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ي بازار زعفران با  بررسی عوامل موثر بر توسعه

 استفاده از روش دلفی فازي

  کاظم فرهمند، محمود دانشور کاخکی، ناصر شاهنوشی، وحید قاسمی و عباس همتی کاخکی
     03 /8 /1 : تاریخ پذیرش                                                              03 /80/80: تاریخ دریافت

 

 چکیده
 در هایی سیاست برگزیدن نیازمند ارزي درآمدهاي وخیزهاي دهد که افت ي ایران نشان می تجارب گذشته

ترین محصوالتی  زعفران ایران یکی از مهم.  است کشاورزي محصوالت ویژه به غیرنفتی صادرات افزایش ي زمینه
ي  این شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رشد و توسعهبنابر. تواند درآمد ارزي فراوانی را نصیب کشور کند است که می

، و (برند)بندي، نام تجاري  بسته در این راستا سه عامل مهم . بازار زعفران در داخل و خارج اهمیت فراوانی دارد
نفر از متخصصان   54نامه از  گیري از روش دلفی فازي و از راه مصاحبه و تکمیل پرسش تجارت الکترونیک با بهره

ترین عامل  بندي زعفران مهم ها و مشکالت  موجود در بسته نتایج نشان داد که در خصوص کاستی .ی شدبررس
ي تجارت  ترین عامل نبود تبلیغات مناسب و در زمینه ي نام تجاري مهم نیاز به سرمایه گذاري باال، در زمینه

چنین حفاظت  هم. است سارت اقتصاديدکترین مسئولیت مدنی در بروز خترین عامل نبود  الکترونیک زعفران مهم
بترتیب  بستر بازار جدید و قدرتمند تبادل اطالعاتاز کاال، فرصت استفاده از تسهیالت ملی و جهانی و ایجاد 

بندي زعفران، عامل نام تجاري  و سرانجام تجارت الکترونیک زعفران  هاي موجود در عامل بسته  ترین برتري مهم
در تجارت الکترونیک و انطباق ابعاد کاربردي آن با محصوالت ویژه مانند زعفران، و  گذاري گسترش سرمایه. است

ي  توسعه. شود هاي استفاده از آن پیشنهاد می بازبینی قوانین آن براي افزایش آگاهی عمومی و گسترش زمینه
تواند در تجارت  ویژه بومی سازي آن در مناطق مختلف شهري و روستایی می رسی به اینترنت به ي دست دامنه

ریزي براي تامین نیروي متخصص از راه افزایش ظرفیت  برنامه. الکترونیک زعفران نقش مهمی اجرا نماید
 . تواند به این امر کمک کند ها می در دانشگاه ITهاي  پذیرش در رشته

 :JEL   Q13بنديطبقه

 رونیک، دلفی فازيبندي، نام تجاري، برند، زعفران، تجارت الکت بسته: هاي کلیديواژه

                                           
 
و  دانشیاران اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، استادیار دانشگاه اصفهان ودانشجوی کارشناسی ارشد به ترتیب  

 صنایع غذایی خراسان رضوی علوم و ی صنایع غذایی پژوهشکده شاورزی وعضو هیات علمی گروه ک
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 مقدمه

المللی با شتاب  ویژه در بعد بين هاي اقتصادي و تجارت به در فرآیند جهانی شدن، فعاليت

ثير قرار  تا  ي كشورها را تحت یی كه  اقتصاد همه گونه زیادي در حال تغير و تحول است، به

ارهاي جهانی و هاي تجاري از راه رشد صادرات و نفوذ در باز افزایش در فعاليت. دهد می

یابی به رشد اقتصادي پيوسته و پایدار از اهداف  رهایی از اقتصاد تک محصولی براي دست

امروزه توسعه صادرات (. 8811زمانيان، ) اقتصادي بسياري از كشورها از جمله كشور ما است 

، اجراي  دهد و در نتيجه زیرا درآمدهاي ارزي را افزایش می نفتی یک ضرورت است، غير

ولی در . سازد هاي ارزي است، ممکن می ي اقتصادي را كه متضمن هزینه هاي توسعه رنامهب

خام و  شود كه صادرات نفت ي غيرنفتی توجه می به رشد و توسعه  ایران معموال زمانی

وخيز در  ي افت ي گذشته در ایران در زمينه تجربه. درآمدهاي فروش آن دچار ركود شده باشد

ویژه  هایی در افزایش صادرات غيرنفتی و به گذاري كند كه سياست اب میدرآمدهاي ارزي ایج

زعفران در ميان (. 8811ریا و جبل عاملی  بی) صادرات محصوالت كشاورزي انجام پذیرد 

محصوالت كشاورزيِ داراي برتري نسبی، از محصوالت ارزشمند است و جایگاه منحصر به 

زاده  كرباسی و اكبر)  هزار هکتار 24ایران حدود سطح زیر كشت آن در . فردي در جهان دارد

ایران   با این سطح توليد،. تن است 841-881ي آن حدود  و ميانگين توليد ساالنه( 8811

( تن 01-811ي  ميانگين ساالنه)ي آن  ي زعفران، و بزرگترین صادر كننده كننده ترین توليد بزرگ

ان نقش مهمی در درآمد ارزي كشاورزي زعفر(. 8811فعلی و همکاران)در جهان نيز است 

سهم صادرات زعفران نسبت به كل صادرات غيرنفتی و صادرات كاالهاي كشاورزي . دارد

روند رو به رشد . هاي اخير داشته است یی در سال سنتی باال است، و تغييرات مثبت فزاینده

ن كشور از سوي سهم صادرات زعفران از یک سو و درآمدزایی و كارآفرینی براي روستایيا

با ورود به (. 8811پرمه و همکاران)كند  دیگر لزوم توجه به این محصول را دوچندان می

هاي اقتصادي در جهان  ها و قطب هاي توليدي، دولت تر بنگاه ي سوم، شاهد رقابت فشرده هزاره

ات و تري از امتيازات، امکان كوشد سهم بيش هر كشور می. هاي تجاري هستيم ویژه در بخش به
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(. 8811هاشمی )دست آورد  ي تجارت در داخل و خارج به هاي موجود در عرصه فرصت

ها، و صادرات هر  ها و معيارهاي افزایش فروش زعفران توليدي بنگاه بنابراین توجه به شاخص

توان به  سه عامل مهم   در این ميان می. تر این محصول به كشورهاي دیگر اهميت دارد چه بيش

 :اشاره نمود

شرایط حاكم بر بازار و عوامل پرشمار دیگر نشان از اهميت رو  امروزه: بندی بسته( الف

ي پخش  شبکه رشد و گسترش. بندي به عنوان یک ابزار بازاریابی قدرتمند دارد به رشد بسته

بندي به عنوان  باعث شده است كه نقش بسته( از جمله ایران)تر كشورهاي دنيا  در بيش

بندي یک فرصتی نهایی  بسته(. 4111راند بو )تر از قبل شود  ش بسيار پر رنگي خامو فروشنده

دهد تا بتوانند نظر مشتریان احتمالی را پيش از برگزیدن تصميم نهایی  به توليد كنندگان می

هاي خرید در محصوالت  ي قوي در ارتباط با بسياري از تصميم جلب كنند، و یک محرک اوليه

یی به  المللی زعفران را فله گرهاي بين واسطه برخی از(. 4111ویال آمپورو و )غذایی است 

( عمدتا اسپانيا)و یا كشورهاي اروپایی ( عمدتا امارات)برخی از كشورهاي حاشيه خليج فارس 

فروشند و ارزش  بندي آن را در بازارهاي جهانی می فروشند، و آن كشورها پس از بسته می

بندي و  امروزه توجه به بسته(. 8811عظمی گودرزي م)آوردند  یی به دست می افزوده

بندي محصول توليدي در بازار داخلی و خارجی اهميت بسياري پيدا كرده است، و  درجه

گذار بر  بنابراین الزم است كه ضمن شناسایی عوامل تاثير. سنگ توليد محصول دارد اهميتی هم

 . سایی گردد و كنار گذاشته شودها آن ها نيز شنا بندي زعفران، مشکالت و كاستی بسته

یی به  عوامل مهم در ساخت نام تجاري و صدور زعفران فله نبود(: برند)نام تجاری ( ب

بندي  بسته. شود كه زعفران با كيفيت ایرانی از كشور خارج شود دیگر كشورها باعث می

محصول را به ي صادراتی این  تنها ارزش افزوده ي زعفران با نام تجاري دیگران نه دوباره

دهد، بل كه باعث از دست رفتن بازار كشورهاي  هدف و ناشناخته ماندن نام  دیگران می

بنابراین توجه به این عامل اساسی نيز در رشد صادرات این . شود تجاري و عالمت تجاري می

 .محصول اهميت دارد
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، تجارت الکترونيک عبارت است از فرآیند خرید، فروش :تجارت الکترونیک( ج

هاي  جایی اطالعات، بازاریابی و تبليغات، و ارتباط با دیگران از راه شبکه ونقل كاال، جابه حمل

ي جهان،  رفته و تازه صنعتی شده در كشورهاي پيش(. 4112توربان و همکاران)یی  رایانه

یابد، و  هاي آن گسترش می وكار الکترونيکی به دليل برتري استفاده از تجارت و كسب

اما در كشورهاي در حال توسعه كه . سنتی تجارت به تدریج از ميان خواهد رفت هاي شيوه

شود،  ها افزوده می سهم پایينی در تجارت جهانی دارند، و روز به روز بر مشکالت اقتصادي آن

یی  اگر این كشورها بخواهند در قرن آینده سهم عادالنه. ي سنتی تجارت رواج دارد هنوز شيوه

كه به ابزار نوین تجارت یعنی تجارت  یی ندارند جز این مللی داشته باشند چارهال در تجارت بين

براي كشور ما كه خواستار سهم مناسب در تجارت جهانی است و . الکترونيکی مجهز شوند

ي نزدیک،  سياست جهش را پيشه كرده است، مجهز شدن به ابزار تجارت الکترونيکی در آینده

 4در این مطالعه سعی داریم تا با استفاده از روش دلفی فازي ما. ضرورتی انکارنشدنی است

ضمن شناخت نقاط قوت و اهميت موجود به بررسی مشکالت و نقاط ضعف هر بخش 

 .ها و بهبود بازار زعفران كوشيد ها در رفع آن بپردازیم، تا بتوان با شناسایی این

هاي مختلف صورت  ر حوزهي استفاده از روش فازي دلفی مطالعات گوناگونی د در زمينه

ي فازي آماري و تابع  وسيله روش دلفی فازي را به( 4111)چانگ، هانگ و لين . گرفته است

یابی  از درون( 8000)چن و وانگ . عضویت مناسب براي منابع طبيعی انسانی به كار بردند

لين و . ندبينی قيمت توليدات نيمه هادي استفاده كرد ریزي خطی فازي براي پيش فازي و طرح

ي خود براي استفاده از عقاید كارشناسان از روش دلفی فازي استفاده  در مطالعه( 4114)چن 

ها براي هر كارشناس یک عدد فازي تنظيم كردند، و عقاید كارشناسان را به صورت  آن. كردند

گ و چان. یی را به كار بردند ها عدد فازي ذوزنقه چونين آن هم. عبارات زبانی توصيف كردند

. استفاده كردند PCBبينی فروش در صنعت  از روش فازي دلفی براي پيش( 4112)وانگ 

یی استاندارد براي تبدیل اطالعات فازي كارشناسان  عدد فازي ذوزنقه( 4111)زنگ و همکاران 

                                           
2
- Fuzzy Delphi Method 
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تواند به صورت  عقاید كارشناسان می. هاي ذهنی براي مشکالت گروه به كار بردند و قضاوت

دقيق، یک دامنه از ارزش عددي، یک عبارت زبانی یا عدد فازي به كار برده  یک ارزش عددي

از روش ( 4111)وانگ و لين . كنند گيري انعطاف پذیر استفاده می عضوها از گروه تصميم. شود

دلفی فازي و رگرسيون فازي براي ساخت یک مکانيسم نظارت از اتالف توليدات استفاده 

كردسنجی براي  وش دلفی فازي براي ساخت اندیکاتور عملاز ر( 4111)كو و چن . كردند

روش دلفی فازي را در انتخاب ( 4181)هيو و لی . تغييرپذیري صنایع خدماتی استفاده كردند

كه  2ي سيگما  در پروژه( 4110)یانگ و هاي . ي روغن به كار بردند آوري احياكننده فن

هاي  این شيوه در فعاليت. تفاده كردندتر با موفقيت به كاربرده شد از روش دلفی اس پيش

علی احمدي . هاي متحرک است ي صنایع صنعتی ماشين انفرادي و صنایع گواهی براي توسعه

مشایخی، . ریزي استراتژیک استفاده كردند از روش دلفی فازي در برنامه( 8812)و همکاران 

كليدي موثر بر كاربرد  از روش دلفی براي بررسی عوامل( 8812)فرهنگی، مومنی و عليدوستی 

از روش دلفی فازي براي تعيين ( 8812)جعفري و منتظر . آوري اطالعات استفاده كردند فن

 .هاي مالياتی كشور استفاده كردند سياست

 

 تحقیق روش

در این مطالعه براي شناسایی نقاط قوت و ضعف هر كدام از عوامل مهم در محصول 

هاي گوناگونی  روش. هر بخش استفاده شده است زعفران از نظریات متخصصان مربوط به

. ها وجود دارد گيري بينی آینده براي كمک به تصميم براي نظرسنجی، گرفتن پيشنهادها و پيش

از . است 8دارد روش دلفیها كه ضمن حفظ سادگی قابليت اطمينان باالیی  یکی از این روش

آوري  بينی وقایع آینده، جمع پيش: دتوان به این موارد اشاره كر هاي روش دلفی می كاربرد

ها، و انتخاب یک  هاي ممکن، تعيين اولویتاطالعات گذشته و حال، ارزیابی تخصيص بودجه

هدف از این روش . (4111چانگ و همکاران )ي ممکن  گزینه از ميان چندین گزینه

                                           
2-Delphi Method 
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استفاده ي موضوعی خاص است كه با  ترین توافق گروهی خبرگان درباره رسی به مطمئن دست

امروزه روش دلفی در فنون همسانی  .پذیردنامه و نظرخواهی از خبرگان صورت می از پرسش

محفوظ ماندن اطالعات فردي  -8: هاي مشتركی دارند توسعه داده شده است كه همه ویژگی

نامه یا  كنند از راه ایميل، پرسش هاي مختلف شركت می كامل یا جزیی كارشناسان كه از گروه

ي آماري از كارشناسان براي  ایجاد بازخورد در یک خالصه -8یابی تکراري  زمينه -4. مصاحبه

تواند براي تشخيص و  نتایج بازبينی كارشناسان می(.   4111چانگ و همکاران   )هاي آینده  نوبت

این (. 4118سونگ )یابی استفاده شود  ي مشترک در زمينه هاي بازگویی شده تركيب همه نظریه

(TDM)روش دلفی سنتی : دونوع استروش بر 
(FDM)و روش دلفی فازي  2

طور  به  . 1

كو )هاي ما ميان روش دلفی فازي و روش سنتی به صورت زیر است  ها و تفاوت كلی شباهت

 (:4111و چن

 . كنند درهر دو روش از عقاید كارشناسان در تصميم گروه استفاده می -8

رشناسان نيازمند انجام  تحقيقات چند گانه روش دلفی براي بررسی ثبات عقاید كا -4

توان  است، اما روش دلفی فازي نيازي به این تحقيقات ندارد،  و تنها با  یک بررسی  ساده می

 .ي عقاید را پوشش داد همه

در روش دلفی سنتی، ابتدا كارشناسان باید در مورد مسایل و متغيرهاي مورد مطالعه -8

بنابراین احتمال . بينی اصالح گردد شان  بر اساس نتایج پيش ايبينی نمایند، و سپس نظرهپيش

دارد در این فرایند بخشی از اطالعات سودمند از ميان برود، ولی در روش دلفی فازي جدید به 

 . شود ي كارشناسان توجه می عقاید اصلی همه

والنی در روش دلفی سنتی  فرآیند زمانی جمع آوري اطالعات و عقاید كارشناسان ط  -2

 .شود جویی می است، ولی در روش فازي دلفی در زمان بسيار صرفه

تازگی روش فازي در روش دلفی به كار برده شده است، كه ارزیابی  به: روش دلفی فازی

ماري، پی پی نو )ي كارشناسان است  ميانگين وزنی از بدترین به بهترین درجه بر مبناي تجربه

                                           
3-Traditional Delphi Method 

4- Fuzzy Delphi Method 
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این . توسط كوفمان و گوپتا داده شده است 8011در  این روش اولين بار(. 8011و گيگ 

هاي داده شده توسط  بينی در روش دلفی، پيش. روش تعميم روش دلفی در علم مدیریت است

در حالی كه استفاده از اعداد قطعی براي . شود افراد خبره در قالب اعداد قطعی بازگویی می

سازد، بهتر است كه با استفاده  اقعيت دور میبينی را از و ي پيش هاي بلند مدت، نتيجه بينی پيش

پرداخت  گيري در دنياي واقعی مدت و تصميم بينی بلند هاي فازي به پيش از مجموعه

 -8: هاي این روش نسبت به روش دلفی فازي سنتی به این شرح است برتري(. 8810عطایی)

ي شخصی  عقيده دوري كردن از دیگرگون كردن -4نامه  یابی پرسش كاهش زمان از زمينه

رسيدگی به ماهيت  -2بينی شده  آشکار كردن ساختار معنایی از موارد پيش -8كارشناسان 

روش تحليل سلسله مراتبی دلفی  (.8811 كوفمان و گوپتا)فازي در مدت فرآیند مصاحبه 

 :فازي به شرح زیر است

ورد عوامل در این مرحله ابتدا از متخصصان مختلف در م: نظرسنجی از متخصصان( الف

 .شود موثر بر یک پدیده یا تصميم به صورت كيفی یا در صورت امکان كمی نظرسنجی می

ي اعداد فازي كه شامل عدد فازي مثلثی، عدد  براي محاسبه: ي اعداد فازي محاسبه( ب

از عدد فازي ( 4111)ي لی و چن  یی و عدد فازي گيوشن است، طبق مطالعه فازي ذوزنقه

 :شود در این حالت یک عدد فازي به صورت روابط زیر تعریف می. دیممثلثی استفاده كر

                                               (8)  

                     (4)  

                                            (8)  

                       (2)  

ام،  kاز دیدگاه متخصص  jعامل  iي اهميت نسبی عامل  نشان دهنده در روابط فوق

ميانگين هندسی نظرهاي  به ترتيب حد باال و پایين نظرهاي پرسش شوندگان و  و  

جوري تعریف شده است هاي عدد فازي  بدیهی است كه مولفه. پرسش شوندگان است

 .كند تغيير می [0،0/8ي  ها در بازههاي این مولفه در  ضمن اندازه.  :كه
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 تابع عضویت مثلثی در روش فازي دلفی(. 8)شکل               

 

 تشکيل ماتریس معکوس فازي( ج

ي  ي پيش، ماتریس مقایسه دست آمده در مرحله داد فازي بهدر این مرحله با توجه به اع

 (4111لی و چن )شود  ي زیر تشکيل می زوجی فازي ميان عواملی مختلف به شرح رابطه

    (1          )

                                          

 :     یا به صورت

 

 :شود نسبی عوامل از روابط زیر محاسبه میوزن : ي وزن فازي نسبی عوامل محاسبه( د

       (2                                                   )  

         (1                                      )  

یک بردار سطري   و   كه در آن 

 .        ام استiفازي عامل  ي وزن دهنده است كه نشان

ي زیر استفاده شد  براي غيرفازي كردن وزن عوامل از رابطه: فازي كردن وزن عوامل غير( ه

 (:4111لی و چن )

U(x) 

X 

1 

   

 



 213 ...وامل موثر بربررسی ع

 

                                              (1)  

 

جاري، و تجارت بندي، نام ت ي سه متغيير بسته نامه درباره نوع پرسش 2در این مطالعه، 

هاي سه متغير  ها و كاستی ها برتري الکترونيک مورد بحث تهيه گردید، و در هریک از آن

در مجموع . نفر  از متخصصان هر زمينه تکميل كردند  81   ها را  نامه این پرسش. بررسی شد

 .متخصص سنجيده شد 21نظرهاي 

 

 نتایج و بحث

ي  ها، نظر متخصصان در باره نامه ها از پرسش آوري اطالعات و استخراج داده پس از جمع 

بندي، نام تجاري، و تجارت  ها و مشکالت هر یک از سه متغير بسته ها، كاستی برتري

در (. دليل حجم باال در متن مقاله آورده نشده است این اطالعات به)آوري شد  الکترونيک جمع

ي زوجی  ميان  هاي مقایسه هاي گفته شده،  ماتریس ي بعد پس از استخراج جدول مرحله

ي زوجی فازي دلفی ميان عوامل با استفاده از اعداد فازي مثلثی  كارشناسان و ماتریس مقایسه

 تشکيل 

 :شود هاي نتایج محاسبات در این جا آورده می براي كوتاه كردن مطلب تنها جدول. گردید

با توجه به (. 4و  8جدول )بندي زعفران حفاظت از  آن است  ي بسته ترین برتري مهم

محيطی الزم براي حفاظت و  كه زعفران كاالیی بسيار با ارزش است، توجه به عوامل زیست این

دومين . ها و مسيرهاي صادرات گریزناپذیر است داري درازمدت از آن در انبارها، مغازه نگه

بندي  ستهب ،ها در رقابت ميان شركت .است گيري مشتریان عامل مهم كمک به انتخاب و تصميم

توجه  زعفران بندي بستهنوع . دكمک كن نبايشناخت محصول از محصول رق بهتواند  برتر می

بندي  بستهنوع   ،ي دیگر گفته به .كند به فروش محصول كمک می، و جلبرا  مصرف كننده

از این رو توجه  .موفق در تبليغ كاالي درون خود كارآمد باشد ي تواند مانند یک فروشنده می

بندي، نوع پوشش حفاظتی، طراحی، رنگ، و  اختار اطالعاتی یا پوشش اطالعاتی بستهبه س



 2332/ 3شماره ی /6جلد/اقتصاد کشاورزی   231

 
عوامل مهم دیگر از جمله . بندي محصول مهم است هاي جلب مشتري در بسته دیگر شاخص

جاي   بندي اولویت ها در رده تر و مانند این جلوگيري از پریدن عطر زعفران، فروش آسان

 .گيرد می

 بندی زعفران های بسته نتایج محاسبات مربوط به برتری(.  8)جدول           

 نام عامل ها وزن فازی عامل ها وزن غیر فازی عامل

8011/1 1810/1 8211/1 1111/8 K 

1121/1 1122/1 1111/1 1110/1 C 

1108/1 1122/1 8102/1 0122/1 E 

8248/1 1820/1 8820/1 4228/8 P 

8111/1 1811/1 8881/1 1110/1 W 

8881/1 1101/1 8401/1 8842/8 S 

8181/1 1111/1 8811/1 1184/8 I 

8221/1 1480/1 8111/1 44/8 D 

 یافته هاي تحقيق: مأخذ         
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 بندی زعفران های برتری بسته بندی نهایی عامل رتبه(. 2)جدول        
 ترتيب اهميت نام عامل

 8 (k)حفاظت از كاال 

 4 (D) گيري مشتریان صميمكمک به انتخاب و ت

 8 (p)زعفران عطر  پریدگیجلوگيري از 

 2 (s) تر فروش آسان

 1 (I) افزایش سود حاصل از فروش

 2 (w) كاهش ضایعات

 1 (E) افزایش صادرات

 1 (c) داري نگه ي كاهش هزینه

 یافته هاي تحقيق:مأخذ          

گذاري باال براي ورود  زعفران سرمایه بندي ها و مشکالت بسته ترین عامل در كاستی مهم

آوري روز  كه فن با توجه به این(. 2و  8جدول )بندي است  هاي مدرن بسته تجهيزات و دستگاه

ها به ایران با  آوري رفته است، و وارد كردن این فن هاي پيش تر در دست كشور بندي بيش بسته

هاي  د در این زمينه به كمک بنگاهمشکالت اقتصادي و سياسی فراوانی همراه است، دولت بای

هاي بلند مدت به این  ي الزم را براي این كار فراهم كند، و با دادن وام توليدي بياید، و زمينه

 ها و  بنگاه

عامل مهم . ها به ایران را باز كند آوري هاي سياسی با دیگر كشورها، راه ورود این فن زنی راي

هاي تحصيلی متناسب در  بندي است، كه علت آن نبود رشته سب در بستهدیگر نبود طراحی منا

هاي تحصيلی  باید با ایجاد رشته. یی است هاي فنی و حرفه ویژه در آموزشکده ها و به دانشگاه

مناسب بودن  توان به نا ترتيب می از عوامل مهم دیگر به. مربوط نيروي متخصص تربيت شود

 .د مشتریان و بسياريِ رقيبان اشاره كردتوجهی به پسن مواد اوليه، بی
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 بندي زعفران ها و مشکالت بسته نتایج محاسبات مربوط به كاستی(. 8)جدول            

 نام عامل  ها وزن فازي عامل ها وزن غير فازي عامل

1081/1 1811/1 8118/1 1111/1 C 

1111/1 1118/1 1218/1 2112/1 W 

8211/1 1441/1 8881/1 1108/8 D 

1080/1 1888/1 1081/1 2441/1 A 

1122/1 1121/1 1018/1 0110/1 M 

8182/1 1882/1 8128/1 1214/1 S 

1111/1 1122/1 8111/1 1484/1 T 

8121/1 1484/1 8844/1 4211/8 I 

8182/1 1828/1 8148/1 1842/1 P 

1111/1 1121/1 1112/1 1811/1 G 

 یافته هاي تحقيق: مأخذ            

 

 بندي زعفران ها و مشکالت بسته هاي كاستی بندي نهایی مربوط به عامل رتبه(. 2)جدول 
 ترتيب اهميت نام عامل

 8 (I) سرمایه گذاري باالنياز به 

 4 (D) طراحی مناسب نبود

 8 (S) نامناسب بودن مواد اوليه

 2 (p) بندي توجهی به پسند مشتریان در نوع بسته بی

 1 (A) داشتن رقيب زیاد

 2 (C)رسی به تسهيالت كافی  دست نبود

 1 (M)بازاریابی نامناسب محصول 

 1 (T) آوري كمبود فن

 0 (G)بندي  بسته ي هزینه

 81 (W) مشترينکردن استقبال 

 یافته هاي تحقيق: مأخذ           
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 .در بازارهاي جهانی است ماندگاريترین عوامل  از مهم ساخت نام تجاريطور كلی  به

داشته باشد  یی بندي شده نام تجاري مشهور و شناخته شده اصوال وقتی كه یک محصول بسته

نيز در گرفتن  زنی باالیی جداي از این، قدرت راي. خریداران بسياري نيز خواهد داشت

این شناخته شده بودن نام تجاري این فرصت را براي بنگاه . كند ها پيدا می تسهيالت از بانک

كند كه در كنار آن محصول، محصوالت دیگر خود را نيز با همان نام تجاري  توليدي فراهم می

تأثيرگذار در  بنابراین توجه به عوامل. به فروش برساند، و سود زیادي از این راه به دست آورد

 (. 2و  1جدول )ایجاد یک نام تجاري موفق بسيار مهم است 

 

 های نام تجاری زعفران نتایج محاسبات مربوط به برتری(. 5)جدول            

 نام عامل ها وزن فازي عامل ها وزن غير فازي عامل

8122/1 1801/1 8821/1 2022/1 E 

8884/1 1828/1 8448/1 1281/1 R 

1001/1 1448/1 8141/1 2811/1 C 

8814/1 1814/1 8428/1 1128/1 I 

8140/1 1211/1 8882/1 2120/1 U 

8818/1 1821/1 8424/1 1810/1 V 

1181/1 1818/1 1102/1 8110/1 M 

1211/1 1110/1 1181/1 8120/1 B 

1124/1 1810/1 8124/1 8101/1 P 

 یافته هاي تحقيق:مأخذ             

http://ماندگاری.worldfood.ir/T______%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.htm
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 هاي نام تجاري زعفران هاي برتري تبه بندي نهایی مربوط به عاملر(. 2)جدول 

 ترتيب اهميت نام عامل

 8 (U) استفاده از تسهيالت ملی و جهانی و فرصت سرمایه گذاري

 4 (I) آسان شدن معرفی محصوالت دیگر شركت

 8 (V)تجاري افزایش ارزش افزوده بر اساس نام 

 2 (R) آنافزایش شناخت مشتري و وفاداري به 

 1 (E) افزایش صادرات

 2 (C) افزایش بازار رقابتی

 1 (M) بازار و سهم بازار ي بهبود حاشيه

 1 (P) توانایی تغيير قيمت به خاطر وفاداري مشتري

 8 (B)تر به منابع و تسهيالت بانکی  رسی بيش دست

 یافته هاي تحقيق:مأخذ             

در داخل . نام و عالمت تجاري تبليغات مناسب آن استترین عامل براي شناسایی یک  مهم

كشور ابزارها و وسایل گوناگونی براي تبليغات هست، اما در خارج از كشور باید با برگزاري 

هاي خارجی نام  هاي تخصصی در خارج، و دعوت از نمایندگان شركت سمينارها و نمایشگاه

ها و تبليغات  سایت از راه وب. ساندها شنا بندي شده خود را به آن تجاري زعفران بسته

ي  ها هزینه روش  این. توان محصول خود را براي همگان به نمایش گذارد الکترونيکی نيز می

 (. 1و  1جدول )فراوانی خواهد داشت، و كمک و همکاري دولت گریزناپذیر است 
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 تجاري زعفران    ها و مشکالت نام نتایج محاسبات مربوط به كاستی(. 1)جدول 

 نام عامل ها وزن فازي عامل ها وزن غير فازي عامل

8422/1 1404/1 8420/1 1141/1 N 

8411/1 1422/1 8411/1 2888/1 A 

8801/1 1814/1 8811/1 2110/1 P 

8112/1 1880/1 8848/1 1141/1 K 

1111/1 1881/1 1118/1 2104/1 C 

1024/1 1410/1 1121/1 2181/1 H 

8810/1 1428/1 8881/1 1180/1 M 

8481/1 1411/1 8828/1 2812/1 T 

8118/1 1481/1 1022/1 1110/1 R 

 یافته هاي تحقيق:مأخذ                

  

 ها و مشکالت نام تجاري زعفران    هاي كاستی رتبه بندي نهایی مربوط به عامل(. 1)جدول 

 ترتیب اهمیت نام عامل

 8 (A) داشتن تبليغات مناسبن

 4 (N) داشتن نام تجاري مناسبن

 8 (T) نام تجاري به مردم اندنزمانی طوالنی براي شناس ي فاصله

 2 (P) مشتریان ي آشنایی با پسند و سليقهنا

 1 (M) تبليغات و بازاریابی ي هزینه

 2 (R) با نام خارجی باال بودن رقابت

 1 (K) هاي موفق ناماز  برداري نسخهاستفاده و  ءسو

 1 (H) حدود شدن نام تجاري به یک محصول خاصم

 0 (C)نام تجاري طراحی  ي هزینه

 یافته هاي تحقيق: مأخذ                
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ميالدي داده شد و تنها كاربران  11ي  هاي تجارت الکترونيک در اوایل دهه اولين بار مدل

رس همگان  روزه در دستاین امکانات ام. هاي بزرگ مالی دنيا بودند ها و  شركت ها  بانک آن

است، و هر بنگاه توليدي كه بخواهد با دنياي بيرون خود به راحتی ارتباط برقرار كند و 

 .تري انجام دهد ناگزیر است كه به آن سو حركت كند هاي تجاري خود را با سرعت بيش كار

سریع در باعث ت ، افزون بر آن كهمحصول به بازار رساندنهنگی فيزیکی و اطالعاتی در آ هم

این . آورد تر فراهم می زمينه را براي نوآوري و تحرک بيش ،شود مين و سرمایه میات ي چرخه

با  .داي دار تري دارند، اهميت ویژه عمر كوتاه ي محصوالتی كه چرخه ي ویژه درباره امر به

ده كنن با كاركردهاي آن بسيار تعيين بنگاهنظام تجارت الکترونيک یک  آهنگی هم، اینوجود 

و  ها، ها و هدف باید بر اساس نيازها، ویژگی بنگاهطراحی الگوي مورد استفاده براي هر . است

 آنها و ابزارهاي مورد استفاده در  وريآ نوع فن. نيز شناخت صنعت و محيط فعاليت آن باشد

 . (81و  0جدول ) استمهم از دیگر موارد 

 

 ارت الکترونيک زعفرانهاي تج نتایج محاسبات مربوط به برتري(. 0)جدول 
 نام عامل ها وزن فازي عامل ها وزن غير فازي عامل

1101/1 1118/1 8114/1 2122/1 T 

1111/1 1128/1 1101/1 8224/1 C 

1142/1 1881/1 1012/1 1814/1 A 

8412/1 1411/1 8811/1 1121/1 I 

1081/1 1818/1 1124/1 1841/1 E 

8128/1 1801/1 8142/1 1112/1 V 

8180/1 1812/1 1014/1 1281/1 M 

1201/1 1120/1 1044/1 1821/ B 

8241/1 1410/1 8418/1 1481/1 N 

8881/1 1428/1 8414/1 1280/1 G 

 یافته هاي تحقيق:مأخذ                      
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 هاي تجارت الکترونيک زعفران هاي برتري بندي نهایی مربوط به عامل رتبه(.  81)جدول 

 همیتایب ترت نام عامل

 8 (N)زار جدید و قدرتمند تبادل اطالعات بابستر 

 4 (G)جهانی شدن و افزایش توان رقابتی 

 8 (I)معرفی بهتر كاال 

 2 (V) هاي غير ضروري حذف نسبی واسطه

 1 (M) پيدایش موسسات اقتصادي نوپا و رقابت سراسري

 2 (E) محيطی بهينه سازي مصرف انرژي و كاهش آلودگی زیست

 1 (A) هاي مختلف خرید رسی آسان مشتریان به گزینه دست

 1 (T) گذاري براي تبليغات كاهش سرمایه

 0 (B)پيدایش بازار جدید براي توليدكنندگان 

 81 (C) خرید ي كاهش هزینه

 یافته هاي تحقيق: مأخذ          

 

در داخل همراه تجارت الکترونيک جداي از جذابيت آن براي همگان، با وجود مشکالتی  

ترین  این یکی از مهم. هاي اقتصادي است از جمله، نبود یک مرجع رسيدگی در خسارت. است

قوانين تجارت الکترونيک كه اولين بار در سال . شود عواملی است كه مانع استقبال مشتریان می

ها و بود به تصویب مجلس رسيده است باید براي همگان توضيح داده شود، و با رفع كم 8812

دومين عامل . هاي آموزشی این خأل آگاهی را پر كند نواقص آن، صدا و سيما با برگزاري برنامه

جداي از مشکالت فراوانی كه . تر مردم به اینترنت است رسی نداشتن بيش تأثيرگذار دست

ه در این زمين. رسی ندارند هنوز بسياري از مردم به آن دست كشور ما در خدمات اینترنتی دارد، 

. ها و روستاها انجام دهد و این مشکل را برطرف كند گذاري فراوانی در شهر دولت باید سرمایه

افزایش ظرفيت پذیرش در رشته هاي . بود نيروي متخصص است سومين عامل مربوط به كم

IT عوامل مهم دیگر نبود . تواند به برطرف شدن این مشکل كمک كند در دانشگاه ها می

 (.84و  88جداول )هاي مالی است  پول الکترونيکی و ناامن بودن تراكنشجایی  سيستم جابه
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 ها و مشکالت تجارت الکترونيک زعفران نتایج محاسبات مربوط به كاستی(. 88)جدول   
 نام عامل ها وزن فازي عامل ها وزن غير فازي عامل

1218/1 1881/1 1282/1 8102/1 F 

1211/1 1881/1 1218/1 8882/1 D 

1211/1 1841/1 1221/1 8884/1 T 

1140/1 1822/1 1214/1 8188/1 A 

1120/1 1888/1 1188/1 8102/1 E 

1211/1 1881/1 1282/1 4001/1 R 

1812/1 1122/1 1222/1 4214/1 B 

1282/1 1841/1 1101/1 8442/1 N 

1112/1 1841/1 1120/1 8124/1 S 

1222/1 1821/1 1242/1 8821/1 P 

1808/1 1121/1 1214/1 4118/1 C 

1121/1 1101/1 1111/1 8140/1 Z 

1228/1 1842/1 1211/1 8214/1 L 

1122/1 1888/1 1180/1 4020/1 M 

1282/1 1181/1 1121/1 8400/1 I 

1111/1 1818/1 1114/1 8221/1 V 

1200/1 1101/1 1114/1 4128/1 H 

 یافته هاي تحقيق: مأخذ              
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ها و مشکالت تجارت  های كاستی بندی نهایی مربوط به عامل رتبه(. 82)جدول 

 الکترونیک زعفران
 ترتيب اهميت نام عامل

 8 (V) نبود دكترین مسئوليت مدنی در بروز خسارت اقتصادي

 4 (A) مردم به اینترنت تر بيشرسی نداشتن  دست

 8 (P)متخصص  يبود نيرو كم

 2 (L) پولکی جایی الکتروني نبود سيستم جابه

 1 (T) هاي مالی ناامن بودن تراكنش

 2 (N) هاي استاندارد با كيفيت و پهناي باند مناسب نبود شبکه

 1 (R)اعتماد مردم  بی

 1 (D)اطالعات شخصی و مالی امنيت نگرانی از 

 0 (F) ناآشنا بودن مردم با این شيوه

 81 (S) افزار تعامالت ممشکل در طراحی صفحات وب و نبود نر

 88 (E) كافیناتحصيالت  و يسواد بی

 84 (M)روش این  ازآگاهی موسسات بزرگ نا

 88 (Z) خریداري شده يهاي الزم براي حمل و نقل كاال نبود زیرساخت

 82 (H) استفاده از اینترنت يهاي سنگين و باال هزینه

 81 (I)راه گذاري در این  گذاران به سرمایه تشویق سرمایه نبود

 82 (C) رایانهخرید  براي مردم دربود تسهيالت كافی ن

 81 (B) نداشتن نام تجاري مناسب

 یافته هاي تحقيق: مأخذ              

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه

بندي و نام تجاري نقش  نتایج این مطالعه نشان داد كه سه عامل تجارت الکترونيک، بسته

بندي  درمورد بسته. ن در داخل و خارج از كشور داردیی در افزایش فروش زعفرا كننده تعيين

ها ضمن  وارد  گذاري باال است تا بنگاه ترین مشکل در سر راه آن، نياز به سرمایه زعفران مهم
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بندي را داشته  رفته در بسته بندي مدرن توان رقابت با كشورهاي پيش هاي بسته كردن دستگاه

. هاي توليدي را حمایت كند ه يالت بلند مدت بنگاها و تسه دولت باید با دادن وام. باشند

تجاري زعفران، نداشتن تبليغات مناسب براي  رفت در در مورد نام ترین سد راه پيش مهم

براي رفع این مورد باید مدیران صنایع . هاي تجاري داخلی است شناساندن و معرفی كردن نام

هاي تخصصی كه همه ساله در كشورهاي  بندي زعفران با شركت در سمينارها و نمایشگاه بسته

ي خود، سعی در شناساندن نام  بندي شده شود، ضمن معرفی محصول بسته دیگر برپا می

ي زعفران، آن را با نام و نام تجاري   تجاري زعفران ایرانی داشته باشند، تا كشورهاي وارد كننده

ها و مدیران فعال در  ي بنگاه در این زمينه نيز دولت باید شرایط حضور همه. ایران بشناسند

سرانجام در . ها و سمينارها فراهم آورد بندي زعفران را در این نمایشگاه صنعت بسته ي  زمينه

ترین عامل  مورد عامل تجارت الکترونيک  كه یکی از نيازهاي الزم در شرایط حاضر است، مهم

ي موارد  اید در همهدولت ب. است دكترین مسئوليت مدنی در بروز خسارت اقتصادينبود 

ي موانع موجود در این زمينه و تشویق و ترغيب  فعاليت جدي داشته باشد، و با شناسایی همه

هاي زیربنایی منافع آن را براي  گذاري و با سرمایه همگان در استفاده از این شيوه تالش كند، 

 .همه روشن كند

 

 منابع

بر صادرات پسته، زعفران، خرما در  عوامل موثر(. 8811. )عاملی، فو جبل. ریا، سبی

(: 12) 82ي اقتصاد كشاورزي و توسعه،  مجله(. 11-11)سبد كاالهاي صادراتی غير نفتی ایران 

818-11. 
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تحليلی بر توليد و بازاریابی صادراتی گل و گياه در ایران و ارائه (. 8811. )زمانيان، ع

-21: 80هاي بازرگانی،  ي بررسی مجله. ي بازاریابی ز الگوي آميختهبردهاي موثر با استفاده ا راه

81. 
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ي  نامه فصل. ربرد روش دلفیكا: هاي دولتی ایران اوري اطالعات در سازمان موثر بر كاربرد فن

 .808-441. ي مدیریت، پایيز نامهویژه. مدرس علوم انسانی

ي دام، كشت و  مجله. طالي سرخ ایران از توليد تا فرآوري(. 8811. )معظمی گودرزي، م

 .11(: مرداد)818. صنعت

هاي  هبررسی تاثير كاربرد تجارت الکترونيکی بر ميزان صادرات فرآورد(. 8810. )هاشمی، م

 .818-411(:بهار) 12ي بازرگانی،  پژوهشنامه. نفت، گاز و پتروشيمی

Ampuero, O. and Vila, N. (2005). Consumer Perceptions of Product 

Packaging, Journal of Consumer Marketing, 23(2): 100-112. 
Chang, P. T., Huang, L. C., and Lin, H. J., (2000). The fuzzy Delphi 

method via fuzzy statistics and membership function fitting and an 

application to the human resources. Fuzzy Sets and Systems,112: 511-520. 



 2332/ 3شماره ی /6جلد/اقتصاد کشاورزی   211

 
Chang, P. C, and Wang, Y. W. (2006). Fuzzy Delphi and back-

propagation model for sales forecasting in PCB industry. Expert Systems 

with Applications, 30: 715–726 
Chen , T., and Wang, M.-J. J. (1999). Forecasting  methods using fuzzy 

concepts. Fuzzy Sets and Systems, 105: 339–352. 
Cheng, C. H.  , and Lin, Y. (2002). Evaluating the best main battle tank 

using fuzzy decision theory with linguistic criteria evaluation. European 

Journal of Operational Research, 142:174–186. 

Hwang, C. L., and Lin, M. J. (1987). Group decision making under 

multiple criteria: Methods and applications. Springer- Verlag. 

Hsu, Y. L., Lee, C, H., and V, B, Kreng. (2010). The application of fuzzy 

Delphi Method and fuzzy AHP in lubricant regenerative technology  

selection. Expert  Systems with Applications, 37: 419-425 

Ishikawa, A., Amagasa, M., Shiga, T., Tomizawa, G., Tatsuta, R., and 

Mieno, H. (1993). The max–min Delphi method and fuzzy Delphi method 

via fuzzy integration. Fuzzy Sets and Systems, 55: 241–253. 

Kuo, Y. F. and Chen, P. C. (2008). Constructing performance appraisal 

indicators for mobility of the service industries using Fuzzy Delphi Method. 

Expert Systems with Applications, 35: 1930–1939 
kufmann, A., and Gupta, M.M. (1988). Fuzzy  mathematical models in 

engineering and management science. Amsterdam: North-Holland. 

Lee A. H. I., Chen W. C., Chang C. J. (2008). A fuzzy AHP and BSC 

approach for evaluating performance of IT department in the  in the 

manufacturing industry in Taiwan. Expert Systems with Applications, 34(1):  

96-107 

Murray, T. J., Pipino, L. L., and Gigch J. P. (1985). A pilot study of 

fuzzy set  modification  of Delphi. Human Systems Management, 76–80. 
Rundh, B. (2005). The multi-faceted Dimension of Packaging: Marketing 

Logistics or Marketing Tool? British Food Journal, 107 (9): 670-684. 
Sackman, H. (1974). Delphi assessment, expert opinion, forecasting, and 

group process, R-1283-PR, Rand Crop., Santa  Monica. 
Sung, W. C. (2001). Application of Delphi method, a qualitative and 

quantitative analysis, to the healthcare management. Journal of Healthcare 

Management, 2(2): 11-19. 
Turban, E., King, D., Lee, J., and Viehland, D. (2004). Electronic 

commerce: A managerial perspective. Upper Saddle River, New Jersey: 

Pearson-Prentice Hall. 



 213 ...وامل موثر بربررسی ع

 
Wang, M, L., and Y, H, Lin. (2008).To construct a monitoring 

mechanism of production loss by using fuzzy delphi method and fuzzy 

regression technique – A case study of IC package testing company. Expert 

Systems with Applications, 35: 1156–1165 

Yang, T., and H, H, Chiung. (2009). Six-Sigma project selection using 

national quality award criteria and Delphi fuzzy multiple criteria decision-

making method. Expert Systems with Applications, 36: 7594–7603 
Zeng, J., An, M., and Smith, N. J. (2007). Application of fuzzy based 

decision making methodology to construction project risk assessment. 

International Journal of Project Management, 25: 589–600. 

 

 

   

 

 
 

 


