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کیفی را طی چند مرحله مصاحبه باز با تعدادی از کارشناسان تولید و فروش گل ،با استفاده
کمی نموده و دادههای
از روش پویایی سیستمها و با طراحی مدلهای علّی حلقوی و جریانّ ،

مورد نیاز اجرای آن را نیز با توزیع پرسشنامه بین نمونه  63گلفروشی شهر تهران جمعآوری

کرده است .نتایج حاصل از شبیهسازی رفتار این مدل در سناریوهای مختلف نشان میدهد

نهتنها روش حراج مجازی گل در ایران قابل اجرا است ،بلکه با اتخاذ راهبردهای مناسب،
عالوه بر کاهش ضایعات گل ،افزایش قیمت دریافتی تولیدکننده و کاهش قیمت پرداختی

مصرفکننده ،سود زیادی هم نصیب سایت اجراکننده حراج گل خواهد کرد.
طبقهبندی M00 :JEL

اهمتسیس ییایوپ درکیور اب ناریا لگ یزاجم جارح لدم نییبت و یحارط

61

مقدمه
استفاده از گل و گیاهان زینتی در طراحی فضای سبز از  3000سال پیش در ایران

رواج داشته است ،اما قدمت تولید تجاری آن به حدود  90سال پیش برمیگردد .1طی این

سالها مزیتهای قابلتوجهی همچون برخورداری از تنوع آبوهوایی و آفتاب درخشان

موجب توسعه صنعت گل کشور شده و چالشها و نارسائیهایی نیز در بخش تولید و
ساختار بازار و بازاریابی این محصول وجود داشته است .نظام بازاررسانی گل در ایران

ساختاری غیررقابتی و ناکارا است که زمینهساز ایجاد اطالعات ناقص در بازار شده و
امکان برنامهریزی تولید برای تولیدکنندگان را فراهم نمیسازد .همچنین ،بهدلیل وجود
مازاد عرضه یا تقاضا ،نوسانات قیمت گل در سطح عمدهفروشی زیاد است .این در حالی

است که قیمت خردهفروشی نوسانات کمتری داشته و کاهش قیمت در بیشتر اوقات به

مصرفکننده منتقل نمیشود .بنابراین ،تولیدکننده کمترین و مصرفکننده بیشترین قیمت
ممکن را بهترتیب دریافت و پرداخت میکنند.2

مركزيت بازار گل کشور در تهران قرار دارد و شامل دو پايانه به نامهاي امام رضا و

شهيد محالتي است .اين پايانهها زمينهاي بزرگياند كه به سولههايي تقسيم شده و هر سوله
به یک نوع گل اختصاص داده شده است .هر روز صبح پيش از طلوع آفتاب ،گلها در
اندازههاي نامشخص و غيراستاندارد توسط وانتبارها و كاميونها از شهرهاي مختلف ايران

به پایانهها میرسند و به اینترتیب ،بيش از  50درصد توليد گل كشور به ضايعات تبديل

میشود.3

در مقایسه با بازار گل ایران ،یکی از بهترین راهکارهاي مورد استفاده در کشورهاي

موفقی همچون امریکا ،ژاپن ،هلند ،ایتالیا و کلمبیا در زمینه اصالح ساختار بازار گل ،ایجاد

بازار مبتنی بر سیستم حراج گل است .این کشورها با اجرای حراج مجازی گل ،عالوه بر

ایجاد ساختاری ساده و قانونمند برای قیمتگذاری گل و حذف واسطهها از بازار ،مزایای

بسیاری از جمله کاهش زمان و مسافت انتقال گلها ،4عدم نیاز به حضور فیزیکی خریداران،
 .1چیذری و همکاران ()1385؛ ص .49
 .2نیکوئی و همکاران ()1388؛ ص .134
 .3نیکوئی و همکاران ()1388؛ ص .136نیکوئی و بخشوده ()1389؛ ص .107

4. Ingenbleek et al. (2007); p. 12.
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دستیابی بالقوه تمام مشتریان به حراج ،1امکان تغییر نوع بستهبندی ،کاهش نیاز به توسعه
تجهیزات و ساختمانها و توانمندیهای ارتباط ،جستوجو ،نظارت و دستهبندی و کاهش

هزینههای مبادله 2را بهدست آوردهاند.

 .1روش تحقیق
روش این تحقیق ،توصیفی بوده و بهطور خاص مدلسازی تبیینی است .این نوع تحقيق

كه «تحقيق علمى» نيز نامیده مىشود ،درصدد یافتن روابـط عـلـت و معلولى میان متغيرهاى

مختلف است.

مبانی نظری تحقیق از کتابها ،نشریات و مقاالت تخصصی فارسی و التین گردآوری

ل و گیاه
شده و بخش میدانی آن با بررسی نظرات متخصصان و کارشناسان مؤسسه گ 
زعیم ،اتحادیه گل و گیاه تهران ،جهاد کشاورزی تهران ،شرکت گل و گیاه آشیان سبز،

شرکت نرمافزاری رایورز و شرکت پخش گلرنگ آغاز شده است که پس از چند مرحله،

طی فرآیند رفتوبرگشتی پویایی سیستمها ،با انجام مصاحبههای عمیق و با روش دلفی ،تا
شناسایی متغیرهای موثر در مدل ادامه یافته و با توزیع پرسشنامه آماری در 63گلفروشی تهران

و پرسشنامه تحلیل سلسلهمراتبی در میان تعدادی از کارشناسان صنعت گل ،کامل شده است.

در این پژوهش ،ابتدا مدلی کیفی از حراج مجازی گل در ایران ،در قالب تابلوی مدل

کسبوکار معرفی شده و سپس ،با شناسایی متغیرها و حلقههای علّی موجود در آن ،به
کمی شده است .در پایان نیز با جایگذاری مقادیر و فرمولهای
کمک روش پویایی سیستمها ّ
الزم ،پس از تأیید روایی ساختاری و رفتاری از طریق آزمونهایی همچون حد نهایی ،حالت

تعادل و انطباق با الگوی واقعی رفتار ،امکان شبیهسازی رفتار سیستم فراهم شده است.

2ـ مبانی نظری تحقیق
1ـ .2مدل کسبوکار
مدل کسبوکار در مدیریت کسبوکار نقشهاي مختلفی ایفا میکند که درك و
1. Klein (1997); p. 5.
2. Kambil and Van Heck (1995); pp. 10 & 19.
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ِ
ِ
مدیریت مدل کسبوکار ،ایجاد
فرآیند
تسهیم و تحلیل منطق کسبوکار سازمان ،بهبود
ذخیرهاي از مدلهاي کسبوکار و تسهیل ثبت حق امتیا ِز فرآیندهاي کسبوکار الکترونیکی
از آن جمله است .1مدل کسبوکار ،ابزاری ادراکی است که مجموعهای از اجزا ،مفاهیم و
ِ
ِ
شرکت مشخص را دربرمیگیرد و آن
ارتباطات میان آنها را با هدف بیان منطق کسبوکا ِر

را منطق یک شرکت در چگونگی خلق ،ارائه و کسب ارزش ،توصیف کردهاند.2

تاکنون ابزارهایی برای شناسایی و ارائه مدلهای کسبوکار از طریق ترکیب متون،

جمالت شفاهی و اشکال گرافیکی ارائه شده که به نام «هستیشناسیهای مدل کسبوکار»

شناخته میشوند .این هستیشناسیها چیزی فراتر از طبقهبندی انواع و اجزای مدلهای
کسبوکار ارائه میدهند و بهدنبال مستندسازی و نمایش مدلهای کسبوکار کنونی یا

ی مطرح در زمینه مدلهای کسبوکار
بالقوه در سطح شرکتهای واقعیاند .پنج هستیشناس 

به شرح زیر است:
●

●هستیشناسی نقشه ارزش :تپسکات و همکارانش در سال  ،2000این هستیشناسی را
برای به تصویر کشیدن چگونگی انجام کسبوکا ِر بر مبنای وب پیشنهاد دادند که
همه طبقات اصلی شرکا (شرکا ،مشتریان و تأمینکنندگان) و تبادالت ارزش میان

آنها (مزایا و دانش مشهود و غیر مشهود) را به تصویر میکشد.

●

●هستیشناسی الگوهای مدل کسبوکار :ویل و ویتال در سال  ،2001مجموعهای از
طرحهای گرافیکی ساده را بهمنظور طراحی و تحلیل کسبوکارهای الکترونیکی
ابتکاری ارائه دادند که براساس شناسایی شرکا ،ارتباطات و جریانها بود.3

●

●هستیشناسی  :e3-valueگرجین و آکرمنز ( )2001با معرفی این هستیشناسی ،به
ِ
تعریف چگونگی ایجاد و تبادل ارزش اقتصادی ،درون شبکهای از عوامل پرداختند.
این هستیشناسی ،به ارزش نگاه کرده و مفاهیمی همچون بازیگران و تبادالت ارزش

و فعالیتها و اجزای ارزش را برای مدل کردن مجموعه شرکت و مشتریان نهاییای
بهکار میبرد که ارزش اقتصادی را ایجاد،توزیع ومصرف میکنند.

 .1شاملو و همکاران ()1388؛ ص .31
 .2آستروالدر و پیگنیور ()1391؛ ص .14

3. Zott et al. (2010), p. 13.

64

پژوهشنامه بازرگانی ،شماره  ،77زمستان 1394

●

●هستیشناسی مدل کسبوکار ( :)BMO1این هستیشناسی که توسط آستروالدر
و در سال  2004ارائه شد ،تصویرسازی و مستندسازی از اجزای ضروری مدل

کسبوکار توسط عناصر ،روابط ،لغات و معانی است 2که در سطح اول بیان میکند
یک شرکت ،چه چیزی را پیشنهاد میدهد ،چه کسی را برای آن هدف قرار داده،

چهطور آن را تحقق میبخشد و چهقدر میتواند با انجام آن سود کند.

●

●هستیشناسی تابلوی مدل کسبوکار ( :)BMC3تابلوی مدل کسبوکار که توسط
الکساندر آستروالدر و ایو پیگنیور در سال 2010ارائه شد ،شرکتها را قادر میسازد

درباره مدل کسبوکار سازمان خود ،رقبا یا هر شرکت دیگری به تفکر پرداخته

و ویژگیهای آن را تشریح کنند .ن ُه بخش اصلیای که در این مدل برایشان

تصمیمگیری میشود و چگونگی ارتباط میان آنها ،در شکل ( )1نشان داده شده
است.

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

نمودار 1ـ مدل کسبوکار
1. Business Model Onthology.
2. Zott et al. (2010); p. 13.
3. Business Model Canvas.
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بخش مشتریان مدل ،گروههای مختلفی از افراد یا سازمانهایی را تعریف میکند که

شرکت قصد دارد با آنها ارتباط برقرار کرده و یا به آنها خدمات ارائه دهد .ارزش
پیشنهادی ،بستهای از محصوالت و خدمات را توصیف میکند که برای یک بخش مشتری

خاص ارزش خلق میکند و کانال توزیع ،بیانکننده این است که شرکت برای ارائه ارزش
پیشنهادی مورد نظر به بخشهای مشتریان هدف خود ،چگونه با آنها ارتباط برقرار کرده

و به آنها دسترسی دارد.

بخش ارتباط با مشتریان نیز توصیفکننده انواع روابطی است که شرکت با بخشهای

خاصی از مشتریان برقرار میکند .همچنین ،جریان درآمد ،نشانگر درآمدی است که شرکت
از هر بخش مشتری کسب کرده و منابع اصلی ،مهمترین داراییهای مورد نیاز برای عملکرد

صحیح مدل کسبوکار را شرح میدهد.

فعالیتهای اصلی ،مهمترین کارهای مورد نیاز برای عملکرد صحیح مدل کسبوکار

را شرح داده و شرکای اصلی هم شبکهای از تأمینکنندگان و شرکا را توصیف میکند که

باعث عملکرد صحیح مدل کسبوکار میشوند .بخش ساختار هزینهها نیز تمام هزینههایی
را تشریح میکند که اجرای مدل کسبوکار با خود همراه دارد.

تابلوی مدل کسبوکار نقشهای مفهومی است که بهعنوان یک زبان تصویری و با

دستور زبانی خاص ،ایفای نقش کرده و میگوید چه بخشهایی از اطالعات ،در چه مکانی
از مدل قرار گیرند .این نقشه ،یک راهنمای متنی و تصویری از تمام اطالعات الزم برای

ایجاد طرحی اولیه از مدل کسبوکار را فراهم میکند.1

در میان هستیشناسیهای مطرح شده در باال ،سه هستیشناسی  e3value ،BMOو

 BMCبیشترین توجه را به خود جلب کرده و بیشتر محققان از این سه هستیشناسی
برای شناسایی مدل کسبوکار خود استفاده کردهاند .مقایسه دو هستیشناسی  BMOو

 e3-valueنشان میدهد که  BMOدر حوزه اجزای مدل ،جامعتر و سادهتر از e3-value

بوده و برای بیشتر افراد قابل فهم است .البته هستیشناسی  e3-valueدر مواردی نظیر
پشتیبانی ابزارهای کامپیوتری پیشرفته ،دارای مزیت است اما با توجه به اهداف پژوهش،

 .1استروالدر و پیگنیور ()1391؛ ص .152
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مورد استفادهای ندارد.1

اما هستیشناسی  ،BMCنقاط ضعف  BMOرا نیز برطرف کرده و از نظر صورت شبکه،

طراحی بهتری دارد که فهم و درک اجزا و روابط را راحتتر میکند .همچنین ،در چند سال
گذشته بسیاری از محققان همچون والین و همکارانش ( )2013و زولنوسکی و همکارانش

( )2014با اشاره به هستیشناسیهای مطرح BMC ،را برای مطالعه مدل کسبوکار پژوهش

خود انتخاب کردهاند.

2ـ .2کسبوکار الکترونیک
کسبوکار الکترونیک مفهومی است گسترده ،شامل تمام جنبههای استفاده از فناوری

اطالعات در کسبوکار ،و تنها دربرگیرنده خرید و فروش نیست ،بلکه شامل ایجاد انسجام

و یکپارچگی در کل فرایندهای کسبوکار و ارتباطات داخل و خارج از سازمان است.2
کسبوکار الکترونیک بهمعنای انجام الکترونیکی کسبوکار است و «کسبوکار بر مبنای
اینترنت»« ،تجارت الکترونیک» و «بازار الکترونیک» را دربرمیگیرد .3همچنین ،کسبوکار

الکترونیک مزاياي متعددی براي سازمان ،مشتريان و جامعه ایجاد میکند که از آن جمله

میتوان به قادر ساختن شرکت به تهيه مواد و خدمات از ساير شرکتها با هزينه کمتر و
سرعت بيشتر ،کوتاه کردن کانالهاي بازاريابي و در نتيجه توليد محصوالت ارزانتر و

سود بيشتر و افزايش قدرت انتخاب مشتريان اشاره کرد.
3ـ .2خرید در تجارت الکترونیک

خريد اينترنتي مجموعه انگيزهها ،رفتارها ،سازوکارها و فرآيندهايي است که از آن

طريق ،مشتري کاالي مورد نیاز خود را با استفاده از شبکههاي الکترونيکي و بهطور خاص
اينترنت میخرد .در مقايسه با خريداران سنتي ،خريداران اينترنتي ارزش باالتري براي بازده
پول ،زمان و تالشي که سرمايهگذاري ميکنند ،قائلاند و همچنين ،ريسک بيشتري را

نيز نسبت به روشهاي ديگر خريد از جمله حضور در فروشگاه و خريد تلفني متحمل
 .1حاجی حیدری و سید جوادین ()1390؛ ص .6
 .2شفیعی نیکآبادی و جلیلی بوالحسنی ()1389؛ ص .11

3. Zott et al. (2010); p. 7.
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ميشوند .تئوريهای انتخاب عقالني ،رفتار برنامهريزيشده ،الگوهاي کنش موجه و پذيرش
تکنولوژي و مدل کرسپو و رودريگز به بررسی قصد خرید مشتریان در تجارت الکترونیک

پرداخته و مدلی از متغیرها و روابط اثرگذار بر آن را ارائه دادهاند.1
4ـ .2حراج و حراج مجازی

حراج مؤسسهای بازاری است که با مجموعهای مشخص از قوانین ،منابع را براساس

قیمتهای پیشنهادی شرکای بازار تخصیص داده و در یک لحظه ،فرآیند متمرکزی برای
خرید و فروش تمام شرکای بازار فراهم میسازد .2در پاسخ به این پرسش که چرا از حراج
بهجای سازوکارهای دیگر خرید و فروش کاال مثل ارائه کاال با قیمت مشخص استفاده

میشود ،باید گفت برای برخی کاالها نمیتوان قیمتی تعیین کرد و قیمت آنها به میزان
عرضه و تقاضایی بستگی دارد که در هر لحظه متغیر است.

در حراجهای کالسیک ،چهار نوع حراج مختلف برای فروش یک کاالی مشخص

استفاده میشود:
●

●حراج انگلیسی :شناختهشدهترین حراج در بین مردم است که در آن مجری حراج،
از یک قیمت پایه شروع کرده و با باال بردن قیمت ،کاال را به فردی که باالترین

قیمت را پیشنهاد داده ،میفروشد.

●

●حراج هلندی :در این حراج که برعکس حراج انگلیسی است ،مجری از یک قیمت
پایهای باال شروع میکند و قیمت را در هر مرحله کاهش میدهد ،تا جایی که یک
نفر قیمت را بپذیرد .این روش برای فروش گلهای تازه چیدهشده در هلند ،ماهی
و تنباکو بهکار میرود و برای اقالم فناشدنی و فسادپذیر مناسبتر است .3این نوع

حراج میتواند در یک زمان مشخص و ازپیشتعیینشده یا زمانی که موجودی تمام

میشود یا وقتی قیمت از مقدار تعیینشدهای (قیمت رزرو) کمتر است و یا ترکیبی
از سه موقعیت باال پایان یابد.4

 .1بهارمست ()1390؛ ص .150
 .3صادقیپور ()1391؛ ص .58

2. Wang et al. (2002); p. 127.
4. Kumar and Feldman (1998); p. 2.
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●

●حراج دربسته قیمت اول :در این حراج ،هر فرد پیشنهاد دربسته خود را اعالم کرده
و کاال به فردی که بیشترین پیشنهاد را داده است با همان قیمت پیشنهادی فروخته
میشود.

●

●حراج دربسته قیمت دوم :مشابه حالت باال است با این تفاوت که برنده ،قیمت نفر
پس از خود را پرداخت میکند .این مدل با اینکه فواید نظری فراوانی دارد ،در
عمل کمتر استفاده میشود.1

در مقابل فروش مستقیم ،حراج مزیتهایی همچون هزینههای کمتر ،قطعیت پرداخت

و تولید و ارائه اطالعات رایگان دارد 2که مشابه مباحث مختلفی که از فضای تجارت وارد

اینترنت شدهاند ،اینترنتی شده است .برگزاری حراجها در اینترنت اگرچه مزایای بسیاری
دارد ،ویژگیها و مشکالتی همانند امکان برقراری همزمان حراج بهصورت واقعی و مسائل
امنیتی و عدماعتماد به کاربران را نیز در پی دارد.3

5ـ .2بازار حراج گل
روش فعالیت مراکز حراج گل هلند به اینصورت است که مزرعهداران ،گلها را

اواسط صبح هر روز برداشت کرده و آنها را توسط ماشینآالت ،براساس ارقام موجود و
طول ساقهشان طبقهبندی میکنند .سپس ،گلها برچسب کیفیت میخورند و در ظرفهای

متحدالشکل پالستیکی بستهبندی شده و تا ساعت  10شب به محل حراج رسانده شده و در

محلی سرد انبار میشوند .ساعت چهار صبح روز بعد گلها بازرسی شده و شماره محموله
میگیرند و سپس روی چرخهای یک شکل به سالن حراج منتقل میشوند تا از ساعت

شش و نیم صبح در حضور خریداران حراج شوند .سایتهای حراج کامپیوتری موجود
در سالنهای حراج ،اطالعات مربوط به محصول ،صاحبان مزارع ،واحد پول ،کیفیت و
حداقل مقدار درخواست الزم را ارائه میدهند 4و همزمان این گلها توسط چرخها از

مقابل خریداران میگذرند و به محض اینکه کسی با فشردن دکمه ،پیشنهاد خرید بدهد،
 .1صادقیپور ()1391؛ ص .58
 .3صفرزاده و همکاران ()1390؛ ص .53

2. Wijnands et al. (2006); p. 533.
4. Kambil and Van Heck (1995); pp 7-9.
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خرید کامل میشود .پس از چند ثانیه چرخ حاوی گلها جایگزین میشود 1و هر محموله

با برگههایی کامپیوتری برچسبگذاری شده و برای انتقال زمینی یا هوایی به محل خریدار
دوباره بستهبندی میشود.2
6ـ .2حراج مجازی گل
از اواخر قرن نوزدهم میالدی گل از طریق مکانیزم حراج فروخته میشود .اما در

سالهای اخیر ،حراجیهای گل از نظر پیچیدگی ،ظرفیت و گسترش فضای موجود در حد
نهایی خود قرار گرفتند که یکی از راهحلهای رفع این محدودیت ،معرفی روشهایی جدید
برای حراج بود.

حراج گل هلند در سال  1996روش خرید از راه دوری را ارائه داد که خریداران با

یک مودم با کامپیوترهای شخصیشان به سایتهای حراجهای مختلف متصل میشدند

و با کلیک روی گزینههای موجود ،صفحه حراج مورد نظرشان را باز کرده و در آن

شرکت میکردند .با شروع اجرای این روش ،مشتریان حراج بیشتر از طریق این سیستم با
تولیدکنندگان و شرکتها ارتباط برقرار کردند.3

7ـ .2رویکرد پویایی سیستمها
پویایی سیستمها روشی است که بر پايه ساختار مداركنترلي بنا شده و امكان مطالعه

ساختار و رفتار سيستمهاي پيچيده اقتصادي ،اجتماعي ،زيستي و فني را فراهم ميكند.
در اين روش ،سيستمهاي پيچيده واقعي توسط بازخوردهاي متعدد ،تأخيرهای زماني،

ذخيرهسازي شده و از طريق معادالت ديفرانسيل مربوط به هم توصيف ميشوند .هدف
كمي آينده نيست ،بلكه به دنبال دستیابی به دانش وسيع ،در مورد
سيستمهاي پويا ،پيشبيني ّ
ارتباطات ديناميكی متقابل ميان سيستمهاي اجتماعي ،اقتصادي ،زيستي و فني ميباشند.4
پویایی سیستمها نهتنها فرایندهای شرکت ،بلکه سیاستهای آن را نیز تحلیل میکند و

بهجای اینکه فقط فرایندهای مشکلدار را بررسی کند ،رویکرد تفکر سیستمی را برای
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.

 .4استرمن (.)1387
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مطالعه کل سیستم کسبوکار بهکار میگیرد .این رویکرد با بهکارگیری معیارهایی برای
کمی کردن ،کنترلهای کسبوکار را تسهیل میکند.1
ّ

 .3پیشینه تحقیق
حاجی حیدری و زارعی ( )2013در مقالهای به نام «توسعه و تغییر مدل کسبوکار با

بهکارگیری رویکرد پویایی سیستمها» هستیشناسی مدل کسبوکار ( )BMOرا مطالعه

کرده و آن را از منظر پویایی سیستم نگریستند .آنها شرکت مگفا (مرکز گسترش فناوری
اطالعات) را برای ارزیابی ،توسعه و تغییر مدل کسبوکار انتخاب کرده و با اجرای مدل

جریان آن ،به پیشبینی رفتار متغیرهای مدل در سناریوهای مختلف پرداختند.

شاملو ،زارعی و سالمزاده ( )1388در مقاله «طراحی مد ل کسبوکار شرکتهای :ICT

مطالعه موردی شرکت مخابرات ایران» ضمن مرور ادبیات مدل کسبوکار ،با استفاده از
هستیشناسی مدل کسبوکار آستروالدر ( ،)BMOمدل کسبوکار شرکت مخابرات ایران
را تبیین کردند.

مقاله کریستین لرچ و گرگور سلینکا ( )2010با عنوان «پویاییهای مدل کسبوکار

ــ ارزیابی اثر بلندمدت بر صنعت کاالهای سرمایهای» به بررسی پویاییهای موجود در
مدلهای کسبوکار پرداخته و با ابزار پویایی سیستمها ،صنعت کاالهای سرمایهای را

شبیهسازی کرده و درباره کارایی مدلهای نوآورانه در این صنعت نتیجهگیری کردهاند.

مقاله «بزرگترین مرکز تجارت گل و گیاه در دنیا» که توسط وزارت جهاد کشاورزی

( )1384منتشر شده ،بازار گل آلسمیر ،ساختارها ،رویهها و قوانین آن را جهت آشنایی

بیشتر با روش حراج گل و الزامات و مزایای آن معرفی کرده است.

نیکوئی ،رفعتی و بخشوده ( )1388در مقاله «بررسی ساختار بازار و نظام بازاریابی گل

و گیاهان زینتی در ایران» و نیکوئی و بخشوده ( )1389در مقاله «بررسی اثرات توسعه بازار

حراج گل و گیاهان زینتی بر منافع عوامل بازاریابی در ایران» ضمن تشریح نقاط قوت و
ضعف صنعت گل ایران در مقایسه با بازارهای حراج گل ،مسیرهای بازارسانی گل کشور
از تولیدکننده به مشتری را بررسی کردهاند.

 .1حاجیحیدری و سیدجوادین ()1390؛ ص .7
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محققان بسیاری همچون آجیت کمبیل و اریک ون ِهک ( ،)1995اریک ون ِهک و پیتر

ریبرز ( )1997بیجمن و همکاران ( ،)2000ویژناندز و همکاران ( )2006و اینگنبلیک و همکاران
( )2007نیز به موضوع حراج گل پرداخت ه و هرکدام جوانب مختلفی از آن را بیان کردهاند.

 .4مدلسازی
با استفاده از مستندات موجود و مصاحبه باز با اساتید و خبرگان صنعت ،مدلی برای

اجرای حراج مجازی گل متناسب با شرایط و اقتضائات اجتماعی ،اقتصادی ایران ،در قالب

تابلوی کسبوکار آستروالدر پیشنهاد شد که در شکل ( )2نمایش داده شده است.

منبع :یافتههای تحقیق.

نمودار 2ـ مدل پیشنهادشده برای حراج مجازی گل در کشور

مشتریان این مدل ،گلفروشیهای سطح شهر تهراناند که گلها را روزانه با قیمتی پایینتر

و کیفیتی بهتر ،درب مغازه خود دریافت کرده و همزمان به اطالعاتی از میزان فروش و قیمت

گل در مقاطع مختلف سال دست مییابند که در روش فعلی موجود نیست .گلها توسط

کامیونهای مجهز به یخچال برای مشتریان فرستاده شده و دسترسی مشتریان به حراج از طریق
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سایت اینترنتی است .آنها با عضویت در جامعه مجازی سایت ،رابطهای مستحکم و دو طرفه
با حراج برقرار خواهند کرد.

درآمد سایت از محل فروش گل و دریافت مبلغ ورودیه از شرکتکنندگان حراج

خواهد بود و هزینه تولید ،هزینه درجهبندی و بستهبندی ،هزینه خرید آن از گلخانههای

شریک در مدل ،هزینه شرکت پخش و هزینههای شرکت مسئول عملیات رایانهای حراج

نیز ساختار هزینههای آن را تشکیل میدهند .مدل پیشنهاد شده از گلخانههای موجود و
ارزش برند شرکت بهعنوان منابع اصلی خلق ارزش بهره میبرد و اصلیترین فعالیتهای

این مدل ،برگزاری حراج و درجهبندی و بستهبندی گلها است .شرکای اصلی مدل هم

ِ
پخش توزیعکننده گلها ،شرکت نرمافزاری طراح و مجری برنامه کامپیوتری حراج
شرکت
و تولیدکنندگانیاند که درصورت احتیاج به حراج گل میفروشند.

پس از دریافت نظرات اساتید و کارشناسان صنعت درباره تابلوی پیشنهاد شده 94 ،متغیر

تشکیلدهنده مدل شناسایی شده و فرآیند طراحی مدل ،با شناسایی حلقههای علّی ادامه یافت.

تعدادی از حلقههای متناظر با هریک از اجزای تابلوی مدل کسبوکار ،در شکل زیر به نمایش
درآمدهاست.

منبع :یافته تحقیق

نمودار 3ـ حلقههای مرتبط با هریک از اجزای مدل
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در ادامه ،مدل علّی حلقوی سیستم حراج مجازی گل ایران بهصورت نمودار ( )4طراحی شد.

سپس متغیرهای مدل علّی حلقوی به سه گون ه متغیر حالت ،نرخ و کمکی تقسیمبندی شده و پس از

چند مرتبه فرآیند رفت و برگشتی پویایی سیستمها ،مدل جریان به صورت نمودار ( )5طراحی گردید.

منبع :یافته تحقیق.

نمودار  4ـ مدل ع ّلی حلقوی
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منبع :یافته تحقیق.

نمودار 5ـ مدل جریان
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روابط بین اجزای مدل ،بهصورت
پس از تأیید ساختار مدل جریان توسط خبرگان،

فرمولهای ریاضی در نرمافزار ونسیم وارد و مقادیر اولیه متغیرها در آن جایگذاری شد.

در این مرحله ،برخی متغیرهای مدل که بهدلیل عدم وجود تجربه اجرایی در این زمینه

در کشور ،فاقد اطالعات بودند ،با توجه به نظرات کارشناسان صنعت و اساتید دانشگاه و
درنظرگرفتن نتایج حاصل از تحلیل حساسیت مدل ،تخمین زده شده و برای بهدست آوردن

مقادیر متغیرهای سودمندی درکشده ،سهولت استفاده درکشده ،سازگاری درکشده،

اثر اطرافیان ،اطمینان درکشده ،نوآوریپذیری ،امکان استفاده از اینترنت و میانگین فروش
هر گلفروشی ،پرسشنامهای در میان نمونه  63تایی گلفروشیهای شهر تهران توزیع شد.

همچنین ،برای تعیین فرمول متغیر رضایت مشتریان ،با توزیع پرسشنامهای میان کارشناسان،
از روش تحلیل سلسلهمراتبی استفاده شد.

 .5اجرای مدل (شبیهسازی)
عالوه بر تأیید روایی ساختاری و رفتاری مدل توسط اساتید پویایی سیستم ،بهمنظور تعیین

صحت طراحی مدل و نتایج اجرای آن ،از ابزارهای مختلفی همچون تست حد نهایی و تست

حالت تعادل استفاده شده که نتایج این تستها هم صحت طراحی و عملکرد مدل را تأیید کردند.

در تست حد نهایی ،مقدار چند متغير اصلي مدل در حالتهای حدی مختلف (بسیار

زیاد و بسیار کم) تغيير داده شده و ميزان حساسيت مدل در برابر اين تغييرات بررسي شد.
مقادیر تغییردادهشده و نتایج حاصل از تست مدل را که اعتبار مدل را تصدیق میکند در

جدولهای زیر ارائه شده است.

جدول 1ـ مقادیر تغییردادهشده در تست حد نهایی
متغیرها

حد باال

حد پایین

نرخ ورود

1

-

نرخ خروج

-

1

سرمایه اولیه (میلیارد ریال)

500

-10

درصد پرداختی به شرکا

500

0

نرخ سرمایهگذاری

5

0
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جدول 2ـ نتایج بهدستآمده از تست حد نهایی
حد باال

متغیرها

حد پایین

ماه سیام

ماه شصتام

ماه سیام

ماه شصتام

تعداد شرکتکنندگان در حراج

290

306

12

8

قیمت فروش گل (ریال)

27093

42349

27093

42349

خالص سرمایه کل (میلیارد ریال)

170

97

-29

-60

خرید از شرکا

0

0

0

0

در تست حالت تعادل برای بررسي منطقي بودن تعريف متغيرها و ساختار مربوطه ،مقادیر

تمام متغيرها در حالت تعادل منطقي مدل محاسبه شده و با ورود آن به مدل و شبيهسازی،
رفتار مدل بررسی گردید .نتایج حاصل از این تست نیز مدل ارائه شده را تصدیق نمود.
جدول  -3مقادیر قرار داده شده در تست حالت تعادل
متغیرها

مقادیر

سرمایه اولیه

 50میلیارد ریال

درصد پرداختی به شرکا

200

نرخ سرمایهگذاری

0/5

جدول  -4نتایج بهدست آمده از تست حالت تعادل
متغیرها

نتایج
ماه سیام

ماه شصتام

تعداد شرکتکنندگان در حراج

139

202

قیمت فروش گل (ریال)

27093

42349

خالص سرمایه کل

31,262,500,000

14,222,100,000

خرید از شرکا

63744

29016
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در ادامه بر روی مدل ،تحلیل حساسیت صورت گرفت که مهمترین نتیجه آن درباره

مقدار متغیر درصد پرداختی به شرکا بود .درصد پرداختی به شرکا به معنای درصدی از

هزینه تولید هر شاخه گل است که برای خرید آن شاخه گل به شرکا پرداخت میشود.
اجرای مدل در وضعیتی که درصد پرداختی به شرکا برابر  250است و سرمایهگذاری در

احداث گلخانههای جدید صورت نمیگیرد ،مجموع درآمدها و هزینههای مدل را تقریباً
برابر پیش برده و سر به سر میکند .به این ترتیب ،مقدار خالص سرمایه کل ،پس از مقداری

کاهش در ماههای آغازین فعالیت حراج ،در ادامه دوره شبیهسازی تقریباً ثابت میماند.
Selected Variables
12

8B

2

1

12

2

1

12
12

57
2

2

2

2

51
2

2

2

48
2

1

12

2

45
2

2

1

2
2 1

42
2

2

2 1

2 1
2 1

39
2

2

36
2

2

2 1
2 1

4B
2 1

2 1
2 1

30
33
)Time (Month
Ϟ̯ ϪϨϳΰϫ : Current

2 1
2 1

27

2 1

24
1

1

2 1
2 1

21
1

1

2 1
2 1

18
1

1

2B
2 1

2 1
2 1

15
1

்

60

54

2

1

12

2

1

6B

1

2 12 1

12
1

1

2

1

1 1

9
1

2 2

6
1

1

0

1 1

3
1

2

0

Ϟ̯ ΪϣέΩ : Current

نمودار 6ـ درآمد و هزینه کل در نقطه سر به سر ـ خروجی ونسیم

 .6آزمایش سناریوها
برای تعیین راهکارها و موانع پیشروی اجرای حراج مجازی گل در ایران و دستیابی

به چشماندازی از اجرای آن ،با استفاده از متغیرهای درصد پرداختی به شرکا ،مقدار
خالص سرمایه اولیه و نرخ سرمایهگذاری ،چهار سناریو ،به گونهای طراحی شد که تمام
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وضعیتهای ممکن برای فعالیت احتمالی را پوشش دهد.

در سناریوی اول که میتوان آن را مصداق ضربالمثل «جیب خالی و پُز عالی» دانست،

اجراکنندگان حراج در شرایطی که هیچ پولی بهعنوان سرمایه اولیه در حساب خود ندارند،
برای جلب رضایت گلخانهدارا ِن شریک ،به آنها درصد زیادی میپردازند .بنابراین،

مشخصات این سناریو درصد پرداختی به شرکا برابر با  ،270نرخ سرمایهگذاری  0/5و
مقدار خالص سرمایه اولیه صفر است.

در سناریوی دوم ،اجراکنندگان حراج ،درصد پرداختی به شرکا را برابر با  250درصد

قرار داده و مقدار نرخ سرمایهگذاری در احداث گلخانه و موجودی اولیه خالص سرمایه
کل بهترتیب  0/5و ده میلیارد ریال است .در واقع ،راهبرد مدیران حراج در این سناریو «پا
را به اندازه گلیم دراز کردن» است.

در سناریوی سوم نیز اجراکنندگان حراج درصد پرداختی به شرکا را برابر با  250درصد

قرار میدهند .اما اینبار راهبرد آنها افزایش وسعت گلخانههای موجود و به تبع آن ،افزایش
تولید کل است و بنابراین با سرمایه اولیه  50میلیارد ریالی و نرخ سرمایهگذاری  1شروع به

کار میکنند .در مقایسه با سناریوی قبلی ،این سناریو را میتوان مصداق ضربالمثل «پوله
که پول میاره» دانست.

اما در چهارمین سناریو ،اجراکنندگان حراج توانستهاند تأمینکنندگانی برای تهیه کمبود
ِ
درصد هزینه تولید گل است و مقدار نرخ
گلشان پیدا کنند که مبلغ درخواستی آنها 230
سرمایهگذاری و سرمایه اولیه ،هر دو صفر است .بنابراین ،نامی که میتوان برای این سناریو

در نظر گرفت «هلو برو تو گلو» است.

ی ( )7نمایان است ،خروجیهای مدل برای سناریوی اول،
همانطورکه در نمودارها 

هزینه کل ماهان های بیشتر از درآمد کل ماهانه را نمایش میدهد .سرنوشت این مدل،

نزدیک به  15میلیارد ریال ضرر در عرض پنج سال اول آغاز به کار سایت است.

در سناریوی دوم ،هزینهها و درآمدها تقریباً یکسان پیش میروند .اما کمکم گلخانههای

در حال احداث تکمیل شده و از اواسط سال سوم مقدار خالص سرمایه کل اندکی رو به
افزایش است و تا پایان سال پنجم با سوددهی طرح ،مقداری از مبلغ سرمایهگذاریشده در
احداث گلخانهها بازگردانده میشود.
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نتایج تحقیق

نمودار 7ـ نمودارهای خروجی ونسیم برای سناریوهای مختلف
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در سناریوی سوم هم تنها بخش کمی از نزدیک به پنجاه میلیارد ریال پول

سرمایهگذاریشده در احداث گلخانهها تا پایان سال پنجم بازگردانده میشود .امّا نرخ
فزاینده درآمد کل نسبت به هزینه کل و همچنین کاهش نیاز به خرید از گلخانههای شریک
به کمترین مقدار ممکن ،مزیت این سناریو در مقابل سناریوی قبلی است.

اما نتایج اجرای سناریوی چهارم نشان میدهد که از سال سوم فعالیت سایت ،درآمدکل

ماهانه از هزینه کل ماهانه بیشتر شده و با اینکه هیچ سرمایه اولیهای وجود نداشته و تالشی
هم برای احداث گلخانههای جدید صورت نمیگیرد ،خالص سرمایه کل در پایان سال

پنجم مثبت بوده و همچنان سیر صعودی را طی میکند.

از آنجاکه مقدار دقیق درصد پرداختی به شرکا و یا در واقع همان قیمت گل

خریداریشده برحسب هزینه تولید آن ،بهصورت دقیق قابل تخمین نیست و به عوامل
مختلفی از جمله قدرت چانهزنی سایت حراج بستگی دارد ،پس نمیتوان به صراحت گفت

که کدام سناریو در واقعیت رخ خواهد داد .اما بنابر اظهارات متخصصان و فعاالن صنعت
گل ،در وضعیت فعلی قیمت هر شاخه گل در بازار گل تهران ،چیزی حدود  50درصد قیمت

آن در سطح شهر تهران بوده و بین  10تا  20درصد آن هم سهم فروشندگان و غرفهداران
بازار است .بنابراین ،میتوان گفت حدود  40درصد قیمت هر شاخه گل در سطح شهر
تهران ،به گلخانهداران و تولیدکنندگان گل میرسد که از این مبلغ باید هزینههای انتقال و

هزینههای ناشی از ضایع شدن گلها را کسر کرد .پس با در نظر گرفتن موارد ذکرشده،
میتوان گفت محتملترین وضعیت ،قبول درصد پرداختی به شرکا برابر با  250از سوی
تولیدکنندگان است .بنابراین ،در میان چهار سناریوی ذکرشده ،سناریوی سوم منطقیتر

بوده و محتملتر به نظر میرسد که در ادامه تعدادی از نمودارهای خروجی مدل در این
سناریو ،نمایش داده میشوند.

جمعبندی و مالحظات
در این پژوهش ،ابتدا روشی برای حراج مجازی گل ایران در قالب تابلوی مدل

کسبوکار آستروالدر پیشنهاد شد و سپس متغیرهای مؤثر در مدل شناسایی شده و ارتباطات
میان آنها در حلقههای علّی ترسیم گردید .در ادامه ،با توسعه مدلهای علّی حلقوی و

منبع :نتایج تحقیق.

نمودار 8ـ نمودارهای خروجی ونسیم برای سناریوی منتخب (سوم)
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جریان و جایگذاری فرمولها و دادههای مورد نیاز ،امکان شبیهسازی سیستم فراهم شده

و سپس با تحلیل حساسیت بر روی متغیرهای برونزای سیستم ،چهار سناریوی مختلف با
درصد پرداختی به شرکا ،نرخ سرمایهگذاری و میزان سرمایه اولیه متفاوت تشریح و از میان
آنها یکی از سناریوها که منطقیتر به نظر میرسید بهعنوان راهکار پیشنهادی در اجرای
روش حراج مجازی گل در کشور ارائه شد .همچنین ،نتایج و راهکارهایی بهدست آمد که

میتوانند برای شروع مؤثر فعالیت حراج مجازی گل در کشور بسیار مفید باشند .در ادامه
تعدادی از این نتایج ارائه شده است:
●

●قیمت فروش گلهای خریداریشده از شرکا دو و نیم برابر مبلغی است که برای
تولید هر شاخه گل هزینه میشود .این میزان ،تمام هزینهها و درآمدهای مدل را
سربهسر میکند.

●

●چنانچه گلخانههای شریک گل خود را به مبلغی بیشتر از نقطه سربهسر در اختیار
حراج بگذارند ،داشتن سرمایه اولیه برای توسعه گلخانهها و اتکا به تولید گل توسط
خود سایت امری ضروری بوده و شروع کار سیستم بدون آن ،موجب ضرر هنگفت
و ورشکستگی کامل مدل خواهد شد.

●

●گلخانههای شریک از مهمترین عناصر موفقیت مدل هستند که سایت حراج
درهرحال ،حداقل در سالهای اولیه فعالیت خود به آنها نیاز دارد .بنابراین ،ایجاد
هماهنگی کامل با آنها از مهمترین عوامل رضایت و وفاداری مشتریان در ماههای

تعیینکننده شروع کار سایت است.

●

●یکی از مهمترین متغیرها در عملکرد سیستم ،کیفیت شرکت پخش است .از آنجا
که این متغیر مستقیماً بر هر دو عامل کیفیت گل عرضهشده و زمان رسیدن گل
(مهمترین عناصر در تأمین رضایت مشتریان) اثر میگذارد ،تأثیر فراوانی بر تعداد
مشتریان و به تبع آن درآمد مدل دارد.

●

●در نتایج اجرای مدل مشاهده میشود با گذشت چند سال از شروع کار سایت ،تولید
گل به مقداری بیشتر از کل گلهای مورد درخواست از سایت ،افزایش مییابد .این

وضعیت بیشتر زمانی رخ میدهد که نرخ سرمایهگذاری در احداث گلخانهها زیاد

بوده و مدیران سایت بخواهند روی تولید خودشان تکیه کنند .بنابراین ،تصمیمگیران
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و مدیران حراج باید روند درخواست گل از سایت و مقدار کمبود آن را به دقت

زیر نظر داشته باشند ،تا بهعلت تأخیر سیستم در احداث گلخانهها و به ثمر رسیدن
تولیدات ،وسعت گلخانههای موجودشان بیشتر از مقدار مورد نیازشان نشود.

●

●همانطورکه پیشبینی میشد ،سهم عمدهای از بازار گل ،هرگز مشتری سایت
نخواهد شد .این بخش از بازار در اختیار خردهفروشانی که امکان خرید اینترنتی

ندارند یا دست فروشانی است که بر سر چهارراهها و پیادهروها گل میفروشند.

توصیههای سیاستی
براساس نتایج تحقیق ،اجرای مدل حراج مجازی گل در داخل کشور نهتنها قابل اجرا

است ،بلکه سود اقتصادی باالیی هم دارد .بنابراین ،به مدیران صنعت گل کشور پیشنهاد

میشود با در نظر گرفتن راهکارهای بهدستآمده ،قیمت گلهای خریداری شده از شرکا
را ــ که تعیینکنندهترین عامل در موفقیت مالی آنها است ــ با در نظر گرفتن نقطه سربهسر
بهدستآمده تعیین کنند و با در اختیار داشتن سرمایه اولیه کافی برای توسعه گلخانههای
موجود ،هزینههایشان را کاهش دهند .برگزارکنندگان حراج قطعاً در سالهای اولیه آغاز

به کار ،به خرید از گلخانههای شریک احتیاج پیدا خواهند کرد .بنابراین ،بهتر است پیش
از شروع به کار سایت ،هماهنگیهای الزم را انجام داده و با انتخاب یک شریک مناسب

برای توزیع گلها ،رضایت مشتریان را افزایش دهند .همچنین ،باید به یاد داشته باشند که به
محض افزایش درخواست خرید گل از سایت ،در احداث گلخانههای جدید سرمایهگذاری
نکنند ،زیرا با توجه به محدود بودن تعداد گلفروشیها ،روند افزایش درخواست خرید گل
از سایت بهصورت ناگهانی متوقف خواهد شد و سرمایهگذاریهای انجامشده و گلخانههای

ساختهشده بیفایده میماند .همچنین ،باید بدانند که سهم زیادی از تقاضای گل توسط
دستفروشان تأمین میشود که این بخش از تقاضا در کوتاهمدت به آنها تعلق نخواهد
گرفت.
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