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ABSTRACT 
 
    Nowadays, the importance of supply chain research in the agricultural sector is 
emphasized by numerous researchers. They believe that the supply chain is a key factor in 
maintaining the competitive advantage of farmers' products on the market. Therefore, the 
purpose of this study was to analyze agribusiness supply chain risk vulnerability with 
grounded theory approach in Hamadan province. The population was greenhouse owners 
which 14 of them were selected through a typical case purposeful sampling and revelatory 
case purposeful sampling method as the sample of the study. Semi-structured interviews 
were used as the research instrument. In this study, qualitative approach and the grounded 
theory method (including 3 stages: initial open coding, pivotal and selective stages) were 
used for risk identification. Initial open and pivotal coding included 40 concepts and 49 
categories, respectively, that at the end, they were divided into four selective categories 
including product risk, supply, distribution, and customer in the form of internal and external 
risks for each one. In this study, the pivotal code in the grounded theory was product risk 
(internal and external risks). Therefore, the findings of this study suggest: A practical 
approach to risk management and supply chain vulnerability assessment.  

 
Keywords: Agricultural sector damages, Sales market, Crisis 
 
Objective 
The business environment is one of the furthermost significant factors, which should be 
continuously regarded, since being negligence and inattention to the interior and exterior 
trade context may lead to risk, so that the risen risk may be beyond the control. In this sense, 
the business success is impressed by several elements such as business size and network, 
customer relationship management, financial resources, commercialization, human capital, 
market, product development, and strategic planning, which have great importance in fields 
like agriculture. In this respect, studies reveal that focus on managerial decisions in 
agricultural business plays a central role in risk rate drop. Thus, appropriate management 
exertion beforehand and throughout the risk occurrence may be an element of controlling the 
business environment as well as lessening threats. The agricultural business environment has 
been constituted of outer and inner drives, which conceivably touch its performance. Due to 
environmental uncertainty, the internal structure of this business has been impacted by the 
circumstances and is confronted with some certain issues. These concerns cause risks in 
various sources like the environment, finance, and raw material supply and eventually result 
in vulnerability. Hence, giving multidimensional nature to risk, the supply chain 
vulnerability assessment will be inevitable. Generally, the term supply chain can be 
interpreted in a lot of ways but is defined in its broadest sense, as the channels of 
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organizations that are involved, through upstream and downstream linkages, in the different 
processes and activities that produce value in the form of products and services in the hands 
of the ultimate consumer. Nowadays, researchers emphasize the importance of supply chain 
research in the agricultural sector and believe that the supply chain is a key factor in 
maintaining the competitive advantage of farmers' products on the market. Therefore, the 
purpose of this study was to analyze agribusiness supply chain risk vulnerability 
(greenhouse) with grounded theory approach in Hamadan province. 
Methods:  The population was greenhouse owners which 14 of them were selected through a 
typical case purposeful sampling and revelatory case purposeful sampling method as the 
sample of the study. Semi-structured interviews were used as the research instrument. In this 
study, grounded theory was used. Grounded theory is a research method concerned with the 
theory generation, which is ‘grounded’ in data that has been systematically collected and 
analyzed. It is used to uncover such things as social relationships and behaviors of groups, 
known as social processes. It is a general methodology for developing theory that is 
grounded in data which is systematically gathered and analyzed. After the data are collected, 
grounded theory analysis involves the following basic steps: coding text and theorizing, 
integrating, refining and writing up theories. 
Results: In this study, qualitative approach and the grounded theory method (including 3 
stages: initial open coding, pivotal and selective stages) were used for risk identification.  
Initial open and pivotal coding included 40 concepts and 49 categories, respectively, that at 
the end, they were divided into four selective categories including product risk, supply, 
distribution, and customer in the form of internal and external risks for each one. 
Conclusion: In this study, the pivotal code in the grounded theory was product risk (internal 
and external risks). This paper has taken the findings of exploratory research into sources 
and drivers of supply chain vulnerability in agriculture (greenhouse). Generally, the 
agriculture supply chain has four main components: Supplier, producer, distributor, and sale. 
According to research findings, vulnerability factors in the supply chain can be considered as 
an important feature of the agricultural value chain. Among the 12 vulnerabilities in the 
greenhouse supply chain including funding sources, lack of law and regulations in supply,  
product information risk, strategy risk, competition risk, environmental risk, planning-
management, financial risk, technical risk, distribution cost risk , lack of law and regulation 
in distribution system and sales risks, production risk is one of the most important 
vulnerability factors. The product chain has six factors in vulnerability and is the main 
source of vulnerability in the supply chain as the main source of vulnerability in the supply 
chain. For example, the lack of information on greenhouse activities and skilled labor play 
an important role in planning the cultivation and improving the quality of production, and 
will lead to internal risk. Also, lack of government support and coordination between 
agricultural sector organizations is one of the external risks in the production phase. In 
general, the results of the study confirmed that vulnerability management was considered as 
the first step in managing supply chain greenhouse. It is obvious that the risks of product in 
the supply chain are the most important role in creating vulnerability. 
Practical implications: The work provides some useful insights for practicing managers and 
policy makers. 
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 وکارهاي کشاورزي پذیري ریسک زنجیره تأمین درکسببررسی آسیب
 داران استان همدان)(گلخانه

 
  3، یاسر محمدي، 2، احمد یعقوبی فرانی1مرجان سپه پناه* 

 وي دکتري گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران دانشج، 1
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 )30/6/98تاریخ تصویب:   -28/3/98(تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 دارند و معتقدند که ویژه تأکید کشاورزي بخش در زنجیره تأمین بررسی به محققان امروزه

 بازار در کشاورزان تولیدشده رقابتی محصوالت مزیت تداوم براي تأمین، عامل کلیدي زنجیره

-پذیري ریسک زنجیره تأمین در کسباست. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی آسیب
داران) استان همدان بود. پژوهش حاضر، با رویکرد کیفی و به وکارهاي کشاورزي (گلخانه

ساختاریافته بود. با هاي عمیق نیمهاي انجام شد. ابزار پژوهش، مصاحبهروش تئوري زمینه
نفر از  14شده با هاي انجامهاي حاصل از مصاحبهاي، دادهروش تئوري زمینهگیري از بهره

داران استان همدان، طی سه مرحله کدگذاري باز (اولیه)، محوري و گزینشی (انتخابی) گلخانه
مقوله  49مفهوم و کدهاي محوري نیز شامل  40مورد تحلیل قرار گرفت. کدهاي باز، شامل

نهاده،  ه چهار گروه مقوله گزینشی: ریسک تولید محصول، تأمینبود که در نهایت، ب عمده
هاي داخلی و خارجی براي هرکدام شناسایی گردید. توزیع محصول و مشتري در قالب ریسک

عنوان کد محوري در هاي داخلی و خارجی) بهدر این مطالعه، ریسک تولید محصول (ریسک
هاي این پژوهش موارد ذیل با توجه به یافته اي شناسایی شد. بنابراین،الگوي تئوري زمینه

پذیري شود: طراحی رویکرد کاربردي جهت مدیریت ریسک و ارزیابی میزان آسیبپیشنهاد می
 زنجیره تأمین.

 
 .هاي بخش کشاورزي، بازار فروش، بحرانآسیب کلیدي: هايواژه

 
 مقدمه  

ها و بخش کشاورزي به لحاظ داشتن پتانسیل
ل توجه از اهمیت خاصی در اقتصاد هاي قابظرفیت

کشورها برخوردار است و به علت مشکالتی مثل 
محیطی و پایین ل زیستیمحدودیت در منابع آب، مسا
گذاري در این حوزه نیازمند بودن میزان فناوري سیاست
 ,.Shakeribostanabad et alتجدید نظر اساسی است (

افتگی در ی) زیرا، در کشورهایی که از نظر توسعه2019
عنوان یک فعالیت پرمخاطره سطح پایینی هستند، به

آمدن میزان کارآیی  شود و معموالً سبب پایینتلقی می

). این Hosseinzadeh & Alfi, 2015شود (آن می
که  استتري برخوردار موضوع، زمانی از اهمیت بیش

هاي چندگانه آن و اثري که بر اقتصاد دارد، ویژگی
. از طرف دیگر، با توجه به این که ظر واقع شودنمد

عنوان یک منبع کلیدي تأمین وکار کشاورزي بهکسب
هاي فصلی بودن مواد غذایی است، توجه به ویژگی

تولیدات، امنیت محصوالت و نوسانات بازار نقش مهمی 
). Gava et al, 2014کند (را در اقتصاد جهان بازي می

ایی است که در اما از آنجا که ایران، از جمله کشوره
خشک جهان قرار دارد، همواره با مناطق خشک و نیمه
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معضالت و مشکالت متعددي در بخش کشاورزي از 
-جمله؛ کمبود آب، فرسایش خاك زراعی، کاهش زمین

رو بوده است، بنابراین، براي روبه مانند آن هاي زراعی و
تولید  اي جهتادامه فعالیت این بخش، کشت گلخانه

رج فصل، استفاده بهینه از منابع آب و خامحصوالت 
گیري از قطعات کوچک و امکانات ویژه بهرهخاك، به

موجود در روستاها و حاشیه شهرهاي پرجمعیت که فاقد 
-به عنوان یکی از کسب هستند،زمین و آب کافی 
پیدا کرده است به شدت گسترش وکارهاي کشاورزي 

)Golmohammadi & Nozari, 2015 .( 
تولید گل  بهتوجه به افزایش نیاز بازار  بااین، برعالوه

کشت خارج از فصل، و صیفی  سبزي ،و گیاهان زینتی
هاي پرسود کشاورزي تبدیل به یکی از بخش ايگلخانه

). البته با توجه به این Tsolakis et al, 2013( شده است
وکار گلخانه کسب حوزهاري زیادي در ذگسرمایهکه 

به دلیل خصوصیات ویژه محصوالت  ، اماگیردصورت می
ها، اي از قبیل: نامطمئن بودن منابع و نهادهگلخانه
نبودن  در دسترس یا و زیرساختی منابع کمبود

تا  است شده ها و تجهیزات مدرن سببتکنولوژي
 هاي مختلفی از جمله؛ ضعفداران با ریسکگلخانه

اي، فروش محصوالت گلخانه و توزیع در سیستم مدیریتی
 افزایش انتظار کشاورزي در بازار، محصوالت قیمت نوسان

اقتصادي  ساماننابه اوضاع کنندگان،مصرف
 هاي اتصالگره عنوان به ها،واسطه وجود و تولیدکنندگان

بازار، فقدان آگاهی کشاورزان نسبت به کشت  با کشاورز
متعادل محصوالت بر حسب تقاضا و افزایش قیمت 

)Hajmirzajan et al., 2015 در احداث)، فقدان نظارت 
پوشش آن و  ،گلخانه، انتخاب مکان، نوع گلخانه سازه

مواجه شوند که در نهایت، سبب  انتخاب نوع محصول
شود، مواجه وري در تولید میپایین آمدن میزان بهره

گر این ، بیان. این مسئله)Tripathy et al., 2016( شوند
راي فرایندهاي اي دااست که تولید محصوالت گلخانه

-آوري و برداشت، فرآوري، بستهتهیه نهاده، کشت، جمع
تواند بر بندي، ذخیره و انبارسازي و توزیع است که می

کمیت و کیفیت محصوالت عرضه شده تأثیر بگذارد و 
تمامی فرایندهاي تولید تا توزیع را تحت تأثیر قرار دهد 
و در نهایت، سبب بروز ریسک و کاهش ارزش قابل 

 ,.Behzadi et alشود (وجهی در محصوالت تولیدي ت

ریزان ). این امر سبب شده است تا محققان و برنامه2017
هاي زنجیره تأمین کشاورزي توجه خاصی به ریسک

) زیرا، اعتقاد براین Gava et al., 2014داشته باشند (
 تأمین، عامل هاي زنجیرهاست که شناسایی ریسک

تولید  رقابتی محصوالت مزیت ومتدا و ایجاد براي کلیدي
تواند نقش اثرگذاري در کاهش و می شده در بازار است

وکارهاي کشاورزي در حوزه پذیري کسبمیزان آسیب
؛  Miri et al., 2017گلخانه ایفاء کند (

Chandrasekaran & Raghuram, 2014 ،این امر .(
ضرورت بررسی و شناسایی زنجیره تأمین گلخانه و 

شود، پذیري کشاورزي میی که سبب آسیبهایریسک
که شناسایی و مدیریت کند. زیرا، توجه به اینایجاب می

منظور هاي خارجی و داخلی در زنجیره تأمین بهریسک
کاهش زیان و آسیب کل زنجیره تأمین است. واضح 

وکار نسبت به است که افزایش اطالعات صاحبان کسب
صورت د تا بهشوهاي زنجیره تأمین سبب میریسک

پذیري کارآمدتري به مدیریت ریسک و مسئله آسیب
ها بپردازند. بنابراین، با توجه به اینزنجیره تأمین گلخانه

صورت تحقیقات که در اکثر مطالعات شناسایی ریسک به
کمی به این مسئله پرداخته شده است، در مطالعه 

منظور درك و شناخت بهتر انواع ریسک حاضر، به
شود، از رویکرد پذیري میتأمین که سبب آسیب زنجیره

 اي) استفاده شده است. کیفی (تئوري زمینه
را  محققان مدیریت زنجیره تأمین کشاورزي ،امروزه

اي که آن را دربرگیرنده گونهند بهداد قرارتأکید  مورد
کننده، هاي انجام شده در مزرعه تا سفره مصرففعالیت

). در Zecca & Rastorgueva, 2014کنند (تعریف می
تأمین کشاورزي،  تعریفی، بیان شده است که زنجیره

 سفارش کردن برآورده در که است هاییبخش تمام شامل

). Chopra & Meindel, 2007مشتري دخیل هستند (
اما، با توجه به اهمیتی که زنجیره تأمین کشاورزي در 

ش فرآوري محصوالت دارد، این بخ و راستاي رونق تولید
در اقتصاد کشور نقش واقعی خود را ایفاء نکرده است 

)Zhao & Yang, 2013 ؛Colin et al., 2015 چرا که از (
سو، کشاورزان و تولیدکنندگان توجه زیادي به بحث یک

) Shemshadiyazdi, 2015ریسک زنجیره تأمین ندارند (
اي با سطح باالیی از وکارگلخانهو از سوي دیگر، کسب

ان و رفتارهاي آشفته مواجه است و این نوع عدم اطمین
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رفتارهاي آشفته در نتیجه عواملی مثل جهانی شدن، 
افزایش نوسانات بازار، کاهش کیفیت محصوالت و 

دهد که سبب شده کنندگان رخ میکاهش تعداد تأمین
هایی از قبیل اختالل در است زنجیره تأمین با آسیب

مواجه شود ...  سیستم تأمین، تولید و توزیع و
)Ponomarov & Holcomb, 2009 et al,  2013  

Mojarad  ؛Bellu, 2013 موارد فوق، گویاي این است .(
 به موضوعی تأمین زنجیره در اطمینان عدم و ریسک که

 است، زیرا رخدادي شده تبدیل محققان در بین مهم

 زنجیره تأمین در اطالعات طبیعی جریان از که است

منجر به بروز اختالل و آسیب در  و کندجلوگیري می
 ). عالوه براین، ویژگیAimini, 2010شود (زنجیره می

به .است آن اعضاي ارتباط بین تأمین، زنجیره اصلی
 به قسمت از زنجیره یک به مربوط ریسک علت، همین

 ). Ahmed et al, 2013شود (می منتقل هابخش سایر
 دهند، طیفدر این خصوص مطالعات نشان می

دارند،  وجود تأمین زنجیره در که هاییریسک از وسیعی
 تأمین عملکرد زنجیره منفی بر تأثیرات است ممکن

 هايبر ریسک غلبه منظوربه بنابراین،. داشته باشند

 و مدیریت براي راهبردهاي مناسب از باید تأمین، زنجیره
 این بر شود. البته، پژوهشگران ها استفادهنآ کنترل

پذیري ریسک زنجیره ماهیت آسیب درك برايکه  باورند
 ,Musa( باید تعریف دقیقی از آن بیان کرد ابتدا تأمین،

معنی پذیري است و بهآسیب همان ). ریسک،2012
خطر، تعریف شده است  معرض در شرایط قرارگیري

)Hasheminezhad et al, 2018.( 
) بیان Kleindorfer  and Saad )2005همچنین، 

 مثل رویدادهایی وقوع از احتمال ناشی یسککردند که ر

ثباتی سیاسی و قانونی زلزله و بی مخاطرات طبیعی،
) نیز، ریسک را مبتنی بر سه Bunkley )2011است. 

مؤلفه احتمال وقوع رویداد، شدت اثر آن و احتمال 
تشخیص آن تعریف کرده است. اما در این مطالعه، 

قوع ریسک زنجیره تأمین کشاورزي، احتمال و
تواند بر کمیت و کیفیت رویدادهایی است که می

محصوالت اثر بگذارد، در حالی که احتمال کنترل آن 
پذیري جلوگیري توان از وقوع آسیبوجود دارد و می

 ,Dini  & Andika؛  Sharma & Pratap, 2013کرد (

شده، محققان هاي انجامکلی، طبق بررسیطور). به2016

نجیره تأمین کشاورزي را ریسک هاي زترین ریسکمهم
 Leatکنند (تولید، بازار، نهادي، مالی و انسانی قلمداد می

 & Revoredo-Giha, 2013 ،از سوي دیگر .(Girdžiūtė 
هاي زنجیره تأمین کشاورزي را مبتنی بر ) ریسک2012(

ریسک انسانی، سیاسی، قانونی، اقتصادي، مالی و تولیدي 
هایی از قبیل ریسک ریسک ) نیز،FAO )2016داند. می

ترین ریسک عنوان مهمگذاري را بهتولید و سرمایه
 کند.زنجیره تأمین کشاورزي قلمداد می

پذیري در این مطالعه، پیش از ورود به بحث آسیب
پذیري مورد زنجیره تأمین الزم است تا مفهوم آسیب

و به زااسترسشرایط به  ي،ریپذبیآسبررسی واقع شود. 
پاسخ دادن به استرس  يبرا ییتواناعدم  دهطور عم

 1IPCC). طبق تعریف  ,2006Adgerشود (مربوط می
اي از حساسیت یک پذیري درجه)، آسیب2001(

وکار براي مقابله و سیستم، فعالیت اقتصادي و یا کسب
هاي مختلف محیطی، انطباق با تغییرات و چالش

ونه گاجتماعی، اقتصادي و فرهنگی است. لذا، این
شود که انطباق توسط سیستم با منشأ برداشت می

فرایند خارج از سیستم در ارتباط است. بنابراین، در نظر 
پذیري اهمیت گرفتن عوامل خارجی همراه با آسیب

-)، آسیبFarley et al )2011 فراوانی دارد. افزون براین،
پذیري را به عنوان، حساسیت یک بنگاه اقتصادي، 

کنند که منجر به پایین ر تعریف میوکاشرکت یا کسب
). افزون Farley et al, 2011شود (آمدن عملکرد می

از  ياریتوسط بس مینأت زنجیره پذیريآسیببراین، 
 فیاز تعار یکی. مورد بررسی واقع شده است محققان

). وي Swenson, 2002است ( Swensonمربوط به  مهم
 ، یعنیپذیري زنجیره تأمینکند که، آسیببیان می

 يکه منجر به انحراف در اجزا یوجود اختالالت تصادف
بروز که منجر به  ییهاتیفعال ای، تولید يهابرنامه، عرضه

 شودیم دیتول يبرا یعواقب منف ایو  یاثرات منف
)Naude et al., 2014.(  ،پذیريآسیباز سوي دیگر 

 جدي اختالل با مواجهه :از است عبارت مینأت زنجیره

 زنجیره توانایی بر که مینأت زنجیره هايریسک از ناشی
گذارد می تأثیر نهایی مشتري نیاز برآورد در مینأت
)Juttner, 2005 .(Waters )2011 نیز، ناتوانی زنجیره (

                                                                                  
1.  Intergovernmental Panel on Climate Change 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiowOPtk-fYAhVGYVAKHULYCqMQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ipcc.ch%2F&usg=AOvVaw3uIB2RWSPS_4J8AuOps81Y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiowOPtk-fYAhVGYVAKHULYCqMQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ipcc.ch%2F&usg=AOvVaw3uIB2RWSPS_4J8AuOps81Y


 1399 ،1 ، شماره51-2دوره  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران           114

 به عنوان را اختالالت به دادن نشان واکنش براي تأمین

کرده است.  تعریف کشاورزي مینأت زنجیره پذیريآسیب
پذیري ) آسیبPournader et al. )2014همچنین، 

بینی نشده ریزي و پیشزنجیره تأمین را حوادث برنامه
که جریان طبیعی محصوالت و مواد را در زنجیره تأمین 

 Blackhurstاند و یا این که، کند، تعریف کردهمختل می

et al. )2011پذیري زنجیره تأمین را انحراف ) آسیب
یري در برابر خطر پذکمی و کیفی و فقدان انعطاف

کنند. طبق تعاریف فوق و همچنین نظریات تعریف می
Swenson )2002زنجیره  ) در زمینه بررسی آسیب

وکار کشاورزي، باید به این نکته توجه کرد تأمین کسب
تواند در پذیري در شرایط ریسک و بحران میکه انعطاف

 گذاري، توانمندي نیروي انسانی، ظرفیت تولید وسرمایه
هاي محیطی کارآمد باشد. تداوم این مقابله با چالش

وکار کمک مسئله، به کاهش میزان آسیب در کسب
کند. در خصوص مطالعات انجام شده در این زیادي می
 هاي ذیل اشاره کرد؛توان به برخی از پژوهشحوزه می

) Aghajani and Maleki )2012هاي مطالعه یافته 
زنجیره تأمین با رویکرد کارت در زمینه ارزیابی عملکرد 

امتیازي متوازن و فرایند سلسله مراتبی، نشان داد که 
سطوح استراتژیک، عملیاتی و تاکتیکی به ترتیب اهمیت 
فراوانی در ریسک زنجیره تأمین دارد. از سوي دیگر، 

ریسک  دست آمده از تحقیقی نشان داد کهنتایج به
 Samadiاست ( مینأترین خطر در زنجیره تعملیاتی مهم

& Mohammadi, 2016 افزون براین، در خصوص .(
-ریسک زنجیره تأمین در بخش تولیدات گندم، ریسک

 تأمین زیست، محیط و محیطی، ایمنی هایی از جمله؛

 تکنولوژیکی، زراعی، زیرساختی، هايها، فعالیتنهاده

 ترویجی، مالی، هايآموزش و اطالعات به دسترسی

ترین انسانی از مهم توسعه و و شپژوه بازار، زمانی،
است  گندم تولید با مرتبط هايریسک

)Hasheminezhad et al, 2018 عالوه براین، در .(
 Vanخصوص ریسک بازار در زنجیره تأمین کشاورزي، 

der Vorst )2002 ،اشاره کرد که تغییر در فضاي بازار (
کمیت و کیفیت محصوالت، فناوري و تکنولوژي، رقبا و 

رات دولتی نقش مهمی در ریسک زنجیره تأمین دارد مقر
پذیري زنجیره تأمین منتهی شود. تواند به آسیبو می

-) به شناسایی ریسکHallikas et al )2004همچنین، 

هاي داخلی و خارجی در زنجیره تأمین پرداختند و 
هاي داخلی و خارجی از جمله؛ نشان دادند که ریسک

موقع محصوالت به ال بهمشکل در تقاضا، نقص در ارس
گذاري، نقص در مشتري، عدم مدیریت هزینه و قیمت
پذیري در شرایط منابع نیروي انسانی و عدم انعطاف

بحران از عوامل اصلی ریسک زنجیره تأمین محسوب 
 گردد. می

Emana and Nigussie )2011 نیز، در تحلیل (
زمینی پذیري ریسک زنجیره تأمین محصول سیبآسیب

-هاي اصلی زنجیره تأمین سیبجه گرفتند که، آسیبنتی
کیفیت بودن زمینی شامل عواملی چون؛ ناکافی و بی

هاي تولید، عدم توجه به نیاز مشتري، عدم عرضه نهاده
اي، ضعف در امکانات مندي از خدمات مشاورهبهره

زمینی در بازار، عدم ونقل، نوسانات قیمت سیبحمل
ها در فرایند فروش است. طهفرآوري مناسب و حضور واس

در حوزه تحلیل ریسک زنجیره تأمین نیز مشخص شد 
که محل توزیع محصول، میزان ظرفیت تولیدي، نوع 

سزایی در وقوع آسیب تجهیزات و قیمت بازار تأثیر به
). عالوه Kumar  & Tiwari, 2013زنجیره تأمین دارد (

 ) به تحلیلKarthick & Manikandan )2014براین، 
کیفی ریسک زنجیره تأمین پرداختند و نشان دادند که، 
عدم اطمینان مشتري به محصول، فساد، بالیاي طبیعی، 

ها، تأخیر زمان در ارسال محصول از افزایش قیمت
پذیري و بروز هایی است که منجر به آسیبریسک

 شود.ریسک در زنجیره تأمین می
 Li and Zeng )2016 در خصوص ریسک زنجیره ،(

المللی بیان کردند هاي بینوکار سازمانتأمین در کسب
ها، باال بردن درآمد، جلب مشتري، که توجه به هزینه

گیري از ایجاد بحران از عوامل مؤثر بر برندسازي و پیش
وکارها است. افزون براین، کاهش میزان ریسک کسب

Ghadge et al. )2017 با بررسی رویکرد ارزیابی ریسک ،(
أمین دریافتند که پیش از وقوع هر نوع ریسک زنجیره ت

در زنجیره تأمین الزم است تا مدیران تدابیري از جمله؛ 
امنیت محصول، شناخت دقیق از موقعیت کنونی بازار و 
مدیریت دقیق زنجیره تأمین در شرایط قبل از بحران 

توان طورکلی، با عنایت به مطالب باال میبه داشته باشند.
ایی و ارزیابی ریسک زنجیره تأمین منظور شناسبه

اي در کشاورزي صورت گرفته است، اما تاکنون مطالعه
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هاي زنجیره تأمین در حوزه پذیري ریسکزمینه آسیب
گلخانه انجام نشده است. از این جهت، جنبه نوآوري این 

-اي بهمطالعه استفاده از رویکرد کیفی تئوري زمینه
تلفی است. هاي مخمنظور شناسایی دقیق ریسک

-کسب در پذیري زنجیره تأمینآسیب ییشناسابنابراین، 
گلخانه یکی از عوامل مهم در تحلیل استراتژیکی و  وکار

تر از تواند حتی مهمسیاستی است. این مسئله می
زیست باشد. با توجه به تغییرات ساختاري در محیط 

وکار کشاورزي و متکی بودن آن به طبیعت ماهیت کسب
ها)، بارندگی، گرما، نور خورشید، آفات و بیماري(میزان 

کارهاي کشاورزي به خصوص وتوان گفت که کسبمی
رو، نیاز پذیري باالیی دارد. ازاینگلخانه درجه آسیب

در این  پذیري زنجیره تأمیناست که میزان آسیب
؛  Raskin et al, 2002وکارها به حداقل برسد (کسب

Wagner & Neshat, 2010 ؛ Turner et al, 2003 با .(
، در ستان همداناي اتوجه به این که، محصوالت گلخانه

شوند و نقش مهمی در اي بوعلی تولید میشهرك گلخانه
هاي متعددي ها و ریسکاقتصاد استان دارند، با آسیب

هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی  ؛مواجه هستند
-انهوکار گلخپذیري ریسک زنجیره تأمین کسبآسیب

 هاي همدان است. 
 

 روش تحقیق
شود محسوب می کیفی پارادایم، منظر از پژوهش این

پذیري ریسک زنجیره تأمین بررسی آسیبو با هدف 
اي اي همدان به روش تئوري زمینهوکار گلخانهدرکسب

 و کیفی مصاحبه از پژوهش، این دربه انجام رسیده است. 
 هاداده و عاتاطال بدون ساختار براي گردآوري عمیق

داران در پژوهش، گلخانهجامعه است.  شده استفاده
شد که شهرك گلخانه بوعلی استان همدان را شامل می

وکار گلخانه بودند. ابتدا داراي تجربه کافی در کسب
عمل آمد و داران بهاي عمیق با نماینده گلخانهمصاحبه

تر و هایی که اطالعات بیشمدیران گلخانه ،سپس
 ؛هاي زنجیره تأمین داشتندتري در خصوص آسیبمفید

رو، توسط اولین فرد مصاحبه شده، معرفی شدند. از این
هاي ها در مصاحبهنفر از صاحبان گلخانه 14تعداد 

صورت انفرادي و در محدوده زمانی عمیق و به

انتخاب شدند. مدت  10/11/1397الی  20/9/1397
دقیقه بود.  90الی  60ها بین زمان انجام مصاحبه
ها تا زمانی که پژوهشگر به اشباع بنابراین، مطالعه نمونه

نظري رسید، ادامه یافت. در این پژوهش نقطه اشباع 
گر کامالً ملموس بود. اولین ها توسط خود پژوهشداده

-گیري بهصورت تصادفی انتخاب شد و نمونهنمونه به
-ت بهصورت گلوله برفی تا جایی ادامه یافت که اطالعا

توانست هاي انتهایی، دیگر نمیدست آمده از نمونه
آوري شده اضافه اطالعات جدیدي را به اطالعات جمع

کند. به این ترتیب اطالعات حاصل از جامعه صاحبان 
نفر به اشباع  14گلخانه همدان طی انجام مصاحبه با 

رسید. با توجه به نوع پژوهش حاضرکه به دنبال بررسی 
هاي همدان در زمینه صاحبان گلخانه و شناخت تجارب

باشد، همچنین ها میوکار گلخانهپذیري کسبآسیب
یابی به نتایج واقعی و در نهایت فقدان تالش براي دست

کارعلمی مدون در این زمینه در ایران که بتوان نتایج آن 
اي مورد بررسی و آزمون قرار داد، صورت مقایسهرا به

سازي بنیادي براي وش نظریهتصمیم بر آن شد که از ر
وکارهاي پذیري کسبدرك موضوع ارزیابی آسیب

گلخانه، در این پژوهش استفاده شود. بنابراین، براي 
صورت بنیادي، هفت اجراي پژوهش و تدوین نظریه به

 مرحله تحلیلی به صورت زیر انجام شد: 
.مرحله طرح پژوهش: نخستین گام تعریف سؤاالتی 1

ز مسئله است. پرسش پژوهش در این دقیق و منعطف ا
اي است که پدیده بررسی شونده را مشخص نظریه گزاره

 ). Strauss & Corbin, 1990کند (می
سازي ها: نظریه.مرحله گردآوري و تنظیم داده2

آوري دقیق و تحلیل طور استقرایی با جمعبنیادي به
 شود.هاي عملی کیفی کشف میداده

اري مفاهیمی که بیانگر .کدگذاري باز: نامگذ3
 ها هستند. رویدادهاي قطعی و دیگر نمونه

ها، هایی که از طریق آن.کدگذاري محوري: رویه4
شوند تا ها در فرایندي مستمر با هم مقایسه میداده

 ها مشخص شود. پیوند بعد از کدگذاري باز، بین مقوله
.کدگذاري انتخابی: به فرایند انتخاب مقوله 5

گذاري ها، ارزشمند آن با دیگر مقولهوند نظاممحوري، پی
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هایی که نیاز به تأیید و توسعه ها و درج مقولهروابط آن
 کند. تري دارند، اشاره میبیش
.مرحله بررسی روایی و پایایی پژوهش: گام آخر 6

 گرفته با پیشینه موجود و مقایسهمقایسه نظریه شکل
، میزان روایی ها،ها با یکدیگر است. این مقایسهآن

 دهد.پذیري و سطح نظري نظریه را افزایش میتعمیم
.اعتبار: در پژوهش کیفی، محقق خود ابزار اصلی 7

-پژوهش است. بنابراین، هرگز پژوهش عینًا تکرار نمی
دست آید. علت این است که شود که همان نتیجه به

هاي هر زمینه، عواطف، ادراکات و به طور کلی، ویژگی
 ,Strauss & Corbinدیگران متفاوت است (محقق با 

1990 .( 
 

 نتایج و بحث
هاي نفر از صاحبان گلخانه 14در این پژوهش 

 اي بوعلی استان همدان که درمستقر در شهرك گلخانه
این حوزه مشغول به کشت محصوالتی از قبیل سبزي و 

ز اصیفی و گل زینتی بودند، تحت مطالعه قرار گرفتند. 
ت مطالعه یک نفر در مقطع دکتري غیر میان افراد تح

مرتبط با کشاورزي، سه نفر در مقطع کارشناسی رشته 
زراعت، یک نفر در مقطع کارشناسی ارشد ترویج و 

نفر با مدرك دیپلم مشغول به  9آموزش کشاورزي و 
 ).1فعالیت در این زمینه بودند (جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 اي افراد تحت بررسیویژگی حرفه -1جدول
اد تحت افر

 مطالعه
 زمان فعالیت (به سال) نوع کشت در گلخانه 

 7 تولید گل زینتی لیلیوم 1
 10 تولید بذر و نهال 2
 15 تولید سبزیجات 3
 10 جاتتولید صیفی 4
 14 جاتتولید صیفی 5
 8 جاتتولید صیفی 6
 9 جاتتولید صیفی 7
 5 جاتتولید صیفی 8
 15 تولید سبزي و صیفی 9
 10 لید سبزي و صیفیتو 10
 12 تولید سبزي و صیفی 11
 8 تولید سبزي و صیفی 12
 9 جاتتولید صیفی 13
 11 جاتتولید صیفی 14
 
 

 هازنجیره تأمین گلخانه هاي مرتبط باشناسایی ریسک
تئوري  شیوه از هاداده تحلیل و تجزیه منظوربه
پس از  ،بر این اساساي استفاده شده است. زمینه

لعه مبانی نظري و پیشینه موضوع، مشاهده و مطا
دست کد اولیه به 40 مصاحبه، طی فرایند کدگذاري باز

محوري، کدها بررسی  طی فرایند کدگذاري ،سپسآمد. 
وجود و در سطح باالتري از انتزاع کدهاي ثانویه را به

کد ثانویه  49 ،دست آمدهبه بر اساس نتایج .آوردند
اعتباري، عملیاتی،  -ی، مالی(ریسک اطالعاتی، مدیریت

 زمانی، منابع، بازار، استراتژي، رقابت، محیط و قانون و
کدگذاري  بر اساس ،ساخته شد و در نهایتمقرراتی و...) 

هاي مقوله در سطح باالتري از انتزاع (ریسک 4 گزینشی،
محصول و مشتري)  تأمین نهاده، تولید محصول، توزیع

 آمده دستبه هايیافته ت،ذکر اس به دست آمد. الزمبه

عنوان کد دو گروه ریسک داخلی و خارجی به در
ها پذیري زنجیره تأمین گلخانهگزینشی مؤثر بر آسیب

 . )2(جدول  بندي شدتقسیم
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 شده توسط نگارندگان)هاي انجامشده (یک نمونه از مصاحبه استخراج هايداده از باز کدبندي -2جدول
 اولیه (باز) کدهاي عبارات (محتوا)

ترین عاملی که اثرزیادي روي کشت داره مربوط به علم است. متأسفانه، ترین و مهمدر بحث گلخانه، بیش
خوره. هلند به اندازه کل ایران و همدان این مسئله حاکم است. این عامل در بخش تولید کامالً به چشم می

داران همدان و در سطح کالن، ت. گلخانهبرابر فروش نفت ایران اس 2شمال است، ولی بحث کشاورزي 
 داران ایران نصف بار متداول دنیا هم ندارن.گلخانه

به روز نبودن اطالعات در مورد  -
 گلخانه

 وري الزمکاهش تولید و فقدان بهره -

د اي ندارم و متأسفانه جهادار این است که سواد گلخانههاي من به عنوان گلخانهترین استرسیکی از بزرگ
-هاي آموزشی متناسب با مدیریت گلخانه و فرایند تولید برگزار نمیکشاورزي و نظام مهندسی هم دوره

 کند.ها وارد میکنند. این مسئله صدمه زیادي به گلخانه

 عدم دانش فنی -
هاي تخصصی از عدم برگزاري دوره -

 سوي جهاد و نظام مهندسی
اي است. یادي داره، مربوط به فروش محصوالت گلخانهیکی دیگر از مشکالت که از نظر من اهمیت ز

کنم، ولی محصوالت رو برگشت متأسفانه محصول رو که به کشورهاي سطح پایین مثل عراق صادر می
کنه، اطالع نداره که در دهند. ماها شیوه برداشت رو بلد نیستیم. وقتی کارگر محصول رو برداشت میمی

این کارو باید انجام بده. من هم اصول جداسازي محصول رو بلد نیستم.  چه ساعتی و در چه موقعی از روز
شاید توي اینترنت مطلوبی بخونم، اما کاربردي نیست و واقعاً مجبورم که آزمون وخطا انجام بدم. باعث 

اي ندارم، چون اگر این کارو نکنم محصول روي دستم شه کیفیت کارم به شدت پایین بیاد، ولی چارهمی
 شه.نه و خراب میمومی

نبود نیروي متخصص و ماهر در  -
 گلخانه

عدم دانش در مورد سورت  -
 محصوالت

 بندي عدم وجود سیستم بسته -
 عدم توجه به زمان دقیق برداشت -
 عدم داشتن مدیریت علمی گلخانه. -

ت. اقتصاد هاي اصلی در بخش بازار فروش داخلی و خارجی استرین چالشولی شاید بتوان گفت از مهم
مریض و ناکارآمدي داریم. نوسان قیمت شدیدي در قیمت فروش محصوالت داریم. از طرف دیگه، جهاد 

ها کشاورزي دخالتی در این مسئله اصًال نداره. نظام مهندسی هم فقط ادعا داره و خودش رو وارد این بازي
 کند. نمی

 عدم خرید تضمینی محصوالت -
ر عدم نظارت و کنترل دقیق د -

 فروش
هاي عدم هماهنگی بین سازمان -

 ربطذي
 نوسانات قیمتی محصوالت در بازار -
حمایت نکردن نهادهاي مربوطه در  -

 بهبود بازار فروش
ها است. هیچ قانون ها و واسطهدر بحث فروش یکی دیگه از موارد مهم براي ما که اهمیت دارد، بحث دالل

-شه. محصوالت رو ارزون میترین سود نصیب این افراد میبیش مدونی در مورد حذف این افراد نداریم.
 فروشند. خرن و به باالترین قیمت ممکن در بازار می

گذاري و قانون مدون نبود سیاست -
 براي حذف دالل.

 حضور دالل و واسطه در فروش -
 سودانحصاري براي دالل -

ولید وجود ندارد. در حالی که تولید اصالً کلیت مشکل در نظام گلخانه این است که نظارتی روي بخش ت
گیریم. در حالی که هلند حمایت و نظارت خیلی زیاد است  و زیاد نیست. اصالً مورد حمایت قرار نمی

 شود. کشاورزي دقیق انجام می

 نبود نظارت درفرایند تولید -
حمایت نکردن دولت از تولید  -

 کننده
د هلند واقعاً اصولی است و قابل مقایسه با ایران نیست. به خصوص اقتصاد کشاورزي در سایر کشورها مانن

شه حتی تر میدر بحث صادرات محصول چون استاندارد خاصی نداریم و قیمت تمام شده خیلی بیش
 ترکیه بازار عراق رو گرفته. 

عدم وجود قوانین مشخص در حوزه  -
 صادرات.

عدم توانایی شناخت مشتري در -
 شورداخل و خارج از ک

پایین بودن قدرت رقابت با  -
 کشورهاي خارجی

باال بودن قیمت تمام شده  -
 محصوالت

 عدم توانایی رقابت با رقباي خارجی -
ها است. البته، ممکن است در اي که همه ما با اون روبرو هستیم، مربوط به اسکلت گلخانهمسئله مهم دیگه

شه که گلخانه اصالً کنی، مشخص میصولت رو کشت میظاهر شما ایرادي در آن نبینید، ولی وقتی که مح
کشش گرما و سرما رو نداره. این مسئله تأثیر زیادي در بروز بیماري داره که متأسفانه وقتی آفات زیاد 

طور نیست و از حشره کنند، ولی در اصفهان اصالً اینکش زیاد استفاده میدار از آفتشوند گلخانهمی
 شود. بیولوژیکی استفاده می

اشکاالت فنی در طراحی و ساخت  -
 سازه.

بروز بیماري به علت مصرف زیاد  -
 نهاده شیمیایی 
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 اولیه (باز) کدهاي عبارات (محتوا)
کنند کار رو بدتر گیري میهاي تولید است. به جاي تسهیالت، سختهاي ایران که از آفتبخش بانک
رکت دادم. زمان میلیون سود مشا 98کنند به خصوص در مورد وام دادن. هنوز تولید نکرده بودم سخت می

 خواب در مورد وام نداریم. 

 فقدان زمان خواب وام -
روند بروکراتیک پیچیده براي  -

 دریافت تسهیالت
 بهره باالي تسهیالت دریافتی-

دار قادر به شناسایی رقیبان خود باشد. به عنوان گلخانهمورد دیگه که خیلی مهم است بحث رقابت می
 نیستم. 

 بتنبود روحیه در رقا - 
 عدم شناخت رقبا -

کند. گرده به جهاد کشاورزي که نیروي خوب تربیت نمیباید یک مورد دیگه هم بهش اشاره کنم که برمی
 دهند.مشاوره خوب هم نمی

 فقدان مشاور فنی و تخصصی  -

 در مورد زنجیره تأمین هم مشکل زیاد داریم. به خصوص در مورد خرید بذر و کود. چون وارداتی است از
هلند و یا ازمیر. اگر بذر با قیمت مناسب وارد نشود قادر به تولید نیستیم، چون بذر با کیفیت نداریم. البته 
کود و سم هم وارداتی است. وقتی بذر نبود، مجبور بودیم که قاچاقی واردکنیم. هرکسی براي خود این 

 کارو کرد. 

 فقدان نهاده باکیفیت -
 قاچاق بذر و نهاده  -
 ی بودن نهادهواردات -

 باال بودن قیمت نهاده وارداتی  -
پارچه شوند و شود که گلخانه یکبحث مهم دیگر در  مورد اتوماتیک نبودن گلخانه است. این کار باعث می

توان کنترل بهتري روي سیستم رود. عالوه براین، میریسک و هزینه کم شود و در نهایت، توناژ باال می
 داشت داشت. گلخانه از تولید تا بر

ها در قالب یکپارچه نبودن گلخانه -
 یک مجتمع

 فقدان گلخانه اتوماسیون  -
پایین بودن تجهیزات نوین در  -

 گلخانه
گرده به سوخت. تو این زمینه مشکل خیلی وجود رو بودم برمیمشکل اساسی که من با اون خیلی روبه

تونه پول سوخت دار چند ماه نمی است. گاهی گلخانهها هم خیلی باالدارد. باید پارتی داشته باشی. هزینه
 رو بده. در حال حاضر هم یارانه براي اون در نظر نگرفتند. 

 بازي در تأمین سوخت.پارتی -
 باال بودن قیمت سوخت. -

 فقدان حمایت از تأمین نهاده -
هاي گلخانه بانک از وثیقه دونید اگر درایران بخواهیم تسهیالت و وام بگیریم اونم برايطورکه میهمان

خواهد. گلخونه رو به عنوان وثیقه قبول ندارد و گیره. مثالً از ما دو برابر قیمت زمین وثیقه میسنگین می
 ها اطالعات الزم در مورد شرایط پرداخت وام به گلخانه را ندارند.از طرف دیگر خیلی از بانک

 اخذ وثیقه سنگین از سوي بانک -
گیرانه در سخت وجود قوانین -

 خصوص اخذ وام
 هاي غیرتخصصیوجود بانک -

چون بار گلخونه لوکس است و همدان خیلی کشش محصول لوکس نداره. چون مشتري نداره و این که 
-ها محصولی که تولید میشه خیلی وقتها خیلی با هم متفاوت است و باعث میعالقه و سلیقه مشتري

 رود.کنیم به فروش نمی

وجه به سالیق و عالیق عدم ت -
 مشتریان

 
 هاي تولید در زنجیره تأمینریسک

نهاده، توزیع مقوله (ریسک تولید، تأمین چهار
-اثرگذار بر آسیب عوامل ترینعمده از محصول و فروش)

 کیفی هايداده از ها بود کهپذیري زنجیره تأمین گلخانه

 فهم بهتر در تسریع و تبیین شده است. براي استخراج

 پژوهش این در استخراج شده کدهاي کدگذاري، مرحله

 ،است. در این مطالعه شده داده نمایش 3 جدول در
هاي موجود مبتنی بر نظرات و بندي ریسکدسته

دار) و مدل هاي افراد مصاحبه شونده (گلخانهدیدگاه
پذیري ) در خصوص آسیبBohle )2001ساختار دوگانه 

رجی صورت گرفته صورت ریسک داخلی و خاریسک به
 است.  

این ریسک، دربرگیرنده خطراتی نظیر اطالعات 
(ریسک داخلی)، ریسک استراتژي تولید (ریسک 
خارجی)، ریسک رقابت در تولید (ریسک خارجی)، 

-محیطی (ریسک خارجی) و ریسک برنامهریسک زیست
باشد. که به شرح مدیریتی (ریسک داخلی) می -ریزي

 شود.ه میها پرداختمختصري از آن
 تحت وکار افراددرکسب که هاییریسک از یکی

تر افراد تحت بود و بیش درك قابل وضوح به مطالعه
بررسی بر آن تأکید داشتند، مسئله فقدان دانش 
کاربردي و عملی به منظور انجام فعالیت در محیط 

ل یگلخانه است. دانش کاربردي و اصولی، یکی از مسا
ع و ادامه فعالیت در محیط مهمی است که هر براي شرو

وکارهاي گلخانه به آن نیاز است. گلخانه، یکی از کسب
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کشاورزي است که نیازمند علم و تخصص خاص خود 
-باشد، از جمله: آشنایی با  انواع محصوالت و کشتمی

ها اي، زمان کشت، شیوه برداشت، ریزمغذيهاي گلخانه
خود را  هرکدام دانش و اطالعات کاربردي خاص غیره. و

رو، فقدان دانش و اطالعات کاربردي کند. از اینطلب می
هاي مهم عنوان یکی از ریسکتواند بهمبتنی بر عمل می

زیرا در صورت عدم  .داخلی در گلخانه محسوب شود
داران با دانش مهارتی و اطالعات کاربردي، گلخانه

مشکالت متعددي روبرو خواهند شد و قادر به مدیریت 
 از یکی زمینه، این حصوالت نخواهد بود. دربهینه م

... در " کرد: این ریسک بیان توصیف در دارانگلخانه
ترین عاملی که اثرزیادي ترین و مهمبحث گلخانه، بیش

روي کشت داره مربوط به علم است. متأسفانه کل ایران 
و همدان این مسئله حاکم است. این عامل در بخش 

 ."وردختولید کامالً به چشم می
ریزي نیز برنامه -در خصوص این ریسک مدیریتی

اهی به عرصه تولیدات کشاورزي در ، با نگباید بیان کرد
میزان تولید در واحد سطح  ایران مشخص است که

رو اختالف تولیدکنندگان نسبت به کشورهاي پیش
وري در نقصان بهره . شاید یکی از دالیلگیري داردچشم

دن سطح دانش و آگاهی فنی ، پایین بوحوزه گلخانه
عدم استفاده از  ،کشاورزان و عدم اطالع و در نتیجه

باشد. این مسئله دستاوردهاي تحقیقاتی محققین بخش 
وري سبب شده است تا پایین بودن میزان تولید و بهره

ها به عنوان یک ریسک تبدیل شود و زندگی در گلخانه
ي دیگر، پایین الشعاع قرار دهد. از سودار را تحتگلخانه

توان به وري در این حوزه را میبودن سطح تولید و بهره
هاي تولید و نیز دردسترس کارگیري اصولی شیوهعدم به

نبودن متخصصان و افراد کارآمد تلقی کرد. در این زمینه 
 :داران بیان کردیکی از گلخانه

ترین عاملی که اثر زیادي ... در بحث گلخانه، بیش"
شت داره مربوط به فقدان دسترسی به افراد روي سطح ک

متخصص و عدم استفاده از تحقیقات علمی است. این 
 ."عامل سبب شده تا میزان تولیدات ما به حداقل برسد

همچنین، در مورد این ریسک باید به این نکته اشاره 
 دانش همواره نقش بسیار مهم ونمود که، مدیریت 

رزي و به خصوص وکارهاي کشاوکسباساسی در توسعه 
یک منبع در گلخانه دانش . مدیریت داشته است گلخانه

از طریق تبدیل  آن و ارزش افزوده استاستراتژیک 
-گیري از آن در انجام فعالیتبهرهاطالعات به دانش، و 

در چهارچوب تدوین شود. هاي کشاورزي حاصل می
هاي یک گلخانه الزم است تا از طریق فعالیت استراتژي

گیري مدیریت صحیح  اصولی به این کار پرداخته کاربه
شود. از سوي دیگر، داشتن مدیریت صحیح و اصولی 
یکی از مواردي است که فرد را در شرایط بحرانی 

کارگیري آن منجر به رسیدن به کند و بهحمایت می
شود. در شرایط پایدارتر در شرایط بحران و ریسک می

ه زمان، هزینه، این مطالعه، ریسک مدیریت مربوط ب
-باره، یکی از مصاحبهشود. در اینمی غیره بازار، فروش و

 شوندگان اذعان داشت که:
... نکته مهم در شرایط خطر و بحرانی این است که "

شه در مدیریت در گلخانه ناقص است. این مسئله رو می
امر تولید، شرایط ریسک، فروش و... دید. موقعی که 

بلد نباشیم قادر به مقابله با  اصول و دانش مدیریت رو
 ."شرایط پرخطر هم نیستیم

شده، هاي انجامدر این مطالعه، طبق مصاحبه 
داران عدم مشخص شد که یکی از مشکالت مهم گلخانه

توانایی رقابت و نیز فقدان شناسایی رقباي کاري در این 
ایجاد فضاي رقابتی در جامعه و ارتقاي سطح حوزه است. 

هاي الزم براي المللی، زمینهداخلی و بینپذیري رقابت
. با توجه به کندمیورود به فرآیند جهانی شدن را فراهم 

دوین ت ،ايگلخانهلزوم گسترش و توسعه صادرات بخش 
پذیري در این رقابتاستراتژي مشخص و مناسب براي 

پذیري یک حوزه امري ضروري است چرا که، رقابت
ها ریق بازار و فعالیتوکار کیفیتی است که از طکسب

شود. از مبتنی بر مزایاي نسبی یک محصول، محقق می
گلخانه که از  مانندوکاري رو، بنگاه اقتصادي یا کسباین

پذیري پایینی برخوردار باشد، نه قدرت و توانایی رقابت
شود، بلکه در تنها از اقتصاد در سطح ملی منتفع نمی
توجه به  ،روینسطح خرد نیز متضرر خواهد شد. از ا

اي و افزایش توانایی مزیت نسبی محصوالت گلخانه
رسد. در این ها ضروري به نظر میمدیران گلخانه

 خصوص یکی از افراد بیان کرد که:
... کارشناس فنی به من میگه بیا گل زینتی تولید "

کن یا بیا فلفل تولید کن. مشکل اصلی من اینه که 
ونم باهاشون رقابت کنم. ترقیب و دست زیاده و من نمی
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خواستم که گل زینتی پرورش بدم و به مثالً می
شهرداري بفروشم، ولی دیدم قادر به این کار نیستم و 

ام رو در این خصوص قرار بدم، چون تونم سرمایهنمی
 ."توان رقابت نداشتم

اي در گلخانهمحصوالت کشت ریسک استراتژي در 
به علمی است که  واقع نمادي از عبور کشاورزي سنتی

زایی، استفاده از حداقل زمین براي جویی، اشتغالصرفه
تولید محصول، افزایش کارایی مصرف آب، افزایش تولید 

شده، قابلیت کنترل محصول و آفات، تولید و ریزي برنامه
تنوع محصول به صورت خارج از فصل، تنظیم برنامه 

ها و زيریترین برنامهز مهمکشت مطابق نیاز بازار ا
شود. در ها در نظام کشاورزي تلقی میگذاريسیاست

ها، افراد به این مسئله اشاره داشتند که برخی از مصاحبه
گذاري در حوزه گلخانه ریزي و سیاستنظام برنامه

ضعیف است و فعالیت گلخانه تحت تأثیر این مسئله قرار 
 عنوان مثال یکی از افراد اذعان داشت که:گیرد. بهمی

ریزي اهمیت وکار مثل گلخانه برنامه...در یک کسب"
دار با برنامه ریزي یک گلخانهزیادي داره، ولی برنامه

دولتی خیلی متفاوته و در یک راستا نیست، چون دولت 
کند و من به عنوان ریزي میاز دیدگاه خودش برنامه

دار باید براساس منطقه و محیطی که در اون گلخانه
 ."ریزي کنمهستم برنامه

اساسـی برنامـه چهـارم توسـعه،  اهدافیکی از 
گسـترش صـادرات غیرنفتی است و محصوالت 

-محسوب می ترین کاالهاي غیرنفتیکشاورزي از عمده
ثر بر رشد ارزش ؤعوامل مشود. براین اساس، یکی از 

به خصوص تولیدات خارج از  افزوده بخش کشاورزي
-می ت کشـاورزيشامل ارزش صـادرات محصـوال فصل

). در این Rasekhjahromi & Abedi, 2011باشد (
شونده تأکید زیادي بر تر افراد مصاحبهبیش ،مطالعه

اي، ارائه هاي صادرات محصوالت گلخانهآموزش روش
اطالعات الزم در زمینه قوانین و مقررات دولتی صادرات، 
شناخت بازارهاي خارجی و... داشتند. در یکی از 

 ها این گونه بیان شد که:مصاحبه
... اقتصاد کشاورزي در هلند واقعاً دقیق است و "

قابل مقایسه با ایران نیست. به خصوص در بحث صادرات 
محصول چون استاندارد خاصی نداریم و قیمت تمام 

شه حتی ترکیه بازار عراق رو تر میشده خیلی بیش
 . "گرفته است

، یکی از عدم توجه به زمان دقیق برداشت محصول
اي به هاي داخلی و مهم در بخش تولیدات گلخانهریسک

-رود. مدیریت زمان در کشت محصوالت گلخانهشمار می
تولید  هاي مدیریتترین جنبهاز مهم دیگر یکیاي، 

است و نقش اساسی در کیفیت و کمیت محصوالت دارد. 
اي یکی از افراد در خصوص ریسک زمان تولیدات گلخانه

 گونه بیان کرد که:ی اینتحت بررس
کند اطالع ... وقتی کارگر محصول رو برداشت می"

نداره که در چه ساعتی و در چه موقعی از روز این کارو 
شود تا زمان برداشت باید انجام بده این مسئله باعث می

 ."و حتی کشت رو از دست بدهم...
کشاورزي در مواجه با نیاز محصوالت توسعه 

-اي جمعیت در حال رشد امري اجتنابروزافزون غذا بر
-طلوب زیستمناپذیر است، ولی در کنار آن پیامدهاي نا

رو، الزم است تا با استفاده از دهد از اینمی محیطی رخ
-هاي باکیفیت با آلودگی زیستمنابع محیطی و نهاده

محیطی مقابله شود. محیط کشت در گلخانه نیز، یکی از 
ر صورت بروز آفات و هاي کشت مهمی است که دمحیط

تواند سبب پایین آوردن کیفیت محصول و ها میبیماري
در نهایت، منجر به کاهش میزان بازارپسندي آن شود. 

 شونده بیان کرد که:در این رابطه یکی از افراد مصاحبه
....گلخانه اصًال کشش گرما و سرما رو نداره و "

استفاه  متأسفانه تولیدکننده از کودهاي شیمیایی زیادي
کند. این مسئله تأثیر زیادي در بروز بیماري داره که می

دار از آفت شوند گلخانهمتأسفانه وقتی آفات زیاد می
 . "کنند...کش زیاد استفاده می

در بخشی از این مطالعه، مصاحبه شوندگان مسئله 
عنوان یکی از هاي تأمین اعتبار و تسهیالت را بهبانک
داران مطرح روي گلخانهشهاي پیترین ریسکمهم

منظور دریافت وام و ها بیان کردند که بهکردند. آن
هاي سنگینی به ست وثیقهبایها، میتسهیالت از بانک

ه دهند. این در حالی است بازپرداخت نرخ سود بانک ارای
ها است و منجر به بانکی بسیار باالتر از توان مالی آن
و این مسئله شود عدم پرداخت به موقع بدهی می

-موجب عدم توانمندي بانک در انجام تعهدات خود می
در  گلخانهگیرندگان تسهیالت در بخش  از طرفی،. گردد
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-ها به میزان بیشمقایسه با تولیدکنندگان سایر بخش
، فقدان دوره خواب تري با خطر ناشی از عوامل طبیعی

و نوسانات قیمت فروش محصوالت  بازپرداخت وام
رو هستند؛ بنابراین، اغلب با مشکل ناتوانی هکشاورزي روب

مالی براي بازپرداخت اقساط سر رسیده خود در موعد 
). Eshraghisamani et al, 2015هستند (مقرر روبه رو 

 هایی از این موارد عبارتند از:نمونه
دار رو تحت تأثیر ... آسیب بعدي که شدیدًا گلخونه"

حال هستند از این ده، بحث وام است. همه خوشقرار می
گیرن ولی بازپرداخت آن خیلی سنگین میشه که وام می

اگر همون سال پرداخت نشه. بانک مشکل رو به جلو 
دار دهد تا جایی که ورشکست بشه و گلخونهانتقال می

 ."این رو متوجه نیست
... موضوع دیگري که براي من اهمیت داره و با اون "

هاي گرفتن، با بانک مشکل دارم این است که موقع وام
غیرتخصصی روبرو هستم. مثل پست بانک. اصال در مورد 

گه باید درو شرایط گلخونه اطالعی ندارند. بانک می
گه نباید این کارو زمین حصار بکشی ولی جهاد می

 ."بکنید
گذاري اولیه ... براي دریافت وام جهت سرمایه"

بگیریم گلخونه و یا حتی خرید نهاده اگر بخواییم وام 
دهند گیرند و به راحتی وام نمیها خیلی سخت میبانک

حتی براي بازپرداخت وام هم دچار مشکل هستیم چون 
 ."دوره خواب ندارد

 هاي تأمین منابعریسک
عه حاضر، ریسک تأمین منابع شامل؛ ریسک در مطال

منابع (ریسک خارجی) و ریسک فقدان قانون و مقررات 
ترین یکی از مهمدر تأمین نهاده (ریسک خارجی) است. 

 ها،داران دسترسی به بذر، نهالنیازهاي گلخانه
اي سالم، با کیفیت و هسموم،کودها وکلیه نهاده

نهاده از سوي  است. در این مطالعه تأمیناستاندارد 
هاي تمامی افراد تحت بررسی به عنوان یکی از ریسک

ها بیان کردند که در مهم خارجی مطرح گردید. آن
تأمین نهاده با مشکالت متعددي از قبیل: قاچاق نهاده 
باکیفیت، فقدان دسترسی به نهاده باکیفیت در استان، 
باال بودن قیمت خرید نهاده، مشکل در واردات نهاده 

ال بودن نرخ ارز)، فقدان حمایت از خرید نهاده داخلی، (با
متراکم بودن مراکز تهیه نهاده، فقدان یارانه جهت خرید 

نهاده مواجه هستند. از سوي دیگر افراد تحت بررسی 
بیان کردند که قانون و مقررات مدونی در زمینه نظارت 

ها وجود ندارد. این مسئله سبب بر تهیه و توزیع نهاده
تر از دولت ها و دالالن پررنگست تا نقش واسطهشده ا

شود و در این بخش نیز سود زیادي کسب کنند. در این 
 هاي زیر اشاره نمود:توان به مصاحبهخصوص، می

... یک مسئله دیگه از نظر من این هست که هیچ "
داري توي همدان محلی براي تولید نشاء نداره. گلخانه

د نشاء داشت خیلی از اي محل تولیاگر هر گلخانه
 ."رفتمشکالت مربوط به تهیه نهاده از بین می

ها هم مشکل داریم. مکان یا ... در مورد تأمین نهاده"
جاي واحدي وجود ندارد که اون محل دچار مشکل شد 
بریم از جاي دیگه نهاده تهیه کنیم. کود از یه جا بذر از 

 ."یه جا
گلخانه این  ها خیلی باال است در... قیمت نهاده"

 ."مسئله باعث شده که مقدار تولید در استان پایین بیاید
ها روبرو اي که با اون خیلی وقتل دیگه... از مسای"

هاي هستیم بحث زنجیره تأمین و به خصوص تهیه نهاده
هاي ما از کشور هلند تر نهادباکیفیت است. چون بیش

یم باعث شود و با توجه به بحرانی که در آن هستوارد می
 ."شده زمان کشت رو از دست بدیم

 هاي سیستم توزیع محصوالتریسک
هاي سیستم توزیع محصوالت، دربخش ریسک

داران عوامل متعددي را به عنوان ریسک بیان گلخانه
تکنیکی، ریسک هزینه  -کردند از جمله؛ ریسک فنی

توزیع و ریسک فقدان قانون و مقررات در سیستم توزیع 
یک جیره تأمین محصوالت کشاورزي، محصول. در زن

کانال توزیع عالوه بر انتقال کاال از تولیدکننده به 
جویی زمان، متصل صرفهعامل مهمی در کننده، مصرف

است. دراین  کاال و مشتریان تولیدکنندگانکردن 
خصوص، ممکن است در جریان سیستم توزیع اختالفات 

به ریسک و تعارضاتی ایجاد شود که در نهایت، منتهی 
گردد. افراد تحت مصاحبه بیان کردند که در استان 
همدان سیستم توزیع مناسبی جهت رساندن محصول به 
بازار وجود ندارد و اگر هم سیستم و یا کانال توزیع 

هاي زیادي را براي این کار طلب موجود باشد، هزینه
تر از همه این که، نظارت و پایشی در این کنند و مهممی

ه سبب شده است تا در الود ندارد. این مسحوزه وج
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قیمت نهایی محصول اختالل ایجاد کند و همچنین، 
منجر به عدم ارسال به موقع محصول به دست مشتري 

اي نیز شود. در خصوص صادرات محصوالت گلخانهمی
شوندگان اذعان داشتند که قوانین مشخصی در مصاحبه

رند و اي وجود ندازمینه صدور محصوالت گلخانه
ها که در استان متأسفانه برخی از تولیدات آن

-بازارپسندي ندارد و به عنوان محصول لوکس تلقی می
-اي ازیافتهشود به کشورهاي اطراف صادر نشود. نمونه

 هاي این بخش به شرح ذیل است:
... در سیستم انتقال و جابجایی محصول هم مشکل "

 قتاوت که بعضی جایی باال اسداریم. این قدر هزینه جابه
 ."شه محصولش رو ببره تا بازارآدم پشیمون می

 مین... عالوه براین باید بگم که در بخش زنجیره تأ"
 داران وجود دارد که شایدیک عامل مهم براي گلخانه

 وگرده به حمل شود. این برمیتوجه زیادي به آن نمی
 کاري با اینکاري یا سبزينقل محصوالت. مثالً صیفی

 داررو هستند. ما باید از ماشین سردخانهل روبهمشک
 ."استفاده کنیم که خود ماشین توجیه اقتصادي ندارد

 ریسک فروش محصول
با آن  تولیدکنندگانمشکالتی که  ترینمهمیکی از 

 هنگامی بازار است. هـا درتفاوت قیمت وجودمواجهند، 
-مشتریان ومصرفشود، ها زیاد میکه اختالف قیمت

-ان توانایی و قدرت خرید خود را از دست میکنندگ
شود تا محصول در بازار هدف دهند. این مسئله سبب می

باقی بماند و تولیدکننده متحمل ضررهاي فراوانی شود 
)Mollahosseini & Jabarzadeh, 2011 در زمینه این .(

ریسک، افراد مصاحبه شونده بیان کردند که نظارتی از 
گیرد و به فروش صورت نمیسوي دولت برروي قیمت 

ها قیمت تمام شده محصول سبب حضور دالالن و واسطه
کند و سود اندکی نصیب گیري پیدا میافزایش چشم

ها بیان کردند که شود از سوي دیگر، آنتولیدکننده می
-بهدولت قادر به جلوگیري از فعالیت دالالن نیست و روز

-الت اضافه میها در بازار فروش محصوروز به تعداد آن
سوي دیگر، برخی از افراد مورد مصاحبه بیان  شود. از

اي و دلیل لوکس بودن محصوالت گلخانهکردند که به
توجهی به سالیق، مشتري زیادي در کم ،همچنین

همدان ندارند. در نهایت، تمامی این موارد منجر به 
ها در خرید کاهش میزان مشتري و عدم توانایی آن

هاي این اي ازیافتهشود. نمونهاي مینهمحصوالت گلخا
 بخش به شرح ذیل است:

... مشکل من و همکارام بازار فروش و از دست "
ر بریم براي بازادادن مشتري است. وقتی محصول رو می

آید وسط. به خرند چون دالل میبا حداقل قیمت می
کنیم با این مسئله شهرهاي دیگه هم که ارسال می

 برده که اسمی از ما به عنوان تولیدکنندهرو هستیم روبه
 ."شودنمی

... در بحث فروش یکی دیگه از موارد مهم براي ما "
ها است. هیچ ها و واسطهکه اهمیت دارد، بحث دالل

ترین قانون مدونی در مورد حذف این افراد نداریم. بیش
-شه. محصوالت رو ارزون میسود نصیب این افراد می

 ."فروشندن قیمت ممکن در بازار میخرن و به باالتری
 کدهاي کدگذاري، مرحله بهتر فهم در تسریع براي

 نمایش 3 شماره جدول در پژوهش این در استخراج شده

 است.  شده داده
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 )2019کیفی (مأخذ: مطالعات میدانی نگارندگان:  هايداده از شده استخراج گزینشی و محوري باز، کدهاي -3جدول
 کد گزینشی (انتخابی) کدهاي محوري کدهاي باز ردیف

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 نداشتن سواد در حوزه گلخانه
 تأثیر علم در تولید

جهاد کشاورزي و نظام  مهندسی دوره آموزشی در 
 کنند.خصوص مدیریت گلخانه و تولید برگزارنمی
 عدم داشتن اطالعات در مورد تنوع کشت.

 کاربردي نبودن اطالعات در اینترنت
 لخانه سواد و دانش مناسب ندارد.کارگر گ

 کارگر از زمان برداشت محصول گلخانه اطالع ندارد

 روز نبودن اطالعات در مورد گلخانهبه
 عدم دانش فنی و تخصصی

هاي تخصصی از سوي عدم برگزاري دوره
 جهاد کشاورزي و نظام مهندسی

 مناسب نبودن دانش و اطالعات کارآمد
 فقدان نیروي متخصص و ماهر

م توجه به زمان دقیق برداشت عد
 محصول

 ریسک اطالعاتی تولید
 (نوع ریسک: داخلی) 

8 
9 

10 
 

دار اطالعات کافی در خصوص چگونگی اداره گلخانه
 ریزي گلخانه را ندارد.و برنامه

 اي همداننصف بودن میزان تولیدات گلخانه
جهادکشاورزي تنها به  آمار و اطالعات اکتفا سازمان

 ها تمرکزي ندارد.ي فعالیت گلخانهکند و رومی

عدم به کارگیري دانش و اصول مدیریتی 
 در گلخانه

 وري کاهش تولید و فقدان بهره 
هاي عدم نظارت گلخانه از سوي سازمان

 ربطذي

مدیریتی تولید  -ریزيریسک برنامه
 (نوع ریسک: داخلی)

11 
12 
13 
14 
15 

 هاي تولیداند.هاي ایران که از آفتبانک
هاي غیرتخصصی زیادي هستند که مسئول انکب

ارائه تسهیالت بانکی هستند اما متأسفانه اطالعات 
 جامعی ندارند.

 دهند.هاوام رو به سختی میبانک
 وام زمان خواب ندارد.

 مشکل در فروش محصول داریم. 
 

 هاي سنگین بانکیاخذ وثیقه
 هاي غیرتخصصیوجود بانک

روش عدم خرید تضمینی و نظارت بر ف
 محصوالت

 فقدان زمان خواب وام
 نرخ باالي بازپرداخت وام

وجود قوانین و فرایند سختگیرانه و 
 بروکراتیک اخذ وام

 اعتباري تولید  -مالی ریسک
 (نوع ریسک: خارجی)

16 
17 
18 
19 

 

 هاي استانتر گلخانهپراکندگی بیش
 ها اتوماسیون نیستند هیچ کدام از گلخانه 

فاقد تجهیزات مدرن و به روز  هاي همدانگلخانه
 است.

هاي همدان با مشکالت جدي روبرو اسکلت گلخانه 
 است.

 اتوماسیون نبودن گلخانه
ها (به صورت یکپارچه نبودن گلخانه

 مجتمع)
 فقدان به کارگیري تجهیزات مدرن

مشکالت فنی در طراحی و ساخت سازه 
 گلخانه

زیرساختی تولید -ریسک عملیاتی
 لی)(نوع ریسک: داخ

20 
21 

 شود.اصول جداسازي محصول رعایت نمی
 اي به بازارشود. محصول به صورت فله

 فقدان سیستم سورتینگ
 بندي محصولفقدان سیستم بسته

تکنیکی توزیع محصول -ریسک فنی
 (نوع ریسک: خارجی)

22 
23 
24 
25 

 مشکل خرید بذر باکیفیت داریم.
 در ایران بذر باکیفیت نیست.

 د، مجبوریم که قاچاقی واردکنیم.وقتی بذر نباش
 به دلیل مشکالت اقتصادي قادر به تهیه بذر نیستیم.

مکان یا جاي واحدي وجود ندارد که نهاده تهیه 
 کنیم.

 قاچاق بذر و نهاده
 هاوارداتی بودن نهاده

 هاکیفیتی نهادهبی
باال بودن قیمت نهاده (سوخت، بذر، قلمه 

 و نهال)
هیه نهاده در پراکندگی و فقدان مرکز ت

 استان همدان

 ریسک منابع تأمین نهاده 
 (نوع ریسک: خارجی)

26 
27 

ها نقش مهمی در خرید و فروش ها و واسطهدالل
 دارند.

 شود.هیچ ارگان یا سازمانی مانع فعالیت دالالن نمی
ترین سود در بازار فروش محصوالت، تولیدکننده کم

 برد.را می
شود تا اي سبب میلوکس بودن محصوالت گلخانه

 مشتري دائمی نداشته باشیم.

عدم نظارت روي قیمت فروش محصول 
 در بازار

 باال بودن قیمت تمام شده محصول
 فقدان قانون جهت حذف واسطه و دالل

 ها و دالالن در بازار حضور فعال واسطه
 کسب سود انحصاري توسط دالالن

 عدم توجه به سالیق و عالیق مشتري

 صولریسک فروش مح
 (نوع ریسک: خارجی) 
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 کد گزینشی (انتخابی) کدهاي محوري کدهاي باز ردیف
28 
29 
30 

 شود.نظارتی روي بخش تولید انجام نمی
 استاندارد خاصی براي محصول نداریم. 

جهادکشاورزي و نظام مهندسی هماهنگ با هم کار 
 ها ندارند.  کنند و نظارت مدونی روي گلخانهنمی

 فقدان نظارت بر فرایند تولید
عدم حمایت و پشتیبانی دولت از 

 کنندهتولید
ربط هاي ذيعدم هماهنگی بین سازمان

 کشاورزي
گذاري مناسب جهت فقدان سیاست
 توسعه صادرات

 ریسک استراتژي تولید
 (نوع ریسک: خارجی) 

31 
32 

-دار بازارهاي داخلی و خارجی فروش را نمیگلخانه
 شناسد.

 کنیم.در کار با یکدیگر دوستانه برخورد نمی
 

 ر بازارعدم توانایی شناخت مشتري د
 عدم توانایی رقابت با کشورهاي خارجی

 پذیريفقدان روحیه رقابت
 عدم شناخت رقباي داخلی و خارجی

 فقدان توانایی همکاري و مشارکت

 رقابت درتولید ریسک
 (نوع ریسک: خارجی) 

33 
34 

 امکان صادرات محصوالت را ندارم.
نوسانات قیمت در بازار زیاد است و سازمانی روي 

 لی ندارد.آن کنتر
 

عدم قانون و دستورالعمل کاربردي در 
 خصوص صادرات

عدم قانون در ثبات و نظارت بر قیمت در 
 بازار

ریسک فقدان قانون و مقررات در 
 سیستم توزیع محصول

 (نوع ریسک: خارجی) 

35 
36 

اي مانند سوخت هیچ کمکی دولت براي خرید نهاده
ام کند حتی نظارت دقیقی روي این بخش انجنمی
 دهد.نمی

فقدان قوانین حمایتی و پشتیبانی از 
 هاتأمین  نهاده

 فقدان یارانه سوخت مصرفی در گلخانه

ریسک فقدان قانون و مقررات در 
 تأمین نهاده (نوع ریسک: خارجی)

37 
38 

کش شیمیایی در داخل به دلیل استفاده از افت
 شوند. گلخانه، محصوالت دچار بیماري می

استان همدان به شدت بادخیز  وهوايشرایط آب
است این مسئله تأثیر زیادي روي ساخت گلخانه 

 گذاردمی

 هاریسک آفات و بیماري
 شرایط اقلیمی منطقه

 ریسک زیست محیطی تولید 
 (نوع ریسک: داخلی)

39 
40 

جایی محصول تا بازار در سیستم انتقال و جابه
 مشکل داریم.

-مسئله می جایی محصول باال است اینهزینه جابه
شود تا شخصًا محصول را به بازار ببریم. این مسئله 

شود تا محصول در زمان مناسب به دست سبب می
 مشتري در بازار نرسد.

ونقل و فقدان نظارت بر سیستم حمل
 توزیع محصوالت

باال بودن هزینه سیستم توزیع محصوالت 
 به بازار مصرف

 عدم تحویل به موقع محصول در بازار

 ینه توزیع محصولریسک هز
 (نوع ریسک: خارجی) 

 
 )،3دست آمده از جدول هاي بهیافته به توجه با

هاي داخلی و اي ریسک تولید (ریسکهسته مقوله
خارجی) در زنجیره تأمین است. افراد تحت بررسی در 

هاي داخلی و خارجی در بخش این پژوهش، ریسک
ریسک و  تولیدکننده را به عنوان یک عامل مهم در بروز

 کنند. مدلها تبیین میپذیري در گلخانهایجاد آسیب

-است. همان شده هارای )1( شکل در تبیین این ايزمینه
-هاي بهدهد، براساس یافتهنشان می )1(طورکه شکل 
اي براي تحلیل کیفی روش تئوري زمینهدست آمده به

پذیري مبتنی بر ریسک زنجیره تأمین گلخانه، آسیب
ترین مقوله محوري در این مطالعه که مهمواضح است 

براساس نظرات افراد مورد بررسی، وجود ریسک 
تولیدکننده (ریسک داخلی و خارجی) است که نقش 

پذیري زنجیره تأمین دارد. در این اساسی در بروز آسیب
اي، شرایط میانجی و عّلی عامل شرایط زمینه سهمیان، 

دارند. در زنجیره  سزایی بر مقوله محورينیز تأثیر به
دهد، در نشان می )1(که شکل طورتأمین گلخانه همان

بخش ریسک تولیدکننده، یک تولیدکننده در گلخانه با 
هاي داخلی و خارجی متعددي مواجه است، انواع ریسک

هاي استراتژي (فقدان نظارت بر فرایند از جمله: ریسک
ن تولید، عدم حمایت از سوي دولت، عدم هماهنگی بی

هاي رقابت ربط کشاورزي و...)، ریسکهاي ذيسازمان
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در بازار (عدم توانایی شناخت مشتریان داخلی و خارجی، 
عدم توانایی رقابت با کشورهاي خارجی، فقدان روحیه 

پذیري و...)، ریسک زیست محیطی، ریسک رقابت
هاي مدیریتی، ریسک اطالعاتی، ریسک زمانی، ریسک

ودن گلخانه، مشکالت فنی در عملیاتی (اتوماسیون نب
اعتباري  -هاي مالیساخت و طراحی سازه و...)، ریسک

هاي سنگین، عدم خرید تضمینی، نرخ باالي (اخذ وثیقه
 سهها تحت تأثیر بازپرداخت وام و...). تمامی این ریسک

گیرند. در اي، شرایط علی و میانجی قرار میعامل زمینه
دست آمده، شرایط علی بههاي بنابر یافته مطالعه حاضر،

صورت داخلی و کننده بههاي تأمیندربرگیرنده ریسک
عنوان نمونه، ریسک منابع بخشی از خارجی است. به

شود و دربرگیرنده کننده محسوب میریسک تأمین
عواملی چون قاچاق بذر، باالبودن قیمت نهاده، فقدان 

است که هریک از این  غیره توانایی تأمین سوخت و
-ارد به عنوان یک ریسک خارجی روي فعالیت تأمینمو

-گذارد و منجر به بروز آسیب در کسبکنندگان اثر می
اي شود. از سوي دیگر، در خصوص شرایط زمینهوکار می

نهاده  نیز الزم به ذکر است که در این بعد، ریسک توزیع
هاي گیرد. این ریسک دربرگیرنده ریسکقرار می

نقش اثرگذاري بر فرایند قبل و متعددي است که هریک 
توان به هاي میبعد از تولید دارند، از جمله: این ریسک

ریسک توزیع کننده (خارجی) مانند، فقدان نظارت 
ونقل محصول تا بازار هدف اشاره نمود. برسیستم حمل

دست آمده در خصوص هاي بههمچنین، طبق یافته
ن کرد که عدم گونه بیاتوان اینقوانین و مقررات نیز می

وجود قانون و دستورالعمل مدون در خصوص صادرات و 
همچنین، فقدان قانون در خصوص ثبات و نظارت بر 

بندي قیمت دربازار و یا فقدان سیستم سورتینگ و بسته
کننده (ریسک هاي توزیعمحصول از دیگر ریسک

خارجی) است که بروي تولیدکننده در زنجیره تأمین 
هاي به دست ون براین، براساس یافتهاثرگذار است. افز

آمده، ریسک مشتري نیز در گروه شرایط میانجی قرار 
گرفت چرا که مشتري به عنوان کلید یا حلقه ارتباطی 

شود. به اي تلقی میدر زنجیره تأمین محصوالت گلخانه
عنوان مثال، باال بودن قیمت تمام شده محصوالت 

شود دالل سبب میاي و یا حضور فعال واسطه و گلخانه
تا محصول با قیمت باال و به دلیل عدم توجه به کیفیت 

با کیفیتی نامطلوب به  ،آن در زمان نامناسب و همچنین
کننده برسد و این امر، سبب دست مشتري و یا مصرف

عدم اعتماد واطمینان مشتري به تولیدکننده و فرایند 
ا تأثیر  رو، بگردد. از ایناي میتولید محصوالت گلخانه

هاي فوق در زنجیره تأمین، کنش و یا تعامالت ریسک
(عدم توانایی تولیدکننده در رقابت، شناخت بازار، پایین 
آمدن کیفیت محصول و...) در این زنجیره منجر به بروز 

پذیري زنجیره تأمین است، پیامد اصلی که همان آسیب
 خواهد شد.
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 پذیري زنجیره تأمین گلخانهي مؤثر بر آسیبهاارتباط ریسک -1شکل

 )2019(مأخذ: مطالعات میدانی نگارندگان: 
 

 پیشنهادها و گیرينتیجه
دنیاي امروز،  با گسترش و تشدید فضاي رقابتی در

ل اساسی پیش یمین به یکی از مساأزنجیره ت توجه به
که طوريبههاي اقتصادي تبدیل شده است؛ روي بنگاه

تولید محصوالت،  درجهتها را هاي سازمانهمه فعالیت
ه خدمات مورد نیاز یها، و ارابهبود کیفیت، کاهش هزینه

-هاي بهبراساس یافته .ثیر داده استأمشتریان تحت ت
مؤلفه اصلی  چهاردست آمده زنجیره تأمین داراي 

اي، ها، تولیدکننده محصوالت گلخانهکننده نهادهتأمین
در نهایت، فروش محصول به  توزیع و عرضه محصوالت و

 دهی درون زنجیرهبازار است. بنابراین، عضویت و سامان
کند که به اي را ناچار میوکارهاي گلخانهتأمین کسب

در  غیره ها وکنندگان، مشاورین، نهادهشرکاء، تأمین
دهی ارزش به مشتري در بازار اعتماد و مسیر تحویل

مامی اعضاي تکیه نمایند. هدف مشترك و اصلی ت
-زنجیره تأمین بخش گلخانه باالبردن کارائی هرچه بیش

پارچگی ها است و این امر، نیازمند یکتر فعالیت
جریانات مواد و اطالعات است. اهمیت زنجیره تأمین در 

وکار بخش گلخانه به شکلی است که صاحبان این کسب
 یابی به مزایاي زنجیره تأمین باید با دیگر رقبابراي دست

ه ند تا به باالترین کارایی در ارایهمکاري داشته باش
-محصوالت برسند. از سوي دیگر، امروزه ریسک اصلی

شود و وکار تلقی میترین بخش مدیریت در هر کسب
باشد. از عنوان یکی از عوامل مهم در زنجیره تأمین میبه

ترین گام در ریسک زنجیره تأمین و رو، اولین و مهماین
کند، ها نقش ایفا میپذیري گلخانهکاهش آسیب

بندي مناسب شناسایی ریسک زنجیره تأمین و دسته
ها و منابع ریسک زنجیره تأمین است. البته، در ریسک

هاي متفاوتی در خصوص بنديادبیات موضوع دسته
ها و ریسک زنجیره تأمین وجود دارد، اما تمامی ریسک

سته است منابع ریسک به بستر موضوع مطالعاتی واب
)Irvani, 2008 .( 

هاي موجود در تحقیق حاضر، در واقع طبق یافته
عنوان توان بهپذیري زنجیره تأمین را میعوامل آسیب

ویژگی مهم زنجیره تأمین مدنظر قرار داد. براساس 
پذیري در زنجیره عامل آسیب 12) از بین 4جدول 

تأمین گلخانه (تأمین نهاده، تولید محصول، توزیع 
هاي منابع تأمین نهاده، صول و فروش) یعنی ریسکمح

فقدان قانون و مقررات در تأمین نهاده، ریسک اطالعاتی 
تولید، ریسک استراتژي تولید، ریسک رقابت در تولید، 

 شرایط علی
 ریسک تأمین نهاده

 ايشرایط زمینه
 ریسک توزیع محصول

 شرایط میانجی
 ریسک مشتري

 وله محوريمق
ریسک داخلی و 

 خارجی تولیدکننده

 کنش/تعامالت
 عدم توانایی

تولیدکننده در رقابت، 
شناخت بازار، پایین 

آمدن میزان کیفیت و 
کمیت محصوالت 

 و...

 پیامدها
بروز ریسک و 

پذیري آسیب
 گ
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 -مدیریتی، مالی -ریزيمحیطی، برنامهریسک زیست
تکنیکی، ریسک هزینه توزیع  -اعتباري، ریسک فنی

ن و مقررات در سیستم محصول، ریسک فقدان قانو
هاي مربوط به بخش تولید توزیع و ریسک فروش؛ ریسک

پذیري دارند. همانطور که جدول ارتباط زیادي با آسیب
عامل  6دهد زنجیره تولید محصول داراي ) نشان می4

پذیري است که نقش مهمی  و کلیدي در فرایند آسیب
-یبترین عامل آسعنوان اصلیتولید محصول دارند و به

شود. به عنوان مثال پذیري در زنجیره تأمین تلقی می
هاي مربوط به گلخانه فقدان اطالعات در خصوص فعالیت

فقدان نیروي ماهر و متخصص نقش مهمی  ،و همچنین
ریزي شیوه کشت و بهبود کیفیت تولیدات دارد در برنامه
ساز ریسک داخلی خواهد بود. همچنین، عدم و زمینه

ها و قدان هماهنگی بین سازمانحمایت دولت و ف
هاي نهادهاي مربوط به بخش کشاورزي یکی از ریسک

شود، زیرا در صورت بروز این خارجی تولید محسوب می
وکار در هنگام مواجهه با تغییرات شرایط صاحبان کسب

و شرایط بحرانی قادر به کنترل امور گلخانه نخواهند بود. 
باید به این مسئله  در خصوص ریسک رقابت در تولید نیز

توجه کرد که چون جهانی شدن نیازمند شناخت بهتر و 
تر بازارداخلی و خارجی دارد. لذا، اعضاي زنجیره بیش

ها) باید قادر به شناسایی بازار تأمین (صاحبان گلخانه
بوده و بتوانند با دیگر رقیبان خود در سطح مختلف 

د منجر به توانپذیري میرقابت نمایند. این عامل آسیب
 افزایش ریسک رقابت در تولید محصول شود. 

محیطی باید به این مسئله در خصوص ریسک زیست
موقعیت جوي و جغرافیایی منطقه، توجه شود که، 

سردي و گرمی هوا، مقدار و شدت نور، شدت وزش 
بادهاي قوي و ریزش برف و باران، منابع آبی و کیفیت 

ترین ز مهما آب، شرایط و خصوصیات خاك منطقه
تواند ها مینکاتی هستند که در صورت عدم توجه به آن

پذیر شدن محیط گلخانه منجر به ایجاد ریسک و آسیب
محیطی، نقش مهمی بر رو، مدیریت زیستشود. از این

پذیري این بخش خواهد داشت. کاهش میزان آسیب
دست آمده، گویاي این مطلب است که پیش از نتایج به

هاي کشاورزي وکاري به خصوص فعالیتشروع هر کسب
که همواره با درجاتی از ریسک مواجه هستند، ابتدا باید 
یک نقشه راه براي کل فرایند کار طراحی کرد تا در 
خالل اجراي کار، سردرگمی ایجاد نشود. این مرحله 

ریزي است که تدوین نقشه از شامل مدیریت و برنامه
است و تأثیر فراوانی بر  وکاردهنده شیوه اداره کسبنشان

وري دارد. لذا، عدم توجه مدیریت و میزان تولید و بهره
پذیري داخلی در تواند عامل ایجاد آسیبریزي میبرنامه

 تولید باشد. 
 ل مالی و اعتباري یکی ازبا توجه به این که مسای

ته وکار است. باید به این نکهاي اصلی در کسبنگرانی
 اي مالی متأثر از بازار است وهاشاره کرد که ریسک

 نگی،تواند اثرات متعددي بر میزان نقدیشرایط بازار می
ن ای سرمایه اولیه و... در شرایط بحران داشته باشد. از

عنوان یکی از عوامل عتباري بها -جهت، ریسک مالی
-ویژه گلخانهوکارهاي کشاورزي بهپذیري در کسبآسیب

 ها باشد. 
اصل از مطالعه مؤید این نکته طورکلی، نتایج حبه

نوعی اولین پذیري را بهتوان مدیریت آسیباست که می
گام در مدیریت ریسک زنجیره تأمین گلخانه قلمداد 
کرد، زیرا با توجه به نتایج موجود واضح است که 

ترین هاي تولید محصول در زنجیره تأمین مهمریسک
دارند و پذیري تولید وجود آوردن آسیبنقش را در به
منظور تواند اقدامات مناسب را بهها میآگاهی از آن

ها پیاده کرد و تصمیمات مناسب شرایط مدیریت آن
 زنجیره را در هنگام وقوع اختالل اتخاذ کرد. 
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 )2019(مأخذ: مطالعات میدانی نگارندگان:  وکارگلخانههاي زنجیره تأمین کسببندي ریسکدسته -4جدول
 ریسک فروش محصول ریسک توزیع محصول ریسک تولید محصول ن نهادهریسک تأمی

ریسک منابع تأمین نهاده (نوع 
 ریسک: خارجی)

 قاچاق بذر و نهاده؛
 ها؛وارداتی بودن نهاده

 ها؛کیفیتی نهادهبی
باال بودن قیمت نهاده (سوخت، بذر، قلمه 

 و نهال)؛
پراکندگی و فقدان مرکز تهیه نهاده در 

 .استان همدان

ریسک اطالعاتی تولید (نوع ریسک: 
 داخلی)

 روز نبودن اطالعات در مورد گلخانه؛به
 عدم دانش فنی و تخصصی؛

هاي تخصصی از سوي عدم برگزاري دوره
 جهاد کشاورزي و نظام مهندسی؛

 مناسب نبودن دانش و اطالعات کارآمد؛
 فقدان نیروي متخصص و ماهر.

تکنیکی توزیع محصول -ریسک فنی
 یسک: خارجی)(نوع ر

 فقدان سیستم سورتینگ؛
 بندي محصول.فقدان سیستم بسته

ریسک فروش در بازار (نوع ریسک: 
 خارجی)

عدم نظارت روي قیمت فروش محصول 
 در بازار؛

 باال بودن قیمت تمام شده محصول؛
 فقدان قانون جهت حذف واسطه و دالل؛

ها و دالالن در بازار حضور فعال واسطه
 فروش؛

 انحصاري توسط دالالن؛کسب سود 
عدم توجه به عالیق و سالیق مشتریان 

 در فروش محصول؛
ریسک فقدان قانون و مقررات در 
 تأمین نهاده (نوع ریسک: خارجی)

فقدان قوانین حمایتی و پشتیبانی از 
 ها؛تأمین  نهاده

 فقدان یارانه سوخت مصرفی در گلخانه.

ریسک استراتژي تولید (نوع ریسک: 
 خارجی)

 دان نظارت بر فرایند تولید؛فق
عدم حمایت و پشتیبانی دولت از 

 تولیدکننده؛
ربط هاي ذيعدم هماهنگی بین سازمان

 کشاورزي؛
گذاري مناسب جهت توسعه فقدان سیاست

 صادرات.

ریسک هزینه توزیع محصول (نوع 
 ریسک: خارجی)

فقدان نظارت بر سیستم حمل و نقل و 
 توزیع محصوالت؛

ه سیستم توزیع محصوالت به باال بودن هزین
 بازار مصرف؛

 عدم تحویل به موقع محصول در بازار.

رقابت در تولید (نوع ریسک:  ریسک
 خارجی)

 عدم توانایی شناخت مشتري در بازار؛
 عدم توانایی رقابت با کشورهاي خارجی؛

 پذیري؛فقدان روحیه رقابت
 عدم شناخت رقباي داخلی و خارجی؛

 اري و مشارکت.فقدان توانایی همک

ریسک فقدان قانون و مقررات در 
سیستم توزیع محصول (نوع ریسک: 

 خارجی)
عدم قانون و دستورالعمل کاربردي در 

 خصوص صادرات؛
عدم قانون در ثبات و نظارت بر قیمت در 

 بازار.
ریسک زیست محیطی تولید (نوع 

 ریسک: داخلی)
 ها؛ریسک آفات و بیماري
 شرایط اقلیمی منطقه.

مدیریتی تولید  -ریزيریسک برنامه
 (نوع ریسک: داخلی)

به کارگیري دانش و اصول مدیریتی در 
 گلخانه؛

 وري؛کاهش تولید و فقدان بهره 
 عدم نظارت گلخانه از سوي دولت.  

اعتباري تولید (نوع  -مالی ریسک
 ریسک: خارجی)

 هاي سنگین بانکی؛اخذ وثیقه
 هاي غیرتخصصی؛وجود بانک

 عدم خرید تضمینی و نظارت بر فروش.

 
هاي مستخرج از مطالعه موارد زیر به براساس یافته

پذیري زنجیره تأمین و جهت کاهش میزان آسیب
 شود:وري آن پیشنهاد میافزایش بهره
وکار به در کسب سکیر تیریفرهنگ مدایجاد 

ها، اتخاذ تصمیمات منظور شناسایی انواع ریسک
پذیري در برابر ریسک رایط بحران و انعطافمتناسب با ش

ي اهبه جهت کاهش میزان حساسیت در موقعیت
 پرخطر؛

فرم به منظور ثبت اسناد و مدارك ایجاد یک پلت
وکار در طول زنجیره تأمین و مربوط به اطالعات کسب

مشخص نمودن هر یک از اعضاي زنجیره تأمین و روابط 
طالعاتی هر بخش از ها به عنوان منابع واحد ابین آن

 زنجیره تأمین؛
ها در زنجیره ایجاد سیستم نظارت و ردیابی ریسک

 تأمین؛
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پذیري از طریق شناسایی دقیق واکنش به آسیب
هایی که موجب تقویت ریسک و تعیین فعالیت

پذیري مربوط به اهداف زیرساخت و کاهش آسیب

 ها باید مبتنی برگردد. این واکنشوکار گلخانه میکسب
پذیري بوده و از لحاظ درجه اهمیت و میزان هر آسیب

 نیز هنگام برخورد با ریسک، اثربخش باشد. هزینه
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