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در  شنیآو ییدارو اهیگ یابیبازار هایچالش یبندتیو اولو ییشناسا

 استان کرمان

 4فرو امیر سعادت3، حسین مهرابی بشرآبادی*2ئیان، صدیقه نبی1 یرابر یفائزه عسکر
 

 چکیده
 یبندتیو اولو ییشناسا شن،یوآ اهیگ دیتولموفق در دراستان کرمان؛استان شنیآو ییدارو اهیگ یابیموجود در بازار یهاچالش یبررس نیدر ا
به  . بامراجعهدندیانتخاب گردهدفمند یرگیبه روش نمونه شنیآو ییدارو اهینفر از خبرگان فعال در حوزه گ 20راستا  نیاست. در اشده

 شنیآو یابیازارب یرو شیپ الشچ 19 ع،یو ترف عیتوز مت،یمحصول، ق ؛یابیبازار ختهیآمعناصر براساس قیتحق نهیشیو پ اتیو ادب رگانخب
 ساتیصورت مقابه یاامهبهره گرفته شد. لذا پرسشن یفاز ANP کیها از تکنچالش یبندتیشد. جهت اولو ییدر استان کرمان شناسا

در  یاخالصنست و وجود ا تیلوموجود در حوزه محصول در او یهانشان داد که چالش جیار خبرگان قرار گرفت. نتایو در اخت هیته یزوج
ارد و  دوم را د تیاولو عیرد. ترفاول و دوم را دا تیعنصر اولو نی( ا1013/0) یربهداشتی( و عرضه نامناسب و غ1576/0محصول ) ایهبسته

 تیوست که اولانوسان آن  مت،یحوزه ق یوزن را به خود اختصاص داده است. مشکل اصل نیباالتر زهحو نی( در ا0642/0عدم وجود برند )
و  مدتانیم یهایزیرامهبرن ازمندین متیبخصوص محصول و ق یابیبازار ختهیعناصر آم یدارد. در حوزه تمام( را در 0709/0سوم )

 یجهان و یداخل یابازاره به رقابت محصول در یتجار یهانشان جادی، ایبندبسته یمناسب جهان یاستانداردها تیاست. رعا بلندمدت
 زیمدت ن. در کوتاهانجامدیتر محصول ممناسب عیو توز متقی نوسانات کاهش هب خرید محلی های.  تشکیل اتحادیهکندیکمک م

کنندگان با گان و صادرروشندف یجهت آشنائ یرجو خا یداخل یهاشگاهیو شرکت در نما یبه برپائ توانیم عیو ترف عیبخصوص در حوزه توز
 اشاره کرد. یداروئ اهانیگ یمللالنیارتباط مطلوب با مراکز تجارت ب یشناخت و برقرار غات،یفنون تبل
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 مقدمه
موضوع تا  نیا تیآن است. اهم یابیمسئله بازار ،ییدارو اهانیمشکل موجود بر سر راه رشد و توسعه گ نیترعمده

است  دتولی از ترمهم ایمقوله یابیتوسعه بازاردرحال یدر کشورها یو حت شرفتهیپ یاست که در کشورها یحد

(Farahmand, 2011باوجود پتانس .)ژهیومشکالت متعدد به لیمحصوالت به دل نید ایتول نهیبالقوه درزم یهالی 

(. Rezai, 2013است ) اوردهیدست نبه یو خارج یداخل یخود را در بازارها یواقع گاهیهنوز جا یابیبازار ینهیدرزم

شده به بازار، مشخص نبودن سن ارائه اهانیو حشرات در گ هاکروبیبه وجود انواع م توانیمسائل م نیازجمله ا

کردن مناسب از مراتع، عدم خشک شدهیآورجمع اهانیو نامربوط در گ یهرز سم اهانیبازار، وجود گ در اهانیگ

در  کسانی تیفیباک اهانیانبارها قبل از ارائه به کارخانه، نبود گ مناسب در یکاشت شده، عدم نگهدار ییدارو اهانیگ

 لیاز قب یمشکالت نیاست. همچن یابیبازار ختهیممربوط به عامل محصول از عناصر آ یطول سال اشاره کرد، که همگ

و  متیق ( که مربوط به عاملSaleki et al., 2017) نیزارع یبرا متیق سکیدر طول سال و ر هامتیق دینوسان شد

 غاتیتبل نهیدر زم یاریو در آخر مشکالت بس عیمربوط به عامل توز انیموقع و رساندن محصول به مشتربه لیتحو

 نییپا یآگاه ،یو فروش سنت عیتوز ،یربهداشتیغ بندیو بسته یاشاره نمود. فرآور شودیمربوط م عیرفکه به عامل ت

 ییدارو اهانیموجود در بازار گ هایازجمله ضعف زین ییدارو اهانیگ یو درمان یبهداشت یو کاربردها ایجامعه از مزا

 یابیبازار ،ییدارو اهانیخاص گ یهایژگیو لیبه دل ن؛ی(. بنابراWorld Health Organization, 2005است )

(. برطرف کردن مشکالت بخش بسته 2013Ahangar & Asriبرخوردار است ) ییباال تیمحصوالت آن از حساس

 یجهان یرقابت محصوالت در بازارها نیمصرف و همچن شیبه افزا تواندیم یجهان یاستانداردها تیرعاو  بندی

در  دهیاست که با توجه به مصارف عد ییدارو اهانیاز گ یکی شنی(. آوAhmadi Jalair, 2015کند ) یکمک فراوان

برخوردار  یو تجارت جهان یارهای داخلدر باز ییاز ارزش اقتصادی باال ،ییو غذا یبهداشت یشیآرا ،ییدارو عیصنا

و  دیدر تول دیجد هاییژبه بکار بردن استرات ازمندیمناسب ن گاهیبازار و کسب جا نیبرای رقابت در ا زین رانیاست. ا

 اهیو برداشت گ دیموفق در تول یها(. استان کرمان ازجمله استانSher et al., 2011؛ Amuei, 2015است ) یابیبازار

 یو در دسترس تمام شودیم عیمناطق کشور توز ریمختلف در سا یهاشده به صورتبرداشت شنی. آوباشدیم شنیآو

در استان کرمان  شنیکشت آو ری، سطح ز98 یال 93 یسالها ی(. طMadadi Zadeh, 2019) ردیگیقرار م انیمشتر

 نهیزم نییقات مربوط به بازاریابی در ابوده است . انجام تحق لوگرمکی 12000 آن عملکرد و هکتار 80 متوسط طوربه

 الیاین محصول و کارشناسان گشوده و کارایی را افزایش دهند. ذ دکنندگانیانداز جدیدی فراروی تولچشم تواندیم

 .شودیراستا پرداخته م نیشده در ابه مطالعات انجام

( Moradi Laleh et al., 2008) هایعطار( و Bagheri et al., 2005مردم ) یآگاه نیبه سطح پائ یدر مطالعات     

بودن  یربهداشتیو غ نیپائ تیفیک ،یها گراناز مصرف آن یاشاره شده، و علت خوددار یداروئ اهانینسبت به گ

 & Sereshtiشده است ) یابیزنان مثبت ارز خصوصاً یداروئ اهانیدر مورد گ یداروها ذکر شده است، اما نگرش کل

Azari, 2007و  رهیو عرضه ز یابیپرداخته شده است. بازار یداروئ اهانیگ یابیبه مسائل بازار زین یعات(. در مطال

 Aghighi Ravan et) بندیو بسته یفرآور هایچالش ی( ، بررس ,2002Noori Topcanoزرشک در استان خراسان )

                                           
 استان کرمان یزداریو آبخ یعیمنتشر نشده سازمان منابع طب هایگزارش 1
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al., 2011)، یداروئ اهانیگ یابیبازار ( در استان لرستانKeshvary, 2011طراح  ،)زعفران با  یابیبازار دیجد یالگو ی

 ی( و بررسFarahmand, 2011افزوده )ارزش جادیدر ا کیو تجارت الکترون ینشان تجار ،یبندبر نقش بسته دیتأک

 دیاز د زیدر توسعه ن یابیو نقش بازار تیجمله است. قابلآن( ازAhmadi Jalair, 2015عوامل بهبود و توسعه بازار )

ها است، آن یابیبازار تیوضع یداروئ اهانیاز مشکالت موجود سر راه رشد و توسعه گ یکیده و محققان مغفول نمان

ها و مراتع و جنگل بیاز تخر یریباعث جلوگ تواندیم یداروئ اهانیگ یابیدر بازار یاصول یزیربرنامه کهیطوربه

نقاط قوت،  یبررس ن،ی. بنابرا(Eidi & Kazemyeh, 2018؛ Habibi Ghahfrokhi, 2013شود ) ستیزطیمح حفظ

 Sharifiyanمراتع مؤثر است ) یبردارشفاف از بهره ریاز مراتع در ارائه تصو یبرداربهره دیضعف، فرصت و تهد

Bahrman et al., 2018ازنظر دور  دینبا زیرا ن داریپا یبرداردر بهره یداروئ اهانیگ لیپتانس نییو تع یی(.  شناسا

 نیو پرورش ا دیبه تول یجوامع محل لیتما زانیبر م اهانیگ یاز خواص داروئ ی(. آگاهYari et al., 2019داشت  )

 & Forouze) کندیرا فراهم م یگسترش بازار داخل نهی( و حداقل زمForouze et al., 2019مؤثر است ) اهانیگ

Mirdeilami, 2018). Sher  ( ن2011و همکاران )را موجب وارد  اهانیگ یاروئو د یاقتصاد تیاز اهم یعدم آگاه زی

 اهانیگ انهی( مقدار و ارزش سال1998)  Smith Olsen ی. در مطالعات خارجدانندیم یاهیشدن خسارت به پوشش گ

و  یآگاه شیو افزا یداروئ اهانیدر تجارت گ ار ینترنتیا یابی( نقش بازار2003)  Avornو   Morrisدر نپال و  یداروئ

در اقتصاد  یداروئ اهانیگ تیاهم ی( به بررس2016و همکاران ) Bukataاند. کرده یسکنندگان را بررمصرف مصرف

در پژوهش حاضر  ،ییدارو اهانیگ یابیضرورت بازاراند. با توجه بهپرداخته نیتوسعه با درآمد پائدرحال یکشورها

بوده تا  یمرتع ییدارو اهانیز گا یکی عنوانبه شنیآو ییدارو اهیگ یابیموجود در بازار یهاچالش یبنددرصدد رتبه

 ارائه شود. ییدارو اهیگ نیا یابیموانع و بهبود نظام بازار نیرفت از امناسب جهت برون یکارهاراه

 روش تحقیق
میتصم طیشود و مح یبندتیاولو شنیآو ییدارو اهیگ یابیموجود در بازار یهااست که چالش نیبر ا یازآنجاکه سع

و   1(ANP) ایشبکه لیتحل یندهایفرآ ژهویبه ارهیچند مع یرگیمیتصم هایاست، مدل ردایو ناپا دهیچیپ یرگی

 Fathollah) رسندیمناسب به نظر م م،یاخذ تصم تکارا جه ابزارهای عنوانبه 2(AHP)   یسلسله مراتب لیتحل

Zadeh & Mehdizadeh, 2013حاضر از روش  ی(. در بررسANP شده است. بهره گرفته یفاز 

بار  نیاول یفاز یاست. تئور دیهستند مف تیابهام و عدم قطع یکه دارا یبه دست آوردن مسائل یبرا یفاز منطق

نشان  1در شکل  یمثلث یدرک بشر از مدل ارائه شد. عدد فاز تیعدم قطع یهماهنگ ی( برا1965) Zadehتوسط 

 شده است.داده

 

 

 

 

 

                                           
1 Analytical Network Process 
2Analytical Hierarchy Process  
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 یمثلث یعدد فاز شی: نما1شکل

تر و مقدار محتمل ن،یترکوچک بیبه ترت uو  m,l ی. که پارامترهاشودی( ارائه مl,m,uصورت )به یمثلث یفاز اعداد

چپش  است واز طرف ر یخط شیصورت نمارا به یمثلث ی. هر عدد فازباشندیمقدار ممکن مورد انتظار م نیشتریب

 (:Torkabadi et al., 2018) ردک فیتعر 1صورت رابطه به توانیم تشیمنظور تابع عضوبه

(1) 

 
 

 یفاز ANP یاشبکه لیتحل ندیفرآ

ANP از روش  یفازANP مدل با روش  نی. تفاوت اردگییبهره م یفاز طیدر محANP در استخراج اوزان  ،یمعمول

 Torkabadi etاست ) کسانی ،یمعمول ANPآن با روش  هایگام ریو سا باشدیم یزوج ساتیمقا سیاز ماتر تیاهم

2018al., یها(. گام ANP است: ریقرار زبه یفاز 

 مدل و ساخت شبکه یزیرهیپا

 یبایبازار ختهیمآ یارهایها( و مع)چالش ارهایرمعیو پرسش از خبرگان، مدل بر اساس ز  نیشیپ قاتیتحق بامطالعه

 شده است.  یزریهیپا یفاز ANP(، در قالب عیو ترف عیتوز مت،ی)محصول، ق

 یزوج ساتیمقا سیماتر

نشان  یثلثم یخبرگان با استفاده از اعداد فاز حاتیو ترج ارهایهر جفت از مع ینسب تیاهم ،یفاز ANP درروش

 یوجز ساتی. عالوه بر مقاردگییشکل م A͂ یقضاوت فاز سیماتر ،یزوج ساتیمقا قیشود. از طریداده م

 .ردیرار گقمورد آزمون  یزوج طوربه دیبا زین ارهایمع نیب یارتباطات داخل ارها،ینسبت به مع ارهایرمعیز

 یفاز ANPدر  یاوزان نسب محاسبه

 Hsieh et) گرددیاستفاده م یباکل یهندس نیانگیم کیاز تکن یفاز یزوج ساتیدر مقا یمحاسبه اوزان نسب جهت

2004al., آورده شده است. ریروش در ز نیا های(. گام 

 یزوج ساتیمقا سیباشد. ماتر ارهایمع گرینسبت به د اریمع کیخبرگان در مورد  حاتیاز ترج ایمجموعه ijp͂ اگر

 :شودیم لیتشک 2صورت رابطه به

(2) 
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از  اریبه هر مع i اریمع یفاز ساتیارزش مقا یهندس نیانگیمرتبط در هر سطر است. م یارهایتعداد مع n کهیطوربه

 .دآییبه دست م 3رابطه 

(3) 

 
           

 .شودینشان داده م یمثلث یعدد فاز کی لهیوسبه 4طبق رابطه  اریمع نیم i یوزن فاز سپس

(4)                                                       

 .میکنیکرده و سپس نرمال م یرفازیغ 5ها را با استفاده از رابطه آن ،یفاز یهااز محاسبه وزن بعد

(5) 

 
   

اده شده استف 1مندرج در جدول یمثلث یو اعداد فاز یاز عبارات کالم ،یزوج ساتیجهت محاسبه وزن در مقا     

 (. Hsieh et al., 2004است )
 

 ارهایبه مع یجهت وزن ده یو اعداد فاز ی: عبارات کالم1 جدول

 هایتمعادل فازی اولو هایتاولو کد

حد پایین 

(L) 

حد متوسط 

(m) 

حد 

 (uباال )

 1 1 1 اهمیت یکسان 1

 3 2 1 تریکسان تا نسبتاً مهم 2

 4 3 2 ترنسبتاً مهم 3

 5 4 3 تر تا اهمیت زیادنسبتاً مهم 4

 6 5 4 اهمیت زیاد 5

 7 6 5 اهمیت زیاد تا بسیار زیاد 6

 8 7 6 اهمیت بسیار زیاد 7

 9 8 7 تربسیار زیاد تا کامالً مهم 8

 10 9 8 ترکاماًل مهم 9

 2006و وارگاس،  یعتمنبع: سا                 

 ییاوزان نها محاسبه
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( 6ز رابطه )ا توانیکه م شودیحاصل م یدر وزن عوامل بدون روابط درون یاز ضرب وزن روابط درون یینها وزن

 (.Torkabadi et al., 2018استفاده نمود )

                                                                                       )6)                               

                                                                      

 است. یروناوزان روابط د یینها سیماتر 22Wو  یبدون در نظر گرفتن روابط داخل یاصل یارهایوزن مع 21W که

  یو نمونه آمار جامعه

( یعی)کارشناسان سازمان منابع طب شنیآو ییدارو اهیاز خبرگان فعال در حوزه گ یوهش حاضر جمعپژ یآمار جامعه

بودن پژوهش به  یفیها با توجه به کنفر از آن 20که تعداد  باشدیفعال در استان کرمان م هاییعطار نیو همچن

 ییدارو اهیگ یابیبازار های. چالشانددهیگرد خاب( انت ,2018Forouze & Mirdeilamiهدفمند ) یریگ-روش نمونه

 یهااز روش یکی ایکه مطالعه کتابخانهشد؛ چرا ییشناسا قیتحق نهیشیو پ اتیبا مراجعه به خبرگان و ادب شنیآو

 & Safaeiپژوهش است ) یاطالعات برا آوریمراحل در جمع نترییاز اساس یکیو  هاافتهیبه  یابیدست یمعمول برا

Akbarzadeh, 2010.)  اریو در اخت هیته یزوج ساتیصورت مقابه یاپرسشنامه قیسپس بر اساس روش تحق 

ها آن تیاز کفا نانیها و اطمها توسط پرسشسنجش چالش گریعبارت دنامه؛ بهپرسش  ییخبرگان قرار گرفت. روا

امه با توجه به پرسشن  ییایسنجش پا ی(. براSacaran, 2008؛ Hafeznia, 1998فن انجام شد ) نیتوسط متخصص

 سیماتر یباشد، سازگار 1/0کمتر از  یاستفاده شد و چنانچه نرخ ناسازگار یاز مفهوم نرخ ناسازگار قیروش تحق

 Expertو  Excel طیکرد. محاسبات در مح دنظرینامه تجددر پرسش دیصورت با نیا ریو در غ دیمورد تائ ساتیمقا

Choice .انجام شده است 

 نتایج و بحث
 مدل و ساخت شبکه یزیرهیپام

 دیکه به تائ یابیبازار ختهیبر اساس عناصر آم شنیآو ییدارو اهیگ یابیچالش بازار 19 قیهدف تحق یراستا در

 (.2شد )جدول  یزیرهیو مدل پا ییشناسا ده،یرس زیخبرگان پژوهش ن
 در استان کرمان شنیآو ییدارو اهیگ یابیبازار هایچالش یساختار بررس( 2) جدول

 معیار کد معیار زیرمعیار زیرمعیار کد

C11 های محصولوجود ناخالصی در بسته C1 محصول 

C12  آویشن  مناسب گیاه دارویی کردنخشکعدم 

C13 عدم نگهداری مناسب در انبارها قبل از ارائه به کارخانه 

C14   یربهداشتیغعرضه نامناسب و 

C15  هایعطارموجود در  یهایبندهبستبر روی شت ابهدرت وزارت نظاعدم 

C21 ها در طول سالنوسان قیمت C2 قیمت 

C22  در خام فروشی یبازدالل 

C23  مناسب بر اساس ضوابط خاصی چون کیفیت یگذارمتیقعدم 

C24 از اطالعات قیمت مربوط به بازار بردارانبهره یاطالعیب 
C31 روییگیاهان دا یالمللنیبکز تجارت کمبود شناخت و ارتباط مطلوب با مرا C3 توزیع 
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C32 ان با صنایع مرتبط گیاه کنندگانتوزیع کمبود شناخت و ارتباط مطلوب

 دارویی
C33  ولت وگیاهان دارویی از طرف د یهافرآوردهعدم نظارت و کنترل بر کیفیت 

 برخورد با متخلفین
C34   رمتخصصیغوسط افراد آن ت یهافرآوردهتوزیع گیاهان دارویی و 

C41 باال بودن هزینه تبلیغات C4 ترفیع 

C42  بر فرایند تبلیغات رگذاریتأثنداشتن شناخت از متغیرهای محیطی 

C43 نداشتن آشنایی صادرکنندگان استان با فنون نوین تبلیغات 

C44  مؤثرمصرف دارویی و غذایی آویشن از طریق  یسازفرهنگعدم 

C45  نوین بازاریابی یهاوهیش یریکارگهبعدم 

C46 عدم وجود برند 

 
 

 یو محاسبه اوزان نسب یزوج ساتیمقا سیماتر لیتشک

با  یاصل ارهایمع مامیت که دادنشان  جیو نتا یبررس ارهایرمعیو ز ارهایمع نیب یاستفاده از نظرات خبرگان، روابط درون با

ز اده شد. پس رار داخبرگان منتخب ق اریو در اخت نیتدو یزوج ساتیپرسشنامه مقا اساس نیدارند. برا یرابطه درون گریکدی

ا نرخ ب ارهایمع یزوج ساتیمقا سیخبرگان را ادغام نموده و ماتر حاتیترج ،یدسهن نیانگیپرسشنامه با روش م لیتکم

 آورده شده است. 3در جدول  04/0 یناسازگار

 

 ارهایمع یزوج ساتیمقا( 3) جدول
 C1 C2 C3 C4 

C1 (1،1،1) (477/5  ,667/4  ,805/3) (289/5  ,333/4  ,298/3) (322/4  ,526/3  ,779/2) 

C2 (263/0  ,214/0  ,183/0) (1،1،1) (216/1  ,96/0  ,766/0) (472/1  ,143/1  ,904/0) 

C3 (303/0  ,231/0  ,189/0) (305/1  ,041/1  ,823/0) (1،1،1) (551/0  ,423/0  ,338/0) 

C4 (36/0  ,284/0  ,231/0) (106/1  ,875/0  ,679/0) (956/2  ,366/2  ,816/1) (1،1،1) 

 های بررسی: یافتهمأخذ    

 

اصل را برر حهر میانگین هندسی  ومحاسبه  ( 3بر اساس رابطه )  3جدول  میانگین هندسی اعداد فازی هر سطر     

( 5ابطره )رکرده تا وزن فازی حاصل شود. سپس هر وزن فازی را برا اسرتفاده از های هندسی تقسیم مجموع میانگین

قسریم کررد های غیرفرازی تآن وزن را بر مجموع وزن است یکافر وزن غیرفازی ی هسازنرمالغیرفازی کرده و برای 

 (. 4جدول )

 و غیرفازی معیارهای اصلی: وزن فازی 4جدول 

 وزن نرمالوزن   *وزن فازیمیانگین  نام معیار
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 غیرفازی هندسی 
C1 (345/3  ,906/2  ,43/2) (79/0  ,576/0  ,412/0) 589/0 573/0 
C2 (828/0  ,696/0  ,596/0) (195/0  ,138/0  ,101/0) 143/0 139/0 
C3 (683/0  ,564/0  ,479/0) (161/0  ,112/0  ,081/0) 117/0 113/0 
C4 (042/1  ,875/0  ,731/0) (246/0  ,174/0  ,124/0) 179/0 174/0 

    (236/4,  042/5,  898/5) جمع

 سوم صورت های میانی بر هم و درایهن اعداد درایه اول صورت بر درایه سوم مخرج، درایه*با توجه به فازی بود              

   بر درایه اول مخرج تقسیم شده است.               

   های بررسی: یافتهمأخذ               

 سیاتره شده و ماسب( محی)روابط درون یزوج ساتیمقا گریدر د ارهایمع ینسب یهامشابه وزن قیبه طر              

 یبا نرخ ناسازگار 8تا  5در جداول  بیبه ترت عیو ترف عیتوز مت،یمحصول، ق ارینسبت به مع ارهایمع یزوج ساتیمقا

 آورده شده است.   03/0و  001/0، 005/0، 001/0

 محصول ارینسبت به مع ارهایمع یزوج ساتیمقا سیماتر (5) جدول
 C2 C3 C4 وزن 

C2 (1،1،1) (481/1  ,194/1  ,008/1) (844/0  ,71/0  ,611/0) 309/0 
C3 (992/0  ,838/0  ,675/0) (1،1،1) (679/0  ,572/0  ,

494/0) 

254/0 

C4 (637/1  ,409/1  ,184/1) (026/2  ,749/1  ,473/1) (1،1،1) 437/0 

 های بررسی: یافتهمأخذ               
 متیق اریت به معنسب ارهایمع یزوج ساتیمقا سیماتر (6)جدول 

 C1 C3 C4 وزن 

C1 (1،1،1) (619/2  ,013/2  ,508/1) (61/3  ,817/2  ,125/2) 534/0 

C3 (663/0  ,497/0  ,382/0) (1،1،1) (275/2  ,751/1  ,326/1) 288/0 

C4 (47/0  ,355/0  ,277/0) (754/0  ,571/0  ,44/0) (1،1،1) 178/0 

 های بررسی: یافتهمأخذ                   

 عیتوز ارینسبت به مع ارهایمع یزوج ساتیمقا سیماتر (7)جدول 
 C1 C2 C4 وزن 

C1 (1،1،1) (899/3  ,257/3  ,61/2) (539/3  ,905/2  ,269/2) 602/0 

C2 (383/0  ,307/0  ,257/0) (1،1،1) (067/1  ,817/0  ,649/0) 182/0 

C4 (441/0  ,344/0  ,283/0) (541/1  ,225/1  ,938/0) (1،1،1) 216/0 

 های بررسی: یافتهمأخذ                  
 عیترف ارینسبت به مع ارهایمع یزوج ساتیمقا سیماتر (8)جدول 

 C1 C2 C3 وزن 

C1 (1،1،1) (948/4  ,112/4  ,195/3) (583/5  ,524/4  ,422/3) 674/0 

C2 (313/0  ,243/0  ,202/0) (1،1،1) (368/2  ,874/1  ,476/1) 199/0 

C3 (292/0  ,221/0  ,179/0) (678/0  ,534/0  ,422/0) (1،1،1) 127/0 

 های بررسی: یافتهمأخذ              
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 یاصل یارهایمع ییوزن نها

 ه شده است.( محاسب6با استفاده از رابطه ) یینها هایوزن و اندبوده یروابط درون یدارا یاصل یارهایمع

 

 

C1 
1 534/0 602/0 674/0 

 
573/0 

 
417/0 

 
C2 

309/0 1 182/0 199/0 
 

139/0  186/0 

 C3 وزن نهایی معیارها =
254/0 288/0 1 127/0 × 113/0 = 160/0 

 

 C4 
437/0 178/0 216/0 1  174/0  237/0 

 

ر راق عیوزو ت متیق ع،یترف یارهایمع بیازآن به ترتوزن و پس نیشتریمحصول ب اریکه مع دهدینشان م جینتا

 اند. داشته

 استفاده و سپس با شدهلیمشابه تشک قیبه طر زین اری( هر معیها)چالش یارهایمعریز یزوج ساتیمقا سیماتر     

 یارهایرمعیز و وزن یزوج ساتیمقا سیمحاسبه شده است. ماتر یاوزان نسب یباکل یهندس نیانگیاز روش م

آورده   04/0و   06/0، | 06/0، 04/0 یناسازگاربا نرخ  12تا  9در جداول  بیبه ترت عیو ترف عیتوز مت،یمحصول، ق

محصول  یهادر بسته یمربوط به محصول؛ وجود ناخالص یهاچالش نیکه در ب دهدینشان م هاافتهیشده است. 

(C11عرضه نامناسب و غ ، )یربهداشتی (C14 عدم ،)موجود در  یهایبندبسته یبر رو شتابهدوزارت  رتنظا

 اهانیکردن مناسب گ( و عدم خشکC13مناسب در انبارها قبل از ارائه به کارخانه ) یهدار(، عدم نگC15) هایعطار

 (.9اند )جدول اول تا پنجم قرار گرفته تیدر اولو بی( به ترتC12کاشت شده ) ییدارو
 هامحصول و وزن آن یارهایرمعیز یزوج ساتیمقا (9)جدول 

 C11 C12 C13 C14 C15 وزن 

C11 (1،1،1) (061/3  ,332/2  ,68/1) (444/4  ,331/3  ,

308/2) 

(094/3  ,374/2  ,

714/1) 

(346/3  ,55/2  ,825/1) 378/0 

C12 (595/0  ,429/0  ,

327/0) 

(1،1،1) (821/0  ,64/0  ,478/0) (51/0  ,389/0  ,286/0) (807/0  ,616/0  ,444/0) 102/0 

C13 (433/0  ,3/0  ,225/0) (09/2  ,563/1  ,218/1) (1،1،1) (315/0  ,246/0  ,

192/0) 

(904/0  ,71/0  ,55/0) 107/0 

C14 (583/0  ,421/0  ,

323/0) 

(496/3  ,573/2  ,96/1) (205/5  ,064/4  ,18/3) (1،1،1) (399/1  ,122/1  ,88/0) 243/0 

C15 (548/0  ,392/0  ,

299/0) 

(253/2  ,624/1  ,

238/1) 

(817/1  ,408/1  ,

107/1) 

(137/1  ,891/0  ,

715/0) 

(1،1،1) 170/0 

 های بررسی: یافتهأخذم
(، C22) یدر خام فروش یباز(، داللC21در طول سال ) هامتینوسان ق مت؛یمربوط به ق یهاچالش نیدر ب     

مناسب بر  یرگذامتی( و عدم قC24) یبرداران از اطالعات قیمت مربوط به بازارهای داخل و خارجبهره یاطالعیب

 (.10اند )جدول چهارم قرار گرفته ااول ت تیدر اولو بی( به ترتC23) تیفیچون ک یاساس ضوابط خاص

 
 هاو وزن آن متیق یارهایرمعیز یزوج ساتیمقا (10)جدول 

 C31 C32 C33 C34 وزن 
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C31 (1،1،1) (991/0  ,749/0  ,598/0) (927/0  ,697/0  ,553/0) (38/0  ,286/0  ,23/0) 149/0 

C32 (672/1  ,335/1  ,009/1) (1،1،1) (632/1  ,296/1  ,043/1) (399/1  ,104/1  ,853/0) 277/0 

C33 (809/1  ,434/1  ,079/1) (959/0  ,772/0  ,613/0) (1،1،1) (686/0  ,557/0  ,451/0) 209/0 

C34 (352/4  ,497/3  ,629/2) (172/1  ,906/0  ,715/0) (217/2  ,794/1  ,458/1) (1،1،1) 365/0 

 های بررسی: یافتهمأخذ

(، C34) تخصصرمیآن توسط افراد غ یهاو فرآورده ییدارو اهانیگ عیتوز ع؛یمربوط به توز یهاچالش نیدر ب     

 یهافرآورده تیفی(، عدم نظارت و کنترل بر کC32) ییدارو اهانیمرتبط گ عیکمبود شناخت و ارتباط مطلوب با صنا

اکز تجارت شناخت و ارتباط مطلوب با مر د( و کمبوC33) نیورد با متخلفاز طرف دولت و برخ ییدارو اهانیگ

   (.11اند )جدول اول تا چهارم قرار گرفته تیدر اولو بی( به ترتC31) ییدارو اهانیگ یالمللنیب

 ها( مقایسات زوجی زیرمعیارهای توزیع و وزن آن11جدول )
 C31 C32 C33 C34 وزن 

C31 (1،1،1) (991/0  ,749/0  ,598/0) (927/0  ,697/0  ,553/0) (38/0  ,286/0  ,23/0) 149/0 

C32 (672/1  ,335/1  ,009/1) (1،1،1) (632/1  ,296/1  ,043/1) (399/1  ,104/1  ,853/0) 277/0 

C33 (809/1  ,434/1  ,079/1) (959/0  ,772/0  ,613/0) (1،1،1) (686/0  ,557/0  ,451/0) 209/0 

C34 (352/4  ,497/3  ,629/2) (172/1  ,906/0  ,715/0) (217/2  ,794/1  ,458/1) (1،1،1) 365/0 

 های بررسی: یافتهمأخذ

 یریکارگ(، عدم بهC41) غاتیتبل نهی(، باال بودن هزC46عدم وجود برند ) ع؛یمربوط به ترف یهانهیگز نیدر ب     

(، نداشتن C44مؤثر ) قیاز طر شنیآو ییو غذا ییمصرف دارو یساز(، عدم فرهنگC45) یابیبازار نینو یهاوهیش

بر  رگذاریثتأ یطیمح یرهایشناخت از متغ شتن( و نداC43) غاتیتبل نیون نوصادرکنندگان استان با فن ییآشنا

 (. 12اند )جدول اول تا ششم قرار گرفته تیدر اولو بی( به ترتC42) غاتیتبل ندیفرا

 
 هاو وزن آن عیترف یارهایرمعیز یزوج ساتیمقا (12)جدول 

 C41 C42 C43 C44 C45 C46 وزن 

C41 (1،1،1) (595/1  ,306/1  ,

002/1) 

(296/1  ,042/1  ,

792/0) 

(642/2  ,146/2  ,

611/1) 

(432/2  ,97/1  ,

465/1) 

(96/1  ,629/1  ,

289/1) 

212/0 

C42 (998/0  ,765/0  ,

627/0) 

(1،1،1) (447/0  ,339/0  ,

269/0) 

(391/0  ,292/0  ,

234/0) 

(253/0  ,202/0  ,

17/0) 

(256/0  ,209/0  ,

176/0) 

058/0 

C43 (263/1  ,959/0  ,

771/0) 

(718/3  ,952/2  ,

235/2) 

(1،1،1) (311/0  ,246/0  ,2/0) (401/0  ,322/0  ,

258/0) 

(588/0  ,481/0  ,

385/0) 

102/0 

C44 (621/0  ,466/0  ,

379/0) 

(27/4  ,419/3  ,

556/2) 

(99/4  ,072/4  ,22/3) (1،1،1) (57/0  ,474/0  ,

385/0) 

(439/0  ,371/0  ,

306/0) 

151/0 

C45 (683/0  ,508/0  ,

411/0) 

(876/5  ,941/4  ,

947/3) 

(876/3  ,104/3  ,

492/2) 

(595/2  ,111/2  ,

755/1) 

(1،1،1) (519/0  ,435/0  ,

354/0) 

205/0 

C46 (776/0  ,614/0  ,

51/0) 

(667/5  ,795/4  ,91/3) (598/2  ,08/2  ,

701/1) 

(267/3  ,696/2  ,

277/2) 

(828/2  ,3/2  ,926/1) (1،1،1) 271/0 

 های بررسی: یافتهمأخذ

 

 ها()چالش ارهایرمعیز ییوزن نها
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جود اساس و نی. بر اشودیحاصل م یاصل یارهایدر وزن مع ارهایرمعیز یاز ضرب وزن نسب ارهایرمعیز ییوزن نها     

ول تا سوم را ا تیطول سال اولودر  هامتیو نوسان ق یربهداشتیمحصول، عرضه نامناسب و غ هایدر بسته یناخالص

 (.13کسب کرده است)جدول 

 
 ارهایرمعیز ییوزن نها (13) جدول

رتبه 

 نهایی

وزن نهایی 

 زیرمعیار

وزن نسبی 

 زیرمعیار

وزن  زیرمعیار

 معیار

 معیار

 محصول 417/0 های محصولوجود ناخالصی در بسته 378/0 1576/0 1
 دارویی آویشن مناسب گیاه کردنخشکعدم  102/0 0425/0 11
 عدم نگهداری مناسب در انبارها قبل از ارائه به کارخانه 107/0 0446/0 9
 یربهداشتیغعرضه نامناسب و   243/0 1013/0 2

 هایعطارموجود در  یهایبندبستهبر روی شت ابهدرت وزارت نظاعدم  170/0 0709/0 4

 قیمت 186/0 ها در طول سالنوسان قیمت 409/0 0761/0 3

 در خام فروشی یبازدالل  221/0 0411/0 12

 مناسب بر اساس ضوابط خاصی چون کیفیت یگذارمتیقعدم  183/0 0340/0 15

خل و از اطالعات قیمت مربوط به بازارهای دا بردارانبهره یاطالعیب 187/0 0348/0 14

 خارجی
 گیاهان یالمللنیبمراکز تجارت کمبود شناخت و ارتباط مطلوب با  149/0 0238/0 18

 دارویی

 توزیع 160/0

 کمبود شناخت و ارتباط مطلوب با صنایع مرتبط گیاهان دارویی 277/0 0443/0 10
ف گیاهان دارویی از طر یهافرآوردهعدم نظارت و کنترل بر کیفیت  209/0 0334/0 16

 دولت و برخورد با متخلفین
 رمتخصصیغآن توسط افراد  یهافرآوردهن دارویی و توزیع گیاها  365/0 0584/0 6
 ترفیع 237/0 باال بودن هزینه تبلیغات 212/0 0502/0 7

 تبر فرایند تبلیغا رگذاریتأثنداشتن شناخت از متغیرهای محیطی  058/0 0137/0 19
 نداشتن آشنایی صادرکنندگان استان با فنون نوین تبلیغات 102/0 0242/0 17

 مؤثرمصرف دارویی و غذایی آویشن از طریق  یسازفرهنگعدم  151/0 0358/0 13

 نوین بازاریابی یهاوهیش یریکارگبهعدم  205/0 0486/0 8

 عدم وجود برند 271/0 0642/0 5

 های بررسی: یافتهمأخذ

 

 تحلیل حساسیت

معیارها  تیاولودرصد،  3/29درصد به  7/41از  دهد که با کاهش وزن معیار محصولنتایج تحلیل حساسیت نشان می

 3/35درصد به  7/23کند و این معیار همچنان در اولویت اول قرار دارد. تا زمانی که وزن معیار ترفیع از تغییری نمی

؛ کند و این معیار همچنان در اولویت دوم خواهد ماندی معیارها هیچ تغییری نمیبندتیاولودرصد افزایش یابد، 

درصد به  6/18افزایش بیشتر این معیار را در اولویت اول قرار خواهد داد. چنانچه وزن معیار قیمت از کهدرحالی
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 7/22درصد به  7/23وزن معیار ترفیع از کند و ی معیارها هیچ تغییری نمیبندتیاولودرصد افزایش یابد،  1/22

ی تغییر خواهد کرد و معیار قیمت در بندتیاولوبا افزایش بیشتر وزن این معیار درصد کاهش پیدا خواهند کرد. 

درصد تغییر  6/17درصد به 16از  تا زمانی که وزن چالش توزیعاولویت دوم؛ باالتر از معیار ترفیع  قرار خواهد گرفت. 

درصد کاهش پیدا  3/23وزن معیار ترفیع به صورت، کند و دراینها هیچ تغییری نمیی چالشبندتیاولوکند 

ی تغییر خواهد کرد و معیار توزیع در اولویت سوم قرار خواهد بندتیاولوکاهش بیشتر وزن این معیار، با کنند. می

ترتیب معیارهای توزیع، قیمت، ترفیع و محصول  ی را بهبندتیاولوگرفت. با توجه به نتایج بیشترین حساسیت بر 

 دارند.

 گیریبحث و نتیجه
چالش پیش روی بازاریابی  19ریابی؛ محصول، قیمت، توزیع و ترفیع، بر اساس عناصر آمیخته بازادر این بررسی 

-بندی گردید. از نتایج این تحقیق میفازی اولویت ANPآویشن در استان کرمان شناسایی و با استفاده از تکنیک 

ت و های موجود در حوزه عنصر محصول آمیخته بازاریابی آویشن در اولویت استوان چنین استنباط کرد که چالش

های محصول و عرضه نامناسب و غیربهداشتی این معیار )عنصر( اولویت اول و دوم را چالش وجود ناخالصی در بسته

آن به  غیربهداشتیهای گیاه دارویی آویشن و عرضه وجود هرگونه ناخالصی در بستهها دارد. از بین تمام چالش

 Amiri کاهد. این یافته با نتایج تحقیق ن محصوالت میها شده و از بازارپسندی ایمشتریان باعث عدم رضایت آن

Aghdaie و Zare Zardeini (2014 که نشان دادند استاندارد کردن تنها راه تضمین کنترل کیفی گیاه دارویی است )

 کند و همچنین با نتایجها میو بهبود و توسعه صنایع فرآوری این گیاهان کمک زیادی به بهبود و توسعه بازار آن

-های استاندارد گیاهان دارویی و فراورده( که نشان دادند فقدان کارخانه2011و همکاران) Aghighi Ravanتحقیق 

عرضه نامناسب و خوانی دارد. ها و تنگناهای موجود در توسعه گیاهان دارویی است، همهای آن ازجمله چالش

که  Ahmadi Jalair (2015) ارد با نتایج پژوهشد شدهییشناساچالش  19غیربهداشتی که اولویت دوم را در بین 

-هم کاهدرا می هاآنخواص کیفی و بهداشتی بندی، بسته ای و فاقدفلهصورت به گیاهان داروییعرضه  نشان داد

محصول، کاهش میزان  کنترل تمیزی و یکنواختیWorld Health Organization (2007 ،)از دیدگاه  د.خوانی دار

 ، کاهش بقایای سموم وهامیکروارگانیسم ول، کاهش میزان شن، کاهش آلودگی به پاتوژن ومحص هایناخالصی

استاندارد کردن تنها راه تضمین هر میزانی از کنترل کیفی فرآورده گیاه و  گیاه خردشدهترکیبات سمی، اندازه ذرات 

 ،دهدمیگیاهان دارویی را افزایش  یبازارپسندرسیدن به استانداردهای کیفی مناسب عالوه بر اینکه و  دارویی است

 یکی از نکات اساسی فروش و تجارت  شود.می هاآنرا بهبود داده و موجب افزایش مصرف  هاآناثرات دارویی 

تواند به می ااستانداردهاین رعایت  و است بندیبستهگیاهان دارویی رعایت استانداردهای مناسب جهانی جهت 

 .ت محصوالت در بازارهای جهانی کمک فراوانی کندافزایش مصرف و همچنین رقاب

ی و دوم سالخشکتورم و  راتیتأثمشکل اصلی حوزه قیمت، نوسان آن است که د لیل اصلی آن در وهله اول      

ها دارد که با توجه به آمار قیمت ها در طول سال اولویت سوم را در بین تمام چالشنوسان قیمتوجود دالالن است. 

درصد آن مربوط  13درصد افزایش یافته است که  18، قیمت آویشن سالیانه حدود 97الی  83های سال آویشن طی

، به ازای هر کیلوگرم 83باشد )قیمت در سال درصد آن مربوط به عوامل ذاتی بازار می 5به عوامل کالن اقتصادی و 

مت خصوصاً نوسانات مربوط به عوامل کالن است(. هرگونه نوسان قی هزار تومان بوده 65، 98هزار تومان و سال  4
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کنند که خود دلیلی بر کاهش توسعه داران بااحتیاط بیشتری عمل میگذاری را افزایش داده و سرمایهریسک سرمایه

 در این بخش است. 

دم وجود عرا دارد و   خبرگان عامل ترفیع اولویت دوم ازنظردر بازاریابی گیاه دارویی آویشن در استان کرمان      

ک حصول یا ییک م هدارایی نهفت (نشان تجاریبرند )برند در این حوزه باالترین وزن را به خود اختصاص داده است. 

شتریان و مازجمله نام، اصطالح، عالئم، آرم، طرح، سابقه ذهنی  زیادی پارامترهای که شامل باشدیخدمت م

وجه ، تآنرد ستین کارکنخباشد و میعتبار ماندگار نزد مشتریان د و ااداشتن اعتم کنندگان، ماندگاری در بازار،مصرف

 ن، محصول خودآ ازبا استفاده بتوانند  تا کمک به تولیدکنندگان استآن دومین کارکرد و  باشدیکنندگان ممصرف

 ریتأث تواندمی رندب .بازار، متمایز سازند مشابه در یهارا به سهولت به عامه مردم معرفی کرده و آن را از محصول

طور اعم و به دارویی اناهیبهتر گ فروش برای است الزم بنابراین، شته باشد.دا دارویی اهانیدر بهبود بازار گ یاژهیو

تحت  را روییدا گیاهانتا  نمود قرارداد عقد هاییشرکت با یا تجاری ایجاد کرد یهانشان طور اخص،آویشن به

د نیاز به اال ذکر شگونه که در ب. البته این امر همانها نشان تجاری ایجاد کنندحمایت مالی خود قرار داده و برای آن

 وضعیت باثبات اقتصادی دارد.

بلیغات ب و ترفتار نامناس موجب تجویز اشتباهی، رمتخصصیتجربه و غفروش داروهای گیاهی از طریق افراد کم

و  فروش نهیمز ان دردانش باالی فروشندگ. برعکس دارد در پی آویشن شده و بدبینی مردم به گیاه دارویی زیآماغراق

ی داروی گیاهین ادر پی خواهد داشت و موجب افزایش مصرف  را هاآن مناسب عملکردآویشن  دارویی اهیگ بازاریابی

ش رای فروهای آموزشی بو خطرات گیاهان دارویی، اجباری کردن گذراندن دوره . آموزش خواص، کاربردشودیم

 ایفراد دارحمایت از عطاران و فروشندگان باتجربه و طراحی سیستمی که در قالب آن ا ،آویشن وییدار گیاه

ها آن رایاج که دارویی و گیاهی بپردازند، راهکارهایی است یهامرتبط و متخصص به فروش فرآورده تحصیالت

 .کند کمکآویشن به افزایش دانش فروشندگانی متبحر در بازار گیاه دارویی  تواندیم

ی . مشکالتاه کردتوان از دو منظر کالن و خرد نگهای پیش روی بازاریابی آویشن را میبندی چالشدر یک جمع     

 وئیاهان دارصنایع مربوط به گی و تکنولوژی مناسب آوریفنگذاری در های سرمایهها و ریسکمانند نوسان قیمت

مند نیازیمت قمی عناصر آمیخته بازاریابی بخصوص محصول و در حوزه تماعوامل کالن اقتصادی دارد و ریشه در 

شکالت توان  برای کاهش مشکالت بخصوص ممدت نیز میدر کوتاه مدت و بلندمدت است.های میانریزیبرنامه

 های داخلی وگاهتوان به برپائی و شرکت در نمایشجمله میآنریزی کرد. ازموجود در حوزه توزیع و ترفیع برنامه

راکز ب با مرجی جهت آشنائی فروشندگان و صادرکنندگان با فنون تبلیغات، شناخت و برقراری ارتباط مطلوخا

 المللی گیاهان داروئی اشاره کرد.تجارت بین

 ی کاربردی هاشنهادیپ

ورت صسپس به و شدهیبندضدعفونی و درجهتمیز، و استاندارد  یبهداشت کامالً ه طریق ابتدا ب آویشن گیاه دارویی

 هایها و عطار، فروشگاههاکینیکل ، و در کلیه مراکز فروش اعم ازبندیبسته و بازارپسند های مختلفاندازه درمتنوع 

 رسانده تا از بازارپسندی مناسب برخوردار گردد. به فروش استاندارد صورتبه

 باشد.ها نظارت کامل داشته های موجود در عطاریبندیوزارت بهداشت  بر بسته     
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 سیتأسو  دهدکننیتول هایشهرستان در ازجمله آویشنهای محلی خرید گیاهان دارویی با تشکیل اتحادیه     

 ها،فوذ واسطههسته مرکزی از ن عنوانبهاستان دارویی  گیاهان صادرات و توزیعبندی، بسته های سهامیشرکت

دارویی و  اهانیگ دیخرهای محلی ف در دست اتحادیهاز مرحله تولید تا مصری رسان بازار عملیات کلیهو  کاسته

 .بندی، توزیع و صادرات قرار گیردبسته شرکت سهامی

 هروش گیافهای آموزشی برای و خطرات گیاهان دارویی، اجباری کردن گذراندن دوره آموزش خواص، کاربرد

 یالتتحص ارایددر قالب آن افراد حمایت از عطاران و فروشندگان باتجربه و طراحی سیستمی که  ،آویشن دارویی

به  تواندیها مآن اجرای که دارویی و گیاهی بپردازند، راهکارهایی است یهامرتبط و متخصص به فروش فرآورده

 .کمک کندآویشن افزایش دانش فروشندگانی متبحر در بازار گیاه دارویی 

 های پژوهشمحدودیت

 جهیتدرندید، ی موجود از پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده گرهای چالشبندتیاولومنظور در این پژوهش به

ی عرواقیغخ افی پاسنداشتن اطالعات ک لیبه دلممکن است برخی از افراد از ارائه پاسخ واقعی خودداری کرده و یا 

 داده باشند.

ن را ایرا  ری به مناطق دیگده میتعماست، لذا ممکن است قابلیت  گرفتهانجاماین پژوهش در استان کرمان 

 نداشته باشد.

  شودیم شنهادیپی آت قاتیدر تحق

وی بر ر افزودهارزش نقش صنایع تبدیلی و فرآوری در ایجادگیاه دارویی آویشن از دیدگاه اقتصادی نیز بررسی، و 

 گیاه دارویی آویشن بررسی شود.
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