
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 
 
 
 

 آهن اصفهانذوب فوالدي مقاطعکنندگان نهایی مصرف فتارر رائه الگوي ارزیابیا

 
 2 پورصاحب ریسدا،   1 مجید رفیعی

 ایران دانشگاه صنایع و معادنت علمی أعضو هی 2 ،شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 1
 

 چکیده 
فا کرده یدر رشد و توسعه کشورها ا يانقش برجسته که هموارهاست زیربنایی  عیفوالد از جمله صنا

در این بخش باعث  کاال و خدمات پس از فروش و ثبات الگوي مصرف، تشابه کمدوام، انعطاف  است.
 و حساسیت انتخاب بینی نمودکنندگان را در آینده پیشست که براحتی نتوان نیاز واقعی مصرفاشده 

متدلوژي مورد روش تحقیق از نوع میدانی و  .شودتاري متفاوت ظاهر میفکننده در بازار با رمصرف
 جامعه آماري شامل باشدمی 5 هاو تعداد خوشه D-Mean،خوشه بندو  سازيو مدلاستفاده جهت آنالیز 

از  بازار بنديو براي بخشها و شرکتهاي بزرگ و کو چک سازان و تعاونیکنندگان نهایی از انبوهمصرف
در  گیريکنندگان در مقابل فاکتورهاي مهم تصمیممصرف رفتار .استفاده شده استمنتا یو کل SPSSافزارهاي نرم

مرغوبیت و  و فاکتورهاي باالجذابیت با و دسترسی محصول  قیمتثیر أت، سهم درصد 38با  خوشه یک
ي افاکتوره ،سهم درصد 25 با بعدي متوسط و در خوشه با جذابیت محصول دسترسی و زمان تحویل

  هايبنابراین استراتژي .اندجذابیت باال و دسترسی و زمان تحویل متوسط ارزیابی شده با قیمتی و کیفیتی
 گردد. میبر توزیع، محصول، ارتقا متمرکز  بازاریابی در درجه اول کاهش قیمت و در مراحل بعدي

 

 .، مشتریان نهاییبندي بازار بخشساختمانی،  مقاطع فوالدي :يدیکلمات کل
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   مقدمه

در این خصوص  و کننده مقاطع ساختمانی در کشور مطرحاصفهان به عنوان بزرگترین تولید آهنذوب
 درصد سهم 80. در حال حاضر اهمیت داشته استهمگون سهم بازار توسعه برند و حفظ موقعیت و توسعه 

نه تنها صنعت پیشرو  آهنذوبدرصد سهم بازار میلگرد در اختیار این شرکت است و  20هن و آبازار تیر
 گردد. می گذاري کل محصوالت فوالدي در کشور نیز محسوب باشد بلکه مرجع قیمت مقاطع در کشور می

 ي واسطه به اطالعات عصر در باشد که بندي بازار میبخش متد بررسی نیازهاي مشتریان یکی از

 براي فرصتی بندي . بطور کلی بخشه استشد پررنگتر مشتریان يدرباره غنی اطالعات دریافت سهولت

 بنديبخش يسایه در .است نبوده ابرازشان براي مجالی انبوه بازاریابی پرتو در که است نیازهایی به توجه

 مزیت به دستیابی و محصوالت براي یابیجایگاه موجود، بازارهاي در هافرصت یافتن امکان بازار، مؤثر

 پیامد افزایش سودآوري البته و شودمی فراهم رقبا به نسبت محصول در تمایز ایجاد طریق از رقابتی پایدار
 عنوان به هاي فردي ها و ویژگیشامل عادت بازار بنديبخش ]1[ .بود خواهد اثربخش گیريهدف چنین

  . ]2[ یافت تبلور صنعت عصر در بازاریابی در بنیادین مفهومی
 دوشمی استفاده بازار بنديبخش براي بنديخوشه الگوریتمهاي و ساده توصیفی مدلهاي در بیشتر صنایع

 تازگی به گردد رفتارها به متغیرهاي مختلف تقسیم و مهمترین آنها شناسایی می بندي بخش هاي روشدر 
 که تقد هستندعاند. خبرگان بازاریابی م شده رایج ابتکاري و پیچیده احتمالی هاي مدل بر مبتنی روشهاي

هاي و با روش فاکتورها بخوبی تعریف و که است این مهم و ندارد وجود بندي خوشه روش بهترین
ي ا دسته حیترج براي محورـ  هدف بازاریابی نگرش. ]1[مناسب نیازها و انتظارات مشتري شناسایی گردد

 نتایج اعتماد درجه به کمتر تاکنون شده انجام قاتیتحق در. دارد انتخابی متدولوژي به وابسته مشتریان از
 صهینق نیا رفع جهت در ها یبررس تعداد شیافزا با قیتحق نیا در است شده محورـ  رفتار بازار بنديبخش
 مزیت عامل عنوان به بازار بندي بخش در محوري ایده چان، یان کیت تحقیق در. ]3[ است شده تالش
 نیا در. گرددمیی رقابت تیمز باعثي رفتاري ارهایمع و کلیدي عالئقیی شناسا است شده توجه رقابتی
 فازي تکنیک است شده استفاده دیجد محصوالت بازار بنديبخش جهت جدید متدلوژي یک از تحقیق

 مشتریان براي بعدي چند نیازهاي گرفتن نظر در بای تالیجید دوربین طراحی بازار بنديبخش براي
 با ارتباط سیستم اطالعاتی بانک روي برو متعددي هاي کیس .]4[ دهد یم رانشان کیتکنی اثربخش
 اطالعاتی بانک هیچ در که است اطالعات یکسريی ول است شده انجام بازار بندي بخش براي مشتري

 با تنها اطالعات این دهد می تشکیل را بازار در مشتري رفتار و گیريتصمیم اصول جز و گردد نمی درج
 برايي هیبرید نگرش یک از کرنل بنديگروه تکنیک در. باشندمی استخراح قابل نظرسنجی و مصاحبه

 .]5[ است شده استفاده با کارایی باال بنديبخش
محصوالت فوالدي ساختمانی در کشور به دو صورت خرید از بورس و مستقیم از کارخانه  عرضه
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گیرد. به خاطر ماهیت محصول و بعضی محدودیتهاي تناژي در فروش، در شبکه توزیع  می صورت
ها در بازار آهن شامل  باشند. که این واسطهکننده میکننده و تولیدمصرف ها پل ارتباطی بین واسطه

مصرفی با  باشند. محصوالت فوالدي جزي کاالي هاي آهن فروشی می ها، بنگاه ن بورس،  تعاونیخریدارا
ها،  گی ویژ .باشد هاي دیگر اندکی متفاوت میو ویژگی مشتریان فوالدي با کاالها باشند عادتدوام می

رفتاري با خصوصیات ، کنندگان فوالدي و همچنین عوامل جغرافیاییمصرف هاي و عادت خصوصیات
و مجبور است به اعتبار  شود. مشتري اطالعات زیادي از محصول نداشته می ظاهر متفاوت اي شیوه
 در ها آن تشابه مبناي نهایی فوالد بر  مشتریان بنديهاي حاکم اعتماد نماید. گروهدکننده و استاندارتولید

باشد و این  مرغوبیت کاال و.... میباشد این ترجیحات قیمتی، دسترسی آسان،  ترجیحات می و نیازها
متناسبی  بازاریابی استراتژیهاي توانمی ترتیب به این .کنندمی را ابراز مشابهی خرید رفتار احتماالً مشتریان

 .سودآوري را تقویت نمود هاي و ضمن برآورد انتظارات و رجحان مشتریان، پتانسیل اتخاذ
 

 روش تحقیق
گیري براي شناسایی ساختار تصمیم آماري توصیفی و آنالیز چند متغیرههاي با استفاده از تکنیک

هاي آماري است که براي دو تکنیک ،چند متغیره . آنالیزمشتریان در انتخاب محصول استفاده شده است
ها به رابطه همزمان  شود. این تکنیکها استفاده میاز یک عنصر و تحلیل همزمان متغیرگیري یا چند اندازه

تواند به  است که یک محصول می اساس این تکنیک به این صورتشود.  ا چند پدیده مربوط مییدو 
سازان و کنندگان نهایی از انبوهمصرف شامل جامعه آماري تحقیق .هاي مختلف شکسته شود ویژگی
 ها، گیرد روش تحلیل داده شرکتهاي بزرگ و کوچک ساخت و ساز را در بر می فروشانهاي آهن تعاونی
 تخصصی افزارهاينرم توسط تحلیل مربوطه باشد ومی  K-Meanسلسله مراتبیبندي بازار با مدل  بخش

SPSS  است. گرفته انجام و کلیمنتا 
 

 بحث و نتایج 
گیرد. زمان صرف شده جهت  از نظر مشتري ارزش محصول، تنها قیمتی نیست که مدنظر قرار می

هزینه حمل ویژگیهایی هستند که سودمندي و مطلوبیت را براي ، برند و پرستیژ کاال و خدمات، خرید
باشد و طبیعی است  قضاوت ذهنی مشتري براي ترجیح محصول می، آورند و در واقع مشتري به ارمغان می

مندي است که فرد از کاال یا سود ،رجیحبطور کلی تکه براي هر فرد این قضاوت منحصر به فرد باشد 
باشند که فرم عمومی آن هاي مختلف با اوزان متفاوت مییعی است تأثیر متغیرطب نماید.یخدمات کسب م
 عبارت است از:

)1( U(x)=a11x11+ a12x12+ a13x13+ a21x21+ a22x22+ a23x23+ a13x13+ a32x32   + a33x33 
U  : مطلوبیت کلaji  مطلوبیت سطحj  ام از ویژگیi  باشند محصوالت با دوام می يمحصوالت فوالي جز ام 

دست آوردن مطلوبیت مشتریان راهی ه براي ب د.نباش کننده متفاوت میهاي ترجیحی مصرفویژگیبا و 
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گیري شناسایی گردد.  جز نظرسنجی مستقیم از آنها وجود ندارد. براي مصاحبه ابتدا باید معیارهاي تصمیم
فاکتورهاي قیمت، اعتبار تولیدکننده،کیفیت ظاهري و مقاومت  این صنعت طبق مصاحبه با خبرگان

و الگوي  نمایند کننده ایجاد میی هستند که ارزش و مطلوبیت براي مصرفلزمان تحویل عواممکانیکی و 
-ذوبدر حال حاضر کل تولیدات  .زنند م میمیلگرد و تیرآهن را در بازار رق نکنندگا مصرف گیريتصمیم

گردد در این تحقیق از و فروش شرکت توسط این مکانیزم انجام می عرضه بورس فلزات در آهن اصفهان
ه گردد و تنها نکته قابل توجه در این است که فروش ب نظر میعرضه صرف روشي و معایب این یامزا

گردد و براي محصوالت کیفی و صادراتی فروش برحسب سلف با تحویل در کارخانه عرضه میصورت نقد و 
باشد ها میهاي توزیع توسط خریداران که شامل خریداران شخصی و تعاونیگیرد. کانالسفارش صورت می

وضعیت تولید تیرآهن و میلگرد به تفکیک تولیدکنندگان و نوع تا چهار ول یک ادر جد گرددهدایت می
عاونی تشرکت آهن اصفهان ذوبمشتریان عمده  بندي و سهم بازار تشریح شده است.محصول، استاندارد، بسته

 فروشان اصفهان، شرکت تعاونی توزیع محصوالت آهن و فلزات اصفهانآالت تهران، شرکت تعاونی آهنآهن
 .باشندمی

 

 بنديگوریتم اجراي خوشهلا
 در تحلیل اي به همراه دارد کنندهگیري در مدل نتایج گمراه از آنجا که تعریف تعداد زیادي متغیر تصمیم

بود  ترفاکتور که از لحاظ همه جذاب شش ،کنندگانبا مصرف اولیه بعد از صحبت با خبرگان و مصاحبه
سنجی، نقطه د از نظرو بع شخصات متغیرها تعریف گردیدو مرد وا  spssافزاراطالعات در نرمو  انتخاب

سازي ترسیم و مدلمورد نظر  شبکه افزار کلمنتادر نرم کنندگان نهایی بارگزاري و متعاقباًنظرات مصرف
دست آمد که ه طلوبی بنتایج م  K-Meanروش در بندي بازار به چند روش انجام کهو بخشگردید 

آمده آمده است  1و آزمون اهمیت فاکتورها در شکل  5خوشه به شرح جدول  پنجخالصه نتایج در 
ارت ي متخصصان تج ها و تجربه دادههاي  ژگییمبناي و بر این مدلانتخاب فاکتورها در  ها قضاوت است.

کارخانه تولیدکننده، دسترسی، زمان تحویل محصول، کیفیت ظاهري و  اعتبار قیمت،. ه استشکل گرفت
در خوشه یک با   دهند گیري نشان می را در تصمیم کنندگانرفتار مصرففاکتورهایی هستند که  استحکام

باال و فاکتورهاي مرغوبیت و دسترسی  محصول با جذابیتو دسترسی  قیمت ثیرأت ها،سهم داده درصد 38
فاکتورهاي قیمتی و  ،درصد 25با سهم  و زمان تحویل محصول با جذابیت متوسط و در خوشه بعدي

 .اند کیفیتی جذابیت باال و دسترسی و زمان تحویل متوسط ارزیابی شده
 

 گیرينتیجه

  38خوشه یک با سهم ساو بر این اس آمده است 2و  1و اشکال  1در جدول ها تحلیل نتایجخالصه 
ثیر أت مشتریان ريیگیفیت ظاهري، استحکام و زمان تحویل و دسترسی بر تصمیمکدرصد: فاکتورهاي 
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خوشه قیمت به در این  .کیفیت متوسط)، قیمت و اعتبار بسیار مهم بوده است (قیمت مهم ثیرأت متوسط و
عنوان فاکتور اصلی و مرغوبیت و فاکتورهاي دیگر در اهمیت متوسط قرار دارند و این رفتار در بیشتر 

رقابتی یک  محیطدر حد مقدورات شرکت در راهبرد  این که طبیعی استگردد و  مشاهده می بازارها
 .گردد محسوب می عامل مهم رقابتیکاهش قیمت  تمرکز ،مدل پورتر طبقراهبرد قالب باشد و 

متوسط  مشتریان ريگی اعتبار، دسترسی، بر تصمیمقیمت، اثر فاکتورهاي  درصد: 25 با سهم دوخوشه 
 در این خوشه .کیفیت مهم) متوسط،بسیار مهم بوده است (قیمت  ، کیفیت ظاهري و استحکامدر مقابل و

  کند. بازي می را تري متعادلدر مقابل قیمت نقش  زیادي دارد ها وزن گیريدر تصمیم مرغوبیت کاال
بسیار مهم  قیمت، کیفیت ظاهري، استحکام و اعتباراثر فاکتورهاي  :سهم درصد 19با  چهار خوشه

این رفتار در  .)مهماست (کیفیت مهم قیمت  متوسط به باال بودهزمان تحویل  همچنین، بوده است
 .نمایند گیري میو هم عقالیی تصمیم دهد که هم محافظه کار مشتریانی بروز می

زمان تحویل  در مقابل اعتبار وقیمت پایین، کیفیت متوسط و  : اثر فاکتورسهم درصد 15 با خوشه سه
 .)مهمو پرستیژ  کیفیت متوسط، دسترسی، (قیمت است داشتهباال  ثیرأت

 و دسترسی ان تحویلزمباال،  کیفیت و اعتبار ،متوسط قیمت: اثر فاکتورها سهم درصد 3باپنج  خوشه
بر  و در مراحل بعدي هاي بازاریابی در درجه اول کاهش قیمت بوده است. بنابراین استراتژي متوسط

 گردد. توزیع، محصول، ارتقا متمرکز می
مشتریان بازارهاي تخصصی داراي مجموعه نیازهاي کامل و شاخصی هستند، آنها  در تمامی بازارها

تر از قیمت فروش پرداخت نیازهاي آنها را بهتر برآورده سازد، مبلغی اضافه حاضرند به شرکتی که بتواند
پیروز این بازار استفاده و هاي مقیاس  جوییخالء با تکیه بر تخصص از صرفهاین  پرکننده  شرکت  .نمایند

 رقابت قیمتیکید بر أت .احتمال اینکه بازار تخصصی براي دیگر رقبا جاذبه داشته باشد کم است و  باشند می
استراتژي بازارهاي خاص و تمایز در مل، أو ت ولی نکته قابل توجه باشد همواره یک استراتژي قالب می

باشد در خوشه دو و چهار مرغوبیت  هاي دو، سه و چهار مشخص می  باشد که نمود آن در خوشه بازار می
 توجهی به این مشتریان،و بی اساسی دارد.گیري مشتریان نقش در تصمیم و اعتبار کاال و خوشه سه دسترسی

 .نمایدشرکت را از منافع سرشار محروم می
 

 تشکر و قدردانی
دار  یهطالآهن اصفهان که همواره از کلیه دوستان و پرسنل سخت کوش ذوب جادر این شایسته است

 ویژه به عمل آید. صنعت فوالد تشکر
 

 مراجع
، ایران در دارو بازار  :موردي ي مطالعه) عصبی هايشبکه رویکرد با دارو بازار بنديبخشاحمدي،  پرویز ]1[

 .20تا 1ص :1359زمستان ،6شماره ،2دوره تهران، دانشگاه مدیریت دانشکده بازرگانی مدیریتنشریه 
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[2] Andrea Tagarelli , George Karypis ,A Segment-based Approach To Clustering 
Multi-Topic Documents,. SIAM Datamining Conference, 2008 

[3] Shui Hua Han , Segmentation of telecom customers based on customer value by 
decision tree model, Journal : Expert Systems with Applications - Volume 39, 
Issue 4, March 2012, Pages 3964–3973 ISI Database : Science Direct (Elsevier). 

[4] Kit Yan Chan , Market segmentation and ideal point identification for new product 
design using fuzzy data compression and fuzzy clustering methodsApplied Soft 
Computing ,Volume 12, Issue 4, April 2012, Pages 1371–1378 

[5] Chih-Hsuan WanExpert Systems with Applications  , Outlier identification and 
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 امیدرو)ایع معدنی ایران (نبخش آمار سایت سازمان توسعه و نوسازي معادن و ص ]6[
 

 

 .[6]ها از لحاظ ظرفیت تولید تیرآهن سهم شرکت .1جدول 

 درصد میزان تولید (تن) تولید کننده
 %100 1617011 کل تولید

 83 1458733 آهن اصفهانذوب
 9 158278 گروه ملی
  72804 صادرات
 8 136148 واردات

  1680355 مصرف ظاهري
 

 . [6]تولید میلگردها از لحاظ ظرفیت سهم شرکت .2جدول 

 درصد میزان تولید کنندهتولید
 %100 3253330 کل تولیدات

 26 850069 آهن اصفهانذوب
 23 766194 گروه ملی

 8 284866 فوالد آلیاژي یزد
 11 373941 فوالد آذربایجان
 18 588058 فوالد خراسان
 14 390202 هاسایر خصوصی

  254365 واردات
  200581 صادرات

  3382592 مصرف ظاهري
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 . [6]مشخصات و تولیدکنندگان مطرح تیرآهن.  3جدول 
 بیشتریت تولید بندينحوه بسته استاندارد سایز نوع محصول تولیدکننده

 16  14و  12 ايتسمه 5-5,5بندل  H , I 12-30 ISIRI آهن اصفهانذوب
 18و  14 5-5,5بندل  I 12-18 ISIRI/DIN گروه ملی

 18و  14 5-5,5بندل  ASTM/DIN متنوع H , I آرینشرکت 
 
 

 .[6] کنندگان عمده میلگردمشخصات و تولید. 4جدول 

 تولیدکننده
میلگرد 

 ساده
میلگرد 
 آجدار

 استاندارد محصول
 نحوه 

 بنديبسته
 بیشتریت تولید نوع مصرف

آهن ذوب
 اصفهان

30-10 32-8 A3 ISIRI 
 بندل  

 تنی 5
ساختمانی و 

 صنعتی

بیشترین تولیدات سایزهاي 
 3-4  متوسط و ترم تحویل
 ماهه در بورس

 A3 12-32 14-32 گروه ملی
ISIRI/

ASTM 

 2,5بندل 
 تنی

 ساختمانی
عرضه در بورس و هم 

 مستقیم
فوالد 
 A3 DIN 10-28 10-45 خراسان

 بندل 
2-2,5 

 ساختمانی
عرضه در بورس و هم 

 مستقیم
 فوالد

 آذربایجان
15-14 32-10 A3 DIN 

 بندل 
2-2,5 

ساختمانی و 
 صنعتی

 مستقیم

فوالد 
 آلیاژي

32-10 16-12 A3 DIN 
 بندل   

 تنی 5
ساختمانی و 

 صنعتی

عرضه در بورس و هم 
 مستقیم

 
 .گیريبندي مشاهدات متغیرهاي تصمیمخوشه .5جدول 
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 گیريهاي تصمیممتغیرآزمون اهمیت  .1شکل 

 
 

 .افزاربندي نرمنتایج خوشه. 2شکل 
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