس ــتان، ب ــزان اس ــايعات مي ــزش ض ــل ري ــين در توكش  و درو ح
 را كـوبي  خـرمن  حين در شلتوك ضايعات درصد، 6 مزرعه در شالي نگهداري



٢٠ 

 

ــيم ــلتوك ضــايعات درصــد، ن ــل و حمــل درحــين ش ــارداري و نق  يــك را انب
 كمـي  ضايعات درصد، 3 كردن خشك مرحله در شلتوك وزن درصد،كاهش

 15 هشـد  امانجهاي  گيري اندازه اساس بر سفيد برنج به تبديل مرحله در كيفي و
. باشـد  مـي  درصـد  نـيم  مصرف از قبل برنج انبارداري و حمل ضايعات و درصد

 مختلــف مراحــل در اســتان توليــدي شــلتوك درصــد 26 ميــزان بــه جمعــاًلــذا 
 در شـلتوك  ريـزش  نظير اي مزرعه ضايعات اگر البته. رود مي بين از بازاررساني

 زده آفت و خورده آب ايه شلتوك وجود و مزرعه ميان در افراد عبور و باد اثر
 در خسـارت  ميـزان  ايـن  بگيـريم،  نظر در درصد 4 را ها بيماري و امراض اثر در

 كيفـي  و كمـي  ضـايعات  ميـزان  بخـواهيم  اگر لذا. شد خواهد درصد 30 حدود
 تـن  11400 بـر  بـالغ  كنـيم،  برآورد استان 1391 سال محصول اساس بر را برنج

 موجـود  بازاررسـاني  نظـام  در كه شود مي تومان ميليارد 5/28 ارزش به شلتوك
 اسـتان  برنجكـاران  متوجـه  سـاالنه  خسـارت،  ميزان اين متأسفانه. گردد مي ضايع
 اسـتان  در بـرنج  بازاررسـاني  نظـام  و توليـد  مـديريت  اگـر  بنـابراين . بود خواهد
 اين شود گرفته كار به برنج تبديل فرآيند در مناسب تكنولوژي و گردد اصالح
 درآمـد  افـزايش  موجب و شود مي داده برگشت توليد چرخه به شلتوك، ميزان

  .گردد مي برنجكار زارعين
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  هاي فني و ترويجي توصيه                                 
  

 استان در برنج بازاررساني نظام ساختارو ناكارايي  بودن سنتي به توجه با -1
شاليكاران  و ها كوبي برنج اين صاحبان گذاري سرمايه با كه شود مي پيشنهاد
 شركت( برنج بازرگاني سهامي شركت يك دولت، مساعدت و استان عمده
 مدرن كارخانه چند آن، سرمايه با كه كند تأسيس استان در) دولتي غير
 هاي كوبي برنج تدريجاً و گردد تأسيس برنج توليد عمده نقاط در كوبي برنج
 بازاررساني نظام ساختار شركت، ناي طريق از بالطبع. گردند آوري جمع سنتي
 تبديل، توليد، مراحل در بازاررساني عمليات كليه كه بطوري كرده تغيير برنج

 ضايعات كاهش ضمن تا گيرد مي قرار شركت اين بدست توزيع و فروش
 شركت اين. شود جلوگيري برنج بازار در ها دالل و ها واسطه نفوذ از برنج،
 حداقل با و استاندارد طريق به و خريداري ار استان هاي شلتوك تواند مي

 حالت اين در. كند عرضه بازار به گيري كيسه از پس و نموده سفيد شكستگي
 در خود سهام ميزان به بسته سنتي هاي كوبي برنج صاحبان و برنجكاران كليه
  .  شد خواهند شريك شركت اين سود

 خريد و عضويت و ريگذا سرمايه و برنج بازرگاني شركت شدن قانوني با -2
 اين توسط معامالت كليه استان، سنتي هاي برنجكوبي و برنجكاران تمام سهام

 محصول مستقيم فروش به مجاز برنجكاري هيچ و گيرد مي  صورت شركت
 برنج شركت، اين طريق از تنها و نبوده خران سلف و ها واسطه ها، دالل به خود
 محصوالت شركت، اين طريق از توان مي همچنين. گردد بازار وارد سفيد
 هاي بندي بسته در و توليد هم دامي، مصارف براي سبوس برنج، آرد نظير ديگر
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 با شركت اين لذا. رساند بفروش استان از خارج يا داخل مصرف براي مناسب
 فزاينده سود در را توليدكننده برنج، ضايعات تقليل و بازاريابي حاشيه كاهش

  . كند مي سهيم برنج بازاريابي
  

  
  

  نظام بازاريابيبعد از اصالح  برنجمسير پيشنهادي بازاريابي : 2 نمودار
  )1389، زارع و پور حسن: منبع(
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 بازاررساني، نظام موجود شرايط در برنج كيفي و كمي ضايعات ميزان -3
 گرديد برآورد تومان ميليارد 5/28 ارزش به شلتوك تن  11400بر  بالغ ساالنه
 متوجه ساالنه خسارت، ميزان اين بازاريابي، نظام اصالح عدم صورت در كه

كشاورزان با زحمات فراوان محصول از آنجا كه  .شد خواهد استان شاليكاران
و بروز كوبي  برنج هاي برنج را برداشت مي كند اما به دليل فرسودگي دستگاه

 حجم زيادي از اين محصولكارخانجات شاليكوبي سنتي  نشدن اغلب
 كارخانجات تجهيز و لذا نوسازي .بصورت ضايعات هدر مي رود كاستراتژي
  .است ضروري امري  را جديد هاي فناوري بهكوبي  برنج

هيچ گونه نظارتي بر واحدهاي شاليكوبي به لحاظ فني در از آنجايي كه  -4
كارشناسي از   ريزي كميته با برنامهگردد  ميتاكيد ، گيرد استان صورت نمي

 اينحيح با نظارت فني و صكشاورزي تشكيل و  سوي سازمان جهاد
ضايعات اين ، و تهيه قطعات مورد نياز كارخانجاتكوبي  برنج كارخانجات

  .ن كاهش يابدامكامحصول راهبردي به حداقل 
 برداشت كاشت، نحوه مورد در ترويج وهاي مستمر  آموزش با دولت -5

 منظور به كشلتو كردن خشك و نگهداري برنج، خرمنكوبي برنج، صحيح
 برنجكوبي هاي دستگاه تنظيم و شلتوك پوسته داخل در دانه شكستگي كاهش

 و كمي ضايعات بيشتر، كيفيت با توليد به برنجكاران تشويق ضمن تواند مي
  .دهد كاهش استان در را برنج كيفي

  
  
  



٢۴ 

 

  منابع مورد استفاده                                             
  

 بــين مناســب فاصــله تعيــين. )1378( .مينــايي. م و تــوكلي. ت ،. ح. م پيمــان، -1
 در متـداول  برنج رقم سه تبديل براي الستيكي غلتك كن پوست در ها غلتك
 تحقيقات و علوم واحد. كشاورزي علوم پژوهشي و علمي مجله. گيالن استان

  .37-48:  20 شماره. پنجم سال اسالمي آزاد دانشگاه
 جهاد انتشارات. غالت زراعت. )1382( .ميرزا ورپ. ا. ع و. م بخش، تاج -2

 .ص 314. اروميه. اروميه دانشگاهي
بررسي مسائل بازاررساني برنج در استان كهگيلويه و ). 1384. (پور، ب حسن -3

: شماره ثبت. (سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي. بويراحمد
  .ص 48، )  14/2/84مورخ    107/84

 كهگيلويـه  اسـتان  در برنج بازاريابي بررسي). 1389. (ا زارع، و. ب پور، حسن -4
  .91-82):  2( 87 شماره ،)زراعت( سازندگي و پژوهشمجله  بويراحمد، و

 برنج ضايعات ميزان مقايسه و بررسي. )1383( .پيمان. ح. م و. ر. م عليزاده، -5
 علوم مجله. گيالن استان در سفيد برنج به شلتوك تبديل متداول روش دو در
 .19-26:  1 شماره 18 جلد. كشاورزي صنايع و

. بازاريابي محصوالت كشاورزي ايران. )1382( .كاظم نژاد. و م. نجفي، ب -6
 .ص 348ريزي و اقتصاد كشاورزي،  مؤسسه پژوهشهاي برنامه

7. Kohls, R.L., Uhl, J.N. (1998). Marketing of Agricultural 
Products. 8th ed. Englewood Cliffs, Prentice Hall, New Jersey, 
USA. 539 pp.  
 
8. Shepherd, G.S. and G.A. Futrell. (1982). Marketing Farm 
Products: Economic Analysis, 7th ed, IOWA State University 
Press, IOWA. USA, 465 pp. 


