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بخش  بنــدی کالن بازارهــای بین  المللــی زعفــران بــا اســتفاده از 
تکنیــک تحلیــل خوشــه  بندی سلســله مراتبــی
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چکیده
پژوهش حاضر در صنعت زعفران و با هدف بخش  بندی کشورهای 

که در قالب چهار  مختلف جهان بر مبنای شاخص  های کالن بوده 

دسته بندی  ارتباطی  و  تجاری  اقتصادی،  جمعیت شناختی،  معیار 

توسعه  ای  بردی-  کار هدف،  منظر  از  پژوهش  نوع  است.   شده 

به  و  کتابخانه  ای  مطالعات  دسته  در  داده  ها  گردآوری  منظر  از  و 

سازمان  عضو  کشورهای  کلیه  است.  کمی  داده  ها،  کاوش  روش 

دارای  که  کشورهایی  و  شدند  برگزیده  جامعه  به عنوان  متحد  ملل 

در  دالر  هزار   10 باالی  سرانه  درآمد  یا  نفر  هزار   500 باالی  جمعیت 

به عنوان  دارند  قرار  استراتژیک  اینکه یک منطقه  به عالوه  بوده  سال 

نمونه انتخاب شدند. از داده  های مرتبط با 143 کشور در تحلیل  ها 

با استفاده  از روش خوشه  بندی سلسله  مراتبی  استفاده  شده است. 

نتایج  شد.  گرفته  بهره    داده  ها  تحلیل  جهت   SPSS 25 نرم  افزار  از 

مربوط  تعداد  بیشترین  که  بوده  خوشه  هشت  وجود  بیانگر  پژوهش 

به خوشه دوم با حضور 100 کشور و کمترین خوشه مربوط به خوشه 

هشتم که تنها شامل ایاالت متحده آمریکا است. همچنین بر اساس 

نتایج از نظر جمعیتی به ترتیب خوشه  های پنجم و هشتم و چهارم 

و  نیجریه  اندونزی،  یل،  برز آمریکا،  هند،  چین،  کشورهای  شامل  که 

کستان هستند به عنوان جذاب  ترین خوشه  ها در هدف گذاری بازار  پا

زعفران ایران انتخاب شدند.
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1.  مقدمه: طرح مسأله
به عنوان  آن  از  ی  ادبیات تجار در  که  ایران  بومی  گیاه  زعفران 

شناخته  زرپران  نام  با  گذشته  در  و  می  شود  یاد  سرخ  طالی 

محصوالت  که  است  چندساله  ای  گیاهان  از  یکی  می  شد، 

از استخراج مواد مؤثره آن، ظرفیت  تولیدی و خواص حاصل 

یادی جهت رشد و توسعه تولید و تجارت آن را فراهم  بسیار ز

ی علی  رغم  آورده است. بر اساس آمارنامه وزارت جهاد کشاورز

کشور ایران و اهمیت  تولید بیش از 95 درصد زعفران دنیا در 

سهم  همچنین  و  ی  داروساز صنعت  در  زعفران  باالی  بسیار 

ک  پا و  گل  گیری  کسب وکارهای خانگی همانند  ایجاد  در  آن 

اقتصادی  اطلس  پایگاه  داده  های  بر  بنا  بسته بندی،  و  کردن 

https://atlas.cid.harvard.edu/( به دانشگاه هاروارد وابسته 

کسب وکارهای  ایجاد  در  ایران  پایین  بسیار  سهم   ،)explore

ی  مرتبط با زعفران اعم از صنایع بسته  بندی و همچنین فراور

این  توسعه  و  رشد  مکانیزاسیون،  ی،  داروساز همانند  ثانویه 

چالش  با  آن  یاد  ز ظرفیت  های  علی  رغم  را  کشور  در  صنعت 

آمار بانک  با  مطابق   .) )قربانی،2007 است  نموده  مواجه 

 UN متحد  ملل  سازمان  کاالی  تجارت  ی  آمار داده  های 

)COMTRADE( و مرکز تجارت بین المللی )ITC(. )وابسته به 

 )Trade Map( و پایگاه نقشه تجارت )سازمان جهانی تجارت

با سهم 51 درصدی  ایران  کشور  اقتصادی،  و اطلس تجارت 

 Market( بازار به عنوان رهبر  صادرات زعفران در سال 2018، 

Leader( جهانی شناخته می  شود. به طور کل رهبر بازار توانایی 

تأثیر در چشم  انداز رقابتی آینده یک صنعت و کنترل و هدایت 

افغانستان،  اسپانیا،  کشورهای   )1988  ، )پورتر دارد  را  آن 

کنگ و امارات به ترتیب با 20، 8، 2/8 و  یونان، چین، هنگ 

2/4 درصد در رتبه  های دوم و هفتم تجارت این محصول در 

داده  های  مبنای  بر   .)2020 سید،  )اطلس  هستند  دنیا  سطح 

https://( ایران  اسالمی  ی  جمهور گمرک  توسط  منتشرشده 

کشور   85 به  ایران  زعفران  صادرات  کل   ،)www.irica.gov.ir

جهان انجام می  شود که در سال 95 بیشترین میزان صادرات 

که  است  بوده  دالر  میلیون   95 رقم  با  امارات  کشور  به  مربوط 

ارزش صادرات بنا بر داده  های اطلس تجارت، در سال 2018 

کاهش یافته است. بزرگ ترین واردکنندگان  به 21 میلیون دالر 

هنگ کنگ،  اسپانیا،  امارات،  کشورهای  را  ایران  از  زعفران 

کویت،  آلمان،   ، قطر سوئد،  ایتالیا،  فرانسه،  چین،  افغانستان، 

کشور  هلند، تایوان، بحرین و سوئیس تشکیل می  دهند. البته 

با   2015 سال  تا  واردکنندگان  بزرگ ترین  زمره  در  نیز  عربستان 

رابطه  آن  و پس  از  قرار داشته است  حجم 17/5 میلیون دالر 

ی دو کشور به دالیل سیاسی قطع  شده است. قابل تأمل  تجار

زعفران،  صادرات  در  ایران  باالی  سهم  علی رغم  که  است 

 Value( محصوالت نهایی تولیدی از آن در طول زنجیره ارزش

اسپانیا،  همانند  کشورهایی  نام  به  زعفران  صنعت   )Chain

آلمان، آمریکا، فرانسه و سوئیس در بازارهای جهانی قرار گرفته 

https://resourcetrade.( ترید  رسورس  )وب سایت  است 

با   )Agribusiness( ی  تجار ی  کشاورز مفهوم   .)2020  ،)earth

ی  هدف توجه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع مختلف کشاورز

ارزش  زنجیره  ارزش افزوده در طول  کردن  کثر  و همچنین حدا

کشورهای مورد اشاره بوده است )دی مورا و  بسیار مورد توجه 

همکاران، 2009(. توجه به کسب وکارهای مرتبط با هر صنعتی 

و افزایش ارزش افزوده صنعت زعفران با تکمیل زنجیره ارزش 

ی است )کامیلری،  آن برای رقابت در بازارهای جهانی ضرور

این  فعلی  شرایط  در  مشتریان  بخش  بندی  ابتدا  در  2018(؛ 

صنعت و شناسایی هدف  های جذاب و تمرکز بر آن  ها برای 

است  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  هدف  این  به  دستیابی 

)Schlegelmilch, 2016(. بر این اساس با توجه به این  که کشور 

بخش بندی  است،  دنیا  زعفران  صادرکننده  بزرگ ترین  ایران 

توجه  با  بخش  ها  متناسب  ترین  انتخاب  و  جهان  کشورهای 

و   )Macro Levels( کالن  سطوح  چالش  های  و  اهداف  به 

می تواند  صنعت،  این  ارزش  زنجیره  توسعه  جهت  کمیتی  حا

و  ی  کشاورز نهاده  های  تأمین  از  آن  ارزش  زنجیره  توسعه  به 

زراعی تا تولید غذا و داروهای مورداستفاده در صنایع دارویی 

و مواد غذایی و آشامیدنی کمک نماید. از چالش ها و اهداف 

در  ی  بیکار و  خشکسالی  با  مبارزه  اول،  وهله  در  کالن،  مهم 
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و بلوچستان، سمنان،  استان های خراسان جنوبی، سیستان 

باال  بسیار  نوسانات  از  جلوگیری  دوم  وهله  در  و  کرمان  و  یزد 

بوده که موجبات نارضایتی و عوارض اجتماعی )اعتراضات( 

پی  در  را  آن  تولید  بخش  باألخص  و  ارزش  زنجیره  طول  در 

خواهد داشت.

از  کندگی  پرا لحاظ  از  کشورها  گستردگی  به  توجه  با 

زمینه ای  متفاوت  ویژگی های  دیگر  سوی  از  و  یک سوی 

بخش بندی  برای  جامع  شاخص های  انتخاب  کشورها، 

یکی از چالش های اساسی است. بر اساس نظر پژوهشگران 

است.  شده  ارائه  بخش بندی  برای  متعددی  شاخص های 

قابل اندازه گیری  بخش ها-  بودن  همگن  یسون)1990(،  مور

بودن  دسترس  در  بخش  ها-  داشتن  شناسایی  قابلیت  و 

یابی متفاوت بودن-متناسب بودن  یکردهای بازار -نیازمند رو

کاال و خدمات پیشنهادی سازمان )رقابتی(-سازگار بودن  با 

با بازارها- پایدار بودن بخش  ها را به عنوان مبنای بخش بندی 

کردن  مشخص   ،)2005( ارایجبی  دادند.  ارائه  مناسب 

در  استراتژیک  استفاده  بودن،  مفید  بودن،  همگن  بخش  ها، 

یابی را به عنوان شاخص های اصلی بخش بندی مطرح  بازار

شناسایی  قابل  شاخص های   ،)2016( کامکورا  و  ودل  کرد. 

قابلیت  بودن،  قابل توجه  پاسخگویی،  امکان  بودن، 

مبنای  به عنوان  را  پیگیری  و  تعقیب  قابلیت  دسترسی، 

اساسی معرفی کردند. بدین ترتیب، در پژوهش حاضر تالش 

و  انجام شده  پژوهش های  تجمیع  از  استفاده  با  است  شده 

چهار  اساس  بر  کشورها  قابل اتکای  و  مهم  کمی  داده  های 

ارتباطی،  و  ی  تجار اقتصادی،  جمعیت شناختی،  معیار 

روش  به  کارگیری  با  و  نموده  بخش  بندی  را  جهان  کشورهای 

خوشه  بندی سلسله  مراتبی، کشورهای جذاب را در چارچوب 

ی و متمرکز معرفی نماید. هدف  دسته  هایی قابل هدف  گذار

شمایی  تبیین  نیز  کشورها  اولویت بندی  و  دسته  بندی  از 

ی در  کلی از وضعیت بازارهای جذاب جهت سیاست  گذار

کمیت و دولت و همچنین بخش خصوصی فعال  سطح حا

پژوهش  اصلی  سؤال  بنابراین  است؛  بوده  صنعت  این  در 

شاخص های  اساس  بر  که  نمود  مطرح  می توان  این گونه  را 

ی و ارتباطی(  چهارگانه )جمعیت شناختی، اقتصادی، تجار

مناسب  ترین خوشه های ورود به بازارهای زعفران چیست؟

2. مبانی نظری و پیشینه پژوهش
: بخش بندی بازار اقدامی است که به  وسیله  بخش بندی بازار

آن، یک بازار به چند گروه از خریداران دارای ویژگی ها، نیازها 

ارمسترانگ،  و  )کاتلر  می  شود  تقسیم  متفاوت  یافته های  یا 

یابی است که موجب  2011( و یکی از بنیادی  ترین اجزای بازار

مشتری  ارزش  افزایش  و  دقیق تر  جایگاه یابی  و  ی  هدف گذار

کورا، 2016(. به طور کل، بخش  بندی بازار  کاما می شود )ودل و 

شامل دسته  بندی بازارها اعم از بازارهای مصرفی  )اسچیفمن 

 ، و کانوک، 2018؛ آسائل، 2000(؛ و بازارهای صنعتی )دولینکار

کالن یا  گارد، 2008؛ ساوردا، 2011( بر در دو سطح  2004؛ الما

خرد است )هاوکینز و موترسبائوق، 2011(.

بازارهای  در  بخش  بندی   : بازار بخش  بندی  سطوح 

مصرفی و صنعتی دارای معیارهای متفاوتی است به  گونه  ای 

ی  رفتار ویژگی  های  بر  متکی  عمومًا  مصرفی  بازارهای  در  که 

بازارهای  در  و   )2011 موترسبائوق،  و  )هاوکینز  روانشناسی  و 

موقعیت  شامل  کالن  ویژگی  های  بر  مبتنی  صنعتی 

کنش جمعیتی  ی، پرا جغرافیایی، جمعیتی، سطوح ساختار

ی است  و شاخص  های کالن اقتصادی همانند تورم و بیکار

 .)2016 آماندا،  2016؛  مقدسی،  2011؛  )هاوکینزووترسبائوق، 

بخش بندی بازار صنعتی در دو سطح سازمانی و کشور است 

)آماندا، 2016(. در سطح سازمانی ویژگی های شرکت در دو 

ی  سطح کالن و خرد مورد بررسی قرار گرفته و در سطح کشور

جمعیت شناختی،  اقتصادی،  سیاسی،  کالن  شاخص های 

بخش بندی  مؤلفه های  به عنوان  کشورها  غیره  و  جغرافیایی 

 ، مورد استفاده قرار می گیرند. با عنایت به نوع پژوهش حاضر

سطح  در  و  صنعتی  بازارهای  بخش  بندی   )2010( دراموند 

ی را متناسب بخش  بندی بازارهای در سطح صنعت  کشور

و در فضای رقابت بین  الملل پیشنهاد می  دهد.
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جدول 1- تقسیم بندی بازار بر اساس بازارهای مختل)درآموند و همکاران،2010(

شاخص  ها  معیارهانوع بازار

بازارهای مصرفی

مشخصات فردی

اطالعات جمعیت شناختی از قبیل سن، جنسیت و دوره زندگی خانوارها

بر اساس متغیرهای اقتصادی - اجتماعی از قبیل شغل، سوابق تحصیلی، درامد و ...

بر اساس موقعیت جغرافیایی بر اساس جغرافیا

متغیرهای رفتاری

بخش بندی بر اساس مزایای محصول

بخش  بندی بر اساس کاربرد محصول از نوع مصرف شدید، مصرف در حد متوسط، مصرف به ندرت 
و بدون مصرف

بخش  بندی بر اساس سبک زندگی، نگرش  ها و شخصیت افرادمتغیرهای روان شناختی

بازارهای صنعتی
بر اساس متغیرهای خرد/کالن سازمانی و در بازه ایستا /پویاسطح سازمانی

بر اساس متغیرهای خرد/کالن سازمانی. در بازه ایستا/پویاسطح کشوری

 ، بازار بخش  بندی  برای   )2016( کامکورا  و  وودل 

به  آن  ها می توان  از مهم  ترین  که  کرده  اند  بیان  را  ویژگی  هایی 

ی و در دسترس بودن از  قابلیت اندازه  گیری، تفکیک، پایدار

آن جمله هستند. دراموند )2010( هم متغیرهای بخش  بندی 

بازار را در دو سطح کالن و خرد تفکیک نموده که در جدول 

)2( به تصویر کشیده شده است.

کالن و خرد بازارهای جهانی )درآموند و همکاران،2010( جدول 2- بخش بندی 

مثالمتغیرهاسطح بخش بندی

بخش بندی کالن

بزرگ، متوسط، کوچکاندازه صنعت

محلی، ملی، اتحادیه اروپا، جهانیمحل جغرافیایی

خرده فروشی، مهندسی، خدمات مالیبخش صنعت

بر اساس کاال و خدماتبازار نهایی

پژوهش های  بخش بندی،  معیارهای  اساس  بر   

موردبررسی  بخش بندی  مورد  در  متنوع  حوزه  در  مختلفی 

گارسیا  از آن ها اشاره  شده است.  که به نموهایی  گرفته  قرار 

پرداخت  به  تمایل  و  بازار  تقسیم بندی   ،)2000( سانچز  و 

سبک  اساس  بر  را  اسپانیا  در  ارگانیک  محصوالت  برای 

که  داد  نشان  نتایج  دادند.  انجام  مصرف کنندگان  زندگی 

یست  ز تخریب  و  غذایی  یم  رژ نگران  که  مصرف کنندگان 

را  ارگانیک  محصوالت  بیشتر  به احتمال  هستند  محیط 

خریده و قیمت باالتری برای آن پرداخت خواهند کرد. نصیر 

بازارهای  برای  مشتریان  تقسیم بندی   ،)2014( همکاران  و 

بخش  بندی  دادند.  قرار  بررسی  مورد  را  ارگانیک  غذاهای 

اجتماعی،  مسئولیت پذیر  بودن،  سالمت محور  اساس  بر 

و  شد  انجام  زندگی  سبک  و  یست محیطی  ز مسئولیت های 

که نگرش مثبتی به غذاهای ارگانیک داشتند  نهایتًا افرادی 

از  بیشتر  آن ها  اجتماعی  مسئولیت های  و  سالمت محور 

تقسیم بندی   ،)2018( گل  ا و  سالم  بود.  دیگر  بخش های 

گاهانه  ی مصرف کنندگان آ بازار بر اساس خواسته های رفتار

و  داده  قرار  بررسی  مورد  را   )eco-socially( سبز  جامعه 
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مشتریان سه بخش را بر اساس درآمد، تحصیالت، جنسیت 

همکاران  و  سریهادی  بودند.  کرده  تقسیم  اقامت  محل  و 

از  طبقه بندی  کارتا:  جا گردشگری  بازار  تقسیم   ،)2016(

بررسی  مورد  را  خارجی  بازدیدکنندگان  زندگی  سبک  انواع 

نوع  چهار  دادکه  نشان  خوشه ای  تجزیه وتحلیل  دادند.  قرار 

و  اشتغال  وضعیت  نژاد،  سن،  اساس  بر  خارجی  گردشگران 

و  کراوس  هال  شوند.  تقسیم  می تواند  قبلی  سفرهای  تعداد 

همکاران )1988(، با توجه به وجود معیارها و شاخص  های 

ویژگی  هایی  زعفران،  بازار  کالن  بخش  بندی  در  فراوان  مؤثر 

مرتبط  و  بودن  قابل اتکا  اطالعات،  بودن  دسترس  در  مانند 

در  دادند.  قرار  خود  کار  مبنای  را  زعفران  یابی  بازار با  بودن 

نتیجه بر اساس موارد مطرح شده، در پژوهش حاضر از چهار 

دسته شاخص پژوهش به شرح زیر است

مهم  جهت  این  از  معیار  این  شناختی:  جمعیت  الف( 

هر  برای  را  محاسبه  قابل  و  واقعی  داده  هایی  که  است 

از  یکی  و   )2018 )کامیلری،  می  دهند  ارائه  جامعه  ای 

)کاجانوا  است   بازارها  بخش  بندی  معیارهای  مهم ترین 

)دراموند  کالن  و  خرد  سطوح  در  که   )2019 همکاران،  و 

کامیلری  است.  تفکیک  قابل   )2010 همکاران،  و 

جغرافیایی  نقاط  در  جمعیت  کم  ترا و  میزان   ،)2018(

و  بخش بندی  در  مهم  عوامل  از  یکی  را  مختلف 

شاخص  های  می  داند.  کالن  بازارهای  ی  هدف  گذار

کاتلر  مهم جمعیت  شناختی در تقسیم  بندی بازار از نظر 

جمعیت،  رشد  نرخ  و  تعداد  شامل   )2006( همکاران  و 

میزان توسعه زیرساخت های رفاهی یا همان شهرنشینی 

هستند و امید به زندگی )هسلن و همکاران، 1993( نیز 

امید  البته  که  می  دهد  قرار  تحت تاثیر  را  شاخص  ها  آن 

و  )پترسون  زندگی  کیفیت  با  مرتبط  گونه  ای  به  زندگی  به 

شاخص  های  اهمیت  به  توجه  با  است.   )2000 مالهوترا، 

در  آن  نمود  که  زندگی  کیفیت  آن،  رشد  نرخ  و  جمعیت 

شاخص  های امید به زندگی و میزان شهرنشینی متصور 

، صندوق بین المللی  است و در سازمان  های جهانی کار

تحلیل  ها  در  کید  تا مورد  بسیار  هم  جهانی  بانک  و  پول 

هستند، در پژوهش حاضر از این چهار شاخص در قالب 

معیار جمعیت  شناختی استفاده شده است. 

معیارهای  از  یکی  عنوان  به  اقتصاد  معیار  اقتصادی:  ب: 

و بل، 2008(  یند  بازارها )و محیطی مهم در بخش  بندی 

و  کاتلر  می  شود.  تشکیل  متعددی  شاخص  های  از 

فقر  بازارها،  کالن  بخش  بندی  در   ،)2006( همکاران 

شاخص  و  می  دانند  مهم  بسیار  را  اقتصادی  رفاه  یا  و 

به طور  می  دهند.  قرار  کید  تا مورد  بسیار  را  سرانه  درآمد 

مورد  بازارها  بخش  بندی  برای  یادی  ز شاخص  های  کل 

سیاسی  و  اقتصادی  تحلیل  های  در  که  هستند  نظر 

و  پول  بین المللی  صندوق  و  جهانی  بانک  در  امروزه 

سازمان  های اطالعاتی-سیاسی از سه عامل مهم ضریب 

مهم ترین  عنوان  به  اشتغال  نرخ  و  سرانه  درآمد  جیبنی، 

بازارها  و  شاخص  های اقتصادی در بخش  بندی جوامع 

کید  استفاده می  کنند. در پژوهش حاضر نیز با توجه به تا

یاد و استفاده مکرر از این سه شاخص در قالب معیار  ز

اقتصادی برای بخش بندی استفاده شده است. 

میزان  معیار  سه  از  کشورها  بین  ستد  و  داد  ی:  تجار ج( 

همچنین  و  ملی  ناخالص  تولید  به  صادرات  و  واردات 

)هلسن  می  شود  تشکیل  مصرف کننده  قیمت  شاخص 

و همکاران، 1993(. میزان تقاضا برای واردات به عنوان 

کید  یکی از شاخص  های مهم در بخش  بندی بازار مورد تا

صنایع  توسعه  طرفی  از   .)1994 )ناچوام،  است  بوده 

مرتبط که یکی از مهم  ترین آن  ها صنایع دارویی است که 

استفاده  سرطان  و  آلزایمر  داروهای  تولید  برای  را  زعفران 

ی مهمی در بخش بندی  می  کنند به عنوان شاخص تجار

ی مورد استفاده است.  تجار

د( ارتباطات: معیار فاصله جغرافیایی از نظر کاتلر و همکاران 

 )1998(  )1999( مالهوترا  و  پترسون  همچنین  و   )2006(

کشورها  ی بین  که توسعه روابط تجار بسیار مهم هستند 

موقعیت  و  فاصله  می  دهند.  قرار  خود  تحت تاثیر  را 



یور 1401  14      شماره 114، مرداد و شهر

جغرافیایی کشورها نسبت به یکدیگر نیز از عوامل مهمی 

ی از پژوهش  ها به آن اشاره شده  است که تقریبا در بسیار

همکاران  و  کاتلر  و   )2003( همکاران  و  حسان  است. 

ی  ی و ارتباطات بین فعاالن تجار )2006( توسعه تکنولوژ

امر  این  که  می  دانند  مهمی  بسیار  عامل  را  کشورها  بین 

بدین  دارد.  بستگی  کشورها  در  اینترنت  نفوذ  میزان  به 

سبب، دو عامل فاصله جغرافیایی و توسعه اینترنت در 

کشورها مورد استفاده در تحلیل ها قرار گرفته است. 

و  شاخص  ها  معیارها،  فوق،  توضیحات  به  عنایت  با 

منابع آن  ها در جدول )3( مشخص شده  اند.

جدول 3- معیارها، شاخص  ها و پیامدهای استفاده از آنها در خوشه  بندی پژوهش حاضر

منابع نام شاخص )شناسه(معیارهای کالن

جمعیت شناختی

)pop( جمعیت)کامیلری )2018(، کاتلر و همکاران )2006(، هلسن و همکاران )1993

)gr(رشد جمعیت)کاتلرو همکاران )2006(، هلسن و همکاران )1993

)urb(شهرنشینی)کاتلر و همکاران )2006(، وایند و بل )2008

)life(امید به زندگی)کاتلر و همکاران )2006(، وایند و بل )2008(، پترسون و مالهوترا )1999

اقتصادی

)inc(درآمد سرانه)حسان و همکاران )2003( هلسن و همکاران )1993

)gini(ضریب جینی)کاتلرو همکاران )2006(، حسان و همکاران )2003

)unim(نرخ بیکاری)پترسون و مالهوترا )1999(، پترسون و مالهوترا )1999

تجاری

)simp(واردات زعفران)ناچوم )1994(، هلسن و همکاران )1993

)sexp(صادرات زعفران)حسان و همکاران )2003(، هلسن و همکاران )1993

)phae(صادرات مواد دارویی)حسان و همکاران )2003

ارتباطات
)int (ضریب نفوذ اینترنت)کاتلر و همکاران )2006(، حسان و همکاران )2003

)dis(فاصله جغرافیایی از ایران)حسان و همکاران )2003(، پترسون و مالهوترا )1999(، هلسن و همکاران )1993

3.  روش شناسی پژوهش
کاربردی- توسعه  ای،  پژوهش حاضر از منظر هدف پژوهشی 

منظر  از  و  همبستگی  توصیفی-  پژوهشی  روش  منظر  از 

نوع  از  و  کمی  پژوهش  های  قالب  در  داده  ها  گردآوردی  روش 

ی را کشورهای عضو  مطالعات کتابخانه  ای است. جامعه آمار

کشور  سازمان ملل متحد تشکیل داده است. از مجموع 196 

کشور به صورت پاالیش  عضو سازمان ملل متحد تعداد 166 

مرحله  ای و در دو مرحله با شرایط ذیل انتخاب شدند.

باشند:  داشته  را  حالت  دو  از  یکی  باید  اول  مرحله  در 

از درآمد سرانه  یا  نفر  شاخص  های جمعیت باالی 500 هزار 

از  زعفران یکی  که  این است  . دلیل اصلی هم  10 هزار باالی 

ی است و ورود آن به  کاالهای گران قیمت در صنعت کشاورز

کم باشد،  که تعداد مشتریان یا درآمد سرانه آن  ها  کشورهایی 

هزینه  بر خواهد بود.

در مرحله دوم، بعد از فیلتر شدن بر اساس شاخص های 

دلیل  است.  استراتژیک  منطقه  ای  در  گرفتن  قرار  ذکرشده، 

آن هم این است که تعدادی کشور وجود دارند که در مناطقی 

از نظر جغرافیایی، سیاسی و  و  از دنیا قرار داشته  دورافتاده 

جمعیتی، اهمیت چندانی در روابط اقتصادی دنیا ندارند.

تشکیل   جهان  کشور   166 از  حاضر  نمونه  کل،  به طور 

کشورهای حاضر در  ترکیب جمعیت شناختی  شده است. 

پژوهش به شرح جدول )4( مشخص شده است.
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جدول 4- ترکیب جمعیت شناختی نمونه پژوهش

(تعداد اعضاکشورهای بخششرح کد شناسهجمعیت )میلیون نفر

تعداد کشورهای حاضر در هر منطقه

988/9CAآسیای مرکزی و قفقاز

262490/4EAآسیای شرقی و اقیانوسیه

181753/6WUآسیای جنوبی و خاورمیانه

23333/7EUاروپای شرقی و روسیه

15412WUاروپای غربی و اسکاندیناوی

13555NAآمریکای شمالی و کارائیب

521241/4AFآفریقا

10428/4SAآمریکای جنوبی

-1667303/4جمع

Sources: http://www.mapcrow.info https://data.worldbank.org.
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ar.html

سال  در  جهان  جمعیت  نفر  میلیارد   7/4 کل  تعداد  از 

کل جمعیت  2017، تعداد 7/3 میلیارد نفر معادل 98 درصد 

تعداد  متحد  ملل  سازمان  عضو  کشور   196 تعداد  از  و  جهان 

گرفتند.  کشورها مورد بررسی قرار  کشور معادل 85 درصد   166

با  کشور   143 داده  ها،  تحلیل  در  که  است  قابل  ذکر  البته 

در  تقریبی 95  با درصد  نفر  جمعیتی در حدود 7/02 میلیارد 

و  شدند  بررسی  قابل اعتماد  نمونه  به عنوان   SPSS 25 نرم  افزار 

کشور به علت عدم وجود داده  های معتبر از نمونه حاضر   23

حذف شدند با استفاده از فرمول  )فربد و همکاران، 1388(. 

گرفتن  نظر  در  با  موارد مشخص شده  از حذف  نتیجه پس  در 

تعداد   ،) کشور پژوهش )143  در  قابل استفاده  داده  های  تعداد 

بهینه خوشه  ها در پژوهش عدد 8 انتخاب شد. نمونه پژوهش 

گرفتن معیارهای جمعیت، درآمد در سال 2016  نیز با در نظر 

هستند.  قابل اعتماد  مورد،   143 جغرافیایی  منطقه  یا  سرانه 

به  باید  بخش بندی  برای  مناسب  الگو  یک  انتخاب  برای 

اصلی  مبنای  انتخاب  شود:  داده  پاسخ  اساسی  سؤال  دو 

معیار  چهار  مبنای  بر  پژوهش  این  )در  بازار  بخش بندی  برای 

ی و ارتباطات( و انتخاب  جمعیت شناختی، اقتصادی، تجار

یند، 1978(. برای پاسخ به قسمت  روش مناسب بخش بند )و

دوم از تکنیک تحلیل خوشه  ای سلسله مراتبی جهت تحلیل 

داده  ها  تحلیل  روش  به عنوان   SPSS 25 نرم افزار  در  داده  ها 

که بر اساس مبانی  استفاده شده است. دلیل آن هم این است 

نظری ذکرشده، هر خوشه به صورت دسته  هایی همگنی است 

و بین عناصر هر  کمترین فاصله  که در بین عناصر هر دسته 

دسته با دسته  های دیگر بیشترین ناهمگنی وجود داشته باشد. 

از روش وارد )WARD( نیز برای محاسبه فاصله بین دسته  ها 

استفاده شده است. در پاسخ به قسمت اول 12 شاخص کالن 

که در قالب چهار معیار در پژوهش حاضر انتخاب شده اند که 

عوامل انتخاب شده در مورد هر معیار در ادبیات پژوهش جزء 

مهم ترین شاخص  های تحلیل هستند و اطالعات قابل اعتماد 

نیز در مورد آن  ها در دسترس است. شاخص  های استفاده شده 

در جدول )5( مشخص شده اند.
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جدول5- معیارها، شاخص  ها و پیامدهای استفاده از آن ها در خوشه  بندی پژوهش حاضر

نتایج حاصلنام شاخص )شناسه(معیارهای کالن

جمعیت شناختی

)pop( افزایش تعداد مشتریان در بازار موجود واجد شرایط و هدف گذاری بهترجمعیت

)gr( برنامه  ریزی بلندمدت و کوتاه مدت بر ظرفیت بازاررشد جمعیت

)urb( برنامه ریزی بر میزان افزایش مصرف گرایی و توجه بیشتر به سالمت و غذاشهرنشینی

)life( برنامه ریزی بر مبنای سالمت و غذاامید به زندگی

اقتصادی

)inc( نوسان تقاضادرآمد سرانه

)gini( یع درآمد و شناسایی بخش  های موجود واجد شرایطضریب جینی توز

)unim( نوسان تقاضانرخ بیکاری

تجاری

)simp( شناخت میزان دانش محصول و برند، شناخت میزان نفوذ رقباواردات زعفران

)sexp( شناسایی رقبای اصلی، برنامه ریزی کنترل واردکنندگان برند ساز بدون کارخانهصادرات زعفران

)phae( برنامه ریزی در صنایع پایین دست جهت هدف گذاری صادراتی و توسعه صنعتیصادرات مواد دارویی

ارتباطات
)int( یابیضریب نفوذ اینترنت ، گزینش استراتژی  های آمیزه بازار گزینش نوع ورود به بازار

)dis( بخش  بندی منطقه  ای بازار و بهینه سازی هزینه  های حمل ونقل و توسعه بازارفاصله جغرافیایی از ایران

Sources:
 https://www.cia.gov/library/readingroom/document/
https://www.intracen.org/
https://comtrade.un.org/
https://www.irica.gov.ir/web_directory
https://www.maj.ir/Index.aspx?page

4. تحلیل داده  ها و یافته  ها
که به عنوان  کشور عضو سازمان ملل متحد  کل 196  از تعدد 

سال  در  آن  کشور   144 بودند،  حاضر  پژوهش  ی  آمار جامعه 

که 26  2016 واردکننده زعفران از نقاط مختلف دنیا بوده  اند 

کشور حجم وارداتی بیش از یک میلیون دالر داشته  اند. ایران 

با صادرات به 85 کشور جهان که تنها 15 کشور وارداتی بیش 

درصدی   71 سهم  داشته  اند،  را  ایران  از  دالر  یک میلیون  از 

که نسبت به سال 2015،  تجارت زعفران در سال 2016 دارد 

)داده  های  می  دهد  نشان  را  درصدی   34 معادل  رشدی 

داده های  بانک  1396؛,  ایران،  اسالمی  ی  جمهور گمرک 

صادرات   .)2016 متحد،  ملل  سازمان  کاالی  تجارت  ی  آمار

ایران و جهان و همچنین سهم نسبی ایران از تجارت جهانی 

زعفران در جدول )6( آورده شده است.

جهانی  تجارت  از  ایران  سهم   )6( جدول  اساس  بر 

 )2015 و   2007 سال های  )به غیراز  بوده  درصد   50 از  بیش 

زعفران  جهانی  بازارهای  در  ایران  قدرت  نشان دهنده  که 

ایران  رقیب  سنتی  به طور  اسپانیا  ایران،  کنار  در  است. 

اساس  بر  کشور  این  درحالی که  دارد  قرار  زعفران  تجارت  در 

زعفران  بزرگ  وارد کنندگان  از  یکی  تجارت  اطلس  داده  های 

سازمان  اعالم  اساس  بر  کشور  این  داخل  در  و  است  ایران 

از 10 هکتار  کمتر   ،)FAO( ی ملل متحد کشاورز و  خواروبار 

حوزه  در  برتر  کشورهای  دارد.  وجود  کشت شده  زعفران 

کشورهای  از ایران و اسپانیا می توان به  تجارت زعفران، بعد 

نمود  اشاره  امارات  و  هنگ کنگ  چین،  یونان،  افغانستان، 

)ITC، داده  های مرکز بین اللملی تجارت(.



بخش  بندی کالن بازارهای بین  المللی زعفران ...        17

جدول 6 -سهم صادرات زعفران ایران طی سال های 2001-2016 ارقام )میلیون دالر(

صادرات جهانصادرات ایرانسال
سهم ایران از کل صادرات 

جهانی)درصد(
صادرات جهانصادرات ایرانسال

نسبت ایران از تجارت جهانی 

)درصد(

200151/478/30/6562009331/5299/50/602

200253/582/30/6502010367/9448/10/739

200366/5990/6712011367/9450/10/817

200492/21270/7252012418/9497/40/842

200592/6127/50/7262013200/3284/70/703

200686/3122/40/7052014227/6321/40/708

200750/5103/20/4892015164/7380/20/433

200891/6181/90/5032016286404/70/706

)comtrade.un.org ی اسالمی ایران،1396 و )گمرک جمهور

 نتایج حاصل از تحلیل خوشه  ای سلسه  مراتبی با کمک 

از  نشان  پژوهش  روش  شناسی  مبنای  وبر   SPSS25 نرم  افزار 

به  خوشه  هر  مشخصات  می  دهد.  را  خوشه  هشت  وجود 

شرح جدول )7( مشخص شده است.

بر اساس جدول )7( از نظر تعداد، خوشه دوم، شلوغ  ترین 

کشور ایاالت متحده آمریکا و  و خوشه هشتم تنها دربرگیرنده 

کم عضوترین خوشه است. از نظر جمعیتی هم خوشه پنجم 

کشور چین و هند بوده و می تواند به عنوان یکی از  شامل دو 

جذاب ترین خوشه  ها مورد بررسی باشد.

جدول 7- نتایج حاصل از خوشه  بندی سلسله مراتبی

عدد 

خوشه

تعداد 

اعضا

توزیع جغرافیایی
نام اعضا

(تعدادشناسه جمعیت )میلیون نفر

119

AF6

758/4

، کنیا، مراکش، آفریقای جنوبی، تانزانیا، اوگاندا الجزایر

SA4ونزوئال ، آرژانتین، کلمبیا، پرو

EU2لهستان، اوکراین

EA3کره جنوبی، مالزی، نپال

کانادا، عراق، ازبکستان، افغانستان4سایر
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عدد 

خوشه

تعداد 

اعضا

توزیع جغرافیایی
نام اعضا

(تعدادشناسه جمعیت )میلیون نفر

2100

AF30

902

 ، ، ساحل عاج، گابن، غنا، گینه، لسوتو ، کامبوج، کامرون، آفریقای مرکزی، کومور بنین، بوتسوانا، بورکینافاسو

، رواندا، سنگال،  یس، موزامبیک، نامیبیا، نیکاراگوا، نیجر یتانی، مور ، ماالوی، مالی، مور لیبریا، ماداگاسکار

یمباوه ، تونس، زامبیا، ز سیارالئون، سوئیزلند، توگو

CA8ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، مغولستان، تاجیکستان، ترکمنستان

SA5پاراگوئه، اروگوئه ، بولیوی، شیلی، اکوادور

NA9گواتماال، هائیتی، هندوراس، جامائیکا، پاناما، ترینیداد ، یکا، دومنیکن، السالوادور کاستار

WU11پرتغال، سوئد، سوئیس، فنالند ، اتریش، بلژیک، دانمارک، ایرلند، لوگزامبورگ، هلند، نروژ

EU18
آلبانی، بالروس، بوسنی، بلغارستان، کرواسی، قبرس، چک، استونی، یونان، مجارستان، لتونی، لیتوانی، 

مقدونیه، مولداوی، رومانی، صربستان، اسلواکی، اسلوونی

WA6یه، فلسطین، یمن ، سور جیبوتی، اردن، قطر

EA13
، سریالنکا،  ، سنگاپور ، نیوزلند، پاپوا گینه نو کائو استرالیا، بوتان، فیجی، گویان، هنگ کنگ، الئوس، ما

تایوان، تیمور

311

AF3

1186/5

، اتیوپی ، مصر کنگو

EA5بنگالدش، ژاپن، فیلیپین، تایلند، ویتنام

مکزیک، روسیه، ترکیه3سایر

کستان444836/5 برزیل، اندونزی، نیجریه، پا

چین، هند5222661

64WU4274/6فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا

عربستان، اسپانیا72277/5

ایاالت متحده آمریکا811326/6

1437023/1جمع

در ادامه و در جدول )8( با بررسی نسبت تعداد جمعیت 

هر خوشه نسبت به تعداد اعضای )کشورها( آن ها رتبه هر یک 

کرد. دلیل استفاده از نسبت  از خوشه  ها را مشخص خواهد 

جمعیت به تعداد اعضا این است که هر چه خوشه  ای دارای 

در  باشد،  بیشتری  جمعیت  درعین حال  و  کمتر  اعضای 

ی راه سهل  تری را در اختیار  تدوین سیاست  های هدف گذار

تصمیم گیران قرار خواهد داد.

بر اساس جدول )8(، خوشه 5 که از دو کشور پرجمعیت 

بهترین خوشه  به عنوان  و هند تشکیل شده  یعنی چین  دنیا 

انتخاب شده است. دلیل قرار گرفتن این دو کشور در اولویت 
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اول شاخص  های جمعیت، فاصله جغرافیایی، درآمد سرانه 

دوم  رتبه  دارد.  آن  ها  با  ایران  کشور  که  است  ارتباطاتی  و 

ایاالت متحده  کشور  شامل  تنها  که  هشتم  خوشه  به  مربوط 

که شاخص  های  آمریکا است را شامل می شود، به  این دلیل 

اقتصادی و جمعیت شناختی آن   بسیار باال است و واردات 

زعفران به آن از عدد باالیی برخوردار بوده است.

جدول 8- نسبت جمعیت به تعداد اعضای هر خوشه

نسبت جمعیت به تعداد اعضاعدد خوشهرتبه

151330/5

28326/6

34209/13

43107/86

5184/27

6668/65

7738/75

829/02

کشور برزیل، اندونزی، نیجریه،  رتبه سوم متعلق به چهار 

صندوق  اعالمیه  اساس  بر  آن  مورد  سه  که  است  کستان  پا

جزء   ،)International Monetary Funds( پول  بین المللی 

یاد در  کشورهای در حال صنعتی شدن هستند و به احتمال ز

و  اقتصادی  شاخص  های  با  کشورهایی  به  نزدیک  آینده  ای 

جمعیت شناختی باال خواهند بود.

وجود  دلیل  به   ،)6( جدول  در  هشتم  تا  چهارم  رتبه  های 

کمتری  اهمیت  از  یاد،  ز کندگی  های  پرا و  یاد  ز اعضای 

بسیار  مسأله  اما  هستند؛  برخوردار  اول  رتبه  سه  به  نسبت 

اسپانیا در یک خوشه  و  کشور عربستان  گرفتن دو  قرار  مهم 

و در عین حال در رتبه هفتم است. با توجه به این که اسپانیا 

به عنوان بزرگ ترین واردکننده زعفران ایران و یکی از سه کشور 

از جذاب  ترین  یکی  نیز  و عربستان  دنیا  یست پذیر  تور بزرگ 

در  آن ها  گرفتن  قرار  است،  یست پذیر  تور اسالمی  کشورهای 

ی باید  رتبه هفتم نشان می  دهد که سیاست  های هدف  گذار

در مورد این دو کشور به صورت احتیاطی باشد؛ ازاین جهت 

خاصیت  های  به  توجه  با  زعفران  چمدانی  صادرات  که 

یست ها  تور و  مسافران  طریق  از  اسپانیا،  کشور  در  ذکرشده 

برند  از منابع اصلی برای اشاعه  شکل گرفته و به عنوان یکی 

تا سال 2015 یکی  کشور عربستان هم  برای  کشور است.  آن 

و  بوده  ایران  از  زعفران  واردکننده  کشورهای  اصلی ترین  از 

از آن  را دارا بوده است؛ بعد  کشور اسپانیا  با  شرایطی مشابه 

کشور قطع شده و در  به علت روابط سیاسی، ارتباط بین دو 

صورت تجدید رابطه، روند قبلی ادامه دار خواهد بود.

5. نتیجه  گیری و توصیه های سیاستی
پژوهش حاضر درصدد بخش بندی بازارهای جهانی زعفران 

ی  بر اساس چهار مؤلفه جمعیت شناختی، اقتصادی، تجار

موردبررسی  جهان  کشور   196 اساس  بر  که  بود  ارتباطات  و 

علت  به  کشور   31 تعداد  اول  مرحله  در  شد.  گرفته  قرار 

شاخص  های جمعیت باالی 500 هزار نفر و یا از درآمد سرانه 

 22 دوم  مرحله  در  و  حذف   ) کشور  31( فیلتر  هزار   10 باالی 

کشور به علت عدم وجود داده  های قابل اعتماد کنار گذاشته 

از  پس  که  بود  کشور   143 اساس  بر  تحلیل  مبنای  و  شدند 

عضو  بیشترین  هدف،  جامعه  از  خوشه   8 به  شدن  تقسیم 

ازنظر تعداد کشور در خوشه دوم با حضور 100 کشور و کمترین 

آن ها مربوط به خوشه  های 5، 7 و 8 به ترتیب با 2،2 و 1 عضو 

هستند. بررسی داده  های مرتبط با هر کشور در پژوهش نشان 

جمعیت  میزان  بر  بیشتر  خوشه  بندی  تمرکز  که  دارد  این  از 

، کشورهای  گرفته است. از نظر 11 شاخص دیگر کشورها قرار 

یادتری نسبت به شاخص جمعیت  کندگی ز هر خوشه از پرا

دارند.

می تواند  کاربردی  به صورت  که  پژوهش  مهم  نتایج  از 

مورداستفاده قرار گیرد، متمرکز شدن بر خوشه  هایی است که 

بازار  توسعه  تا  داشته  بیشتری  جمعیت  با  کمتری  کشورهای 

گیرد.  بیشتری صورت  ی  بهره  ور و  کمتر  با هزینه  بین  المللی 
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از لحاظ  بر اساس خروجی خوشه  ها، خوشه پنجم و هشتم 

بهینه ترین  دارای  تعداد،  همچنین  و  درآمدی  جمعیتی، 

علت  به  آمریکا(  کشور  )شامل  هشتم  خوشه  و  بوده  خوشه 

از  یکی  جز  می تواند  آمریکا  با  ایران  کشور  خاص  شرایط 

کشور چین  که دارای  گزینه های پیش رو باشد. خوشه پنجم 

صادرات  خوشه  جذاب ترین  به عنوان  می توان  بوده  هند  و 

ایران پیشنهاد داد. دلیل آن هم این است که با توجه به اینکه 

حوزه  در  گران قیمت  محصولی  به عنوان  زعفران  محصول 

کشورهای  ی شناخته می شود ورود آن به  کشاورز محصوالت 

با جمعیت پایین و فاصله جغرافیایی باال توجیه اقتصادی 

نداشته و مقرون به صرفه نخواهد بود. ازاین رو کشور ایران باید 

سیاست هایی را در تدوین بسته بندی )شکل، اندازه، جنس 

از  و  کرده  طراحی  مربوطه  کشورهای  بافرهنگ  مطابق   )... و 

دیگر  سوی  از  و  یک جهت  از  مستمر  و  مدون  برنامه  طریق 

به صورت متمرکز و با اولویت بر برنامه صادراتی به کشورهای 

کند. همچنین یکی دیگر از راه  های ورود  هند و چین اقدام 

از فرصت  کشورهای پرجمعیت استفاده  این  به  ایران  کشور 

ی شانگهای است که می تواند نقطه  ایران در سازمان همکار

کشور ایران در این زمینه باشد تا بتواند  اتکای مناسب برای 

یادی  ز حد  تا  و  شده  کشورها  این  وارد  مستقیم  به صورت 

برساند.  اشباع  نقطه  به  را  محصول  این  از  ایران  صادرات 

ایران  بین  مستقیم  کانال  یک  به عنوان  می تواند  روش  این 

کانال  طریق  از  و  واسطه  بدون  تا  باشد  هدف  کشورهای  و 

مناسب  کیفیت  و  قیمت  با  را  محصول  بتوانند  مستقیم 

از  یکی  متأسفانه  برسانند.  نهایی  مصرف کننده  دست  به 

مشکالت عدیده ایران در صادرات این محصول نبوده کانال 

مستقیم برای صادرات است و استفاده از کشورهای واسطه 

باعث شده است که عماًل نام و نشانی از کاالی ایرانی در نزد 

کشورهای خریدار نبوده و زعفران را با نام کشورهای واسطه به 

دست مصرف کنندگان نهایی برسانند.

قالب  در  پایی  ارو کشورهای  بخش بندی  همچنین 

شامل  که  ششم  خوشه  می توان  که  گرفت  شکل  خوشه  سه 

به عنوان  را  است  بریتانیا  و  آلمان  ایتالیا،  فرانسه،  کشورهای 

جذاب ترین خوشه در کوتاه  مدت در نظر گرفت. جذاب ترین 

از این لحاظ که به نسبت خوشه های دیگر شامل کشورهای 

میزان  اینکه  هم  و  بوده  پایین تر  کشورها  تعداد  پایی،  ارو

کاماًل  دیگر  خوشه های  به  نسبت  کشورها  این  جمعیت 

فعالی  و  جهانی  نمایشگاه  های  اساس  بر  است.  محسوس 

در  ساالنه  صورت  به  ی  کشاورز محصوالت  حوزه  در  که 

ایجاد  را  مناسبی  زمینه  می  شود  برگزار  هدف  کشورهای  این 

خواهد کرد تا بتوانند محصول خود را عرضه کرده و در اختیار 

کشورها)به  این  کثر  ا همچنین  دهند.  قرار  هدف  کشورهای 

پا بوده و فرصت مناسبی را ایجاد  جز بریتانیا( جز اتحادیه ارو

ورود  زمینه  های  و  کرده  استفاده  مبنا  این  از  که  کرد  خواهد 

که  آلمان  مانند  کشورهایی  در  همچنین  دهند.  گسترش  را 

دیگر  حوزه  های  از  برخی  در  صادرات  مناسب  زمینه های 

از هزینه های واردات  که برخی  وجود دارد پیشنهاد می گردد 

مبادالت  طریق  از  را  باال  ی  تکنولوژ دارای  و  اساسی  کاالی 

تهاتری از طریق صادرات زعفران انجام دهند ؛ انجام این کار 

بوده  ایران  در  مبنایی  صنایع  بین  کامل  همبستگی  نیازمند 

که بتوانند هم  افزایی را از این طریق بین خود ایجاد کنند.

اندونزی،  )برزیل،  سوم  خوشه  نمونه  اعضای  اساس  بر 

شدن  صنعتی  حال  در  کشورها،  این  کستان(  پا نیجریه، 

هستند با توجه به ادبیات پژوهشی برند، کشورهای توسعه یافته 

صنایع  در  برند  توسعه  و  ایجاد  در  جهان  سطح  در  صنعتی  و 

آن ها  از  استفاده  دلیل  همین  به  و  بوده  پیشگام  مختلف 

به عنوان پلی برای ایجاد یک برند در سطح جهانی مطرح شود. 

ایران عدم وجود  و صادراتی  یابی  بازار برنامه  در  ایراد  مهم ترین 

سیستم یکپارچه در ایجاد برندی واحد از زعفران ایرانی است و 

لذا در وهله اول استفاده از این کشورهای خوشه سوم مبنا بوده 

و در مرحله دوم بر اساس شرایط خاص کشورها اقدام به ایجاد 

کیفیت ایرانی گام بردارند. برندی یکپارچه در جهت کاالی با

کشور  دو  گرفتن  قرار  پژوهش،  نتایج  عطف  نقطه 

از  دلیل  دو  به  که  است  خوشه  یک  در  اسپانیا  و  عربستان 
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که  اهمیت باالیی برای توجه فعاالن برخوردار است. هرچند 

مستقیم  به صورت  کشورها  این  به  ورود  جمعیت  نسبت  به 

که  خاصی  شرایط  به  توجه  با  ولی  ندارد  اقتصادی  صرفه 

مدنظر  باید  دارند  ایران  با  مختلف  جهات  از  کشور  دو 

باشد.  جهانی  بازارهای  به  ورود  طراحان  و  سیاست  گذاران 

به عنوان  مدینه  و  مکه  شهرهای  مشخصًا  و  عربستان  کشور 

ایران  زعفران  نمانام های  توسعه  در  اسالم،  اصلی  نمادهای 

از طریق تبلیغات توصیه  ای بسیار مهم و نیازمند برنامه ریزی 

علت  به  نیز  اسپانیا  کشور  طرفی  از  است.  آن  در  نفوذ  برای 

ی ایران در زعفران نه به عنوان یک تهدید  شریک عمده تجار

بلکه فرصتی برای توسعه مشارکت و استفاده از ظرفیت آن ها 

نکته  اما  است؛  مهم  بسیار  ایران  زعفران  برند  توسعه  برای 

مهم در قبال این دو کشور استفاده از روش های غیرمستقیم 

که با توجه به میزان جمعیت  کشورها است  برای ورود به آن 

بخصوص  و  مذکور  کشورهای  با  ایران  سیاسی  رابطه  نوع  و 

کشورهای واسطه به عنوان مبنایی برای  عربستان استفاده از 

که می توانند بر اساس  کشورهای واسطی  گردد.  ورود طراحی 

و  یک جهت  از  آن ها  اولویت بندی  و  مطرح شده  خوشه های 

اسپانیا(  و  کشورهای هدف )عربستان  با  آن ها  رابطه خاص 

این  گرفتن  قرار  فرایند باشند.  از جهت دیگر مبنای تکمیل 

کشور در یک خوشه و به عنوان یک خوشه جذاب زنگ  دو 

که  چرا ؛  است  ایران  در  زعفران  محصول  برای  جدی  خطر 

ورود  برای  را  خود  سیاسی  زمینه  های  ایران  گر  ا درصورتی که 

صادرات  از  است  بهتر  نبخشد  بهبود  عربستان  کشور  به 

بتواند  و  کرده  ی  خوددار کشورها  این  به  زعفران  واسطه  ای 

هدف  کشورهای  به  مستقیم  صورت  به  را  خود  محصوالت 

برساند. درواقع استفاده از واسطه  ها باعث می شوند خود این 

کشورها

شده  معرفی  صادرات  در  ایران  جدی  رقیب  به عنوان 

مشاهده  را  کشورها  از  ی  بسیار راحتی  به  می توان  چه  چنان 

کرد که وارد چنین فضایی شده  اند. همچنین فرایند مبادالت 

مبادالت  که  هند  همانند  کشورها  از  ی  بسیار برای  تهاتری 

قرار  بررسی  به صورت جدی مورد  دارد می تواند  یادی  ز نفتی 

در  هدف  کشورهای  بین  صادرات  توسعه  راستای  در  گیرد. 

یارانه  و  تسهیالت  ارائه  که  می گردد  پیشنهاد  اول  خوشه  سه 

از  تا  باشد  هدف  جذاب  کشورهای  در  اقتصادی  فعاالن  به 

کشورهای  کردن سیستم صادرات خود برای  طریق یکپارچه 

خاص بتوانند به صورت جهت مدار حرکت کرده و در کلیه 

عناصر هفت گانه برند را به صورت ساختارمند حرکت کنند. 

به عنوان  باید  پیشنهادی  خوشه  سه  اساس  بر  نتیجه  در 

ایران  که  چرا  باشد  جهانی  صادرات  به  ورود  شروع  نقطه 

مناسب  زمینه  های  سوم  خوشه  کشورهای  از  ی  بسیار برای 

طریق  از  می تواند  و  داشته  را  حوزه ها  کثر  ا در  صادراتی 

گسترش این روابط برنامه ورود به بازارهای صادراتی را با این 

کشورها آغاز کند.

نوع  یک  حاضر  بخش  بندی  که  می  سازد  خاطرنشان 

ی بازارها در کوتاه  مدت  بخش بندی کالن و جهت هدف گذار

و  میان  مدت  اهداف  بررسی  از  پس  است  الزم  است. 

تعاونی،  یا  خصوصی  دولتی،  از  اعم  سازمانی  هر  بلندمدت 

نسبت به بخش بندی بر اساس شاخص  های خرد و تعیین 

توسعه  برای  دقیق    برنامه  ریزی  و  یابی  باز استراتژی  های 

تجارت و توسعه محصول، تحقیقاتی کاربردی صورت گیرد.

وجود  عدم   ، حاضر پژوهش  محدودیت های  از  یکی 

مورد  در  کشورها  بعضی  مورد  در  قابل اعتماد  داده  های 

نرخ  و  اینترنت  نفوذ  ضریب  جینی،  ضریب  شاخص  های 

ی است. از دیگر محدودیت  های پژوهش   حاضر عدم  بیکار

به صورت  غذایی  صنایع  برای  قابل اعتماد  داده  های  وجود 

منفک برای هر کشور جهت استفاده در تحلیل خوشه بندی 

شاخص  های  از  ی  بسیار کندگی  پرا دلیل  به  نهایتًا  و  است 

اساس  بر  را  پژوهش  محققان  اخیر  سال   4 در  ذکرشده 

ی شده تا سال 2016 انجام داد  ه  اند. داده  های گرداور

 STP پیشنهادهایی برای پژوهشگران عالقه  مند در حوزه

توجه  با   )Segmentation, Targeting, Positioning )STP((

به نتایج پژوهش حاضر می تواند به شرح زیر باشد:
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میزان -  گرفتن  نظر  در  با  هدف  کشورهای  بخش بندی 

مصرف زعفران و محصوالت جایگزین یا مشابه.

ویژگی  های -  مبنای  بر  خوشه  هر  اعضای  بخش بندی 

ی یا روانشناسی جهت توسعه یک برند خاص در  رفتار

آن خوشه.

اهداف -  به  توجه  با  خوشه  هر  کشورهای  ی  هدف گذار

کمیتی و یا شرکتی. کالن اقتصادی و ملی در سطح حا
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