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Introduction: The present research has been done with the aim of designing a 

strategic branding model in the saffron industry. Company branding requires a 

comprehensive approach to brand management, so that all the members and aspects 

of an organization can act in harmony or in line with the brand (Herstein and Zvilling, 

2011). Therefore, designing a strategic model of saffron branding is something that 

designers and brand makers should pay attention to. This should be done according to 

marketing studies and customer attraction in a way that the brand is associated with 

the product. Being aware of the importance and the economic position of the brand 

and the brand names of the country's exported products such as saffron and pistachio 

helps traders create top brands so as to be present and survive in the global market. 

This ultimately stabilizes the world economy.  

Methodology: The research was conducted as a basic one using exploratory data and 

the Grand theory. The data collection tool was a semi-structured in-depth interview. 

The statistical population included the university professors familiar with the subject 

of branding as well as the managers of companies exporting saffron. A theoretical 

method was used for sampling. The collected data were analyzed through open, axial 

and selective coding, and the final pattern was extracted. The final model consisted of 

a set of central categories, causal conditions, necessary contexts, intervening 

variables, strategies and branding consequences for the saffron industry. 

Results and Discussion: Each of the conditions and factors that make up the model 

have variables and categories. Paying attention to them will achieve the ultimate goal 

of strategic saffron branding. In general, due to the high economic value of saffron, 

high global demand and uniqueness of Iranian saffron, optimal production methods, 

enough storage capacity, targeted advertising, competitiveness, promotion of 

competitive advantages, research and development, policy-making, proper 

government support, identification of brand stakeholders, monopolizing the saffron 

market, increasing productivity, increasing the value of the saffron brand and 

attracting investors are the necessary tasks to do. 
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According to the results, the most important consequences of implementing a strategic 

branding plan in the saffron industry include economic growth, monopolization of the 

saffron market, increasing productivity, increasing the value of the saffron brand and 

attracting investors. In this regard, by designing a suitable branding model for saffron, 

more profit may be expected. Also, it will be possible to expand funding sources and 

create sustainable employment, increase the income level of farmers and help to 

distribute income fairly. The strategic branding of Iranian saffron can increase the 

added value and quality of the product, which enhances the ability of the product to 

remain in the minds of customers. That is, the image and association of the saffron 

brand develops and can have a positive effect on customers' desire to consume. All of 

these factors can ultimately provide more investment and opportunity for investors. It 

can be said that the very high volume of saffron production in the country has enabled 

the producers to produce innovative, creative and new products. 

Saffron branding allows saffron producers to facilitate their access to the market, 

diversify their products and enjoy government legal protection. Moreover, the high 

demand for this product and the uniqueness of Iranian saffron from the experts' point 

of view have doubled the importance of presenting a brand in this field. In this regard, 

the correct knowledge of stakeholders and the presentation of targeted advertising 

have led to increased product competitiveness.  Creating a brand can ultimately lead 

to economic growth in the country and introduce the Iranian saffron brand as a 

reputable saffron brand in the world. To achieve this goal and implement this strategy, 

it is important to make strategical plans that can be implemented in time and place. 

Conclusion: With proper and correct branding and by promoting the identity and 

personality of the Iranian saffron brand, we can expect to achieve economic growth 

rate and GDP, monopolize the saffron market, increase productivity, increase the 

value of the Iranian saffron brand and attract more investors. The necessary strategies 

for implementing a strategic branding plan in the saffron industry include proper 

government policy-making, promotion of competitive advantages, research and 

development, identification of brand stakeholders, promotion of competitiveness and 

targeted advertising. According to the results, government policy-making means that 

the government does not formulate cumbersome laws but organizes exporters 

properly and creates packaging units to provide active and qualified people with 

appropriate loans. It also creates proper infrastructure and adequate financial support 

to greatly prevent the bulk export of expensive products. 

Keywords: Strategic branding, Saffron industry, Grand theory. 
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 چکیده

 هدر صنعت زعفران انجام گرفت يبرندساز يکاستراتژ يالگو یطراحبا هدف  تحقیق حاضر

با  و اكتشافی ها،داده يگردآور برحسبو  بنیادي یقاتاساس هدف از نوع تحق بر تحقیق. است

 یمهن عمیق مصاحبه هاداده يگردآور ابزار. انجام شده است ادیبنداده هياستفاده از روش نظر

آشنا بوده  يكه با موضوع برندساز یدانشگاه یدشامل اسات يجامعه آمار. بود يافته ساختار

نظري  گیرينمونهاز روش  واست بوده زعفران  ركنندهصاد يهاشركت يرانمد ینو همچن

 ،یو انتخاب يباز، محور يكدگذارشده با استفاده از  آوريجمعي هاداده. استفاده شده است

 ،ياز مجموع مقوله محور يینهاالگوي . دياستخراج گرد يینها الگوي و ندشد لیو تحل هيتجز

 يبرندساز يامدهایپ ر، راهبردها وگهمداخل يرهایمتغ ،الزم يهازمینهو ها بستر ،یعل طيشرا

ط و عوامل تشكیل دهنده الگو هر كدام از اين شراي. شده است لیصنعت زعفران تشك يبرا

يی هستند، كه توجه به آنها موجب تحقق هدف نهايی برندسازي هاي متغیرها و مقولهدارا

 يباال يارزش اقتصادبیان كرد كه با توجه به  توانمیدر مجموع گردد. میاستراتژيک زعفران 

و قابلیت بهینه تولید و  يرانیمنحصربه فرد بودن زعفران اتقاضاي فراوان جهانی، زعفران، 

ي هامزيتارتقاء   ،يريمند، ارتقاء توان رقابت پذهدف یغاتتبلبا استفاده از  توانمینگهداري 

برند به رشد  نفعانذيذاري صحیح دولت و شناسايی گترقابتی، تحقیق و توسعه، سیاس

ارزش برند زعفران و  يشافزاوري، بهرهقتصادي، انحصاري نمودن بازار زعفران، افزايش ا

 .دست يافت ذارانگهيجذب سرما

 .ارزش صادرات، ارزش برند زعفران صنعت زعفران، ک،ياستراتژ يبرندساز :یدیکلکلمات 
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 مقدمه

ک بخش صنعت يا خدمات ي هامروزه با توجه به عواملی چون افزايش بازيگرانی كه ب

انتظارات فزاينده بازارهاي صادراتی،  ، تغییر تقاضاي خريداران وشوندمیوارد 

ز (. ا1379فالح، ) شوندمیوكار سنتی كسب يهاشیوهها مجبور به بازنگري در شركت

فكر و اين ت شودمیگرفته  نظر در نهيي آن كار پرهزهافعالیتسوي ديگر برندسازي و 

ديگر ابزارهاي  و هایهاي سنگین در آگهگذاريدسازي مستلزم سرمايهغلط كه برن

. اين موضوع بدان معنا است كه بیشتر درگیران در اين باشدیتبلیغاتی است، رايج م

 تواندیم برندسازي(. 2447، 1كايو و دنگ) ندارند برندسازيبحث تعريف درستی از 

كه در بازارهايی با  يیهاويژه براي شركتبراي موفقیت بلندمدت يک شركت، به

 کتعداد زياد خريداران و فروشندگان( و محصوالت متمايزكننده اند)  فراوان يهاخوشه

  (.1379 اي، بیاتافجه مظلومی،شد) ، حیاتی باكنندمیفعالیت 

 كه همه اعضاءنحويست، بهجامع به مديريت برند ا یشركت مستلزم نگرش برندسازي

(. 2411، 2هرستین و ويلین) نديسازمان هماهنگ و يا در صف برند رفتار نما يهاو جنبه

، از ندگذاریتأثیر م برندسازي، تعیین اينكه چه متغیرهايی بر موفقیت هانيا بر عالوه

كه  استمفهوم مديريت يكپارچه برند مبتنی بر اين ايده  اهمیت زيادي برخوردار است.

هاي كه بخشهرحال ازآنجايی كل سازمان درگیر ارتباطات و ساخت برند هستند. به

ک عنوان يبه ها فعال هستند، عدم انسجام بین اين بخش برندسازيمختلفی در موضوع 

به برنامه بلندمدت توسعه موفق  ستراتژي برند(. ا2414، 3چرناتونی) مساله محتمل است

جامع برند  استراتژي . يکگرددییابی به اهداف ويژه اطالق ممنظور دست يک برند به

و مستقیماً با نیازها و احساسات مشتري  گذاردیتأثیر م وكاركسب يهابر تمام جنبه

 (. 2411، 0كاترينا و پیكاكوجاال، ) رقابتی مرتبط است يهاطیو مح

راين و بناب كندینمادپردازي ميک برند قوي؛ كیفیت، قابلیت اعتماد و متمايز بودن را 

 (.2445، 5كراک) بخشدیجايگاه شركت را در بازار بهبود م

 يهايی. برندها داراهاستيیاز دارا يادر حقیقت برند چیزي ارزشمندتر از مجموعه

، 1كاتلر و آرمسترانگ) يافته و مديريت شونددقت توسعهقدرتمندي هستند كه بايد به
                                                 

1. Kuo & Deng  
2. Herstein and Zvilling 
3. Chernatony 
4. Kujala, Katriina, Pekka 
5. Krake 
6. Kotler & Armstrong 
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مباحث مختلفی را در  برندسازينظران حوزه برند و محققان و صاحب(. 2445

اند الگويی منسجم در اين اند ولی كمتر توانستهخصوص ايجاد برند قوي بیان كرده

ريز شده است  برندسازيكلی ادبیات نظري در خصوص  طورخصوص ارائه دهند. به

 ،وان ريل) د وجود داردشركت را توصیف كن برندسازيي هافعالیتو كمبود مدلی كه 

زعفران در  يرانیا ينهايت با توجه به آنكه برندها در(. 2445، 1مورتنج و استروكنز

محصول ارزشمند،  ينصادرات ا ینهموفق در زم يكشورها يرسا يبا برندها يسهمقا

 ،دهیدر جهت شكل يدبا يرانیهاي اشركت ين،بنابرا ؛برخوردار نیستند یرقابت يتاز مز

به  و يندتالش نما يانبرندشان در ذهن مشتر يتدرک مناسب از هو يک یتو تثب يتهدا

ه ب تواندیاين تحقیق م. يندنما ياژهيمعتبر توجه و يبرندها يتگیري و تقوشكل

تالش در جهت در  و محصول زعفران هاي ويژه در بازارهاي هدفكاركردشناسايی 

 وين برنامه فروش محصوالت باكیفیتهمچنین به تد. كمک كندرفتن آن بازارها گ تدس

شناسی نظر روش از .كندیمتفاوت در بازارهاي هدف مختلف كمک م يهابنديو بسته

ه از نظريه و با استفاد و كیفی(میك) تلفیقیتحقیقی با روش  برندسازيكنون در زمینه  تا

 ايجاد يک الگوي يهازمینه تواندینشده است كه انجام چنین تحقیقی م انجام بنیادداده

استراتژيک را با استفاده از نظرات كارشناسان اين حوزه فراهم كند كه در صنعت 

 داشته باشد.گیران تصمیمزعفران كاربردي گسترده براي 

ضرورت  يرانزعفران ا يکاستراتژ برندسازيراستا، توجه به عوامل مؤثر بر  يندر ا

ت ، مزيبه خارج از كشورموانع صادرات بیشتر به ی زعفران، تحقیق. در سوابق ابديیم

ه توجه شدبندي بهینه آن هو تولید و بست اين محصول در اقتصاد داخل و خارج نسبی

و مسئوالن  اقتصادي و تجاري در اين حوزه به اظهارات كارشناسان ا توجه، اما باست

ر توجه قرا بايد مورد برندسازيدر عرصه بازار بر اساس صادرات زعفران  ربطذي

ده افزو افزايش ارزش جهت يبیشترصادرات طرف  يک برند ايجاد شود، از گیرد. وقتی

 راننام اي ي براياعتبارو از طرف ديگر  آيدي به دست میسود بیشتر وافتد اتفاق می

 ترين تولیدكننده زعفران در جهان( در صادرات اين محصول استراتژيکعنوان بزرگبه)

 يكی از موارديزعفران  برندسازي يکاستراتژ يالگو راحیط . بنابراينآيدبه دست می

 نوعیسنجی و جذب مشتري بهسازان با توجه به مطالعات بازار است كه طراحان و برند

. لذا تحقیق حاضر به توجه قرار دهند كننده محصول باشد، بايد مورد كه برند تداعی

                                                 
1. Van, Mortanges & Streukens 
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 ،گردي عبارتبه ،باشدیزعفران م يکاستراتژ برندسازيدنبال بررسی عوامل مؤثر بر 

برند زعفران  يکاستراتژ يبرتر كسبحاضر آشكار خواهد ساخت كه جهت  یقتحق

محصول  ينصادركنندگان ا ياز سو يستیبوده و با یتحائز اهم یچه عوامل يرانیا

در  برندسازي يالگوها یقتحق يندر ادر نهايت  .توجه واقع شود مورد يکاستراتژ

 کياستراتژ برندسازي يینها يو الگو یینتب هاياستراتژ ی،بررس يرانیهاي اشركت

 ينا یآت يهايموجود و استراتژ یتوضع يانگرالگو نما ينخواهد شد كه ا یطراح

 .صنعت خواهد بود

 

 مبانی نظری

 لزوم توجه به برندسازی استراتژيک

 زايیدرآمد در مینقش مه يكشاورز یو صادرات يدیاز اقالم مهم تول یكيزعفران  

 اختیار در با ما كشور. (2410،  1، وانی و رشید)راجا دارد آن كننده دیتول يشورهاك

 پیش را سترشیگهب رو و وسیع بازار دنیا زعفران صادرات درصد 74 از بیش داشتن

 نیازمند نظیر بی و طاليی فرصت اين از مناسب استفاده اما. دارد خود روي

)حقیقی  است شده تعريف و مشخص يهااستراتژي داشتن و دقیق يهاريزيبرنامه

در حال توسعه مانند  ياز كشورها یروند صادرات در برخ. (1371نسب و نبی زاده، 

 هاياستیدهد كه عالوه بر عوامل برونزا مانند نوسانات نرخ ارز و سمینشان  رانيا

. گذارندمی ریو ارزش صادرات محصوالت تأث زانیبر م زیدرونزا ن يرهایمتغ ،دولت

 كاشفی،) مهم است اریبسبرندسازي استراتژيک نقش  ،درونزا يفاكتورها نیدر ب

 .(2417 عبدالحسنی،محمدي و 

آنها به بازار  یدهد تا دسترسمیكنندگان زعفران اجازه دیزعفران به تول يسازبرند

        برخوردار شوند ی دولتیقانون تيكنند و از حما زيمحصوالت خود را متما ،تسهیل شود

يک هويت مجزا براي زعفران  شود كهمیهمچنین برندسازي موجب  ،(2415، 2صقیب)

به  یانري، تولیدكنندگان اتعريف شود با كیفیت براي تمايز در بازار یمحصول یرانيا

عه توس نفروش زعفراسازي و فرايند تجاريو دسترسی داشته باشند  یبازارهاي جهان

 ؛ معصوم زاده 2417؛ كاشفی و همكاران، 2411)كرباسی و محمدزاده،  كندمیپیدا 

                                                 
1. Raja, Wani & Rashid  
2. Saqib  
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ع باعث شده است تا زعفران و همین موضو. (1372 شمسی و دهنوي، ،ابراهیمی

هاي آن مورد توجه بسیاري از كارشناسان و دلسوزان تولید در بخش چالش

تواند تولید يک محصول براي يک كشور میاگرچه انحصاري بودن . كشاورزي باشد

اما  ،تازي آن كشور در بازار صنعت موردنظر باشدفرصتی بسیار عالی جهت يكه

خطر حضور تولیدكنندگان جديد در بازار در كنار تولید غیر  شودمیامروزه مالحظه 

 روز اصولی و پرهزينه و همچنین سیستم ضعیف بازاريابی و صادرات در كشور هر

شدن وخم تامین اعتبار و اجرايیهاي حمايتی نیز در پیچطرح. شودمیتر حس يجد

بحث برندسازي آن است.  يكی از موضوعات مورد بحث در مورد زعفران ،قرار دارند

 يیدرآمد و اشتغالزا جاديسو و ا کيو صادرات زعفران از  دیروند رو به رشد سهم تول

، اگرچه. كندیرا دو چندان م حصولم نيلزوم توجه به ا گر،يد ياز سو انیروستائ يبرا

درصد است، اما سهم آن از ارزش تجارت  74از  شیزعفران ب دیاز تول رانيسهم ا

و يكی از داليل آن ناشناخته بودن  درصد است 5محصول كمتر از  نيبازار ا یجهان

مسئله  نيا. (2411، )كرباسی و همكار برند زعفران ايرانی در بازار اين صنعت است

. كندیم انينما شیاز پ شیرا ب ه برندسازي استراتژيک براي اين محصوللزوم توجه ب

 طيشرا جاديا هايياستراتژ به توانمیاز جمله موارد مهم در برندسازي استراتژيک 

بانک  جاديا ،آن محصول و مشتقات تیفیبهبود ك ،(2411، همكار)كرباسی و  یرانيبرند ا

 انيمشتر قهیبا توجه به سل يبازار زعفران و نوآور نهیدانش و تجربه در زم یاطالعات

 اشاره كرد. صنعت  اين رد (2419 1، اورديودي، تسديوو ماديسیزبوسمالی)

 

 برندسازی زعفران هایچالش

جمله  با موانعی از در كشورهاي جهان سوم زعفران دكنندگانیدر حال حاضر تول

عدم اتخاذ  و كیفیت اراضی معد ،تیفیو ك متیق فيتحر ،ها واسطه اديوجود تعداد ز

ي هامهارت( و به دلیل عدم درک 2410)قادري،  باشندمیمواجه  میكشت عل يهاوهیش

 ساتیو تأس الزم هايرساختيز نبودبازار و  طينامتقارن از شرا یآگاهی، ابيبازار

كه منجر به خسارات سنگینی  روبرو هستند يبا مشكالت جد يسازرهیحمل و نقل و ذخ

 ،تقاضا میمفاه ورددر م نیهمچناين تولیدكنندگان . (2411، 2)قانی و نوسرت گرددمی

                                                 
1. Bosmali, Ordoudi, Tsimidou & Madesis  
2. Ganie & Nusrath  
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مانند  یو موضوعات هاياستراتژ ،یابيبازار نينو يابزارها ،يذارگتمیعرضه و ق

 و)علی  دارند میدانش ك رهیخدمات پس از فروش و غ ،بنديبسته ،يتجار برند ،تیفیك

عدم از طرفی ديگر . (2410 پورسرخ، علی اكبرزاده و زارع، ،؛ سرشتی2419، 1حكیم

كامپگنون، ماسكینی، فابري، سرگی، ، یروچ) زعفران تيهو ديیو عدم تأ تیفیكنترل ك

دولت  يهابرنامه ينادرست و ناكارآمد یابيبازار التی( تسه2417، 2مارتینو و پیتی

 زعفران یابيناسالم بازار يهاكانال و (2410 ،3ی)وان یچک كردن زعفران تقلب يبرا

در  هااين چالش. زعفران باشد يبرندساز هايد از جمله چالشتوانمی( 2410 ،ي)قادر

ران بازار رقابتی زعف هاند و با توجه باي بسیار نگران كننده تبديل شدهايران به مساله

  .اقتصاد كشور وارد نمايندند ضربات جبران ناپذيري به كشاورزي و توانمیدر جهان 

مساله مهم ديگر آن است كه هیچگونه برند بزرگ، معتبر و قابل اعتمادي از زعفران 

كه ايران يكی از بزرگترين تولیدكنندگان و در حالی ،ايرانی در جهان وجود ندارد

شاخص  برندهاي نبود افزود كه توانمیبیان ديگر  به صادركنندگان زعفران دنیاست،

موجب گشته است كه اين محصول به  جهانی بازارهاي در ايران زعفران از و قوي

و محصول  ايرانی  ايران از هیچ نامی تقريباًمی عنوان يک محصول اولیه صادراتی بو

بدانند كه زعفران تنها مردم كشور خودمان،  و باشد نداشته همراه خود زمینه اين را در

از طرف ديگر يكی  .رودمیهم يكی از تولیدات مرغوب در صنعت كشاورزي به شمار 

 )كريمی علويجه، از عملكردهاي اصلی جامعه برندي، وفاداركردن مشتريان به برند است

هاي تجاري يک عامل كلیدي و تعیین ارزش نام و نشان (.1375حقیقی كفاش، نظري، 

اي . اگر نام و نشان تجاري، ارزش ويژهت و بازار سهام آن استكننده در ارزش شرك

تواند در سايه وجود آن، هزينه بازاريابی را كاهش دهد، زيرا داشته باشد، شركت می

به همین (. 1371)حقیقی كفاش،  مشتريان نسبت به آن وفادار هستند و اعتماد دارند

 براي برندسازي نام محصول درجايگاه اقتصادي برند و  و اهمیت از آگاهی دلیل

يی هاشود تا تجار راهمیموجب  و پسته كشور همچون زعفران صادراتی محصوالت

جهانی در برنامه داشته باشند  بازار در بقا و حضور جهت برتر برندهاي را براي ايجاد

 نیز نظرياز جنبه . تا بدين جهت حضور خود را در جايگاه اقتصاد جهان تثبیت كنند

به عبارتی، . از برندسازي براي اين صنعت وجود دارد ميک الگوي جامع و منسجخالء 

                                                 
1. Ali & Hakim  
2. Rocchi, Mascini, Faberi, Sergi, Compagnone, Di Martino & Pittia  
3. Wani  
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ي اخیر تحقیقات نسبتا زيادي در حوزه برندسازي انجام پذيرفته است، هااگرچه در سال

ه ئاند الگويی منسجم و يكپارچه براي اين صنعت ارالیكن اين تحقیقات كمتر توانسته

 كمک براي برندسازي استراتژيک زعفران ايرانی مدلی جاديمطالعه به ا نيالذا  . دهند

انديشیده ت اشاره شده بازار زعفران و مقابله با مشكال میتنظ يبرا یراهتا كند می

 شود.

 

 تحقیق پیشینه

ر د مرتبط با تحقیق حاضر در داخل و خارج از كشور هايدر اين قسمت نتايج  پیشینه

 ارائه شده است. (1)جدول

 
 های تحقیقپیشینه -0جدول 

 جهینت محقق

 (2412)1خیر انديش و گودا

 متیكننده در قدیسطح سهم تول شيها و افزااز واسطه يدر صورت كاهش تعداد
 يبه طور ،یتعاون یابيهاي بازارهياتحاد يسازنهیو به یكننده، به منظور سازماندهمصرف

فروش محصول خود  يكانال سودآور برا کيعنوان هها بهياتحاد نيكه كشاورزان از ا
 .استفاده كنند

 (2415)2مانزو و همكاران
وسعه و ت ديدرآمد جد كسب يمناسب برا منبع کيدر منطقه آلپ به عنوان  با كیفیت زعفران

 باشد.می اقتصاد پايدار

 (2415)3ی و همكارانپسیلیف
 ریكار در زنان تاث يزعفران و تقاضا دیبر تول يریزعفران به طور چشمگ متیشوک ق

 يكار يتنگناها جادياو وري بهره شيها  باعث افزايورادر فن يذارگهيگذارد. سرمامی
 گذارد.می ریشود كه به طور نامناسب بر زنان تأثمی

 (2411) يمحمود ي ومحمود
، شوداعمال می یرانيدر بازار زعفران به طور منظم توسط صادركنندگان ا متیق ضیتبع

م انجا تيهاي مناسب حمااستیبا س کيمحصول استراتژ نيا از ديدهد دولت باكه نشان می
 دهد.

 (2419) پژمان و همكاران
نامتقارن است، اما در  یدر زمان كوتاه یفروشكننده به عمدهاز عرضه متیگرچه انتقال ق

 یفروشبه خرده یفروشاز عمده تمیانتقال ق ن،يمتقارن است. عالوه بر ا یمدت زمان طوالن
 مدت نامتقارن است. یدر طوالن

 (2411) كرباسی و محمدزاده
 تیفیبهبود ك ،یرانيبرند ا جاديا طيشرا جاديا ،يحفاظت و محل استراتژاستراتژي 

بازار زعفران و  نهیدانش و تجربه در زم ياداده گاهيپا جاديمحصوالت و مشتقات آن، ا
 هستند. تياولو نيهاي با باالتريطعم و مزه از جمله استراتژ ينوآور

 (2419) علی و همكاران
بر  دیتأك با ریو تجارت زعفران در كشم دیتول یهاي فعلوهیشاقداماتی همچون  نقاط ضعف

 زعفران شناسايی شد.وري و بهره دیتول شيافزا يهاي مدرن برابه استفاده از روش ازین

 (2419) و همكاران دیحم
ها، از واسطه يها و عمده ناعادالنه است در صورت كاهش تعدادتوسط واسطه یابيبازار

 .ابديمی شيكنندگان افزادیسهم تول زانیم

                                                 
1. Kheirandish & Gowda 
2. Manzo  
3. Filipski  
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 (2410)1یوان
 ينادرست و ناكارآمد یابيعبارتند از: امكانات بازار ریكاهش زعفران در كشم یعوامل اصل

 اق و تقلب زعفران.چكنترل قا يدولت برا
 .به شدت وابسته به درآمد زعفران است یابيانتخاب كانال بازار (2410)2قادري

 (2417كاشفی و همكاران)
د بر عملكر یمثبت ریتوسعه بازار و توسعه محصول تاث ز،يتما یابيهاي بازارياستراتژ

 .داشته است رانيهاي زعفران اصادرات شركت

 معصوم زاده و همكاران
(1372) 

 يدهاينقاط ضعف و تهد يندارد و دارا یمناسب تیوضع ياز نظر برندساز زعفران صنعت
 ران؛يمحصول زعفران ا يبرندساز یاتیبرنامه عمل نيدوت (1منظور  نیاست. به هم یفراوان

 ينهادها فينقش و وظا انی( ب3 ران؛يمحصول زعفران ا یبازار صادرات یشناسبی( آس2
ود بهب كنندهنیصنعت تضم نيدر ا يبه منظور توسعه برندساز  ذار و مسئولگاستیس

 باشد. تیوضع

 (1372) شاه ولی و همكاران
و  يبازاردار ،يبازارساز ،یبازارشناس سازينهیبه يبرا ی مناسبیارتباط يالگو

ها  تولید كننده، مصرف كننده و واسطه هايیژگيزعفران كاران، متناسب با و يتوانمندساز
 شد. نيو تدو یطراح و بازار آن

 (2410) كرباسی و همكاران

عدم توجه به مصارف مختلف  ،یخارج يزعفران در بازارها يگذارمتیدر ق يیعدم توانا
و سهم  یجهان يدر بازارها یرانيهدف، شناخته نبودن برند ا يزعفران متناسب با بازارها

 رهیمفقود زنج يهاحلقه یمحصول كه همگ نيا يافزوده حاصل از فرآور از ارزش رانيكم ا
 بازار زعفران شده است یاز ارزش جهان رانيسهم ا كاهشارزش زعفران هستند، سبب 

 حقیقی نسب و نبی زاده
(1371) 

طح س ،یطیمح يسطح استانداردها ،یعال رانيسبز شامل تفكر سبز مد كرديبا گنجاندن رو
 ياستراتژ میبودن محصول در تنظ کیعموم از مباحث سبز بودن و توجه به ارگان یآگاه
برند  ريتصو ژهيو تياز مز يبردارو بهره جاديبه ا توانیصادرات زعفران م یابيبازار

 .افتيسبز دست

 (1379) علوي زاده و همكاران
كشت محصول استراتژيک زعفران بر كیفیت زندگی خانوارهاي روستايی تاثیر چشمگیر و 

 .استشگرفی داشته 

 

اي كدام در حوزه هر قاتیتحقكه  گفت توانمیموضوع،  يهانهیشیپ یبا توجه به بررس

تاثیر كشت  ،(1379) براي مثال تحقیق علوي و همكاران ،انداز صنعت زعفران انجام شده

 ،(2410) رها بررسی كرده است يا اينكه تحقیق قادريزعفران را بر كیفیت زندگی خانوا

 بر كانال بازاريابی در صنعت زعفران متمركز شده است يا اينكه كرباسی و همكاران

از  اند.فرآروي تجارت زعفران را شناسايی كرده هايچالش ،(2410) ( و وانی2410)

ي توسعه پايدار با تاكید بر كشت زعفران ( بر جنبه2415) طرفی ديگر مانزو و همكاران

بر عوامل موثر بر افزايش سهم  ،(2419) همچنین حمید و همكاران ،اندپرداخته

 مدلیانجام شده  قاتیكدام از تحقچیه لذا ،اندتولیدكنندگان در بازار زعفران پرداخته

 نياند و كمبود مدل در انكرده یرا بررسبراي برندسازي استراتژيک زعفران  جامع

 هك است (1372) زاده و همكارانتحقیق معصومتنها  گرياز طرف د .وجود دارد نهیزم

ديگر تحقیقات در و  ارائه داده استاستراتژي برندسازي زعفران ک برنامه عملیاتی ي

همه عوامل موجود در تحقیق مورد اشاره ه اينكه با توجه ب .باشندمیحوزه برندسازي ن

                                                 
1. Wani 
2. Qadri 
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كننده و پیامدهاي آن گر و عوامل تسهیلي تاثیرگذار، عوامل مداخلههااز جمله مولفه

 نيلزوم توجه به ا لذا  ،آيدنمیمورد اشاره قرار نگرفته است مدل جامعی به حساب 

 . شودمیآشكار  شیاز پ شیب صنعت زعفرانحوزه از 

 

 تحقیق یشناسروش

ا بوده و ب یفیك ها،داده يو برحسب گردآور بنیادي - یتحقیقاز نظر هدف  تحقیق نيا

 نوع راهبرد کي بنیادداده هينظر. انجام گرفته است بنیادداده هياستفاده از روش نظر

ده ش یمنسجم طراح میاز مفاه يااست كه به منظور توسعه مجموعه یفیك قیروش تحق

 نظري نیی( تببرندسازي استراتژيک زعفران) همورد مطالع محوري دهياست كه از پد

 يگرا براتینیع اي كوربین و از روش اشتراوس تحقیق نيدر ا .دهدیرا ارائه م یكامل

حاضر  تحقیق يجامعه آمار .مند داردنظام یروش راياستفاده شده است، ز هاداده لیتحل

 رانيمد نیآشنا بوده و همچن يكه با موضوع برندساز یدانشگاه دیشامل اسات

 ينظر گیرينمونهاز روش  تحقیق نيدر ا .صادركننده زعفران بوده است يهاشركت

اده استف بنیادداده هياست كه در نظر يراهبرد ،يریگنوع نمونه ني، اه استاستفاده شد

 شود و از قاعدهمی فيدر حال ظهور تعر میمفاه يبر مبنا گیرينمونهشده و به عنوان 

تا زمان  گیرينمونه. (1،2440وساو استر نیكورب) كندمی يرویپ یجيانتخاب تدر

در  يریتأث ديجد يهااضافه كردن نمونه گريكه د يانقطه یعني يبه اشباع نظر دنیرس

 12با انجام  تحقیق نيدر ا ياشباع نظر .افتي هندارد ادام تحقیقنظريه  ايتوسعه مدل 

 کیحاضر تكن قیدر تحق هاداده يگردآور یروش اصل. مصاحبه حاصل شد

 نياست كه در آن محقق از قبل موضوعات و عناو افتهيساختار مهین قیعم يهامصاحبه

به صورت باز و  هاپرسش یكند، ولمیپوشش دادن به اطالعات را آماده  يالزم برا

بر  یمتك ياديمصاحبه تا حد ز انيشوند و جرمین هیاز قبل ته یعنيهستند؛  یكل

. دنيآمی شیشونده پگر و مصاحبهاست كه خود به خود در تعامل مصاحبه يیهاپرسش

 . درفته شگهبهر يبرندساز نديموجود و فرآ یتحقیقۀ نیشیپسؤاالت از  نيتدو يبرا

 اریشامل چهار مع یفیمطالعات ك میصحت عل یبررس (1705) نكلنیطبق نظر گوبا و ل

وارد در اين م ،است يريپذديیو تا نانیاطم تیقابل ،يريپذانتقال تیاعتبار، قابل تیقابل

 . ارائه شده است(، 2)جدول 

                                                 
1. Corbin & Strauss  
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 یفیک قیدر روش تحق يیايو پا يیروا دکنندهيیموارد تأ -1جدول 

 اهداده ينگرچندجانبه دان،یمدت در م ینالشدن طو ری، درگاشباع حد به هاداده دنیتا رس گیرينمونه اعتبار تیقابل

 پژوهشگر ينگرانبهچندج مات،یها و تصمها، روشدرخصوص داده پژوهشگر يمستندساز ،یبازرس نانیاطم تیقابل

 بودن یو انعكاسررسی موازي نتايج ب يريپذ ديیتا

 شوندگانمصاحبهها و تجارب گوناگون دگاهكنندگان و تنوع ديوصف مفصل محیط و شركت يريانتقال پذ تیقابل

 

باز، با مراجعه  يگذاردر مرحله كد گرفتانجام  يكدگذار قياز طر هادادهتحلیل وهيتجز

كه به  يی(، كدهايدینكات كل يكدگذار)ها استخراج شده از مصاحبه هیاول يبه كدها

و  سهيو از مقا را ساختند میشدند و مفاه يبندمشترک اشاره داشتند، گروه یموضوع

ط به منظور مرتب ،يمحور يدر مرحله كدگذار. شدند نییتع ها مقوله زیآنها ن يبندطبقه

 طياستفاده شد تا شرامی يپارادا ياز الگو ،یفرع يهابه مقوله یاصل يهاكردن مقوله

 يكه اجزا امدهایگر، راهبردها و پمداخله يرهایمتغ ،يانهیعوامل زم ،يمحوردهيپد ،یعل

 اساس و بر یانتخاب يكدگذار قيسپس از طر. هستند، مشخص شوند يمحور يگذاركد 

 ،يباز و محور يدر كدگذار ها مقولهريو زها مقوله نیشده ب يیارتباط شناسا يالگو

 ارائه شد. همربوط يبه هم مرتبط شدند و نظام نظر ها مقوله

 

 هاداده تجزيه تحلیل

. ( انجام شد1770) اشتراس و كوربین وهیشي كیفی بر اساس هادادهتجزيه و تحلیل 

 یشامل سه مرحله اصلی: كدگذاري باز، كدگذاري محوري و كدگذاري انتخاباين شیوه 

 يمحور يو در كدگذار دياز متن مصاحبه استخراج گرد میباز مفاه يدر كدگذار. است

ط ارتبا یانتخاب يدر كدگذار تياند و در نهامقوله را داده کي لیچند مفهوم با هم تشك

 است. دهيمقوالت و ابعاد مشخص گرد نیب

 12 يهانظران در مصاحبهدهد صاحبمینشان  (3) همانطور كه جدول .كدگذاري باز

 تيو در نها اشاره كردند ي تحقیقهااز عوامل در پاسخ به سوال یعیوس فیگانه به ط

گرفته شده است به صورت  ها مفهوم از متن مصاحبه 210مشابه  میبا حذف مفاه

آنها با  لیق و تقلیبدست آمد كه با تلف ياديز هايمضمون ،مرحله نيواضحتر در ا

 يبه كدها هیاول هايها، مجموعه كل كدداده لیتحل یرفت و برگشت ندياستفاده از فرا

 هیاول ياز تكرار، تمام كدها يریگونه كه به منظور جلوگ نيبه ا .افتندي لیتقل يكمتر

مجموعه واحد  کيبودند در  کيبه هم نزد اریبسمی مشابه كه از لحاظ مفهو اي يتكرار
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 20در مجموع  .دادند لیبوجود آوردند كه مقوالت را تشك می رایو مفاه رفتندقرار گ

  . مقوله نیز شناسايی شد

 كه بدان وسیله  است نظريه تولید براي داده آوريجمع فرآيند نظري، بردارينمونه

 میمصت و كرده تحلیل و كدگذاري ،آوريجمع را يشهاداده همزمان رطو به گر، تحلیل

 را يیهاداده چه آينده در آن، روظه هنگام خود تا  نظريه بهبود منظور به گیردمی

 كردن متوقف زمان مورد در قضاوت معیار. كند پیدا را هاآن كجا در و آوريجمع

 دادۀ هیچ .(1774، 1)چارمز استها يا نظريه هامقوله نظري كفايت نظري، بردارينمونه

 رشد را مقوله يهاويژگی بتواند آن هوسیل به پژوهشگر كه شودنمی يافت بیشتري

 از كند،می مشاهده بارها و اباره را مشابه يهاداده پژوهشگر كه موازاتی به. دهد

 كه زمانی است،  رسیده كفايت به مقوله کي هك كندمی حاصل اطمینان تجربی لحاظ

 به پژوهشگر اينكه جز ماند،مین باقی چیز هیچود را كسب كرد، خ الزم كفايت ايمقوله

 ها مقوله آن كند تالش و برود ديگر هايمقوله مورد در داده از جديديي هاگروه سراغ

 گیرينمونه ،بنیادداده پردازي نظري در بنابراين، آورند. دست به را الزم كفايت نیز

 نه و نظري كفايت توسط و رودمی پیش به تحقیق حطر نه ومی مفهو ظهورتوسط 

به ذكر است در اين  الزم(. 1719، 2)گلیسر و استراوس شودمی محدود تحقیق رحط

 هااصلی اشباع نظري مقوله هايتحقیق مبناي تعیین كفايت الزم جهت انتخاب مقوله

 است.

شان هايبه زير مقوله ها دهی مقولهكدگذاري محوري فرآيند ربط. کدگذاری محوری

اين كار بر مبناي يک سرمشق و الگوي جامع و كلی مرسوم به مدل پارادايم  ،است

در اين مرحله از كدگذاري عالوه بر گزينش يک مقوله به عنوان مقوله  .گیردانجام می

 ،اياجزاي كدگذاري محوري از قبیل شرايط علی، پديده محوري، عوامل زمینه ،محوري

ي گردآوري شده به هادادهدها با استفاده از گر، راهبردها و پیاممتغیرهاي مداخله

 ( مشخص شدند.3) صورت جدول

 

 

 

                                                 
1. Charmaz  
2. Glaser & Strauss  
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 مصاحبه تسواال با رابطه در شده يیشناسا مفاهیم و مقوالت -1جدول 

 مقوله فرعی كدها )مفاهیم شناسايی شده(
 يهامقوله

 منتخب)ابعاد(
مقوله 
 اصلی

اري و نگهدايجاد برند، تثبیت برند، هويت برند، شخصیت برند، حفظ 
 برند، توسعه برند

 يبرندساز
در  کياستراتژ

 صنعت زعفران
 پديده اصلی

پديده 
 محوري

 امكان، باال يیزااشتغال قدرت، ذاريگهيو  فرصت سرما تیقابل
درآمد ناخالص و خالص زعفران  شيافزا، اديز اریبس يارزآور

 ،زعفران يباال متیق، نفعانيذ یفراوان، گرينسبت به محصوالت د
 ينقد بازار، سهولت حمل و نقلی، و جهان یمل التیاستفاده از تسه

 رويین نهيكمتر به هز ازین، تولید جهانی زعفران يباال سهم، روان
متر ك ازین، آالت كشاورزينیاستفاده از ماش نهيكمتر به هز ازین، كار

بودن  نهيهز كم، ارزان بودن بذر محصول، به كود و سموم دفع آفات
 آن یكيزیمعامله ف تیقابل، زعفران دیتول

ارزش اقتصادي 
باالي تولید 

 زعفران

 يندهايشایپ
 يبرندساز
 کياستراتژ

 يهامقوله
 یعل

هاي بازار جاذبه هدف گسترده، يبازارها وجود، انيمشتر یفراوان
، وجود بازارهاي بالقوه، ایبا ذائقه اكثر مردم دن يسازگار، مصرف

در خارج  امكان توزيع زياد ،يیغذامصارف متنوع  ،يیخواص دارو
 مختلف به بازار زعفران يورود كشورها، از كشور

تقاضاي فراوان 
 جهانی

ی، و صادرات یمحصوالت صنعت انیزعفران در م يباال گاهيجا
 اریعی، رانيزعفران ا تیو مرغوب تیفیكی، رانيزعفران ا يباال شهرت

 دیدر تول نهيريد سابقه، و عطر مطلوب طعم ،یدهباال در رنگ
 داشتن، ل در اكثر نقاط كشوروامكان توسعه كشت محص، زعفران

 یبهداشت یجهان ياستانداردها

منحصربه فرد 
بودن زعفران 

 یرانيا

وجود تنوع ، وري آب باالبهره، مناسبیمی اقل طيداشتن شرا
مقاوم بودن محصول در برابر گرما و ، كشت يمحصول در الگو

، كوچک اسیبا مق یهاينیمحصول زم یدهباز تیقابلی، خشكسال
دانش ، محصول یطوالن يماندگاری، محصوالت جانب دیامكان تول

در انجام  يیتوانا، کیمحصول ارگان دیتول امكان، دیتول يباال یفن
مناسب  ينگهدار تیقابل، بازار هدف ازهايیسفارشات مطابق ن

 زعفران

قابلیت بهینه 
 تولید و نگهداري

 یبارندگ، حرارت يدرجه، و ارتفاع يیایجغراف عرض ،یمیاقل طيشرا
 انمك، زاتیتجه تیوضعی، كيزیف طیمح، خاک لیپتانسی، و منابع آب

 كاشت و برداشت زعفران
 یطیمح طيشرا

 يبسترها
 يبرندساز

عوامل 
 ايزمینه

 ،عرضه تنوعي، اقتصاد طيشرای، تفكر رقابت داشتن، بازار تنوع
 زعفران در بورس كاال عرضه

 يسازيتجار

، بنديجهت بسته فناوري توسعه، آالت نیماش يو نوساز توسعه
بر كاشت و  یمبتن یدر آموزش عال يكشاورز ستمیس توسعه

، كشت و برداشت زعفران ياستانداردساز، برداشت زعفران
، توسعه صادرات بستر، كننده صادراتلیهاي تسهرساختيز

 یارگونوم

 يارتقا
 استانداردها

 یابيو بازار دیبه بستر تول توجه، برند ريخلق و حفظ تصو يبسترها
، ندبر يبصر تيهو توسعه، برند کياستراتژ تيهو توسعهيی، محتوا

ه ب توجهی، غاتیتبلي هانیبه كمپ توجه، برندمی كال تيهو توسعه
 اجتماعى يهارسانه

بازاريابی و 
 بازارسازي برند

 یو مهارت كاف يتوانمند، كارانزعفران تيدادن به رضا تیاهم
ی، تيريمد بستر، انيمشتر تيدادن به رضا تیاهم، كارانزعفران

 یجهان كرديرو
 متعدد نفعانيذ
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د با پسن يیناآشنا، بازار هدف يازهایصادركنندگان با ن يیآشنا عدم
 سواديیب، هاماريیعدم اطالع از آفات و ب ،انيمشتر قهیو سل

 كشاورزان
 ذينفعانناآگاهی 

موانع 
 يبرندساز
 کياستراتژ

عوامل 
 گرمداخله

ی، هاي صادراتاز تشكل تيعدم حما، صادرات حیارائه آمار صح عدم
 ینگينقد كمبودی، ربهداشتیاستاندارد و بعضاً غریغبندي بسته

و رقابت  یناهماهنگ، باالي زعفران متیصادركنندگان با توجه به ق
 ناسالم صادركنندگان

مشكالت 
 صادراتی

 ،فرآوري زعفران نديبودن فرآ یسنت، دياستخراج محصوالت جد عدم
آموزش در  عدم محصول، دیتول یدر ساختار سنت يبازنگر عدم

 شيافزا، كشاورزان یمال هیبن ضعف، كاشت، داشت و برداشت
، هاكشاستفاده از علف شيافزا، زعفران یكروبیم یسموم و آلودگ

 ،زعفران يهایآلودگ شيافزايی، ایمیش ياستفاده از كودها شيافزا
 دكنندگانیتول يتمام شده محصول برا متیق شيافزا

 یاسیروابط س
 ياقتصاد

 ساختار، مناسب غاتیتبل نداشتن نام تجاري، یطراح براي نهيهزعدم 
 دارانيبه خر یعدم دسترس، زعفران یخام فروشی، نظام بازاررسان

ضعف در تجارت  ، ایزعفران در سطح دن یخرد و خرده فروش
 یمتیق نوسانات ثالث در بازار زعفران، يحضور كشورها، کیالكترون
 در بازار هدف حیو صح میعل یابيبازار عدم، در بازار ديشد

 و دیمشكالت تول
 يفرآور

وجود مراكز و  عدم، در صنعت زعفران يو نوآور قاتیتحق كمبود
و  دیبخش تول يهمكار، عدم در كشور یقاتیهاي تحقكدهپژوهش

 دانشگاه

مشكالت 
 یابيبازار

و امكانات براي جذب  طيعدم وجود شرای، باالدست رانيمد تیذهن
از  افتهياختصاص  التیبودن اعتبارات و تسه یناكاف، ذارانگهيسرما

براي محصول  ینیتضم متینبود ق ثبات نرخ ارز، عدم، طرف دولت
ت دول یمال تيحما عدم زعفران، یليتبد عيبه صنا یتوجه یب، زعفران

 يها، دستورالعملهانامه، بخشنیقوان، وجود از صنعت زعفران
ی، ستمیتفكر س علمی و  تيرياستقرار مد عدم ،ریدست و پاگ

حضور ، زعفران ینبود نشان و برند مل، مختلف ينهادها یناهماهنگ
 تقلبات در زعفران وجود ها،گسترده دالل

 مشكالت
 یقاتیتحق

ی، رانيزعفران ا عيتوز يبرا یالمللنیب عيهاي توزشبكه مقاومت
، مختلف يكشورها نیب ياتعرفه مشكالت، تجاري محدود شركاي

 نامناسب یالمللنیو ب یخارج روابط، هاميوجود تحر

 مشكالت
 یتيريمد

  ياعطا، سازماندهی صحیح صادركنندگان، گرلیتسه نیقوان نيتدو
جلوگیري از صادرات ، بنديوام به منظور ايجاد واحدهاي بسته

 هاي مناسبرساختيز جاديا، دولت یحمايت مال اي،فله

ذاري گسیاست
 صحیح دولت

هاي زمیمكان
 يبرندساز

های مقوله
 راهبردی

 ياز برندها تیو ذهن ريمطالعه تصو، زعفران موفق يمطالعه برندها
 قیو مشاهده دق یبررس، زعفران قاتیتحق یمركز مل جاديای، رانيا

ي زبده نیو متخصص نياز مشاور استفاده، و عملكرد آنها بانیرق
 اصالح هاي تولید،بهبود روش گسترش تحقیقات بازار،ی، المللنیب

، رانزعف دیكردن تول زهیمكان، زعفران یالمللی و ملهاي بیناستاندارد
، كشت زعفران یزراع يبندپهنه، كاشت زعفران یسنجامكان
 و صادركنندگان دكنندگانیتول یآموزش یازسنجین

 يهامزيت ارتقاء
 یرقابت

 یيشناساي، كنندگان در برندسازمصرف يیشناسا، رقبا يیشناسا
ي، رسانه در برندساز يیشناساي، ذاران در برندسازگهيسرما

شناسايی تولیدكنندگان، شناسايی صادركنندگان، شناسايی صنايع 
 مخاطبان هدف انتخابتبديلی، 

 توسعهوتحقیق
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 زعفران برند تيهو يارتقا افزايش كیفیت و تنوع محصول زعفران،
 تيهو نییتع، مناسب يذارگمتیق، برند ريو حفظ تصو خلقايرانی، 

در مورد زعفران  یو اطالع رسان یآگاه جاديازعفران ايرانی،  برند
 توسعهو ارتقاي تصوير برند زعفران ايرانی، و حفظ  خلقی، رانيا

توجه به بازار ، بازارها يبندمیتقس، زعفران عيهاي توزكانال
 کیزعفران ارگان دیبرنامه تول نيتدوی، فروشخرده

 يیشناسا
 برند نفعانيذ

هاي معتبر مشترک با شركت يگذارآوردن شرايط سرمايه فراهم
تجهیزات و  يكارگیرهو ب خريد شركت هولدينگ، ايجاد ،یخارج
ه شبك یبررس، انيروابط بلندمدت با مشتر جاديا، هاي نوينفناوري

، نفعانيذ نیاعتماد ب جادياي، تجار يبا شركا رانيتجارت زعفران ا
 عيناص توسعهی، ليتبد عيصنا يیو شكوفا رشد ،ي مطلوبذارگمتیق

در  اعمال استانداردهاي جهانی، بندي مطلوبهاي بستهو فناوري
 دیتول

توان  يارتقا
 يريرقابت پذ

و  یونيزيهاي تلویآگه، هاها، مجالت، پوسترهاي روزنامهیآگه
، هاي خالقانهنیكمپ ياجرا، ها و بوروشورهاكاتالوگيی، ويراد

 ينارهایسم يبرگزار، المللیاي و بینهاي منطقهشگاهيدر نما حضور
زعفران  کیالكترون تجارت در خارج از كشور، رانيزعفران ا یمعرف
 به توجه، نيآنال نگيبرندی، اجتماع نگيبه برند توجهی، رانيا

 بر زعفران دیبا تاك يكشاورز يگردشگر

 هدفمند غاتیتبل

 رشدی، رنفتیصادرات غ توسعه، بهتر یمال نیتام، شتریب سود
سطح درآمد  شيافزا، اشتغال پايدار ايجادي، ارز يدرآمدها
، ايجاد صنايع مرتبط با زعفران، عادالنه درآمد تقسیم كشاورزان،

 یبازار رقابت شيافزا، گردشگريتوسعه

 رشد اقتصادي

 يامدهایپ
 يبرندساز

مقوله 
 پیامدي

به خاطر  متیق رییتغ يیتوانا  بازار و سهم بازار، هیحاش بهبود
توسعه برند زعفران ، شناخت مشتري شيافزا ،وفاداري مشتري
 یاز خام فروش يریجلوگی، رانيا

نمودن  يانحصار
 بازار زعفران

درست از منابع آب و  استفاده، ضايعات و كاهش هزينه تولید كاهش
 و تالش زهیانگ شيافزا، كار يروینرخ از دست رفتن ن كاهش، اراضی

 كاهش مهاجرت از روستاها، كارانزعفران
 وريافزايش بهره

، محصول يادآوري تیقابل شيافزا، ارزش افزوده محصول شيافزا
مطلوب از  ريتصو جاديا، كنندهمصرف حاتیبر ترج ياثرگذار
شدن  دارشناسنامه، كیفیت محصول تولیدي افزايشی، رانيزعفران ا

 تولید

ارزش  شيافزا
 برند زعفران

ی، و جهان یمل التیاز تسه استفاده، ذارانگهيسرما افزايش عالقه
 التیتر به منابع و تسه شیب یدسترسبیشتر،  ذاريگهيفرصت سرما

 یبانك

جذب 
 گذارانسرمايه

 

ي منتخب كدهاترسیم  انتخابی، كدگذاري مرحله در گام ينترمهم. دگذاری انتخابیک

الگوي (، 0)جدول . اي استناشی از مقوالت علی، محوري، راهبردي، پیامدي و زمینه

 .دهدنشان میكدگذاري انتخابی منتج از كدگذاري محوري مندرج در سطور باال را 
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 قیتحق مدل درمقوالت محوری و منتخب   -0جدول 
 ي منتخب)ابعاد(هامقوله كدهاي محوري)مقوالت(

 علی يهامقوله

 زعفران دیتول يباال يارزش اقتصاد

 پیشايندهاي برندسازي استراتژيک
 یفراوان جهان يتقاضا

 یرانيفرد بودن زعفران ا منحصربه
 يو نگهدار دیتول نهیبه تیقابل

 پديده اصلی در صنعت زعفران کياستراتژ يبرندساز محوري يمقوله

 راهبردي يهامقوله

 هدفمند غاتیتبل

 هاي برندسازيمكانیزم

 پذيريارتقاء توان رقابت
  یرقابت يهاارتقاء مزيت
 توسعهوتحقیق

 گذاري صحیح دولتسیاست
 برند نفعانيذ يیشناسا

 پیامدي يهامقوله

 يرشد اقتصاد

 پیامدهاي برندسازي
 نمودن بازار زعفران يانحصار

 وريبهره شيافزا
 ارزش برند زعفران شيافزا

 ذارانگهيسرما جذب

 ايهاي زمینهمقوله

 استانداردها يارتقا

 بسترهاي برندسازي 
 برند يو بازارساز یابيبازار

 يساز يتجار
 متعدد نفعانيذ

 یطیمح طيشرا

 گرمداخله يهامقوله

 نفعانيذ یناآگاه

 موانع برندسازي استراتژيک

 یصادرات مشكالت
 يو فرآور دیتول مشكالت

 یابيبازار مشكالت
 یقاتیتحق مشكالت
 یتيريمد مشكالت

 ياقتصاد یاسیس روابط

 

و  دهيمورد نظر، ا دهيپد ،هسته( مورد مطالعه) یاصل ۀديپديا  (يمحور) یاصل ۀمقول

آن  سوي به هاواكنش و هاكنش انياست كه جر ايواقعه ايحادثه، اتفاق  ،يفكر محور

مقوله محوري . به آن پاسخ دهند اي كرده كنترل و اداره را تا آن شوندمیرهنمون 

نام يا برچسب ) اين مقوله همان عنوانی. است دفراين محور و اساس كه است ايپديده

 شودآمده در نظر گرفته می مفهومی( است كه براي چارچوب يا طرح به وجود

 يطرح برندساز تحقیق اين در مطالعه مورد محوري پديده. (1370استراوس و كوربین،)

 برند، تيبرند، هو تیبرند، تثب جادياكه شامل  استدر صنعت زعفران  کياستراتژ

 .باشدمیزعفران ايرانی  برند، توسعه برند يبرند، حفظ و نگهدار تیشخص
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 يبندمیمقوله تقس 0در  میمفاه نيشد و ا يیمفهوم شناسا 00راستاي شرايط علیدر 

 هیبمرتبط و ش میاساس بوده است كه مفاه نيبر ا میمفاه يبندمیتقس يهویاند ششده

مربوط  جيبه صور خالصه نتا .اندمقوله را داده کي لیحوزه خاص تشك کيبه هم در 

ارزش  -1 در صنعت زعفران شامل کياستراتژ يطرح برندساز ياجرا یعل طيبه  شرا

منحصربه فرد بودن  -3 ،یفراوان جهان يتقاضا -2زعفران،  دیتول يباال ياقتصاد

 .بوده است يو نگهدار دیتول نهیبه تیقابل-0و  یرانيزعفران ا

 ند؛كینظر داللت م مورد دهياست كه به پد ايژهيو هايمجموعه مشخصه نهیزم ايبستر 

ت اس یخاص طيبستر نشانگر مجموعه شرا دهيبه پد متعلق عيمحل حوادث و وقا یعني

و حذف  میمفاه يبندبا جمع. رديپذیو واكنش صورت م كنش يكه در آن راهبردها

استانداردها،   يارتقا يمقوله 5شامل اي و براي شرايط زمینهمفهوم  32مشابه  میمفاه

بوده  یطیمح طيمتعدد و شرا نفعانيذ ،يسازيبرند، تجار يو بازارساز یابيبازار

 است.

 يتعلق دارند و بر راهبردها يادهيكه به پد يساختار طيشرار شامل گهعوامل مداخل

سهولت  یخاص نهیآنها راهبردها را در درون زم. باشندمی گذارندیكنش و واكنش اثر م

ر گهعوامل مداخل يبرا يكدگذار  جينتا. كنندمی دیآنها را محدود و مق ايو  بخشندیم

 همقول 9 مفهوم و  07 در صنعت زعفران شامل کياستراتژ يطرح برندساز يدر اجرا

 ،یابيمشكالت بازار ،يو فرآور دیمشكالت تول ،یمشكالت صادرات نفعان،يذ یناآگاه

 بوده است. ياقتصاد یاسیو روابط س یتيريمشكالت مد ،یقاتیمشكالت تحق

 مورد دهيكنترل، اداره و برخورد با پد يبرا هايیواكنش و هابر كنش یراهبردها مبتن

 .دنرگییصورت م یلیو به دل هستندراهبردها مقصود داشته، هدفمند . نظر هستند

آن  اي بخشندیحضور دارند كه راهبردها را سهولت م زین گريمداخله طيهمواره شرا

 يطرح برندساز ياجرا يالزم برا يراهبردها يبرا يكدگذار جينتا .سازندیرا محدود م

 يهدفمند، ارتقا غاتیتبل يهمقول 1 مفهوم و 59 در صنعت زعفران شامل کياستراتژ

ذاري صحیح گت، سیاستوسعهوتحقیق ،یرقابت يهامزيت يارتقا ،يريپذتوان رقابت

 برند بوده است. نفعانيذ يیدولت و شناسا

 هاواكنش و هاو حاصل كنش جينتا يا امدهایپ ،شودمی داريكه در اثر راهبردها پد یجينتا

راد كه اف ستندین هايیكرد و الزاماً همان ینبیشیپ توانیرا همواره نم امدهاپی. هستند

 به خود یممكن است حوادث و اتفاقات باشند، شكل منف امدهاپی. اندقصد آن را داشته
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امكان  نيا نیهمچن. ندندویبه وقوع بپ ندهيآ ايباشند و در حال  یضمن اي یواقع رند،یبگ

به  گريد یدر زمان رودیبه شمار م امدیاز زمان پ ايبرهه در كه چهوجود دارد كه آن

طرح  ياجرا يامدهایپ يبرا يكدگذار  جينتا. شود ليو عوامل تبد طياز شرا یبخش

 ،يرشد اقتصاد يهمقول 5 مفهوم و 34 در صنعت زعفران شامل کياستراتژ يبرندساز

ارزش برند زعفران و جذب  شيافزا ،وريبهره شينمودن بازار زعفران، افزا يانحصار

 ذاران بوده است.گهيسرما

 

 پیشنهادی مدلتبیین 

 نيدر ا ياشباع نظر .ستفاده شده استا كوربین و از روش اشتراوس تحقیق نيدر ا

حاضر  قیدر تحق هاداده يگردآور یمصاحبه حاصل شد. روش اصل 12تحقیق با انجام 

است كه در آن محقق از قبل موضوعات و  افتهيساختار مهین قیعم هايمصاحبه کیتكن

 .كندمیپوشش دادن به اطالعات را آماده  يالزم برا نيعناو

 تنظیم باز كدگذاري جدول هاآن براساس و استخراج مفاهیم ،هامصاحبهبا توجه به 

محوريت  با و پارادايم مدل اساس بر محوري كدگذاري مرحله سپس در است؛ شده

 توسعها همقوله اصلی، مضمون يک عنوان راهبردهاي برندسازي استراتژيک، به

 كه آنجا از شود.می ايجاد روابطی محوري مقوله وها آن بین و كرده بیشتري پیدا

 پديده يک در موجود واكنش متقابل و كنش شناخت ،بنیادداده پردازي نظريه در بنیان

 عنوان مورد بررسی، تحت پديده در اين تعامالت، ماهیت ابتدا شودمی سعی است،

 سپس و شده بررسی محوري كه راهبردهاي برندسازي استراتژيک است، مقوله

مطالعات  اساس مدل بر اجزاي در ادامه، .شوند تحلیل پیامدهايش و برگیرنده در شرايط

مدل است. در نهايت،  تحقیق كه دربرگیرنده اهداف يافته، توسعه رفتهگ تصور كیفی

گانه به شرح بر اساس پاراديم شش در صنعت زعفران کياستراتژ يبرندسازمحوري  

 ( خواهد بود:1) شكل
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 برندسازی استراتزيکپیشنهادی مدل  -0 شکل

 

 قیتحق نهیشیپمقايسه مدل طراحی شده با 

ر و نیز مقايسه آن با ساي تحقیقبه منظور قابلیت نشان دادن مراحل مدل پیشنهادي اين 

ي پیشنهادشده براي هاگاممورد تحلیل قرار گرفت،  تحقیقي مشابه كه در اين هامدل

 همانطور. نشان داده شده است در صنعت زعفران يبرندساز کياستراتژ يالگو یطراح

عد بُ مشتمل بر چهار در صنعت زعفران يبرندساز شرايط علی شودمیكه مالحظه 

منحصربه فرد بودن ی، فراوان جهان يتقاضا، زعفران دیتول يباال يارزش اقتصاد

نها ه آه بذشتگ تبوده كه كمتر در مطالعا يو نگهدار دیتول نهیبه تیقابلی و رانيزعفران ا

به عنوان مقوله محوري در مدل الزم  يهانهیزمبه همین ترتیب  .پرداخته شده است

ي، سازيتجار، برند يو بازارساز یابيبازار، استانداردها پیشنهادي شامل ارتقاي

الگوي راهبردي در مدل مذكور نیز . گیردی را در بر میطیمح طيشراو  متعدد نفعانيذ

، وسعهتوتحقیق ،یرقابت يهامزيت يارتقا ،يريتوان رقابت پذ يارتقا، هدفمند غاتتبلی

 يانحصاراقتصادي،  رشد. است برند نفعانيذ يیشناساو  ذاري صحیح دولتگتسیاس

جذب و  ارزش برند زعفران شيافزاي، وربهره شيافزا، زعفران نمودن بازار

، نفعانيذ ناآگاهی. اندنیز به عنوان نتايج حاصل از مدل تعیین شده ذارانگهيسرما

ی، قاتیمشكالت تحقی، ابيمشكالت بازاري، و فرآور دیمشكالت تولی، مشكالت صادرات
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اي به شمار ي در زمره متغیرهاي زمینهاقتصاد یاسیروابط سی و تيريمشكالت مد

 . روند كه در فرايند مذكور اثرگذار هستندمی

 

 تحقیق یشنهادیمدل پ یاعتبارسنج

 تحقیق يايیو پا يیروا

كس اما ع گیردیكامل را در بر م يايیكامل، پا يیروا يی،استقرا-نگرانهیكل يمپارادا در

 يايیاز پا ياست. اما انواع متعدد یرممكنغ نظريكامل از لحاظ  يیروا یست؛آن صادق ن

 وجود دارد: یفیك یشناسدر روش

 ،به طور دائم یمشاهده انتخاب یوهكه ش شودمیمحقق  یآورد: زماندر ره يايیپا-1

 .كندیفراهم م یآورد مشابهره

مشاهده در گذر زمان مرتبط  يک ییرناپذيرتغ یتدر مشاهده: كه به ماه يايیپا-2

 .شودمی

 اشاره دهندیمشاهدات كه همزمان رخ م يیافزاهم يا پذيرييسههمزمان: به مقا يیپاپا-3

 .كندیم

 كهیقابل بحث است در حال یموضوع ،شودمی يابیارز یفیك تحقیقكه در آن  ايشیوه

 یارهايدر مورد مع يگراند ،كنندمی ياد میك تحقیقهمانند  يكسان یاراز مع ياعده

ا رد ر ياشده ییناز قبل تع یارهر مع یاريهنوز بس يناند. با وجود ابحث كرده یمتفاوت

 یارهايمع متفاوت از یفیك تحقیق یشناخت شناس هايیهفرض رسد،ی. به نظر مكنندمی

 یشناسروش یمتفاوت است. طراح یاريمستلزم مع يكردهر رو يرااست. زمیك تحقیق

 يامناسب را بر یرهايیها و تفساست كه بتواند داده يبه نحو تحقیق ينا یقو طرح تحق

از  ياخالصه ير. جدول زيدزعفران ارائه نما کياستراتژ برندسازي يندفرا يابیارز

بر  .دهدینشان م یرهاها و تفسداده یفیتو ك یقتحق يندفرا يتسنجش كفا یارهايمع

 1یو پاركر و راف (1770) ینكورب تراوس وشا يرفته از سوگتمطالعات صور اساس

و  تیو راس يريپذيقتصد يري،اتكاپذ يري،انتقال پذ يري،اعتمادپذ یارهايمع (،1779)

 رييو كنترل پذ یتعموم يري،پذ ها شامل تطابق، فهمبرخاسته از داده يهنظر یارهايمع

به طور  (5) در جدول یفیك يكردهايشده در رو يرفتهپذ یارهاياند. معانتخاب شده

 خالصه ارائه شده است.

                                                 
1. Parker and Roffey  



 
 0010 بهار، هفتمو  ستیشماره ب ،چهاردهمسال  بازرگانی، مديريت کاوشهای نشريه  001

 قیتحق نديفرا تيکفا سنجش یارهایمع -1 جدول
 نتايج گرفتهاقدامات صورت شرح معیار

 اعتمادپذيري
دهد نتايج حاصل از یممیزانی كه نشان 

ي تحقیق هادادهتحقیق تا چه حد نماينده 
 است.

 هامصاحبهماه هدايت  0
نظارت اعضاء تیم تحقیق بر 

 اهدادهفرايند گردآوري و تحلیل 
ي كدگذاري هامصاحبهمرور 

شده و ارزيابی تفسیرهاي 
 گرفتهصورت

ي مجدد با خبرگان و هامصاحبه
 متخصصان

تفسیرهاي افراد در قالب 
ي هامصاحبه
گرفته ارزيابی صورت
 گرديد.

 انتقال پذيري
اي هكارگیري يافتهمیزانی كه قابلیت به

هاي مشابه نشان یتموقعتحقیق را در 
 دهد.یم

گرفته در هاي صورتیبررس
 بستر سواالت تحقیق

 گرفتهمطالعات نظري صورت
بررسی ابعاد موضوعی تحقیق 

 هامصاحبهم در حین انجا

مفاهیم نظري استخراج 
 گرديد.

 اتكاپذيري
 ها به زمان ويافتهمیزانی كه منحصر بودن 

 دهد.یممكان را نشان 

بررسی تجربیات مديران و 
ي هامصاحبهخبرگان در قالب 

 گرفتهصورت

ابعاد متعددي از رويداد 
مورد بررسی و ارزيابی 

 واقع گرديد.

 عمومیت
ها ابعاد دهد يافتهیممیزانی كه نشان 

مختلف پديده مورد بررسی را در خود 
 .انددادهجاي 

اي متون مربوط يسهمقاارزيابی 
 گرفتهي صورتهامصاحبهبه 

مصاحبه در  12انجام 
 هاي تخصصینشست

ابعاد بسیاري شناسايی 
 .اندشده

تصديق 
 پذيري

دهد تا چه حد یممیزان كه نشان 
از گرفته برآمده تفسیرهاي صورت

شوندگان است و تحت تأثیر مصاحبه
 سوگیري محقق نبوده است.

اي و تحلیلی يسهمقابررسی 
 گرفتهي صورتهامصاحبه

تطبیق تجربیات افراد با سطح 
 هامصاحبهنظري 

 بسط و پااليش تفسیرها

 راستی
دهد تفسیرها تحت تأثیر یممیزان كه نشان 

اطالعات نادرست و يا طفره رفتن قرار 
 ست.نگرفته ا

به صورت بی نام و  هامصاحبه
بدون استفاده از تدابیر زمانی و 

 .اندرفتهگمكانی صورت
 شواهدي يافت نشد.

 تطابق
ها با ساختار دهد يافتهیممیزانی كه نشان 

 ذهنی افراد تطبیق دارند.

مقايسه تجربیات افراد و كدهاي 
استخراج شده و بررسی سطح 

 پذيرييقتصداعتمادپذيري و 

حداكثر تطابق با قالب 
 ذهنی افراد كشف شد.

 فهم پذيري
دهد نتايج حاصله تا چه یممیزانی كه نشان 

 اي از جهان واقعی است.يندهنمااندازه 
اطالعات بدست آمده با مدارک و 

 گرديد.مستندات موجود مقايسه
حداكثر تطابق با قالب 

 ذهنی افراد كشف شد.

 كنترل پذيري
دهد تا چه حد ابعاد یممیزانی كه نشان 
 قابل كنترل هستند.

مقايسه نتايج حاصل از مطالعات 
مشابه با دستاوردهاي نظري اين 

 تحقیق

شناسايی متغیرهاي 
 كنترل

 

 بندیجمع

ه موضوع ب نيكشور است. ا يو تجار یتوسعه صنعت يبرا یعامل اصل يبرندساز

ز ا یكي یالمللنیب يمعتبر در بازارها ياست كه كمک به خلق برندها تیبا اهم يقدر

درت ق دیتول ياست. برندساز یدولت در تحقق اقتصاد مقاومت يهااستیس نيتریاصل



 
  001   در صنعت زعفران ايران یبرندساز کياستراتژ یالگو یطراحو همکاران/  مهدی حقیقی کفاش

ادبیات برندسازي  الش كرده استت تحقیق حاضردر اين راستا . ی استنرم مل

 ريزي، اجرا ورا از ابعاد گوناگون مطالعه كند و با طرح استراتژيک در صنعت زعفران

هاي عمیق با خبرگان برندسازي، دانش نظري نسبتاً عمیقی از تحلیل مصاحبه

، به شرايط تحقیق ايران ارائه دهد. در الگوي پارادايمی زعفران برندسازي در صنعت

كه اي ، شرايط زمینهزعفرانصنعت  گیري و برندسازي درعلی مورد نیاز جهت شكل

كه برندسازي در  رگهمداخل  يطو نیز شرا بسترهاي موجود را مشخص كرده است

 فرايند به عالوهپرداخته شد. ی مواجه كرده است هايزعفران را با چالش صنعت

كنشها و تعامالت( الزم آن، مورد كاوش قرار گرفت و پیامد ) برندسازي و راهبردهاي

نمودن  يانحصاري، رشد اقتصاد رسیدن به برندسازي استراتژيک زعفران در ايران،

 ذارانگهيسرما جذبو  ارزش برند زعفران شيافزاي، وربهره شيافزا، بازار زعفران

 بوده است.
 توانمی زعفران صنعت در برندسازي استراتژيک الگوي طراحی بر عالوه تحقیق اين در

 رد مديران و گیرندگانتصمیم به موثري نحو به پیشنهادي فرايندهاي بر تكیه با

 شناسايی عوامل هاياولويت ارائه با شده طراحی هاياستراتژي اجراي و ريزي برنامه

 براي .نمود ايجاد برندسازي استراتژيک زعفران بهبود در را مناسبی اندازچشم شده،

 شناسايی و پیشايندهاي برندسازي صنعت زعفران هاويژگی ،هدف اين به دستیابی

 متغیرهاي ارزيابی قالب در نیاز مورد بسترهاي همراه به اثرگذار متغیرهاي و گرديد

 .رديدگ تبیین برندسازي استراتژيک صنعت زعفران موانع استقرار و اثرگذار ايزمینه

در صنعت زعفران  کياستراتژ يتحقیق برندساز نيا درمورد مطالعه  يمحور دهيپد

 رانباشد؛ كه ايجاد و توسعه برند زعفمی، كه شامل ايجاد و توسعه برند زعفران است

شامل خلق برند، تثبیت برند، هويت برند، شخصیت برند، حفظ و نگهداري برند و در 

صادرات توسط  استیامروزه سآخر ارتقاي برند زعفران ايران در بازار جهانی است. 

راستا برند بودن  نيرود. در امیبه كار  يتوسعه اقتصاد ياز كشورها برا ياریبس

 ينام تجار تيبرند از جمله هو یذات هايیژگياز و يو برخوردار یمحصوالت صادرات

را در  یانيسمبل(، كمک شا کيمحصول، سازمان، شخص و  کيبه عنوان ) و ابعاد آن

  .دينمامیو جهان فراهم  رانيبه نقاط ا حصوالتجهت ارسال م

الزمه براي  هاينهیزم ايبستر مربوط به  هايبندي مفاهیم و مقولهجمعحاصل  جينتا

(، مانزو 2410) يقادر قاتیتحق جينتا يدر راستا برندسازي استراتژيک زعفران ايرانی
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 در ( است.2411)ان همكارو  ی( و كرباس2419) و همكاران ی(، عل2415)و همكاران 

ارد در كشور وجود د ياديز يگفت كه بسترها توانمیبدست آمده  جينتا نییتب يراستا

 ياز جمله با ارتقا ؛دينما لیزعفران را تسه کياستراتژ يبرندساز یبه نوع توانمیكه 

 دیتول يمناسب برا يو بازارساز یابيبازار ت،یفیمحصول با ك دیتول ياستانداردها

 يبسترها توانیم یطیمح طيو فراهم آوردن شرا نآ حیصح يسازيزعفران، تجار

 ير در اجراگهعوامل مداخل يبرا يكدگذار جينتا فراهم آورد. يبرندساز يالزم را  برا

 نفعان،يذ یناآگاه يهمقول در صنعت زعفران شامل کياستراتژ يطرح برندساز

 ،یقاتیمشكالت تحق ،یابيمشكالت بازار ،يو فرآور دیمشكالت تول ،یمشكالت صادرات

مچون ه یموانع جيبراساس نتا بوده است. ياقتصاد یاسیو روابط س یتيريمشكالت مد

نمودن بازار زعفران،  ي، عدم انحصاریرقابت يهامزيت يدف، عدم ارتقابدون ه غاتیتبل

ده و عوامل بو ريسا ریتحت تأث شتریب ،يو فرآور دیو مشكالت تول یمشكالت صادرات

 جينتا يدر راستا جينتااين و وابسته است.  ريجزء عناصر اثرپذ میستیاز منظر س

و  دی(، حم1379) زاده و همكاران ي(، علو2412) انهمكارو  شياند ریخ قاتیتحق

  ( است. 2417) و همكاران ی( و كاشف2419) همكاران

شامل،  در صنعت زعفران کياستراتژ برندسازيطرح  ياجرا يالزم برا يهااستراتژي

يذ يیشناسا، توسعهوتحقیقی، رقابت يهامزيت يارتقا، ذاري صحیح دولتگتسیاس

 ساختارهايمهمترين  هدفمند غاتیتبلو  پذيريرقابتتوان  يارتقا، برند نفعان

باشد. با توجه به نتايج به دست آمده بايد میبرندسازي استراتژيک در صنعت زعفران 

دست و پاگیري را تدوين  نیقوانذاري دولت يعنی اينكه دولت گتاشاره كرد كه سیاس

ر ايجاد واحدهاي به منظورا به درستی سازماندهی كرده و  صادركنندگان و ننمايد

مناسب اعطا نمايد و با ايجاد زير  هايبه افراد فعال و واجد شرايط وام بنديبسته

بها به اين محصول گراناي از صادرات فلهمناسب و حمايت مالی كافی  هايساخت

و  ريزعفران موفق، مطالعه تصو يمطالعه برندهاشدت جلوگیري كند. اين عوامل بدون 

 قیو مشاهده دق یزعفران، بررس قاتیتحق یمركز مل جاديا ،یرانيا ياز برندها تیذهن

ترش گس ،المللیبین يهزبد نیو متخصص نيو عملكرد آنها، استفاده از مشاور بانیرق

ان،  زعفر یو مل المللیبین هايتولید، اصالح استاندارد هايتحقیقات بازار، بهبود روش

كشت  یزراع يبندكاشت زعفران، پهنه یسنجزعفران، امكان دیكردن تول زهیمكان

  .میسر نخواهد شد و صادركنندگان دكنندگانیتول یآموزش یازسنجیزعفران، ن
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بر اساس نتايج به دست آمده مهمترين پیامدهاي اجراي طرح برندسازي استراتژيک در 

 شيافزا، نمودن بازار زعفران يانحصاراقتصادي،  زعفران شامل رشد صنعت

باشد. در اين راستا می ذارانگهيجذب سرماو  ارزش برند زعفران شيافزا، وريبهره

 توانمیاشاره كرد كه با طراحی يک الگوي مناسب برندسازي براي زعفران  توانمی

ابند يمیانتظار داشت كه سود بیشتر حاصل شود، همچنین منابع تامین مالی گسترش 

شود و به مید كشاورزان بیشتر شود، از طرفی سطح درآممیو اشتغال پايدار ايجاد 

 توانمیشود. با توسعه برندسازي زعفران میتقسیم عادالنه درآمد كمک شايانی 

محصوالت مشابه ديگري نیز در كنار اين محصول با ارزش تولید كرد و به صادرات 

، در كنار آن بازار رقابتی كمک كردغیر نفتی و نرخ رشد درآمدهاي ارزي اين محصول 

 توانیم ها در تبیین يافتهگردد. میآيد كه منجر به رشد اقتصادي ملی میديد شديدي پ

 ی همچونهايشود و اهرممیفروش زعفران بهینه  و سهم بازار هیحاشاشاره كرد كه 

 منجر به شناخت مشتري شيافزا و به خاطر وفاداري مشتري متیق رییتغ يیتوانا

شود يا میشود، از خام فروشی محصول جلوگیري میی رانيتوسعه برند زعفران ا

اينكه به نوعی انحصار تولید، توزيع، فروش صادرات زعفران به وسیله عوامل فعال در 

به افزايش  توانمیشود. از طرفی همانطور كه نتايج نشان داد میداخل كشور كنترل 

 ضايعات كاهشاز  توانمیدر تولید و عرضه زعفران دست يافت زيرا  وريبهره

استفاده درست از منابع آب و  آن را كاهش داد و با و هزينه تولید جلوگیري نمود

نرخ از دست و مهاجرت از روستاها به عالوه  .داد ءكارايی تولید آن را ارتقا اراضی

ان نیز دوچند كارانو تالش زعفران زهیانگ د كاهش پیدا كند وتوانمی كار يرویرفتن ن

  گردد.می

د منجر به افزايش ارزش افزوده توانمیايرانی  برندسازي استراتژيک زعفران مدهايپیا

د پتانسیل و توانمیكه  ،دار شدن آن گرددو كیفیت محصول و يا به نوعی شناسنامه

توانايی يادآوري محصول را در ذهن مشتري تقويت نمايد، يعنی تصوير و تداعی برند 

د بر تمايل به مصرف مشتريان اثرگذاري مثبتی توانمیو كند میزعفران توسعه پیدا 

 رشتیذاري بگهيفرصت سرماو عالقه ند توانمیداشته باشد. همه اين عوامل در نهايت 

تامین منابع مالی در اين صنعت  هايد، يعنی راهنفراهم آور ذارانگهيسرمارا براي 

 شود.میبیشتر 



 
 0010 بهار، هفتمو  ستیشماره ب ،چهاردهمسال  بازرگانی، مديريت کاوشهای نشريه  011

تولید بسیار زياد زعفران در كشور، حجم توان گفت كه هاي تحقیق میدر تبیین يافته

 .و جديد باز گذاشته است دست تولیدكنندگان را براي تولید محصوالت ابداعی، خالقانه

با هاي اخیر زعفران از يک محصول صرفاً خوراكی تبديل به محصولی ضمناً در سال

رزش ابه عالوه  ؛شده است در صنايع داروسازي، تولید عطر و رنگ  نكاربردهاي فراوا

فرد بودن زعفران  منحصربهی، فراوان جهان يتقاضا، زعفران دیتول يباال ياقتصاد

ي اين محصول در ايران لزوم توجه و تمركز بر و نگهدار دیتول نهیبه تیقابلی و رانيا

كرده  ضروري كه بتواند با برندهاي معتبر جهانی رقابت نمايدرا ايجاد يک برند قدرتمند 

 . است

 گريد هايرفته و ممكن است در زمانگ تصور 1370- 1379 یدر بازه زمان قیتحق نيا

عدم  ،يكارر از جمله محافظهگهمداخل يرهایمتغ ریتأث ردد.گ همشاهد یمتفاوت جينتا

 به هنگام پر كردن  انيو تعصبات پاسخگو التيتما ،یحوصلگ یصراحت و ب

  مواجه ساخت. يجد يهامطلوب نظر را با چالش جيكسب نتا ،پرسشنامه

نها آ یدهد تا دسترسیكنندگان زعفران اجازه م دیزعفران به تول نگيبرند .هاشنهادیپ

 یدولت یقانون تيكنند و از حما زيشود، محصوالت خود را متما لیبه بازار تسه

بودن زعفران  محصول و منحصر نيا يباال برا يتقاضا گريد يبرخوردار شوند. از سو

 نيدر ا. را دوچندان كرده است نهیزم نيارائه برند در ا تیاهم نخبرگا دياز د یرانيا

 یبه باال رفتن توان رقابت هدفمند منجر غاتیو ارائه تبل نفعانيشناخت درست از ذ نهیزم

تواند مثمر ثمر باشد. یزعفران م يبرا کيبرند استراتژ يریگشكل رمحصول شده و د

را در داخل كشور فراهم كرده و  ياقتصاد تواند موجبات رشدیم تيبرند در نها جاديا

 .برند زعفران ايرانی را به عنوان يكی از برندهاي معتبر زعفران در جهان معرفی كند

و  ريزيبرنامهبه  اجیمهم احت ياستراتژ نيا كردن یاتیعمل هدف و نيبه ا دنیرس يبرا

  یاتیو عمل يیبه موقع و به جا آن را اجرا بتوان كه  ياست به نحو کياستراتژريزي طرح

در نهايت با برندسازي مناسب و صحیح و همچنین ارتقاي هويت و شخصیت  .كرد

ي و تولید ناخالص رشد اقتصادانتظار داشت كه به نرخ  توانمیبرند زعفران ايرانی 

 فرانارزش برند زع شيافزا، وريبهره شيافزا، نمودن بازار زعفران يانحصارداخلی، 

البته براي توسعه اين صنعت دست پیدا كرد.  ذارانگهيسرماهرچه بیشتر   جذبايرانی و 

هاي دقیق و ريزيكارهاي بسیار زياد ديگري نیز الزم است كه همگی مستلزم برنامه

بزرگ  هايشگاهيتوجه هستند. از جمله حضور پرقدرت در نماهاي قابلگذاريسرمايه
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 هايهدف و كمک به شركت يمختلف در بازارها ينارهایو سم هاشيهما يبرگزار ا،یدن

 يو محصوالت فرآور يسازنعت زعفران جهت حركت به سمت تنوعو ص انیدانش بن

 است.ها برنامه نياز زعفران از جمله ا ديشده و جد

تولید نوين زعفران در ايران بررسی شود  هايروش شود الزاماتمیپیشنهاد همچنین  

بر اساس معیارهاي برندسازي و . تا پیوسته كیفیت و كمیت محصول افزايش يابد

زعفران يک برند و نشان تجاري شايسته براي زعفران ايرانی ايجاد شود و  بازاريابی

عفران زبه فرآيندهاي تولید ارگانیگ . پیوسته در راستاي توسعه و بهبود آن تالش گردد

خارجی كه  هايراهكارهاي مقابله با تحريم. در راستاي افزايش كیفیت آن توجه شود

ضربات مهلكی را بر تجاري سازي زعفران وارد كرده اند انديشیده شود، يک ساختار 

رده باالي مديريتی درست براي برندسازي استراتژيک ايجاد شود و از طرف نهادهاي 

ي سازبراي بازاريابی و تجاريجامع يک برنامه  ،مورد حمايت قرار گیرد داخلی پیوسته

مراحلی كه براي جهانی شدن يک برند الزم است شناسايی و بر  .زعفران تدوين شود

 اساس آن برند زعفران ايرانی با قدرت ايجاد و مورد حمايت همه جانبه قرار گیرد.
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 ضمائم

 مصاحبه عبارت اند از: يهااز پرسش ينمونه ا

 در صنعت زعفران كدامند؟  يعوامل موثر بر برندساز 

 فراهم باشد؟  ديبا یطيدر صنعت زعفران چه شرا کياستراتژ يبرندساز يبرا

 در صنعت زعفران وجود دارد ؟ يبه برندساز یابیجهت دست یموانع چه

 نظر به؟  دیدهمی شنهادیپ یرانيزعفران ا يبرند قو کي جاديا يرا برا يیراهكارها چه

 ،یاجتماع ،يد داشته باشد)اقتصادتوانمی یراتیچه تاث کياستراتژ يشما برندساز

 و. ...(؟ یفرهنگ


