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 ها و تهدیدهای زنجیره تأمین زعفرانتحلیل فرصت
 2یکرباس رضای، عل*1یبانیش حهیمل

 

 

 چكیده
 صنعتی محصوالت بین در ایویژه از جایگاه جهان دارویی و کشاورزی محصول ترینگران عنوان به زعفران کشاورزی، محصوالت بین در
ران ی از تولید ایدرصد ۷۷ سهم تولید جهانی زعفران و خراسان رضوی درصدی از ۹۶سهم ایران برخوردار است، این محصول  صادراتی و

 اخیر، هایسال در آن باالی یتکیف و تولید باالی حجم کشت، زیر وسیع سطح نظر از فراوان قوت نقاط وجود با ایران را دارد. زعفران
مین با تولید . زنجیره تأباشندجه میهایی موان با دغدغههای زنجیره تأمین آاست و تمامی بخش بوده روبرو تهدیدهای فراوان متأسفانه با

-انجام می دو بین این گردد کهیمهای اقتصادی یابد و شامل تمام فعالیتشود و با مصرف محصول نهایی خاتمه میکاالی اولیه آغاز می

 یدهای موجود در مسیر زنجیرهها و تهدرصتف نقاط قوت، ضعف، شناسایی و ررسی وضعیت زنجیره تأمین زعفراندر این مطالعه به بشود. 
 و صادرکنندگان فروشان،خرده فروشان،تولیدکنندگان، عمده با حضوری مصاحبه طریق از الزم اطالعات و آمار گردد.تأمین زعفران می

 دست بهای د مرحلـهری چنـاز روش نمونـه گیـ با استفاده  13۹۹رضوی در سال  خراسان استان دولتی و خصوصی کنندگان بخشتبدیل
-بااهمیتاشد و بعفران میره تأمین زترین نقطه قوت زنجینتایج نشان داد که شرایط اقلیمی مساعد در تولید باالی زعفران مهم .است آمده

ی جدی مانند ا تهدیدهایبین زعفران متاسفانه زنجیره تأمباشد. بندی مناسب میای و فقدان بستهترین نقطه ضعف این زنجیره صادرات فله
فغانستان مله چین و اجر کشورها از جهانی، تولید زعفران توسط سای قیمت تعیین در ایران تأثیرگذاری های موجود علیه ایران، عدمتحریم

خطر  یره بهیت این زنجده نشود، وضعها استفاهایی پیش رو این زنجیره قرار دارد که اگر از این فرصتباشد. همچنین فرصترو میبه  رو
-ولید فرآوردهتامکان ن و ولیدکنندگات مشارکت با کارآمد بازاریابی هایافتاده و ارزآوری ناشی از صادرات آن کمتر خواهد شد. ایجاد تشکل

  باشد.رو زنجیره تأمین زعفران میهای پیشترین فرصتاز مهمهای جانبی زعفران 
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 مقدمه

 برآوردن تامین زنجیره هر اصلی هدف که شودمی گفته مصرف تا تولید زمان از هافعالیت کلیه به تامین زنجیره

 زنجیره. است اهمیت دارای بسیار آتی نیازهای از تامین زنجیره یک بودن آگاه بنابراین. باشدمی مشتریان نیازهای

 کنندگانو تبدیل فروشانخرده، فروشان عمده ،خام مواد کنندگانتامین جمله از مختلفی هایگروه شامل تامین

در بخش بازرگانی  (.Razavi hajagha, 2012)  دارند نقش مشتریان نیازهای دربرآوردن نوعی به هرکدام که است

دهد که تی محصول زعفران نشان میخش صادرااما مطالعه ب شودالمللی محصول زعفران سود زیادی ایجاد میبین

بازاریابی و  انی خارجی بواسطه نداشتن یک نظاماند و حلقه بازرگء تجاری ایران ترکیب ثابتی داشتههمواره شرکا

از . (Amiri et al., 2007ه است )بازارشناسی کارآمد، توان معرفی و عرضه این محصول را به بازارهای جدید نداشت

بازار  درتقاضاکننده زعفران  یاصل یو کشورها (و امارات یااسپان) یرانقاضاکننده زعفران ات یاصل یکشورها یانم

صورت  ییبه کشورها یرانبرد که عمده صادرات زعفران ا یموضوع پ ینبه ا توانی، میکا(فرانسه، آلمان و امری )جهان

 باشدیم یاکه اغلب به صورت فله یرانفران او پس از واردات زع باشندیرا در بازار دارا م یاکه نقش واسطه گیردمی

به علت  یرانا (. ,.2018Karbasi et al) رسانندیخود به فروش م یکرده و با نام و نشان تجار بندیبسته آن را دوباره

از رقبا  یگرزعفران نسبت به د یدکار در تول یرویو ن ینزم یلارزان از قب نسبتاًفراوان و  یداشتن منابع قابل دسترس

باالتری  اییاز کار یگرد یو سهم بازار و تجارت زعفران کشورها یگاهاست، اما از نظر جا برخوردارمناسب  یازیامت

 ینا صادراتدر بخش  یغاتو تبل یابیبازار ی،بسته بند ی،کشاورز یستمضعف کشور در س یل. به دلبرخوردارند

 یهایواردکننده با بسته بند کشورهایو  یردام گبه صورت فله انج یحجم صادرات ینتر یشمحصول سبب شده تا ب

توجه از ارزش افزوده  یانشا یسهم یرانشود ایم موجبمحصول را صادر کنند که  ینمتفاوت از نظر ابعاد دوباره ا

روند رو به رشد سهم  (.Khodabakhshi & Nemati, 2020) بدهد دستمحصول از  ینخود را در بخش تجارت ا

محصول را دو  ینلزوم توجه به ا یگر،د یاز سو یانروستائ یبرا ییاشتغالزا ودرآمد  یجادسو و ا یکصادرات زعفران از 

داشته  باالیی برای ایران یارزآور تواندیو م باشدمی یکمحصول استراتژ یکزعفران  ینکهبا توجه به ا. کندیچندان م

، هدف این مقاله نکرده است یداپ یجهان یزارهاخود را در با یمحصول ارزش واقع ینهنوز ا یگرد سوییباشد و از 

باشد. تاکنون مطالعاتی در خصوص زنجیره تأمین ها و تهدیدهای زنجیره تأمین زعفران ایران میشناسایی فرصت

 رتبه و به شناسایی Khodabakhshi & Nemati )2020(خدابخشی و نعمتی  زعفران صورت گرفته است از جمله

 زعفران تامین زنجیره چالش پرداختند. نتایج نشان داد مهمترین زعفران تامین زنجیره روی پیش هایچالش بندی

 از یکی دیگر. نهایی قرار دارد مشتری و کنندگان تولید هایچالش نآ از بعد و باشدمی کننده توزیع هایچالش

که در مطالعه جاوید و  باشد،می برآن موثر عوامل و شالقی اثر بحث تامین زعفران، زنجیره اساسی هایچالش

 دریک متحرک میانگین روش از استفاده ها بااین موضوع بررسی شده است. آن Javid & Karbasi (2018)کرباسی 

 زعفران برای آمده دست به شالقی اثر به این نتیجه دست یافتند که میزان محصولی تک سطحی سه تامین زنجیره

 شالقی اثر آمدن بوجود از علل. است محصول مازاد و شالقی اثر وجود هدهندنشان شواهد لذا باشدمی 43/1 معادل

 در که نمود اشاره نادرست بازاریابی قیمت، نوسانات تامین، زنجیره در تقاضا به اطالعات مربوط وجود عدم به توانمی

 عنوان با پژوهشی در Karbasi et al (2018) همکاران و کرباسی. شودمی تولید مازاد آمدن وجود به سبب مجموع
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 عدم داد نشان مطالعه نتایج. پرداختند موضوع بررسی به جهانی بازارهای در ایران زعفران ارزش زنجیره هایچالش

 بازارهای با متناسب زعفران مختلف مصارف به توجه عدم خارجی، بازارهای در زعفران گذاری قیمت در توانایی

 محصول این فرآوری از حاصل افزوده ارزش از ایران کم سهم و جهانی ایبازاره در ایرانی نماد نبودن شناخته هدف،

 شده زعفران بازار جهانی ارزش از ایران سهم کاهش سبب هستند، زعفران ارزش زنجیره مفقود هایحلقه همگی که

ا بررسی ر یرانزعفران ا نمادسازیموثر در  یها و راهکارهاچالش Gholami et al (2018)غالمی و همکاران  .است

نماد و  یفیتک ی،در خصوص نمادسازکالن  راهبردنماد در کشور و نبود  یضعف طراحنمودند. نتایج نشان داد که 

در  یفیو ک یبهداشت یبهبود استانداردها ،زعفران کشور است نمادسازیدر  یتعلل عدم موفق ینترن مهمآ یریتمد

بررسی وضعیت این مطالعه با هدف  .یدآ یبه شمار م زعفران ینمادسازیر در مس اساسی ی گامیو فرآور یدتول

ها و تهدیدهای موجود در مسیر زنجیره تأمین زعفران و  به شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت زنجیره تأمین زعفران

فروشان، فروشان، خردهپردازد. در این مطالعه تمامی بازیکنان زنجیره تأمین زعفران اعم از تولیدکنندگان، عمدهمی

های این زنجیره به طور همزمان در شناسایی شود و تمام بخشکنندگان در نظر گرفته میصادرکنندگان و تبدیل

 گردند.ها و تهدیدها بررسی مینقاط قوت، ضعف، فرصت

 روش تحقیق

 مبانی نظری

ف ستخراج( تا مصرا)های مرتبط با جریان و فرآوری کاالها از مرحله مواد اولیه زنجیره تأمین شامل کلیه فعالیت

کت )شرایکی صر فیزتوسط کاربران نهایی و همچنین جریان اطالعات مرتبط با زنجیره تأمین است. از این رو، یک عن

اشتراک )طالعاتی عنصر اکاالهای خاص( و یک  فرآوریهای مختلف متمرکز بر بازار و پاسخگو در استراتژیک سازمان

ان ا به عنوتأمین ر توان یک زنجیرهتجاری( را شامل می شود. بنابراین میگذاری کنترل شده داده ها و فرآیندهای 

گی هماهن وهای تجاری متعهد به اشتراک کنترل شده داده یک شبکه زنجیره ارزش متشکل از واحدهای عملکردی

 هاازمانس ه ای ازتامین مدیریت شبک هدف یک مدیر زنجیره .سازی سود زنجیره تأمین، دانستفرآیندها برای بهینه

ت و ب محصوالپایین دست در فرآیندها و فعالیت های مختلفی که در قالو  است که از طریق ارتباطات باالدست

وسط ین که تدر تعریف دیگری از زنجیره تأم کنند، دخیل هستند.ر دست مشتری نهایی ارزش تولید میخدمات د

هر  تأمین، یرهج: زنیدنما یم یفتوص یرصورت ز به را زنجیره تأمین ( ارائه شده است2017) ینتأم یرهانجمن زنج

 یندفرا . چهاریردگیم بر دررا  یکننده به مشتر یناز تأم یی،محصول نها یک یلو تحو یدکه در ارتباط تول یکوشش

امل شکه  یندنما یم یفرا توص هاکوشش ینا یابه طور گسترده یل،ساخت و تحو یابی،منبع  یزی،ربرنامه اییهپا

و  یوجودم یافتردو کنترل،  یو مونتاژ، انباردار تولیدو قطعات،  یهمواد اول یابیعرضه و تقاضا، منبع  یریتمد

  .باشدیم یبه مشتر تحویلکانال ها و  یاندر م یعسفارش، توز یریتمد

ادغام فرآیندهای اصلی کسب و کار برای خدمت به مشتریان است. در طی این مدیریت زنجیره تأمین شامل 

شود ای اضافه میه و سایر واسطه های زنجیرهفرایندها، ارزش کاالها و خدمات دقیقًا از منبع اصلی به هر تولید کنند
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، تمرکز بر تهیه ارزش برای همه شودتا زمانی که به مشتریان نهایی برسند. در حالی که این فرآیندها مدیریت می

دود به خرید، جابجایی، ذخیره سازی و ادغام آنها نیست. ذینفعان نیز هست. فرایندهای تجاری این افراد مح

 منبع اصلی و ارزش افزوده برای مشتریان و سهامداران نیز باید مورد توجه قرار گیرند.همچنین 

 باشد:های آنان شامل موارد ذیل میبازیکنان مختلف زنجیره تأمین و فعالیت

ید آیند تولت یک فرنجیره تأمین هستند. بیشتر منابع باید تحصاحبان منابع نقطه شروع در هر ز. صاحبان منابع: 1

نابع متوانند  لکه میبقرار گیرند. در یک اقتصاد کشاورزی، صاحبان منابع نیازی به مشارکت ضروری در تولید ندارند 

 خود را برای تولید شخص ثالث اجاره دهند. 

 فع آفات،د، سموم دیعنی بذر، کودارد،  نهادهتعدادی  عملکرد تولیدات کشاورزی نیاز به: نهاده دهندگان. ارائه 2

 ای مانند تراکتور، ریزگردها و غیره. آبیاری و تجهیزات، تجهیزات سرمایه

ک ی ند. اینشوتقر میهای روغنی مسصوالت کشاورزی مانند غالت و دانهها برای برداشت محتولید: منابع و نهاده. 3

ل رها منتقه بازابا بسیاری از محصوالت به عنوان کاالیی برای مصرف مستقیم مرحله مهم در صنعت تجارت است، زیر

  شوند.یمتبدیل به محصوالت غذایی تهیه  شوند، یا توسط فرآوری کنندگان برای ایجاد ارزش افزوده ومی

زان سد. کشاورریی میهایی که از طریق آنها محصوالت به طور مستقیم به مشتریان نهابازار مصرف مستقیم: کانال .4

ه برای سانی ککپس از نگه داشتن مقدار کمی از محصوالت برای مصرف خود، محصول خود را از طریق بازار یا به 

 تهیه مستقیم نیازدارند، می فروشند. 

تر تند. بیشای در تجارت محصوالت تجاری برخوردار هسفرآوری کنندگان: فرآوری کنندگان از اهمیت ویژه .5

 وند. شصوالت میکنندگان نهایی، تبدیل به مواد غذایی و سایر محرزی با رسیدن به مصرفمحصوالت کشاو

، تولید شده است قیم ذکربازار مصرف مستدر  . بازار آزاد: بازار آزاد نقش مهمی در فرآیند توزیع دارد. همانطور که6

نیز از  آوری شدهکاالهای کشاورزی فرکند. به همین ترتیب، برای مصرف مستقیم از طریق بازارهای آزاد حرکت می

 رسند.کنندگان به فروش میطریق بازارهای آزاد و مستقیماً از فرآوری

مین نجیره تأت در زها نفر در سراسر کشور، امکان جابجایی محصوالان: تعداد خرده فروشان در میلیون. خرده فروش7

 محصوالت تجاری را فراهم می کند. 

، یرانا. در کنندگان نقطه پایانی در یک انتهای طیف یک شبکه زنجیره تأمین هستند . مصرف کنندگان: مصرف8

اجتماعی  -تجارت محصوالت زراعی با حمایت از منافع مصرف کنندگان تنظیم می شود، زیرا ساختار اقتصادی 

 خواستار اقدامات نظارتی است.
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 زه زمین،ودن انداباکثر کشاورزان به دلیل کوچک  ،ایرانعوامل مالی و تأثیرگذاری بر جریان های فیزیکی: در . 9

-ماواز این رو،  ضعیف هستند. توانایی برای تهیه بودجه برای عملیات از سیستم مالی سازمان یافته محدود است.

 ورزان سوالت کشاهای کمتری را تهیه کرده و از مشکدهندگان غیر متشکل از سازمان ها سو استفاده کرده و قیمت

 حت تأثیرتشاورزان کنند. به دلیل ضعف اطالعات، دانش ضعیف و عدم انگیزه برای خروج از این شبکه، کمیاستفاده 

   تود، این ضعف کالسیک در سیستم اسشها غصب میگیرند و سود زنجیره تامین توسط واسطهقرار می

(Chandrasekaran, 2014  &Raghuram.) 

 روش تحقیق

-اسانستان خراهای میدانی و تکمیل پرسشنامه در سطح که با استفاده از داده تحلیلی است-روش پژوهش توصیفی

فران از ه تأمین زعتهدیدهای زنجیر ها وفرصت ،، ضعفی نقاط قوترضوی اجرا شده است. در این مطالعه برای بررس

ن ن با آیکـی از ابزارهـای مهمـی اسـت کـه مدیرا SWOT تریسما استفاده شده است. SWOTمدل تحلیل 

اتریس، در ر ایـن مد. دهنـد تواننـد بـا استفاده از آن چهار نوع استراتژی را ارائـهکنند و مـیاطالعات را مقایسه می

،  ST،SO  ـتراتژیهـار اسچشـوند و مدیران با استفاده از این ابزار مـی تواننـد هر مرحله دو عامل با هم مقایسه مـی

 WTیا   WO( را انتخاب کنندNilsson, 2002.) 

STیابدمیسازمان، اثر تهدیدهای خارجی کاهش  ستفاده از نقاط قوت: با ا. 

SO :کند برداریهای خارجی بهرهکوشد با استفاده از نقاط قوت از فرصتسازمان با اجرای این استراتژی می. 

WT: جیتهدیدهای خار حالت تدافعی است و هدف عبارت است از کم کـردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از. 

WO: بدهـای موجـود در محیط خارج نقاط ضعف داخلی بهبود یاهدف این است که با استفاده از فرصت. 

سازمان  رون یکدماتریس ارزیابی عوامل درونی ابزاری برای بررسی عوامل داخلی است، در واقع نقاط قوت و ضعف 

 ه مدیرانی و مواجهگویتحلیل نحوه پاسخوزاری برای تجزیهکند. ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی ابرا ارزیابی می

قوت،  (. به هر کدام از عواملMoharram Nezhad, 2006ها و تهدیدهای خارج سازمان است )سازمان به فرصت

صاص ود. اختشاهمیت( تا یک )بسیار مهم( اختصاص داده میضعف، فرصت و تهدیدها یک ضریب وزنی بین صفر )بی

ه ن ضریب باالتریبر عامل براساس درجه تأثیر آن عامل بر عملکرد سازمان خواهد بود، به عبارت دیگر، ضریب به ه

دید یا ته وعاملی اختصاص دارد که بیشترین اثر را دشته است. به هر یک از عوامل خارجی چنانچه یک فرصت 

عوامل داخلی به نقاط  شود. در زمینهه میداد 3و  4بسیار تأثیرگذار و فرصت یا تهدید معمولی باشد به ترتیب نمره 

فکیک برای هر تدار به شود. سپس امتیاز وزناختصاص داده می 3و  4ترتیب نمره قوت یا ضعف مهم و معمولی به

 شود.عامل محاسبه می
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 .شـد ای اسـتفادهنیاز از روش نمونـه گیـری چنـد مرحلـه آوری آمار و اطالعـات مـورددر این تحقیق برای جمع

ا ضوری بـآوری آمار و اطالعات مورد نیاز در این پـژوهش با استفاده از پرسشنامه و مصاحبة حروش جمع

 1399 در سال ویخراسان رض در استان کنندگانفروشان، صادرکنندگان و تبدیلفروشان، خردهتولیدکنندگان، عمده

 . به دست آمد

 نتایج و بحث

ساده  تواندیبازار م یهاو کانال یرهزنج فروشد،یکننده مزعفران را به مصرف یمبه طور مستق یدکنندهکه تول یزمان

ند، ه نقش دارکنند رفو مص یی، حمل و نقل و فروش به کاربر نهافرآوری ید،در خر یگرانباز یرکه سا زمانیباشد. اما 

نها آ. کنندینتخاب مرا ا یچیدهپ یرهایو مس رهیاز کشاورزان زنج یاریباشد. به هر حال بس پیچیده تواندیم یرهزنج

کنند.  شده است را انتخاب یکه در آن بخش طراح یمحصول یددر بازار و تول خاصبخش  یکممکن است عرضه 

 ینا به درک یازکاران نکنند. زعفران یافزودن ارزش آن فرآور یبرا رات خود الممکن است محصو ینآنها همچن

 یزندرت چانهقم کنند، محصول را فراه یازتا شاخه ن دارند یرهزنج یازمختلف مورد ن یهااخهو ش یرهدر زنج یکنانباز

 کنند.  دریافتمحصول خود را  یبرا یمتدهند و بهبود ق یشافزا یرهخود را در زنج

 نقاط قوت، بندیتحلیل نهایی جهت اولویتوو مصاحبه حضوری با کارشناسان، تجزیه پس از تکمیل پرسشنامه

ر یک همیت هابا توجه به ضعف، فرصت و تهدیدهای زنجیره تأمین زعفران صورت گرفت. همانطور که قبال ذکر شد 

یاز راساس امتگیری باز عوامل وزن و ضریب مربوط داده شد و تصمیم های استاندارد، به هریکاز موارد و مطابق روش

-رضوی میاسانو ضعف زنجیره تأمین زعفران در خر ی نقاط قوتدر زمینه 1وزنی نهایی صورت گرفته است. جدول 

 6را در بین  248/0تیاز باشد. این عامل امترین نقطه قوت شرایط اقلیمی مساعد در تولید باالی زعفران میباشد. مهم

قرار  232/0وزنی  ی دوم افزایش ارزش افزوده ناشی از فرآوری با امتیازقوت معرفی شده کسب کرده است. در رتبه

ه ترتیب بناوری مصارف صنعتی و ف ارند. مصاف دارویی و غذایی، افزایش ارزش صادرات، قیمت تمام شده پایین ود

مین زعفران نقاط ضعف زنجیره تأ 1دهند. همچنین در جدول امتیازهای بعدی نقاط قوت را به خود اختصاص می

 گیرد که عاملیممورد قرار  10زعفران در  ترین نقاط ضعف از دید بازیکنان زنجیره تأمینگزارش شده است. مهم

ترین گیرد و بااهمیتیها قرار مدر درجه اول مؤلفه 316/0با امتیاز وزنی  بندی مناسبو فقدان بسته ایصادرات فله

نی متیاز وزبا ا هانیرعایت نکردن استانداردهای الزم و جی دوم باشد. در رتبهنقطه ضعف زنجیره تأمین زعفران می

 در رتبه سوم زانکشاور از خرید پایین قیمتو  الکترونیک تجارت و تبلیغات سازی، برند فقدان قرار دارند. 312/0

فران را کنند که زعکاهش قیمت زعفران داد کشاورزان را درآورده و آنها مدام اعالم مینقاط ضعف قرار دارند. 

 کنترل جهت سبمنا قیمت گذاری راهبرد نبود .ه نیستها مقرون به صرفآوری نخواهند کرد، زیرا با این قیمتجمع

، ناسبام تجاری منفقدان ، حضور گسترده دالالن در بازار زعفرانتوجهی به انتظارات جهانی، ، بیبازار مدیریت و

عدی بویت های به ترتیب در اول ایفقدان سازمان تجاری حرفهو  یارز التدر خصوص نقل و انتقا یبانک کالتمش

 گیرند.قرار می نفاط ضعف
 

 (زنجیره تأمین زعفران ایران قوت و ضعفنقاط  عوامل استراتژیک داخلی ) (1جدول )
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امتیاز 

وزنی 

 نهایی

 SWOTتحلیل  استراتژی ضرایب وزنی رتبه

 پایین تمام شده قیمت 044/0 3 132/0

 قوت

 فرآوری از ناشی افزوده ارزش افزایش 058/0 4 232/0

 صادرات ارزش افزایش 052/0 3 156/0

 زعفران باالی تولید در مساعد اقلیمی شرایط 062/0 4 248/0

 مصارف دارویی و غذایی 056/0 3 168/0

 مصارف صنعتی و فناوری 058/0 2 116/0

 کشاورزان از خرید پایین قیمت 074/0 4 296/0

 ضعف

256/0 4 064/0 
 و کنترل جهت مناسب قیمت گذاری راهبرد نبود

 ازارب مدیریت

 الکترونیک تجارت و تبلیغات سازی، برند فقدان 074/0 4 296/0

 فقدان نام تجاری مناسب 068/0 3 204/0

 رعایت نکردن استانداردهای الزم و جهانی 078/0 4 312/0

 ای و فقدان بسته بندی مناسبصادرات فله 079/0 4 316/0

 ایفقدان سازمان تجاری حرفه 05/0 3 15/0

 حضور گسترده دالالن در بازار زعفران 068/0 3 204/0

 بی توجهی به انتظارات جهانی 054/0 4 216/0

  یارز التدر خصوص نقل و انتقا یبانک کالتمش 0.061 3 0.183

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

ره ارائه شده است. ها و تهدیدهای زنجیره تأمین زعفران از دیدگاه بازیکنان این زنجیترین فرصتمهم 2در جدول 

هایی برای زنجیره تأمین زعفران وجود دارد تا بتواند ارز آوری بیشتر و معیارهای مدیریت زنجیره تأمین مانند فرصت

ترین از مهم تولیدکنندگان مشارکت با کارآمد بازاریابی هایایجاد تشکل گو بودن و کارایی را تأمین نماید.پاسخ

-ها قرار میدر درجه اول مؤلفه 228/0باشد. این مؤلفه با امتیاز وزنی زعفران می مینرو زنجیره تأهای پیشفرصت

که دسترسی به محصول کشور صادرکننده  یاکنندهمذاکره یهاآژانسهای بازاریابی وجود دارد، گیرد. سه نوع تشکل

 خرید برایهمه  کهیطوربهفروش مرکزی که محصول کشور صادرکننده را دارند،  یهاآژانس ؛کنندیرا کنترل م

، تولید و تمامی هایمتقیمت و حجم که ق کنندهیمتنظی هاو آژانس ها انجام شود؛صادرات باید از طریق آن

ها در تجارت ایجاد این تشکل (.Reed, 2016کنند )یصادرکننده را کنترل مکشور تولید برای  تیسیاس یهاجنبه

های امکان تولید فرآوردهی دوم در رتبهیش رو زنجیره تأمین زعفران باشد. های پتواند یکی از فرصتزعفران می

دهد ارزآوری بیشتر زعفران در حوزه می گیرد. آمار تجارت زعفران نشانقرار می 232/0با امتیاز وزنی  جانبی زعفران

امی بردارد مطمئنا ارزآوری های زعفران گها و عصارهباشد، اگر ایران در زمینه فرآوردههای زعفران میفرآورده

 داخلی هایهنمایشگا ایجادهای پیش رو  زنجیره تأمین زعفران، بیشتری نصیب ایران خواهد شد. یکی دیگر از فرصت

در رتبه  204/0باشد که این مؤلفه با امتیاز وزنی می خارجی جهت شناخته شدن زعفران ایرانی در سطح جهان و

 به عنوان بستری با هدف معرفیبایستی نمایشگاه  گیرد.تأمین زعفران قرار میهای پیش رو زنجیره سوم فرصت
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و ایجاد فرصت تعامل با تولید کنندگان، بازرگانان و متخصصین، آشنایی با آخرین دستاوردها، ایجاد  زعفران ایرانی

 با تبلیغاتی – تصادیاق پدیده این در مشارکت ومورد توجه قرار گیرد  فرصت مذاکرات و عقد قراردادهای کاری 

 شرکت برای را مطلوبتر بازخورد و وری بهره تواند می زعفران زمینه در ایران تولیدی  ه به توان باالی صادراتی وتوج

 بر مختلف هایباکیفیت زعفران صادراتزعفران و  یبرا ینیتضم یمتو ارائه ق یتوافق یدخر .سازد فراهم کنندگان

های زنجیره تأمین زعفران های چهارم و پنجم فرصتبه ترتیب در اولویت فهد ازارهایب مشتریان مالی توانایی اساس

هایی پیش رو زنجیره تأمین زعفران قرار دارد اما تهدیدهای این زنجیره نیز بسیار زیاد و گیرد. اگرچه فرصتقرار می

های موجود تحریمهای زعفران مؤلفهی تهدیدات زنجیره تأمین براساس عوامل خارجی در زمینهباشد. کنده مینگران

بین ترین گزینه در عنوان مهمبه 312/0جهانی با امتیاز وزنی  قیمت تعیین در ایران تأثیرگذاری علیه ایران، عدم

 یدبا یرانبدون شک ا ی،از بازار جهان یرانزعفران ا یدرصد 90از  یشبا توجه به سهم برود. شمار مینقاط تهدید به

صادرکنندگان و نبود مرجع  یانم یهاما در عمل به علت نبود وحدت رو باشد، یازعفران در دن یمترجع قم ترینیاصل

هایی ترین مؤلفهعدم ثبات نرخ ارز نیز یکی دیگر از مهم است. نشدهمهم تاکنون محقق  ینبازار، ا فعاالنمورد وثوق 

به خود  296/0رتبه دوم تهدید را با امتیاز وزنی  رود واست که در نقاط تهدید زنجیره تأمین زعفران به شمار می

ای برای ایران خواهد کنندههای آینده بسیار وضعیت نگراناختصاص داده است. یک تهدید بسیار مهم که در سال

های آتی تولیدکنندگان و رقبای باشد، در سالداشت، تولید این محصول بسیار ارزشمند توسط کشورهای دیگر می

-ای ایران را کمتر خریداری میباشند محصول فلهت بهتری خواهند داشت و چون خود تولید کننده میایران وضعی

و رتبه سوم تهدیدات  256/0شود. این مؤلفه امتیاز وزنی تری نسبت به االن خریداری میپایین نمایند و یا به قیمت

-کی دیگر از تهدیدات زنجیره تأمین زعفران میزنجیره تأمین زعفران را به خود اختصاص داده است. قاچاق زعفران ی

شکلی که برگشت ارز حاصل از صادرات به وجود آورده این است که گیرد. مرا در بر می 232/0باشد که رتبه وزنی 

خواهد پاسخگوی سامانه نیما و صادرکننده میشود و بعد زعفران به صورت قاچاق از تمام مرزهای کشور خارج می

ها شود و بازار را به قاچاقچینشینی میتواند با قاچاقچی رقابت کند، مجبور به عقبباشد نمی رانای بانک مرکزی

باشد که با امتیاز از دیگر عوامل تهدید کننده زنجیره تأمین ایران می بندی مناسب زعفران اسپانیابسته .سپاردمی

متأسفانه با برند کشورهای دیگر از جمله اسپانیا در  زعفران کشور ایرانگیرد. در اولویت بعدی قرار می 192/0وزنی 

تن زعفران می خرد و سپس این  40تولیدی دارد اما از ایران حدود  زعفرانسالی یک تن  اسپانیاشود، دنیا عرضه می

رخی بازارها در دنیا مصرف کننده زعفران ب .زعفران خریداری شده را به اسم زعفران اسپانیا به فروش می رساند

 این تا  دهنددهند، اجازه این موضوع را نمییرانی هستند، اما کشورهایی مانند اسپانیا با تبلیغات زیادی که انجام میا

نوسان قیمت در بازار صادراتی،  .است ایران رنج دست و محصول کنند،می استفاده که زعفرانی شوند متوجه بازارها

های تقلبی ، تولید رنگ شیمیایی زعفران و زعفران(نکنندگافمصر هئقذا تغییر) نکنندگافمصر تغییر لحا در تقاضا

 باشد.های تهدید زنجیره تأمین زعفران میدر بازار از دیگر مؤلفه

 
 نقاط فرصت و تهدیدهای زنجیره تأمین زعفران ایران( عوامل استراتژیک خارجی ) (2جدول )

امتیاز 

وزنی 

 نهایی

 SWOTتحلیل  استراتژی ضرایب وزنی رتبه
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096/0 2 048/0 
 توانایی اساس بر مختلف هایمحصول باکیفیت صادرات

 فهد بازارهای مشتریان مالی

 فرصت

 محصول برای تضمینی ارائه قیمت و توافقی خرید 042/0 3 126/0

204/0 3 068/0 
خارجی جهت شناخته  و داخلی هایهنمایشگا ایجاد

 شدن زعفران ایرانی در سطح جهان

228/0 3 076/0 
 مشارکت با کارآمد بازاریابی هایایجاد تشکل

 تولیدکنندگان

 جانبی زعفرانهای امکان تولید فرآورده 058/0 4 232/0

 جهانی قیمت تعیین در ایران تأثیرگذاری عدم 078/0 4 312/0

 تهدید

 ارز نرخ ثبات عدم 074/0 4 296/0

 نوسان قیمت در بازار صادراتی 062/0 3 186/0

256/0 4 064/0 
 تولید محصول توسط سایر کشورها )ورود تولیدکنندگان

 جدید(

 تحریم های موجود علیه ایران 078/0 4 312/0

 قاچاق صادرات زعفران 058/0 4 232/0

144/0 3 048/0 
 ئقهذا تغییر) نکنندگافمصر تغییر لحا در تقاضا

 (نکنندگافمصر

  اسپانیابندی مناسب زعفران بسته 064/0 3 192/0

  های تقلبی در بازارزعفران 042/0 3 126/0

  تولید رنگ شیمیایی زعفران 048/0 3 144/0

 های تحقیقمأخذ: یافته

 گیری و پیشنهادهانتیجه

وی به رضاسانها و تهدیدهای زنجیره تأمین زعفران در استان خردر پژوهش حاضر عالوه بر بررسی تحلیل فرصت

 ی زعفرانلید باالترین نقطه قوت شرایط اقلیمی مساعد در تومهم نجیره نیز اشاره گردید.نقاط قوت و ضعف این ز

عف زنجیره تأمین ضترین نقطه بااهمیت 316/0با امتیاز وزنی  بندی مناسبای و فقدان بستهصادرات فله. باشدمی

ده نشود، ها استفاگر از این فرصتباشد که اهایی نیز مواجه می. زنجیره تأمین زعفران با فرصتباشدزعفران می

 هایلاد تشکایج متأسفانه وضعیت این زنجیره به خطر افتاده و ارزآوری ناشی از صادرات آن کمتر خواهد شد.

رو یشپهای رین فرصتتاز مهمهای جانبی زعفران امکان تولید فرآوردهو تولیدکنندگان  مشارکت با کارآمد بازاریابی

: د از جملهباشو میراما متاسفانه زنجیره تأمین زعفران با تهدیدهایی جدی رو به  باشد.ن میزنجیره تأمین زعفرا

از  ط سایر کشورهاتوس زعفرانتولید ، جهانی قیمت تعیین در ایران تأثیرگذاری های موجود علیه ایران، عدمتحریم

ه به ن با توجآ یر فراورب و کشور ارتقا یابد زعفران یبندنظام بستهشود باشد. پیشنهاد میجمله چین و افغانستان می

صورت  رانزعف یالهاز صادرات ف یریجلوگ یبرا یموانع قانونهمچنین  ای گردد.تمرکز ویژه هدف یبازارها یازهاین

رات با صاد یزنکه آنها  شودیم یگرد یبه کشورها زعفران کیفیتیو ب یمباعث صادرات حج یاصادرات فله گیرد.

 کشور  یبرا نص یادینام خود درآمد زمجدد و به 

تواند مورد توجه قرار گیرد. همچنین نیز می یبه بخش خصوص یشنهادعنوان پتوسعه برند به. کنندیم خویش

در ایران صورت گیرد،  زعفران یو صنعت ییدارو ی،استفاده از خواص خوراک یبرا یمناسب یقاتتحقشود پیشنهاد می
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 ،هایتعاون یلتشکهای بیشتر زعفران ارزآوری بیشتر نصیب کشور گردد. درات فرآوردهتا بتوان با استفاده از صا

دهی به زنجیره تأمین زعفران و برای سازمان یابی،اعضا در بازار یو توانمند ی غیر دولتیتخصص یابیبازار یهاشکلت

جی بیشتری برای شناساندن های خارشود نمایشگاهجهت جلوگیری از قاچاق آن صورت گیرد، همچنین پیشنهاد می

 زعفران ایران به جهان برپا شود.
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