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 اصفهان گز بازاریابی و تأمین زنجیره اقتصادی تحلیل

 2علیرضا کرباسی *،1مریم جعفری

 

 چكیده
 کهیازآنجای .رددر ایران دا ایویژهیک محصول خاص منطقه گردشگری اصفهان جایگاه  عنوانبهگز ، در بین محصوالت مختلف تولیدی

دار است برخور یادیز قیمتی است و گز هم در بازار داخلی از کشش رگذارتأثی کنندگانمصرفبازاریابی روی قیمت پرداختی  هایهزینه
در بخش تولید گز شامل  مینتأ محصول گز پرداخت، زنجیره تأمینیابی استان و همچنین بررسی زنجیره ربه مطالعه حاشیه بازا توانمی

که محصول  هاستفعالیتاز  ایمجموعه تأمینزنجیره  گردیعبارتبهو صادرکنندگان است  فروشانخرده، فروشانعمده تولیدی، هاینهاده
رزش است ازنجیره  تأمینجیره بخشی از زنکه ازآنجاییو  کندمینهایی برسد هدایت  کنندهمصرفزمانی که به دست  را از منطقه تولید تا

ای خارجی در بازاره ه خود راارد تا جایگاخود د افزودهارزشو گز پتانسیل برای ایجاد  شودمیدر محصول  افزودهارزشکه باعث ایجاد 
ول در داخل نی این محصزار رساو مسیر با تأمینمحاسبه حاشیه بازاریابی و بررسی زنجیره  باهدفتقویت کند به این منظور این تحقیق 

گز  فروشانخردهو  رکنندگانصاد، با تعدادی از تولیدکنندگان 1399در پاییز سال  برای دستیابی به اهداف تحقیق شده است؛انجام ،کشور
 مندرهبهار خوبی گز از باز تولیدکنندگانکه  یافته شددستنتایج با روش توصیف تحلیلی به این  شده وحضوری انجام اصفهان مصاحبه

 وردبررسیماریابی را دیگری از باز هایراهالزم است تا  و فروشانمخصوصاً خرده هستند که در دوره شیوع کرونا دچار مشکل شده است
در خریدهای  برای مردم ادسازیگذاری و تثبیت قیمت محصول، اعتمشود نظارت دولت بر قیمتازجمله اقداماتی که پیشنهاد می قرار دهند

 ها در صورت وجود است.حذف واسطه اینترنتی، افزایش تبلیغات برای این محصول و
 

 اصفهان بازاریابی، حاشیه ،تأمین زنجیره گز، کلیدی: هایواژه
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 همقدم

 پذیریآسیب نفتی دارد منجر به درآمدهایو وابستگی شدیدی که به  محصولیتکتجارت خارجی ایران با صادرات 

تجارت خارجی  بنابراین ؛(Kazeruni et al. 2016) شودمین آتوسعه اقتصادی  ریزیبرنامهاقتصاد و عدم توانایی در 

 کندمیفا یران ایباال و پایدار نقش مهمی در گسترش صادرات ا ارزآوری محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی به علت

 هایاستانر ن دآسنتی ایران است و عمده تولیدات  هایفرآوردهیکی از این محصوالت صنایع غذایی، گز که از 

قش با توجه به اهمیت ن .(https://www.irna.ir/news/.2020) شودمیچهارمحال بختیاری و اصفهان انجام 

ن، نتیجه محصول غذایی ایم یک .است آشکارمحصوالت غذایی سالم و بهداشتی بر سالمت جامعه که برای همه 

مواد و  هم از هیچ نوعز در تولید گ .است شدهانجاماست که در طول کل زنجیره غذایی  فرآیندهاییتمام 

ه کاست  بینگزانگصمغ طبیعی به نام  ، تنها افزودنی سنتی این محصولشودنمیاستفاده  غیرطبیعی هایافزودنی

در  مرغتخماز سفیده  توجهیقابلبه علت دارا بودن درصد  گز .به گز اصفهان هویت داده است انگیزشگفتاین شهد 

 و بادام ل پستهمفیدی مث مغزهایترکیب مواد اولیه، سرشار از مواد پروتئینی است و همچنین به علت دارا بودن 

 (.Akbarian et al, 2014) تو مواد معدنی اس هاویتامین سرشار از مواد آلی،

مثل  قیمتیگران این محصول از مواد اولیه شدهآوریجمعطی اطالعاتی که از طریق پرسشنامه از تولیدکنندگان گز 

 کاالهایزو جاز محصوالتی است که  گز همچنینو  شدهغیره تشکیل و مرغتخمشهد انگبین، بادام، پسته، سفیده 

و  دهدمیبه افزایش قیمت این محصول حساسیت نشان  کنندهمصرفدرنتیجه  شودنمیروری جامعه شناخته ض

ود کاالی خ به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه تولیدکننده، این در صورتی است که دهدمیمصرف خود را کاهش 

 تبلیغات ا افزایشبن یک مزیتی است که تولید صرف این محصول در ایرا حالبااین اما ؛ناگزیر از افزایش قیمت است

 .افزایش داد توانمیآن را  صادرتدیگر،  کشورهایو شناساندن این محصول مقوی و سالم به 

 دارد آن در آمیز زنجیره تأمین نیاز به یکپارچگی عملکردی دارد و بازاریابی نقش اساسی رامدیریت موفقیت

(Lambert & Cooper,2000.)  بندیاولویت این زنجیره و بر مؤثرشناسایی عوامل  تأمینیره جزن ثرمؤالزمه مدیریت 

ن آ نداردسازیاستاکه با  کندمیکمک  هاشاخصز این اهرکدام است که شناسایی این عوامل به تعیین اهمیت  هاآن

-2014ی هاسالدر  (.Azadeh& Yavarzadeh, 2015) شودبهتر و هزینه کمتر تولید  باکیفیتعوامل محصولی 

دهد که محققین و یماست که این روند نشان  منتشرشدهین تأممقاالت در مورد مدیریت زنجیره  55%، 2013

و  ندراردادق موردتوجهمتخصصان به دلیل کمیابی مواد غذایی و محصوالت مرتبط در سراسر جهان این موضوع را 

حصوالت مگز نیز از  (.Lemma et al,2014)دارند یرهزنجسعی در به حداقل رساندن تلفات مواد غذایی در این 

 ارد و بهاالیی ندی و ماندگاری بانباردارشود به دلیل شرایط نگهداری سختی که دارد قابلیت یمی محسوب فاسدشدن

توان در یمه شود. حداکثر یک هفتیمدلیل اینکه در دماهای پایین سفت و خشک و در دمای باال نرم و چسبنده 

 انبار نگهداری کرد.

که از  شودمیایران در بین کشورها شمرده  فردمنحصربهکه دارد یک محصول  ایدیرینهبه دلیل سابقه تولید  گز

 طوربه تأمینو طبق نتایج مطالعه شفیعی و همکاران مدیریت زنجیره  شودمینسبی ایران محسوب  هایمزیت
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و همچنین مزیت رقابتی با عملکرد سازمانی  دهدیمقرار  تأثیرمستقیم مزیت رقابتی و نیز عملکرد سازمانی را تحت 

و عملکرد سازمانی  تأمینرابطه بین مدیریت زنجیره  شدتدارد به صورتی که با مداخله مزیت رقابتی،  دارمعنیرابطه 

اندازی یک ورود به یک بازار )کشور( جدید بسیار شبیه به وضعیت راه (.Shafi'i &Tarmast, 2014) شودمیتقویت 

های بازاریابی در محل وجود ندارد و فروشی صورت نگرفته و همچنین دانش وکار جدید است که زیرساختکسب

مدهای آصورت منبعی جهت کسب درها معموالً به این وضعیت تنها بهاما شرکت ؛زیادی هم از بازار موجود نیست

المللی، بسیاری وسعه و ورود به بازارهای بینطورکلی در رابطه با تبه نگرند،مازاد برای محصوالت و خدمات فعلی می

های های جامع و روشن، در موارد زیادی فرصتکارگیری تصمیمات غلط و به دلیل نبود راهنماییها با بهاز شرکت

گز در قرن گذشته  (.Al-Rasool, 2012) شوندرو میدهند و با مشکالت زیادی روبهی موجود را از دست میبالقوه

 صورتبه عمدتاً است و  شدهارائهسوغات معروف ایرانی به دنیا  عنوانبهیدشده و تولیک محصول تجاری  عنوانبه

برای ارزیابی گز است و  کنندگانمصرف مورداستفادههای یژگیوین ترمهمشود و بافت و طعم یمی تولید القمه

ی هانمونهگیرد و یمیل موجود در گز قرار آجیر نوع و مقدار تأثمشخصات عطر و بافت و طعم گز تا حد زیادی تحت 

و غیر  2، بنزالدهید1ی بیشتری از ترکیبات کلیدی مانند کارونهاغلظتگزی که شامل مقدار بیشتری از مغز هستند 

دهد در حالت کلی برای انطباق محصول با خواسته یمدهد و همچنین سختی و جوندگی را افزایش یمرا نشان  3انال

اگر محصول بخواهد به خارج از ایران صادر  خصوصبهتری از گز الزم است یقعم، دانش کنندگانفمصریازهای نو 

 ، )یکی از انواع بیدمشک، گزانگبین،مرغتخممایع، آرد، سفیده  گلوکزآب، شکر،  (.Hojjati et al,2015بشود )

دهنده گز یلتشکین مواد ترمهمیکی از  مرغتخمشود(. سفیده یمیرخشت و یا عسل طبیعی استفاده شین، ترنجب

است و باعث ماندگاری  مؤثردر بهبود رنگ گز و تازگی آن  مرغتخمسفیده  است. مؤثراست که در بهبود کیفیت گز 

بر اساس میزان مغز  هاآناز  هرکدامشود که یمی تولید اپستهشود. در حالت کلی گز در دو نوع بادامی و یمآن 

 18کیلو حلوا،  100گویند که به ازای یم %18مثال به گزی  طوربهشوند یمتقسیم  در آن کاررفتهبهپسته و بادام 

 .هم به همین صورت است %40و  %38، %28ی گزهاباشد این موضوع برای سایر  کاررفتهبهکیلو مغز پسته یا بادام 

 

 پژوهش پیشینه

یر به سال اخ ر شهر نصف جهان بوده، در اینزیادی یادگا یهاسالگز این محصول مغذی با قدمت دیرینه خود که 

ر آن داشت تا برا  ما اند کهشدهدی در این صنف متحمل ضررهایی شده و افراد زیا پذیریبآسدلیل اپیدمی کرونا 

لید و رایند توفطه با قدمی کوچک در جهت بهبود بازاریابی و بازار رسانی این سوغات قدیمی اصفهان برداریم. در راب

 .شودیمه ی محصول گز مطالعات اندکی صورت گرفته که به تعدادی از این مطالعات در اینجا اشاربازاریاب

                                           
1carvone  

2benzaldehyde  
3nonanal  
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لعه خود به در مطا Farahnaky et al(2009)دهد یموجود انگبین در گز، قیمت این محصول را تا حد زیادی افزایش 

ری تبلور کمت دارینانگبداد گزهای نشان انگبین پرداختند که  ی دارایگزهابررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 

 مثبت دارد. یرتأث هااز آن کنندهمصرفدارند که روی استقبال 

 Goharian(2011) که ستحقیق خود، تدوین آمیخته بازاریابی مناسب برای محصوالت صادراتی شرکت گز  در

یج عناصر نتا طبق .قراردادی موردبررسفارس را یجخلحوزه  کشورهفتخارجی در  کنندگانمصرفاصفهان از دید 

 دو ستند.گز سکه ه یخته صادراتیبرآمگذاری  براثریبًا یکسان، اهمیت بیشتری تقرتوزیع و پیشبرد فروش با اثرات 

ن داد یج نشا. همچنین نتاهستعنصر دیگر به ترتیب محصول و قیمت اثرگذاری کمتری نسبت به دو عنصر ابتدایی 

؛ کنندگانمصرفر و مراکز خرید در شه هاسوپرمارکتای، یرهزنجی هافروشگاهدر  که برای عنصر توزیع، ارائه کاال

حصول، مای عنصر کردن در مراکز غذائی؛ بر آزمون منظوربهبرای عنصر پیشبرد فروش، ارائه نمونه رایگان محصول 

 محصوالت قیمت ساسابر یمت ؛ و برای عنصر قیمت، تعیین قبادوامهایی با مواد اولیه مرغوب و یبندبستهاستفاده از 

فارس از یجخلی حوزه کشورهامحصوالت شرکت گز سکه در  کنندگانمصرف، از دید کنندهمصرفرقیب در کشور 

 رد.ر قرار داو در اولویت باالت ترمهمهریک از عناصر آمیخته بازاریابی  دهندهشکلیرهای و متغدیگر عوامل 

ها دارد به همین دلیل در شرایط نگهداری نامطلوب تغییراتی یرینیشو  ترکیبات گز تفاوت مشخصی با سایر تنقالت

 Amini Harandi et شود که ممکن است ناشی از اکسایش در مغزها باشد.یمدر رنگ، مزه و بوی این محصول ایجاد 

al (2012)  دند که از این نتیجه رسی و بهدر پژوهش خود راهکارهایی در رابطه با کاهش مشکالت مذکور پرداختند

 ی باید دارای ممانعت به اکسیژن در حد متوسط باشند.بندبستهمغزهای برشته کمتر استفاده کنند و مواد 

Mazruei et al(2013)  دیابت نوع  مبتالبهانسولین، در بیماران  ی به تعیین اثرات سودمند گز در مقاومتامطالعهدر

 1هفته از گز مصرف کردند نتایج نشان داد مصرف گزسینبیوتیک 6بیمار دیابتی که به مدت  62پرداختند که در  2

 کل پالسما شد. 2انسولین سرم و افزایش گلوتاتیون توجهقابلدر مقابل عدم مصرف، منجر به کاهش 

 Salar Karimi and Salar Karimi (2014) فظ و آن در ح کنندهییندر دنیای امروز و نقش تع یبندبسته یتاهم

میت اها اهاست که گ یشده در حدونقل، طول عمر، استحکام و قیمت تمامشدن کاال، سهولت حمل، شکیل ینگهدار

ه از و استفاد یبنداهمیت طراحی بسته دهدینشان م هایآن در جلب مشتری بیش از کیفیت محتوی آن است. بررس

که  رسدینظر م به گونهینسوی دیگر ا عنوان ابزاری جهت برقراری ارتباط دائمًا در حال افزایش است. ازبه یبندبسته

 یهاپژوهش خرید در نقطه فروش باشد. تحقیقات و ینهدرزم یرگذارفاکتورهای تأث ینتریکی از مهم یبندبسته

ر جذب را د بیشترین اثر یبندکه بسته دهدیپیشبرد فروش نشان م یهابازاریابی و راه ینهبزرگ درزم یهاشرکت

 .ازارهای داخلی و خارجی داردمشتری و روش فروش در ب

 Safdari(2019) ایع ی تولیدی در صنهاشرکتین بر عملکرد تأمیر عوامل ریسک زنجیره تأثی به ارزیابی امطالعه در

ین بر تأمیر عوامل ریسک زنجیره تأثی مناسب عملکرد، هاشاخصغذایی اصفهان پرداخت و سپس با شناسایی 

ی ورفنّایسک رعوامل  که دهدیم نشانذایی شهر اصفهان را بررسی کرد، نتایج ی فعال در صنایع غهاشرکتعملکرد 

 گذارد.یمیر تأثین عواملی هستند که بر عملکرد شرکت ترمهمین و اقتصادی و مالی تأمو زیرساخت تولید، 

                                           
1synbiotic 

2glutathione  
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Rezaei Amroubadi (2019) واملع اصفهان گز یبندبسته شناسانه مخاطب تحلیل عنوان با بنیادی قیتحقی در 

 نتایج، ادقرارد یموردبررس شغلی فرهنگ رسمی و تحصیالت فرهنگی، سرمایه شامل مخاطب سلیقه بر یرگذارتأث

 ستالژی،نو حسی ، بازتابیامنطقه هاییژگیو و ملی فرهنگ کنندهبازتاب گز داد نشان پژوهش از آمدهدستبه

 حفظ با تواندیم که است مرغوب یهاشکالت و هایرینیش از بسیاری با قیاس قابل و خاص طعمی با مقوی خوراکی

 و شناخت باهدف یبندبسته شیوه در تغییر .نماید خود کنندهمصرف و مخاطب حفظ به کمک بودن یو سنت اصالت

 یبندبسته شدن روزبه با زمانهم گز کیفیت حفظ طرفی از و محصول به آسیب از جلوگیری و بیشتر فروش

 عنوانبه تریکش یبندبسته کنندگانمصرف و نبوده مناسب پذیرایی برای موجود هاییبندستهب زیرا است یرپذامکان

 دهند.یم ترجیح موجود هاییبندبسته به را پذیرایی ظرف و هدیه یا سوغات

طه بین در پژوهش خود، راب Mazaheri (2020)یزان فروش محصول است که بر م مؤثربرند یکی دیگر از عوامل 

 یوردبررسمنی( را به برند با وفاداری مشتری با نقش میانجی ارزش برند )مطالعه موردی مشتریان گز کرمااعتماد 

بالستر د به برند (، اعتما2005) یلتی وفاداری مشتری توسط راندل هاپرسشنامهیری شامل گاندازهو ابزار  قرارداد

ستنباطی با اتوصیفی و  در سطحی آماری هاآزمونبه کمک  هاداده( بود، تحلیل 1990آکر )برند  و ارزش( 2004)

اری برند و وفاد انجام شد، نتایج نشان داد ارزش برند رابطه بین اعتماد به PLSو اسمارت  SPSS افزارنرمکمک 

 داری وجود دارد.یمعنرابطه مثبت و  هاآنین و بکند یممشتریان را میانجیگری 

Novin(2021) ن با صنعت گز اصفها وکارکسبیر استفاده از رسانه اجتماعی بر عملکرد ثتأبررسی  باهدفی امطالعه

 توصیفی، ی و روشی کاربردباهدفی اجتماعی صورت داد، این تحقیق هارسانهتوجه به نقش میانجی قابلیت بازاریابی 

هان های گز اصفکنندگان برندیعتوزیدکنندگان و تولاین صنعت، شامل  وکارکسبی فعاالن آمارپیمایشی با جامعه 

اعی انه اجتمه از رسو آزمون فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی، نشان داد که استفاد هادادهانجام شد که تجزیه تحلیل 

لکرد اعی و عمانه اجتمبخشد و اثر میانجی قابلیت بازاریابی میان رابطه استفاده از رسیمرا بهبود  وکارکسبعملکرد 

 ید شد.تائ

 تحقیق روش

ز و ا آوری گردیدنامه، به روش مصاحبه حضوری با تولیدکنندگان نمونه گز، جمعهای موردنیاز با تکمیل پرسشداده

صورت مقطعی ها بهنامهآوری اطالعات و تکمیل پرسشجمع ها استفاده شد وروش تحلیل توصیفی برای تحلیل داده

 و از شدهستفادهاگیری در دسترس که از خبرگان بازار اخذشده، که از روش نمونه انجام گرفت 1399در پاییز سال 

منطقه اصفهان، از  زنجیره تأمین گز در 2 فروشان گز، نمودارفروشان و خردهمصاحبه حضوری با تولیدکنندگان، عمده

ی مختلف هادر وزنشود که ای تولید میپسته گونه بادامی و طورکلی گز به دوتولید تا مصرف رسم شده است. به

غز پسته یا درصد از م 42و  38،40، 32، 28، 25، 18، 10گرمی و با درصدهای متفاوت  450و  330، 250، 200

 شود.بادام در بازار عرضه می
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 محصول گز در اصفهان نیتأم: زنجیره 2نمودار 
 های گردید و حاشیه در اصفهان رسم گزمسیرهای بازاریابی  گز اصفهانبرای بررسی بازاریابی 

 فروشی و ضریب هزینه بازاریابی با استفاده از روابط زیر محاسبه شد:فروشی، عمدهخرده

 

(1)  

 (2)  fP -w = Pw M 

 

(3)  fP-r = Pw+Mr = M mM 

 

(4)  
r

fr

P

PP
r


100 

قیمت  wPفروشی، دهقیمت خر rpحاشیه بازاریابی،  mMفروشی، حاشیه عمده wMفروشی، حاشیه خرده rMکه 

های نهاساس آن هزی ضریب هزینه بازاریابی است که بر rقیمت محصول در محل تولید است. fPو  فروشیعمده

 (.Turkmani,2000) شده استصورت درصدی از قیمت نهایی بیانبازاریابی به

گرفت اما  کیلویی در نظر صورت یکآن را به باید گزفروشی فروشی و عمدههای خردهآوردن قیمت دست بهبرای 

ن و یشترین وزعنوان معیار بهای متفاوت و درصدهای متفاوت از مغز پسته است بنابراین بهگز دارای وزن کهازآنجایی

فروشی و های خردهدست آوردن قیمت مغز پسته را برای به %42گرم و  450بیشترین درصد مغز، یعنی وزن 

 گیریم.فروشی را برای گز در نظر میعمده

 نتایج و بحث

هایی در تهیه محصول گز یکی از محصوالت مهم استان اصفهان است که شرایط خاصی دارد به صورتی که از نهاده

شود که افزایش قیمت مداومی دارند اما در مقابل، گز از محصوالت لوکسی است با کشش قیمتی زیاد آن استفاده می

ایش قیمت نهاده را جبران کند؛ و در زنجیره تأمین محصول گز واسطه و تواند با افزایش قیمت محصول افزکه نمی

ها بخواهیم کارایی آن را بهبود ببخشیم از طرف دیگر اپیدمی کرونا و دالل زیادی هم وجود ندارد که باکم کردن آن

wrr PPM 
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ی که در ابتدای شدت تحت تأثیر قرار داده به صورتها و گردشگران داخلی و خارجی، بازار گز را بهکاهش مسافرت

شیوع این بیماری همه فعاالن در این صنف ضررهای زیادی متحمل شدند و بیشترین مقدار ضرر متوجه 

مانده فروش نرفته وجود داشت؛ و های باقیبها و جنسهای اجارهفروشان بود که علی رقم نبود فروش، هزینهخرده

ن شرایط اپیدمی کرونا تا حدود کمی بازار خود را با فروش ها تولیدکنندگان گز در ایشوندههای مصاحبهطبق گفته

فروشان مشکالتی دارند ازجمله عدم ثبات قیمت، عدم قدرت دارند اما خردهتوانستند نگه فروشان و صادراتبه خرده

ست است و همچنین دولت در پ 1نماد ایکاراییخرید مشتریان، نبود اعتماد مشتریان به خریدهای اینترنتی و عدم 

محصوالت درفروش اینترنتی تخفیفی که برای محصوالت استراتژیک هر شهر باید اعمال کنند، در صنف گز انجام 

 شود.نمی

فروشی مدهعتومان، قیمت  هزار 100فروشی طور میانگین قیمت خردههای پرسشنامه در زمان مطالعه بهطبق داده

های بازاریابی، تومان است که تمام محاسبات هزینه هزار 85تومان و قیمت محصول در محل تولید  هزار 90

ین ضریب شده است. برای تعیانجام آمدهدستبههای افزوده و کارایی بازاریابی را در ادامه طبق همین قیمتارزش

قیمت  %15ست که شده بیانگر این اکنیم. ضریب هزینه محاسبهاستفاده می 5های بازاریابی از فرمول شماره هزینه

ر قیمت یابی ددیگر سهم عوامل بازارعبارتهای بازاریابی این محصول بوده است، بهفروشی مربوط به هزینهردهخ

 یابد.های پرفروش با افزایش قیمت گز، افزایش میاست که این ضریب در فصل %15نهایی گز،

مغز پسته( در  %42گرم وزن و  450گز با )فروشی و حاشیه بازاریابی گز معیار ما فروشی، حاشیه عمدهحاشیه خرده

 تومان محاسبه گردید. هزار 15و  5، 10طور متوسط به ترتیب استان اصفهان به

 صورت زیر محاسبه شد:افزوده گز معیار ما بهو همچنین ارزش

(6)  VA=Pr –( هزینه بازاریابی -Pf ) 

 
0(=85+15)-100 

یال هزینه ر 100ر یط موجود، نظام بازاریابی محصول در برابدهد در شراکارایی بازاریابی شاخصی است که نشان می

 شد: استفاده ول زیرمنظور تعیین کارایی بازاریابی گز از فرمکند. بهافزوده ایجاد میخدمات بازاریابی چقدر ارزش

(7)  ME = (VA/MSC)×100 
 

ME=0 
ای های واسطهنهایی گز و مجموع هزینه افزوده گز است که از تفاضل قیمتارزش VA کارایی بازاریابی گز، MEکه 

های مربوط به مسیر بازاریابی از هزینه خدمات بازاریابی گز است که شامل کلیه هزینه MSCآید و دست می آن به

بندی و انبارداری، بسته های حمل نقل،ها شامل مواردی ازجمله هزینهاین هزینه شود.فروشی میمحل تولید تا خرده

                                           
1enamad 

محصول  یت از کیفیتورت شکاترونیکی هویت صاحب و محل فعالیت کسب و کارهای اینترنتی را احراز می نماید و درصاینماد با اعطای نماد اعتماد الک

 یک کسب و کاری باید به ان رسیدگی کند.
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بیمه، مالیات، کارگر،  ،تلفن های اجاره مغازه، آب، برق،شود مانند هزینهفروش متحمل میهایی که خردهکلیه هزینه

 (.Turkmani,2000ضایعات و عوارض شهرداری است )

رایط ان در شدهد نظام بازاریابی گز استان اصفهشده نشان میصورت درصد بیانکه به آمدهدستبهمقدار کارایی 

، یک فاه اجتماعیازلحاظ ر کند.افزوده ایجاد میریال هزینه خدمات بازاریابی، صفر ریال ارزش 100فعلی به ازای 

 ؛افزوده ایجاد کندزشریال ار 100ریال هزینه خدمات بازاریابی،  100نظام بازاریابی زمانی مطلوب است که به ازای 

کند که ای ایجاد نمیافزودهومان هزینه بازاریابی ارزشت هزار 15اما در اینجا کارایی بازاریابی صفر شده یعنی به ازای 

فروشی هفروشی و عمدهای خردهتر گفته شد بین قیمتطور که پیشاین نتیجه قابل توجیه است به دلیل اینکه همان

شد جام میسطه انفروشان بدون واهای بسیار جزئی وجود داشت زیرا اکثراً یا خریدهای خردهو قیمت تولیدی تفاوت

 گرفت.یا فقط با یک واسطه صورت می

 هاو پیشنهاد گیرینتیجه

 ،اخل کشورصول در دو مسیر بازار رسانی این مح تأمینمحاسبه حاشیه بازاریابی و بررسی زنجیره  باهدفاین تحقیق 

و  رکنندگانصادان، با تعدادی از تولیدکنندگ 1399در پاییز سال  برای دستیابی به اهداف تحقیقو  شده است؛انجام

طور همان .یافتدستبا روش توصیف تحلیلی به نتایج تحقیق  شد و حضوری انجام گز اصفهان مصاحبه فروشانخرده

جود وصول و های تولید آن و در مقابل، لوکس بودن محکه گفته شد محصول گز به دلیل افزایش قیمت در نهاده

بیشتر  نظارت توان انجام دادفروشان میاتی که برای خردهگذاری در سطح کشور؛ حداقل اقدامای قیمتمشکل ریشه

تریان در مش سازی خرید اینترنتیگذاری و ثبات قیمت در این محصول است و اعتمادسازی و فرهنگدولت بر قیمت

برای  هااسطهوتا حد امکان  ها شده استها باعث بسته شدن مغازهویژه در شرایط موجود که کرونا و قرنطینهبه

یف در باشد و همچنین دادن تخف ترمناسب کنندهمصرفحذف شود تا قیمت گز برای  فروشیخردهاهش حاشیه ک

د در وی و مفینماد به شکایات و افزایش تبلیغات برای این محصول مق ایرسیدگیفروشان و های پیشتاز خردهپست

 داخل و خارج از کشور است.
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