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  هدف -1

نگاشته هاي كارآفرينان در سه محور زير  ارتقاي قابليت هدف بااين دستورالعمل 

  :شده است

 .دنبرسان بازار به را خود محصول �

  .دنبمان باقي بازار در �

 .دنده توسعه را خود محصول ارزبا �

 دامنه -2

  .تمامي مناطق خرماخيز كشور استشامل  دامنه كاربرد اين دستورالعمل

  مخاطبين -3

گذاري مايل به سرمايهتهستند كه  كارآفرينانيكليه مخاطبين اين دستورالعمل 

 .خرما دارنددر توليد 

  تعاريف -4

مانند هر فعاليت كارآفريني اصولي ديگر، از مطالعه بازار توليد اقتصادي خرما 

  .شود شود و به نفوذ در بازار منتهي مي شروع مي

  بازاريابي چيست و چرا اهميت دارد؟.   4-1

به  بازاريابي دانند؛ بلكه نمي فروش معادل گذشته همچون را يابيبازار امروزه،

 و ردهك عمل خوب ابيبازار اگر .باشد مي مشتري نيازهاي كردن برآورده معني

 متيق و باال ارزش با يمحصول دهد، صيتشخ يدرست به را يمشتر يازهاين

 شود، يمعرف مؤثر يلكش به و عيتوز يخوب بهمحصول  ،شود ديتول مناسب

  .رسد مي فروش به سادگي به درنهايت

 ،يابيبازار دوگانه هدف .استي مشتر با سودآور رابطه تيريمد ،يابيبازار

 جلبوسيله  ي بهفعل انيمشتر حفظ و باالتر ارزش ارائه با ديجد انيمشتر جذب
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 .استي اتيحوكاري  كسب هر تيموفقي برا درست،ي ابيبازار .استها  آن تيرضا

 درآمد كسب محصول، استاندارد معيارهاي رعايت و بازاريابي فنون از گيري بهره

  .دهد افزايش مي را مذكور

  خرما  توليد دربازاريابي  -5

  مقدمه .1 -5

 نخل است، شده مي كشت ايران در ديرباز از كه باغي مهم محصوالت از يكي

 طوالني سابقه از كشور در نيز آن محصول فروش بازارهاي بالتبع كه خرماست

 نيز صادراتي محصول يك خرما داخلي، بازارهاي بر عالوه .است برخوردار

هاي  پتانسيل باوجود .گردد مين محدود ايران به آن بازار دامنه بنابراين .باشد مي

 جايگاه بايدوشايد كه چنان آن است نتوانسته هنوز ايران رمايخ متأسفانهفراوان، 

 وجوداشاره به  بر عالوه امر اين .نمايد كسب جهاني بازار در را خود صادراتي

با  هاي مرتبط و فعاليت بازاريابي سيستمضعف در  دهنده نشان توليد، هاي چالش

  .باشد آن مي

موجود در  توجه قابلهاي اقتصادي  تغيير روند جاري و بالفعل نمودن پتانسيل

اين عرصه نيازمند ارتقاي آگاهي نزد فعاالن بالقوه و بالفعل اين عرصه تجاري 

در صنعت خرما به يك فرصت اقتصادي خوب و  كارآفرينيامروزه حوزه . است

ساز اتفاقات مثبت  تواند زمينه صحيح مي و هدايت آن در مسير شده تبديلجذاب 

  .در اين حوزه و ارتقاي اقتصاد نخيالت و جايگاه جهاني خرماي كشور گردد

 ديگر، اصولي كارآفرينيفعاليت  هر مانند خرما اقتصادي توليد كه آنجائياز 

در تمام لذا  ،شود مي منتهي بازار در نفوذ به وشود  مي شروع بازار مطالعه از

مراحل . شود اندازي بنگاه اقتصادي توليد خرما ردپاي بازار ديده مي هاي راه گام

در مرحله . شود نخست با پژوهش در خصوص بازارهاي نهاده و هدف آغاز مي
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گذارد و در مراحل بعد بازاريابي محصول  هاي توليد قدم مي دوم به بازار نهاده

   .شود تضمين رشد و بقاي صنعت مي

  :گام به گام صورت بهبازاريابي خرما  .5-2

) 3(طرح شماتيك آن در شكلكه  شود مي انجام گام شش دربازاريابي خرما 

   .شودپرداخته مي آن هاي گامبه شرح است و در ادامه  شده دادهنشان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  فرايند بازاريابي در يك نگاه. 3شكل 

  خرما بازارفحص و تحقيق در ت: گام اول

 محسوب خرما توليد اقتصادي ارزش تعيين براي اساسي گاميتحقيقات بازار 

 براي احتمالي تقاضاي ميزان و خرما توليد به واقعي نياز آن در زيرا گردد، مي

 تعيين ها آن نياز دامنة و شناسايي بالقوه مشتريان .كند مي بررسي را محصول

 و انيمشتر تيرضا زانيم كدر در را ابانيازارب ،يابيبازار قاتيتحق .شود مي

درك بازار، 

نيازهاي 

مشتري و 

ها خواسته

 يش

 طراحي

يك 

استراتژي 

بازاريابي 

 گرا يمشتر

ايجاد يك 

برنامه 

بازاريابي 

جهت ارائه 

 ارزش ممتاز

برقراري 

رابطه 

سودمند با 

مشتري و 

راضي كردن 

 او

دريافت 

ارزش از 

 مشتري

ارزش براي مشتري و  ايجاد

 برقراري رابطه با مشتري

 

تفحص 

و 

تحقيق 

 در
 بازار
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 را بازار سهم و بازار هاي پتانسيل نيهمچن .كند مي ياري دشانيخر يرفتارها

 و ها سليقه بر منطبق يمحصوالت توليد امكان عمل اين. يي نمايدشناسا

 بررسي را رقبا و صنعت عمومي روند .كند مي فراهم را آنان هاي نيازمندي

  .كند مي شناساييرا نيز  صنعت اين روي پيش جديد هاي فرصتكند و  مي

 مطالعه ،روزنامه خواندن از مختلف هاي روش با تواند مي شما جستجوي

 تعداد تعيين تا گرفته ها پرسشنامه تحليل و آوري جمع اي، كتابخانهاينترنتي و 

 انجام ،ها آنو بازديد از  باشند مي شما فعاليت محل محدوده در كه هايي كارگاه

نوع  شناسايي منظور به املك اطالعات كسب توجيهي، طرح نوشتن از قبل .شود

 يك انتخاب ،با توجه به ساليق و تقاضاي بازار بازار در عرضه قابل محصوالت

 روش بهترين كردن مشخص هدف، بازار مشخصات و اندازه تعيين مناسب، محل

  .دارد ضرورت موردنظر خدمات يا محصوالت بازاريابي

راي درك بازار اين بهايش خواسته و مشتري نيازهاي بازار، درك: گام دوم 

 ها خواسته ازها،ين كدر و يريادگي صرف را ياديز وقتهاي اقتصادي بايد  بنگاه

 :باشد اين مرحله داراي پنج ركن اساسي زير مي. كنند انيمشتر يتقاضا و

 نيازها و تقاضا •

 يانسان ازين از ينوع خواست، .است يانسان يازهاين ،يابيبازار اصل ترين اساسي

؛ مانند است افتهي رييتغ يتيشخص اتيخصوص و فرهنگ به توجه با هك است

يك  يبرا ديخر قدرت كه وقتي .خرما جهت مراسم مذهبي خواستن يك رقم تر

 برجسته هاي شركت .شود مي گفته تقاضا آن به باشد، داشته وجود خواسته

 يتقاضا و ها خواسته ازها،ين كدر و يريادگي صرف را ياديز وقت ،يابيبازار

لذا جهت دستيابي به اهداف كارآفريني توجه به اين قسمت  .نندك يم انيمشتر

  .اي برخوردار است از اهميت ويژه
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توليد خرما بعد از انتخاب بازار هدفش، عالوه در زمينة يك كارآفرين موفق  

دش به ساليق و خواستهاي مشتريان در آن بازار توجه بر بررسي قدرت خري

كند تا بتواند محصولي توليد كند كه عالوه بر نفوذ در بازار و فروش  خاصي مي

  .محصولش، بتواند در بازار با آن محصول بماند و توسط رقبايش حذف نشود

 )محصوالت، خدمات و تجربيات(پيشنهادهاي بازاريابي  •

 ؛شود مي برآورده يابيبازار شنهاديپ قيطر از يمشتر هاي خواسته و ازهاين

 ييها تخصص اي و اطالعات خدمات، محصوالت، از يبكيتر يابيبازار شنهاديپ

ي در ابيبازار شنهاديپ .شود مي عرضه بازار به يا خواسته اي ازين رفع يبرا هك است

نوع  شامل هكبل ست،ينهاي آن  و فرآورده ارائه خرما به محدودصرفاً  ،مورد خرما

شود و استانداردهاي  بندي محصول، اطالعاتي كه در مورد محصول داده مي بسته

 .است ي مصرف آنها تيمز وارائه شده 

 ارزش و رضايت •

 وعدهي مشتر به تكشر هك استيي ها ارزش و ها تيمز مجموعه ارزش، طرح

 از برنديك  ساختن زيمتما باعث ارزش، طرح .سازد مرتفع را اوي ازهاين تا داده

 ب،يرقي جاه ب ديبا من چرا كه يمشتر سؤاليك  به شود و مي برندها گريد

  .دهد ، پاسخ مينمي كداريخر را شما محصول

 و خرما محصوالت ازاي  گسترده فيط با معموالً خرما،كنندگان  مصرف

 چگونه آنها ولي سازند؛ مي طرف بر را ازشانين هك هستند روبرو آنهاي  فرآورده

در  ؟كنند مي انتخاب مختلفهاي  گزينه نيب از را خاص يابيبازار شنهاديپيك 

 جاديا شانيبرا شنهاديپ هر هك يتيرضا زانيم و ارزشبيني  پيش به آنهاواقع 

 ديخر مجدداً تمنديرضا انيمشتر .كنند مي ديخر آن اساس بر و پرداختهكند،  مي

 انيمشتر .كنند مي صحبت گرانيد با خود خوب تجربه مورد در و كنند مي
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قبلي  محصول ردنك اعتبار يب به و آورده يرو رقبا محصوالت به معموالً ،يناراض

 ياصل يبنا سنگ دار،يخر تيرضا و يمشتر ديد از ارزش .پردازند يم گرانيد نزد

 .است انيمشتر با ارتباط تيريمد و توسعه

 تبادل و ارتباط •

 با يتبادل رابطه يك ينگهدار و جاديا جهت در ياقدامات شامل ،يابيبازار

يك كارآفرين در زمينة توليد خرما نبايد تنها  هدف .باشد مي هدف مخاطبان

است  يمشتر آن حفظ از فراتر جذب مشتري جديد و ايجاد تراكنش باشد؛ بلكه

  .يابد مي يشتريب امكاستح ممتاز يها ارزش ارائه قيطر از تباطو اين ار

 بازار •

 يدارا دارانيخر نيا. است االك يك بالفعل و بالقوه دارانيخر از اي مجموعه بازار،

 مرتفع ستد و داد قيطر از را آن توان مي هك هستند كيمشتر خواسته اي ازين

 شتريب هرچه كردن دايپي عني يابيبازار تيريمد كه شود مي تصور گاهي .ساخت

 امكان كه دانند ميي ابيبازار رانيمد اما ها؛ درخواست شيافزا و انيمشتر

ي براي وقت .ندارد وجود اشكال همه به انيمشتر همه به خدمتگزاري

 ارائه مناسب خدماتي مشتر چيه به د،يكن تالش انيمشتر همه به خدمتگزاري

  .كرد دينخواه

 آن با سودمند رابطه جاديا و هدف بازار انتخاب علم و هنر ،يابيبازار تيريمد

 نموده ميتقس انيمشتر از هايي گروه به را بازار ابتدا بايد شركت .است

 مورد در .دنك انتخاب را )هدف بازار( موردنظر بخش سپس و )بازار بندي تقسيم(

هدف به اين شكل است كه بازار خرماي  بازار بندي تقسيمنيز يك نوع  خرما

باشد؛ لذا براي روشن شدن وضعيت بازار خرما براي  المللي بين يا و داخلي



 

8 

 

ادامه مطلب به شرح مختصري از وضعيت اين دو بازار پرداخته كارآفرينان در 

  .شود مي

  خرما داخلي بازارهاي معرفي) الف

 و خرما كشت زير سطح ازنظر ايران ،2017 سال در فائو جهاني آمار آخرين طبق

 جهاد وزارت منتشرشده آمار آخرين اساس بر .دارد قرار دوم جايگاه در توليد

 و بارور( كشت زير سطح باالترين اساس بر خرما باغات ،1396 سال در كشاورزي

 و سيستان كرمان، هاي استان شامل كشور استان 13 در ترتيب به )بارور غير

 كرمانشاه، جنوبي، خراسانيزد،  فارس، هرمزگان، بوشهر،خوزستان،  بلوچستان،

 نقشه به توجه با .اند شده پراكنده بويراحمد و كهگيلويه و سمنان ايالم، اصفهان،

 كشور، در را محصول اين بازار اصلي هاي كانون توان مي مناطق اين پراكندگي

  ).3 شكل( نمود شناسايي راحتي به

 و كشوري ونقل حمل سيستم گسترش همچون مختلفي داليل به خوشبختانه

 كشاورزي محصوالت اخير، هاي سال در داخلي بازارهاي يكپارچه ارتباطات

 بازارهاي در توليدكنندگان بابت اين از و شوند مي توزيع كشور كل در سادگي به

 هاي ديگري كه در مورد كانون توجه نكته قابل .دارند كمتري مشكالت داخلي

بايد مدنظر داشت، وجود تنوع رقم و اختصاص هر بازار به يك  بازار داخلي خرما

  .يا چند رقم خاص خرما است

  جهاني هدف بازارهاي  ) ب

 مشتري يك بالقوه تواند مي جهان در زنده انسان هر بازاريابي، ديدگاه يك در

 ورلدمتر شبكه از شده منتشر آمار آخرين .باشد موردنظر محصول براي

)Worldometer,2019( ميليارد  هفت حدود در جهان جمعيت كه دهد مي نشان

 فرد هر ساالنه سهم متوسط طور به كه است نفرو ششصد و چهل و پنج ميليون 
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 سهم ديگر عبارت به .باشد مي كيلوگرم يك حدود توليدشده خرماي از جهان در

تنها با  لذا .است گرم سه حدود در چيزي و ناچيز بسيار جهان، در فرد هر روزانه

هاي رفتاري و معيشتي افراد مختلف،  و صرف نظر از تفاوت آمار ينتوجه به ا

 اشباع حد به دنيا در محصول اين بازار كهكمابيش به اين نتيجه رسيد  توان مي

 محصول اين هدف بازارهاي و توليد توسعه براي الزم پتانسيل و است نرسيده

  .دارد وجود

 بيش كه دهد مي نشان فائو آمارهاي در ايران خرماي كنوني بازارهاي مطالعه

 12 به) 2014-2016( سه سال در ايران خرماي صادرات ميانگين درصد 85 از

 كه است شده صادر كشور 60 حدود به محصول بقيه .است شده صادر كشور

 بااليي اهميت از خرما تجاري مبادالت حجم ازنظر حاضر حال در گرچه

 ها آن وجود زيرا شوند؛ گرفته ناديده طوركلي به نبايد ولي نيستند، برخوردار

  ).1 نمودار( .شود مي بازار دامنه توسعه و محصول شناخت به منجر
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  هاي عمده بازارهاي داخلي پراكنش كانون نقشه. 3شكل 

  

  
 2014-2016هاي  در سال المللي خرماي ايران ينبين بازارهاي تر مهم ).1(نمودار 

  )2019فائو،(
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  گرا يمشتر بازاريابي استراتژيطراحي . گام سوم

ي طراح به تواند ميي ابيبازار تيريمد بازار، و كننده مصرف مفهوم درك از پس

  .بپردازدي مشتر اساس بري ابيبازاري استراتژ

 به بتواند ابتدا ديباي ابيبازار ريمد ،يابيبازار موفقي استراتژ كي يطراحي برا

 :دهد پاسخ مهم سؤال دو

  ؟)ستيچ ما هدف بازار( هستيم انيمشتر كدام خدمتگزار �

 طرح( ميكن خدمت انيمشتر نيا به شكل نيبهتر به توانيم مي چطور �

 ؟)ستيچ ما ارزش

 

خود ممكن است از يكي از پنج ي ابيبازاري استراتژيك كارآفرين براي تعيين 

 :رويه زير تبعيت كند

  )توليد كميت افزايشسود بيشتر توأم با ( توليد كرديرو) الف

 خود بر تأكيد با و توليد كيفيت بهبود باافزايش سود ( محصول رويكرد  ) ب

  )محصول

 )بيشتر فروشاستفاده از ترفندهاي  باافزايش سود ( فروش رويكرد  ) ج

و پيشي  مشتريمندي  رضايت ايجاد باسود بيشتر توأم ( بازاريابي رويكرد  ) د

  )رقباگرفتن از 

 در رضايت ايجاد باافزايش سود همراه ( اجتماعيي ابيبازار كرديرو  ) ه

 )در نظر گرفتن رفاه جامعه و مشتري

 انتخاب كارآفريني، ديگر موضوعات همه پاي به پا نيز خرما توليد مورد در

 جامعه مصلحت و مشتري هاي خواسته شركت، منفعت ميان كه اي استراتژي

 براي. است برخوردار باالتري مطلوبيت از كند، ايجاد تعادلي و توازن يك بتواند
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كه مطابق سليقه مشتريان و بازار  سالم از خرما؛ اي فرآورده مثال انتخاب

كمترين  زيست محيطبندي آن به شكلي كه به  موردنظر باشد و توليد و بسته

با ايجاد سود و رضايت براي توليدكننده و  زمان همتواند  آسيب را بزند، مي

مشتري، رفاه اجتماع را نيز در نظر بگيرد و اين استراتژي موفقيت بيشتري را 

  .كند كسب مي

  ايجاد يك برنامه بازاريابي. گام چهارم

-ميتقس جيترو و محل مت،يق محصول، گروه چهار به يابيبازار ياصل يابزارها

توليد  شنهاديپ ابتدا ديباتوليد خرما نيز  ةدرزمينيك كارآفرين . اند شده يبند

يك يا چند نوع محصول يا فرآورده خرماي مطلوب را ايجاد كند، سپس تصميم 

گيري در  و ضمن تصميم ندك عرضه يمتيق چه به را) ها( بگيرد محصول

 ارتباط يانمشتر باي بتواند مشتر به )ها( محصول نيا ارائه و محل نحوه خصوص

يك شركت . نشان دهد و تبليغ كند ها آن به را )ها( آن يستگيشا و ردهك برقرار

 و جامع يابيبازار برنامه و ردهك بكيتر باهم را ابزارها نيا همهكارآفرين موفق 

  .دهد ارائه يمشتر به را موردنظر ارزش هك آورد مي وجود به اي يكپارچه

  برقراري رابطه سودمند با مشتري . گام پنجم

 چندي تا .باشد نينو يابيبازار مفهوم ترين مهم ديشاي مشتر با ارتباط تيريمد

 در يليتفص اطالعات تيريمد صورت به پيش، برقراري ارتباط با مشتري، تنها

 يساز ثركحدا يراستا در تماس نقاط قيدق تيريمد و انيمشتر از هركدام مورد

 يمشتر با ارتباط تيريمد ،ديجد فيتعردر  اما .شد ي، تعريف ميمشتر يوفادار

 به هك استي نديفرا شامل گسترده طور به مفهوم نيا .دارد تري گسترده مفهوم

 منجر او به باالتر هاي ارزش ارائه قيطر از يمشتر با سودمند رابطه حفظ و جاديا
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 را انيمشتر ردنك اديز و ينگهدار جذب،هاي  جنبه همه فيتعر نيا .شود مي

  .شود مي شامل

 و برتر هاي ارزش جاديا ،يمشتر با بادوام هاي رابط يبرقرار ياصل ديلك

 انيمشتر به ليتبد معموالً تمند،يرضا انيمشتر .باشد مي اديز يتمنديرضا

  .كنند مي ميسه خود تجارت در شتريب را تكشر و شده يوفادار

  دريافت ارزش از مشتري . گام ششم

 ارائه و جاديا قيطر از يمشتر با رابطه يبرقرار با ،يابيبازار چهارگانه نديفرا

 ارزش عوض در يمشتر از ارزش جذب آخر، گام .شود مي آغاز برتر هاي ارزش

 نده،يآ و حاضر حال در فروش صورت به هك باشد مي توليدكننده توسط شده ارائه

 برتر هاي ارزش جاديا با يا فرد كارآفرين تكشر .باشد مي سود و بازار از سهم

 وفادار تكشر به هك كند مي خلق تمنديرضا اريبس يانيمشتر ان،يمشتر يبرا

 گذاري سرمايه همچون ارك نيا درواقع .كنند مي ديخر شتريب و مانده باقي

 و بازار از سهم ،يمشتر حفظ و يوفادار منجر به ايجاد تكشر يبرا درازمدت

  .باشد ي ميمشتر ييدارا و ان،يمشتر

  بندي جمع. 5-3

 مطالعه از ديگر، اصولي و خوب كارآفرينيفعاليت  هر مانند خرما اقتصادي توليد

هاي موجود نشان  بررسي. شود مي منتهي بازار در نفوذ به و شود مي شروع بازار

هاي بالقوه بسياري در بازاريابي خرما در هر دو بازار هدف  دهد كه ظرفيت مي

ها نيازمند طراحي دقيق  برداري از اين ظرفيت بهره. داخلي و خارجي وجود دارد

 شده پذيرفتههاي بازاريابي مطابق با الگوهاي  وكار و استراتژي و فرآيند كسب

 با سودمند رابطه حفظ و جاديابايد توجه نمود كه  درهرصورت. جهاني است

ترين اصل در بازاريابي نوين است كه  ، مهمباالتر هاي ارزش ارائه قيطر از يمشتر
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منافع مشتري و كارآفرين را تأمين  زمان هم صورت بهتواند  دستيابي به آن مي

  .وكار در اين حوزه گردد نموده و سبب رشد كسب
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