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The challenges and disadvantages of distribution channels diminish the effectiveness and efficiency of 
distribution channels, which affects the profits for distributors, manufacturers, and reduces customer 
satisfaction. Therefore, the purpose of this study is to investigate the problems of the distribution and 
marketing of these products. This study was conducted using a qualitative research method and a semi-
structured interview to analyze the main research problems. It is a case study, and its statistical popula-
tion consists of the managers of the Organization of Fruit and Vegetable Fields and several managers of 
transportation and horticultural products distribution companies in Tehran. The sample consists of 18 
managers, selected using the snowballing method. Data was collected via a semi-structured interview. 
The results showed the problems of distribution and marketing channels are categorized into two cat-
egories of direct and indirect. Direct factors are including transportation, warehousing, maintenance, 
and distribution. Indirect factors are including imports, traditional agriculture, and enforcement policies. 
The results also showed that unconditional mediators, lack of a formal and regulated distribution sys-
tem, and worn and inefficient transportation systems are significant problems of horticultural product 
distribution channels.
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Extended Abstract

1. Introduction

he main task of a fitted distribution 
system is the distribution of return defi-
nitions for goods and services at the 
level of the market, and this part makes 
a connection between the manufactur-

ing and consumption sector. Therefore, depending on 
the position and function of the distribution sector in an 
economic system, this section can be considered a deter-
rent factor in growth or the economy (Armstrong, 2008). 
In most countries with a mechanized agricultural system, 
marketing and distribution channels are more important 
than production, and focusing on the distribution systems, T
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especially those distribute perishable goods, is related to 
community health (Urde et al., 2013).

Accordingly, the central questions of the research are: 
what are the main reasons for the failure of the distribu-
tion system in the agricultural sector? And what is the role 
of each of the factors in the failure of distribution chan-
nels in this section? Although many studies have been 
conducted on the field of agricultural and horticultural 
products, very little is known about the distribution and 
marketing of such products despite their great importance 
and basic problems that exist in these fields. Therefore, 
this research aims to scrutinize the principal and the sec-
ondary factors analyzing the issues of the agricultural 
product distribution to provide a complete picture of the 
problems in this sector. The other purpose of this research 
is to explain the main challenges and issues that indirectly 
affect the distribution systems of these products.

2. Methodology

The present study was conducted using a qualitative 
method based on interviews. This research has centered 
on the Central Organization of Fruit and Vegetables of 
Tehran and transportation companies related to the dis-
tribution of agricultural products. The statistical popula-
tion of the study consisted of managers and staff working 
in the central organization of fruit and vegetables and a 
number of transportation and distribution companies in 
Tehran province. It uses the snowball sampling method. 
In the sample, we have tried to select managers and staff 
who are in dealing with the seasonal distribution of agri-
cultural products and have a background and experience 
and an interest in this area.

3. Results 

The results of the study showed that unconditional me-
diation, the lack of a formal and regulatory system of 
distribution, and the worn-out and dysfunctional trans-
portation system are the main problems of distribution 
channels of agricultural products.

4. Discussion

To analyze the data obtained from the interviews, we 
used the theme analysis method. The results of the encod-
ing and summarizing process are illustrated in the Table 1:

5. Conclusion

After collecting data, analytical methods were investi-
gated. Finally, analyzing the interviews, we categorized 
the damages of the distribution channels into two direct 
and indirect categories, each of which had six and three 
factors as serious injuries and dilemmas, respectively. 
The distribution channels of agricultural products were 
expressed.
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Table 1. Selective coding results.

Main features (main theme)Minor characteristics (minor themes)

Transportation networkHigh cost, inefficiency, market failure, inefficient communication networks, low 
safety, unbalanced coverage, inadequate capacity

Non-standard warehouses, Inadequate 
storage conditions, High cost of refrigerated 

storage

Non-standard warehouses, Inadequate storage conditions, High costs of refrigerated 
storage

Distribution and broadcastInsecure and unsafe physical distribution, Heather went on at the time of distribu-
tion, the asymmetry of supply and demand, the lack of transport insurance

PackageLack of diversity, lack of solidarity, lack of attractiveness for consumers, undesirable 
design

Intermediaries
Monopoly of power in the sale and distribution of certain products, price bubbles, 
inconsistencies in the pricing system, the sovereignty of dealers, unfair distribution 

of income

Feature and product typeDegradability, quality, and grading, low resistance to seasonal changes, price fluctua-
tions

Source: research findings, 2018                                                                                                                                                                                                                           Journal of Rural Research    
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آسيب ها و معضالت کانال های توزيع سبب می شود که از اثربخشی و کارايی کانال های توزيع کاسته شده و نتايج آن به صورت کاهش سود 
توزيع کنندگان، توليدکنندگان و کاهش رضايت مشتريان بروز يابد. باتوجه به اين، هدف پژوهش حاضر بررسی مسائل کانال های توزيع و 
بازار رسانی اين گونه محصوالت است. اين پژوهش به کمك روش تحقيق کيفي و ابزار مصاحبه نيمه ساختاريافته براي تحليل مسئله اصلی 
پژوهش به اجرا درآمد. اين تحقيق از نوع مطالعه موردی بوده و جامعه آماری پژوهش، مديران و کارکنان سازمان ميادين ميوه و تره بار 
و تعدادی از مديران شرکت های حمل و نقل و توزيع محصوالت باغی استان تهران است؛ نمونه ها به تعداد 18 نفر و با روش گلوله برفی و 
از بين کارکنان و مديران سازمان مرکزی ميوه و تره بار و شرکت های حمل و نقل مرتبط در استان تهران و جهاد کشاورزی و همچنين 
کارشناسان و خبرگان جهاد کشاورزی و باغداران گرامی، انتخاب شده اند که با روش تحليل  تِم بررسی شده است. درنهايت با تحليل 
مصاحبه ها ، معضالت کانال های توزيع و بازار رسانی به دو دسته مستقيم و غير مستقيم دسته بندی شده که به ترتيب عوامل مستقيم شامل 
شبکه حمل ونقل، انبار و نگهداری، توزيع و پخش، بسته بندی و عوامل غير مستقيم شامل واردات، کشاورزی سنتی و سياست های اجرايی 
هستند. همچنين نتايج پژوهش نشان می دهد که واسطه گری بی قيدوبند، نبود سيستم رسمی و قانونمند توزيع و نظام حمل و نقل فرسوده 

و ناکارآمد از مشکالت اساسی کانال های توزيع محصوالت باغی هستند.

کلیدواژه ها: 
کانال توزيع، محصوالت 

باغی، ميادين ميوه و 
تره بار، واسطه گری
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مقدمه

وظيفه اصلی نظام توزيع چنانچه از تعاريف برمی آيد، توزيع کاال 
و خدمات در سطح بازار بوده و درواقع اين بخش، حلقه اتصال 
بين بخش توليد و مصرف است. بنابراين بسته به عملکرد و جايگاه 
بخش توزيع در مجموعه نظام اقتصادي، اين بخش می تواند عامل 
 .(Armstrong, 2008) تلقی شود  اقتصاد  بازدارنده  عامل  يا  رشد 
توسعه بخش کشاورزی در بيشتر کشورهای دنيا، نشان می دهد 
بخش  اين  توليدی  نمی توان محصوالت  ديگر  به طور حتم  که 
زيربنايی را با روال گذشته به بازارهای هدف عرضه کرد. همچنين 
ميزان تقاضا براي مواد غذايي در آينده به دليل نرخ حاضر رشد 
جمعيت، افزايش پيدا مي کند. اگر کشاورزان بتوانند محصوالت 
خود را مطابق با خواست مشتري عرضه کنند، فروش محصول 
 (Raei jadidi, Sabohi آن ها از سودآوري خوبي  برخوردار خواهد بود

.& Sabooni, 2009)

مصرف کنندگان همزمان با توسعه اقتصادي و افزايش سطح 
باکيفيت تر هستند. در  و  درآمد، خواهان محصوالت مرغوب تر 
مواقع خريد محصوالت باغی اولين مؤلفه برای بيشتر افراد قيمت 
و شکل ظاهری محصول است. به همين دليل وجود سيستم های 
و  مصرف کنندگان  نگرانی  بيشتر  می تواند  اثربخش  توزيع 
 (Gervais, توليدکنندگان  را در موارد عنوان شده، برطرف نمايد

.2015)

 در جهت بهينه سازی امر توزيع و رفاه حال مصرف کنندگان، 
سيستم توزيع و بازاريابی محصوالت باغی در  کشورهای پيشرفته 
نظير آلمان، فرانسه و اياالت متحده اولين اقدامی که بعد از برداشت 
محصول صورت  می دهد؛ درجه بندی و ساماندهی محصوالت است 
(Leppäkoski et al., 2013). بااين وجود عمده محصولی که در مزارع 

يا باغات ايران به دست می آيد، در انحصار واسطه ها و دالالن بوده 
و به صورت عمده در ميادين ميوه و تره بار شهرها عرضه می شوند 

1- دانشيار، گروه کارآفرينی فناورانه، دانشکده کارآفرينی، دانشگاه تهران، تهران، ايران.
2- دانشجوی دکتری مديريت بازرگانی- بازاريابی، گروه مديريت بازرگانی، دانشکده مديريت و اقتصاد، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران.

3- کارشناسی ارشد مديريت بازرگانی- بازاريابی، گروه مديريت بازرگانی، دانشکده مديريت و حسابداری، پرديس فارابی دانشگاه تهران، قم، ايران.
4- کارشناسی ارشد مديريت منابع انسانی- اسالمی،گروه مديريت منابع انسانی، دانشکده مديريت و حسابداری، پرديس فارابی دانشگاه تهران، قم، ايران.

شناسایی معضالت کانال های توزیع محصوالت باغی )موردمطالعه: سازمان مرکزی میوه و تره بار 
استان تهران(
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 .(Farajzadeh, 2009)

سيستم توزيع محصوالت باغی برای هر محصول تفاوت دارد 
و هرکدام از تعداد مختلفی مجارِی توزيع بايد عبور کند تا به 
دست مصرف کننده نهايی برسد و هرچه نظام توزيع و تجاری 
يك کشور سنتی تر باشد تعداد اين واسطه ها بيشتر خواهد بود 
(Christopher, 2016). در طی دو دهه اخير، بخش محصوالت باغی 

سهم قابل توجهی از اقتصاد داخل کشور را به خود اختصاص داده 
و از جايگاه بااهميتي برخوردار بوده است (Zare, 2007). در اغلب 
کشور های دارای سيستم مکانيزه کشاورزی، بازاريابی و بازاررسانی 
و به طور کل کانال های توزيع مقوله ای مهم تر از توليد است و بر 
سيستم توزيع به خصوص در مورد کاالهای فاسدشدنی و مرتبط با 
سالمت جامعه تأکيد می شود (Urde et al., 2013). نقش کانال های 
توزيع در برقراری تعادل بازارهای محصوالت باغی بسيار چشمگير 
و از ديد دولت ها بسيار حائز اهميت است و وجود سيستم کارا و 
بهينه توزيع سبب می شود تا از نوسانات عرضه و تقاضا جلوگيری 
 (Rushton et al., به همراه دارد با خود  را  ثبات قيمتی  و  شود 

 .2014)

در اين راستا باتوجه به شرايط اقليمی و جغرافيايی و همين طور 
اقتصادی حاکم بر داخل کشور اغلب محصوالت باغی ازجمله 
کاالهای مصرفی و استراتژيك هستند که روزانه مورد مصرف 
اغلب مردم کشور قرار می گيرند. جدای از الگوی مصرف مسئله ای 
که به وضوح در زنجيره توليد تا مصرف محصوالت باغی مشاهده 
اين گونه  بازار رسانی  و  توزيع  در  موجود  نارسايی های  می شود، 
بازارهای مصرفی است.  با  توليد  زياد بخش  فاصله  محصوالت، 
يکی از نمودهای اين معضالت، اين مورد است که با توجه به 
شرايط اقليمی، سطح قابل کشت و همين طور حجم مصرف توليد 
محصوالت باغی به دليل بازدهی کم اقتصادی برای باغداران و 
کشاورزان مقرون به صرفه نيست و بعضاً مشاهده شده برای تأمين 
نيازهای داخلی محصوالت بومی واردات صورت می گيرد. عالوه بر 
معضالت بخش توليد و عواملی نظير خشکسالی، با ديدی عميق تر 
به زنجيره توليد و عرضه محصوالت باغی متوجه می شويم که بايد 
ريشه اين نابسامانی ها در سيستم توزيع و بازاررسانی محصوالت 
باغی مشاهده شود، جايی که توزيع سودآور بوده اما توليد بازده 
اقتصادی ندارد. به طوری که نارسايی های موجود در بخش توزيع 
اين محصوالت باعث عدم تخصيص بهينه اثربخش منابع درآمدی 
 .(Tavassoli, 2008) بين توليدکنندگان و توزيع کنندگان شده است

 به علت نارسايی های موجود در مراحل نگهداری، تبديل و 
توزيع، ميزان ضايعات محصوالت باغی نيز در کشورمان به نسبت 
باالست. در حال حاضر کشور ما در زيرسيستم توليد باتوجه به 
شيوه های توليد و شرايط نا بسامان آن به ميزان کافی بازدهی 
ندارد؛ اين مورد باعث می شود در چرخه توزيع نيز اثربخشی الزم 
منطبق با شرايط بازار صورت نگيرد و عمده محصوالت توليدی 
تبديل به ضايعات شده و يا به طرق ديگری نظير مصارف دامی 

استفاده شوند (Raei jadidi et al., 2009). ازجمله بازيگران فعال 
در عرصه خرده فروشی در نظام توزيع کاالي کشورمان  »ميادين 
نقش  خرده فروشی  واحدهاي  اين  که  هستند  تره بار«  و  ميوه 
برجسته اي در تأمين و عرضه نيازهاي غذايی خانوارهاي ايرانی 

.(Tavassoli, 2008) به ويژه گروه هاي کم درآمد بر عهده دارند

باتوجه به موارد فوق، سؤال اصلی پژوهش اين است که داليل 
اصلی نارسايی سيستم توزيع بخش محصوالت باغی کدام اند؟ و 
هرکدام از عوامل موجود در کانال های توزيع اين بخش چه نقشی 
فراوانی در حوزه  اينکه مطالعات  با  دارند؟  آن  نارسايی های  در 
پژوهش های  مرور  متأسفانه  است،  انجام شده   باغی  محصوالت 
پيشين نشان می دهد که باوجود اهميت بسيار و معضالت اساسی 
حاکم بر بخش توزيع، پژوهش های صورت گرفته در حوزه توزيع 
و بازاريابی اين گونه محصوالت شناسايی و دسته بندی جزءنگرانه 
معضالت توزيع محصوالت باغی را مدنظر نداشته و اغلب اين گونه 
پژوهش ها به واکاوی دقيق سيستم توزيع نپرداخته اند؛ لذا اين 
پژوهش قصد دارد با تحليل چرايی مسائل بخش توزيع محصوالت 
باغی، عوامل اصلی و فرعی را موشکافی کرده تا تصوير کاملی از 
معضالت موجود در اين بخش را ار ائه نمايد. هدف اين پژوهش 
تبيين مسائل و مشکالت اصلی و مواردی که به طور غيرمستقيم 

بر سيستم توزيع اين محصوالت تأثير می گذارد، است.

مروری بر ادبیات موضوع

از  طبق تعاريف پژوهشگران، کانال توزيع مسيري است که 
طريق آن کاالها و خدمات توليدکنندگان از طريق واسطه هاي 
بازاريابي )نظير عمده فروشان، توزيع کنندگان و خرد ه فروشان( به 
مصرف کنندگان نهايي منتقل مي شود. اين انتقال ممکن است 
شامل جابه جايي فيزيکي محصول و يا انتقال مالکيت آن نيز باشد 
(Hollensen, 2015). کانال توزيع شامل يك يا تعداد بيشتري از 

افراد يا شرکت هاست که در جريان انتقال کاالها و خدمات از 
توليد کننده به مصرف کننده و يا استفاده کننده نهايي مشارکت 

 .(Kotler et al., 2015) دارند

در کانال های توزيع واسطه ها، سازمان و يا افرادی حضور دارند 
که تسهيل کننده امر انتقال مالکيت از توليدکننده به مصرف کننده 
نهايی هستند. انتقال محصوالت، وظيفه اصلی کانال های توزيع 
است (Stark, 2015). در بسياری از سيستم های کانال توزيع، اعضا 
در فرآيند  انتقال مشارکت می کنند. اين فرآيند  شامل  وظايفی 
فرآيند  تجميع  است.  متناسب سازی  و  تفکيك  تجميع ،  چون 
اين فرآيند  اجماع و جمع آوری محموله های فردی است و در 
می توان حمل ونقل کاال را به نحو مطلوب تر و با صرفه جويی بيشتر 

 .(Baker, 2014) انجام داد

در شبکه هاي توزيع کاال عالوه بر جريان انتقال کاال، جريان هاي 
ديگري نيز حضور دارند که بايد آنان را در ارزيابي شبکه توزيع 
در نظر گرفت. مهم ترين اين جريان ها عبارت اند  از جريان فيزيکي 
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»مرتضی اکبری و همکاران. شناسايی معضالت کانال های توزيع محصوالت باغی«

 .(Boso et al., 2013) کاال، جريان پول و اعتبار، جريان اطالعات
دسترسي  سبب  جامعه  در  توزيع  کانال های  صحيح  کارکرد 
و  شفاف  قيمت های  با  خدمات  و  کاالها  به  مصرف کنندگان 
منصفانه مي شود. از طرف ديگر تعادل اقتصادي و بهبود وضعيت 
در دو بخش توليد و مصرف نيز در گرو اصالح و تنظيم شبکه 

 .(Mabert & Venkataramanan, 1998) توزيع قرار دارد

عمده مطالعات انجام شده در خصوص نظام توزيع در ايران، 
است.  بوده  بازاريابي  ديد گاه  اساس  بر  و  محصول  بر  مبتنی 
اجزاي  شناخت  اخير  سال هاي  در  مطالعات  اين  اصلي  محور 
تأثيرگذار بر کانال های توزيع، سازماندهي، نظام هاي اطالعاتي و 
کارکرد کانال هاي توزيع مبتني بر ديدگاه استراتژيك بوده است 

.(Rexhausen, Pibernik & Kaiser, 2012)

کومار1 و همکاران )2011( در پژوهش خود تعدادی از عوامل 
زمانی  بازه  دارای  محصوالت  توزيع  نظام های  کارايی  بر  مؤثر 
مصرف کوتاه مدت را عنوان کردند: شفافيت مجاری توزيع، تعامل 
و همکاری ميان اجزا، رهبری قوی و سازماندهی توزيع. کاتلر2 و 
همکاران )2015( بيان می دارند که فرآيند بازاريابی محصوالت 
باغی به مشروعيت و قدرت مجارِی توزيع وابسته است؛ همچنين 
سطح فروش اين محصوالت متناسب با سازماندهی و سيستم 
بازاررسانی و پوشش دهی بازارهای مصرف متغير است. مطالعات 
انجام شده توسط پتيجون3 و همکاران )2002( نشان می دهد 
قالب  در  باغی  محصوالت  توليدکنندگان  جمعی  کنش های 
تعاونی ها برای توزيع محصوالتشان باعث بهبود عملکرد توزيع و 
افزايش سودآوری می شود. بوسو4 و همکاران )2013( می گويند 
که مشارکت فعال توليدکنندگان محصوال ت باغی و حمايت های 
تسريع  اين محصوالت موجب  توزيع  و  بازاررسانی  برای  دولت 

توزيع و کاهش قيمت محصوالت و رقابتی شدن بازار می شود.

دکر5 و همکاران )2013( در پژوهش خود نتيجه گرفتند که 
قيمت، انعطاف پذيری و اعتماد از عوامل بسيار مهمی هستند که 
بايد در بخش توزيع و فروش محصوالت زراعی موردتوجه قرار 
وضعيت  بررسي  به  پژوهش خود  در   )2008( توسلی6  گيرند. 
تنگناهاي بازاريابي و بازاررسانی محصوالت باغی مي پردازد. وي 
نتيجه مي گيرد که در کشور ايران روش هاي توزيع توليدات باغی 
اقتصاد  پايدار  با اهداف توسعه  باال همراه است و  با هزينه هاي 
معيشتی در اين حوزه ناسازگار است. ماير7 و همکاران )2014( 
می گويند که ارتباط سيستماتيك ميان مراکز توليدی زراعی با 
بازارهای مصرف از طريق سيستم توزيع باعث می شود که اقدامات 

1. Kumar
2. Kotler
3. Pettijohn
4. Boso
5. Dekker
6. Tavassoli
7. Mayer

در راستای تنظيم مؤثر بازار داخلی محصوالت  باغی به  خوبی 
انجام شود. همچنين بخش توليد به  خوبی با بخش خرده فروشی 

پيوند ايجاد کند. 

گرويس8 )2015( در پژوهش خود اشاره می کند که تجانس 
ساختاری عوامل توزيع و کيفيت محصوالت توزيعی که به صورت 
درجه بندی در محصوالت باغی مشخص می شود در هماهنگی 
بازار و موفقيت يك کانال توزيع جزء عوامل  عرضه و تقاضای 

کليدی موفقيت است. 

کريستوفر9 )2016( بيان می کند که ماهيت محصوالت باغی 
ايجاب می کند که سيستم زنجيره تأمين و لجستيك اين گونه 
محصوالت با بازطراحی و نوسازی توزيع فيزيکی چابك شود تا 
از هر دو جنبه مالی و غيرمالی بتوان اين حوزه را رقابتی تر نمود.

با مرور تحقيقات انجام شده در حوزه شبکه توزيع محصوالت 
باغی می توان اين طور برداشت کرد که ديد کاملی از معضالت و 
مسائل شبکه توزيع اين نوع محصوالت وجود ندارد تا از طريق آن، 
طراحی کانال های توزيِع نوين توليدات زراعی هدفمندتر صورت 
مشکالت  کامل  موشکافی  با  دارد  سعی  حاضر  پژوهش  گيرد. 
سيستم توزيع راهگشای حل اين مسائل در توسعه کانال های 
تحقيقات   ،1 شماره  جدول  در  باشد.  محصوالت  اين  توزيع 

مرتبط تر با زمينه پژوهش به طور خالصه آورده شده است:

روش شناسی تحقیق

تحقيق حاضر به روش کيفی مطالعه موردی، مبتنی بر تحليل 
تم10 و با به کارگيری ابزار مصاحبه انجام شده است. تحليل تم 
روشي براي تعيين، تحليل و بيان الگوهاي )تم ها( موجود درون 
داده ها است. اين روش، داده ها را سازماندهي و در قالب جزئيات 
جنبه هاي  و  رفته  فراتر  اين  از  مي تواند  اما  مي کند.  توصيف 
مختلف موضوع پژوهش را نيز تفسير کند (Thomas 2003). تم، 
انتزاعي ترين سطح داده ها است که شکل گرفتن و انتخاب آن ها 
 .(Ryan Gery 2003) بستگي زيادي به ساختارهاي تحقيق دارد
روش تحليل تم زماني اهميت پيدا مي کند که اطالعات کمی در 
مورد پديده موردمطالعه وجود داشته باشد و يا اينکه در مطالعات 
و تحقيقات انجام شده در ارتباط با موضوع مورد نظر، فقدان يك 
چارچوب نظري که به صورتي جامع به تبيين موضوع بپردازد، 

آشکار باشد.

و  تهران  تره بار  و  ميوه  مرکزی  سازمان  در  پژوهش  اين 
توزيع  امر  با  مرتبط  کشاورزی  و جهاد  شرکت های حمل ونقل 
محصوالت باغی انجام گرفته است؛ به اين دليل که شريان اصلی 
مرکزی  سازمان  نظارت  تحت  محصوالت  اين  پخش  و  توزيع 

8. Gervais
9. Christopher
10. Theme Analysis 
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ميوه و تره بار انجام می گيرد و عوامل اين سازمان به مسائل و 
مشکالت مربوط به توزيع اين محصوالت آشنا هستند. جامعه 
آماری پژوهش شامل مديران و کارکنان سازمان مرکزی ميوه 
و تره بار و تعدادی از شرکت های حمل ونقل و توزيع محصوالت 
باغی و جهاد کشاورزی استان تهران است. ميادين ميوه و تره بار، 
زير نظر سازمان مرکزی، يك شبکه گسترده توزيع محصوالت 
باغی هستند که با هدف تنظيم عرضه بازار اين گونه محصوالت، 
فراهم نمودن امکان دسترسی ارزان و آسان تر شهروندان به ميوه 
با  و  تره بار  و  ميوه  ساماندهی شرکت های حمل ونقل  تره بار،  و 
انگيزه حذف عوامل واسطه از طريق ايجاد ارتباط مستقيم بين 
توليدکنندگان و مصرف کنندگان در کشور تحت نظر شهرداري ها 
شکل گرفته است. عالوه بر اين از نظرات باغداران در اين پژوهش 

نيز بهره گرفته شد.

از  يعنی  است؛  گلوله برفی  پژوهش،  اين  نمونه گيری  روش 
افراد خواسته شد منابع آگاه در زمينه موضوع تحقيق را برای 
انجام مصاحبه های بعدی معرفی کنند. انتخاب نمونه ها تا جايی 
ادامه دارد که کفايت و اشباع داده ها حاصل شود و محقق دريابد 
اختيار  در  توجهی  درخور  و  جديد  اطالعات  بعدی  نمونه های 
وی نخواهند گذاشت. در نمونه گيری سعی شده است مديران 
و افرادی انتخاب شوند که به طور ملموس با امر توزيع محصوالت 
باغی آشنا بوده و زمينه و تجربه کاری مرتبط با آن را داشته و 
در اين حوزه صاحب نظر باشند. مصاحبه ها تا رسيدن به مرحله 
با 16  اين پژوهش طی مصاحبه  ادامه پيدا کرد.  اشباع نظری 
متخصص به کفايت نظری رسيد؛ ولی برای افزايش مطلوبيت 

داده ها، مصاحبه ها تا 18 نفر ادامه پيدا کرد )جدول شماره 2(.

فعاليت  سابقه  مصاحبه،  برای  افراد  انتخاب  در  اصلی  معيار 

مرتبط با محصوالت کشاورزی و ميوه های فصلی، ارتباط و آشنايی 
کامل با سيستم توزيع اين محصوالت و کارشناس و خبره بودن 
در اين زمينه بوده است؛ به اين دليل که اين گونه افراد اِشراف 
کامل به مسائل و مشکالت توزيع محصوالت باغی دارند. از هر 
فرد خواسته شد فردی متناسب با اين معيارها را معرفی کند. 
فردی برای مصاحبه بعدی انتخاب می شد که حداقل از طرف دو 
يا سه نفر توصيه می شد. برای اطمينان از روايی پژوهش، مضامين 
حاصل شده به طور مستمر با داده ها مقايسه شدند و تناسب آن ها 
اختيار  در  استخراج شده  مفاهيم  شد.  ارزيابی  هم  به  نسبت 
مصاحبه شوندگان قرار گرفت تا هر يك از مصاحبه شوندگان بعد 
از بازبينی مضامين، نظر خود را در مورد آن ها بيان کند. به منظور 
اطمينان از پايايی نتايج مصاحبه ها، پس از کدگذاری اوليه، در 
و  تحليل  از  بعد  شد.  بازبينی  کدگذاری ها  کوتاهی  زمانی  بازه 
تم بندی داده ها، يافته ها به پنج نفر از مصاحبه شوندگان ارائه شد 
و موارد تکميلی آنان دريافت شد. همچنين از روش های مقايسه 
اينکه مفاهيم به صورت  از  ادبيات موجود و اطمينان  با  شواهد 
نظام مند با هم مرتبط هستند و انسجام دروني دارند، از منابع 
متعدد، شواهد ، توصيف غني مجموعه داده ها، تعريف حدومرز 
پژوهش، تهيه پيش نويس کليدي و همچنين مطالعه اسناد و 
مدارك شرکت استفاده شده است. روند انجام مصاحبه ها در يك 
پروسه دو ماهه انجام شد و هر مصاحبه نيز بين 45 دقيقه تا يك 
ساعت انجام شده است. براي اطمينان از پايايي نتايج نيز، از روش 
پايايي بازآزمون استفاده شده است. در پايايي بازآزمون، تعدادي 
از مصاحبه ها به عنوان نمونه انتخاب شده و در فاصله معين دوباره 
کدگذاري مي شوند؛ با مقايسه کدها، قدرت ثبات کدگذار و محقق 

ارزيابي خواهد شد )جدول شماره 3(.

جدول 1. تحقيقات انجام شده مرتبط با موضوع و زمينه پژوهش.

زمینه پژوهشنام محقق

ارتقاء و افزایش بازده بخش تولید برای توسعه سیستم توزیع و کاهش هزینه های مرتبط با آن در بخش محصوالت باغی مؤثر است.رهبر و عبدالوحید1 )2011(

هماهنگ سازی و متناسب نمودن زمان و نوع محصوالت باغی بر بازدهی فروش اثر مثبت دارد. لپاکسکی و همکاران2 )2013(

ناسازگاری اهداف توسعه پایدار در بخش محصوالت باغی با سیستم توزیع نابسامان و پرهزینه این گونه محصوالتتوسلي )2008(

ارتباط سیستماتیک عوامل توزیع محصوالت باغی از ناهنجاری های عرضه و تقاضا و آشفتگی های قیمت جلوگیری می کند. مایر و همکاران )2014(

شفافیت مجاری توزیع، تعامل و همکاری میان اجزاء و سازماندهی توزیع از عوامل مؤثر بر کارایی نظام های توزیع محصوالت دارای کومار و همکاران )2011(
بازه زمانی مصرف کوتاه مدت نظیر محصوالت باغی هستند.

1. Rahbar & Abdul Wahid. 
2. Leppäkoski  

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: جمع بندی ادبيات تحقيق، 1396                                                                                                               

»مرتضی اکبری و همکاران. شناسايی معضالت کانال های توزيع محصوالت باغی«



415

 پاییز 1398 . دوره 10. شماره 3فصلنامه پژو  هش های روستایی

جدول 2. جزئيات مصاحبه های انجام گرفته در ميدان مرکزی ميوه و تره بار تهران.

سابقه فعالیت )سال(تحصیالتِسمتحوزه فعالیتکد

P117کارشناسی ارشدمدیرسازمان مرکزی میوه و تره بار تهران

P219دکتریمدیرسازمان مرکزی میوه و تره بار تهران

P314کارشناسی ارشدمدیرسازمان مرکزی میوه و تره بار تهران

P414کارشناسی ارشدمدیرسازمان مرکزی میوه و تره بار تهران

P57کارشناسیکارشناسسازمان مرکزی میوه و تره بار تهران

P69کارشناسیکارشناسسازمان مرکزی میوه و تره بار تهران

P723دیپلمغرفه دارمیدان مرکزی میوه و تره بار تهران

P819سیکلغرفه دارمیدان مرکزی میوه و تره بار تهران

P921دیپلمغرفه دارمیدان مرکزی میوه و تره بار تهران

P1016کارشناسیمدیرشرکت حمل ونقل محصوالت کشاورزی

P1116کارشناسیمدیرشرکت حمل ونقل محصوالت کشاورزی

P1213کارشناسیمدیر فنیشرکت حمل ونقل محصوالت کشاورزی

P1314کارشناسی ارشدبازاریابشرکت حمل ونقل محصوالت کشاورزی

P1411دیپلممتصدی فروششرکت حمل ونقل محصوالت کشاورزی

P1518کارشناسیمدیر اجراییجهاد کشاورزی

P1623کارشناسی ارشدمعاونت عملیاتیجهاد کشاورزی

P1732سیکلباغداراستان البرز

P1814-باغدارشهرستان دماوند
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جدول 3. پايايی به روش بازآزمون.

پایایی بازآزمونتعداد توافق هاتعداد کل کدهاکد مصاحبهردیف

1P932180/80
2P1338210/83
3P330160/78
4P741230/84

141780/83کل
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در روال مصاحبه ها ، هر مصاحبه به طور جداگانه ضبط و سپس 
پياده سازی شده است تا اطمينان حاصل شود تمام جوانب مسئله 
پوشش داده شده است. اصلی ترين سؤا الت پژوهش بدين صورت 
بوده اند: 1- معضالت و مشکالت اصلی توزيع محصوالت باغی و 
به طور اخص ميوه های فصلی چه است؟؛ 2- چه عواملی در بروز اين 
مشکالت سيستم توزيع نقش دارند؟؛ 3- نمونه ها و مصداق های 
اين معضالت در صورت وجود کدام اند؟؛ 4- مشاهدات شما از 
مسائل و مشکالت سيستم توزيع محصوالت باغی و ميوه های 

فصلی چگونه بوده است؟

یافته ها 

روند گردآوری داده ها

برای تجزيه و تحليل داده های به دست آمده از مصاحبه ها، روش 
تحليل تِم به کار گرفته شد ه است؛ تحليل تِم روشی برای تعيين، 
بيان الگوهای/ تِم ها موجود درون داده ها است.  بعد از پياده سازی 
مصاحبه ها در مرحله اول داده ها به دقت مطالعه شد و در مواردی 
برای تسلط بيشتر، اين کار چندين بار تکرار شد. بعد از آن تم های 
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مربوط به سؤال پژوهش، مشخص و کدهای اوليه استخراج گرديد. 
در مرحله بعد نيز تم های اصلی از تم های فرعی استخراج شد. 
داده های حاصل از تحليل تم به استخراج 47 مؤلفه و ويژگی 
فرعی برای معضالت سيستم توزيع منجر شده است، که در نُه 
گروه يا تم اصلی و در قالب دو دسته عوامل غير مستقيم و مستقيم 
دسته بندی شده است که تعدادی از آن ها در ذيل قرار داده شده 
است. البته ويژگی های مشترکی بين اين دو دسته نيز وجود دارد 
و ازلحاظ محتوايی برخی عوامل غير مستقيم و مستقيم همپوشانی 
دارند. سعی شده است منطقی ترين دسته بندی برای اين دو دسته 
عوامل در نظر گرفته شود. جدول شماره 4، نقل قول های مرتبط با 

تِم های فرعی را ارائه می نمايد؛ سپس بر اساس اين تم های فرعی، 
تِم های اصلی بر پايه دو گروه عوامل مستقيم و غيرمستقيم در 

جدول بعدی دسته بندی و مشخص شده اند )جدول شماره4(.

دسته بندی داده ها

تم های فرعی ارائه شده در جدول شماره 4 باتوجه به مؤلفه های 
کانال های توزيع و قرابت مفهومی آن ها، ذيل تم های اصلی زير 
دو  به صورت  تأثيرگذاری  نحوه  و  ميزان  اساس  بر  همچنين  و 
گروه اصلی عوامل مستقيم و غير مستقيم تقسيم بندی می شوند 

)جدول شماره 5(.

جدول 4. تم های فرعی و نقل قول های مرتبط با آن ها.

عناوین تم های فرعیتم های فرعی و نقل قول های مفاهیم شناسایی شده در مصاحبه هاکد مفاهیم

هزینه باال شبکه حمل ونقل11
»به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری هزینه نگهداری و توسعه شبکه حمل ونقل به دلیل مسائل زیر بنایی باالست...«

هزینه باال، عدم کارایی، عدم 
تطبیق با نیاز بازار، شبکه های 

ارتباطی ناکارآمد، ایمنی 
پائین،پوشش دهی نامتوازن 

مناطق، ظرفیت ناکافی

12
عدم کارایی سیستم حمل ونقل

»فقدان بازدهی الزم در ناوگان حمل ونقل و فرسودگی و غیراستاندارد بودن کارایی الزم را از شبکه حمل ونقل سلب 
نموده...«

13
عدم تطبیق با نیاز بازار 

»میزان و ترکیب وسایط نقلیه موجود در شبکه حمل ونقل محصوالت باغی با نیاز بازار و حجم مصرف در استان تهران 
مطابقت ندارد...«

14
شبکه های ارتباطی ناکارآمد 

»زیرساخت های شبکه مواصالتی نیز یکی از عواملی است که به دلیل فرسودگی باال و حجم باالی تردد در آن ها باعث 
تأخیر در بازاررسانی محصوالت و ناکارآمدی آن می شود...«

15
ایمنی پائین

»سیستم حمل ونقل به دلیل به روز نبودن و استهالک باال و شرایط زمینه ای مانند تجارب رانندگان و غیره ایمنی پائینی 
دارد...«

16

پوشش دهی نامتوازن مناطق
»پراکندگی جغرافیایی مزارع امکان دسترسی را دشوار می کند و سبب می شود در نقاط سهل الوصول تراکم سرمایه گذاری 

ایجاد شود. این شرایط باعث آرایش ناهماهنگ و محدود سیستم حمل ونقل شده و فقط برخی مناطق موردتوجه و 
بازاررسانی محصوالتشان شود...«

ظرفیت ناکافی17
»تعداد موجود وسایط نقلیه در شبکه حمل ونقل ظرفیت و توان الزم را برای بازار رسانی تمام محصوالت تولیدی ندارد...«

31
توزیع فیزیکی نامطمئن 

»مسئله مشهود در زمان توزیع حجم بارگیری بسیار زیاد و خارج از ظرفیت وسایط نقلیه و بعضاً بدون استفاده از باربند 
است که شرایط نامطمئن و ناایمنی را به وجود آورده است...«

توزیع فیزیکی نامطمئن، هدر 
رفت در زمان توزیع، عدم 
تقارن عرضه و تقاضا، نبود 

بیمه حمل ونقل

32
هدر رفت در زمان توزیع 

»میزان هدر رفت و پِرتی در زمان بارگیری و تخلیه چه به واسطه شیوه های حمل ونقل و چه به واسطه به کارگیری افراد 
غیرحرفه ای در زمان تخلیه بار بسیار باالست ...«

33
عدم تقارن عرضه و تقاضا

»در برخی از گونه های محصوالت باغی بر اساس ذائقه مشتریان حجم تقاضا باالست اما در طرف دیگر میزان عرضه با 
این مقدار تقاضا همخوانی ندارد و به صورت حبابی باعث افزایش قیمت می شود...«

34
نبود بیمه حمل ونقل

»بیمه محصوالت باغی در بخش توزیع و حمل ونقل غیرمرسوم است و مبادی غیررسمی توزیع امکان استفاده از بیمه را 
ندارند، ریسک توزیع باال رفته و ارسال و تحویل محصوالت نامطمئن است...«
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ادامه جدول 4. تم های فرعی و نقل قول های مرتبط با آن ها.

عناوین تم های فرعیتم های فرعی و نقل قول های مفاهیم شناسایی شده در مصاحبه هاکد مفاهیم

91
تفکیک باغداری از بازرگانی 

“پیگیری شغل باغداری به عنوان معیشتی و شغل پدری بدون هیچ آموزش و به کارگیری شیوه های بازاریابی و بازرگانی 
سبب شده تا ازنظر اقتصادی به بلوغ اقتصادی نرسند و در توزیع و بازاررسانی محصوالتشان نیز مشکل داشته باشند...”

تفکیک باغداری از بازرگانی، 
ضعف های آموزشی باغداران، 

عدم وجود سیاست های 
برندسازی در حوزه توزیع، 

خام فروشی و صنایع تبدیلی 
غیرکارآمد، رانت اطالعاتی 

عوامل غیررسمی بازار، 
برنامه ها و رویه های غیر 

تقاضامحور

92

ضعف های آموزشی باغداران 
“افزایش بازدهی تولید در یک سطح زیر کشت نیاز دارد تا باغداران با شیوههای نوین کشت و برداشت آشنایی داشته و 
تحت آموزش قرار گیرند تا در کسب وکارشان صرفه اقتصادی ایجاد کنند و با مدیریت توزیع محصولشان از ورود دالالن 

جلوگیری کنند...”

93

عدم وجود سیاست های برند سازی در حوزه توزیع 
“شیوه اداره سنتی بخش توزیع محصوالت باغی و وجود افراد حقیقی غیررسمی که زیر نظر شرکتهای رسمی حمل ونقل 

فعالیت نمی کنند ضربه بزرگی به این بخش وارد کرده و از ظهور و ایجاد برندهای قدرتمند در کانال های توزیع 
محصوالت باغی جلوگیری نموده است...”

94
خام فروشی و صنایع تبدیلی غیر کارآمد

“ ضعف کانال های توزیع و تأخیرهای زمانی در تحویل سبب شده است محصوالت باغی بی کیفیت در اختیار صنایع 
تبدیلی و کنسانتره قرار گیرد و تولیدکنندگان به خام فروشی بسنده کنند...”

95
رانت اطالعاتی عوامل غیررسمی بازار

“عدم دسترسی باغداران به اطالعات بازار، قیمت های به روز و میزان تقاضا شرایط را برای سوءاستفاده واسطه ها ایجاد 
کرده تا سودهای کالنی را در خرید و توزیع این محصوالت به دست بیاورند.”

96

برنامه های غیر تقاضامحور
“ معضل اصلی در حوزه ساست گذاری و برنامه ریزی عدم توجه به بخش تقاضا است تا فرآیند تولید همخوان با آن باشد. 
به طور مثال سال هاست که عدم توزیع مناسب سیب های شهر ارومیه باعث هدر رفت این محصول می شود به طوری که 

برای خوراک دام درنهایت استفاده می شود.”
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جدول 5. معضالت و مسائل اثرگذار مستقيم و غيرمستقيم بر سيستم توزيع محصوالت باغی و ميوه های فصلی در استان تهران.

ویژگی های فرعی)تم های فرعی(ویژگی های اصلی )تم های اصلی(

مسائل اثرگذار مستقیم

هزینه باال، عدم کارایی، عدم تطبیق با نیاز بازار، شبکه های ارتباطی ناکارآمد، ایمنی پائین جاده ها، پوشش دهی نامتوازن مناطق، شبکه حمل ونقل
ظرفیت ناکافی

احتکار، انبارهای غیراستاندارد، شرایط نگهداری نامناسب،هزینه باالی سردخانهانبار و نگهداری
توزیع فیزیکی ناایمن، هدر رفت در زمان توزیع، عدم تقارن عرضه و تقاضا، نبود بیمه حمل ونقلتوزیع و پخش

نبود تنوع، عدم استحکام، عدم جذابیت برای مصرف کننده، طراحی نامطلوب بسته بندی

قدرت انحصاری در فروش و توزیع برخی محصوالت، حباب قیمتی، ناهماهنگی در نظام قیمت گذاری، حاکمیت دالالن، توزیع واسطه ها
ناعادالنه درآمد

فاسد پذیری، کیفیت و درجه بندی، مقاومت پایین در برابر تغییرات فصلی، نوسانات قیمتیویژگی و نوع محصول
مسائل اثرگذار غیرمستقیم

میوه های قاچاق وارداتی، تعرفه های پایین واردات،سیستم تعزیراتی ضعیف، صرفه اقتصادی میوه های وارداتی، واردات بی رویه و واردات
بی منطق

هزینه باال، تهدیدات زیست محیطی، خشکسالی، معضل نقدینگی تولیدکنندگان، روش های کم بازده تولید، نهاده های کشاورزی کشاورزی سنتی
گران، ماشین آالت کشاورزی فرسوده، ضایعات باالی تولید 

تفکیک باغداری از بازرگانی، رانت اطالعاتی عوامل غیررسمی بازار، برنامه ها و رویه های غیر تقاضامحور، ضعف های آموزشی سیاست های اجرایی
کشاورزان، عدم وجود سیاست های برندسازی در حوزه توزیع، خام فروشی و صنایع تبدیلی غیرکارآمد
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تشریح یافته ها

از مؤلفه ها و  ارائه تصوير روشنی  و  يافته ها  به منظور تحليل 
ويژگی های اصلی و فرعی در قسمت بعد با اشاره کلی به نتايج و 
يافته های مصاحبه های صورت گرفته، به طور جزئی به تحليل و 

بررسی اين عوامل می پردازيم:

اين پژوهش با هدف شناسايی معضالت و مشکالت کانال های 
توزيع محصوالت باغی و ميوه های فصلی در استان تهران انجام  
گرفته  است. نتايج تحقيق به شناسايی 45 تم فرعی برای مسائل 
اثرگذار مستقيم و غيرمستقيم بر سيستم توزيع منجر شده است. 
در اين ميان 27 ويژگی فرعی )تم فرعی( مربوط به مسائل اثرگذار 
مستقيم بر سيستم توزيع و 18 ويژگی فرعی مربوط به مسائل 
اثرگذار غير مستقيم است. مسائل و معضالت اثرگذار مستقيم بر 
سيستم توزيع محصوالت باغی، شامل عواملی هستند که نقش 
اصلی را در عدم کارايی سيستم توزيع ايفا می کنند؛ و مسائل 
اثرگذار غيرمستقيم نيز مجموعه عواملی هستند که تأثير عوامل 

اصلی را پشتيبانی می کنند.

1. شبکه حمل ونقل

به لحاظ ساختاری، شبکه حمل ونقل کشور هزينه نگهداری و 
تعميرات بااليی دارد و از دو جنبه سخت افزاری و نرم افزاری ايجاد 
و افزايش بهره وری آن با مشکالت و هزينه های زيادی روبرو است؛ 
به طور مثال نيروی کارآزموده در اين حوزه به اندازه کافی وجود 
ندارد و ناوگان حمل ونقل در بخش محصوالت باغی فرسوده است، 

که اين مسائل کارايی اين سيستم را پايين می آورد.

تعداد وسايط نقليه موجود در سيستم حمل ونقل محصوالت 
باغی با نياز بازار و حجم مصرف در استان تهران مطابقت ندارد، 
اين امر باعث افزايش قيمت محصوالت شده و هزينه های حمل 
را باال می برد. زيرساخت های شبکه های ارتباطی از محل توليد 
تا استان تهران )بازار مصرفی( شرايط مناسبی ندارد و استهالك 
ناوگان حمل ونقل را افزايش داده و موجب آسيب به محصوالت 
می شود. همچنين اين شرايط ميزان ايمنی و سطح استاندارد را 
برای انتقال صحيح اين نوع محصوالت به بازارهای مصرف پايين 

آورده و ريسك سرمايه گذاری را افزايش می دهد.

2. انبار و نگهداری

باال  برای  که  است  شده  مشاهده  موارد  برخی  در  متأسفانه 
بردن قيمت محصوالت، عرضه کنندگان از ارائه محصول به بازار 
انبارشده را احتکار می کنند؛ اين  خود داری کرده و محصوالت 
مسئله عالوه بر آثار مالی، آثار روانی ناخوشايندی بر بازار مصرف 
موجود  انبارهای  می شود.  مصرف کننده  نااميدی  باعث  و  دارد 
در داخل و حومه شهر تهران، محصوالت را در شرايط مطلوبی 
باغی  است که محصوالت  در حالی  اين  و  نمی کنند  نگهداری 

نياز به شرايط نگهداری خاص و ويژه ای دارند ولی غالباً انبارهای 
موجود استانداردهای نگهداری مواد غذايی را ندارند. سردخانه های 
موجود باتوجه به قديمی بودن ميزان قابل توجهی از مصرف انرژی 
را دارند که هزينه های نگهداری محصوالت را افزايش می دهد و بر 

کيفيت محصوالت تأثير دارد.

3. توزیع و پخش

در  موجود  غيررسمی  و  شناسنامه دار  غير  نقليه  وسايط 
ميادين ميوه و تره بار که زير نظر شرکت های حمل ونقل فعاليت 
نمی کنند، تناسبی با حجم بارگيری ندارند و عالوه بر ظرفيت 
پائين معموالً بيش از ظرفيت، بارگيری می کنند و موجب توزيع 
ناايمن محصوالت باغی شده و درصد هدررفت محصوالت در زمان 
بارگيری و تخليه را افزايش می دهند. همچنين باتوجه به اين نکته 
که بيمه محصوالت باغی در بخش توزيع غيررايج است و مبادی 
غيررسمی توزيع امکان و شرايط استفاده از بيمه را ندارند، ريسك 
توزيع باال است و ارسال و تحويل محصوالت تضمين نشده است.

4. بسته بندی

با مشاهده نوع و فرآيند بسته بندی محصوالت باغِی موجود در 
بازار مواردی که بيشتر جلب نظر می کند، نبود تنوع مطابق ساليق 
مشتريان، عدم استحکام کافی در هنگام انتقال که در مواردی 
باعث آسيب  رساندن به محصوالت می شود، عدم جذابيت بصری 
برای مصرف کنندگان و نبود خالقيت در طراحی بسته بندی های 
موجود و همچنين در نظر نگرفتن شرايط نگهداری خاص اين گونه 

محصوالت است.

5. واسطه ها

باغی موجب شده  توزيع محصوالت  کانال های  در  معضالت 
که اين محصوالت به قيمت نازلی از باغداران خريداری شده و 
به قيمت بسيار بااليی به  دست مصرف کنندگان برسد و حباب 
قيمتی ايجاد شود. به رغم دشواری توليد محصوالت باغی، بخش 
عمده ای از سود حاصله به جيب واسطه ها و دالالن می رود. عمده 
محصولی که در مزارع و يا باغات ايران به دست می آيد تنها يك 
مسير را طی می کند و از مزرعه توسط دالالن به سمت ميادين 
ميوه و تره بار حرکت می کند. اگرچه تالش می شود تا محدوده 
قيمت توسط ميادين ميوه و تره بار معين شود، اما در سيستم 
وجود  محصوالت  قيمت گذاری  برای  مشخصی  متولی  موجود 
ندارد و حرف اول و آخر را واسطه ها می زنند که نشان از نوعی 
ناهماهنگی در فرآيند قيمت گذاری محصوالت باغی در کانال های 
توزيع است. اين معضل عالوه بر افزايش کاذب قيمت ها، نوعی 
قدرت انحصاری در شبکه توزيع با حاکميت واسطه ها و طوالنی 
شدن حلقه توليد تا مصرف را ايجاد می کند که سودهای هنگفتی 
به جيب واسطه ها سرازير شده و توزيع درآمد ناعادالنه به نفع آنان 

را سبب می شود.
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6. ویژگی و نوع محصول

کيفيت  توليد،  در  سنتی  شيوه های  به کارگيری  دليل  به 
محصوالت باغی يکنواخت نبوده و محصوالت توليدی درجه بندی 
می شوند و برحسب اين موضوع اقالم مصرفی مردم طبقه بندی 
از  که  آن هايی  و  متمول  مردم  برای  درجه يك  اقالم  می گردد. 
کيفيت کمتری برخوردار هستند بين اقشار ديگر جامعه توزيع 
می گردد. همچنين در کشور ما ميزان کشت يك محصول به 
دليل نوسان عرضه و تقاضای فصلی و قيمتی در بازار، با تغييرات 
زيادی مواجه است. عمده تغييرات و نوسانات گفته شده، حاصل 
فعاليت های واسطه ها برای حصول سود بيشتر بوده و اين امر 
ريسك سرمايه گذاری در توليد و ساخت کانال های توزيع گسترده 

و پايدار محصوالت باغی را به ميزان زيادی افزايش می دهد.

7. واردات

کارشناسان معتقدند که باتوجه به شرايط اقليمی و توليد چند 
برابر نياز کشور در ميوه های فصلی می بايست از واردات اين نوع 
محصوالت جلوگيری شود. باتوجه به عدم صدور مجوز برای واردات 
قانونی ميوه های فصلی در کشور، نشان از واردات غيرقانونی و 
قاچاق ميوه های خارجی دارد که البته ميزان اين محصوالت در 
بازار اندك است اما به هرحال باتوجه به ظرفيت داخل بايد با همين 
مقدار پائين نيز مقابله کرد. مشاهدات و بررسی ها نشان می دهد 
ميوه های قاچاق شده يا نوبرانه هستند و يا خارج از فصل وارد 
کشور می شوند و ميوه توليد داخل برای رقابت هنوز به بازار عرضه 
نشده است. به همين جهت سهمی از بازار ميوه های فصلی را 
ميوه های قاچاق به خود اختصاص داده و بازار را مختل می کنند 
و عالوه بر اين با قيمت های بسيار باال به مصرف کنندگان عرضه 
می شوند و برای فروشندگان صرفه اقتصادی دارند. از طرفی ديگر 
تعرفه های واردات قانونی محصوالت باغی ناچيز بوده و عمدتاً به 
چشم نمی آيند. کاهش سهم بازار به واسطه واردات بر توليد داخل 
تأثير داشته و عالوه بر آن از ظرفيت ناوگان لجستيك محصوالت 
باغی کاسته و کانال های توزيع مربوطه را ازلحاظ زمانی مختل 
می کند. مسائل مربوط به واردات غيرقانونی ميوه می تواند با يك 
سيستم تعزيراتی و نظارتی مناسب کاماًل برطرف شود اما به دليل 
هزينه های باال امکان پوشش تمام بازارهای مصرفی برای مقابله با 
ميوه های قاچاق و تخلفات وجود ندارد و سيستم نظارتی موجود 
به دليل وسعت و پراکندگی بازار و غيررسمی بودن اغلب معامالت 

دارای ضعف های عمده ای است. 

8. باغداری سنتی

به علت نارسايی های موجود در زيرسيستم های نگهداری، و 
باغی در کشورمان  ميزان ضايعات محصوالت  توزيع،  و  تبديل 
به نسبت باالست. ساالنه مقدار زيادی از محصوالت باغی تحت 
شرايط و روش های نامناسب برداشت، حمل و نقل، ذخيره سازی، 

کانال های توزيع و مصرف تبديل به ضايعات شده و از دسترس 
مصرف کننده خارج می شود. استفاده از شيوه های باغداری سنتی 
طرفی  از  و  می کند  تحميل  باغداران  به  را  بااليی  هزينه های 
خشکسالی، کمبود منابع طبيعی و آبی، ماشين آالت فرسوده بر 
بازده توليد تأثيرگذار است. نهاده های گران نيز ميزان هزينه های 
توليد را افزايش می دهد. از طرفی ديگر توليد کنندگان هنگام 
فروش محصوالت با مشکل مواجه اند و اغلب پول نقد دريافت 
باقی  خريداران  از  مدت دار  به صورت  مطالباتشان  و  نمی کنند 

می ماند.

9. سیاست های اجرایی

متأسفانه توليدکنندگان و باغداران سررشته ای از امور بازرگانی 
و بازاريابی ندارند و باغداری را به صورت معيشتی دنبال می کنند. 
مواردی که در نحوه بسته بندی،  بازاررسانی و توزيع محصوالت و 
قيمت فروش کاماًل مشخص است. اين مسئله سبب می شود تا 
ميان توليد و فروش شکاف ايجاد شده و ارزش افزوده اقتصادی 
نصيب کشاورزان نشود. بازده محصوالت نسبت به سطح کشت نيز 
در حد مطلوبی نيست و کاماًل واضح است که با توليد بيشتر در 
همان سطح زير کشت می توان سود بيشتری به دست  آورد. اين 
موضوع با آموزش های تخصصی شيوه های کشت و توليد تا حد 
زيادی قابل حل است. عدم دسترسی آزاد به اطالعات بخش های 
مختلف بازار و همچنين دشواری آن به دليل کوتاهی متوليان اين 
امر، شرايط را برای واسطه گری افراد منفعت طلب فراهم کرده و 
نوسانات توزيع، قيمت و احتکار را دامن  می زند که درنهايت شاهد 
تفاوت فاحش قيمت ها در زنجيره توزيع تا مصرف هستيم. از 
طرفی ضعف در برنامه ريزی استراتژيك و در نظر نگرفتن طرف 
تقاضا باعث شده است که ناکارآمدی سيستم توزيع محصوالت 
باغی بيشتر نمايان شود؛ به طوری که در زمان های متعددی از سال 
به داليل گوناگون شاهد کمبود اين محصوالت در بازار و افزايش 

قيمت ها هستيم.

بحث و نتیجه گیری

بر اساس يافته های اين پژوهش، فعاليت هايی نظير تهيه نقشه 
استراتژيك شبکه توزيع در اين بخش ضروری است. نتايج اين 
زيرساخت های  يکپارچگی  به  گرايش  می دهد  نشان  پژوهش 
شبکه های ارتباطی و حمل ونقل جزء حلقه های مفقودشده شبکه 
حمل و نقل محصوالت باغی در محدوده استان تهران هستند. از 
طرفی پژوهش های صورت گرفته توسط گراويس )2015( بر 
لزوم توسعه شبکه بازار رسانی و حمل و نقل سراسری بر مبنای 
نقاط استراتژيك عرضه و تقاضا با هدف تزريق ثبات و امنيت به 
شبکه راه ها، که مخاطرات سرمايه گذاری را کاهش داده و باعث 
توزيع بهينه به بازارهای مصرف محصوالت کشاورزی می شود، 

تأکيد دارند.
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با بهبود جريان محصوالت در امر انبارداری از سوءاستفاده های 
احتمالی در اين مرحله که باعث تالطم قيمت در بخش تقاضا 
می شود، جلوگيری به عمل می آيد. اين مسئله باتوجه به نتايج 
پژوهش در حوزه نگهداری و انبار محصوالت کشاورزی در محدوده 
استان تهران از آن غفلت شده است. گری و هالنسن11 )2015(، 
اذعان داشتند که توجه به شرايط نگهداری و انبار متناسب و با 
استفاده از فناوری های پيشرفته در خصوص محصوالت باغی و 
به طور کل فاسد پذير به واسطه ويژگی های منحصربه فرد اين گونه 
محصوالت عالوه بر اينکه باعث ثبات کيفيت می شود؛ شرايط 

متعادل تری را در فرآيند توزيع ايجاد می کند.

مسئله ای که باتوجه به نتايج حاصل از اين پژوهش وجود دارد 
اين مورد است که به واسطه عدم توجه به نوسازی ناوگان حمل ونقل 
و ارتقاء کيفيت عوامل دخيل در آن از معضالت بنيادی کانال های 
توزيع محصوالت باغی است. باتوجه به پژوهش های صورت گرفته 
توسط کومار و همکاران )2011(، پتيجون و همکاران )2002( 
و ماير و همکاران )2014( و يافته های پژوهش حاضر، بايستی 
بر ارتقاء بهره وری ناوگان حمل و نقل و نيروی انسانی چه به لحاظ 
کيفيت و چه کميت برای کاهش آسيب های احتمالی و مخاطرات 
پيش بينی نشده با منشأ خطای انسانی و تأخير زمانی در تطابق 

عرضه و تقاضا تأکيد داشت.

همچنين باتوجه به يافته های حاصل از اين پژوهش به دليل 
عواملی نظير نبود خالقيت و عدم توجه به مشتری گرايی، از اين 
لذا  است؛  شده  غفلت  باغی  محصوالت  بسته بندی  در  موضوع 
می توان نتيجه گرفت که در حوزه بازارشناسی نياز به دانش افزايی 
همکاران  و  لپاکسکی  و   )2002( همکاران  و  پتيجون  است. 
)2013( بر به کارگيری بسته بندی های جذاب و ايمن محصوالت 
کشاورزی در راستای جذب مشتريان بازارهای هدف و افزايش 

تقاضا و سهولت حمل ونقل تأکيد دارند.

بر همين اساس نتايج پژوهش حاضر بيانگر اين موضوع است که 
واسطه های غيررسمی حاکمان بالمنازع شبکه توزيع محصوالت 
به طوری که ساير عوامل  تهران هستند  باغی در محدوده شهر 
توزيع نظير حمل ونقل و حتی توليدکنندگان را تحت تأثير خود 
قرار داده اند. نياز است تا با ابزارهای قانونی نظير ماليات بر سود اين 
عوامل، شبکه توزيع محصوالت باغی از دالالن تصفيه شود. بوسو 
تأکيد   )2008( توسلی  و   )2007( زارع   ،)2013( همکاران  و 
دارند که تدوين شبکه توزيع رسمی با شفاف سازی و برجسته 
نمودن نقش های هر يك از عوامل دخيل در توزيع محصوالت 
از انحصار يك واسطه خاص و سوء استفاده های مرتبط با آن در 

شبکه جلوگيری کرده و به بازار ثبات می بخشد.

نتايج نشان  می دهد ويژگی هايی نظير فاسد پذيری، فصلی بودن 
تقاضا و الگوی مصرف در سيستم توزيع محصوالت باغی نقش 

11. Gery & Hollensen 

دارد و به واسطه فعاليت افراد غيرمتخصص برای حصول سود آنی 
باعث شده نوسانات قيمتی و عرضه در حيطه محصوالت باغی 
باال باشد و اين از معضالت کانال های توزيع اين محصوالت است؛ 
فلذا تجهيز سيستم توزيع، ايمن سازی و پيش بينی تقاضای فصلی 
و   )2015( استارك  است.  نياز  کاماًل  اين محصوالت  در حوزه 
دکر و همکاران )2013( بيان گر اين موضوع هستند که ويژگی 
و خصوصيات يك محصول در شکل گيری و همين طور قدرت 
به  دارد؛  نقش  محصول  آن  توزيع  در  دخيل  عوامل  از  هريك 
همين دليل شبکه توزيع بر مبنای مشخصات محصول بايستی 

طرح ريزی شود.

نتايج اين پژوهش نيز نمايانگر اين موضوع است که واردات 
مبادی  از  و چه  قانونی  به صورت  غيرکارشناسی چه  و  بی رويه 
بازارهای داخلی محصوالت باغی را  غير رسمی و قاچاق تعادل 
برهم زده و بخشی از سيستم توزيع محصوالت باغی داخلی را 
به سمت خود کشيده است. پژوهش های صورت گرفته، گرويس 
)2015( و بوسو و همکاران )2013( نشان می دهد که واردات 
در حوزه هر محصولی تمام ارکان بازار را تحت الشعاع خود قرار 
می دهد و عوامل توزيع را در صورت سودآور بودن به سمت خود 

می کشد و بازار را با چالش روبه رو می سازد.

با در نظر گرفتن خروجی اين پژوهش می توان بيان کرد که 
به کار گيری روش های نوين توليد در استحصال کيفيت و حجم 
ازلحاظ  را  باغی  توزيع محصوالت  بهتر، شرايط  بيشتر و  توليد 
بازده اقتصادی بهبود می بخشد. همچنين بايد گفت که به واسطه 
شيوه های سنتی توليد موجود؛ حجم توليدات پايين، ضايعات باال، 
و شرايط توزيع نامساعد است. پژوهش های صورت گرفته توسط 
و  جديدی  راعی  و   )2013( همکاران  و  بوسو   ،)2007( زارع 
همکاران )2009( شيوه های توليد کارآمد نقيصه های سيستم 
را  بيشتری  زمان  به طوری که  پوشش می دهد  تااندازه ای  توزيع 

بهبود اين کاستی ها در توزيع به وجود می آورد.

نتايج اين پژوهش نشان می دهد در داخل کشور و در محدوده 
توزيع محصوالت باغی در سطح شهر تهران به  سياست گذاری و 
برنامه ريزی استراتژيك بازار محور توجهی نشده و نبود سياست های 
ارتقائی در جهت آموزش عوامل توليد و عرضه محصوالت باغی در 
حيطه بازرگانی و بازاريابی مزيد بر علت شده تا اثربخشی توزيع 
اين محصوالت باتوجه به سياست های اتخاذی کاهش پيدا کند. 
همچنين دسترسی دشوار به اطالعات بازار و نبود منابع اطالعاتی 
معتبر در اين زمينه شرايط را برای عرضه مستقيم و بدون واسطه 
محصوالت باغداران توانمند با ريسك کمتر، سخت تر کرده است. 
کومار )2011( و لپاکسکی و همکاران )2013( نيز اذعان دارند 
که حمايت های فرابخشی برای توسعه يك شبکه توزيع کارآمد با 
همکاری بخش های مختلف زيرساختی و قانون گذار در سطح يك 

محدوده و منطقه و کشور تأکيد دارند.
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صورت گرفته،  تحليل های  از  به دست آمده  نتايج  مبنای  بر 
می توان پيشنهادات کاربردی زير را ارائه داد:

احداث و بهره برداری از محصوالت گلخانه ای و توسعه طرح های 
مبتنی بر کشت بدون خاك، باال بردن سطح توليد در هکتار و 
افزايش بهره وری و توسعه امور زراعی برای باال بردن راندمان توليد 

و کاهش ضايعات و ايجاد صرفه  اقتصادی در حوزه توزيع.

امکان سنجی جغرافيايی در مناطق نزديك به مزارع برای ايجاد 
صنايع تبديلی و بسته بندی وابسته برای کاهش بار از سيستم 
توزيع و جلوگيری از خام فروشی و ايجاد زنجيره ارزش افزايی 
برای ارتقاء سودآوری شبکه توزيع و افزايش سطح پوشش دهی 

سيستم توزيع در تمام بازار مصرف.

تجهيز و توسعه شرکت های خصوصی و يا تعاونی در بخش 
محصوالت باغی برای شکل گيری نظام مند شبکه توزيع رسمی 
حذف  طريق  از  توزيع  مسير  شدن  کوتاه  و  باغی  محصوالت 

واسطه ها و دالالن غيرمجاز.

ايجاد سردخانه ها و سيستم های پشتيبانی کانال های توزيع 
اين  فيزيکی  توزيع  بهره وری  ارتقاء  برای  کشاورزی  محصوالت 

محصوالت.

محصوالت  سريع  حمل  برای  راه آهن  خطوط  از  استفاده 
کشاورزی و ايمن تر شدن شبکه توزيع و همچنين ارتقاء بيمه های 
حمل و نقل محصوالت کشاورزی برای کاهش زيان های واردشده. 

تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نويسنده مسئول، مقاله حامی مالی نداشته است.
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