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چكیده
گل های  از  بااليی  نسبت  كه  است  ناكارايی  روش  ايران،  در  گل  فروش  و  بازاررسانی 
توليد شده را به ضايعات تبديل كرده و درصد زيادی از قيمت نهايی هر شاخه گل را نصيب 
از  پيشرويی همچون هلند، گل ها  دالالن و خرده فروشان می كند؛ درحالی كه در كشورهای 
بسياری  مزايای  به مشتريان عرضه می شود كه  به روش حراج هلندی  و  طريق حراج مجازی 
فراهم  را  اينترنتی  به حراج  راحت  و دسترسی  انتقال گل ها  زمان  و  مسافت  از جمله كاهش 
می كند. اين تحقيق با هدف امكان سنجی اجرای روش حراج مجازی گل در ايران و دستيابی 
ابزارهای شناخته شده مستندسازی و طراحی  ابتدا  به راهكارهايی برای پياده سازی موفق آن، 
مدل های كسب وكار را مطالعه و ارزيابی كرده و در ادامه مدلی كيفی از روش اجرای حراج 
مجازی گل در ايران را در قالب تابلوی كسب وكار آستروالدر ارائه داده است. سپس، مدل 
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كيفی را طی چند مرحله مصاحبه باز با تعدادی از كارشناسان توليد و فروش گل، با استفاده 
از روش پويايی سيستم ها و با طراحی مدل های علّی حلقوی و جريان، كّمی نموده و داده های 
مورد نياز اجرای آن را نيز با توزيع پرسشنامه بين نمونه 63 گل فروشی  شهر تهران جمع آوری 
نتايج حاصل از شبيه سازی رفتار اين مدل در سناريوهای مختلف نشان می دهد  كرده است. 
مناسب،  اتخاذ راهبردهای  با  بلكه  اجرا است،  قابل  ايران  نه تنها روش حراج مجازی گل در 
عالوه بر كاهش ضايعات گل، افزايش قيمت دريافتی توليد كننده و كاهش قيمت پرداختی 

مصرف كننده، سود زيادی هم نصيب سايت اجرا كننده حراج گل خواهد كرد.

M00 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

ايران  در  پيش  سال   3000 از  سبز  فضای  طراحی  در  زينتی  گياهان  و  گل  از  استفاده 
رواج داشته است، اما قدمت توليد تجاری آن به حدود 90 سال پيش برمی گردد1. طی اين 
تنوع آب و هوايی و آفتاب درخشان  از  قابل توجهی همچون برخورداری  سال ها مزيت های 
و  توليد  بخش  در  نيز  نارسائی هايی  و  چالش ها  و  شده   كشور  گل  صنعت  توسعه  موجب 
ايران  در  گل  بازاررسانی  نظام  است.  داشته  وجود  محصول  اين  بازاريابی  و  بازار  ساختار 
و  شده  بازار  در  ناقص  اطالعات  ايجاد  زمينه ساز  كه  است  ناكارا  و  غيررقابتی  ساختاری 
وجود  به دليل  همچنين،  نمی سازد.  فراهم  را  توليدكنندگان  برای  توليد  برنامه ريزی  امكان 
مازاد عرضه يا تقاضا، نوسانات قيمت گل در سطح عمده فروشی زياد است. اين در حالی 
به  اوقات  است كه قيمت خرده فروشی نوسانات كم تری داشته و كاهش قيمت در بيش تر 
مصرف كننده منتقل نمی شود. بنابراين، توليدكننده كم ترين و مصرف كننده بيش ترين قيمت 

ممكن را به ترتيب دريافت و پرداخت می كنند2. 
امام رضا و  نام هاي  به  پايانه  قرار دارد و شامل دو  تهران  بازار گل كشور در  مركزيت 
شهيد محالتي است. اين پايانه ها زمين هاي بزرگي اند كه به سوله هايي تقسيم  شده  و هر سوله  
از طلوع آفتاب، گل ها در  به يك نوع گل  اختصاص داده شده است. هر روز صبح پيش 
اندازه هاي نامشخص و غيراستاندارد توسط وانت بارها و كاميون ها از شهرهاي مختلف ايران 
به اين ترتيب، بيش از 50 درصد توليد گل كشور به ضايعات تبديل  پايانه ها می رسند و  به 

می شود3.
در كشورهاي  استفاده  مورد  راهكارهاي  بهترين  از  يكی  ايران،  بازار گل  با  مقايسه  در 
موفقی همچون امريكا، ژاپن، هلند، ايتاليا و كلمبيا در زمينه اصالح ساختار بازار گل، ايجاد 
بازار مبتنی بر سيستم حراج گل است. اين كشورها با اجرای حراج مجازی گل، عالوه بر 
ايجاد ساختاری ساده و قانونمند برای قيمت گذاری گل و حذف واسطه ها از بازار، مزايای 
بسياری از جمله كاهش زمان و مسافت انتقال گل ها4، عدم نياز به حضور فيزيكی خريداران، 

1. چيذری و همكاران )1385(؛ ص 49.
2. نيكوئی و همكاران )1388(؛ ص 134.

3. نيكوئی و همكاران )1388(؛  ص136. نيكوئی و بخشوده )1389(؛ ص 107.
4. Ingenbleek et al. (2007); p. 12.
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توسعه  به  نياز  كاهش  بسته بندی،  نوع  تغيير  امكان  حراج1،  به  مشتريان  تمام  بالقوه  دستيابی 
تجهيزات و ساختمان ها و توانمندی های ارتباط، جست وجو، نظارت و دسته بندی و كاهش 

هزينه های مبادله2 را به دست آورده اند. 

1. روش تحقيق

روش اين تحقيق، توصيفی بوده و به طور خاص مدل سازی تبيينی است. اين نوع تحقيق 
كه »تحقيق علمی« نيز ناميده می شود، درصدد يافتن روابـط عـلـت و معلولی ميان متغيرهای 

مختلف است. 
مبانی نظری تحقيق از كتاب ها، نشريات و مقاالت تخصصی فارسی و التين گردآوری 
گياه  و  گل   مؤسسه  كارشناسان  و  متخصصان  نظرات  بررسی  با  آن  ميدانی  بخش  و  شده 
سبز،  آشيان  گياه  و  تهران، شركت گل  تهران، جهاد كشاورزی  گياه  و  اتحاديه گل  زعيم، 
شركت نرم افزاری رايورز و شركت پخش گلرنگ آغاز شده است كه پس از چند مرحله، 
با روش دلفی، تا  با انجام مصاحبه های عميق و  طی فرآيند رفت وبرگشتی پويايی سيستم ها، 
شناسايی متغيرهای موثر در مدل ادامه يافته و با توزيع پرسشنامه آماری در63 گل فروشی تهران 

و پرسشنامه تحليل سلسله مراتبی در ميان تعدادی از كارشناسان صنعت گل، كامل شده است.
در اين پژوهش، ابتدا مدلی كيفی از حراج مجازی گل در ايران، در قالب تابلوی مدل 
به  آن،  در  موجود  علّی  حلقه های  و  متغيرها  شناسايی  با  سپس،  و  شده  معرفی  كسب وكار 
كمك روش پويايی سيستم ها كّمی شده است. در پايان نيز با جايگذاری مقادير و فرمول های 
الزم، پس از تأييد روايی ساختاری و رفتاری  از طريق آزمون هايی همچون حد نهايی، حالت 

تعادل و انطباق با الگوی واقعی رفتار، امكان شبيه سازی رفتار سيستم فراهم شده است. 

2ـ مبانی نظری تحقيق

1ـ2. مدل کسب وکار 
و  درک  كه  می كند  ايفا  مختلفی  نقش هاي  كسب وكار  مديريت  در  كسب وكار  مدل 

1. Klein (1997); p. 5.
2. Kambil and Van Heck (1995); pp. 10 & 19.
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ايجاد  مدل كسب وكار،  مديريِت  فرآينِد  بهبود  سازمان،  منطق كسب وكار  تحليل  و  تسهيم 
ذخيره اي از مدل هاي كسب وكار و تسهيل ثبت حق امتياِز فرآيندهاي كسب وكار الكترونيكی 
از آن جمله است1. مدل كسب وكار، ابزاری ادراكی است كه مجموعه ای از اجزا، مفاهيم و 
ارتباطاِت ميان آن ها را با هدف بيان منطق كسب وكاِر شركِت مشخص را دربرمی گيرد و آن 

را منطق يك شركت در چگونگی خلق، ارائه و كسب ارزش، توصيف كرده اند2.
متون،  تركيب  طريق  از  كسب وكار  مدل های  ارائه  و  شناسايی  برای  ابزارهايی  تاكنون 
جمالت شفاهی و اشكال گرافيكی ارائه شده كه به نام »هستی شناسی های مدل كسب وكار« 
مدل های  اجزای  و  انواع  طبقه بندی  از  فراتر  چيزی  هستی شناسی ها  اين  می شوند.  شناخته 
يا  كنونی  كسب وكار  مدل های  نمايش  و  مستندسازی  به دنبال  و  می دهند  ارائه  كسب وكار 
بالقوه در سطح شركت های واقعی اند. پنج هستی شناسی  مطرح در زمينه مدل های كسب وكار 

به شرح زير است:
هستی شناسی نقشه ارزش: تپسكات و همكارانش در سال 2000، اين هستی شناسی را  ●

برای به تصوير كشيدن چگونگی انجام كسب وكاِر بر  مبنای وب پيشنهاد دادند كه 
همه طبقات اصلی شركا )شركا، مشتريان و تأمين كنندگان( و تبادالت ارزش ميان 

آن ها )مزايا و دانش مشهود و غير مشهود( را به تصوير می كشد. 
هستی شناسی الگوهای مدل کسب وکار: ويل و ويتال در سال 2001، مجموعه ای از  ●

الكترونيكی  تحليل كسب وكارهای  و  به منظور طراحی  را  طرح های گرافيكی ساده 
ابتكاری ارائه دادند كه براساس شناسايی شركا، ارتباطات و جريان ها بود3.

با معرفی اين هستی شناسی، به  ● e3-value: گرجين و آكرمنز )2001(  هستی شناسی 

تعريِف چگونگی ايجاد و تبادل ارزش اقتصادی، درون شبكه ای از عوامل پرداختند. 
اين هستی شناسی، به ارزش نگاه كرده و مفاهيمی همچون بازيگران و تبادالت ارزش 
و فعاليت ها و اجزای ارزش را برای مدل كردن مجموعه شركت  و مشتريان نهايی ای  

به كار می برد كه ارزش اقتصادی را ايجاد،  توزيع ومصرف می كنند. 

1. شاملو و همكاران )1388(؛ ص 31.
2. آستروالدر و پيگنيور )1391(؛ ص 14.

3. Zott et al. (2010), p. 13.
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آستروالدر  ● توسط  كه  هستی شناسی  اين   :)BMO1( کسب وکار  مدل  هستی شناسی 

مدل  ضروری  اجزای  از  مستندسازی   و  تصويرسازی  شد،  ارائه   2004 سال  در  و 
كسب وكار توسط عناصر، روابط، لغات و معانی است2 كه در سطح اول بيان می كند 
يك شركت، چه چيزی را پيشنهاد می دهد، چه كسی را برای آن هدف قرار داده، 

چه طور آن را تحقق می بخشد و چه قدر می  تواند با انجام آن سود كند.
هستی شناسی تابلوی مدل کسب وکار )BMC3(: تابلوی مدل كسب وكار كه توسط  ●

الكساندر آستروالدر و ايو پيگنيور در سال2010 ارائه شد، شركت ها را قادر می سازد 
پرداخته  تفكر  به  ديگری  هر شركت  يا  رقبا  سازمان خود،  مدل كسب وكار  درباره 
برايشان  مدل  اين  در  كه  اصلی ای  بخش  نُه  كنند.  تشريح  را  آن  ويژگی های  و 
ارتباط ميان آن ها، در شكل )1( نشان داده شده  تصميم گيری می شود و چگونگی 

است.

                منبع: آستروالدر و پيكنيور )1391(؛ ص 44.

نمودار 1ـ مدل کسب وکار 

1. Business Model Onthology.
2. Zott et al. (2010); p. 13.
3. Business Model Canvas.
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تعريف می كند كه  را  يا سازمان هايی  افراد  از  مختلفی  مشتريان مدل، گروه های  بخش 
ارزش  دهد.  ارائه  خدمات  آن ها  به  يا  و  كرده  برقرار  ارتباط  آن ها  با  دارد  قصد  شركت 
پيشنهادی، بسته ای از محصوالت و خدمات را توصيف می كند كه برای يك بخش مشتری 
خاص ارزش خلق می كند و كانال توزيع، بيان كننده اين است كه شركت برای ارائه ارزش 
پيشنهادی مورد نظر به بخش های مشتريان هدف خود، چگونه با آن ها ارتباط برقرار كرده 

و به آن ها دسترسی دارد.
بخش ارتباط با مشتريان نيز توصيف كننده انواع روابطی است كه شركت با بخش های 
خاصی از مشتريان برقرار می كند. همچنين، جريان درآمد، نشانگر درآمدی است كه شركت 
از هر بخش مشتری كسب كرده و منابع اصلی، مهم ترين دارايی های مورد نياز برای عملكرد 

صحيح مدل كسب وكار را شرح می دهد. 
نياز برای عملكرد صحيح مدل كسب وكار  فعاليت های اصلی، مهم ترين كارهای مورد 
را شرح داده و شركای اصلی هم شبكه ای از تأمين كنندگان و شركا را توصيف می كند كه 
باعث عملكرد صحيح مدل كسب وكار می شوند. بخش ساختار هزينه ها نيز تمام هزينه هايی 

را تشريح می كند كه اجرای مدل كسب وكار با خود همراه دارد. 
با  و  تصويری  زبان  يك  به عنوان  كه  است  مفهومی  نقشه ای  كسب وكار  مدل  تابلوی 
دستور زبانی خاص، ايفای نقش كرده و می گويد چه بخش هايی از اطالعات، در چه مكانی 
برای  از تمام اطالعات الزم  نقشه، يك راهنمای متنی و تصويری  اين  از مدل قرار گيرند. 

ايجاد طرحی اوليه از مدل كسب وكار را فراهم می كند1.
و   e3value ،BMO هستی شناسی  سه  باال،  در  شده  مطرح  هستی شناسی های  ميان  در 
هستی شناسی  سه  اين  از  محققان  بيش تر  و  كرده   جلب  خود  به  را  توجه  بيش ترين   BMC

و   BMO هستی شناسی  دو  مقايسه  كرده اند.  استفاده  خود  كسب وكار  مدل  شناسايی  برای 
 e3-value از  BMO در حوزه اجزای مدل، جامع تر و ساده تر  e3-value نشان می دهد كه 

نظير  مواردی  در   e3-value هستی شناسی  البته  است.  فهم  قابل  افراد  بيش تر  برای  و  بوده 
پژوهش،  اهداف  به  توجه  با  اما  است  مزيت  دارای  پيشرفته،   كامپيوتری  ابزارهای  پشتيبانی 

1. استروالدر و پيگنيور )1391(؛ ص 152.
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مورد استفاده ای ندارد1. 
اما هستی شناسی BMC، نقاط ضعف BMO را نيز برطرف كرده و از نظر صورت شبكه، 
طراحی بهتری دارد كه فهم و درک اجزا و روابط را راحت تر می كند. همچنين، در چند سال 
گذشته بسياری از محققان همچون والين و همكارانش )2013( و زولنوسكی و همكارانش 
)2014( با اشاره به هستی شناسی های مطرح، BMC را برای مطالعه مدل كسب وكار پژوهش 

خود انتخاب كرده اند. 

2ـ2. کسب وکار الکترونيک
كسب وكار الكترونيك مفهومی است گسترده، شامل تمام جنبه های استفاده از فناوری 
اطالعات در كسب وكار، و تنها دربرگيرنده خريد و فروش نيست، بلكه شامل ايجاد انسجام 
از سازمان است2.  ارتباطات داخل و خارج  و يكپارچگی در كل فرايندهای كسب وكار و 
كسب وكار الكترونيك به معنای انجام الكترونيكی كسب وكار است و »كسب وكار بر مبنای 
اينترنت«، »تجارت الكترونيك« و »بازار الكترونيك« را دربرمی گيرد3. همچنين، كسب وكار 
الكترونيك مزاياي متعددی براي سازمان، مشتريان و جامعه ايجاد می كند كه از آن جمله 
با هزينه كم تر و  به تهيه مواد و خدمات از ساير شركت ها  به قادر ساختن شركت  می توان 
و  ارزان تر  توليد محصوالت  نتيجه  در  و  بازاريابي  كانال هاي  كوتاه كردن  بيش تر،  سرعت 

سود بيش تر و افزايش قدرت انتخاب مشتريان اشاره كرد.

3ـ2. خرید در تجارت الکترونيک
آن  از  كه  است  فرآيندهايي  و  سازوكارها  رفتارها،  انگيزه ها،  مجموعه  اينترنتي  خريد 
طريق، مشتري كاالي مورد نياز خود را با استفاده از شبكه هاي الكترونيكي و به طور خاص 
اينترنت می خرد. در مقايسه با خريداران سنتي، خريداران اينترنتي ارزش باالتري براي بازده 
را  بيش تري  ريسك  همچنين،  و  قائل اند  مي كنند،  سرمايه گذاري  كه  تالشي  و  زمان  پول، 
متحمل  تلفني  خريد  و  فروشگاه  در  حضور  جمله  از  خريد  ديگر  روش هاي  به  نسبت  نيز 

1. حاجی حيدری و سيد جوادين )1390(؛ ص 6.
2. شفيعی نيك آبادی و جليلی بوالحسنی )1389(؛ ص 11.

3. Zott et al. (2010); p. 7.
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مي شوند. تئوري های انتخاب عقالني، رفتار برنامه ريزي شده، الگو هاي كنش موجه و پذيرش 
تكنولوژي و مدل كرسپو و رودريگز به بررسی قصد خريد مشتريان در تجارت الكترونيك 

پرداخته  و مدلی از متغيرها و روابط اثرگذار بر آن را ارائه داده اند1. 

4ـ2. حراج و حراج مجازی
براساس  را  منابع  قوانين،  از  مشخص  مجموعه ای  با  كه  است  بازاری  مؤسسه ای  حراج 
قيمت های پيشنهادی شركای بازار تخصيص داده و در يك لحظه، فرآيند متمركزی برای 
خريد و فروش تمام شركای بازار فراهم می سازد2. در پاسخ به اين پرسش كه چرا از حراج 
استفاده  مشخص  قيمت  با  كاال  ارائه  مثل  كاال  فروش  و  خريد  ديگر  سازوكارهای  به جای 
ميزان  به  قيمت آن ها  و  تعيين كرد  قيمتی  نمی توان  برخی كاالها  برای  بايد گفت  می شود، 

عرضه و تقاضايی بستگی دارد كه در هر لحظه متغير است.
مشخص  كاالی  يك  فروش  برای  مختلف  حراج  نوع  چهار  كالسيك،  حراج های  در 

استفاده می شود:

حراج انگلیسی: شناخته شده ترين حراج در بين مردم است كه در آن مجری حراج،  ●

باالترين  به فردی كه  را  قيمت، كاال  بردن  باال  با  و  پايه شروع كرده  قيمت  از يك 
قيمت را پيشنهاد داده، می فروشد.

حراج هلندی: در اين حراج كه برعكس حراج انگليسی است، مجری از يك قيمت  ●

پايه ای باال شروع می كند و قيمت را در هر مرحله كاهش می دهد، تا جايی كه يك 
نفر قيمت را بپذيرد. اين روش برای فروش گل های تازه چيده شده در هلند، ماهی 
و تنباكو به كار می رود و برای اقالم فناشدنی و فسادپذير مناسب تر است3. اين نوع 
حراج می تواند در يك زمان مشخص و ازپيش تعيين شده يا زمانی كه موجودی تمام 
می شود يا وقتی قيمت از مقدار تعيين شده ای )قيمت رزرو( كم تر است و يا تركيبی 

از سه موقعيت باال پايان يابد4.

1. بهارمست )1390(؛ ص 150.
2. Wang et al. (2002); p. 127.

3. صادقی پور )1391(؛ ص 58.
4. Kumar and Feldman (1998); p. 2.
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حراج دربسته قیمت اول: در اين حراج، هر فرد پيشنهاد دربسته خود را اعالم كرده  ●

و كاال به فردی كه بيش ترين پيشنهاد را داده است با همان قيمت پيشنهادی فروخته 
می شود.

حراج دربسته قیمت دوم: مشابه حالت باال است با اين تفاوت كه برنده، قيمت نفر  ●

در  دارد،  فراوانی  نظری  فوايد  اين كه  با  اين مدل  پرداخت می كند.  را  از خود  پس 
عمل كم تر استفاده می شود1.

در مقابل فروش مستقيم، حراج مزيت هايی همچون هزينه های كم تر، قطعيت پرداخت 
و توليد و ارائه اطالعات رايگان دارد2 كه مشابه مباحث مختلفی كه از فضای تجارت وارد 
بسياری  مزايای  اگرچه  اينترنت  در  برگزاری حراج ها  است.  اينترنتی شده   اينترنت شده  اند، 
دارد، ويژگی ها و مشكالتی همانند امكان برقراری هم زمان حراج به صورت واقعی و مسائل 

امنيتی و عدم اعتماد به كاربران را نيز در پی دارد3. 

5ـ2. بازار حراج گل
را  گل ها  مزرعه داران،  كه  است  اين صورت  به  هلند  گل  حراج  مراكز  فعاليت  روش 
اواسط صبح هر روز برداشت كرده و آن ها را توسط ماشين آالت، براساس ارقام موجود و 
طول ساقه شان طبقه بندی می كنند. سپس، گل ها برچسب كيفيت می خورند و در ظرف های 
متحدالشكل پالستيكی بسته بندی شده و تا ساعت 10 شب به محل حراج رسانده شده و در 
محلی سرد انبار می شوند. ساعت چهار صبح روز بعد گل ها بازرسی شده و شماره محموله 
ساعت  از  تا  می  شوند  منتقل  حراج  سالن  به  شكل  يك  چرخ های  روی  سپس  و  می گيرند 
موجود  كامپيوتری  حراج  سايت های  حراج  شوند.  خريداران  در حضور  نيم صبح  و  شش 
و  كيفيت  پول،  واحد  مزارع،  صاحبان  محصول،  به  مربوط  اطالعات  حراج،  سالن های  در 
از  چرخ ها  توسط  گل ها  اين  هم زمان  و  می دهند4  ارائه  را  الزم  درخواست  مقدار  حداقل 
مقابل خريداران می گذرند و به محض اين كه كسی با فشردن دكمه، پيشنهاد خريد بدهد، 

1. صادقی پور )1391(؛ ص 58.
2. Wijnands et al. (2006); p. 533.

3. صفرزاده و همكاران )1390(؛ ص 53.
4. Kambil and Van Heck (1995); pp 7-9.



ایرصی و شیببی مبد صیرر مبازک گا رریرن با رورحید پرراری ابست  ها 69

خريد كامل می شود. پس از چند ثانيه چرخ حاوی گل ها جايگزين می شود1 و هر محموله 
با برگه هايی كامپيوتری برچسب گذاری شده و برای انتقال زمينی يا هوايی به محل خريدار 

دوباره بسته بندی می شود2.

6ـ2. حراج مجازی گل
در  اما  می شود.  فروخته  حراج  مكانيزم  طريق  از  گل  ميالدی  نوزدهم  قرن  اواخر  از 
سال های اخير، حراجی های گل از نظر پيچيدگی، ظرفيت و گسترش فضای موجود در حد 
نهايی خود قرار گرفتند كه يكی از راه حل های رفع اين محدوديت، معرفی روش هايی جديد 

برای حراج بود. 
با  داد كه خريداران  ارائه  را  راه دوری  از  در سال 1996 روش خريد  هلند  حراج گل 
می شدند  متصل  مختلف  حراج های  سايت های  به  شخصی شان  كامپيوترهای  با  مودم  يك 
آن  در  و  كرده  باز  را  نظرشان  مورد  حراج  صفحه  موجود،  گزينه های  روی  كليك  با  و 
شركت می كردند. با شروع اجرای اين روش، مشتريان حراج بيش تر از طريق اين سيستم با 

توليدكنندگان و شركت ها ارتباط برقرار كردند3.

7ـ2. رویکرد پویایی سيستم ها
مطالعه  امكان  و  شده  بنا  مداركنترلي  ساختار  پايه  بر  كه  است  روشی  سيستم ها  پويايی 
مي كند.  فراهم  را  فني  و  زيستي  اجتماعي،  اقتصادي،  پيچيده  سيستم هاي  رفتار  و  ساختار 
زماني،  تأخيرهای  متعدد،  بازخوردهاي  توسط  واقعي  پيچيده  سيستم هاي  روش،  اين  در 
هدف  مي شوند.  توصيف  هم  به  مربوط  ديفرانسيل  معادالت  طريق  از  و  شده  ذخيره سازي 
سيستم هاي پويا، پيش بيني كّمي آينده نيست، بلكه به دنبال دستيابی به دانش وسيع، در مورد 
مي باشند4.  فني  و  زيستي  اقتصادي،  اجتماعي،  سيستم هاي  ميان  متقابل  ديناميكی  ارتباطات 
و  می كند  تحليل  نيز  را  آن  سياست های  بلكه  شركت،  فرايندهای  نه تنها  سيستم ها  پويايی 
برای  را  سيستمی  تفكر  رويكرد  كند،  بررسی  را  مشكل دار  فرايندهای  فقط  اين كه  به جای 

1. Ingenbleek et al. (2007); p. 6.
2. Kambil and Van Heck (1995); pp. 7-9.
3. Van Heck and Ribbers (1997); pp. 32&33.

4. استرمن )1387(.
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برای  معيارهايی  به كارگيری  با  اين رويكرد  به كار می گيرد.  مطالعه كل سيستم كسب وكار 
كّمی كردن، كنترل های كسب وكار را تسهيل می كند1.

3. پيشينه تحقيق

با  تغيير مدل كسب وكار  نام »توسعه و  به  حاجی حيدری و زارعی )2013( در مقاله ای 
مطالعه  را   )BMO( كسب وكار  مدل  هستی شناسی  سيستم ها«  پويايی  رويكرد  به كارگيری 
كرده و آن را از منظر پويايی سيستم نگريستند. آن ها شركت مگفا )مركز گسترش فناوری 
اطالعات( را برای ارزيابی، توسعه و تغيير مدل كسب وكار انتخاب كرده و با اجرای مدل 

جريان آن، به پيش بينی رفتار متغيرهای مدل در سناريوهای مختلف پرداختند.
 :ICT شاملو، زارعی و سالم زاده )1388( در مقاله »طراحی مدل  كسب وكار شركت های
از  استفاده  با  كسب وكار،  مدل  ادبيات  مرور  ضمن  ايران «  مخابرات  شركت  موردی  مطالعه 
هستی شناسی مدل كسب وكار آستروالدر )BMO(، مدل كسب وكار شركت مخابرات ايران 

را تبيين كردند.
كسب وكار  مدل  »پويايی های  عنوان  با   )2010( سلينكا  گرگور  و  لرچ  كريستين  مقاله 
در  موجود  پويايی های  بررسی  به  سرمايه ای«  كاالهای  صنعت  بر  بلندمدت  اثر  ارزيابی  ــ 
را  سرمايه ای  كاالهای  صنعت  سيستم ها،  پويايی  ابزار  با  و  پرداخته  كسب وكار  مدل های 

شبيه سازی كرده و درباره كارايی مدل های نوآورانه در اين صنعت نتيجه گيری كرده اند. 
مقاله »بزرگ ترين مركز تجارت گل و گياه در دنيا« كه توسط وزارت جهاد كشاورزی 
آشنايی  جهت  را  آن  قوانين  و  رويه ها  ساختارها،  آلسمير،  گل  بازار  شده،  منتشر   )1384(

بيش تر با روش حراج گل و الزامات و مزايای آن معرفی كرده است.
نيكوئی، رفعتی و بخشوده )1388( در مقاله »بررسی ساختار بازار و نظام بازاريابی گل 
و گياهان زينتی در ايران« و نيكوئی و بخشوده )1389( در مقاله »بررسی اثرات توسعه بازار 
نقاط قوت و  ايران« ضمن تشريح  بازاريابی در  منافع عوامل  بر  حراج گل و گياهان زينتی 
ضعف صنعت گل ايران در مقايسه با بازارهای حراج گل، مسيرهای بازارسانی گل كشور 

از توليدكننده به مشتری را بررسی كرده اند. 

1. حاجی حيدری و سيدجوادين )1390(؛ ص 7.
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محققان بسياری همچون آجيت كمبيل و اريك ون ِهك )1995(، اريك ون ِهك و پيتر 
ريبرز )1997( بيجمن و همكاران )2000(، ويژناندز و همكاران )2006( و اينگن بليك و همكاران 

)2007( نيز به موضوع حراج گل پرداخته  و هركدام جوانب مختلفی از آن را بيان كرده اند. 

4. مدلسازی

برای  مدلی  صنعت،  خبرگان  و  اساتيد  با  باز  مصاحبه  و  موجود  مستندات  از  استفاده  با 
اجرای حراج مجازی گل متناسب با شرايط و اقتضائات اجتماعی، اقتصادی ايران، در قالب 

تابلوی كسب وكار آستروالدر پيشنهاد شد كه در شكل )2( نمايش داده شده است.

منبع: يافته های تحقيق.

نمودار 2ـ مدل پيشنهادشده برای حراج مجازی گل در کشور

مشتريان اين مدل، گل فروشی های سطح شهر تهران اند كه گل ها را روزانه با قيمتی پايين تر 
و كيفيتی بهتر، درب مغازه خود دريافت كرده و هم زمان به اطالعاتی از ميزان فروش و قيمت 
توسط  نيست. گل ها  فعلی موجود  مقاطع مختلف سال دست می يابند كه در روش  در  گل 
كاميون های مجهز به يخچال برای مشتريان فرستاده شده و دسترسی مشتريان به حراج از طريق 
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سايت اينترنتی است. آن ها با عضويت در جامعه مجازی سايت، رابطه ای مستحكم و دو طرفه 
با حراج برقرار خواهند كرد.

حراج  شركت كنندگان  از  وروديه  مبلغ  دريافت  و  گل  فروش  محل  از  سايت  درآمد 
گلخانه های  از  آن  خريد  هزينه  بسته بندی،  و  درجه بندی  هزينه  توليد،  هزينه  و  بود  خواهد 
شريك در مدل، هزينه شركت پخش و هزينه های شركت مسئول عمليات رايانه ای حراج 
و  موجود  گلخانه های  از  شده  پيشنهاد  مدل  می دهند.  تشكيل  را  آن  هزينه های  ساختار  نيز 
فعاليت های  اصلی ترين  و  می برد  بهره  ارزش  اصلی خلق  منابع  به عنوان  برند شركت  ارزش 
هم  مدل  اصلی  است. شركای  بسته بندی گل ها  و  درجه بندی  و  برگزاری حراج  مدل،  اين 
شركت پخِش توزيع كننده گل ها، شركت نرم افزاری طراح و مجری برنامه كامپيوتری حراج 

و توليدكنندگانی اند كه درصورت احتياج به حراج گل می فروشند.
پس از دريافت نظرات اساتيد و كارشناسان صنعت درباره تابلوی پيشنهاد شده، 94 متغير 
تشكيل دهنده مدل شناسايی شده و فرآيند طراحی مدل، با شناسايی حلقه های علّی ادامه يافت. 
تعدادی از حلقه های متناظر با هريك از اجزای تابلوی مدل كسب وكار، در شكل زير به نمايش 

درآمده  است. 

                  منبع: يافته تحقيق

نمودار 3ـ حلقه های مرتبط با هريک از اجزای مدل
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در ادامه، مدل علّی حلقوی سيستم حراج مجازی گل ايران به صورت نمودار )4( طراحی شد. 
سپس متغيرهای مدل علّی حلقوی به سه گونه  متغير حالت، نرخ و كمكی تقسيم بندی شده و پس از 
چند مرتبه فرآيند رفت و برگشتی پويايی سيستم ها، مدل جريان به صورت نمودار )5( طراحی گرديد.

     منبع: يافته تحقيق.

نمودار 4 ـ مدل عّلی حلقوی 
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منبع: يافته تحقيق.

نمودار 5ـ مدل جريان
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به صورت  مدل،  اجزای  بين  روابِط  خبرگان،  توسط  جريان  مدل  ساختار  تأييد  از  پس 
فرمول های رياضی در نرم افزار ونسيم وارد و مقادير اوليه متغيرها در آن جايگذاری شد. 

در اين مرحله، برخی متغير های مدل كه به دليل عدم وجود تجربه اجرايی در اين زمينه 
با توجه به نظرات كارشناسان صنعت و اساتيد دانشگاه و  در كشور، فاقد اطالعات بودند، 
درنظرگرفتن نتايج حاصل از تحليل حساسيت مدل، تخمين زده شده و برای به دست آوردن 
استفاده درک شده، سازگاری درک شده،  متغيرهای سودمندی درک شده، سهولت  مقادير 
اثر اطرافيان، اطمينان درک شده، نوآوری پذيری، امكان استفاده از اينترنت و ميانگين فروش 
هر گل فروشی، پرسشنامه ای در ميان نمونه  63 تايی گل فروشی های شهر تهران توزيع شد. 
همچنين، برای تعيين فرمول متغير رضايت مشتريان، با توزيع پرسشنامه ای ميان كارشناسان، 

از روش تحليل سلسله مراتبی استفاده شد. 

5. اجرای مدل )شبيه سازی(

عالوه بر تأييد روايی ساختاری و رفتاری مدل توسط اساتيد پويايی سيستم، به منظور تعيين 
صحت طراحی مدل و نتايج اجرای آن، از ابزارهای مختلفی همچون تست حد نهايی و تست 
حالت تعادل استفاده شده كه نتايج اين تست ها هم صحت  طراحی و عملكرد مدل را تأييد كردند.

)بسيار  در حالت های حدی مختلف  مدل  اصلي  متغير  مقدار چند  نهايی،  در تست حد 
زياد و بسيار كم( تغيير داده شده و ميزان حساسيت مدل در برابر اين تغييرات بررسي شد. 
نتايج حاصل از تست مدل را كه اعتبار مدل را تصديق می كند در  مقادير تغييرداده شده و 

جدول های زير ارائه شده است.

جدول 1ـ مقادير تغييرداده شده در تست حد نهايی

حد پایینحد باالمتغیرها

-1نرخ ورود

1-نرخ خروج

10-500سرمايه اوليه )ميليارد ريال(

5000درصد پرداختی به شركا

50نرخ سرمايه گذاری
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جدول 2ـ نتايج به دست آمده از تست حد نهايی

متغیرها
حد پایینحد باال

ماه شصت امماه سی امماه شصت امماه سی ام

290306128 تعداد شركت كنندگان در حراج

27093423492709342349قيمت فروش گل )ريال(

60- 29- 17097خالص سرمايه كل )ميليارد ريال(

0000خريد از شركا

در تست حالت تعادل برای بررسي منطقي بودن تعريف متغيرها و ساختار مربوطه، مقادير 
تمام متغيرها در حالت تعادل منطقي مدل محاسبه شده و با ورود آن به مدل و شبيه سازی، 

رفتار مدل بررسی گرديد. نتايج حاصل از اين تست نيز مدل ارائه شده را تصديق نمود. 

جدول 3- مقادير قرار داده شده در تست حالت تعادل

مقادیرمتغیرها

50 ميليارد ريالسرمايه اوليه

200درصد پرداختی به شركا

0/5نرخ سرمايه گذاری

جدول 4- نتايج به دست آمده از تست حالت تعادل

متغیرها
نتایج

ماه شصت امماه سی ام

139202تعداد شركت كنندگان در حراج

2709342349قيمت فروش گل )ريال(

31,262,500,00014,222,100,000خالص سرمايه كل

6374429016خريد از شركا

نتيجه آن درباره  بر روی مدل، تحليل حساسيت صورت گرفت كه مهم ترين  ادامه  در 
از  معنای درصدی  به  به شركا  پرداختی  درصد  بود.  به شركا  پرداختی  درصد  متغير  مقدار 
پرداخت می شود.  به شركا  برای خريد آن شاخه گل  است كه  هر شاخه گل  توليد  هزينه 
اجرای مدل در وضعيتی كه درصد پرداختی به شركا برابر 250 است و سرمايه گذاری در 
احداث گلخانه های جديد صورت نمی گيرد، مجموع درآمدها و هزينه های مدل را تقريباً 
برابر پيش برده و سر به سر می كند. به اين ترتيب، مقدار خالص سرمايه كل، پس از مقداری 

كاهش در ماه های آغازين فعاليت حراج، در ادامه دوره شبيه سازی تقريباً ثابت می ماند. 
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نمودار 6ـ درآمد و هزينه کل در نقطه سر به سر ـ خروجی ونسيم

6. آزمایش سناریو ها

ايران و دستيابی  تعيين راهكارها و موانع پيش روی اجرای حراج مجازی گل در  برای 
مقدار  شركا،  به  پرداختی  درصد  متغيرهای  از  استفاده  با  آن،  اجرای  از  چشم اندازی  به 
تمام  به گونه ای طراحی شد كه  سناريو،  نرخ سرمايه گذاری، چهار  و  اوليه  خالص سرمايه 

شکل 6- درآمد و هزینه کل در نقطه سر به سر- خروجی ونسیم
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نتيجه آن درباره  بر روی مدل، تحليل حساسيت صورت گرفت كه مهم ترين  ادامه  در 
از  معنای درصدی  به  به شركا  پرداختی  درصد  بود.  به شركا  پرداختی  درصد  متغير  مقدار 
پرداخت می شود.  به شركا  برای خريد آن شاخه گل  است كه  هر شاخه گل  توليد  هزينه 
اجرای مدل در وضعيتی كه درصد پرداختی به شركا برابر 250 است و سرمايه گذاری در 
احداث گلخانه های جديد صورت نمی گيرد، مجموع درآمدها و هزينه های مدل را تقريباً 
برابر پيش برده و سر به سر می كند. به اين ترتيب، مقدار خالص سرمايه كل، پس از مقداری 

كاهش در ماه های آغازين فعاليت حراج، در ادامه دوره شبيه سازی تقريباً ثابت می ماند. 
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نمودار 6ـ درآمد و هزينه کل در نقطه سر به سر ـ خروجی ونسيم

6. آزمایش سناریو ها

ايران و دستيابی  تعيين راهكارها و موانع پيش روی اجرای حراج مجازی گل در  برای 
مقدار  شركا،  به  پرداختی  درصد  متغيرهای  از  استفاده  با  آن،  اجرای  از  چشم اندازی  به 
تمام  به گونه ای طراحی شد كه  سناريو،  نرخ سرمايه گذاری، چهار  و  اوليه  خالص سرمايه 

شکل 6- درآمد و هزینه کل در نقطه سر به سر- خروجی ونسیم
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وضعيت های ممكن برای فعاليت احتمالی را پوشش دهد.
در سناريوی اول كه می توان آن را مصداق ضرب المثل »جيب خالی و پُز عالی« دانست، 
اجراكنندگان حراج در شرايطی كه هيچ پولی به عنوان سرمايه اوليه در حساب خود ندارند، 
بنابراين،  می پردازند.  زيادی  درصد  آن ها  به  شريك،  گلخانه داراِن  رضايت  جلب  برای 
و   0/5 سرمايه گذاری  نرخ   ،270 با  برابر  شركا  به  پرداختی  درصد  سناريو  اين  مشخصات 

مقدار خالص سرمايه اوليه صفر است. 
در سناريوی دوم، اجراكنندگان حراج، درصد پرداختی به شركا را برابر با 250 درصد 
اوليه خالص سرمايه  نرخ سرمايه گذاری در احداث گلخانه و موجودی  قرار داده و مقدار 
كل به ترتيب 0/5 و ده ميليارد ريال است. در واقع، راهبرد مديران حراج در اين سناريو »پا 

را به اندازه گليم دراز كردن« است. 
در سناريوی سوم نيز اجراكنندگان حراج درصد پرداختی به شركا را برابر با 250 درصد 
قرار می دهند. اما اين بار راهبرد آن ها افزايش وسعت گلخانه های موجود و به تبع آن، افزايش 
توليد كل است و بنابراين با سرمايه اوليه 50 ميليارد ريالی و نرخ سرمايه گذاری 1 شروع به 
كار می كنند. در مقايسه با سناريوی قبلی، اين سناريو را می توان مصداق ضرب المثل »پوله 

كه پول مياره« دانست. 
اما در چهارمين سناريو، اجراكنندگان حراج توانسته اند تأمين كنندگانی برای تهيه كمبود 
گل شان پيدا كنند كه مبلغ درخواستی آن ها 230 درصِد هزينه توليد گل است و مقدار نرخ 
سرمايه گذاری و سرمايه اوليه، هر دو صفر است. بنابراين، نامی كه می توان برای اين سناريو 

در نظر گرفت »هلو برو تو گلو« است. 
اول،  سناريوی  برای  مدل  خروجی های  است،  نمايان   )7( نمودارهای   در  همان طوركه 
مدل،  اين  سرنوشت  می دهد.  نمايش  را  ماهانه  كل  درآمد  از  بيش تر  ماهانه ا ی  كل  هزينه 

نزديك به 15 ميليارد ريال ضرر در عرض پنج سال اول آغاز به كار سايت است. 
در سناريوی دوم، هزينه ها و درآمدها تقريباً يكسان پيش می روند. اما كم كم گلخانه های 
در حال احداث تكميل شده و از اواسط سال سوم مقدار خالص سرمايه كل اندكی رو به 
افزايش است و تا پايان سال پنجم با سود دهی طرح، مقداری از مبلغ سرمايه گذاری شده در 

احداث گلخانه ها بازگردانده می شود.
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نتايج تحقيق

نمودار 7ـ نمودارهای خروجی ونسيم برای سناريوهای مختلف
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پول  ريال  ميليارد  پنجاه  به  نزديك  از  كمی  بخش  تنها  هم  سوم  سناريوی  در 
نرخ  امّا  می شود.  بازگردانده  پنجم  سال  پايان  تا  گلخانه ها  احداث  در  سرمايه گذاری شده 
فزاينده درآمد كل نسبت به هزينه كل و همچنين كاهش نياز به خريد از گلخانه های شريك 

به كم ترين مقدار ممكن، مزيت  اين سناريو در مقابل سناريوی قبلی است.
اما نتايج اجرای سناريوی چهارم نشان می دهد كه از سال سوم فعاليت سايت، درآمدكل 
ماهانه از هزينه كل ماهانه بيش تر شده و با اين كه هيچ سرمايه اوليه ای وجود نداشته و تالشی 
سال  پايان  در  كل  سرمايه  خالص  نمی گيرد،  صورت  جديد  گلخانه های  احداث  برای  هم 

پنجم مثبت بوده و همچنان سير صعودی را طی می كند. 
گل  قيمت  همان  واقع  در  يا  و  شركا  به  پرداختی  درصد  دقيق  مقدار  آن جاكه  از 
عوامل  به  و  نيست  تخمين  قابل  دقيق  به صورت  آن،  توليد  هزينه  برحسب  خريداری شده 
مختلفی از جمله قدرت چانه زنی سايت حراج بستگی دارد، پس نمی توان به صراحت گفت 
كه كدام سناريو در  واقعيت رخ خواهد داد. اما بنابر اظهارات متخصصان و فعاالن صنعت 
گل، در وضعيت فعلی قيمت هر شاخه گل در بازار گل تهران، چيزی حدود 50 درصد قيمت 
آن در سطح شهر تهران بوده و بين 10 تا 20 درصد آن هم سهم فروشندگان و غرفه داران 
شهر  سطح  در  گل  شاخه  هر  قيمت  درصد   40 حدود  گفت  می توان  بنابراين،  است.  بازار 
تهران، به گلخانه داران و توليدكنندگان گل می رسد كه از اين مبلغ بايد هزينه  های انتقال و 
با در نظر گرفتن موارد ذكرشده ،  از ضايع شدن گل ها را كسر كرد. پس  ناشی  هزينه های 
از سوی  با 250   برابر  به شركا  قبول درصد پرداختی  می توان گفت محتمل ترين وضعيت، 
منطقی تر  سوم  سناريوی  ذكرشده،  سناريوی  چهار  ميان  در  بنابراين،  است.  توليدكنندگان 
اين  نمودارهای خروجی مدل در  از  تعدادی  ادامه  نظر می رسد كه در  به  بوده و محتمل تر 

سناريو، نمايش داده می شوند. 

جمع بندی و مالحظات 

مدل  تابلوی  قالب  در  ايران  گل  مجازی  حراج  برای  روشی  ابتدا  پژوهش،  اين  در 
كسب وكار آستروالدر پيشنهاد شد و سپس متغيرهای مؤثر در مدل شناسايی شده و ارتباطات 
و  حلقوی  علّی  مدل های  توسعه  با  ادامه،  در  گرديد.  ترسيم  علّی  حلقه های  در  آن ها  ميان 
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منبع: نتايج تحقيق.

ب )سوم( 
ی منتخ

ی سناريو
سيم برا

ی ون
ی خروج

نمودار 8ـ نمودارها
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شده  فراهم  سيستم  شبيه سازی  امكان  نياز،  مورد  داده های  و  فرمول ها  جايگذاری  و  جريان 
با  بر روی متغيرهای برون زای سيستم، چهار سناريوی مختلف  با تحليل حساسيت  و سپس 
درصد پرداختی به شركا، نرخ سرمايه گذاری و ميزان سرمايه اوليه متفاوت تشريح و از ميان 
پيشنهادی در اجرای  به عنوان راهكار  نظر می رسيد  به  از سناريوها كه منطقی تر  آن ها يكی 
روش حراج مجازی گل در كشور ارائه شد. همچنين، نتايج و راهكارهايی به دست آمد كه 
می توانند برای شروع مؤثر فعاليت حراج مجازی گل در كشور بسيار مفيد باشند. در ادامه 

تعدادی از اين نتايج ارائه شده است:
برای  ● است كه  مبلغی  برابر  نيم  و  از شركا دو  فروش گل های خريداری شده  قيمت 

را  مدل  درآمدهای  و  تمام  هزينه ها  ميزان،  اين  می شود.  هزينه  گل  شاخه  هر  توليد 
سربه سر می كند.

چنانچه گلخانه های شريك گل خود را به مبلغی بيش تر از نقطه سربه سر در اختيار  ●
حراج بگذارند، داشتن سرمايه اوليه  برای توسعه گلخانه ها و اتكا به توليد گل توسط 
خود سايت امری ضروری بوده و شروع كار سيستم بدون آن، موجب ضرر هنگفت 

و ورشكستگی كامل مدل خواهد شد.
حراج  ● سايت  كه  هستند  مدل  موفقيت  عناصر  مهم ترين  از  شريك  گلخانه های 

درهرحال، حداقل در سال های اوليه فعاليت خود به آن ها نياز دارد. بنابراين، ايجاد 
هماهنگی كامل با آن ها از مهم ترين عوامل رضايت و وفاداری مشتريان در ماه های 

تعيين كننده شروع كار سايت است.
يكی از مهم ترين متغيرها در عملكرد سيستم، كيفيت شركت پخش است. از آن جا  ●

گل  رسيدن  زمان  و  عرضه شده  گل  كيفيت  عامل  دو  هر  بر  مستقيماً  متغير  اين  كه 
تعداد  بر  فراوانی  تأثير  اثر می گذارد،  تأمين رضايت مشتريان(  )مهم ترين عناصر در 

مشتريان و به تبع آن درآمد مدل دارد.
در نتايج اجرای مدل مشاهده می شود با گذشت چند سال از شروع كار سايت، توليد  ●

گل به مقداری بيش تر از كل گل های مورد درخواست از سايت، افزايش می يابد. اين 
وضعيت بيش تر زمانی رخ می دهد كه نرخ سرمايه گذاری در احداث گلخانه ها زياد 
بوده و مديران سايت بخواهند روی توليد خودشان تكيه كنند. بنابراين، تصميم گيران 
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و مديران حراج بايد روند درخواست گل از سايت و مقدار كمبود آن را به دقت 
زير نظر داشته باشند، تا به علت تأخير سيستم در احداث گلخانه ها و به ثمر رسيدن 

توليدات، وسعت گلخانه های موجودشان بيش تر از مقدار مورد نيازشان نشود. 
سايت  ● مشتری  هرگز  گل،  بازار  از  عمده ای  سهم  می شد،  پيش بينی  همان طوركه 

اينترنتی  خريد  امكان  كه  اختيار خرده فروشانی  در  بازار  از  بخش  اين  شد.  نخواهد 
ندارند يا دست فروشانی است كه بر سر چهارراه ها و پياده روها گل می فروشند. 

توصيه های سياستی

براساس نتايج تحقيق، اجرای مدل حراج مجازی گل در داخل كشور نه تنها قابل اجرا 
پيشنهاد  مديران صنعت گل كشور  به  بنابراين،  دارد.  هم  بااليی  اقتصادی  بلكه سود  است، 
می شود با در نظر گرفتن راهكارهای به دست آمده، قيمت گل های خريداری شده از شركا 
را ــ كه تعيين  كننده ترين عامل در موفقيت مالی آن ها است ــ با در نظر گرفتن نقطه سربه سر 
توسعه گلخانه های  برای  اوليه كافی  اختيار داشتن سرمايه  با در  و  تعيين كنند  به دست آمده 
اوليه آغاز  در سال های  برگزاركنندگان حراج قطعاً  موجود، هزينه هايشان را كاهش دهند. 
به كار، به خريد از گلخانه های شريك احتياج پيدا خواهند كرد. بنابراين، بهتر است پيش 
از شروع به كار سايت، هماهنگی های الزم را انجام داده و با انتخاب يك شريك مناسب 
برای توزيع گل ها، رضايت مشتريان را افزايش دهند. همچنين، بايد به ياد داشته باشند كه به 
محض افزايش درخواست خريد گل از سايت، در احداث گلخانه های جديد سرمايه گذاری 
نكنند، زيرا با توجه به محدود بودن تعداد گل فروشی ها، روند افزايش درخواست خريد گل 
از سايت به صورت ناگهانی متوقف خواهد شد و سرمايه گذاری های انجام شده  و گلخانه های 
توسط  گل  تقاضای  از  زيادی  سهم  كه  بدانند  بايد  همچنين،  می ماند.  بی فايده  ساخته شده 
نخواهد  تعلق  آن ها  به  كوتاه مدت  در  تقاضا  از  بخش  اين  كه  می شود  تأمين  دستفروشان 

گرفت. 
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