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 30/11/1399پذيرش:  تاريخ           30/10/1398تاريخ دريافت: 

 چكيده

محصوالت  محورة توسعة مشترينيدرزمي كاو دادهبر ارائة رويكرد مبتني هدف باپژوهش حاضر 
) صورت گرفت. مشكل مد نظر اين پژوهش ناشي NPKجديد و با تمركز بر يك نوع كود كشاورزي(
ي كشاورزي به ها يتعاونديگر، محدوديت رف و ازطرفطاز حجم و تنوع باالي تقاضاي مشتريان ازيك
هاي واقعي ي مربوط به نيازها و اولويتها دادهاساس، دليل تنوع كودهاي قابل عرضه بود. برهمين

ي و سپس آور جمعمشتريان از نظر نوع كود، قيمت و زمان خريد با استفاده از ابزارهاي نظرسنجي، 
و  ها داده ليوتحل هيتجزشد. در گام اول از  ليوتحل هيتجزي، وكا دادهبرپاية الگوريتم كريسپ در 

ي استفاده شد و تنوع كودهاي بند خوشهمحور محصوالت جديد، از روش منظور توسعة مشتري به
كه ويژگي محصوالت جديد نزديكي يا گونه بهنوع كاهش يافت  5نوع به  37شدة مشتريان از معرفي

ي، ريگ ميتصمن داشت. پس از اين مرحله، با استفاده از روش درخت بسياري به نيازهاي اغلب مشتريا
هاي زماني متفاوت انجام گرفت و براساس ي كيفيت مورد نظر براي هر محصول جديد در بازهنيب شيپ

آن، الگوي تأمين و توليد محصوالت با توجه به تمايل و تقاضاي مشتريان در هر فصل، طراحي شد. 
ي در توسعة محصوالت كاو دادهتوان گفت كه استفاده از  يم، آمده دستبهايج در كل و با توجه به نت

محور، مفيد و اين رويكرد قادر است نسبت به مسائلي همچون مديريت تنوع مشتري صورت بهجديد 
  محور نيز پاسخگو باشد. مشتري نيتأمي مديريت زنجيرة ها يزير برنامهو  ها داده
  ي، تعاوني كشاورزيكاو دادهمحور،  ول جديد، زنجيرة تأمين، توسعة مشتريتوسعة محصي: ديكلي ها واژه
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  مقدمه
 ديمحصوالت جد يوكار، معرف مطرح در حوزه كسب يهامقوله نيتراز مهم يكي

و قادر است تا  شود يمحسوب م انيمشتر ديجد يازهايبه ن يپاسخ قتياست كه در حق

). منظور از Relich., 2021( سازد ليرا تسه در بازار يو ماندگار يرقابت تيبه مز يابيدست

 باشد يمجديد يا توسعه محصوالت فعلي  كامالًتوسعه محصول جديد، طراحي يك محصول 

 بررسي). McNally et al., 2011( رديگ يمكه البته از مرحله ايده تا عرضه به بازار را در بر 

 شدت افزايش با كه دهد مي نشان »جديد محصول توسعه« مفهوم تكامل چرخه و پيشينه

 انتظارات، نقش مشتري، اهميت رفتن باال همچنين و كاالها كنندگان عرضه بين در رقابت

 قابل رشد جديد، محصول توسعه و طراحي موضوع در مشتريان هاي اولويت و تمايالت

 محصوالت محور مشتري توسعه مفهوم از ها، پژوهش از بسياري راستا، در اين در و كرده توجهي

 هاي يافته). Cebi & Kahram, 2020; Kahraman et al., 2020( است شده استفاده جديد

 در موفق توسعه يك به دستيابي براي كه است آن بيانگر هاپژوهش اين در آمده دست به

 نهايت، در زيرا باشد؛ نظر مد نهايي مشتريان هايخواسته و نيازها ابتدا بايد جديد محصول

 دهند مي ترجيح نتيجه در و داده قرار استفاده مورد را شده عرضه محصول افراد اين

 بتواند و باشد داشته بيشتري مطابقت آنها انتظارات با كه كنند خريداري را محصولي

  . دهد پاسخ ممكن حد تا را نيازشان

 كسب چگونگي محور، مشتري رويكردهاي در ويژه به جديد، محصول توسعه در

 منظور به آنها وتحليل تجزيه همچنين و مشتريان هاي خواسته و انيازه مورد در اطالعات

 است بوده مطرح ،اصلي هاي دغدغه از يكي عنوان به جديد، محصول توسعه در كاربست

)Hoyer et al., 2010 .(به مشتريان هاي خواسته و نيازها انتقال جهت در و مبنا همين بر 

 مدل و كانسي مهندسي همچون هاييروش ،جديد محصول توسعه به مربوط هاي فعاليت

 عملكرد گسترش ؛)Iaksch et al., 2019( هانيازمندي مهندسي ؛)Tama et al., 2015( كانو

 ؛)Gangurde, 2020( چندشاخصه گيري تصميم ؛)Büyüközkan et al., 2020( كيفيت
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.  ستا شده ارائه) Alp & Öz, 2020( متقارن تحليل و) Dou et al., 2019( كيفيت خانه

 هاي روش اگرچه كه است آن اشاره مورد هاي پژوهش خصوص در مالحظه قابل نكته

 حجم ويژگي به شده، ذكر هاي روش اغلب در اما باشد،مي اعمال قابل و مفيد شده معرفي

 بيان به است؛ نشده كافي و الزم توجه مشتريان هاي خواسته و نيازها در زياد تنوع و باال

 و كارايي حداكثر به تواند مي زماني جديد محصوالت محور مشتري توسعه و طراحي ديگر،

 و فعلي مشتريان از كاملي گستره هاي خواسته و نيازها كه كند پيدا دست خود اثربخشي

 وتحليل تجزيه اساس بر را خود هاي گيري تصميم و دهد قرار مدنظر را بالقوه مشتريان

 است حالي در . اين)Wirtz & Daiser, 2018( دهد انجام آنان از آمده دست به هاي داده

 سمت از متنوع هاي داده از كالني حجم با شدن مواجه به منجر موضوع اين بر تمركز كه

 بسياري براي مشتريان تقاضاهاي و تمايالت تمامي به پاسخ است بديهي. شود مي مشتريان

 نيز اجرا ورتص در حتي و باشد نمي پذير امكان محصوالت كننده عرضه هاي شركت از

 پي در را توزيع و توليد تأمين، به مربوط هاي گيري تصميم در پيچيدگي همچون مشكالتي

 توسعه و طراحي آنجاكه از ديگر، طرف از). Nguyen et al., 2018( داشت خواهد

 بين ارتباط ايجاد شود، مي شناخته تأمين زنجيره مديريت فرايند از بخشي جديد محصول

 خريد، مديريت شامل كه- تأمين زنجيره هاي بخش ديگر با فعاليت اين به مربوط نتايج

 نظر مد بايد و شود مي محسوب اساسي و مهم موضوعي - است توليد مديريت و تأمين

 هاي روش اغلب در البته كه) Cooper., 2019( بگيرد قرار حوزه اين گيرندگان تصميم

 ديگر به جديد محصول توسعه به وطمرب اطالعات انتقال و ارتباط چگونگي اشاره، مورد

 شدهمعرفي هاي روش حقيقت، در. است مانده باقي پاسخ بدون نيز تأمين زنجيره هاي بخش

 و داده قرار جديد محصول يك محور مشتري طراحي چگونگي بر تنها را خود اصلي تمركز

 و نهايت رد و باشد مي تأمين زنجيره يك از بخشي تنها فعاليت اين كه است حالي در اين
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 توليد و تأمين براي الزم دانش بايد جديد، محصول توسعه فرايند كردن عملياتي منظور به

  . شود فراهم نيز تأمين زنجيره هاي بخش ديگر براي جديد محصول

 مستثني قاعده اين از نيز كشاورزي هاي نهاده صنعت در جديد محصول توسعه 

 هاي دغدغه از يكي عنوان به مشتريان نياز با يدجد محصوالت انطباق ،مبنا همين بر و نبوده

 اين تشريح در. است بوده مطرح زمينه اين در فعال پژوهشگران و بخش اين مديران اصلي

 توسعه دنبال به همواره كشاورزي هاي نهاده صنعت فعاالن از بسياري گفت كه بايد موضوع

 يعني خود نهايي كنندگان رفمص به اي ويژه نگاه راه اين در و هستند خود محصوالت سبد

 تا كنند مي تالش همواره زمينه اين در فعال هاي شركت اساس، همين بر. دارند كشاورزان

 عدم البته كه آورند دست به آنها تقاضاي و كشاورزان واقعي نياز به نسبت عميقي درك

 هاي داده وتحليل تجزيه و بررسي در تخصصي و علمي هاي روش كمبود و كافي دانش

 گرفته اجمالي اطالعات مبناي بر تصميمات اغلب شود مي باعث مشتريان كليه از حاصل

 خواهد آمده دست به نتايج اثربخشي و كارايي در ضعف به منجر خود نيز امر اين كه شود

 سبد توسعه براي موارد، از بسياري در و كشاورزي هاي نهاده صنعت در عالوه، به. شد

 مختلف هاي حالت و ها ويژگي با مشخص محصول يك از بااليي بسيار تنوع محصول،

 ترين منطبق و بهترين انتخاب در سردرگمي و پيچيدگي به منجر امر اين و دارد وجود

 تنها جديد محصول توسعه و انتخاب همچنين. شود مي توليد و تأمين براي محصوالت

 كافي دانش تا دارند ازني ها شركت راه، ادامه در و كرده حل را ها شركت مشكالت از بخشي

 محصول توسعه برنامه بتوانند تا آورند دست به را توليد و تأمين ريزي برنامه به نسبت

  .  نمايند اجرايي خوبي به و كامل صورت به را جديد

 توجه قابل تنوع و كالن حجم به توجه با كوشيد حاضر پژوهش با اين توضيحات،

 زمينه در كارا رويكردي كشاورزي، هاي نهاده انمشتري از آمده دست به هاي داده بين در

 از استفاده اساس، همين بر. نمايد معرفي جديد كشاورزي هاي نهاده توسعه و طراحي

 وتحليل تجزيه ابزارهاي پركاربردترين و ترين اصلي از يكي عنوان به كاوي، داده رويكرد
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حاضر  پژوهش اصلي هدف ين،بنابرا. گرفته شد نظر در ،)Han et al., 2011( ها داده كالن

جديد (با  محصوالت محور مشتري توسعه و طراحي جهت كاوي داده بر مبتني رويكرد ارائه

 هاي تعاوني به مربوط كشاورزي هاي نهاده تأمين زنجيره ) درNPKتمركز بر كود 

 نظر مد زير هايپرسش نيز هدف اين به بود. به منظور دستيابي اصفهان استان كشاورزي

   گرفت: قرار

 در با را كشاورزي هاينهاده جديد محصوالت توسعه و طراحي توانمي چگونه - 

 داد؟ انجام محور مشتري صورت به و تنوع در محدوديت گرفتن نظر

 اساس بر را كشاورزي هاي نهاده تأمين زنجيره هاي بخش ديگر توان مي چگونه - 

  نمود؟ مديريت محور مشتري صورت به و جديد محصوالت

 

  مباني نظري
 محسوب ها شركت از بسياري براي جذاب مفاهيم از يكي جديد محصول توسعه

 از بسياري توجه زمينه اين در موجود رويكردهاي و مفاهيم نيز اساس همين بر و شود مي

 توسعه ديگر، طرف از. است كرده جلب خود به را پژوهشگران و مشاوران مديران،

 همكاران و نالي مك اعتقاد به و رود يم شمار به حساس امري جديد محصول

)McNally et al., 2011(، هر در موجود هاي فعاليت ترين مشكل از يكي موضوع اين 

 اين در مهم هاي جنبه به توجهي كم و صحيح مديريت عدم آنجاكه تا است وكاري كسب

 برخي درصد در 40به ميزان  جديد محصول توسعه فرايند شكست به منجر تواند مي زمينه

  ). 1398 همكاران، و زاده شفي(در  برخي ديگر شود  درصد 80 حدود حتي تا صنايع

 عوامل جديد، محصول توسعه در موفقيت نرخ بردن باال منظور به و اساس همين بر

 و توجه بين اين در كه) Cooper., 2019( است شده معرفي فراواني توانمندسازهاي و

 است شده جديد محصول توسعه هاي بنيان ترين اصلي زا يكي به تبديل مشتريان بر تمركز
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)Erdoğan & Blisik, 2020 .(محور، مشتري صورت به جديد محصول توسعه از منظور 

 جديد محصول توسعه فرايند در سازمان محور مشتري هاي نگرش و ها سياست از استفاده

 مشتريان هاي خواسته و انيازه تغييرات بر تا دارند نياز ها شركت آن واسطه به كه باشد مي

 مشتريان تمامي رويكرد، اين اساس بر). Yang & Zhang, 2018( كنند تمركز خود

 نظر مورد كاالي كه مندند عالقه و دارند كاال يك مختلف هاي جنبه به نسبت را انتظاراتي

 منظور به كه است آن بهتر باشد؛ بنابراين، داشته انتظاراتشان با زيادي نزديكي و شباهت آنها

 به مشتريان تقاضاهاي و نيازها ابتدا محور، مشتري هايسيستم در جديد محصول توسعه

 تمايالت و ها اولويت گرفتن نظر در با اقدامات، ديگر سپس شود، درك كامل صورت

  ).Madhani., 2020( گردد عملياتي مشتريان،

 اي الحظهم قابل هاي پژوهش محصول، محور مشتري توسعه به دستيابي مسير در

 نيازهاي كارگيري به) Wang et al., 2018( همكاران و وانگ. است گرفته صورت

 انجام عميق يادگيري روش از استفاده با را محصول يك هاي ويژگي تعيين در مشتريان

 و كيفيت عملكرد گسترش از) Gotzamani et al., 2018( همكاران و گاتزماني. دادند

 استفاده محصول طراحي در مشتريان آينده هاي اولويت بيني پيش اي بر ماركوف مدل

 و طراحي مرحله و مشتريان نيازهاي وتحليل تجزيه در سيگما شش از استفاده. كردند

 بوده مد نظر) Pereira et al., 2019( همكاران و پريرا پژوهش در نيز محصول توسعه

 و فازي خاكستري وتحليل تجزيه از هم) Liu  et al., 2018( همكاران و ليو. است

 محصول طراحي در همچنين و مشتريان هاي داده وتحليل تجزيه براي ژنتيك الگوريتم

  .كردند استفاده

 هاي داده اصلي ويژگي نيز ها پژوهش از ديگر برخي مورد اشاره، هاي روش بر عالوه

 رنظ در باشد، مي باال تنوع و حجم بيانگر حقيقت در كه مشتريان را، از آمده دست به

 اند داده قرار ها داده كالن وتحليل تجزيه را خود استفاده مورد رويكرد مبناي گرفته و

)Zhan et al., 2018 .(رفتن باال با كه بوده مهم اين بر مبتني ها پژوهش اين استدالل 
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 حجم مشتريان، هاي داده و اطالعات به دستيابي همچنين و سازي ذخيره به مربوط امكانات

 از استفاده پتانسيل امر اين و است گرفته قرار ها شركت دسترس در ها داده از عظيمي

 مشتريان هاي داده در موجود ارزشمند دانش به دستيابي امكان و ها داده كالن وتحليل تجزيه

  ). Tiwari et al., 2018( سازد مي فراهم را

 اهميت از كاوي داده ها، داده كالن وتحليل تجزيه براي موجود هاي روش بين در

 كشف مفهوم به كاوي داده رويكرد). Nguyen et al., 2018( است برخوردار اي ويژه

 هاي داده بين در پنهان نظم تا است قادر و باشد مي ها داده كالن در موجود پنهان الگوي

 دهد ارائه كاربردي دانش صورت به را نظر مورد خروجي و كشف كند را نامنظم

)Han et al., 2011 .(شده معرفي مختلفي هاي الگوريتم و ها روش كاوي، داده انجام براي 

 اي خوشه وتحليل تجزيه. كرد اشاره بندي دسته و بندي خوشه به توان مي بين اين در كه است

 فرايند انجام. است مشابه هاي داده با هايي گروه به ها داده از اي مجموعه بندي بخش بيانگر

 كه شود مي باعث شود، مي شناخته ناظر بدون هاي وشر از يكي عنوان به كه بندي، خوشه

 تفاوت حداكثر و يكديگر به را شباهت حداكثر كه شوند بندي تقسيم هايي گروه در ها داده

 ؛ بنابراين،)1393همكاران، و آباده صنيعي(دارند  ديگر هاي گروه در موجود هاي داده با را

 دنبال به و نامنظم هاي داده كردنيكي و تجميع هاي روش از يكي را بندي خوشه توان مي

). Hochdörffer et al., 2017( دانست متنوع هاي داده بين در موجود تنوع كاهش آن،

 يك مقدار توان مي آن با كمك كه است بندي دسته كاوي، داده حوزه در ديگر پركاربرد روش

). Phyu., 2009( نمود بيني پيش هاويژگي ديگر مختلف هاي وضعيت اساس بر را ويژگي

 مختلفي هاي الگوريتم شود، مي شناخته ناظر با روش يك عنوان به كه بندي، دسته انجام براي

 از مشخص ويژگي يك به رسيدن روش، اين در. است شده معرفي  تصميم درخت همچون

 از مجزا هاي ويژگي دهنده نشان نيز مسير هر و شود مي مشخص مختلف مسيرهاي طريق

 و بندي دسته هاي روش كاربرد ترين مهم آنجاكه از). Han et al., 2011( مسيرهاست ديگر

 شناسايي براي روش اين از توان مي است، آينده بيني پيش گيري، تصميم درخت ويژه به
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 را موضوع اين كاربست كرد؛ لذا استفاده ويژگي يك به رسيدن راه در مختلف الگوهاي

 و ها حالت در هدف يك به دستيابي نگيچگو كه گرفت نظر در حالتي براي توان مي

  ). Alsagheer et al., 2017( است نظر مد مختلف هاي وضعيت

 توسعه و طراحي حوزه آن در گسترده كاربرد باعث كاوي داده چشمگير هاي قابليت

 اخير هاي دوره طول در نيز موضوع اين بر متمركز هاي تعداد پژوهش و شده محصول

 منبع موارد از بسياري در همچنين). Feng et al., 2020( است هداشت توجهي قابل افزايش

 شده گرفته تصميمات كه است شده باعث امر اين و اندبوده مشتريان استفاده، مورد هاي داده

 محور مشتري ديگر، عبارت به و يا مشتريان نياز بر مبتني كاوي، داده هاي خروجي اساس بر

 آمده دست به هاي داده اساس بر ارائه شده است كه ييها پژوهش ، پيشينه1 جدول در. باشد

  . اند داده انجام كاوي داده هاي تكنيك استفاده از با را خود هاي وتحليل تجزيه مشتريان، از

   كاوي داده هايتكنيك از استفاده با شدهانجام هاي پژوهش فهرست - 1 جدول

  هدف  داده منبع  نويسنده

Akgül et al., 2020  
 مهندسي از آمده دست به هاي داده

  كانسي
  مشتريان انتظارات با منطبق محصول طراحي

Kang et al., 2020  
 خصوص در مشتريان نظرات

  محصول

 و نياز بر منطبق هاي ويژگي با محصول توسعه

  مشتريان خواسته

Alkahtani et al., 2019  
 استفاده داليل به مربوط اطالعات

  گارانتي از مشتريان
  آن بهتر طراحي طريق زا محصول توسعه

Zhan et al., 2019  مشتريان نظرسنجي  
 توسعه و مشتريان هاي اولويت شناسايي

  مشتري بر مبتني نوآورانه محصول

Chien et al., 2016  خريداران هاي اولويت و نظرات  
 نظرات اساس بر مختلف محصوالت طراحي

  مشتريان مختلف هاي گروه

Li et al., 2017  
 ردياب از آمدهستدبه هاي داده

  مشتريان در چشمي
  محصوالت ظاهر توسعه و طراحي

)Mashhadi et al., 

2016(  

 توسط شده معرفي مشكالت

  مشتريان
  محصوالت فعلي طراحي ضعف نقاط شناخت
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 و عظيم هاي داده تواند مي كاوي داده ابزار كه دهد مي نشان آمده دست به اطالعات

 را آنها موجود، وتحليل تجزيه هاي روش اساس بر كند و درك را مشتريان به مربوط متنوع

 كه است آن بيانگر پژوهش پيشينه بررسي ديگر، بيان به سازد؛ تبديل كاربردي دانش به

 توسعه و طراحي به مربوط هاي فعاليت قرارگرفتن در مورد استفاده كافي پتانسيل كاوي داده

 صرفاً اشاره، مورد هاي روش در كرد كه توجه نيز نكته اين به بايد اما دارد؛ را محصول

 و ديگر است بوده نظر مد جديد محصول يك معرفي يا فعلي محصوالت وضعيت بهبود

 مورد خوبي به باشد، محصوالت در تنوع مديريت دهنده نشان تواند مي كه كاوي، داده قابليت

 اشاره نكته اين به توان اساس مي اين بر). Um et al., 2017( است نگرفته قرار پوشش

 سبد بين در موجود تنوع كارا، هاي روش از استفاده با است قادر كاوي داده كه كرد

 مشتريان اغلب نيازهاي كه دهد كاهش اي گونه به را شركت يك عرضة قابل محصوالت

 محصول يك كه بود خواهد ايگونه به توسعه و طراحي راستا، اين در. شود منظور هدف

 اغلب نياز بتواند عرضه آن و داشته قبلي محصول چندين با جهيتو قابل نزديكي جديد

 اغلب تقاضاي تنها نه رويكرد، اين اساس بر. تأمين كند را قبلي محصوالت مشتريان

 تأمين، در ريزي برنامه و گيري تصميم فرايند پيچيدگي بلكه گيرد، مي قرار نظر مد مشتريان

 نيز متنوع بسيار محصوالت عرضه ريسك جه،نتي در و كرده پيدا كاهش نيز عرضه و توليد

  ).Hochdörffer et al., 2017( شود مي كم

 هاي پژوهش اغلب در كه است آن تحقيق پيشينه اساس بر ارائه قابل نكته ديگر

 چگونگي معرفي به تنها جديد، محصول توسعه و طراحي در كاوي داده كننده ازاستفاده

 طراحي فرايند كه حالي در است شده بسنده نياز مورد هاي ويژگي كردن مشخص و طراحي

 چگونگي و است جديد محصول يك هاي ويژگي معرفي از تر گسترده محصول توسعه و

 هايي فعاليت جمله از نيز آن بعدي هاي فعاليت انجام و تأمين زنجيره چرخه به آن ورود

). Alli., 2018( باشد مد نظر جديد محصول توسعه و طراحي از پس بايد كه است
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 عدم ،عبارتييا بهو  تأمين زنجيره از بخش يك بر پژوهشگران تمركز بودن محدود بنابراين،

 تصميمات بين وابستگي آن تبع به و تأمين زنجيره در يكپارچگي موضوع به توجه

 از كاربردي دانش و خروجي حداكثر است شده باعث تأمين، زنجيره مختلف هاي بخش

  .نيايد دست به مشتريان هاي داده وتحليل تجزيه

  

  پژوهش شناسي روش 
 ابزار اين از كوشيد تا و انجام شد كاوي داده چارچوب يك پايه بر حاضر پژوهش

 تأمين زنجيره مديريت در جديد محصول توسعه زمينه در جديد رويكرد يك ارائه براي

 اربرديك و كمي را پژوهش نوع توان مي نيز اساس همين بر. كند استفاده محور مشتري

 براي شده گرفته نظر در هدف به توجه با و ها داده وتحليل تجزيه رويه تعيين جهت. دانست

 را موجود تجاري مشكالت كه رويكرد اين. شد استفاده 1كريسپ رويكرد از پژوهش، اين

 حقيقت در نمايد، مي اجرايي را كاوي داده هاي پروژه و كرده ترجمه كاوي داده وظايف به

 فاز شش كريسپ رويكرد. شود مي محسوب كاوي داده هاي پژوهش انجام هتج راهنمايي

 اجرا و مدل ارزيابي سازي، مدل داده، پردازش پيش داده، آوري جمع مسئله، دارد: درك

)Huber et al., 2019 .(شده ارائه پژوهش اين هدف بر تمركز با فاز هر شرح ادامه، در 

  . است

 از حاصل هاي داده وتحليل تجزيه پژوهش، ينا در موردنظر هدف: مسئله درك - 1

 به مربوط هاي گيري تصميم در آن از استفاده و كشاورزي هاي تعاوني مشتريان نظرات

 اين كشاورزي هاي نهاده محور مشتري تأمين زنجيره مديريت در جديد محصول توسعه

 هاي اونيتع روي پيش رويكردهاي از يكي مهم، اين اساس بر. است بوده كنندگان عرضه

چند  انتخاب چگونگي اما باشد؛ مي يافته توسعه و جديد محصوالت عرضه كشاورزي،

                                                                                                                                  
1- Cross-industry standard process for data mining 
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 از اي گسترده طيف پاسخ بتواند كه اي گونه به توسعه، برنامه هر در محدود محصول

 افزايش را تأمين زنجيره هاي گيري تصميم پيچيدگي ديگر، طرف از و بدهد را مشتريان

 بين ارتباط ايجاد چگونگي ديگر، طرف از. هاست تعاوني يرو پيش اصلي مسئله ندهد،

 و تأمين همچون تأمين، زنجيره مديريت هاي بخش ديگر با شده معرفي جديد محصول

 حقيقت، در. داد پاسخ آن به بايد جديد محصول توسعه از پس كه است اي مسئله توليد،

 جديد محصوالت يتقاضا چگونگي و فروش به نسبت استنادي قابل تجربه ازآنجاكه

 يا و زماني هاي بازه همچون مسائلي به نسبت تا دارند نياز ها تعاوني ندارد، وجود

 آگاهي جديد كودهاي به نسبت)  تر مناسب قيمت يا بهتر كيفيت( مشتريان هاي اولويت

  .كنند پيدا اوليه

 لشام را بذر و سم كود، از اي گسترده طيف كشاورزي هاي نهاده كه است ذكر قابل

 خاص طور به و كشاورزي كود بر تنها حاضر پژوهش تمركز نيز اساس همين بر و شود مي

 موجود كودهاي ترين پرمصرف و ترين معروف از يكي اين كود. است بوده 1كيپيان كود بر

 مختلف هاي حوزه در گياهان انواع بيشتر هرچه رشد جهت كه است جهان كل در

 فسفر نيتروژن، اصلي منبع سه از كودها از دسته اين. گيرد مي قرار استفاده مورد جغرافيايي

 نياز عنصر سه اين به عناصر همه از بيشتر گياهان ازآنجاكه و اند شده تشكيل  پتاسيم و

). 1392 قائدي،(است  اهميت حائز كشاورزي صنعت در كودها اين توليد و تأمين دارند،

 نيتروژن، از مختلف درصدهاي يبترك كه است آن كيپيان كود خصوص در مهم نكته

 در و است شده مختلف محصوالت آمدن وجود به باعث كامل كود يك در پتاسيم و فسفر

 تعيين آن دهنده تشكيل عناصر درصد اساس بر كودها اين مختلف هاينام نيز موارد اغلب

 20 نيتروژن، درصد 20 كه است كودي دهنده نشان 20- 20- 20 كود براي مثال، شود؛ مي

                                                                                                                                  
1- NPK 
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 با كيپيان كودهاي از بااليي تنوع نيز مبنا همين بر. دارد پتاسيم درصد 20 و فسفر درصد

  .باشد مي عرضه حال در مختلف درصدهاي

 نظرات پژوهش، اين در هاداده آوري جمع اصلي منبع: داده آوري جمع - 2

. بود آنها نياز با متناسب و جديد كيپيان كود يك به نيازشان خصوص در كشاورزان

 نيز آن زماني قلمرو و اصفهان استان ها داده آوري جمع براي شده مشخص مكاني قلمرو

 نظرسنجي فرم از نياز، مورد هاي داده آوري جمع جهت. بود 1399 تابستان تا 1398 تابستان

 ؛»مطلوب كي پي ان كود نام« شامل كوتاه سؤال چند حاوي فرم اين. شد استفاده كوتاه

 اينكه ذكر قابل. است بوده »خريد مطلوب زمان« و »قيمت يا كيفيت با اول اولويت«

 به حضوري مالقات و تلفني هاي تماس الكترونيك، نامهپرسش طريق از نياز مورد هاي داده

 هر به مربوط توضيحات و پرسش مورد هاي ويژگي دهنده نشان 2 جدول. آمد دست

  . است ويژگي

  نامهپرسش هايگويه شرح  - 2 جدول

  ژگيوي
 نوع

  پرسش
  توضيحات

  باز نياز مورد محصول
 اساس بر وي فني كارشناس يا كشاورز نظر از مطلوب كيپيان كود معرفي

  پتاسيم و فسفر نيتروژن، درصد

  بسته  خريد زمان
      تابستان، بهار، گزينه چهار اساس بر خريد براي معمول زماني بازه

  زمستان پاييز،

  بسته  كيفيت/قيمت اولويت
 مناسب قيمت با محصول خريد در ترجيح اساس بر مشتريان اولويت عيينت

  مناسب كيفيت با محصول يا

  هاي تحقيقمأخذ: يافته    

 اساس همين بر و بود عدد 2147 شامل بخش اين در شده آوري جمع هاي پاسخ

 نستو پنج شامل نيز فايل اين هاي ستون. شد تشكيل رديف 2147 تعداد داده فايل در نيز
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 نام اساس بر پتاسيم و فسفر نيتروژن، نياز مورد درصد اول ستون سه در كه بود مجزا

 و فصل اساس بر خريد زمان نيز چهارم ستون در. شد نوشته كشاورزان نظر مورد محصول

  . گرديد درج كيفيت/قيمت اولويت نيز پنجم ستون در

 آماده و ها داده مقدماتي بررسي مفهوم به ها داده پردازش پيش :داده پردازش پيش - 3

 پردازش پيش انجام). Han et al., 2011(است  كاوي داده مراحل انجام براي آنها كردن

 انواع كاربست امكان افزار، نرم اين در. شد انجام 1ماينر رپيد افزار نرم از استفاده با ها داده

 با و پژوهش اين در كه دارد وجود داده پردازش پيش براي مورد نياز فرايندهاي مختلف

 خواندن عملگرهاي مجموعه از مورد نظر، هدف همچنين و دسترس در هاي داده به توجه

 براي مقدار تعيين جهت 3رفته ازدست هاي داده جايگزيني ها؛ داده واردكردن براي 2داده فايل

 مشخص به منظور 4ويژگي است؛ انتخاب نبوده دسترس اطالعاتشان در كه هايي ويژگي

 مشخص براي 5نقش تعيين بندي؛ دسته يا بندي خوشه براي نياز مورد هاي گيويژ كردن

  . شد استفاده بندي دسته بخش در دسته ويژگي نقش كردن

 در. است كاوي داده فرايند در مدل ايجاد سازي مدل از منظور :سازي مدل - 4

 روي ازشپرد پيش اين، از پيش كه هايي داده بين نظم تا كند مي كمك سازي مدل حقيقت،

 پژوهش اين از اول بخش در). Han et al., 2011( شود مشخص بود گرفته صورت آنها

بخش  اين هدف. شد استفاده  6مينز -  كي الگوريتم از خاص طور به و بندي خوشه روش از

 دريافت در ازآنجاكه حقيقت، در. بود كشاورزان توسط شده معرفي كودهاي تنوع كاهش

 تنوع نداشت، وجود اي شده تعيينازپيش گزينه هيچ يا و ديتمحدو هيچ كشاورزان، نظر
                                                                                                                                  
1- Rapid Miner 

2- Read Excel 

3- Replace Missing Value 

4- Select Attributes 

5- Set Role 
6- K-means 
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 و كنترل منظور به و اول گام در اساس، همين بر. شد معرفي داده فايل در كودها از بااليي

  . شد استفاده بندي خوشه روش از نياز مورد كودهاي تنوع مديريت

 و شود مي امانج مراتبي سلسله غير سبك به مينز -  كي الگوريتم در بندي خوشه

 مجموع كه اي گونه به خوشه است) k )k≤n به ويژگي n با رديف m تقسيم آن هدف

 عنوان به نقطه  kمينز، ابتدا -  كي بندي خوشه در. باشد حداقل در خوشه داخل مربعات

 داده نسبت اي خوشه به داده مجموعه در ركورد هر سپس شود، مي مشخص ها خوشه مراكز

همكاران،  و صنيعي آباده( دارد را ركورد آن تا فاصله كمترين وشهخ آن مركز كه شود مي

1393 .(  

 بندي خوشه هاي روش پركاربردترين و ترين معروف از يكي مينز -  كي الگوريتم

 ازجمله كاربر توسط آن مقدار تعيين به نياز و خوشه تعداد تعيين عدم اما شود، مي محسوب

 در). Kodinariya & Makwana,2013( رود مي شمار به اين روش اصلي هاي ضعف

با استفاده  ،(k) بهينه محصول تعداد از پژوهشگر عدم اطالع دقيق به توجه با و راستا همين

 يك به كارگيري با خوشه تعداد ابتدا ،)Pelleg & Moore, 2000( موره و پلگ روش از

 هاي خوشه دادتع سپس محاسبه شد، 1مينز - ايكس نام به مراتبي سلسله بندي خوشه روش

 روش ورودي. قرار گرفت مورد استفاده بندي خوشه اصلي الگوريتم در شدهمحاسبه بهينه

 نظرات اساس بر كيپيان كود اوليه ماده سه درصد به مربوط هايداده بندي، خوشه

 به كه بود محدودي و جديد يافته توسعه محصوالت نيز آن خروجي و بود كشاورزان

 بر بندي ديگر، خوشه بيان به شدند؛ معرفي كشاورزان نظر مورد التمحصو نماينده عنوان

 به هاي خوشه مراكز و شد انجام پتاسيم و فسفر مقادير نيتروژن، ويژگي سه اساس

  .جديد بود محصوالت در شده ذكر مقادير عناصر معرف نيز آمده دست

                                                                                                                                  
1- X-means 
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 ايه بخش ديگر خصوص در گيري تصميم براي دانش ايجاد جهت و دوم بخش در

 و كاوي داده در بندي دسته روش از شده، معرفي جديد محصوالت اساس بر تأمين زنجيره

 از گيري تصميم درخت. شد استفاده گيري تصميم درخت الگوريتم از خاص طور به

هاي  الگوريتم در. است بندي دسته مدل ساخت هاي مشهورترين روش و ترين قديمي

 حاالت از درخت يك صورت به خروجي دانش تصميم، درخت بر مبتني بندي دسته

سازد  تر مي ساده را نتايج تفسير موضوع اين و شود مي ارائه ها مقادير ويژگي مختلف

)Sharma & Kumar,2016 .(و قيمت زمان، به مربوط اطالعات تصميم درخت ورودي 

 به مربوط بخش در آن نتايج از و بوده بندي خوشه روش حاصل كه است جديدي كود نوع

 استفاده مختلف هاي فصل در و قيمتي بازه همچنين و تقاضا مورد محصول نوع بيني يشپ

  . است شده

صورت  شده ارائه مدل صحت و اعتبار بخش، بررسي اين در :مدل ارزيابي - 5

 در و 1ها خوشه فاصله عملكرد الگوريتم از بندي خوشه نتايج ارزيابي جهت. گرفته است

 از استفاده با كه روش، اين در. است شده استفاده 2بولدين داويس از معيار بررسي حالت

 از گيريميانگين توسط ها خوشه مراكز بين فاصله ميانگين شود، مي انجام كاوي داده افزار نرم

 فاصله ميزان از استفاده با عملگر. شود مي محاسبه خوشه يك اعضاي همه مراكز بين فاصله

 نقاط بين فاصله ميزان هرچه. كند مي محاسبه را ييكارا ميزان ها، خوشه مركزي نقاط بين

 معيار رابطه. دارند قرار بهتري حالت در يكديگر به نسبت ها خوشه باشد، بيشتر مركزي

  عبارت است از: بولدين داويس

                                                                              
)1   (  

                                                                                                                                  
1- Cluster Distance Performance 
2- Davies Bouldin 



  36 ةشمار - و كشاورزي تعاون                                                                   176   

 سپس شود، مي ارائه جدايي و تراكم فاكتورهاي براي تعريفي ابتدا معيار، اين در

 با ذكرشده فاكتور دو - است شده ارائه 2 و 1 روابط در كه -  جدايي و تراكم تابع دو توسط

  شوند: مي تركيب هم

)2(                 
)3(              

                                          

 مفهوم به جدايي فاكتور و Cj خوشه تراكم مفهوم به تراكم فاكتور رابطه، اين در 

 معيار در شود كهيادآور مي. است ديگر هاي خوشه تمامي از Ci خوشه جدايي اندازه

 خوشه دو جدايي ميزان تعيين براي بوده و نسبي صورت به جدايي فاكتور بولدين، داويس

 صنيعي( باشدمي بهتري بندي خوشه معرف مقدار اين كمينه همچنين و است شده تعريف

  ).1393همكاران،  و آباده

 روش اين در. شد استفاده 1استرپ بوت روش از نيز بندي دسته روش ارزيابي براي

 مجموعه از مدل يادگيري فرايند انجام براي آموزشي ركورد N تعداد به كه شود مي فرض

 مجموعه سپس. شوندمي انتخاب جايگذاري با برداري نمونه صورت به اوليه هاي داده

. گيرند مي قرار استفاده مورد شده ساخته بندي دسته ارزيابي براي نشده انتخاب ركوردهاي

 نهايي، دقت ارزيابي براي روش، اين در. شود مي تكرار مرتبه b تعداد به عمليات اين

  شود: مي استفاده 4 رابطه از معموالً

)4(                                         accboot= accs)         

    

 accs نيهمچن. باشد يم تكرار نيام n در يبند دسته دقت انگريب  رابطه، اين در

است  شده ساخته هاي اوليهكل مجموعه داده به توجه با كه است مدلي دقت دهنده نشان نيز

                                                                                                                                  
1- Bootstrap 
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 به بنديدسته ارزيابي انجام براي كه است ذكر قابل. )1393اده و همكاران، (صنيعي آب

  . شد استفاده ماينر رپيد افزار نرم 1استرپ بوت ارزيابي عملگر از شده، ذكر روش

 مطالعه مورد در آمده دست به نتايج از استفاده مدل اجراي از منظور :مدل اجراي - 6

 به اعداد اين از و استخراج شدهحاصل مختلف هاي هخوش مركز ابتدا كار، اين براي. است

همچنين . شد استفاده جديد محصوالت در كي پي ان كود اصلي عنصر سه درصد عنوان

 به و بعد درگام. بود جديد يافته توسعه كي پي ان كودهاي تعداد بيانگر نيز ها خوشه تعداد

 قيمتي هاي بازه در و فمختل زماني هاي دوره در محصول هر تقاضاي بيني پيش منظور

 جهت مناسبي منبع بخش اين نتايج. شد استفاده تصميم درخت روش نتايج از متفاوت،

 مراحل به توجه با. است بوده جديد محصوالت  براي توليد سفارش يا و تأمين ريزي برنامه

  .داد نشان 1 شكل در را پژوهش اين انجام مراحل از اي خالصه توان مي شده، معرفي

  كريسپ الگوريتم اساس بر كاوي داده مدل انجام مراحل - 1 شكل

                                                                                                                                  
1- Boot Strapping Validation 

جديد با  محور محصولدرك مسئله: توسعه مشتري

توجه به محدوديت در تنوع كاال و نياز به دانش در 

 و توليد محصول جديد نيتأمي زير برنامهخصوص 

توزيع  داده: آوريجمع

فرم نظرسنجي در بين 

كشاورزان و ايجاد فايل 

پردازش داده: آماده كردن پيش

براي انجام مراحل  ها داده

 يبند دستهي و بند خوشه

ي به منظور ايجاد دانش براي توسعه بند خوشهسازي: مدل
ي به منظور بند دستهمحصول جديد و محور  مشتري
 بيني زمان و بازه قيمتي محصوالت مورد تقاضا پيش

ارزيابي مدل: كاربرد شاخص داويس 
ي؛ روش بوت بند خوشهبولدين براي 

  يبند دستهاسترپ براي 
 

تفسير و انتقال نتايج به حوزه : اجراي مدل
ي ها بخشتوسعه محصول جديد و 
  نيمأتمختلف زنجيره 
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 وتحليل تجزيه در استفاده مورد عملگرهاي توان مي شده، ارائه اطالعات به توجه با

  . داد نشان 3 جدول در را هركدام كاربرد و ها داده

  كاوي داده فرايند در استفاده مورد عملگرهاي - 3جدول

  هدف  عملگر نام

  افزار نرم به ها داده فايل ردكردنوا  اكسل در نوشتن

  بندي دسته و بندي خوشه براي يهاي ويژگي انتخاب 1ويژگي انتخاب

  بهينه خوشه تعداد تعيين براي مراتبي سلسله بندي خوشه انجام  مينز - ايكس

  بندي خوشه فرايند انجام مينز _كي

  بولدين داويس ارمعي اساس بر مركزي نقاط بين فاصله بررسي 2ها خوشه فاصله عملكرد

  بندي خوشه انجام از پس رديف هر خوشه كردن مشخص 3اكسل در نوشتن

  بندي دسته در تصميم درخت فرايند انجام  تصميم درخت

  گيري تصميم درخت نتايج ارزيابي  استرپ بوت

  پژوهش هاييافته: مأخذ          

  و بحث نتايج 
  ها داده توصيفي تحليل

 در شده آوري جمع نظرات تعداد پژوهش، روش در شده ارائه اطالعات اساس بر

 درصد هاي ويژگي مجموعه رديف هر در كه بود عدد 2147 با برابر نامهپرسش قالب

. بود مشخص نظر مد قيمتي بازه و خريد مطلوب زمان پتاسيم، فسفر، نيتروژن،

 معرفي مختلف كي پي ان كود مدل 37 مجموع در كه داد نشان ها داده توصيفي وتحليل تجزيه

  . است شده داده نشان 4 جدول در هاويژگي ديگر به مربوط نتايج. است شده

                                                                                                                                  
1- Select Attribute 
2- Cluster Distance Performance 
3- Read Excel 
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  هاداده اوليه بررسي نتايج - 4 جدول

  فراواني وضعيت  ويژگي

  %)5/0( 10- 4- 44: كمترين                   %)  9( 20 - 20- 20: بيشترين  كود نام

  807/13:ميانگين              0: كمترين            20: بيشترين  نيتروژن درصد

  638/19:ميانگين              3: كمترين            61: بيشترين  فسفر درصد

  062/21:ميانگين              0: كمترين            52: بيشترين پتاسيم درصد

  637:انزمست             187: پاييز              378:تابستان       945: بهار زماني بازه

 %) 4/53( 1146:كيفيت%)                6/46( 1001: قيمت كيفت/قيمت اولويت

  پژوهش هاييافته: مأخذ       

  جديد محصوالت محور مشتري توسعه

 به مربوط هاي داده بندي خوشه از استفاده پژوهش، اين هدف اولين اساس بر

 از مرحله اولين هدف حقيقت، در .بود نظر مد كمتر تنوع به رسيدن و نظر مورد محصوالت

 كمتر و تنوع قبلي محصوالت به نسبت بود كه جديدي محصوالت به رسيدن كاوي داده

 به توجه با و بخش اين از اول گام در. داشتند مشتريان تمايالت و نظر را با تطابق حداكثر

 ريتمالگو از نداشت، وجود جديد محصوالت تنوع براي توجهي قابل زمينه پيش اينكه

 اين نتيجه پايه بر. شد استفاده خوشه تعداد ترين بهينه تعيين براي مينز ايكس بندي خوشه

 در ها خوشه تعداد آمد؛ لذا دست به پنج با برابر خوشه تعداد براي مقدار ترينبهينه آزمون،

 در كه بندي، خوشه اوليه نتايج. شد گرفته نظر در 5 با برابر مينز - كي بندي خوشه فرايند

 هر جدول، اين در. شودمالحظه مي 5 جدول در باشد، مي جديد محصول 5مبين  حقيقت

 ترتيب به نيز آن پتاسيم و فسفر نيتروژن، درصد كه است جديد محصول يك بيانگر ستون

هاي  رديف تعداد هم چهارم رديف در. است شده داده نشان سوم و دوم اول، هاي رديف در

 پيشنهادي، نام نيز نهايي رديف در همچنين. است شده رفيمع خوشه هر در شدهدادهجاي
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 درصد بيانگر حقيقت در كه كي، پي ان كودهاي گذاري نام براي مرسوم روش اساس بر

  . است شده باشد، ارائهمي آن در رفته كار به اصلي عناصر

  بندي خوشه نتايج - 5 جدول

  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول خوشه       

  343/14  078/11  584/13  674/11  977/17 نيتروژن  1

  510/5  441/10  817/9  596/47  534/20  فسفر  2

  211/20  014/39  766/13  649/8  822/18  پتاسيم  3

  437  345 449 478  438  تعداد  4

  14- 5-20  11- 10-39  13- 9-13  11- 47- 8  18- 20-18  پيشنهادي نام  5

  پژوهش هاييافته: مأخذ

 هاي تركيب اساس بر را جديد محصول 5 وانت مي بندي، خوشه نتايج به توجه با

 با جديد كود توان اول مي خوشه در نمود؛ براي مثال، پيشنهاد 5 جدول در شده معرفي

 به كود اين شده، گرفته نظر در رويه اساس بر. كرد معرفي را 18- 20- 18 كي پي ان عنوان

 را آنها تقاضاي ندتوا مي نتيجه در و باشد مي نزديك مشتري 438 توسط شده اعالم نياز

 به مربوط تعداد، نظر از فراواني باالترين شده، ارائه اطالعات اساس بر همچنين. دهد پاسخ

) عدد 345( چهارم خوشه به مربوط نيز فراواني كمترين و باشد مي) عدد 478( دوم خوشه

  .است خوشه هر در عنصر سه توزيع چگونگي دهنده نشان 1 نمودار. است
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  پژوهش) هاييافته: بندي (مأخذ خوشه در اصلي عنصر سه زيعتو - 1نمودار 

 آن از بعد و است فسفر اوليه ماده به مربوط اختالف باالترين ،1 نمودار اساس بر

 به مربوط نتايج. دارند هم با بااليي اختالف ها خوشه در موجود نيتروژن و پتاسيم مقادير

 در كه است 320/0 با برابر بولدين اويسد شاخص مقدار كه داد نشان نيز ها خوشه ارزيابي

 اشاره بندي خوشه نتايج بودن مناسب به توان مي صفر به عدد اين نزديكي به توجه با نتيجه

 بوده 699/0 با برابر خوشه 5 براي و 703/0 با برابر خوشه 4 براي مقدار اين همچنين. كرد

 5 با آمده دست به نتايج توان مي  ،320/0 از اعداد بودن اين بيشتر به توجه با كه است

 روي نوشتن عملگر از نيز بندي خوشه مراحل انتهاي در. دانست بهتر نسبت به را خوشه

 و كند مي مشخص را رديف هر به مربوط جديد خوشه عملگر اين. شد استفاده اكسل فايل

 كدام با كشاورزان توسط شده معرفي نياز هر كه سازد مي مشخص ديگر، عبارت به

 وتحليل تجزيه هاي گام ديگر عملگر براي اين خروجي. شود مي داده پاسخ جديد لمحصو

  .  است بوده نياز مورد ها داده
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   جديد محصوالت توليد و تأمين ريزي برنامه بيني پيش

 نام هاي ويژگي مجموعه جديد، كودهاي توليد و تأمين ريزي برنامه بيني پيش جهت

 نظر مورد هاي ويژگي عنوان به كيفيت/قيمت ولويتا و خريد زماني بازه جديد، محصول

 سازي مدل به اقدام C4.5 الگوريتم از استفاده با نهايت در و شدند انتخاب بندي دسته براي

 20 قالب در بخش اين به مربوط نتايج.  شد گيري تصميم درخت صورت به دانش كشف و

  . است شده ارائه 6 جدول در آنگاه - اگر  قانون

  زماني بازه هر در محصول هر قيمت كيفيت اولويت بيني پيش تايجن - 6 جدول

  كيفيت درصد  قيمت درصد  جمع  قانون شرح  كود فصل

  بهار

  655/0  344/0  212  139:كيفيت     73:قيمت  18-20-18
 342/0  657/0  219  75:كيفيت      144: قيمت  11- 47- 8

  717/0  282/0  205  147: كيفيت     58: قيمت  13- 13-9
  821/0  178/0  123  101: كيفيت     22: قيمت  39-10-11
  763/0  236/0  186  142: كيفيت     44: قيمت  14- 20-5

 پاييز

  529/0  470/0  17  9: كيفيت     8: قيمت  18-20-18
  92/0  08/0  50  46: كيفيت     4: قيمت  11- 47- 8
  060/0  939/0  33  2: كيفيت     31: قيمت  13- 13-9
  176/0  823/0  68  12: كيفيت     56: متقي  39-10-11
  578/0  421/0  19  11: كيفيت     8: قيمت  14- 20-5

  تابستان

  181/0  818/0  77 14: كيفيت     63: قيمت  18-20-18
  203/0  796/0  103 21: كيفيت     82: قيمت  11- 47- 8
  172/0  827/0  81 14: كيفيت     67: قيمت  13- 13-9
  230/0  769/0  65 15: كيفيت     50: قيمت  39-10-11
  730/0  269/0  52 38: كيفيت     14: قيمت  14- 20-5

  زمستان

  280/0  719/0  132  37: كيفيت     95: قيمت  18-20-18
  792/0  207/0  106 84: كيفيت     22: قيمت  11- 47- 8
  738/0  261/0  130 96: كيفيت     34: قيمت  13- 13-9
  247/0  752/0  89 22: يفيتك     67: قيمت  39-10-11
  727/0  272/0  180 131: كيفيت     49: قيمت  14- 20-5

  پژوهش هاييافته: مأخذ
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 كيفيت و قيمت به نسبت مشتريان اولويت آمده، دست به اطالعات اساس بر

 اين اطالعات از استفاده. شودمشخص مي) كيفيت درصد و قيمت درصد هاي ستون(

 دست به را دانش اين مربوطه مديران كه است ورتص بدين تأمين بخش در جدول

 چه فصل، هر در مشخص محصول يك مشتريان تقاضاي به پاسخ براي كه آورد خواهند

 آن از درصدي چه و باشد باال قيمت با آن تبع به و باال كيفيت با بايد محصول از درصدي

 سفارش به نياز صورت رد همچنين. باشد تر پايين كيفيت با آن دنبال به و پايين قيمت با

 را مختلف محصوالت كيفيت توان مي توليدي، هاي شركت به محصول هر از توليد

 هاي رديف تعداد جمع ديگر، طرف از. كرد تنظيم را سفارش آن اساس بر و بيني پيش

 تمايل دهنده نشان قيمت، يا كيفيت به نسبت آن اولويت از فارغ قانون، هر به مربوط

 نشان 2در نمودار  بخش اين نتايج. است مختلف هاي فصل در مختلف هايكاال به مشتريان

  . است شده داده

  

  پژوهش) هاييافته: فصل(مأخذ هر در محصول هر براي تقاضا بيني پيش نتايج - 2نمودار 
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 از محصوالت كليه براي و  بهار فصل در تقاضاها حجم بخش، اين نتايج اساس بر

- 13 ؛11- 47- 8 ؛18- 20- 18 محصوالت خصوص در چنينهم.  است باالتر هافصل ديگر

 خصوص در تنها و شده بيني پيش پاييز فصل براي تقاضا كمترين ،14- 5- 20 و 13- 9

 امكان چنانچه بنابراين،. است زمستان فصل به مربوط تقاضا كمترين 11- 10- 39 محصول

 بخش براي 2نمودار  در شده ارائه اطالعات از توان مي نباشد، متفاوت كيفيت نوع دو ارائه

 الگوريتم اين ارزيابي به مربوط نتايج. كرد استفاده جديد كودهاي توليد يا و تأمين

 اين باالي دقت از نشان موضوع اين كه است درصدي 19/88 بيني پيش صحت دهنده نشان

 19/88 شده، ارائه مدل اساس بر و ديگر بيان به دارد؛ شده ذكر هاي بيني پيش در مدل

  .دارد سازگاري فعلي شرايط با ها بيني پيش از درصد

  

  پيشنهادها و گيري نتيجه
 در جديد محصول محور مشتري توسعه رويكرد ارائه هدف با حاضر پژوهش

 كي پي ان كشاورزي كود توسعه بر تمركز با و كاوي داده از استفاده با كشاورزي هاي تعاوني

 تنوع با جديد محصوالت عرفيم شامل پژوهش اين در نظر مورد اهداف. گرفت صورت

 در گيري تصميم براي نياز مورد دانش ايجاد همچنين و محور مشتري صورت به و كمتر

 هاي داده از استفاده با و اول بخش در. است بوده تأمين زنجيره مديريت هاي بخش ديگر

 يها تعاوني مشتريان نظر مورد كي پي ان كودهاي دهنده تشكيل اصلي عنصر سه به مربوط

 با جديد محصول 5 آن، نتايج اساس بر گرفت و انجام بندي خوشه فرايند كشاورزي،

 اساس بر شد و معرفي پتاسيم و فسفر نيتروژن، اصلي ماده سه از مشخص درصدهاي

 كه شد باعث بندي خوشه روش از استفاده. گرفت صورت گذاري نام دهنده، تشكيل عناصر

 نياز است) بوده مختلف كي پي ان كود نوع 37 شامل محصوالت (كه تنوع كاهش كنار در

 در. گردد حفظ نيز بودن محور مشتري رويكرد ديگر، عبارت به يا و فعلي مشتريان واقعي

 نزديكي بتواند كه است بوده اي گونه به جديد محصوالت در موجود عناصر درصد حقيقت،
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 را بخش اين مزيت ينتر مهم. باشد داشته كشاورزان نظر مورد محصوالت به توجهي قابل

 ديگر، بيان به دانست؛ عرضه قابل محصوالت در باال تنوع از ناشي ريسك كاهش در توان مي

 محصوالت براي تقاضا وجود عدم احتمال كه شود مي باعث محصوالت در تنوع بودن باال

 تنوع كاهش با حال،. برود باال موجود تقاضاي براي محصول وجود عدم يا و شده عرضه

 يك جديد، كاالهاي با موجود نيازهاي از طيفي پوشش ديگر، طرف از و طرف ازيك

 احتمال نتيجه در و دهد پاسخ را متقاضيان از بسياري تقاضاي تواند مي معين محصول

  . يابد كاهش نيز شده ذكر خطاي

 محور مشتري محصوالت معرفي و توسعه هدف نظر از پژوهش، از بخش اين نتايج

 ،)Akgül et al., 2020( همكاران و آكگول هايپژوهش نتايج با  كاوي،دهدا از استفاده با

 ،)Alkahtani et al., 2019( همكاران و الكهتاني ،(Kang et al., 2020) همكاران و كانگ

 و مشهدي و) Chien et al., 2016( همكاران و چين ،)Li et al., 2017( همكاران و لي

 به تنها هاپژوهش اين در البته كه دارد مطابقت )Mashhadi et al., 2016( همكاران

 مديريت موضوع حاضر، پژوهش در كه حالي در شده توجه محصوالت توسعه موضوع

  . است گرفته قرار بررسي مورد محصول توسعه كنار در نيز ها داده تنوع

 و تأمين مديريت هاي بخش به مربوط پژوهش اين در آمده دست به نتيجه ديگر

 در جديد محصول هر تقاضاي توزيع نحوه كه داد نشان بخش اين نتايج. است هبود توليد

 به نسبت كشاورزي هاي تعاوني كه آنجا از حقيقت، در. بود خواهد صورت چه به فصل هر

 تقاضاي توانند نمي ندارند، اي زمينه يا و ايده هيچ جديد محصوالت تقاضاي نحوه

 موردنظر تقاضاي جايگزين چون اساس نهمي بر. كنند بيني پيش را جديد محصوالت

 كامالً مشتريان گذشته محصوالت خريد زمان همچنين و جديد محصوالت با مشتريان

 اساس بر پنهان الگوهاي و قوانين گيري، تصميم درخت از استفاده با درنتيجه بود، مشخص

 به فصل هر در جديد محصول هر تقاضاي كه شد مشخص و استخراج جديد محصوالت
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 سمت از نيز كيفيت يا و قيمت ترجيح موضوع ديگر، طرف از. باشد مي صورت چه

 كي پي ان كود خريد به مند عالقه مشتريان از برخي اساس، اين بر. است بوده مطرح مشتريان

درحالي  داشته قرار دوم اولويت در محصول قيمت آنان نظر از و بودند مطلوب با كيفيت

 قيمت با محصولي كه اند داده ترجيح و بوده اول اولويت در محصول برخي، قيمت كه براي

 كار به محور مشتري ديدگاه به توجه با و اساس همين بر. باشند داشته اختيار در تر مناسب

 پايه بر و گرفت قرار استفاده مورد گيري تصميم درخت فرايند در نيز مقوله اين شده، گرفته

 يا و قيمت ترجيح اساس بر( محصول ره تقاضاي تركيب نوع كه شد مشخص آن نتايج

 كشاورزي هاي تعاوني موضوع، اين درنتيجة. باشد مي صورت چه به فصل هر در) كيفيت

 اساس بر را خود توليد يها سفارش يا و محصول تأمين نحوه تا بود خواهند قادر

  . كنند تنظيم خويش نهايي مشتريان هاي اولويت

 هاي پژوهش برخالف كه دهد مي نشان پژوهش نهپيشي با آمده دست به نتايح مقايسه

 و لي و) Zhan et al., 2020( همكاران و ژان ،)Akgül et al., 2020(  همكاران و آكگول

 محصوالت معرفي و توسعه به تنها حاضر پژوهش ،)Li et al., 2017( همكاران

 نينهمچ و ها داده تنوع مديريت مهم موضوع 2 و نكرده بسنده جديد محور مشتري

 با و محور مشتري صورت به را جديد محصوالت توليد و تأمين ريزيبرنامه چگونگي

 تا است توانسته حاضر رويكرد ديگر، بيان به است؛ كرده ارائه كاويداده رويكرد از استفاده

 به جديد محصوالت محور مشتري توسعه و طراحي زمينه در را بيشتري هايپرسش پاسخ

 كاربردي و علمي كمبودهاي نيز اساس همين بر و بدهد گذشته هايپژوهش نسبت

  . است نموده برطرف را بيشتري

 كه ،حاضر شرايط در كه گفت توان مي اشاره مورد نتايج به توجه با و كل در

 از استفاده دارند، شدن محور مشتري به جدي نياز تأمين زنجيره مديريت هاي سيستم

 در. باشد مشتريان هاي داده وتحليل تجزيه براي بيمناس مرجع و منبع تواند مي كاوي داده

 منبع از كه -  نياز مورد دانش و اطالعات كه شود مي باعث ابزار اين هاي قابليت حقيقت،



           187                                                       .....                       محورتوسعة مشتري 

   

 تأمين زنجيره مختلف هاي بخش براي - است آمده دست به مشتريان به مربوط هاي داده

 مورد لذا رويكرد گيرد؛ قرار نآ ريزان برنامه و گيرندگان تصميم اختيار در شود و فراهم

 توسعه و طراحي در كاوي داده كاربست باشد براي تواند الگويي مي پژوهش اين در اشاره

 اين همچنين ازآنجاكه. كشاورزي كودهاي زمينه در ويژه به جديد محصول محور مشتري

 بوده هاآن خريد گذشته برنامه از فارغ و مشتريان هاي اولويت و نظرات مبناي بر رويكرد

 بسياري در حقيقت، در. باشد داشته بودن محور مشتري به نسبت بهتري ديد تواند مي است،

 اين و بوده مشتريان خريد هاي تراكنش دسترس در هاي داده مبناي شده، ارائه هاي روش از

 از ها، محدوديت برخي اساس بر گذشته خريدهاي از امكان دارد بسياري كه است درحالي

 اين شامل نيز آمده دست به الگوهاي نتيجه، در و بوده دسترس در ايكااله جمله

 و است نشده ايجاد نظرات براي محدوديتي هيچ روش، اين در اما باشد؛ ها محدوديت

 واقعي نيازهاي با بيشتري انطباق شده، داده توسعه كاالهاي كه بود اميدوار توان مي درنتيجه

  .باشد داشته مشتريان

 از استفاده جهت در ها محدوديت و پيشنهادها قالب در مهمي كاتن نيز نهايت در

 شود مي پيشنهاد راستا اين در. گيرد مي قرار اشاره مورد پژوهش اين در شده معرفي رويكرد

 به مربوط هاي داده آوري جمع زمينه در را تري دقيق و منظم رويه كشاورزي هاي تعاوني كه

 كاوي داده هاي روش در آنها از استفاده و ها داده التربا حجم زيرا گيرند؛ پيش در مشتريان

رويكرد معرفي شده  كه شود مي پيشنهاد همچنين. شود تر دقيق و بهتر نتايج به منتج تواند مي

قرار  استفاده مورد مستمر بهبود به دستيابي هدف با و پيوسته صورت در اين پژوهش به

تواند مي اي آنها دوره  وتحليل تجزيه ها وپيوسته داده روزرسانيبه ترتيب، بدين. گيرد

 قابل پيشنهاد ديگر. دهد مديران و تصميم گيرندگان قرار اختيار را در روزتربه هاي خروجي

 تعاوني هاي بخش ديگر براي پژوهش اين نتايج از استفاده امكان خصوص در ارائه،

 و جديد محصول سعهتو و طراحي بخش بر پژوهش اين اصلي تمركز حقيقت، در. باشد مي
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 گيري تصميم براي دانش ايجاد هدف با نيز نتايج تفسير و است بوده توليد و تأمين مديريت

 و همچنين كشاورزي هاي تعاوني هاي فعاليت ديگر اما شد، ارائه شده ذكر هاي بخش

. كنند استفاده نتايج اين از توانند مي نيز توزيع مديريت و فروش مديريت مالي، مديريت

 هاي فصل در را خود نياز مورد بودجه تأمين تواند مي مالي مديريت بخش ترتيب، ينبد

 به نسبت نيز فروش مديران. كند بيني پيش و تنظيم شده ارائه تقاضاهاي اساس بر و مختلف

 قيمت يا و كيفيت به نسبت آنان هاي اولويت و مختلف هاي دوره در مشتريان تقاضاهاي

 و بهتر هاي گزينه توانند مي نياز، مورد هاي بيني پيش بر عالوه نتيجه، در و هستند آگاه

 با متناسب تواند مي توزيع واحد همچنين. دهند ارائه مشتريان انتظارات با تري منطبق

 نياز مورد ملزومات تأمين براي الزم آمادگي مختلف، هاي دوره براي اشاره مورد تقاضاهاي

  . باشد داشته را

. است اهميت حائز نيز پژوهش اين هاي محدوديت ذكر اشاره، مورد موارد بر عالوه

 در آنها كارشناسان يا و كشاورزان نظرات مبناي بر پژوهش اين شده دركارگرفتهبه هاي داده

 ديگر به آمده دست به نتايج تعميم در نتيجه، در و است بوده اشاره مورد زماني بازه

با  پژوهش اين در همچنين. باشد مي الزم اطاحتي جوانب رعايت مكاني و زماني قلمروهاي

 ابزار از استفاده با نهايي كنندگان مصرف نظرات محور، مشتري رويكرد به دستيابي هدف

 وجود احتمال اين لذا گرفت، قرار استفاده مورد محدوديت گونه هيچ بدون و نظرسنجي

 تقاضاي با متفاوت خيپاس و كرده خودداري واقعي هاي پاسخ ارائه از افراد برخي كه دارد

  .باشند داده خود محتمل
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Abstract 

The present study aimed to provide a data-driven approach to customer-
oriented development of new products with a focus on one type of fertilizer 
(NPK). The problem considered in this study was due to the high volume and 
variety of customer demand on the one hand and on the other hand, the 
limitation of agricultural cooperatives due to the variety of available fertilizers. 
Accordingly, data related to the real needs and preferences of customers in 
terms of fertilizer type, price and purchase time were collected using survey 
tools and then analyzed based on the CRISP algorithm in data mining. In the 
first step of data analysis and in order to develop customer-oriented new 
products, the clustering method was used and the variety of fertilizers 
introduced by customers was reduced from 37 to 5, in a way that the 
characteristics of new products were very close to the needs of most customers. 
After this stage, using the decision tree method, the desired quality was 
predicted for each new product in different time periods and based on that, the 
supply and production model was designed according to the desire and demand 
of customers in each season. In general, and according to the obtained results, it 
can be said that the use of data mining in the development of new products as a 
customer-oriented is useful and this approach is also able to respond to issues 
such as data diversity management and customer-oriented supply chain 
management planning. 
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