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چکيده
جنبش بازاريابي سبز از دهه  0891به شکلي گسترده مورد توجه شرکتها و مشتريان قرار گرفته استت ايت شترکتهتا بتا
توليد و ارائه محصولات دوستدار محيطزيست بهدنبال کسب مشروعيت اجتماعي هستند ،در حالي کته مشتتريان بتهدنبتال
تأثيرگذاري در بينش جامعه به مسايل محيطزيستي هستند پژوهش حاضر با هدف بررسي نگرش صتادرکنندگان نستبت بته
بازاريابي سبز و تأثير آن بر صادرات خاويار ايران صورت گرفته است براي موفق شدن در عرصه رقابت بي المللي و تبتديل
اقتصاد کشور به يک اقتصاد قدرتمند و با ثبات بايد از تمام ظرفيتهاي موجود بهره جست .شرکتهاي صتادرکننده خاويتار
از طريق برنامهريزي بازاريابي سبز صادراتيشان ميتوانند به عملکرد بالايي در سطح بي الملل دست يابند براي دستتيابي بته
اي مهم شرکتها بايستي بتوانند علايق و نيازهاي خاص هر بازار را شناسايي تا محصول خود را با تکيه بتر ايت نيازهتا بته
بازارهاي خارجي صادرات نمايند از طرف ديگر اي شرکتها از طريق صتادرات مستتميم و کوتتاه نمونتدن طتول زن يتره
ارزش ميتوانند با اي اد ارزش افزوده ،سود ناخاص خود را افزايش دهند قيمتگذاري نيز ميتوانتد از طريتق سيستتمهتاي
رقابتي حاکم بر هر بازار صورت بگيرد و بهگونهاي باشد که بتواند در کنار ويژگيهاي محصتول ،مطلوبيتت بالتايي را بتراي
خريداران به همراه داشته باشد شرکتها ميتوانند با ان ام تبليغات بازاريابي ختارجي بتا تأکيتد بتر ويژگتيهتاي فرهنگتي،
اجتماعي ،غذايي ،دارويي بر اثربخشي فرآيندهاي بازاريابي خود را ارتماء بخشند
واژههای کليدی :بازاريابي سبز ،خاويار ،عملکرد صادرات ،ايران
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مقدمه
با افزایش آگاهی و دانش افراد در ارتباط با اهمیت رفاه
اجتماعی ،محیطزیست به دغدغهای جدی برای مردم
تبدیل شده است .اهمیت مسائل محیط زیست ،افزایش
مقررات عمومی ،رقابت وسیع شرکتها و فشار افکار
عمومی باعث شده است که شرکتها علاوه بر سودآوری و
فروش بیشتر ،به محیطزیست هم توجه کنند .در
اتحادیه اروپا ،مقررات مسؤولیتپذیری تولید کننده
نتوانسته بستهبندیهای محیطزیست را ترویج کند ،که
دلیل آن استفاده از ابزارهای اقتصادی بهویژه هزینه
تولیدکننده و نادیده گرفتن عوامل دیگر است (ثقفی،
 .)4936بازاریابی سبز یا استراتژی محیطزیستی ،اولین
بار در اواخر سال  4391توسط انجمن بازاریابی آمریکا
( )American Marketing Association: AMAمعرفی
شد (حقیقینسب و همکاران .)4931 ،فارغ از توجههای
دهه  ،91در اواخر دهه  01ایدهای به نام بازاریابی سبز،
مطرح گردید .در این موقع مرکز توجه مشتریان به سمت
محصولات سبز گرایش پیدا کرد و پس از آن موضوع
بازاریابی سبز مطرح و پژوهشهای زیادی خصوصاً در
کشورهای توسعه یافته انجام شد .تمرکز اصلی بازاریابی
سبز در اواخر دهه  4301و اوایل  4331درباره اندازه بازار
سبز و خصوصیات مشتریان بود .ریشههای بازاریابی سبز
را میتوان در موجی که در دهه  4391بر سر مسائل
محیطزیستی به راه افتاد و منجر به معرفی مفهوم
"بازاریابی محیطزیستی (")Environmental Marketing
شد ،جستجو کرد .این مفهوم به صنایع و تکنولوژیهای
جدیدی که بهطور جدی به محیطزیست آسیب وارد
میکردند توجه داشت .بهدلیل همین سابقه بود که
مسائل محیطزیستی مطرح شده در اواخر دهه  01و
اوایل دهه  ،31واکنش جدی بسیاری از اندیشمندان و
فعالان بازاریابی را بهدنبال داشت (زرینجویالوار.)4931 ،
آلودگیهای محیطزیستی که در نتیجه تولیدات و مصارف
انسانی پدید آمده ،از جمله مسائلی هستند که بارها
توسط شرکتهای فعال در این زمینه بهعنوان تهدیدی
برای بشر شناخته شدهاند .در این میان برخی از صنایع
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با بهکارگیری اقداماتی ،گامهای لازم را جهت کاهش
اثرات نهایی که بر محیطزیست میتوانند داشته باشند
برداشتهاند (صادقی و مهرانی .)4931 ،انسان
بهعنوان عامل اصلی اثرگذار و قربانی اصلی این بحران
بهشمار میرود .از همین رو اصلاح روند بحران محیط
زیست در گرو اصلاح آموزههای انسان و تغییر در نگرش
دانش و حساسیت انسانها نسبت به سرنوشت خود و
محیط پیرامون خود میباشد .آموزش محیط در رابطه با
تأثیر بشر بر محیط زیست ،از اهمیت خاصی برخوردار
میباشد و همواره بهترین ابزار برای ایجاد آگاهی در
جامعه در راستای افزایش حساسیت ،توجه و دانش عموم
در مورد جنبههای محیطزیستی بوده است .امروزه
ارزیابی زیست ( Strategic Environmental Assessment:
 )SEAبرای تصمیمگیری آگاهانه مبنایی دقیق در
محیطی استراتژیک جهت توسعه پایدار ارائه میشود
(.)Arago Correa & Sharma, 2003
از جمله این اقدامات بازاریابی سبز یا محیطزیست
دوستانه است ،یعنی توسعه محیطزیستی و طبیعی
فعالیتهای بازاریابی ،با بهکارگیری نقش مسؤولیتپذیری
محیطزیستی  -اجتماعی شرکتها بهمنظور توسعه پایدار
( .)Cao, 2011در این اقدامات شرکتها باید فعالیتهای
خود را در تولید ،توزیع ،تبلیغ و قیمتگذاری محصولات
به گونهای انجام دهند که ضمن حداقل نمودن زیانهای
محیطزیستی  ،مصرفکنندگان را نیز به سوی رفتاری
محیط زیست دوستانه سوق دهند (رعناییکردشولی و
یاریبوزنجانی .)4934 ،با توجه به اینکه کسب و کارهای
تولیدی و صنعتی یکی از منابع ایجاد آلودگی در جهان
هستند ،در نظرگرفتن مسائل محیطزیستی در سازمانها
یک امر مهم تلقی میشود .با وجود اهمیت تجارت سبز
در میان کسب و کارهای تولیدی و صنعتی ،اما تعداد
کمی از مطالعات توانستهاند نقش فاکتورهای محیط
زیستی مؤثر را در تدوین ،تنظیم و اجرای استراتژی
تجاری را کشف کنند .بهطور ویژه ،درک عواملی که سبب
شدند تا کارخانهها استراتژیهای تجاری جدید و همچنین
سود رقابتی حاصل از اتخاذ چنین استراتژیهایی را
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گسترش دهند ،محدود است .یکی از مهمترین چالشها و
مشکلا ت کشورهای در حال توسعه مانند ایران در بخش
صادرات بهخصوص در رابطه با کشورهای اتحادیه اروپا
مربوط به رعایت استانداردهای تعریف شده همچون
 European Community Markingاست .در زمینه
محصولات صنعتی حفاظت از سلامتی ،ایمنی مصرف
کننده و نیز حفاظت از محیطزیست ،کیفیت کالا را در بر
میگیرد .مقررات جاری اتحادیه اروپا از جمله قوانین CLP
)Registration of ( ،(Classification Labeling Packaging
)Evaluation Authorization Restrictions of Chemicals
Globally Harmonized System of ( ،REACH
GHS
)Classification and Labelling of Chemicals
(سیستم جهانی طبقهبندی مواد شیمیایی و ثبت ،ارزیابی
و صدور مجوز مواد شیمیایی و طبقهبندی مواد شیمیایی
و برچسب عنوان) از دسامبر  0141جهت مدیریت و
کنترل مخاطرات و احتمالات آسیب بر روی سلامت و
ایمنی انسان و محیطزیست در مراحل تولید ،ساخت و
واردات تدوین شده است .این مسائل به ارزیابی مجدد
رابطه محرکهای مورد قبولتر در مورد راهبرد زیست
محیطی و عملکرد بازار صادرات نیاز دارد .اول اینکه
عوامل مؤثر بر عملکرد صادرات و استراتژیهای محیط-
زیستی کدامند؟ بیشترین سهم اطلاعات و آگاهی در
جهت ایجاد یک تصور گسترده در زمینه راهبرد بازاریابی
جهانی در زمینه محصولات مدرن میباشد .دوم اینکه
این مطالعه بین استراتژی محیطزیستی و عملکرد بر
اساس یک دیدگاه منبع محور ،ارتباط عملی را به اثبات
میرساند یا خیر؟ سوم تلاش این پژوهش برای ایجاد پایه
نظری در زمینه محصولات مدرن است .با توجه به اینکه
کسب و کارها یکی از منابع ایجاد آلودگی در جهان
هستند ،در نظر گرفتن مسائل محیطزیستی در
شرکتهای تولیدی و صنعتی یک امر مهم تلقی میشود.
با وجود اهمیت صادرات در میان کسب و کارهای تولیدی
و صنعتی ،پژوهشهای محدودی در این زمینه انجام شده
است و بیشتر مطالعات ،اثرات مثبت رقابتی حاصل از
بهکارگیری بازاریابی را در میان بازارهای مصرفی نشان

شماره  ،07زمستان 54-07 ،9911

میدهند .بدینجهت شرکتهایی که به محیطزیست
اهمیت میدهند ،باید طرحهای عملیاتی جدیدی جهت
هماهنگی و سازماندهی اقدامات در راستای هدف سازمان
تدوین نمایند ،بهعبارت دیگر باید با توجه به هدف حفظ
محیط زیست ،صادرات ،پایداری تجارت ،پایداری محیط
زیست ،رضایت ذینفعان و غیره راهبردهای سبز را اتخاذ
نمایند (غیاثآبادیفراهانی و غفاریآشتیانی.)4939 ،
شاید کسی تصور نمیکرد که روزی بازاریابی علاوه بر
سودآوری و فروش ،نگران سلامت مصرفکننده نیز باشد.
اما پویایی و رقابت شدید و افزایش نگرانی نسبت به
محیطزیست و همچنین مقررات دولتی و افزایش آگاهی
مشتریان ،شرکتها را بر آن داشت که در سلامت
جسمانی و روانی و پاکیزگی محیط مشتریان نیز تامل
کنند (صمدی و همکاران .)4903 ،طی دهههای اخیر،
جهان شاهد رشد نمایی در تعداد برنامههای بازاریابی که
توسط گروههای محیطزیستگرا با هدف جلوگیری از
نابودی محیط زیست فراهم شده ،بوده است
( .)Thogersen, 2006بهطورکلی چنین برنامههایی بر
موضوعات مرتبط با حفظ و نگهداری محیطزیست
متمرکزند و بهدنبال تأثیرگذاری بر نگرش و رفتـار
مشتری بودهاند ( ،)Paço & Raposo, 2010نگرانیهای
محیطزیستی و تقاضای گروههای مصرفکننده برای
محصولات حامی محیط زیست ،منجر به ظهور "فلسفه
بازاریابی نوین" که با نام بازاریابی سبز شناخته میشود،
شده است ( & McDonagh & Clark, 1995; Peattie
 .)Charter, 1997تحقیقات بینالمللی نشان دادهاند که
مشتری امروزه بیشتر نگران تغییرات محیطی شده و در
این راستا رفتارشان را تغییر دادهاند ( Papadopoulos et
 Paço .)al., 2010و  )0110( Raposoبیان داشتهاند که
این نگرانیها موضوع بحث دولتها ،شرکتها و مشتری
خواهد بود و تأثیر عمدهای بر تفکر و رفتار افراد و جامعه
خواهد گذاشت .امروزه نگرانی برای محیطزیست در
الگوهای خرید مشتریان که با روندی رو به رشد خرید
محصولات حامی محیطزیستی را ترجیح میدهند قابل
مشاهده است ( .)Paço & Raposo, 2010در این بین،
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رفتار سبز یا حامی محیطزیستی در میان مشتریان و
همچنین مقررات سختتر دولتها در جهت حفظ
محیطزیست و منابع طبیعی ،شرکتها را وادار به ساخت
کالاهای دوستدار محیطزیست و به طبع آن بازاریابی
این محصولات نموده است .شرکتهای تولیدکننده
کالاهای حامی محیطزیست هر ساله هزینههای زیادی را
صرف بازاریابی محصولات خود میکنند .شناسایی
ابزارهای بازاریابی سبز تأثیرگذار بر رفتار خرید گروههای
مختلف مشتریان میتواند علاوه برکاهش هزینههای
شرکت و تحصیل سود بیشتر ،مزیت رقابتی را نیز برای
یک شرکت ،در مقایسه با شرکتهای بیتوجه به این
مقوله ،ایجاد نماید (امیرشاهی و همکاران.)4930 ،
از آنجاییکه موضوع بازاریابی و صادرات سبز در ایران و
سایر کشورها مبحث جدیدی است ،لذا عنوانی جدید و
نوآورانه در حوزه مطالعات کسب و کار محسوب میگردد.
صادرات سبز موضوع تحقیقاتی بسیار بدیع در کشورهای
در حال توسعه و صاحب منابع طبیعی و اولیه میباشد.
غفاریآشتیانی و غیاثآبادیفراهانی ( )4934به بررسی
عوامل تعیینکننده استراتژی سازگار با محیطزیست بر
مزیت رقابتی سبز و عملکرد صادرات سبز پرداختند .نتایج
در پایان حاکی از تأثیر مثبت متغیرهای (نگرانی عمومی
محیطزیستی و فرهنﮓ سازمانی سبز) با استراتژیهای
سازگار با محیط زیست ،تأثیر منفی شدت رقابت خارجی
بر استراتژیهای سازگار با محیطزیست ،تأثیر مثبت
مزیت رقابتی سبز بر عملکرد صادرات سبز و همچنین
تأثیر مثبت مزیت رقابتی سبز و استراتژی سازگار با
محیطزیست بر عملکرد صادرات سبز میباشدMenguc .
و همکاران ( )0141پژوهشی با عنوان اثر متقابل عوامل
داخلی و خارجی بر یک استراتژی زیستمحیطی
بیشفعال و تأثیرش بر عملکرد شرکت انجام دادهاند.
نتایج نشان داده که گرایش مؤسس سازمان در اتخاذ
استراتژی بازاریابی سبز مؤثر است و اتخاذ استراتژی
بازاریابی ،موجب بهبود عملکرد شرکت خواهد شد .از
طرفی ،یافتهها نشان میدهد که قوانین دولتی میتواند
رابطﮥ میان گرایش مؤسس و اتخاذ استراتژی بازاریابی
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سبز را تعدیل نماید )0144( Chen .تحقیقی با عنوان
هویت سازمانی سبز ،منابع و نتایج ،انجام داده که نتایج،
حاکی از آن است که فرهنﮓ سازمانی محیطزیستی و
رهبری محیطزیستی به گونهای مثبت با هویت سازمانی
سبز و مزایای رقابتی سبز ارتباط دارد .هویت سازمانی
سبز تأثیر واسطهای بر رابطه مثبت میان فرهنﮓ سازمانی
سبز و رهبری محیطزیستی و مزایای رقابتی سبز دارد.
شرکتها باید فرهنﮓ سازمانی سبز خود و رهبری
محیطزیستشان را گسترش دهند تا هویت سازمانی سبز
خود را رشد دهند و همچنین مزایای رقابتی سبز خود را
افزایش دهند Fraj .و همکاران ( )0149در پژوهشی تحت
عنوان بازاریابی سبز در سازمان  :B0Bتجزیه و تحلیل
تجربی از دیدگاه مبتنی بر منابع طبیعی از شرکت ،نشان
دادند که مدیران بهطور غیرمستقیم نقش کلیدی در
طراحی و توسعه استراتژیهای بازاریابی سبز و ایجاد
فرهنﮓ سازمانی دارند .بهینهسازی عملکرد محیطزیستی
در میان کسب و کارهای صنعتی ،تأثیر مثبتی بر
شاخﺺهای مالی شرکت اعمال میکند .اجرای
فعالیتهای مرتبط با حفظ محیطزیست ،عﻼوه بر اینکه
تأثیر فوری بر عملکرد محیطزیستی دارد ،موجب کاهش
هزینههای استخراج و بدهکاری شرکت میشود و مزایایی
را برای شرکت فراهم میکند Sambasivan .و همکاران
( )0149تحقیقی با عنوان تأثیر کنش محیطزیستی بر
نتایج عملکرد چندگانه شرکتهای کشور مالزی انجام
دادند .یافتهها حاکی از آن بود که کنش محیطزیستی به
گونهای مثبت با عملکرد کارآمد ،یادگیری سازمانی و
عملکرد محیطزیستی ،رضایتمندی سرمایهگذاران و
عملکرد مالی در ارتباط است .نقش تعدیلی رضایتمندی
سرمایهگذاران از طریق دادهها حمایت و تأیید میشود.
اگرچه نقش تعدیلی عملکرد محیطزیستی و نقش تعدیلی
انواع تکنولوژیها با توجه به یافتهها تأیید نمیشود.
 Leónidasو همکاران ( )0149در تحقیقی با عنوان
استراتژی بازاریابی صادرات دوستدار محیطزیست :نقش
تعدیلی نگرانی عمومی در خارج و شدت رقابت نشان
دادند اتخـاذ اسـتراتژی بازاریابی صادرات سبز ،تأثیر
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مثبتی بر عملکرد صادرات شرکت دارد .آن همچنین
دریافتند که قدرت پیوند میان استراتژی بازاریابی صادرات
سازگار با محیطزیست و عملکرد صادرات به گونهای
مثبت توسط نگرانی عمومی زیست محیطی بازار خارجی
و شدت رقابت تعدیل میشوند .حقیقینسب و همکاران
( )4931تحقیقی با عنوان تأثیر حمایت مدیریت ارشد از
اقدامات محیطزیستی بر استراتژی بازاریابی سبز و
عملکرد محیطزیستی کسب و کارهای صنعتی در ایران
انجام دادند .یافتههای آنها نشان داد که فرهنﮓ محیط
زیستی در درون کسب و کارهای صنعتی بر اتخاذ راهبرد
بازاریابی سبز تأثیر مثبت و معنیداری دارد و حمایت
مدیریت ارشد از اقدامات محیطزیستی موجب تقویت
فرهنﮓ محیطزیستی در کسب و کارهای صنعتی
میشود.

میشود ،بهطوریکه این ارضای نیازها و خواستهها با
حداقل اثرات مضر و مخرب روی محیطزیست باشند
(زرینجویالوار .)4931،بهعبارتی دیگر بازاریابی سبز یک
فرآیند مدیریتی کلنگر است که عهدهدار شناسایی،
پیشبینی و ارضای نیازهای مشتریان و جامعه بهگونهای
سودآور و در عین حال پایدار برای مشتریان میباشد
( .)Tan & Lau, 2010همچنین بازاریابی محیطی یا
بازرایابی سبز را بهعنوان فعالیتهایی که قصد دارند تا
احتیاجات و خواستههای فعلی را با اثر مضرِ حداقل در
محیط جایگزین کنند ،تعریف کردهاند (الهی و یعقوبی،
 .)4931بازاریابی سبز از بدو پیدایش تاکنون در مسیر
تکاملی خود مراحل متفاوتی را طی کرده است که هر
دوره دارای ویژگیهای خاصی بوده است و معمولاً بنا به
شرایط و نیازهای محیطی تغییر کرده و وارد دوره
جدیدی شده است .بازاریابی سبز تاکنون سه دوره را طی
کرده است (دعایی و همکاران )4901 ،که عبارتند از:

بازاریابی سبز یا گرین مارکتینﮓ
نوعی بازاریابی است که محصولات و خدمات براساس
مزایای محیطزیستی آنها تبلیغ میشوند .بازاریابی سبز
زمانی پابه عرصه ظهور گذاشت که صنایع شروع به ایجاد
نگرانی نسبت به محیطزیست بهمنظور جذب مشتری
کردند .این بازاریابی میتواند برای شرکت مفید باشد و
میتواند یک مزیت رقابتی نسبت به رقبا فراهم کند .زیرا
بیشتر و بیشتر افراد نگران محیطزیست میشوند .در
جدیدترین تعریف بازاریابی سبز از انجمن بازاریابی
آمریکا ،بازاریابی سبز به توسعه و بازاریابی محصولاتی
گفته میشود که از نظر محیطزیستی ایمن هستند (یعنی
طراحی شده برای به حداقل رساندن تأثیرات منفی بر
محیط فیزیکی یا بهبود کیفیت آن) .این اصطلاح هم-
چنین ممکن است برای توصیف تلاش برای تولید ،تبلیغ،
بستهبندی و بازاریابی محصولات بهروشی حساس یا
پاسخگو به نگرانیهای محیطزیستی باشد (دلجوی شهیر
و همکاران .)4939 ،بازاریابی سبز یا محیطی شامل تمام
فعالیتهایی است که برای ایجاد و تسهیل مبادلات
بهمنظور ارضای نیازها و خواستههای بشری طراحی

 -1دوره بازاريابي سبزاکولوژيکي :این دوره از نظر

مباني نظري پژوهش
بازاريابي سبز
)(Green marketing

تاریخی سالهای دهه  4341و اوایل دهه  4391را در
برمیگیرد .ویژگیهای این دوره چنین بود که روی
مشکلات محیطی خارجی مانند آلودگی هوا و غیره تمرکز
کرده بود .همچنین صنایعی مانند خودروسازی ،نفت و
کشاورزی ـ شیمیایی بیشتر مورد بحث بود .در این دوره
ارزشهای محیطی و اجتماعی وارد کسب و کار شد.
رویکرد حل مشکل معمولاً راه حلی پایانی بود هر چند که
خود راه حل ،ممکن بود به افزایش هزینه منجر شود
(.)Vlosky et al., 1999
 -2دوره بازاريابي سبزمحیطي :این دوره از اواخر دهه
 4301آغاز شده است و مفاهیمی نوین مانند فناوری
پاک ،پایـداری ،مصرفکننده سبز و مزیت رقابتی پدیدار
شدند .تفاوت بارز بین دوره اول و دوم در این بود که دوره
اول معمولاً روی صنایعی متمرکز میشد که تأثیر مستقیم
روی محیط داشتند .اما بازاریابی محیطی تمامی روش-
های تولیدی و خدماتی را نیز شامل میشد .براساس
بازاریابی محیطی ،کسب و کارها فقط یک زنجیره ارزش
برای تبدیل دادهها به ستادههای بازار نیستند ،بلکه
58

ابراهیمینژاد

سیستمی بـا ستادههای غیربازاری
آلودگی هستند .بدینمعنی که عصر
سیستمی را تقویت میکرد که به
جهانی نسبت به محیط منجر شده
همکاران.)4903 ،

بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر عملکرد صادرات خاویار ایران

مانند ضایعات و
نگرش کلگرایی و
تقویت نگرشهای
است (رمضانیان و

 -3دوره بازاريابي سبزپايدار :همزمان با تقاضاهای
فراوان مردم و بالارفتن انتظارات آنها و سختگیری
دولتها ،دیگر دوره دوم قادر به پاسخگویی نبود .مباحثی
مثل توسعه پایدار در حیطه اقتصاد ،تأثیر بهسزایی روی
علم بازاریابی گذاشت و دوره سوم را به سوی بازاریابی
سبز پایدار پیش برد (قربانی و موسوی.)4931 ،
آمیخته بازاريابي سبز
مجموعهای از متغیرهای قابل کنترل بازاریابی سیز که
شرکت آنها را در بازار هدف و برای ایجاد واکنش مورد
نیاز خود ترکیب میکند .ابن ترکیب شامل هرگونه
اقدامی است که شرکت بتواند برای کالای خود و بهمنظور
تحت تأثیر قرار دادن تقاضا ،انجام دهد .هر شرکت،
آمیخته بازاریابی مخصوص خود را دارد 6P .بازاریابی سبز
همان آمیختههای مرسوم بازاریابی بوده ،اما چالش
بازاریابان ،استفاده خلاقانه از  6Pاست .با مروری بر
مطالعات انجام شده میتوان گفت که بازاریابی سبز با
استفاده از چهار آمیخته بازاریابی عملیاتی میگردد که
عبارتند از :طراحی محصولات سبز ،قیمتگذاری کالاهای
سبز ،توزیع منطبق با معیارهای سبز و تبلیغات سبز
(( )Rivera-Camino, 2004شکل .)4

شکل  -1مدل مفهومي تحقیق (عناصر آمیخته بازاريابي سبز)
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محصول سبز
هدفهای اکولـوژیکی در طراحـی محصـولات بـه کـاهش
مصرف منابع و آلودگی و افزایش بقای منابع کمیاب منجر
میشود .محصول سبز به حفظ و بهبود محیط طبیعـی بـا
حفظ انرژی و یا منابع و کاهش یا حذف اسـتفاده از مـواد
سمی ،آلودگی و ضایعات کمک میکند (.)Charter, 2002
بهعبارتی محصول سبز ،محصولی است که ضرر کـمتـری
بــه محــیطزیســت وارد مــیآورد و از روشهــای تعمیــر،
نوسازی ،تولید مجدد ،استفاده مجـدد ،بازیافـت و کـاهش
بهدست میآید (.)Dahl, 2008
قیمت سبز
قیمت یک عامل کلیـدی و مهـم آمیختـه بازاریـابی سـبز
است .اکثر مصـرفکننـدگان تنهـا در صـورتی حاضـر بـه
پرداخت قیمت بالاتر هستند که ارزش افزوده محصـول را
دریابند .این ارزش ممکن است در بهبود عملکرد ،کارایی،
طراحی ،جاذبه بصری یا مزه آن باشد و یا حتی بـه دلیـل
ویژگیهای دیگر محصول سبز ازجمله عمـر طولـانیتـر و
بیضرر بودن باشد ،اما توجه به این نکته ضروری است که
قیمت سبز باید منطقی و رقابتی باشد ( Soonthonsmai,
.)2007
ترفیع و تبلیغ سبز
ترفیع سبز به معنای انتقال اطلاعات محیطزیستی واقعـی
به مصرفکنندگانی اسـت کـه بــه فعالیـتهـای شـرکت
ارتباط دارند .همچنین اظهار شـرکتهـا بـه تعهـد بـرای
نگهداری منابع طبیعی جهـت جـذب بـازار هـدف اسـت.
شرکت باید رویکردی ارتباطات یکپارچـه را توسـعه دهـد
که دربرگیرنده جنبههای ویـژه شـرکت و ویـژه محصـول
درباره مسایل زیست محیطی و مسؤولیت اجتماعی باشـد.
استراتژیها و شعارهای بهکار گرفته شده توسـط شـرکت
باید براساس پژوهشها و اطلاعات صحیح باشـد .اطلاعـات
بایــد بــهطــور منســجم و پیوســته بــه مشــتریان و دیگــر
ذینفعان مخابره شود و شرکتهـا بایـد بـه هـر شـعار یـا
ارتباطاتی که میتواند اغراقآمیـز بـهنظـر آیـد ،محتـاط و
هشیار باشند .مصرفکنندگان ،گروههای فشار و رسـانههـا
مخاطبان مهمی هستند .اگر شـعارها نادرسـت و بررسـی
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نشده باشد ،تبلیغ نتایج منفی و معکوسی بهدنبال خواهـد
داشــت .تبلیغــاتی کــه جــاهطلبانــه و مــبهم هســتند یــا
شعارهایی که حـس هـمافزایـی بـا محصـول و شـرکت را
ندارند ،در معرض خطـر تخریـب ادراکـات مشـتری قـرار
میگیرند (.)Ottman et al., 2006
توزيع سبز
توزیع سبز دو بعد را در برمیگیرد :بعد درونـی و بیرونـی.
منظور از بعد درونی ،محیط داخلی شرکت است کـه بایـد
علـاوه بــر رعایــت مسـایل محــیطزیســتی در فرآینــدهای
داخلی شرکت و تناسب بـین طراحـی فضـای داخلـی بـا
کالای مورد نظر ،بهگونهای باشد که مدیران و کارکنان در
آن احساس آرامش کنند و به تبع آن مشتریان نیـز بـرای
برخورد خوب کارکنـان و فضـای دلنشـین بـه آن جـذب
شوند .از بعد خـارجی نیـز بـه مکـانهـای عرضـهای کـه
کمترین آسیب را برای محـیطزیسـت بـه همـراه داشـته
باشد ،اشاره میکند (.)Polonsky & Rosenberger, 2001
ﺧاويار
خاویار که یکی از مهمتـرین محصوﻻت صادراتی در بخش
شیﻼت کشور به شمار میآید ،خوراک لذیذی است که از
تخم ماهی خاویاری (استروژن) بـه دسـت میآیـد .طعـم
منحصربه فرد و خواص شگفتانگیز ایـن مـاده ارزشـمند،
آن را به یک خـوراکی محبـوب و مطـرح در سـطح دنیـا
تبدیل کرده است .شش گونـه از تـاسماهیـان در دریـای
خزر و حوزه آبریـز آن زیسـت مـیکننـد کـه در دو دهـه
گذشته حدود  31درصد خاویار جهان را تولید مینمودنـد
(پورکاظمی .)4903 ،پنج گونه فیلمـاهی (،(Huso huso
تاسماهی ایرانی ) ،(Acipenser persicusاوزون برون ( A.
 ،)stellatusشیپ ) (A. nudiventrisو تـاسمـاهی روسـی
( )A. gueldenstadtiiدر دریای خزر زنـدگی مـیکننـد و
گونه استرلیاد ( )A. ruthenusدر رودخانه ولگا در روسـیه
پراکنش دارد (توکلی و بهروزخوشقلب .)4939 ،بهدلایـل
مختلـف ،امــروزه تمــامی گونــههــای متعلــق بــه ایــن رده
جانوری در معرض خطر انقراض قرار گرفتهاند و بههمـین
دلیل از سال  4330میلادی کلیه این گونهها در فهرسـت
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ضمیمه  4و  0کنوانسیون تجـارت گونـههـای جـانوری و
گیاهی در معرض خطر ( )CITESقرار گرفتهاند و تجـارت
محصــولات مــرتبط بــا ایــن آبزیــان تحــت قــوانین ایــن
کنوانسیون قرار گرفته است .مجموع میزان خاویار تجارت
شــده در ســال  0140براســاس جمــعبنــدی مجوزهــای
سایتس کمی بیش از  096تن بوده که توسط  66کشـور
جهان به  33کشور صادر شده است در این بین  99کشور
هــم در فهرســت صــادرکنندگان ایــن محصــول و هــم در
فهرست واردکنندگان بودهاند .در بین صادرکنندگان چین
با صادرات  39109کیلوگرم در رتبه نخست و رومـانی بـا
صادرات  911گرم در رتبه  66قرار داشته اسـت .در ایـن
آمار ،ایران با صادرات  4140کیلو گرم در رتبه  41جهانی
و چهارم در آسیا پس از چین و مـالزی و ارمنسـتان قـرار
داشته اسـت (جـدول  .)4در بـین واردکننـدگان خاویـار،
آمریکا با  410440کیلوگرم در رتبه نخست و نیجریـه بـا
 911گرم در رتبه انتهایی فهرسـت واردکننـدگان خاویـار
قرارداشته است (جدول ( )0مکرمی.)4933 ،
از سوی دیگر صید ماهیان خاویاری از محیطهای طبیعی
طی چند دهه اخیر با شیب تندی در حـال کـاهش بـوده
است و پس از افزایش ناگهانی میزان صـید هـمزمـان بـا
دوره فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ثبت رکورد صـید
 01601تن انواع تاسماهیان در سال  ،4300روند نزولی
صید تشدید شد و به عدد  013تن در سال  0149رسید.
این بدان معنی است که طی  91سال اخیر میـزان صـید
این ماهیان بیش از  30درصد کاهش داشته است .کاهش
ذخایر طبیعی تاسماهیان دلایل مختلفی داشته است کـه
مهمترین آنها را تخریـب زیسـتگاههـا ،صـید بـیرویـه و
نابودی ذخایر مولدین و پیش مولدین که وظیفه بازسـازی
طبیعی این ماهیان را برعهده داشتهاند ،بایـد دانسـت .در
سال  0149آمار رسمی صید ماهیان خاویاری از تنها 44
کشور گزارش شده است که از مجمـوع  041تـن حـدود
 410تن یعنی  44درصد کل صید ،صرفاً مربوط به کانـادا
و آمریکــا بــوده اســت (جــدول Harris & Shiraishi, ( )9
.)2018
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جدول  -1میزان صادرات ﺧاويار در سال  2112به تفکیک کشور ()Harris & Shiraishi, 2018
رديف

کشور صادرکننده

مقدار ()kg

رديف

کشور صادرکننده

مقدار ()kg

رديف

کشور صادرکننده

مقدار ()kg

4

چین

39109

44

فنلاند

4141/3

94

ترکیه

90/4

0
9

روسیه
آلمان

94043
40449

49
40

امارات
هلند

014
900

90
99

استرالیا
اکراین

40
49

6

فرانسه

49613

43

بلاروس

403

96

مجارستان

49

1

ایتالیا

41934

01

مولداوی

413

91

کره

41

4

لهستان

49600

04

انگلیس

609

94

ژاپن

3

9

اسراییل

0149

00

قرقیزستان

661

99

قزاقستان

3

0
3

آمریکا
اروگوئه

4913
1110

09
06

بلغارستان
سوییس

019
011

90
93

ماداگاسکار
گرجستان

4
9

41

بلژیک

9901

01

هنﮓ کنﮓ

410

61

ویتنام

9

44
40
49

مالزی
لاتویا
ارمنستان

4991
4094
4401

04
09
00

اسپانیا
اتریش
سنگاپور

409
01
19

64
60
69

نامشخﺺ
توکلائو
پرتقال

9
4
1/1

46

دانمارک

4419

03

جاماییکا

16

66

رومانی

1/9

41

ایران

4140

91

کانادا

11

مجموع

در ســال  4331از مقــدار  40430تــن ماهیــان خاویــاری
صید شده در جهان سهم دریای خزر و صـید پـنج کشـور
حاشــیه آن برابــر  49691تــن بــوده اســت .میــزان صــید
ماهیان خاویاری توسط ایران در دریای خزر نیـز هماننـد
رونـد کـاهش صـید ایــن گونـه در جهـان از سـیر نزولــی
برخوردار بوده است به گونهای که میزان صید این ماهیان
در سال  4994برابر  0110تن و در سال  4903برابـر 99
تن بوده است (شکل ( )0مکرمی.)4933 ،
همزمان با روند نزولی صید ایـن ماهیـان در دریـای خـزر
میزان تولید خاویار دریـایی نیـز کـاهش یافتـه اسـت و از

10

096499

تولید  040تن خاویار در سـال  4994بـه تنهـا  6تـن در
ســال  4903ک ـاهش یافتــه اســت (شــکل ( )9مکرمــی،
.)4933
آمارها نشان میدهد کـه در ایـران میـزان تولیـد گوشـت
ماهیان خاویاری از طریق صـید از سـال  34تـا سـال 34
روندی کاهشی داشته و از  40تن به  49تن در سـال 39
رسیده است درحـالیکـه در همـین زمـان میـزان تولیـد
ماهیان خاویاری در اسـتخرهای پرورشـی از  614تـن در
سال  34به  0093تن در سـال  39افـزایش یافتـه اسـت
(شکل ( )6مکرمی.)4933 ،
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جدول  -2میزان واردات ﺧاويار توسط کشورهاي مختلف در سال )Harris & Shiraishi, 2018( 2112
رديف

کشور

رديف

مقدار )(kg

کشور

4

آمریکا

410440

04

قطر

0

آلمان

91944

09

مقدار )(kg

رديف

کشور

کشور

613

14

990

10

ماکائو

9

فرانسه

49111

00

دومینیکن

034

19

ساحل عاج

44

6

ژاپن

49044

03

گرجستان

049

16

پلی نزی

40

1

امارات

44300

91

باربادوس

019

11

ارمنستان

4

بلژیک

4114

94

مالزی

096

14

جزایر سایمون

9

انگلیس

1016

90

دانمارک

019

19

برزیل

14

0

سوییس

1441

99

مکزیک

409

10

بلاروس

14

09

3

روسیه

6944

96

آذربایجان

401

13

مالت

11

06

41

سنگاپور

9411

91

موریتانی

444

41

فیلیپین

64

01

44

اکراین

9113

94

آفریقای جنوبی

449

44

آندورا

66

04

گابن

40

هنﮓ کنﮓ

0909

99

اسراییل

413

40

رومانی

66

09

آنتیگوا و باربودا

6

49

چین

0634

90

اندونزی

469

49

عربستان

60

00

کلمبیا

6

46

مراکش

0400

93

نیوزلند

491

46

لاتویا

91

03

سوئد

6

41

اسپانیا

4043

61

ویتنام

404

41

ترکیه

96

31

ازبکستان

9

44

تایلند

4444

64

پرتقال

400

44

نامشخﺺ

90

34

گرانادا

0

49

استرالیا

4940

60

404

49

اسلواکی

91

30

40

قزاقستان

4994

69

هلند

443

40

استونی

91

39

گرینلند

43

کره

369

66

سریلانکا

419

43

اردن

03

36

آنگولا

4

01

باهاماس

309

61

ایسلند

34

91

پرو

06

31

کامرون

4

04

نروژ

914

64

مولداوی

04

94

هندوستان

00

34

بنین

1/0

00

کانادا

949

69

00

90

اروگوئه

00

39

سنگال

1/4

09

ایتالیا

441

60

لبنان

04

99

04

30

آروبا

1/6

33

نیجریه

1/9

عمان

سنت مارتین

سنت بارتلومی

کامبوج

مقدار ( )kgرديف

مقدار )(kg

نامیبیا

94

94

کونگو

41

94

99

سنت لوییس

44

90

لهستان

44

93

تایوان

41

41

01

آنتیلز هلند

41

14

04

پاناما

3

00

سشل
سنت پیر

3

کاستاریکا

4

لائوس

1
6

06

مالدیو

131

63

یونان

04

96

بحرین

44

01

موناکو

190

11

شیلی

90

91

نیوکالدونیا

41

3

0

الجزایر

0

096499

مجموع
جدول  -3صید ماهیان ﺧاوياري توسط کشورهاي مختلف بر حسب تن در سال  2111لغايت
کشور

)Harris & Shiraishi, 2018( 2112

2111

2111

2112

2113

2112

2112

2112

2112

کانادا

001

409

401

446

401

444

404

400

روسیه

493

14

461

93

66

60

44

69

آمریکا

401

444

94

46

09

04

09

94

ایران

36

01

40

14

64

94

09

03

لهستان

1

1

1

1

1

1

1

44

صربستان

00

00

43

43

41

9

4

3

ترکمنستان

1

1

1

1

1

1

1

1

مجارستان

6

1

1

1

6

1

4

4

قزاقستان

4

9

0

9

0

4

4

4

اسلوواکی

1

1

1

1

1

1

1

4

اسپانیا

1

1

1

0

4

0

4

4

مجموع

490

613

149

916

090

016

013

049

45
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شکل  -2نمودار میزان صید ماهیان ﺧاوياري در درياي ﺧزر طي سالهاي اﺧیر (تن)

شکل  -3نمودار میزان استحصال ﺧاويار در درياي ﺧزر توسط ايران (تن)

شکل  -2نمودار مقايسهاي میزان صید و پرورش ماهیان ﺧاوياري در ايران طي سالهاي  11لغايت 12
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مواد و روشها
این پژوهش در نیمه اول سال  4933انجام شد .روش
علمی تحقیق ،مجموعه قواعد و رویهای است که محقق
برای جمعآوری حقایق و واقعیتها دنبال میکند تا
سپس آنها را تفسیر ،تبین و اثبات نماید (سرمد.)4901 ،
این پژوهش از لحاظ هدف ،جزو تحقیقات کاربردی و از
لحاظ جمعآوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی است.
در هر بررسی آماری ،مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه
مینامند .بهعبارت دیگر جامعه ،مجموعه تمام مشاهدات
ممکنی است که میتوانند با تکرار یک آزمایش حاصل
شوند بهطورکلی جامعه عبارت است از مجموعهای از افراد
یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند و
تعریف جامعه آماری باید جامع و کامل باشد (سرمد،
 .)4901جامعه آماری در این پژوهش شرکتهای
صادراتی خاویار میباشند .نمونه پژوهش براساس فرمول
کوکران محاسبه شد .در این پژوهش بهدلیل تسریع در
تحقیق و لزوم ارائه توضیحات به پاسخ دهندگان توسط
محقق در حین تکمیل پرسشنامه ،پرسشنامهها بهصورت
حضوری تکمیل و جمعآوری گردید .در این پژوهش
سعی گردید تا به تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر عملکرد
صادرات شرکتهای صادراتی خاویار پرداخته شد و
راهکارهایی برای تقویت این امر ارائه گردید.
برای گردآوری اطلاعات و دادهها ،از نرمافزار SPSS
استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار
توصیفی و جدول و نمودار و تحلیل استنباطی از آزمونهای
همبستگی با خطای در سطح  %1استفاده میشد.
نتايج
یافتههای تحقیق نشاندهنده قدرمطلق ضریب معنیداری
بین متغیرهای تحقیق یعنی محصول سبز (خاویار)،
قیمت سبز ،توزیع سبز و تبلیغ سبز میباشد .بدین
صورت که محصول سبز ،قیمت سبز ،توزیع سبز و تبلیغ
سبز تأثیر معنیداری بر میزان فروش محصولات دارد
( .)P>1/11از سوی دیگر ،با توجه به ضرایب مسیر نیز
میتوان به این نتیجه رسید که تأثیر متغیرهای محصول
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سبز ،قیمت سبز ،توزیع سبز و ترفیع سبز بر میزان فروش
محصولات سبز از نوع خطی ،مثبت و مستقیم است.
ضریب تعیین مربوط به تأثیر متغیرهای مستقل محصول
سبز ،قیمت سبز ،توزیع سبز و ترفیع سبز بر میزان فروش
محصولات سبز برابر  1/414است .است .این بدین معنی
است که متغیرهای محصول سبز ،قیمت سبز ،توزیع سبز
و ترفیع سبز باهم توانستهاند  41/4درصد از تغییرات
میزان فروش محصولات سبز را توضیح دهند.
بحث
با توجه به یافتههای این تحقیق ،رقابت خارجی تأثیر
مثبت و معنیداری بر استراتژیهای سازگار با محیط
زیست ندارد .اما از سوی دیگر نگرانیهای عمومی نسبت
به محیطزیست تأثیر مثبت و معنیداری بر استراتژیهای
سازگار با محیطزیست دارد .همچنین استراتژیهای
سازگار با محیطزیست تأثیر مثبت و معنیداری بر
عملکرد صادرات سبز دارد .نتایج این تحقیق با یافتههای
غفاریآشتیانی و غیاثآبادی فراهانی ( Fraj ،)4934و
همکاران ( Leonidou ،)0149و همکاران (Harris ،)0141
و  )0110( Craneهمسو میباشد .با توسعﮥ فعالیتهای
محیطزیستی ،میتوان میزان فروش را افزایش داد .از آنجا
که مصرفکنندگان نسبت به مزایای محصوﻻت سازگار با
محیطزیست آگاه هستند و حاضرند مبلغ بیشتری را
بابت محصوﻻتی با کیفیت بیشتر بپردازند ،در نتیجه
شرکتها میتوانند از این فرصت استفاده کنند و عملکرد
صادرات را افزایش دهند .رشد و توسعه اقتصادی در
استفاده هوشمندانه از فرصتهایی است که در جامعه
نهفته است .با بهکارگیری این فرصتها نه تنها میتوان بر
سرعت رشد اقتصاد غلبه نمود بلکه به اقتصادی بادوام و
مقاوم در هجمههای بیرونی نیز دست یافت .اما باید توجه
داشت که توسعه باید پایدار باشد و توسعهای که در کوتاه
مدت مفید و در بلندمدت به زیان جامعه و کشور باشد
توسعه مفیدی بهشمار نخواهد رفت .شرکتهای
صادرکننده خاویار میتوانند با تولید و فروش محصولات
سبز هم در عرصه رقابت پایدار بمانند و هم در ایجاد
44
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توسعه پایدار نقش مهمی ایفا نمایند .دادههای بهدست
آمده به روش معادلات ساختاری تحلیل شدند .نتایج
نشان داد که همه آمیخته چهارگانه بر میزان فروش
محصولات سبز تأثیرگذار میباشند .این بدینمعنی است
که شرکتهای صادرکننده خاویار باید نه تنها به فکر
ویژگیهای محصول باشند بلکه باید به قیمت ،توزیع و
تبلیغ سبز نیز توجه نمایند .در واقع همه امور مربوط به
تهیه مواد اولیه ،تولید و فروش محصول و حتی پس از
فروش محصول باید سبز بهشمار رود .باید توجه داشت که
توجه به هر چهار آمیخته سبز میتواند هزینههای زیادی
در ابتدای کار نیز داشته باشد اما شرکت میتواند با یک
برنامهریزی و بودجهبندی بهینه ،فشارهای ناشی از
هزینههای اولیه را به حداقل ممکن برساند و در آینده نیز
از سرمایهگذاری خویش بهره زیادی ببرد .بررسیها بیانگر
این بود که منفی بودن اثر تجارت جهانی بهروشنی
نشاندهنده کاهش سهم کشور در صادرات جهانی خاویار
و منفی بودن اثر رقابتی حاکی از کاهش توان رقابتی آن
در بازار جهانی مبادله خاویار است .اثر تجارت جهانی
بیشترین سهم را در کاهش صادرات خاویار داشته است.
دلیل این امر میتواند از آنجا ناشی شود که کشورهای
زیادی در طول سالهای اخیر به جرگه صادرات خاویار
جهانی پیوستهاند درحالیکه برخی از آنها پیش از این
واردکننده خاویار ایرانی بودهاند .بنابراین براساس مدل
سهم ثابت بازار ،ایران نتوانسته در طی سالهای اخیر
سهم خود را در بازار جهانی حفظ کند ،اما اثر ترکیب
محصول مثبت شده است که نشاندهنده این است که
خاویار توانسته درسبد ترکیب صادراتی کشور در طول
دوره ،رتبه خود را بهبود بخشد ،اما افزایش اثر ترکیب
محصول الزاماً به معنی افزایش صادرات خاویار در طول
دوره نیست .زیرا این اثر موقعیت نسبی یک کاﻻی
صادراتی را نسبت به سایر کاﻻهای صادراتی کشور تعیین
میکند .مثبت شدن اثر توزیع بازاری نشان میدهد که
صادرات خاویار ایران به سمت بازارهایی که درحال رشد
تقاضا بودهاند تغییر یافته و ایران در توزیع صادرات خود
به سمت بازارهای در حال رشد موفق عمل کرده است.
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اگرچه در نهایت ایران بازارهایی با رشد سریع را انتخاب
نموده است و رتبه خاویار را در سبد کاﻻهای صادراتی
خود بهبود بخشیده است اما بهدلیل کاهش سهم
صادراتی و کاهش توان رقابت صادراتی در بازارهای
بینالمللی ،کاهشی چشمگیر در صادرات خاویار ایران در
طول سالهای اخیر بهوجود آمده است (فیضآبادی و
همکاران .)4900 ،از سوی دیگر باید توجه داشت که
آگاهی و درک مناسب از مسایل زیستمحیطی ،افراد را
به مشارکت در طرحها و برنامههای اجتماعی مرتبط با
محیطزیست ترغیب مینماید .که خود منجر به گسترش
بیش از پیش فرهنﮓ سبز در جامعه میشود .بنابراین با
توجه به نگرش مثبت افراد به محیط زیست ،و با توجه به
اهمیت حفظ آن ،لازم است نهادهای دولتی و سازمانهای
تولیدی ،نخست برنامههایی را بهمنظور افزایش آگاهی و
دانش افراد و خطرات ناشی از بیتوجهی به محیطزیست
تدوین نمایند و با حمایت از نهادها و گروههای مربوطه
علاوه بر ارتقای سطح فرهنگی ،به مشروعیت اجتماعی نیز
دست پیدا کنند و سپس با توجه به آنکه افراد با افزایش
دانش خود از محیط ،به بازنگری در رفتار خرید خود می-
پردازند ،نیاز است بنگاهها با شناسایی عوامل اثرگذار بر
رفتار خرید مصرفکنندگان و تعیین شدت تأثیرگذاری
آنها و در نهایت تعدیل نقش عوامل محیطی و اصلاح
کمبودهای محصولات و خدمات ،رفتار خرید سبز مصرف-
کنندگان را تقویت نمایند.
با توجه به اینکه خاویار در صنعت شیﻼت کشور کاﻻیی
مهم بوده و درآمد ناشی از فروش آن شایان توجه است.
بین قیمت جهانی خاویار و میزان صادرات آن رابطهای
معکوس و معنیدار وجود دارد .نرخ رشد تولید و صادرات
خاویار در طول دوره منفی بوده درحالیکه نرخ رشد
قیمت جهانی خاویار مثبت است .اثر تجارت جهانی نیز
بیشترین سـهم را در کاهش صادرات داشته است .میزان
ناپایداری درآمد صادراتی خاویار در طول دوره نشان
میدهد که علت اصلی ناپایداری زیاد در درآمد صادراتی
مربوط به عرضه آن است .با توجه به نتایج بهدست آمده
از این پژوهش پیشنهاد میشود که با نظارت و کنترل
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ویژه بر زیستگاه این ماهیان با پدیده قاچاق که سهم
زیادی در کاهش میزان تولید دارد ،مبارزه شود .همچنین
بایستی با ارتقای کمی و کیفی پرورش ماهیان خاویاری و
تقویت این بخش و صادر کردن خاویار پرورشی تا
حدودی این کاهش در تولید ،صادرات و پی در آن کاهش
درآمد ناشی کرد از آنها را جبران کرد .در خاتمه
پیشنهاد میشود تولیدکنندگان و صادرکنندگان جهت
آشنا نمودن مشتریان با محصولات سبز ،ترویج هرچه
بیشتر فرهنﮓ مصرف سبز و فروش این محصولات
اقدامات زیر را مد نظر قرار دهند:
 استفاده از عکس ،بروشور و پوسترهای تبلیغاتی بهمنظور بیان مزایای استفاده از محصولات دوستدار محیط
زیست
 استفاده از رنﮓ ،طرح و یا علامتهای جذاب دربستهبندی محصولات سبز بهمنظور قابل تشخیﺺ کردن
و متمایز کردن آنها از دیگر محصولات ،به گونهای که
نظر مشتریان را به خود جلب نماید.
 درج اطلاعاتی مختصر و یا جملاتی کوتاه از مضرات بی-توجهی به محیطزیست ،صید بیرویه ماهیان خاویاری و
در معرض خطر انقراض قرار داشتن گونههای آن ،و یا
فواید پرورش ماهیان خاویاری و مزایای استفاده از
محصولات سبز در بستهبندی محصولات ،به گونهای که
مشتری را به فکر وادارد.
 استفاده از بستهبندیهایی که قابلیت کاربرد مجددتوسط تولیدکننده و یا استفاده آن توسط مصرفکننده را
داشته باشند.
 قیمتگذاری مناسب محصولات سبز به گونهای که قابلرقابت با انواع مشابه باشند.
 تشکیل گروهها و انجمنهای دوستدار محیطزیست درمیان مصرفکنندگان
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Abstract
The green marketing movement has been in the spotlight of companies and customers since
the 1980s. These companies are looking for social legitimacy, by producing and offering
environmentally friendly products while customers are looking to influence the community's
view of environmental issues. The aim of this study was to investigate the attitudes of
exporters towards green marketing and its effect on Iranian caviar exports. To succeed in the
field of international competition and transform the country's economy into a strong and
stable economy, all available capacities must be used. Caviar exporting companies can
achieve high performance internationally through their green export marketing planning. To
achieve this, companies must be able to identify the specific interests and needs of each
market to export their product to foreign markets based on these needs. On the other hand,
these companies can increase their gross profit by creating added value by direct export and
shortening the length of the value chain. Pricing can also be done through competitive
systems in any market, and in a way that can be highly desirable for buyers along with
product features. Companies can improve the effectiveness of their marketing processes by
conducting foreign marketing advertisements with emphasis on cultural, social, food, and
pharmaceutical characteristics.
Key words: Green Marketing, Caviar, Export Performance, Iran
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