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ي بازار زعفران با  بررسی عوامل موثر بر توسعه
 استفاده از روش دلفی فازي

  1و عباس همتی کاخکی کاظم فرهمند، محمود دانشور کاخکی، ناصر شاهنوشی، وحید قاسمی
    17/10/1391: تاریخ پذیرش                                                             08/03/1391: 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  راین شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رشد و توسعهبناب. 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   45نامه 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 .سی شدبرر
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 خسارت اقتصاديدکترین مسئولیت مدنی در بروز ترین 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
ي در تجارت الکترونیک و انطباق ابعاد کاربردي آن با محصوالت ویژه مانند زعفران، و گذار 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  یویژه بومی سازي آن در مناطق مختلف شهري و روستایی م 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
 ترونیک، دلفی فازيبندي، نام تجاري، برند، زعفران، تجارت الک بسته: هاي کلیديواژه
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  مقدمه
المللی با شتاب  ویژه در بعد بین هاي اقتصادي و تجارت به در فرآیند جهانی شدن، فعالیت

ثیر قرار  تا  ي کشورها را تحت یی که  اقتصاد همه گونه زیادي در حال تغیر و تحول است، به
زارهاي جهانی و هاي تجاري از راه رشد صادرات و نفوذ در با افزایش در فعالیت. دهد می

یابی به رشد اقتصادي پیوسته و پایدار از اهداف  رهایی از اقتصاد تک محصولی براي دست
امروزه توسعه صادرات ). 1388زمانیان، ( اقتصادي بسیاري از کشورها از جمله کشور ما است 

، اجراي  دهد و در نتیجه زیرا درآمدهاي ارزي را افزایش می نفتی یک ضرورت است، غیر
ولی در . سازد هاي ارزي است، ممکن می ي اقتصادي را که متضمن هزینه هاي توسعه برنامه

خام و  شود که صادرات نفت ي غیرنفتی توجه می به رشد و توسعه  ایران معموال زمانی
وخیز در  ي افت ي گذشته در ایران در زمینه تجربه. درآمدهاي فروش آن دچار رکود شده باشد

ویژه  هایی در افزایش صادرات غیرنفتی و به گذاري کند که سیاست جاب میدرآمدهاي ارزي ای
زعفران در میان ). 1385ریا و جبل عاملی  بی( صادرات محصوالت کشاورزي انجام پذیرد 

محصوالت کشاورزيِ داراي برتري نسبی، از محصوالت ارزشمند است و جایگاه منحصر به 
زاده  کرباسی و اکبر(  هزار هکتار 42ایران حدود  سطح زیر کشت آن در. فردي در جهان دارد

ایران   با این سطح تولید،. تن است 120-130ي آن حدود  و میانگین تولید ساالنه) 1387
) تن 90-100ي  میانگین ساالنه(ي آن  ي زعفران، و بزرگترین صادر کننده کننده ترین تولید بزرگ

ران نقش مهمی در درآمد ارزي کشاورزي زعف). 1387فعلی و همکاران(در جهان نیز است 
سهم صادرات زعفران نسبت به کل صادرات غیرنفتی و صادرات کاالهاي کشاورزي . دارد

روند رو به رشد . هاي اخیر داشته است یی در سال سنتی باال است، و تغییرات مثبت فزاینده
ان کشور از سوي سهم صادرات زعفران از یک سو و درآمدزایی و کارآفرینی براي روستایی

با ورود به ). 1388پرمه و همکاران(کند  دیگر لزوم توجه به این محصول را دوچندان می
هاي اقتصادي در جهان  ها و قطب هاي تولیدي، دولت تر بنگاه ي سوم، شاهد رقابت فشرده هزاره

نات و تري از امتیازات، امکا کوشد سهم بیش هر کشور می. هاي تجاري هستیم ویژه در بخش به
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). 1388هاشمی (دست آورد  ي تجارت در داخل و خارج به هاي موجود در عرصه فرصت
ها، و صادرات هر  ها و معیارهاي افزایش فروش زعفران تولیدي بنگاه بنابراین توجه به شاخص

توان به  سه عامل مهم   در این میان می. تر این محصول به کشورهاي دیگر اهمیت دارد چه بیش
  :داشاره نمو
شرایط حاکم بر بازار و عوامل پرشمار دیگر نشان از اهمیت رو  امروزه: بندي 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 که نقش بسته) از جمله ایران(تر کشورهاي دنیا  در بیش
بندي یک فرصتی نهایی  بسته). 2005راند بو (تر از قبل شود  وش بسیار پر رنگي خام فروشنده

دهد تا بتوانند نظر مشتریان احتمالی را پیش از برگزیدن تصمیم نهایی  به تولید کنندگان می
هاي خرید در محصوالت  ي قوي در ارتباط با بسیاري از تصمیم جلب کنند، و یک محرك اولیه

یی به  المللی زعفران را فله گرهاي بین واسطه برخی از). 2005ویال  آمپورو و(غذایی است 
) عمدتا اسپانیا(و یا کشورهاي اروپایی ) عمدتا امارات(برخی از کشورهاي حاشیه خلیج فارس 

فروشند و ارزش  بندي آن را در بازارهاي جهانی می فروشند، و آن کشورها پس از بسته می
بندي و  امروزه توجه به بسته). 1387معظمی گودرزي (آوردند  یی به دست می افزوده
بندي محصول تولیدي در بازار داخلی و خارجی اهمیت بسیاري پیدا کرده است، و  درجه

گذار بر  بنابراین الزم است که ضمن شناسایی عوامل تاثیر. سنگ تولید محصول دارد اهمیتی هم
  . اسایی گردد و کنار گذاشته شودها آن ها نیز شن بندي زعفران، مشکالت و کاستی بسته

یی به  عوامل مهم در ساخت نام تجاري و صدور زعفران فله نبود): برند(نام تجاري ) ب
بندي  بسته. شود که زعفران با کیفیت ایرانی از کشور خارج شود دیگر کشورها باعث می

محصول را به  ي صادراتی این تنها ارزش افزوده ي زعفران با نام تجاري دیگران نه دوباره
دهد، بل که باعث از دست رفتن بازار کشورهاي  هدف و ناشناخته ماندن نام  دیگران می

بنابراین توجه به این عامل اساسی نیز در رشد صادرات این . شود تجاري و عالمت تجاري می
  .محصول اهمیت دارد
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ش، تجارت الکترونیک عبارت است از فرآیند خرید، فرو :تجارت الکترونیک) ج
هاي  جایی اطالعات، بازاریابی و تبلیغات، و ارتباط با دیگران از راه شبکه ونقل کاال، جابه حمل
ي جهان،  رفته و تازه صنعتی شده در کشورهاي پیش). 2004توربان و همکاران(یی  رایانه

یابد، و  هاي آن گسترش می وکار الکترونیکی به دلیل برتري استفاده از تجارت و کسب
اما در کشورهاي در حال توسعه که . ي سنتی تجارت به تدریج از میان خواهد رفتها شیوه

شود،  ها افزوده می سهم پایینی در تجارت جهانی دارند، و روز به روز بر مشکالت اقتصادي آن
یی  اگر این کشورها بخواهند در قرن آینده سهم عادالنه. ي سنتی تجارت رواج دارد هنوز شیوه

که به ابزار نوین تجارت یعنی تجارت  یی ندارند جز این لمللی داشته باشند چارها در تجارت بین
براي کشور ما که خواستار سهم مناسب در تجارت جهانی است و . الکترونیکی مجهز شوند

ي نزدیک،  سیاست جهش را پیشه کرده است، مجهز شدن به ابزار تجارت الکترونیکی در آینده
 2ا در این مطالعه سعی داریم تا با استفاده از روش دلفی فازيم. ضرورتی انکارنشدنی است

ضمن شناخت نقاط قوت و اهمیت موجود به بررسی مشکالت و نقاط ضعف هر بخش 
  .ها و بهبود بازار زعفران کوشید ها در رفع آن بپردازیم، تا بتوان با شناسایی این

هاي مختلف صورت  در حوزهي استفاده از روش فازي دلفی مطالعات گوناگونی  در زمینه
ي فازي آماري و تابع  وسیله روش دلفی فازي را به) 2000(چانگ، هانگ و لین . گرفته است

یابی  از درون) 1999(چن و وانگ . عضویت مناسب براي منابع طبیعی انسانی به کار بردند
لین و . دندبینی قیمت تولیدات نیمه هادي استفاده کر ریزي خطی فازي براي پیش فازي و طرح

ي خود براي استفاده از عقاید کارشناسان از روش دلفی فازي استفاده  در مطالعه) 2002(چن 
ها براي هر کارشناس یک عدد فازي تنظیم کردند، و عقاید کارشناسان را به صورت  آن. کردند

نگ و چا. یی را به کار بردند ها عدد فازي ذوزنقه چونین آن هم. عبارات زبانی توصیف کردند
. استفاده کردند PCBبینی فروش در صنعت  از روش فازي دلفی براي پیش) 2006(وانگ 

یی استاندارد براي تبدیل اطالعات فازي کارشناسان  عدد فازي ذوزنقه) 2007(زنگ و همکاران 

                                         
2- Fuzzy Delphi Method 
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تواند به صورت  عقاید کارشناسان می. هاي ذهنی براي مشکالت گروه به کار بردند و قضاوت
ي دقیق، یک دامنه از ارزش عددي، یک عبارت زبانی یا عدد فازي به کار برده یک ارزش عدد

از روش ) 2008(وانگ و لین . کنند گیري انعطاف پذیر استفاده می عضوها از گروه تصمیم. شود
دلفی فازي و رگرسیون فازي براي ساخت یک مکانیسم نظارت از اتالف تولیدات استفاده 

کردسنجی براي  روش دلفی فازي براي ساخت اندیکاتور عملاز ) 2008(کو و چن . کردند
روش دلفی فازي را در انتخاب ) 2010(هیو و لی . تغییرپذیري صنایع خدماتی استفاده کردند

که  6ي سیگما  در پروژه) 2009(یانگ و هاي . ي روغن به کار بردند آوري احیاکننده فن
هاي  این شیوه در فعالیت. ستفاده کردندتر با موفقیت به کاربرده شد از روش دلفی ا پیش

علی احمدي . هاي متحرك است ي صنایع صنعتی ماشین انفرادي و صنایع گواهی براي توسعه
مشایخی، . ریزي استراتژیک استفاده کردند از روش دلفی فازي در برنامه) 1384(و همکاران 

ل کلیدي موثر بر کاربرد از روش دلفی براي بررسی عوام) 1384(فرهنگی، مومنی و علیدوستی 
از روش دلفی فازي براي تعیین ) 1386(جعفري و منتظر . آوري اطالعات استفاده کردند فن

 .هاي مالیاتی کشور استفاده کردند سیاست

  
  تحقیق روش

در این مطالعه براي شناسایی نقاط قوت و ضعف هر کدام از عوامل مهم در محصول 
هاي گوناگونی  روش. ه هر بخش استفاده شده استزعفران از نظریات متخصصان مربوط ب

. ها وجود دارد گیري بینی آینده براي کمک به تصمیم براي نظرسنجی، گرفتن پیشنهادها و پیش
از . است 3دارد روش دلفیها که ضمن حفظ سادگی قابلیت اطمینان باالیی  یکی از این روش

آوري  بینی وقایع آینده، جمع پیش: ردتوان به این موارد اشاره ک هاي روش دلفی می کاربرد
ها، و انتخاب یک  هاي ممکن، تعیین اولویتاطالعات گذشته و حال، ارزیابی تخصیص بودجه

هدف از این روش . )2000چانگ و همکاران (ي ممکن  گزینه از میان چندین گزینه

                                         
٢-Delphi Method 
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استفاده  ي موضوعی خاص است که 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  -1: هاي مشترکی دارند توسعه داده شده است که همه ویژگی
نامه یا  کنند از راه ایمیل، پرسش هاي مختلف شرکت می کامل یا جزیی کارشناسان که از گروه

ي آماري از کارشناسان براي  ایجاد بازخورد در یک خالصه -3یابی تکراري  زمینه -2. همصاحب
تواند براي تشخیص و  نتایج بازبینی کارشناسان می).   2000چانگ و همکاران   (هاي آینده  نوبت

این ). 2001سونگ (یابی استفاده شود  ي مشترك در زمینه هاي بازگویی شده ترکیب همه نظریه
طور  به  . 5(FDM)و روش دلفی فازي  4(TDM)روش دلفی سنتی : دونوع است روش بر

کو (هاي ما میان روش دلفی فازي و روش سنتی به صورت زیر است  ها و تفاوت کلی شباهت
  ):2008و چن
  . کنند درهر دو روش از عقاید کارشناسان در تصمیم گروه استفاده می -1
ارشناسان نیازمند انجام  تحقیقات چند گانه روش دلفی براي بررسی ثبات عقاید ک -2

توان  است، اما روش دلفی فازي نیازي به این تحقیقات ندارد،  و تنها با  یک بررسی  ساده می
 .ي عقاید را پوشش داد همه

در روش دلفی سنتی، ابتدا کارشناسان باید در مورد مسایل و متغیرهاي مورد مطالعه -3
بنابراین احتمال . بینی اصالح گردد شان  بر اساس نتایج پیش هايبینی نمایند، و سپس نظرپیش

دارد در این فرایند بخشی از اطالعات سودمند از میان برود، ولی در روش دلفی فازي جدید به 
 . شود ي کارشناسان توجه می عقاید اصلی همه

طوالنی در روش دلفی سنتی  فرآیند زمانی جمع آوري اطالعات و عقاید کارشناسان   -4
  .شود جویی می است، ولی در روش فازي دلفی در زمان بسیار صرفه

تازگی روش فازي در روش دلفی به کار برده شده است، که ارزیابی  به: روش دلفی فازي
ماري، پی پی نو (ي کارشناسان است  میانگین وزنی از بدترین به بهترین درجه بر مبناي تجربه

                                         
3-Traditional Delphi Method 
4- Fuzzy Delphi Method 
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این . توسط کوفمان و گوپتا داده شده است 1988ر در این روش اولین با). 1985و گیگ 
هاي داده شده توسط  بینی در روش دلفی، پیش. روش تعمیم روش دلفی در علم مدیریت است
در حالی که استفاده از اعداد قطعی براي . شود افراد خبره در قالب اعداد قطعی بازگویی می

سازد، بهتر است که با استفاده  واقعیت دور میبینی را از  ي پیش هاي بلند مدت، نتیجه بینی پیش
پرداخت  گیري در دنیاي واقعی مدت و تصمیم بینی بلند هاي فازي به پیش از مجموعه

 - 1: هاي این روش نسبت به روش دلفی فازي سنتی به این شرح است برتري). 1389عطایی(
ي شخصی  ن عقیدهدوري کردن از دیگرگون کرد -2نامه  یابی پرسش کاهش زمان از زمینه

رسیدگی به ماهیت  -4بینی شده  آشکار کردن ساختار معنایی از موارد پیش -3کارشناسان 
روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی  ).1988 کوفمان و گوپتا(فازي در مدت فرآیند مصاحبه 

 :فازي به شرح زیر است

مورد عوامل در این مرحله ابتدا از متخصصان مختلف در : نظرسنجی از متخصصان) الف
  .شود موثر بر یک پدیده یا تصمیم به صورت کیفی یا در صورت امکان کمی نظرسنجی می

ي اعداد فازي که شامل عدد فازي مثلثی، عدد  براي محاسبه: ي اعداد فازي محاسبه) ب
از عدد فازي ) 2007(ي لی و چن  یی و عدد فازي گیوشن است، طبق مطالعه فازي ذوزنقه

  :شود در این حالت یک عدد فازي به صورت روابط زیر تعریف می. ردیممثلثی استفاده ک
                                               )1(  

                     )2(  
                                            )3(  

                       )4(  
ام،  kاز دیدگاه متخصص  jعامل  iي اهمیت نسبی عامل  نشان دهنده در روابط فوق

میانگین هندسی نظرهاي  به ترتیب حد باال و پایین نظرهاي پرسش شوندگان و  و  
جوري تعریف شده است  هاي عدد فازي بدیهی است که مولفه. پرسش شوندگان است

  .کند تغییر می ]9،9/1ي  ها در بازههاي این مولفه در  ضمن اندازه.  :که
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  تابع عضویت مثلثی در روش فازي دلفی). 1(شکل               

  
  تشکیل ماتریس معکوس فازي) ج

ي  ي پیش، ماتریس مقایسه دست آمده در مرحله عداد فازي بهدر این مرحله با توجه به ا
  )2007لی و چن (شود  ي زیر تشکیل می زوجی فازي میان عواملی مختلف به شرح رابطه

    )5          (
                                          

  :     یا به صورت

  

  :شود نسبی عوامل از روابط زیر محاسبه می وزن: ي وزن فازي نسبی عوامل محاسبه) د

       )6                                                   (  

         )7                                      (  

یک بردار سطري   و   که در آن 
  .        ام استiن فازي عامل ي وز دهنده است که نشان

ي زیر استفاده شد  براي غیرفازي کردن وزن عوامل از رابطه: فازي کردن وزن عوامل غیر) ه
  ):2007لی و چن (

U(x) 

X 

1 
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                                              )8(  

  
تجاري، و تجارت بندي، نام  ي سه متغییر بسته نامه درباره نوع پرسش 6در این مطالعه، 

هاي سه متغیر  ها و کاستی ها برتري الکترونیک مورد بحث تهیه گردید، و در هریک از آن
در مجموع . نفر  از متخصصان هر زمینه تکمیل کردند  15   ها را  نامه این پرسش. بررسی شد

  .متخصص سنجیده شد 45نظرهاي 
  

  نتایج و بحث
ي  ها، نظر متخصصان در باره نامه ها از پرسش هآوري اطالعات و استخراج داد پس از جمع 

بندي، نام تجاري، و تجارت  ها و مشکالت هر یک از سه متغیر بسته ها، کاستی برتري
در ). دلیل حجم باال در متن مقاله آورده نشده است این اطالعات به(آوري شد  الکترونیک جمع

ي زوجی  میان  هاي مقایسه سهاي گفته شده،  ماتری ي بعد پس از استخراج جدول مرحله
ي زوجی فازي دلفی میان عوامل با استفاده از اعداد فازي مثلثی  کارشناسان و ماتریس مقایسه

  تشکیل 
  :شود هاي نتایج محاسبات در این جا آورده می براي کوتاه کردن مطلب تنها جدول. گردید

با توجه به ). 2و  1جدول (بندي زعفران حفاظت از  آن است  ي بسته ترین برتري مهم
محیطی الزم براي حفاظت و  که زعفران کاالیی بسیار با ارزش است، توجه به عوامل زیست این
دومین . ها و مسیرهاي صادرات گریزناپذیر است داري درازمدت از آن در انبارها، مغازه نگه

بندي  بسته ،ها در رقابت میان شرکت .است گیري مشتریان عامل مهم کمک به انتخاب و تصمیم
توجه  زعفران بندي بستهنوع . دکمک کن نبایشناخت محصول از محصول رق بهتواند  برتر می

بندي  بستهنوع   ،ي دیگر گفته به .کند به فروش محصول کمک می، و جلبرا  مصرف کننده
از این رو توجه  .موفق در تبلیغ کاالي درون خود کارآمد باشد ي تواند مانند یک فروشنده می
بندي، نوع پوشش حفاظتی، طراحی، رنگ، و  ساختار اطالعاتی یا پوشش اطالعاتی بستهبه 



  1391/ 3شماره ي /6جلد/اقتصاد کشاورزي   106
 

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 جلوگیري از پریدن عطر زعفران، فروش آسان

  .گیرد می
  بندي زعفران هاي بسته نتایج محاسبات مربوط به برتري).  1(جدول           

 نام عامل ها وزن فازي عامل ها وزن غیر فازي عامل

1975/0 0309/0 1650/0 5078/1 K 
0740/0 0066/0 0785/0 7759/0 C 
0893/0 0066/0 1094/0 9766/0 E 
1423/0 0169/0 1369/0 2443/1 P 
1000/0 0100/0 1118/0 8879/0 W 
1130/0 0098/0 1295/0 1324/1 S 
1018/0 0085/0 1177/0 0532/1 I 
1640/0 0239/0 1508/0 22/1 D 

  یافته هاي تحقیق: مأخذ         
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  بندي زعفران هاي برتري بسته بندي نهایی عامل رتبه). 2(جدول        
 ترتیب اهمیت نام عامل

 k( 1(حفاظت از کاال 

 D( 2( گیري مشتریان تصمیمکمک به انتخاب و 

 p( 3(زعفران عطر  پریدگیجلوگیري از 

 s( 4( تر فروش آسان

 I( 5( افزایش سود حاصل از فروش

 w( 6( کاهش ضایعات

 E( 7( افزایش صادرات

 c( 8( داري نگه ي کاهش هزینه

  یافته هاي تحقیق:مأخذ          
گذاري باال براي ورود  ي زعفران سرمایهبند ها و مشکالت بسته ترین عامل در کاستی مهم

آوري روز  که فن با توجه به این). 4و  3جدول (بندي است  هاي مدرن بسته تجهیزات و دستگاه
ها به ایران با  آوري رفته است، و وارد کردن این فن هاي پیش تر در دست کشور بندي بیش بسته

هاي  ید در این زمینه به کمک بنگاهمشکالت اقتصادي و سیاسی فراوانی همراه است، دولت با
هاي بلند مدت به این  ي الزم را براي این کار فراهم کند، و با دادن وام تولیدي بیاید، و زمینه

  ها و  بنگاه
عامل مهم . ها به ایران را باز کند آوري هاي سیاسی با دیگر کشورها، راه ورود این فن زنی راي

هاي تحصیلی متناسب در  بندي است، که علت آن نبود رشته سب در بستهدیگر نبود طراحی منا
هاي تحصیلی  باید با ایجاد رشته. یی است هاي فنی و حرفه ویژه در آموزشکده ها و به دانشگاه

مناسب بودن  توان به نا ترتیب می از عوامل مهم دیگر به. مربوط نیروي متخصص تربیت شود
  .د مشتریان و بسیاريِ رقیبان اشاره کردتوجهی به پسن مواد اولیه، بی
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  بندي زعفران ها و مشکالت بسته نتایج محاسبات مربوط به کاستی). 3(جدول            
 نام عامل  ها وزن فازي عامل ها وزن غیر فازي عامل

0915/0 0108/0 1003/0 7058/0 C 
0557/0 0053/0 0683/0 4704/0 W 
1480/0 0227/0 1130/0 0891/1 D 
0919/0 0133/0 0938/0 6227/0  A 
0864/0 0068/0 0981/0 9589/0 M 
1036/0 0136/0 1061/0 7682/0 S 
0785/0 0066/0 1008/0 7232/0 T 
1565/0 0232/0 1322/0 2455/1 I 
1014/0 0143/0 1021/0 7124/0 P 
0750/0 0060/0 0874/0 8307/0 G 

  یافته هاي تحقیق: مأخذ            
  

  بندي زعفران ها و مشکالت بسته هاي کاستی بندي نهایی مربوط به عامل رتبه). 4(جدول 
 ترتیب اهمیت نام عامل

 I( 1( سرمایه گذاري باالنیاز به 

 D( 2( طراحی مناسب نبود

 S( 3( نامناسب بودن مواد اولیه

 p( 4( بندي توجهی به پسند مشتریان در نوع بسته بی

 A( 5( داشتن رقیب زیاد

 C( 6(رسی به تسهیالت کافی  دست نبود

 M( 7(بازاریابی نامناسب محصول 

 T( 8( آوري کمبود فن

 G( 9(بندي  بسته ي هزینه

 W( 10( مشترينکردن استقبال 

  یافته هاي تحقیق: مأخذ           
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 .در بازارهاي جهانی است ماندگاريترین عوامل  از مهم ساخت نام تجاريطور کلی  به
داشته باشد  یی بندي شده نام تجاري مشهور و شناخته شده اصوال وقتی که یک محصول بسته

نیز در گرفتن  زنی باالیی جداي از این، قدرت راي. خریداران بسیاري نیز خواهد داشت
این شناخته شده بودن نام تجاري این فرصت را براي بنگاه . کند ها پیدا می تسهیالت از بانک
کند که در کنار آن محصول، محصوالت دیگر خود را نیز با همان نام تجاري  تولیدي فراهم می

تأثیرگذار در  بنابراین توجه به عوامل. به فروش برساند، و سود زیادي از این راه به دست آورد
  ). 6و  5جدول (ایجاد یک نام تجاري موفق بسیار مهم است 

  
 هاي نام تجاري زعفران نتایج محاسبات مربوط به برتري). 5(جدول            

 نام عامل ها وزن فازي عامل ها وزن غیر فازي عامل

1044/0 0197/0 1160/0 4966/0 E 
1312/0 0341/0 1221/0 5410/0 R 
0998/0 0223/0 1020/0 4358/0 C 
1382/0 0382/0 1241/0 5563/0 I 
1529/0 0408/0 1336/0 6549/0 U 
1351/0 0368/0 1262/0 5309/0 V 
0838/0 0183/0 0896/0 3579/0 M 
0650/0 0089/0 0818/0 3749/0 B 
0762/0 0109/0 1042/0 3890/0 P 

  یافته هاي تحقیق:مأخذ             
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  هاي نام تجاري زعفران هاي برتري تبه بندي نهایی مربوط به عاملر). 6(جدول 
 ترتیب اهمیت نام عامل

 U( 1( استفاده از تسهیالت ملی و جهانی و فرصت سرمایه گذاري

 I( 2( آسان شدن معرفی محصوالت دیگر شرکت

 V( 3(تجاري افزایش ارزش افزوده بر اساس نام 

 R( 4( آنافزایش شناخت مشتري و وفاداري به 

 E( 5( افزایش صادرات

 C( 6( افزایش بازار رقابتی

 M( 7( بازار و سهم بازار ي بهبود حاشیه

 P( 8( توانایی تغییر قیمت به خاطر وفاداري مشتري

 B( 9(تر به منابع و تسهیالت بانکی  رسی بیش دست

  یافته هاي تحقیق:مأخذ             
در داخل . نام و عالمت تجاري تبلیغات مناسب آن استترین عامل براي شناسایی یک  مهم

کشور ابزارها و وسایل گوناگونی براي تبلیغات هست، اما در خارج از کشور باید با برگزاري 
هاي خارجی نام  هاي تخصصی در خارج، و دعوت از نمایندگان شرکت سمینارها و نمایشگاه
ها و تبلیغات  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 الکترونیکی نیز می
  ). 8و  7جدول (فراوانی خواهد داشت، و کمک و همکاري دولت گریزناپذیر است 
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  تجاري زعفران    ها و مشکالت نام نتایج محاسبات مربوط به کاستی). 7(جدول 
 نام عامل ها وزن فازي عامل ها وزن غیر فازي عامل

1264/0 0292/0 1249/0 5527/0 N 
1277/0 0264/0 1285/0 6133/0 A 
1195/0 0302/0 1175/0 4809/0 P 
1006/0 0139/0 1321/0 5527/0 K 
0788/0 0135/0 0881/0 4092/0 C 
0942/0 0209/0 0847/0 4718/0 H 
1179/0 0261/0 1130/0 5539/0 M 
1217/0 0250/0 1143/0 6306/0 T 
1053/0 0217/0 0964/0 5579/0 R 

  یافته هاي تحقیق:مأخذ                
   

  ها و مشکالت نام تجاري زعفران    هاي کاستی رتبه بندي نهایی مربوط به عامل). 8(جدول 
 ترتیب اهمیت نام عامل

 A( 1( داشتن تبلیغات مناسبن

 N( 2( داشتن نام تجاري مناسبن

 T( 3( نام تجاري به مردم اندنزمانی طوالنی براي شناس ي فاصله

 P( 4( مشتریان ي آشنایی با پسند و سلیقهنا

 M( 5( تبلیغات و بازاریابی ي هزینه

 R( 6( با نام خارجی باال بودن رقابت

 K( 7( هاي موفق ناماز  برداري نسخهاستفاده و  ءسو

 H( 8( حدود شدن نام تجاري به یک محصول خاصم

 C( 9(نام تجاري طراحی  ي هزینه

  یافته هاي تحقیق: مأخذ                
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میالدي داده شد و تنها کاربران  70ي  هاي تجارت الکترونیک در اوایل دهه اولین بار مدل
رس همگان  روزه در دستاین امکانات ام. هاي بزرگ مالی دنیا بودند ها و  شرکت ها  بانک آن

است، و هر بنگاه تولیدي که بخواهد با دنیاي بیرون خود به راحتی ارتباط برقرار کند و 
 .تري انجام دهد ناگزیر است که به آن سو حرکت کند هاي تجاري خود را با سرعت بیش کار
سریع در باعث ت ، افزون بر آن کهمحصول به بازار رساندنهنگی فیزیکی و اطالعاتی در آ هم

این . آورد تر فراهم می زمینه را براي نوآوري و تحرك بیش ،شود مین و سرمایه میات ي چرخه
با  .داي دار تري دارند، اهمیت ویژه عمر کوتاه ي محصوالتی که چرخه ي ویژه درباره امر به

ده کنن با کارکردهاي آن بسیار تعیین بنگاهنظام تجارت الکترونیک یک  آهنگی هم، اینوجود 
و  ها، ها و هدف باید بر اساس نیازها، ویژگی بنگاهطراحی الگوي مورد استفاده براي هر . است

 آنها و ابزارهاي مورد استفاده در  وريآ نوع فن. نیز شناخت صنعت و محیط فعالیت آن باشد
  . )10و  9جدول ( استمهم از دیگر موارد 

  
  ارت الکترونیک زعفرانهاي تج نتایج محاسبات مربوط به برتري). 9(جدول 

 نام عامل ها وزن فازي عامل ها وزن غیر فازي عامل

0790/0 0081/0 1002/0 6066/0 T 
0507/0 0063/0 0597/0 3442/0 C 
0824/0 0110/0 0954/0 5302/0 A 
1276/0 0250/0 1175/0 7060/0 I 
0915/0 0173/0 0862/0 5127/0 E 
1043/0 0190/0 1026/0 5806/0 V 
1039/0 0154/0 0982/0 7417/0 M 
0690/0 0069/0 0922/0 5160/ B 
1428/0 0279/0 1271/0 8215/0 N 
1337/0 0261/0 1202/0 7619/0 G 

  یافته هاي تحقیق:مأخذ                      
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  هاي تجارت الکترونیک زعفران هاي برتري بندي نهایی مربوط به عامل رتبه).  10(جدول 
 همیتایب ترت نام عامل

 N( 1(زار جدید و قدرتمند تبادل اطالعات بابستر 

 G( 2(جهانی شدن و افزایش توان رقابتی 

 I( 3(معرفی بهتر کاال 

 V( 4( هاي غیر ضروري حذف نسبی واسطه

 M( 5( پیدایش موسسات اقتصادي نوپا و رقابت سراسري

 E( 6( محیطی بهینه سازي مصرف انرژي و کاهش آلودگی زیست

 A( 7( هاي مختلف خرید رسی آسان مشتریان به گزینه دست

 T( 8( گذاري براي تبلیغات کاهش سرمایه

 B( 9(پیدایش بازار جدید براي تولیدکنندگان 

 C( 10( خرید ي کاهش هزینه

  یافته هاي تحقیق: مأخذ          
  
در داخل همراه تجارت الکترونیک جداي از جذابیت آن براي همگان، با وجود مشکالتی  
ترین  این یکی از مهم. هاي اقتصادي است از جمله، نبود یک مرجع رسیدگی در خسارت. است

قوانین تجارت الکترونیک که اولین بار در سال . شود عواملی است که مانع استقبال مشتریان می
ها و بود به تصویب مجلس رسیده است باید براي همگان توضیح داده شود، و با رفع کم 1384

دومین عامل . هاي آموزشی این خأل آگاهی را پر کند نواقص آن، صدا و سیما با برگزاري برنامه
جداي از مشکالت فراوانی که . تر مردم به اینترنت است رسی نداشتن بیش تأثیرگذار دست

ه در این زمین. رسی ندارند هنوز بسیاري از مردم به آن دست کشور ما در خدمات اینترنتی دارد، 
. ها و روستاها انجام دهد و این مشکل را برطرف کند گذاري فراوانی در شهر دولت باید سرمایه

افزایش ظرفیت پذیرش در رشته هاي . بود نیروي متخصص است سومین عامل مربوط به کم
IT عوامل مهم دیگر نبود . تواند به برطرف شدن این مشکل کمک کند در دانشگاه ها می

  ).12و  11جداول (هاي مالی است  پول الکترونیکی و ناامن بودن تراکنشجایی  سیستم جابه
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  ها و مشکالت تجارت الکترونیک زعفران نتایج محاسبات مربوط به کاستی). 11(جدول   

 نام عامل ها وزن فازي عامل ها وزن غیر فازي عامل

0601/0 0110/0 0634/0 3094/0 F 
0605/0 0110/0 0603/0 3314/0 D 
0655/0 0127/0 0660/0 3332/0 T 
0729/0 0164/0 0672/0 3513/0 A 
0569/0 0111/0 0533/0 3094/0 E 
0608/0 0118/0 0634/0 2997/0 R 
0386/0 0046/0 0466/0 2682/0 B 
0614/0 0120/0 0595/0 3224/0 N 
0586/0 0120/0 0549/0 3042/0 S 
0664/0 0148/0 0624/0 3165/0 P 
0393/0 0045/0 0482/0 2801/0 C 
0548/0 0097/0 0557/0 3029/0 Z 
0661/0 0124/0 0670/0 3472/0 L 
0564/0 0111/0 0539/0 2969/0 M 
0416/0 0038/0 0568/0 3299/0 I 
0777/0 0183/0 0702/0 3647/0 V 
0499/0 0090/0 0502/0 2741/0 H 

  یافته هاي تحقیق: مأخذ              
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ها و مشکالت تجارت  هاي کاستی بندي نهایی مربوط به عامل رتبه). 12(جدول 
  الکترونیک زعفران

 ترتیب اهمیت نام عامل

 V( 1( نبود دکترین مسئولیت مدنی در بروز خسارت اقتصادي

 A( 2( مردم به اینترنت تر بیشرسی نداشتن  دست

 P( 3(متخصص  يبود نیرو کم

 L( 4( پولکی جایی الکترونی نبود سیستم جابه

 T( 5( هاي مالی ناامن بودن تراکنش

 N( 6( هاي استاندارد با کیفیت و پهناي باند مناسب نبود شبکه

 R( 7(اعتماد مردم  بی

 D( 8(اطالعات شخصی و مالی امنیت نگرانی از 

 F( 9( ناآشنا بودن مردم با این شیوه

 S( 10( افزار تعامالت ممشکل در طراحی صفحات وب و نبود نر

 E( 11( کافیناتحصیالت  و يسواد بی

 M( 12(روش این  ازآگاهی موسسات بزرگ نا

 Z( 13( خریداري شده يهاي الزم براي حمل و نقل کاال نبود زیرساخت

 H( 14( استفاده از اینترنت يهاي سنگین و باال هزینه

 I( 15(راه گذاري در این  گذاران به سرمایه تشویق سرمایه نبود

 C( 16( رایانهخرید  براي مردم دربود تسهیالت کافی ن

 B( 17( نداشتن نام تجاري مناسب

  یافته هاي تحقیق: مأخذ              
  

  گیري و پیشنهادها نتیجه
بندي و نام تجاري نقش  نتایج این مطالعه نشان داد که سه عامل تجارت الکترونیک، بسته

بندي  درمورد بسته. ن در داخل و خارج از کشور داردیی در افزایش فروش زعفرا کننده تعیین
ها ضمن  وارد  گذاري باال است تا بنگاه ترین مشکل در سر راه آن، نیاز به سرمایه زعفران مهم
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بندي را داشته  رفته در بسته بندي مدرن توان رقابت با کشورهاي پیش هاي بسته کردن دستگاه
. هاي تولیدي را حمایت کند ه یالت بلند مدت بنگاها و تسه دولت باید با دادن وام. باشند
تجاري زعفران، نداشتن تبلیغات مناسب براي  رفت در در مورد نام ترین سد راه پیش مهم

براي رفع این مورد باید مدیران صنایع . هاي تجاري داخلی است شناساندن و معرفی کردن نام
هاي تخصصی که همه ساله در کشورهاي  بندي زعفران با شرکت در سمینارها 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 کشورهاي وارد کننده

ها و مدیران فعال در  ي بنگاه در این زمینه نیز دولت باید شرایط حضور همه. ایران بشناسند
سرانجام در . ها و سمینارها فراهم آورد بندي زعفران را در این نمایشگاه صنعت بسته ي  زمینه

ترین عامل  مورد عامل تجارت الکترونیک  که یکی از نیازهاي الزم در شرایط حاضر است، مهم
ي موارد  اید در همهدولت ب. است دکترین مسئولیت مدنی در بروز خسارت اقتصادينبود 

ي موانع موجود در این زمینه و تشویق و ترغیب  فعالیت جدي داشته باشد، و با شناسایی همه
هاي زیربنایی منافع آن را براي  گذاري و با سرمایه همگان در استفاده از این شیوه تالش کند، 

 .همه روشن کند
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