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  ن، گرگان، ایرادانشیاران گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان2

 27/9/1396؛ تاریخ پذیرش:  1/4/1396تاریخ دریافت: 

  چکیده
فرنگی در شهرستان رامیان است.  هاي مصرفی در تولید و عرضه توتاین پژوهش بررسی زنجیره تأمین نهاده هدف

و  ساختارمندها با تکیه بر مصاحبه کیفی نیمهآوري دادهجمع صورت کیفی و با روش پدیدارشناسی؛ بهتحقیق این 
کار،  فرنگی کنندگان: کشاورزان توت ) متشکل از مشارکت55تعداد: انجام شد. نمونه نمایا با حجم ( مشاهده مستقیم

هاي برفی انتخاب شدند. دادهگیري گلولهاستفاده از روش نمونهدر منطقه با  هانهادهکنندگان  فروشندگان و تأمین
ها توت فرنگی نشان داد که ل شد. بررسی زنجیره تأمین نهادهگردآوري شده با شیوه نگاشت ذهنی و روایتگري تحلی

دلیل موقعیت جغرافیایی خاص و  ها نشان داد که بخش کشاورزي شهرستان رامیان بهیافتهها متفاوت است. تأمین نهاده
 فرنگی باعمل نموده است. توسعه زنجیره توتفرنگی موفق  تشرایط آب و هوایی کوهستانی در زمینه کشت تو

وري آاي، فرهاي فروش کنار جادههاي محلی و بازارچههاي محلی در فصل برداشت، ایجاد بازارچهبرگزاري جشنواره
  اي ممکن است.م با توسعه برند منطقهأفرنگی (مربا، ژله، مارماالد) توو تولید محصوالت جانبی توت

  
  یذهنیان، تحقیق کیفی، نگاشت رام فرنگی، شهرستانمین، توتأمدیریت زنجیره ت :هاي کلیدي واژه

  
  1مقدمه

امروزه محققان و اساتید بزرگ به مدیریت زنجیره 
کید ویژه دارند؛ به أاورزي تمین در بخش کشأت

ثر، ؤمین مأاي که اعتقاد دارند مدیریت زنجیره ت گونه
عامل کلیدي براي ایجاد و تداوم مزیت رقابتی 

اشد. بتولید شده کشاورزان در بازار می محصوالت
د رقیبانی با تولیدات ها و مشکالتی ماننچالش

                                                             
  m.miri8807@gmail.comکاتبه: م مسئول*

والت کشاورزي، افزایش هزینه، نوسان قیمت محص کم
سامان اقتصادي بهکنندگان، اوضاع نافانتظار مصر

هاي عنوان گره ها بهکنندگان و وجود واسطهتولید
گردد؛ تا به ال یک کشاورز با بخش شهر، سبب میاتص

الت کشاورزي توجه ویژه مین براي محصوأزنجیره ت
  لحاظ گردد.

نند هایی چون کمبود منابع ماوجود محدودیت
هاي مختلف آوريزمین و یا در دسترس نبودن فن

وري هاي ارتقاء بهرهسبب شده است تا به روش
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این دلیل  ود. همچنین بهاي شعوامل تولید توجه ویژه
تفاده براي تولید، محدود و هاي مورد اسکه نهاده

یی را جستجو هااند، کشاورزان همواره راهابکمی
ي کمتر به کارگیري مقدار نهاده هبتوانند با بکنند تا  می

هاي کمیاب مقدار تولید بیشتري به خصوص نهاده
  .)1387(حیدري،  دست آورند

ضعف مدیریتی در سیستم توزیع و فروش 
تولید شده از مزرعه تا سبد  محصوالت کشاورزي

رده و یک سیستم اطالعاتی گستکننده؛ به مصرف
عنوان محصولی  فرنگی بهیکپارچه نیازمند است و توت

باشد، زیرا ازمند وجود چنین اطالعات دقیق میکه نی
بودن این محصول فسادپذیري باال و تعیین ارگانیک 

کنندگان حائز اهمیت بوده همواره براي مصرف
جزء محصوالت لوکس فرنگی نین محصول توتهمچ

باشد و مشتریان شهري و اورزي میبخش کش
فرنگی و ایل به مصرف توتروستایی زیادي تم

هاي جانبی آن دارند، پس محققان تحقیق فرآورده
مین أبرخود الزم دانستند تا مسیرهاي عرضه و ت

نهادهاي الزم براي این محصول از مزرعه تا بازار 
  فروش را مشخص نمایند.

 Fragariaفرنگی گیاهی است با نام علمی توت

sp،.  از خانوادهRosaceae  و با نام انگلیسی
Strawberry شود. این گیاه، علفی و چند  شناخته می

ست و از قرن ا هاي اروپا باشد که بومی جنگل ساله می
چهاردهم نوع وحشی آن به واسطه دارا بودن خواص 

فرنگی به  دارویی معروف شده است. تاریخچه توت
فرنگی  اسناد تاریخی، توتگردد، طبق  برمی 18قرن 

پیش از میالد در ایتالیا  234وحشی حداقل از سال 
 .)1388(توحیدلو و همکاران،  روییده است می

طور مستقیم و با دست انجام  فرنگی بهبرداشت توت
داشت منبع اصلی ل حاضر عملیات براشود و در ح می

 Ferreira et( باشدفرنگی میآسیب مکانیکی توت

, 2008.al(.  
ي هامین براي اولین بار در فعالیتأنجیره تمدل ز

هاي درون یک دریافت مواد اولیه و زیرمجموعه
 عملیات تولید، به آرامی و اقتصادي متمرکز شد

)Miller, 2012(مین به أ. مدیریت زنجیره ت
نظور انسجام م ها بهاي از نگرش موعهمج

ته نندگان، ذخایر و انبارها گفکمینأتولیدکنندگان، ت
هاي تا محصول در زمان مقرر، در مکان شودمی

درست و به مقدار مناسب تولید و توزیع شود و سطح 
ستی را با کمترین هزینه انجام دهد خدمات درخوا

), 2016.Tripathy et al(. مین أمدیریت زنجیره ت
مناسب براي رقابتی شدن در بازار الزم و ضروري 

ي ی و همکاراطمینان از اثربخش است؛ زیرا موجب
مین نیازهاي أها و تکنندگان، واسطه مینأمناسب با ت

   .)Colin et al.2015 ,( شودبازار می
فرنگی یکی از محصوالتی است که در  توت

شهرستان رامیان، در شهر دلند و بخش فندرسک 
استان گلستان باعث شده بازدهی خوبی داشته است 

 باشد. ا میاین محصول دار را در تولیدکشور رتبه سوم 
بر تأمین نیاز استان، بخشی از  عالوه این محصول

کند. این  ها را نیز تأمین می نیازهاي سایر استان
قابلیت نقد ، بودن ی مانند تازهمحصول داراي مشخصات

ایط خاص نگهداري، انبارداري، ، شرشوندگی سریع
بندي است که آن را از دیگر  نقل و بستهوحمل

است. این محصول، بسیار  محصوالت متمایز کرده
رس نمودن را  حساس بوده و قابلیت نگهداري و پیش

ندارد و به دلیل حجم باالي تولید و فسادپذیري آن 
هاي حمل و  نیازمند ایجاد صنایع تبدیلی و زیرساخت

 باشد و با نقل جهت بازاررسانی سریع محصول می
، نقش استفاده بیشتر از نیروي کارتوجه به 

اي در اشتغالزایی کشاورزي استان دارد.  کننده تعیین
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توسعه این محصول مستلزم در نظم گرفتن همه 
فرنگی از مرحله تأمین  ملزومات تولید و عرضه توت

سازي محیط کشت تا عرضه به بازار  نهاده و آماده
هاي  فرنگی در رامیان یکی از نمونه کشت توت است.

د رو کشت تخصصی کاالیی در کشاورزي به شمار می
اي از کشاورزان منطقه و  که جمعیت قابل توجه

ها به آن اشتغال دارند. توسعه کشت  خانوارهاي آن
صورت پایدار نیازمند تحلیل و  فرنگی در منطقه به توت

شناخت جامع زنجیره عرضه این محصول کشاورزي 
ولی از آنجا که هر فعالیت تولیدي نیازمند منابع است. 

نگی نیز به منابع مختلف فر مختلفی است، تولید توت
  جهت تولید نیازمند است. 

ي زمانی زنجیره عرضه محصوالت کشاورز
شود که تمامی منابع مورد اثربخش و کارآمد واقع می

نیاز براي ارائه خدمات از مزرعه تا مصرف فراهم 
فرنگی متشکل از رضه توتگردد؛ بنابراین زنجیره ع

عاتی و نهادهاي ی، اطالها و منابع مختلف مالنیازمندي
ره باشد. با واکاوي جزء به جزء زنجیفیزیکی می

مشکالت موجود توان عرضه با تکیه بر علم بازار می
شهرستان رامیان را  فرنگیدر زنجیره عرضه توت

یک زنجیره عرضه شامل تهیه مواد نمایان ساخت. 
خام، تولید کاال، حمل و نقل مواد و ارائه خدمات و 

شتري و جلب رضایت مشتري توزیع محصول به م
هاي زنجیره تأمین به  توجه به تمام بخش و باشد یم

صورت منسجم در جهت تأمین منافع متقابل اعضاي 
 Chopra and(باشد  مختلف زنجیره عرضه مؤثر می

Mendl, 2001(.   
هاي انجام شده و  با توجه به کمبود پژوهش

ید و هاي تول ریزي براي پایدارسازي نظام اهمیت برنامه
هاي تولید  وري در بخش کشاورزي از جمله نظام بهره

تخصصی کاال، این مطالعه کیفی با هدف بررسی 
هاي مصرفی در تولید و عرضه  زنجیره تأمین نهاده

فرنگی در شهرستان رامیان طراحی و به انجام  توت
 رسید.

ن عنوا مین بهأزنجیره ت: و پیشینه تحقیق مبانی نظري
هاي عرضه و یریت زنجیرهیک روش کلیدي در مد

 وري عالی شناخته شده استیابی به بهره دست
), 2016.Wiengaraten et al(.  خالدي و امجدي
ي کنند که رویکرد مدیریت زنجیره)، بیان می1387(

ها و تحویل ها به ستادهدر جریان تبدیل نهاده عرضه
کنندگان خارجی داراي اهمیت محصوالت به مصرف

  باشد.صوص در بخش کشاورزي میخ باالیی، به
در حالت کلی زنجیره تأمین از دو یا چند سازمان 

           ً                          شود که رسما  از یکدیگر جدا هستند و به تشکیل می
هاي مالی هاي مواد، اطالعات و جریانوسیله جریان

توانند ها میشوند. این سازمانبه یکدیگر مربوط می
حصول نهایی هایی باشند که مواد اولیه، قطعات، مبنگاه

فروشی و  و یا خدماتی چون توزیع، انبارش، عمده
کننده  کنند. حتی خود مصرففروشی تولید می خرده

ها در نظر توان یکی از این سازماننهایی را نیز می
   ).1388بالغ،  (حیدري قرهگرفت 

کند که مدیریت زنجیره بیان می ،)2008رویکل (
به آن یک  عرضه در بخش کشاورزي و صنایع وابسته

بخش بزرگ چند وجهی را که شامل ایجاد کسب و 
 گرددمرتبط با بخش محصوالت کشاورزي میکارهاي 

فروشندگان ( هاکنندگان نهاده) عرضه1که عبارتند از: 
منابع ) فراهم آورندگان 2یمایی)، کود و موادش

) 3ره)، ها، تحقیق و توسعه، مشاوران و غی بانک(
کنندگان یا صنایع فرآوري، ي) فرآور4تولیدکنندگان، 

 ) بخش تدارکات و پشتیبان6 ) کارخانجات،5
هاي حمل و نقل، سردخانه و انبارداري). شرکت (

أمین در صنعت بنابراین تحلیل زنجیره عرضه و ت
از یک ابزار ارزشمند است که برداري کشاورزي بهره

 ها و یا صنایع درگیرهاي رقابتی را براي شرکتمزیت
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تاکنون  .)Beamon, 1999( ایجاد نمود توانمی
هاي متعددي به مقوله زنجیره تأمین در پژوهش

ها در  اند که فقط محدودي از آنکشاورزي پرداخته
مورد محصوالت کشاورزي بوده است. درباره زنجیره 

فرنگی در منطقه مورد  اي تولید توته تأمین نهاده
  مطالعه نیز تاکنون تحقیقی انجام نشده است. 

تحلیل اثرات )، با بررسی 1392لطیفی و همکاران (
هاي فرش دستباف اجتماعی تعاونی -اقتصادي

روستایی استان همدان، به این نتیجه رسیدند که بین 
قالیبافان عضو و غیر عضو تعاونی به لحاظ میزان 
تولید، درآمد حاصل از قالیبافی، دسترسی به وام و 

و تسهیالت  تسهیالت قالیبافی، دسترسی به وام
قالیبافی، دسترسی به مواد اولیه و ابزار قالیبافی، میزان 
تعامی اجتماعی، میزان آگاهی اجتماعی، دانش و 

داري وجود  آگاهی تخصصی قالیبافی تفاوت معنی
طوري که قالیبافان عضو تعاونی از وضعیت  دارد. به

بهتري در مقایسه با قالیبافان غیر عضو برخوردار 
  اند. بوده

با بررسی مدیریت  )،1391( دحسامی و ساوجیزن
ریسک در مدیریت زنجیره تأمین نتایج نشان دادند که 

هاي زنجیره تأمین به ترتیب اولویت  ترین ریسکمهم
آوري  عبارتند از: محیطی، منابع مالی، استراتژي، فن

اطالعات و ارتباطات، تجهیزات و تکنولوژي. 
با بررسی  )،1389( پورسلیمانی و همکاران قلی

عملکرد زنجیره تأمین صنایع پتروشیمی (تأثیر عوامل 
یابی تولید، عدم اطمینان زنجیره تأمین و اقدامات  مکان

این نتیجه رسیدند که عملکرد  ساخت و تولید)، به
زنجیره تأمین صنعت پتروشیمی، تحت تأثیر عوامل 

یابی تولید، عدم اطمینان زنجیره تأمین و اقدامات  مکان
، )2008و هارتلی (کایناك  تولید قرار دارد. ساخت و

مدیریت زنجیره تأمین متشکل از دو بخش داخلی و 
خارجی بوده و مشتریان، تأمین کنندگان و مشتري 

د. مداري در حوزه مدیریت زنجیره عرضه قرار دارن
فعاالن اصلی زنجیره  )،2016گتاچو و همکاران (

 ، تجارندگانکنکنندگان، تولیدشامل تأمین ارزش قارچ
  باشد.و کاربران نهایی می

هاي پیشین و مسأله  با توجه به آنچه در بخش
اصلی پژوهش مطرح شد، این تحقیق با هدف اصلی 

فرنگی در  هاي تولید توتبررسی زنجیره تأمین نهاده
مناطق روستایی انجام گرفته است. از دیگر اهداف این 

با توجه به هاي تولید پژوهش این بود که تأمین نهاده
باشد و در  چگونه می (سنتی، مکانیزه) هاي تولید شیوه

اي  هاي واسطه هاي تولید چه حلقهزنجیره تأمین نهاده
 دخیل هستند.

  
  روش تحقیق

این پژوهش از منظر پارادایم، کیفی محسوب 
هاي شود و با هدف بررسی زنجیره تأمین نهاده می

 فرنگی به روش مصرفی در تولید و عرضه توت
در این پژوهش،  شناسی به انجام رسیده است.پدیدار

براي  1از مصاحبه کیفی و عمیق نیمه ساختارمند
  ها استفاده شده است.  گردآوري اطالعات و داده

، و تحقیقبر این اساس، با توجه به ماهیت هدف 
تیم قوي در این زمینه، پژوهشی عدم وجود پیشینه 

اکتشافی یک رویکرد  تاپژوهش را بر آن داشت 
جامعه آماري این تحقیق شامل  .برگزینند

اندرکاران زنجیره تأمین در نظام کشت  دست
فرنگی در شهرستان رامیان شامل: کشاورزان  توت
کنندگان قطعات آبیاري،  کار، تأمینفرنگی توت
کنندگان و فروشندگان کود و سموم شیمیایی و  تأمین
ندي ببسته هاينهادهکنندگان  کنندگان و تأمینتولید

 گزینشاست.  )کاسه، سلفون و جعبه(
 13از هدفمند  در مطالعه به شیوهکنندگان  مشارکت

                                                             
1- Semi-structured deep interview 
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شد. در ابتدا با مراجعه  انجاموستا در این شهرستان ر
به شوراي اسالمی روستا تعدادي از کشاورزان با 

نیاز در  سابقه کشت باال معرفی شدند. اطالعات مورد
گري  ه مصاحبهن تحقیق به شیودسترس در ای

م با مشاهده مستقیم گردآوري شد. أساختارمند تو نیمه
گیري هدفمند از ها از تکنیک نمونهدر انجام مصاحبه

نوع بارز در مرحله اول (مصاحبه با کشاورزان با 
فرنگی و شناخته شده)،  تجربه و شاغل به کشت توت

و گلوله برفی در مرحله دوم (مصاحبه با افراد معرفی 
ها) بهره گرفته شده است.  سوي سایر نمونه شده از

یند گردآوري اطالعات تا سطح آاندازه نمونه و فر
بدین  ؛اشباع نظري اطالعات قابل دسترس ادامه یافت

نمونه، مورد مصاحبه قرار گرفته است که در  55، شیوه
کنندگان کشاورزان شاغل به نفر از مصاحبه 30این بین 

منظور بررسی  ین بهفرنگی بودند. همچن کشت توت
هاي تولید و عرضه با دیگر کامل زنجیره تأمین نهاده

کنشگران از قبیل فروشندگان کود و سموم شیمیایی 
ها، کارگاه واقع در روستا و شهر، ابزار و یراق فروشی

کننده کاسه، سلفون و جعبه و تولید و عرضه
هاي کنندگان قطعات آبیاري، مصاحبه عرضه

صورت گرفت. این افراد عبارت بودند ساختارمند  نیمه
نفر  5کننده کود و سموم شیمیایی، فر عرضهن 10از: 

نفر صاحب کارگاه تولید و  2ابزار و یراق فروش، 
نفر عرضه  2نفر پالستیک فروش و  7عرضه جعبه، 

صورت  ها بهکننده قطعات آبیاري. مصاحبه
صورت  ساختارمند با افراد درون شهرستان به نیمه

  به چهره و میان فردي انجام شد. چهره
یافته مصاحبه، پروتکل براي هدایت نظام

پرسش از کشاورزان مشغول  19گري شامل  مصاحبه
فرنگی (از مرحله قبل از کشت تا پس  به کشت توت

پرسش از دیگر کنشگران و  5از برداشت محصول) و 
. شدهاي تولید تدوین فعاالن در زمینه تأمین نهاده

ها و شبکه ارتباطی تأمین  ع تأمین نهادهشناخت منب"
توجه بود. به بیان  ترین موضوعات مورد مهم "آن

هاي تولید مورد توجه دیگر نه تنها منبع تأمین نهاده
اي واسط و خطوط ارتباطی ه قرار گرفت، بلکه حلقه

  مورد تأکید قرار گرفتند.بین کنشگران مختلف نیز 
دف پژوهش با براي رسیدن به روایی الزم، ابتدا ه

ها نیز تالش افراد در میان گذاشته شد. در طی مصاحبه
گردید تا با طرح مفاهیم و مضامین و مصادیق مرتبط 

هاي محوري به مثابه نقاط عطف مصاحبه، با پرسش
نظر  زمینه براي هدایت جریان مصاحبه به مسیر مورد

فراهم شود تا به درك مشترك کلیت مدار حول 
کمک شود. همچنین سعی شد  محورهاي مورد بحث

بخشی  هاي مطرح شده، تنوع شفاف نمودن پرسشبا 
شده (از طریق شکستن  هاي مطرح به پرسش

ها، اطمینان  هاي محوري) و نحوه طرح آن پرسش
شوندگان درباره حفظ محرمانگی و  بخشی به مصاحبه

امانت در قبال اطالعات ارایه شده جهت تسهیل ابراز 
بازخورد و کسب نظر ها،  هاي آن دیدگاه

بندي نهایی در شوندگان در مورد نتایج و جمع مصاحبه
هاي مختلف دست اندرکار و کسب اطالعات از گروه

جاي پرسش و پاسخ،  گو حول موضوع اصلی به و گفت
یید پایایی أدر تروایی در حد باالیی حفظ شود. 

ها، یک نفر  هاي کیفی نیز در فرآیند گردآوري داده داده
کننده مطالب وجود  کننده و یک نفر یادداشت تسهیل

شد. ضبط  ها می تر داده داشت که موجب ثبت دقیق
کنندگان نیز این امکان را  صدا با هماهنگی مشارکت

        ً                  ها مجددا  پیاده شده و نکات  هفراهم نمود که مصاحب
افتاده نوشته شوند. جهت باالبردن ثبات و قابلیت جا

ها، پاسخ  تمرکز و مصاحبههاي م هاي گروه اعتماد یافته
کنندگان خوانده شد و تأیید       ً            مجددا  براي مشارکت

دست آمد یا اصالح شد. همچنین در  هها ب نظرات آن
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هاي  رفت و آمدهاي مکرر با افراد مختلف، دیدگاه
  دست آمد و تکمیل شد. هافراد گوناگون ب

اطالعات به دو شیوه اصلی اقدام شد.  عرضهبراي 
الگوهاي نمایاي مسیرهاي  1ذهنییک شیوه، نگاشت 

فرنگی بود. بر این اساس تالش  مین در توتأزنجیره ت
سازي  شد تا از دیدگاه پاسخگویان و با یکپارچه

ها، ارتباط بین کنشگران مختلف تأمین  الگوي ذهنی آن
هاي تولید ترسیم شود. الزم به ذکر است که به نهاده

در  دلیل محدودیت حجم مقاله، این نگاشت فقط
ها (کود، سموم شیمیایی، جعبه) در مورد تأمین نهاده

فرمایی ترسیم گردید. شیوه دوم  شیوه خویش
ها و مبتنی بر تلفیق برداشت 2روایتگري یکپارچه

کنندگان به شیوه روایتی براي  هاي مشارکت گفته نقل
  هاي ترسیم شده است.توضیح نگاره

  
  هایافته

کشاورزانی  طالعه:نیمرخ توصیفی نظام تولید مورد م
که در این پژوهش مشارکت داشتند داراي سابقه 

 30ها قریب به  سال به باال بوده و برخی از آن 5کشت 
سال مشغول این حرفه بوده و داراي تجربه کاري و 
سطح زیر کشت باالیی بودند. نوع مالکیت زمین به 

اي و دهقانی بود. روش کشت  صورت ملکی، اجاره
هاي مالی باالي  دلیل هزینه بهمرسوم در منطقه 

هاي مکانیزه و توان مالی اندك کشاورزان به  روش
اي بوده و صورت سنتی و به روش جوي پشته

چنین آبیاري به روش غرقابی است. زمان مناسب  هم
فرنگی با توجه به شرایط اقلیمی منطقه از  کشت توت

هاي  آبان ماه تا اواسط آذر ماه بوده و در پاییز بوته
کارند. کشت پاییزه  ماده شده را در زمین اصلی میآ

داري آن در یک محل  ها و نگه نیاز به تهیه قبلی بوته
  دیگر دارد.

                                                             
1- Mind mapping  
2- Integrated narration  

هاي  زنجیره تأمین نهاده: زنجیره تأمین نهادهعناصر 
ها تشکیل  تولید، از دو بخش تولید و تأمین نهاده

گردیده است. منظور از تولید نهاده مراحلی است که 
ا از جمله نهال، توسط تولیدکنندگان تولید و در ه نهاده

باشد با استفاده از  ها می ي بعد که تأمین نهاده مرحله
هاي مختلف که بسته به شیوه تولید دارد، در  روش

در زمینه تولید  گیرد. اختیار کشاورز قرار می
) 1: عبارتند ازاي  ترین منابع نهاده فرنگی مهم توت

سازي  شاورزي جهت آماده) ادوات ک2زمین مناسب، 
) تأمین آب جهت آبیاري و در صورت آبیاري 3زمین، 

) نیروي 4آبیاري،  تجهیزاتاي تهیه  به روش قطره
انسانی از مرحله قبل از کاشت تا برداشت محصول، 

) بیلچه یا سیخ 7) کود شیمیایی، 6) کود حیوانی، 5
) سبد و صافی 9) سموم شیمیایی، 8، بوتهبراي کشت 

) کاسه و سلفون و جعبه 10برداشت محصول، براي 
) جعبه 11صورت سفارشی،  بندي به جهت بسته

) وسیله حمل و نقل، 12بندي،  مخصوص براي بسته
  ) تیشه، بیل، چنگه و چاقو.13

هاي گذشته، ارقام محلی  در سال: موردنیاز بوتهتولید 
گرفت.  (ارقام اتابکی) مورد استفاده کشاورزان قرار می

دلیل ماندگاري کم، داشتن میوه ریز و بازار پسند  اما به
نبودن آن، استفاده از این ارقام، در حال حاضر، بسیار 

شود.  کمتر شده و در برخی مناطق دیگر کشت نمی
طی چند سال اخیر، بیشترین ارقام کشت شده در این 
منطقه، ارقام خارجی همچون کامروسا و سلوا و در 

است. علت انتخاب این برخی نقاط رقم پاروس بوده 
ارقام کیفیت بهتر، باردهی بیشتر، ماندگاري باال، سفتی 
محصول، بازارپسندي بیشتر و رنگ جذاب این ارقام 

  بوده است.
داري  ها و نگه کشت پاییزه نیاز به تهیه قبلی بوته

آن در یک محل دیگر دارد. برخی از کشاورزان اقدام 
هاي آینده کرده و  لنیاز براي سا مورد بوتهداري  به نگه
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فرنگی  در قطعه زمینی که سال گذشته زیر کشت توت
بوده، با انجام عملیات زراعی همچون آبیاري مداوم، 

داري  وجین کردن و سمپاشی به موقع اقدام به نگه
را  بوته نیاز خود کرده و در زمان کشت، مورد بوته

اي در  صورت دسته توسط نیروي کارگر وجین و به
کیسه قرار داده و به زمین اصلی منتقل  جعبه و یا

خود را به فروش گذاشته و به هم مازاد  بوته .کنند می
فروشند. همچنین  روستاییان و روستاهاي اطراف می

از هم روستاییان و  در صورت کمبود و یا نداشتن
نیاز خود را خریداري  مورد بوتهافراد بومی و محلی، 

هاي  از طریق واسطه نیاز، مورد بوتهنمایند. تهیه  می
هاي تبلیغاتی و با  محلی و یا از طریق بنرها و پوستر

صورت مستقیم و دیدن  مراجعه حضوري و مشاهده به
  گیرد. انجام می بوتهکیفیت 

: سازي زمیننیاز جهت آماده تأمین ادوات مورد
سازي زمین از تابستان  اقدامات اولیه جهت آماده

شامل تراکتور، شخم، نیاز  شود. ادوات مورد شروع می
کشی  دیسک، هموار کردن سطح زمین، چنگه و خط

                      ً              صورت شخصی بوده و معموال  کشاورز تمامی  زمین به
صورت آماده  این ادوات را دارد (برخی از ادوات را به

آباد)  از شهرهاي اطراف (گرگان، گنبد، علی آباد، تقی
نیاز را به  تهیه نموده و بخشی دیگر از ادوات مورد

ي ها و تراشکاري  رت سفارشی از جوشکاريصو
در صورت نداشتن کنند).  روستاهاي اطراف تهیه می

روستاییان خود و افراد بومی و  ادوات کشت، از هم
  نماید. اي تهیه می صورت کرایه محلی و به

یکی از موارد ضروري و مهم : تأمین کود شیمیایی
 فرنگی شرایط خاك بوده و میزان رشد براي رشد توت

و باردهی بوته بستگی به عناصر و مواد معدنی و 
که اکثر  حاصلخیز بودن خاك دارد و با توجه به این

اي و  صورت اجاره هاي کشاورزي منطقه به زمین
چنین عدم آیش زمین و کشت  دهقانی بوده و هم

مداوم آن، نیاز به تقویت بیشتر داشته و به همراه کود 
ی نیز استفاده حیوانی و مرغی از کودهاي شیمیای

شود. الزم به توضیح است که در گذشته تأمین کود  می
طور مستقیم و از مرکز خدمات جهاد  موردنیاز به

  گرفت. کشاورزي صورت می
شیوه تأمین کود شیمیایی به : فرماییشیوه خویش

صورت مستقیم و غیرمستقیم بوده و محل تهیه نهاده 
 باشد. متفاوت می

در ه محلی و شهري): الف) مستقیم (بدون واسط
حالت مستقیم کشاورز با داشتن دفترچه کشاورزي به 

نماید. البته این مرکز خدمات واقع در شهر مراجعه می
شیوه تأمین به عقیده کشاورزان خیلی کم اتفاق 

ي کود شیمیایی مورد                       ً    افتاد و کشاورزان معموال  همه می
صورت آزاد از مراکز خرید و فروش  نیاز خود را به

  کنند. هاي تولید تأمین میهادهن
مستقیم (بدون واسطه محلی ولی با ) غیر1-ب

مستقیم کشاورزان به در حالت غیرواسطه شهري): 
کنند. مراکز فروش در گرگان و گنبد مراجعه می

مراجعه کشاورزان براي تهیه کود شیمیایی، به هر یک 
وم ها (سمدلیل تهیه سایر نهاده از این مراکز فروش، به

  باشد. شیمیایی) از همان محل می
) غیرمستقیم با دو حلقه واسط (واسطه محلی 2-ب

کشاورزان از طریق  هاي محلی و شهري): یا واسطه
اي محلی که شامل دالل محلی، اقوام ه یکی از واسطه
ها و یا اقوام و دوستان ساکن در شهر  و هم روستایی

پردازند. هر یک از افراد  باشد، به تأمین نهاده می می
صورت مستقیم و یا  اي ممکن است خود به واسطه

مستقیم به مرکز فروش کود شیمیایی مراجعه نموده غیر
د نهاده مذکور را و یا از مراکز فروش در گرگان و گنب

  تهیه کنند.
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در شیوه کارفرمایی کلیه نهاده (کود)، : کارفرمایی
گردد. کارفرما ممکن است  توسط کارفرما تأمین می

کود موردنیاز را از داخل استان تهیه و سفارش دهد و 
ها و  روستایی کشاورز از طریق دالل محلی، اقوام و هم

نیاز خود و دوستان ساکن در شهر نهاده موردوام یا اق
را تهیه کند و در زمان برداشت محصول، محصول 

بفروشد. به عقیده کشاورزان دالیل  ها خود را به آن
ها عبارت است از: عدم  این وابستگی به واسطه

شناخت کشاورز نسبت به نهاده مناسب، اعتماد بیش 

مالی براي رفت  از اندازه به دالل محلی، نداشتن توان
  و آمد به شهر و مواردي از این قبیل.

با توجه به شرایط اقلیمی و : تأمین سموم شیمیایی
ترین آفات  وجود رطوبت باال در منطقه متداول

ها، کنه، لکه برگی،  فرنگی در منطقه شامل شته توت
باشد و کشاورزان از  ها و نماتدها می حشرات، ویروس

ه از سموم شیمیایی اقدام به روش شیمیایی و با استفاد
کنند. کشاورزان براي  ها می مبارزه و کنترل بیماري

و   تقویت و افزایش رشد، افزایش گل و برگ

 

مراکز فروش و 
عرضه کود  در 

 تهران
 

 محلی دالل

اقوام و دوستان در 
 شهر

 هم روستاییاقوام و 

 مراکز فروش در گنبد

 مراکز فروش در گرگان

تولید کننده 
 روستایی

 .تهیه کود شیمیایی به روش خویش فرمایی -1شکل 

 راهنماي شکل

                                    مستقیم
      مستقیم                         غیر

      واسطه محلی                        
   واسطه شهري                        

        دریافت کننده و ارائه کود شیمیایی 
 

هرچقدر اهمیت تأمین منبع بیشتر، خطوط در شکل 
نشان داده شده است که با  تريدار با رنگ تیرهجهت

هاي  روشنی استفاده رنگنبع تأمین از کاهش اهمیت م
   شده است.
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هاي تقویتی  فرنگی از محلول زایی بیشتر توت ریشه
نحوه تأمین سموم شیمیایی  نمایند.شیمیایی استفاده می

ترسی ا و راحتی دسه نیز بسته به محل تهیه سایر نهاده
  به سموم شیمیایی متفاوت است.

فرمایی کشاورز به دو در شیوه خویش: فرماییخویش
مستقیم به تهیه سموم شیمیایی صورت مستقیم و غیر

  پردازد.می
در  الف) مستقیم (بدون واسطه محلی یا شهري):

حالت مستقیم کشاورز به مراکز توزیع در شهر گرگان 
ن شیوه تأمین به عقیده نمود، البته ایو گنبد مراجعه می

افتاد و کشاورزان سموم کشاورزان خیلی کم اتفاق می
موردنیاز خود را از نزدیکترین مرکز فروش نهاده تهیه 

  نماید.می
) غیرمستقیم (بدون واسطه محلی ولی با 1-ب

مستقیم کشاورز به در حالت غیرواسطه شهري): 
 مراکز فروش نهاده در شهر مراجعه کرده و از طریق

هاي  هاي شهري، مراکز خرید و فروش نهاده واسطه
صورت غیرمستقیم سموم  کشاورزي واقع در شهر، به

  نماید. موردنیاز خود را تهیه می
) غیرمستقیم با دو حلقه واسط (از طریق 2-ب

هاي محلی و شهري):  واسطه محلی یا واسطه
هاي محلی که شامل دالل  کشاورز از طریق واسطه

ها و یا اقوام و دوستان م روستاییمحلی، اقوام و ه
پردازد. هر یک  ساکن در شهر باشد، به تأمین نهاده می

اي ممکن است خود مستقیم و یا از افراد واسطه
هاي فروش مراجعه نموده و مستقیم به نمایندگی غیر

الزم به ذکر است که در  سموم موردنیاز را تهیه نمایند.
ن مالی فرنگی توا مراحل کاشت و داشت توت

کشاورزان براي خرید سموم کشاورزي بسیار اندك 
صورت  دلیل کمبود نقدینگی به ها به است و اکثر آن

قرض و سرمحصولی (در زمان برداشت محصول) 
نمایند و تنها تعداد هزینه خرید سموم را پرداخت می

صورت نقدي اقدام به خرید  معدودي از کشاورزان به
  کنند. می

از طریق سمپاش پشتی که  سمپاشی در سطح کم،
اکثر تولیدکنندگان کوچک و با سطح زیر کشت اندك 
آن را به صورت شخصی دارند و در صورت بزرگ 

هاي تراکتوري  بودن سطح زیر کشت از طریق سمپاش
روستاییان و  اي از هم که به صورت شخصی و یا کرایه

گیرد. اوج مصرف  شود، انجام می اقوام محلی تهیه می
اواسط اسفندماه و در فروردین ماه قبل از سموم در 

  باشد. باردهی محصول می
فرنگی از  دوره برداشت توت: تأمین سبد و صافی

اواخر فروردین شروع شده و تا نیمه دوم خرداد ماه 
فرنگی به بازار،  ادامه دارد. کشاورزان براي عرضه توت

نمایند. زیرا در  فرنگی را صبح زود برداشت می توت
داري  فرنگی خنک بوده و قابلیت نگه ن توتاین زما

صورت دستی بوده و  بیشتري دارد. برداشت به
تولیدکنندگان محصوالت خود را براي عرضه به 

  نمایند. هاي محلی و بیرون از استان برداشت می بازار
باشد.  خوري می قسمت عمده محصول براي تازه

از فرنگی را همراه با قسمتی از کاسبرگ و بخشی  توت
فرنگی  که توت کنند و با توجه به این ساقه برداشت می

در حین برداشت و پس از برداشت نسبت به فشار و 
باشد، بایستی با دقت فراوان توسط  ضربه حساس می

انگشتان (انگشت اشاره و شست) دست چیده شود. 
هاي رسیده یک روز در میان انجام  برداشت میوه

  شود.  می
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درصد  75                               ًفرنگی براي برداشت، باید تقریبا  توت
رسیده و قرمز شده باشد. در زمان چیدن، براي 

هاي کوچک  فرنگی، از صافی آوري توت جمع
پالستیکی استفاده شده و پس از پر شدن صافی 

آوري شده، داخل  هاي جمع فرنگی کوچک، توت
دا و انتهاي هاي بزرگ که ابت ها، سبدها و یا جعبه صافی
شوند. در دوره  اند، ریخته می ها قرار داده شده جوي

هاي رونده  دلیل آبیاري منظم ساقه برداشت به
فرنگی شروع به رشد کرده و در صورت تماس  توت

با خاك و وجود رطوبت کافی رشد کرده و ریشه آن 
گیرد. در این حالت گیاه  بر سطح خاك قرار می

اهش میزان باردهی دختري تولیدشده، که باعث ک
شود. به همین دلیل در این زمان  فرنگی می توت
وسیله چاقو یا هر شی نوك تیز  کنندگان به تولید
نحوه تأمین سبد  نمایند. هاي رونده را حذف می ساقه

هاي کوچک نیز بسته به محل تهیه سایر و صافی
  ا و راحتی دسترسی به آن، متفاوت است.ه نهاده

فرمایی کشاورز به وه خویشدر شی: فرمایی خویش
  پردازد.مستقیم به تهیه سبد و صافی میصورت غیر

) غیرمستقیم (بدون واسطه محلی ولی با 1-الف
مستقیم کشاورزان به در حالت غیرواسطه شهري): 

مراکز فروش نهاده در شهر مراجعه کرده و از طریق 

  راهنماي شکل

 دالل محلی

مراکز فروش 
و عرضه 
سموم  
 درتهران

 

 اقوام و
 دوستان در شهر

 اقوام و هم روستایی

 مراکز فروش در گنبد

 مراکز فروش در گرگان

 تولید کننده
 روستایی

.به روش خویش فرمایی تهیه سموم شیمیایی -2 شکل  

                    مستقیم                              
      غیر مستقیم                       

       واسطه محلی                 
 

     

   واسطه شهري                         

     دریافت کننده و ارائه سموم شیمیایی
 

     

 

تأمین منبع بیشتر، خطوط  در شکل هرچقدر اهمیت
تري  نشان داده شده است که با دار با رنگ تیرهجهت

هاي روشنی رنگکاهش اهمیت منبع تأمین از 
   استفاده شده است.
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هاي شهري به مراکز خرید و فروش واقع در  واسطه
صورت غیرمستقیم سبد و  نموده و به شهر مراجعه
  نمایند. نیاز خود را تهیه می صافی مورد

مستقیم با دو حلقه واسط (از طریق  ) غیر2-الف
 هاي محلی و شهري): واسطه محلی یا واسطه

هاي محلی که شامل دالل  کشاورز از طریق واسطه
ها و یا اقوام و دوستان محلی، اقوام و هم روستایی

 پردازد.و شهر باشد، به تأمین نهاده می ساکن در روستا
اي ممکن است خود مستقیم و هر یک از افراد واسطه

هاي فروش مراجعه و سبد مستقیم به نمایندگییا غیر
  نیاز را تهیه نماید. و صافی مورد

پس از برداشت محصول برخی : تهیه ظروف و جعبه
بندي فرنگی را سر مزرعه بسته دگان توتاز تولیدکنن

موده و تعدادي از تولیدکنندگان به واسطه داشتن ن
فرنگی را  وسیله حمل به منزل خود منتقل کرده و توت

ند. کنبندي می زیر سایه و در محلی خنک بسته
فرنگی را  بندي توتتولیدکنندگان به دو روش بسته

  دهند. انجام می
روش اول: کشاورزانی که سطح زیر کشت کمی 

ت که میزان باردهی بوته دارند، در ابتداي برداش
فرنگی کم و محصول نوبرانه است، محصول  توت
گرمی  500الی  400هاي  بسته خوري را در تازه
ها، به  فرنگی کنند. براي این منظور توت بندي می بسته

وسیله کارگري ماهر که به اصطالح عامیانه به سورچی 
هاي دو  معروف است، به سفارش خریداران در قالب

ري که از بازارپسندي بهتري برخوردار است کاسه پنی
به شکل ردیفی چیده و سپس روي ظرف سلفون 

هاي مخصوص  هاي آماده را در جعبه کشیده و بسته
فرنگی  روش دوم: توت دهند. مشکی رنگ قرار می

داراي دو مرحله تولید بوده و در مرحله اول میزان 
باردهی کم است ولی با افزایش دما میزان عملکرد 

هایی با  وته باال رفته و در دوره دوم برداشت میوهب

تر، که به اصطالح عامیانه تولیدکنندگان  اندازه درشت
دست خواهد آمد. در این  منطقه سرخوشه نام دارد، به

هاي باالي نیروي کارگر، جهت  دلیل هزینه مرحله به
کاسه زدن، عدم وجود خرید تضمینی، پایین آوردن 

                            ً نین نداشتن زمان کافی، ترجیحا  چ ها و هم سطح هزینه
هاي مخصوص  اي و در جعبه بندي به روش فله بسته

پذیرد. نحوه  گرم، انجام می با وزن تقریبی سه کیلو
بسته به محل تهیه سایر نیاز،  هاي مورد  تأمین جعبه

  باشد. ا و راحتی دسترسی به آن متفاوت میه نهاده
به دو  فرمایی کشاورزدر شیوه خویش: فرماییخویش

  پردازد.مستقیم به تهیه جعبه میصورت مستقیم و غیر
در الف) مستقیم (بدون واسطه محلی و شهري): 

کنندگان بزرگ که سطح زیر  حالت مستقیم، تولید
کشت باال، توان مالی مناسب و وسیله حمل و نقل 

صورت  نیاز خود را به شخصی دارند، جعبه مورد
ي، از مستقیم و بدون واسطه محلی و شهر

هاي همجوار همچون  هاي تولید جعبه استان کارخانه
هاي  شاهرود و مازندران خریداري نموده و حتی جعبه

مازاد را به دوستان و آشنایان و اقوام بومی و محلی 
  فروشند. می
در  هاي محلی): مستقیم (از طریق واسطه ) غیر1-ب

فرنگی تعدادي از افراد بومی و  زمان برداشت توت
انی را براي فروش و عرضه جعبه، کاسه و محلی مک

سلفون دایر کرده و جعبه موردنیاز را به فروش 
بر فروش جعبه و  رسانند. برخی از این افراد عالوه می

کاسه و سلفون محصول برداشت شده را نیز خریداري 
  نمایند. می
مستقیم (بدون واسطه محلی ولی با ) غیر2-ب

یم تولیدکنندگان به مستقدر حالت غیر واسطه شهري):
نیاز  مراکز فروش در شهر مراجعه کرده و جعبه مورد

  کنند. خود را تهیه می
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) غیرمستقیم با دو حلقه واسط (واسطه محلی 3-ب
ریق کشاورزان از طهاي محلی و شهري):  یا واسطه

اي محلی که شامل دالل محلی، اقوام ه یکی از واسطه
ن ساکن در شهر ها و یا اقوام و دوستا و هم روستایی

پردازند. هر یک از افراد  باشد، به تأمین نهاده می می
صورت مستقیم و یا  اي ممکن است خود به واسطه

  .نظر را تهیه کنند مستقیم جعبه مورد غیر

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در شیوه کارفرمایی کلیه نهاده (جعبه)، : کارفرمایی
ممکن است  گردد. کارفرما توسط کارفرما تأمین می

جعبه موردنیاز را از داخل یا خارج استان تهیه نماید. 
ها و  روستایی کشاورز از طریق دالل محلی، اقوام و هم

یا اقوام و دوستان ساکن در شهر نهاده موردنیاز خود 
را تهیه کرده و در زمان برداشت محصول، محصول 

فروشد. به عقیده کشاورزان دالیل ها می خود را به آن
وابستگی عبارت است از: اعتماد بیش از اندازه به  این

 تولید کننده روستایی

  دالل محلی

 اقوام و دوستان

 اقوام و دوستان در شهر

  مراکز فروش در ساري

 دلند مراکز فروش در

  مراکز خرید و فروش
 در سمنان

کارگاه تولیدي در 
 دلند

کارگاه تولیدي در 
 ساري

 

 راهنماي شکل

 .به روش خویش فرمایی تهیه جبعه موردنیاز -3 شکل

                       مستقیم 
      غیر مستقیم                  

          واسطه محلی             
                    واسطه شهري     

      جعبه دریافت کننده و ارائه اصلی
 

در شکل هرچقدر اهمیت تأمین منبع بیشتر، 
تري  نشان داده دار با رنگ تیرهخطوط جهت

شده است که با کاهش اهمیت منبع تأمین از 
  هاي  روشن استفاده شده است. رنگ
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دالل بیرونی و محلی، نداشتن توان مالی براي خرید 
جعبه، نداشتن وسیله حمل و نقل و مواردي از این 

بندي محصول خود به  تولیدکنندگان در بستهقبیل. 

اي، براي جذابیت بیشتر و نشان دادن  صورت فله
هاي زرد،  ر رنگهایی د فرنگی، جعبه زیبایی توت

 نمایند. سفید، آبی، سبز و مشکی را انتخاب می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هابندي و پیشنهادجمع
ها در تولید، ضرورت بررسی اهمیت تأمین نهاده

فرنگی را مشخص  هاي تولید توتزنجیره تأمین نهاده

هاي تولید از نماید. حالت مطلوب در تأمین نهادهمی
نیاز، وجود  ، ادوات کشاورزي و جعبه موردوتهب جمله
مستقیم و بدون واسطه بین تولیدکننده و  رابطه

  تولید کننده
 روستایی

 دوستاناقوام و 
 

 محلی دالل 

 اقوام و دوستان در شهر
 

کارفرمایان ساکن در 
  تهران

  شهري دالل
 

در  کارفرمایان ساکن
  ساري

 

کارگاه تولیدي 
 در ساري

کارگاه 
تولیدي  

 دلند

 

کارفرمایان ساکن در 
  مشهد

 

  راهنماي شکل

 .به روش کار فرمایی تهیه جبعه موردنیاز -4 شکل

                            مستقیم         

           غیر مستقیم                      
      واسطه محلی                   

   واسطه شهري                
      دریافت کننده و ارائه اصلی جعبه

      
 

در شکل هرچقدر اهمیت تأمین منبع بیشتر، خطوط 
است که با نشان داده شده  تريدار با رنگ تیرهجهت

روشن استفاده  هاي کاهش اهمیت منبع تأمین از رنگ
  شده است.
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چنین در صورتی که باشد. همکشاورزان روستایی می
نیاز را از تولیدکنندگان داخل  کشاورزان جعبه مورد

ها نیز حذف شده و شهر تأمین نمایند، برخی از واسطه
نهاده موردنیاز خود کشاورزان با هزینه کمتري به 

  دسترسی پیدا خواهند کرد.
ها نشان داد که بررسی زنجیره تأمین نهاده

هاي موردنیاز خود با دو کشاورزان در تأمین نهاده
باشند. منظور محلی و شهري مواجه می دسته واسطه

از واسطه محلی افرادي هستند که در روستا ساکن 
دلیل روابط  هبوده و یا در صورتی که در شهر باشند ب

عنوان واسطه محلی  نزدیکی که با روستا دارند به
شوند. منظور از واسطه شهري خریداران محسوب می

فرنگی در شهرستان رامیان و  و فروشندگان توت
باشد. تولیدکنندگان، هاي ساري و سمنان می شهر
کود و سموم شیمیایی،  هاي موردنیاز همچوننهاده

سازي زمین و جعبه جهت هنیاز جهت آمادادوات مورد
بین، دلند بهبندي را از شهرهاي مجاور نظیر خانبسته

  کنند.آباد تهیه میو علی
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که تأمین 

هاي تولید با توجه به شیوه تولید متفاوت  نهاده
لطیفی و   مطالعه باشد. این یافته، نتایج حاصل از  می

هاي بر وجود دو نوع از شیوه مبنی )،1392( انهمکار
کند، ولی یید میأفرمایی را تتولید کارفرمایی و خویش

بر خالف آن مطالعه، نظام تولید به شیوه مشارکتی 
(تعاونی) در مناطق روستایی کمتر مشاهده شده و فقط 
در تعداد محدودي از روستاهاي مورد مطالعه همچون 

  است. سنگستان مشاهده گردیده 

                         ً    فرمایی کشاورز خود مستقیما  به  در شیوه خویش
فروشنده نهاده و یا تولیدکنندگان ادوات مراجعه 

نماید. طبق نتایج حاصل از پژوهش، در این شیوه  می
بیشترین مراجعه کشاورزان به مرکز تولید و فروش 

باشد. فروشندگان در مرکز جعبه در شهر دلند می
نیاز  سلفون موردخرید و فروش، جعبه، کاسه و 

کشاورزان را از مرکز استان و شهرهاي اطراف تهیه 
صورت  نیاز به مورد بوتهرسانند. نموده و به فروش می

شود و کشاورزان اقدام به فرمایی تهیه میخویش
یاز کرده و در صورت لزوم و ن مورد بوته داري نگه

روستاییان و صورت مستقیم از هم ، آن را بهکمبود
دوستان در روستا و روستاهاي اطراف تهیه اقوام و 

  نمایند. می
نیاز جهت آبیاري محصول از شهر  ادوات مورد

بین و از مرکز فروش قطعات آبیاري تهیه و بهخان
شود. تأمین سبد و صافی به شیوه خریداري می

هاي محلی و فرمایی بوده و از طریق واسطهخویش
  شود.هاي شهري تهیه میواسطه

هاي حاصل از پژوهش نشان داد که افتهبررسی ی
هاي تولید، بیشتر به دالل کشاورزان در تأمین نهاده

محلی و مراکز خرید و فروش در شهر مراجعه 
کنند و در زمان برداشت و فروش محصول با  می

که برقراري باشند. در حالیدالالن بیرونی در ارتباط می
ه در کنندگان نهادارتباط بین کشاورزان و عرضه
اي و دالالن بیرونی شهرستان باعث حذف افراد واسطه

شده و کشاورزان سود بیشتري را از تولید کسب 
  نمایند. می
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Abstract 1 

The aim of this research was to investigate the input supply chain in the production of 
strawberries in the Ramian County. The qualitative research was done using phenomenological 
method and the qualitative data was collected by semi-structured interviews and direct 
observation. A representative sample of stakeholders in supply chain (n=55), including 
strawberry farmers, dealers and suppliers in the region were selected using snowball sampling. 
The collected data were analyzed using narrative techniques and mind mapping. Research 
results showed different paths for strawberry supply chain. Results showed that the Ramian 
County because of its specific geographic location conditions and mountain climate is very 
successful in strawberry cultivation and production. Thus, supply chain of strawberry 
production could be developed by establishing local festivals during the harvest season, local 
markets, roadside selling stations, processing fresh products (jams, jellies, marmalade) and 
introducing a local brand in the Ramian County. 
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