
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


                             
 

1717 

 یمحصوالت کشاورز عاتیمناسب در جهت کاهش ضا یراهکارها یبند تیاولو 

 ی(غرب جانیذربااستان آ)مطالعه موردی: 

 
 نور کرج امیدانشگاه پی ،کارشناس ارشد رشته علوم اقتصادی زیبا یسیع

 ی،  استادیار رشته اقتصادی دانشگاه پیام نور کرجاوریغالمرضا 
 gh_yavari@pnu.ac.ir   

 

 

 چکیده

روزانوه   ،ییهستند که بعنوان ماده غوذا  کیو استراتژ یمصرف یاز جمله کاالها یاز محصوالت کشاورز یاریبس

و مصورف بوا    عیتوز د،یتول انیمه  و حساس در جر یکاالها نی. متأسفانه ارندیگ یمورد مصرف انسان ها قرار م

 نیو باشوند کوه از جملوه ا   یم همواجو  یو حقووق  یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یمسائل و مشکالت مختلف فن

و  یمحصوالت کشواورز  عاتینظر به اهمیت ضامتعارف اشاره نمود.  رینسبتاً باال و غ عاتیتوان به ضایمشکالت م

کشور،  ییایدر مناطق مختلف جغراف عاتیمحصوالت از نظر بروز ضا ست ینقاط س تیمتفاوت بودن اهم نیهمچن

از  یریو بوا بهوره گ   قیو میباشد. در طول تحق یغرب جانیابعاد تحقیق محدود به کاهش ضایعات در استان آذربا

تالش شده است بوا   تیحساس لیو روش تحل یسلسله مراتب لیفرآیند تحل، محصول ست یس یابیارز یمتدولوژ

 سوت  یاز نقواط س  کیو کاهش ضایعات متناسب با هور   یراهکارها یبند تیو اولو عاتینقاط بروز ضا ییشناسا

و  نگیدر نقواط برداشوت، سوورت    عاتیضوا  نیشتری، بجینتا. طبق محصوالت از بروز ضایعات نیز جلوگیری شود

 عاتیضوا  نیو کواهش ا  یکند. در راسوتا یو انبار و حمل و نقل پس از برداشت بروز م یساز رهیخذ ،یبسته بند

اسوتانداردها در   تیو و بوازار و رعا  دیتول یها نهیهز زیآنال ات،به اعتبار یدسترس ،یانتقال تکنولوژ یراهکارها

 ند.داراول تا چهارم قرار  یها تیاولو

 ،یسلسوله مراتبو   لیمناسب، فرآیند تحل یراهکارها، محصول ست یس یابیزار یمتدولوژ، کاهش ضایعات ها:کلید واژه

 تیحساس لیتحل

     

 مقدمه   -1
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بـا   1334میلیارد نفـر در سـال    6بررسی روند افزایش جمعیت جهان در طول تمدن بشری نشان می دهد جمعیت جهان از 

 5/3بـه   7414میلیـارد و در سـال    4بـه   7471درصد در هر سال رو به افزایش است و انتظار مـی رود در سـال    4/1نسبت 

دو برابر شده و انتظـار مـی    1334-7494[. از طرف دیگر میزان نیاز جهانی به غذا در طول سال های 12میلیارد نفر برسد ]

بخش کشاورزی به دلیـل افـزایش    ی[. در جریان توسعه 71برابر افزایش یابد ] 9تا  1/7رود در کشورهای جهان سوم حدود 

افزون جمعیت و محدودیت منابع، لزوم استفاده بهینـه از منـابع و ارتقـای بهـره وری عوامـل تولیـد از اهمیـت فراوانـی          روز

برخوردار است تا بدین وسیله بخش کشاورزی عالوه بر پاسخگویی به نیازهـای روز افـزون محصـوالت غـذایی، بتوانـد سـایر       

 [.4ام دهد ]وظایف خود را در جریان توسعه پایدار به خوبی انج

کشاورزی، به عنوان منابع اصلی غذا با زحمات فراوان تولید می شوند. ضایعات محصـوالت کشـاورزی در مراحـل     محصوالت

 یشـ ی[. رونـد افزا 15مختلف موجب هدر رفتن منابع پایه و باال رفتن هزینه های تولید و آسیب های فراوان مالی می گردد ]

[. ضـایعات  5در حال توسعه است ] یکشورها ژهیاکثر کشورها به و یروفرا  یالش هااز چ یکی یمحصوالت کشاورز عاتیضا

درصد از کل تولیـدات کشـاورزی اسـت کـه اگـر       1/12از  شیب یعنیتن  ونیلیم 9/11کشاورزی در کشور ما ساالنه بالغ بر 

ــر ک  ــانگین ه ــوگرمیمی ــوالت را   ل ــن محص ــر     111از ای ــایعات آن ه ــریم، ارزش ض ــر بگی ــان در نظ ــادل   توم ــال مع س

 11کشـور   کیـ  یتواند شـکم گرسـنه    یم رانیساالنه در ا عاتیمقدار ضا نیتومان خواهد شد که ا 7،921،144،444،444

درصد از درآمد ارزی در سال به علت عدم برنامه ریـزی و عـدم    5/1ایران رقمی در حدود  در [.2کند ] ریرا س ینفر ونیلیم

هدر می رود. لذا هزینه باالی ضایعات بار سنگینی بر دوش اقتصاد کشـور وارد کـرده   دسترسی به امکانات فنی و مدیریتی به 

 [.9کرد ] ییصرفه جو یارجدر ارز خ ییتوان ساالنه مبلغ باال یم عاتیاز ضا یری[. با جلوگ4است ]

 نیـ شـود و ا  یمـ  نیتام یاز محصوالت کشاورز یناخالص داخل دیدرصد تول 3/74، حدود 1یجهان هیبر اساس آمار برنامه تغذ

ـ امن یغذا و برقرار نیتأم. [16دارد ] تیکشور حکا داتیدر تول یبخش کشاورز تیامر از اهم و  نیتـر  یاز اساسـ  ییغـذا  تیّ

 یا ژهیـ و تیّغذا، از اهم نیمنبع تأم نیتر یبعنوان اصل یمحصوالت کشاورز نیشود، بنابرا یم یتلق لتدو فیوظا نیمهم تر

و منـابع   یبـر عهـده بخـش کشـاورز     –ییغـذا  تامنیّ – نیسنگ فهیوظ نیس سند چشم انداز، اباشند و بر اسا یبرخوردار م

. سـازمان  یابـد یشگرف افزایش مـ  یروز به روز با سرعت یبا افزایش مداوم جمعیت دنیا نیاز به مواد غذای [.15است ] یعیطب

یلیارد نفر خواهـد رسـید کـه تـأمین مـواد      م 4به بیش از  7494اعالم کرده است که جمعیت جهان تا سال  یخواروبار جهان

قابل توجـه در سـه    یوابسته دارد. با وجود پیشرفت ها مو علو یاین جمعیت نیاز به کوشش مداوم در زمینه کشاورز یغذای

 7494موجود تا سال  یدرصد افزایش یافته است. بر اساس برآوردها 74فقط در حدود  یدهه اخیر مصرف سالیانه مواد غذای

همگـام بـا    دآن باشد تا بتوانـ  یدرصد بیشتر از تولید فعل 24در حال توسعه  یدر کشورها یقدار تولید محصوالت غذایباید م

حجـم   تیـ [. اگرچه هم زمـان بـا رشـد جمع   11آن ها باشد ] ینیازها یجوابگو یجمعیت رو به رشد حرکت نماید و بدرست

تـوان وجـود    یو مشکالت همچنـان وجـود دارنـد کـه مـ      لیمسامختلف  لیاست اما به دال افتهی شیافزا یکشاورز داتیتول

 [.5بر شمرد ] یکشاورز بخشدر  یاساس لیرا از مسا یمحصوالت کشاورز عاتیضا
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آن اسـت   لیامر به دل نیباشد ا یم عاتیموضوع ضا ران،یا ژهیو به و یدرسطح اقتصاد جهان یدیمباحث کل نیاز مهم تر یکی

محصـوالت   عاتی[، ضـا 14نگران کننده است ] اریمتاسفانه بس یو درآمد مل یداخل یاخالصن دیدر تول عاتیضا ریکه سطح تأث

 یدر حال توسعه به شـمار مـ   یدر کشورها ژهیبه و یامور کشاورز خصصانمت انیمباحث مطرح در م نیاز مهم تر یکشاورز

و حـدود   یرقمـ  کی یعدد افتهی توسعه یدر کشورها یمحصوالت کشاورز دیتول ندیدر فرآ عاتیکه درصد ضا ی. در حالدیآ

 یمـ  لیتبـد  ددرصـ  94 یال 71و در حدود  یدو رقم یدر حال توسعه به عدد یدر کشورها زانیم نیدرصد است، ا 6 یال 1

از ضایعات محصوالت کشاورزی و بهره وری بیشتر محصوالت نه به عنوان یک مفهوم غیر ملموس بلکـه   جلوگیری [.7شود ]

از  یاز محصوالت کشـاورز  یاری[. بس15رورت اساسی مورد توجه تمام کشورها قرار گرفته است ]به عنوان یک نیاز و یک ض

. متأسـفانه  رنـد یگ یروزانه مورد مصرف انسان ها قرار مـ  ،ییهستند که بعنوان ماده غذا کیو استراتژ یمصرف یجمله کاالها

 یفرهنگـ  ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یشکالت مختلف فنو مصرف با مسائل و م عیتوز د،یتول انیمهم و حساس در جر یکاالها نیا

 نیبنـابرا ؛ [6] ودمتعارف اشاره نمـ  رینسبتاً باال و غ عاتیتوان به ضا یمشکالت م نیباشند که از جمله ا یمواجه م یو حقوق

و  یزیـ و برنامـه ر  تیـ مراحل مزبور مـورد عنا  هیدر کل یندیو فرآ یستمیبصورت س عاتیموضوع مهم کاهش ضا ستیضرور

 دیـ تول ینسـب  تیرضـا  یاست که حت یبه گونه ا یو مصرف محصوالت کشاورز عیتوز د،یتول یکنون تی. وضعردیقدام قرار گا

اسـت در چـارچوب اهـداف     یضرور یرو نیبخش مهم را همراه ندارد و از ا نیا گانکنندگان، مصرف کنندگان و اداره کنند

 [.15] ابدیارتقاء  یفیو ک یآن از نظر کمّ تیوضع بخش مهم برطرف شده و نیا یها یشده، نارسائ ینیب شیپ

 نیـ ا نیتـرین و مـرتبط تـر    گرفته که مهـم  صورت یمحصوالت کشاورز عاتیکاهش ضا نهیتاکنون مطالعات متعددی در زم

 اشاره نمود: ریبصورت ز یو خارج یتوان در دو قسمت مطالعات داخلی مطالعات را م

 "یمحصـوالت کشـاورز   عاتیکـاهش ضـا   یاقتصـاد  یروش هـا  یبررسـ "ا عنوان ب یقی( به تحق1949خواه ) هنیو م شادان

داشتند که سیاست دولت بایـد در راسـتایی قـرار بگیـرد کـه       انیب نگونهیخود را ا قاتیحاصل از تحق جینتا شانیپرداختند، ا

مت محصوالت کشـاورزی،  الزم را از جمله اطالعات شفاف قی یالتهزینه مبادله به نحو چشمگیری کاهش یابد. لذا باید تسه

حمل و نقل جاده ای ریلی و هوایی، اعتبارات بانکی، میادین میوه و تره بار و غیره را در اختیار بازاریـان قـرار دهـد از طـرف     

تضـمینی، از   یمـت دیگر ضرورت دارد دولت از طریق ابزارهایی مانند کاهش سوبسید بعضـی محصـوالت غـذایی و تعیـین ق    

و با اشاره به مسئله کیفیت بسته بندی و برقراری بازاریابی مناسب از جمله مـوارد مهـم در کـاهش    ضایعات جلوگیری نماید 

داشتند که در این مورد الزم است دولت سازمانهایی را که وظیفه آنها کنتـرل کیفـی محصـوالت و نظـارت بـر       انیضایعات ب

گهـداری جـاده نظـارت بـر تولیـد ماشـین آالت اسـت و        بر انبارها و سردخانه ها، تعمیـر و ن  تاستاندارد بودن محصول، نظار

سازمان های تولیدی و بازاریابی، استانداردهای در نظر گرفته شده را جهت کاهش ضایعات رعایت نمایند در غیر اینصورت از 

 فعالیتهای آنها جلوگیری نماید.

و  یمحصـوالت کشـاورز   عاتیضـا کاهش  نهیدر زم یجامع ی( مطالعه 1945) یمحصوالت کشاورز عاتیکاهش ضا تیریمد

در مراحـل مختلـف    ییطرح هـا و راهکارهـا   قیتحق نیانجام داد. در ا یو مصرف محصوالت کشاورز عیتوز د،یتول یسامانده

 عبارتند از: هکارهارا نیاز ا یبرخ دیمطالعه ارائه گرد نیدر ا عاتیجهت کاهش ضا

 یمرکـز و شـبکه اطـالع رسـان     یراه انـداز  ،یو بـازار رسـان   یابیبازار  یو علم یاصول یمبادله، توسعه روش ها نهیهز کاهش

 جیانبـار، تـرو    یـ ت یطرح هـا  هیّته ،یانبارها یتوسعه و ارتقاء تکنولژ ز،یحمل و نقل، تجه تیریو مد یزیبرنامه ر ،یابیبازار
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سـب، بررسـی برداشـت    بررسی میزان تـاثیر نهادهـای نامنا   ،یبسته بند یانداردهااست نیتدو ،یصنعت بسته بند یها افتهی

صحیح محصول، استفاده از تکنولوژی نوین، اثرات باال بردن سطح آگاهی و بینش کشـاورزان، بررسـی اختصـاص تسـهیالت     

 بانکی در جهت رفع نقاط بحرانی در مزارع کشاورزی و ...

 یحصوالت کشـاورز و توسعه صادرات م عاتیدر کاهش ضا یلیتبد عیصنا یبررس"تحت عنوان  یقی( در تحق1941) یرحمان

کشور در جهان  1از  یکی رانیمانند آب، هم اکنون ا دیتول یرغم عدم استفاده مطلوب از نهاده ها یداشت که عل انیب "یباغ

وزارت جهـاد   یبـا ارائـه جـدول محاسـبات     کنیدهم قرار گرفته است. ل امحصول در رتبه اول ت 74از  شیب دیاست که در تول

 یاقتصـاد  یدرصـد(. در ادامـه روش هـا    94اسـت )حـدود    ادیـ ز اریکشور بسـ  عاتیضا زانیمکه  دیمالحظه گرد یکشاورز

 یابین بازاریو همچن یبسته بند تیفیک یبوده و ارتقا یلیو تکم یلیتبد عیآن توسعه صنا نیکه مهمتر عاتیاز ضا یریجلوگ

 .دیروند، ارائه گرد یمهم آن به شمار م یمناسب از اجزا

 نیا جیپرداخت. طبق نتا "رانیدر ا یمحصوالت کشاورز عاتیضا یابعاد اقتصاد یبررس"با عنوان  یقی( به تحق1946) شادان

 ییبسـزا  ریبوده و در مسائل و مشکالت قبل و پس از برداشـت تـاث   تیحائز اهم یدو مشکل عمده در بخش کشاورز قیتحق

( و عـدم  یخرده فروشـ  متیسرخرمن و ق تمیق نیب ادیز یمتیق افمبادله )شک نیسنگ یها نهیدارد که شامل مشکالت هز

باشـد و در   ی( مرهیو غ یابیبازار التیحمل و نقل، جاده، خدمات و تسه زاتیتجه ،ی)انبار، بسته بند یابیفقدان امکانات بازار

سطح آموزش بهره برداران  شیافزا زیشده و ن ادیرا در جهت حل دو مشکل  یداتیو تمه ریخصوص الزم است دولت تداب نیا

 .ردیبکار بگ یکم بهره بانک التیدر قالب تسه دیارائه امکانات تول و

 ،یتیریمـد  اتی، تجرب"ینبات یابیدر بازار عاتیعلل و اثرات ضا"در پرتغال با عنوان  یمورد یمطالعه  کی( در 1326)1سندیر

 دانست. عاتیهش ضاکا یمحصوالت را از جمله راهکارها دنیچ یو نحوه  یبسته بند یبرداشت، روش ها یها تیفعال

 "مشـکالت پـروژه   ییشناسـا  یمحصـول بـرا   سـتم یس یابیـ ارز یمتـدولوژ "تحـت عنـوان    یقی( در تحق1334)7الگرا یجر

 رینموده است که در ز شنهادیمحصول پ ستمیدر نقاط مختلف س یو اقتصاد یکیزیق عاتیآمدن بر ضا قیفا یبرا ییراهکارها

بـه   یدسترس ،یزیبه اطالعات برنامه ر یدسترس ،یبودن امکانات بسته بند یکاف ت:راهکارها اشاره شده اس نیاز ا یبه تعداد

 مـت، یکنتـرل ق  یهـا  سـم یمکان ،یفنـ  یکمک ها ،یکشاورز ینهاده ها نیو تأم یو انتقال آنها، دسترس قاتیاعتبارات، تحق

 ،یرقـابت  مـت یبـا ق  یرسـ دستمناسـب،   یبـه تکنولـوژ   یکارآمـد، دسترسـ   یاسـتها یو بـازار، اسـتانداردها، س   دیاطالعات تول

 یکمک ها ،یخدمات کارآمد، هماهنگ مت،یاطالعات بازار و ق ،یانتقال تکنولوژ ،یمواد بسته بند نیمناسب، تأم ینرهایکانت

 حمل و نقل. یها ستمیکم درآمد و س یگروهها یبرا عیتوز یکانال ها ت،یفیمطلوب، کنترل ک تیریمد ،یفن

 ینـدها یمجموعـه فرآ  "یدر مـزارع باغبـان   یها و سـبز  وهیپس از برداشت م عاتیضا"ن با عنوا یقی( در تحق1331)9سیتاد

 برشمرد. عاتیکاهش ضا یبرا ییرا راهکارها دیتول یاطالعات و توجه به استعدادها تیریمد ژهیبه و یتیریمد

انجـام   "یگوجه فرنگ یابیربازا عاتیضا لیو تحل هیتجز"در پرتغال با عنوان  یمورد یمطالعه  کی( 1336)1کستایو کا کاستا

 دانستند. جاتیها و سبز وهیمناسب و حمل و نقل م یو انباردار یدگیرا در رس عاتیدادند کاهش ضا

                                                           
1 - Resende 
2 - JERRY LA GRA 
3 - Tadesse 
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در  "و نقـش سـوپر مارکـت    جاتیهـا و سـبز   وهیاز م نیتام رهیدر زنج یاصالحات"تحت عنوان  ی( به مطالعه ا1333)7میکال

 عیو وجـود صـنا   یبهـره بـردار   یواحـدها  زانیـ سـطح و م  ،یو سطح فناور تیپرتغال پرداخت و ساختار فروش و بازار، وضع

 برشمرد. غاتیکاهش ضا یاهکارهارا از جمله ر یدرر مراکز ثقل محصوالت کشاورز یلیتبد

پس از برداشت را برداشت  عاتیضا جادیا یاصل لیدال "پس از برداشت عاتیکاهش ضا"با عنوان  یقی( در تحق7449)9دویاس

و  یدرجـه بنـد   ینکردن بر اساس اسـتانداردها  یساز رهیمناسب، ذخ یساز رهیارع، فقدان سردخانه و محل ذخدر مز یسنت

 قرار دادن محصوالت و حمل و نقل نامناسب برشمرده است. آفتابنامناسب، در معرض  یمحصول، بسته بند دنیرس زانیم

 عاتیمحصوالت از نظر بـروز ضـا   ستمینقاط س تیمتفاوت بودن اهم نیو همچن یمحصوالت کشاورز عاتینظر به اهمیت ضا

 یمی گردد و سـع  یغرب جانیبه کاهش ضایعات در استان آذربا دودکشور، ابعاد این تحقیق مح ییایدر مناطق مختلف جغراف

در راسـتای کـاهش ضـایعات     یآن ها، مطالعـه جـامع   لیو با تکم نهیزم نیانجام شده در ا یمطالعات قبل یشود با بررس یم

 ییمحصول  به منظور شناسا ستمیس یابیارز یاز متدولوژ یریضمن بهره گ ق،یتحق نیا در .ردیانجام گ یالت کشاورزمحصو

کـه  - یسلسله مراتب لیتحل ندیکامالً جامع از فرآ یکند، کاربردیدر آن ها بروز م عاتیمحصوالت  که ضا ستمیس ینقاط اصل

 یبـرا  یمورد واقعـ  کیدر  -[17باشد ] یمچندگانه   یبا شاخصها یریگ میاز جامع ترین مدل های طراحی شده برای تصم

 گردد.یارائه م جینتا  تیحساس لیهمراه با تحل عاتیمناسب کاهش ضا یراهکارها

 سواالت تحقیق -1-1

 متمرکز شود؟کشاورزی تحقیق باید بر روی کدام نقاط سیستم محصوالت . 1

 چه میزان است؟ نظر بروز ضایعات از کشاورزیاهمیت هر یک از نقاط سیستم محصوالت 

 چه راهکارهایی باید بررسی شود؟ کشاورزیبرای کاهش ضایعات در هر یک از نقاط سیستم محصوالت . 7

 این راهکارها دارای چه اولویت هایی هستند؟. 127

 ؟راهکارها تاثیر گذار استبندی  تغییر در اهمیت هر یک از نقاط سیستم محصوالت بر اولویت. آیا 9

 

 

 فرضیات تحقیق -1-2

 دارای اهمیت و اولویت های متفاوتی هستند. کشاورزینقاط سیستم محصوالت 

 یک ماتریس سازگار است.از نظر بروز ضایعات نقاط سیستم محصوالت تعیین اهمیت مقایسات زوجی  های ماتریس. 721

 های متفاوتی هستند. دارای اولویتمحصوالت کشاورزی راهکارهای مناسب در جهت کاهش ضایعات . 127

 یک ماتریس سازگار است. راهکارها از نظر نقاط سیستم محصوالتاولویت بندی ماتریس های مقایسات زوجی . 727

 راهکارها تاثیر گذار است.بندی  تغییر در اهمیت هر یک از نقاط سیستم محصوالت بر اولویت. 9

 

                                                                                                                                                                                 
1 - Costa & Caixeta 
2 - Claim 
3 - Asiedu 
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 مواد و روشها  -2
 نوع و روش تحقیق

 یبـ یاطالعات و داده ها از نـوع ترک  یو بر اساس نحوه گردآور یتوسعه ا-یبر اساس هدف کاربرد ییجرااز نظر ا قیتحق نیا

مطرح شـده   اتیباشد. با توجه به سواالت و فرض یم یشیمایپ ی وهیبه ش زیاست و از نظر روش اجرا ن ی(شیو آزما یفیتوص)

 شود: یم ییاجرا ریروش ز به قیبه آن ها، تحق ییو لزوم جوابگو قیتحق ی

 یدر آن بـروز مـ   عاتیمحصوالت که ضا ستمیس یو نقاط اصل حیسیستم محصوالت تشر ستیبا یپاسخ به سؤال اول م یبرا

 سـتم یاز س یدرک و شـناخت جـامع   سـت یمحصـوالت، ضرور  سـتم ینادرسـت س  حیاز تشر زیپره یگردد. برا ییکند، شناسا

بهـره   1محصـول  ستمیس یابیارز یاز متدولوژ نظورم نی، بددگردکند حاصل  یکه چگونه عمل م نیمحصول، ساختار آن و ا

اول  اتیفرضـ  لیـ و تحل هیـ نقـاط و تجز  نیـ ا یزوجـ  سـات یمحصوالت به مقا ستمینقاط س ییشود. پس از شناسا یم یریگ

 شود. یپرداخته م Expert Choiceتوسط نرم افزار  7یسلسله مراتب لیاز فرآیند تحل یریبا بهره گ قیتحق

و  هیـ محصـوالت تـوام بـا تجز    عاتیمناسب در جهت کاهش ضـا  یراهکارها یبند تیو اولو یبررس اتیل عملدوم شام سؤال

راهکارهـا و   ییحاصـل از مطالعـات سـوال اول، بـا شناسـا      یها افتهیو  جیباشد که بعد از نتا یم قیتحق دوم اتیفرض لیتحل

محصـوالت   ستمیراهکارها از نظر نقاط س یزوج سهیمقاو  حصوالتم ستمیاز نقاط س کیفرموله کردن آن ها متناسب با هر 

نکته الزم اسـت   نی. ذکر اپاسخ داده می شود Expert Choiceتوسط نرم افزار  یسلسله مراتب لیاز فرآیند تحل یریبا بهره گ

 شوند. یم یبند تیاولوی عیسنتز توز ندیکه راهکارها بر اساس فرآ

بـر   عاتیضـا  روزیـ محصوالت از لحاظ  ستمینقاط س تیاهم رییاثرات تغ تیحساس لیتحلو فرضیه سوم با  سؤالو در نهایت 

 .شد واهدخ سریم Expert Choiceتوسط نرم افزار  راهکارها یبند تیاولو
 جامعه آماری و نمونه گیری

ز و انجام مقایسات زوجی ا عناصر تشکیل دهنده ی پرسشنامه هامنظور تعیین اعتبار و پایایی  به مطالعه مورد جامعه

کشاورزی استان  سازمان جهاد تحقیقاتی، آموزشی و سایر بخش ها و ادارات اجرایی، های بخش صاحب نظران و خبرگان

پرهیز  باید شدت به افراد انتخاب تصادفی از )فرآیند تحلیل سلسله مراتبی( روش این در، می شود آذربایجان غربی استفاده

 [.1می باشد ]9دسترس در و غیرتصادفی گیری مونهن خبرگان، از گیری نمونه[ بنابراین 19کرد ]
 داده هاروش و ابزار گردآوری 

چون  گردآوری داده ها و اطالعات در این تحقیق مبتنی بر روش کتابخانه ای و میدانی به صورت توام می باشد و از ابزاری

که اساس آن مقایسه زوجی  درجه ای توماس ال ساعتی 3پرسشنامه های ماتریس مقایسات زوجی بر اساس پرسشنامه 

این پرسشنامه ها  ها و در نهایت آلترناتیوها می باشد برای گردآوری داده ها استفاده می شود.معیارها، زیر معیارمیان 

 عبارتند از:

 ماتریس مقایسات زوجی نقاط سیستم محصوالت از نظر هدف.الف: پرسشنامه 

                                                           
  - برای مطالعه بیشتر در مورد متدولوژی ارزیابی سیستم محصول به منبع شماره 79 مراجعه کنید.1
 ( به منبع شماره 17 مراجعه کنید.Analytical Hierarchy Process - برای مطالعه بیشتر در مورد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی )2
3 - Convenience 
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 نقاط سیستم محصوالت به منظور اولویت بندی در جهت از نظرمقایسات زوجی راهکارها  های ماتریسب: پرسشنامه 

 کاهش ضایعات محصوالت.
 ها و پایایی پرسشنامه روایی

مورد نیاز برای طراحی پرسشنامه ها از  نقاط سیستم ممحصوالت کشاورزی و راهکارهای از هریک که اهمیت این به توجه با

گیرد. بدین منظور ابتدا  ایی پرسشنامه ها مورد پیش آزمون رسمی قراراعتبار محتومی بایست دارد،  کارشناسان تفاوت نظر

راهکارهای اقتصادی و غیراقتصادی سپس پرسشنامه ای دیگر شامل و  شامل تمامی نقاط سیستم محصوالتپرسشنامه ای 

و از  گرفت اری قرارو در مراحلی جداگانه در اختیار نمونه جامعه آمشد تنظیم در هر یک از این نقاط کاهش ضایعات برای 

ها نظرات خود را در مورد نواقص و معایب پرسشنامه ارائه دهند و بعد از در امر کاوش روایی پرسشنامهشد آنان خواسته 

 .شود کسب نظرات آنان، در مورد محتوای پرسشنامه ها تجدید نظر

پس از روایی محتوای پرسشنامه ها [. 1] ردیذصورت می پتحلیل سلسله مراتبی با بهره گیری از فرآیند  پرسشنامه ها پایایی

در مراحلی جداگانه بین جامعه آماری مورد نظر توزیع و از آن ها خواسته  یبرای بررسی پایایی آن ها، طی پرسشنامه های

ده دا. بدهندها  پرسشنامهعناصر تشکیل دهنده ی هر یک از کامل( به  پایایی) تا یک (عدم پایایی)از صفر  ضریبیمی شود 

وارد و سپس با تلفیق داده ها و انجام  Expert Choiceدر نرم افزار  1های حاصل از پرسشنامه ها از طریق فرمول مستقیم

برای تمامی  -محاسبه وزن نهایی در حالت سنتز ایده آل- یینهاو  نسبی، وزن های نرماالیزمقایسات زوجی توسط نرم افزار 

از آنجا که  به ذکر است وزن های نرماالیز نزدیک به یک از پایایی الزم برخوردارند.، الزم محاسبه می گردد زیر آزمون ها

شده است، پس از اخذ نظرات کارشناسان در مراحل  نیمحصوالت و راهکارها بر اساس مطالعات مشابه تدو ستمینقاط س

نامه ها با استفاده از نظر کارشناسان پرسش یی و پایاییها بود و روا رآزمونیز یاز معتبر بودن تمام یحاک جیجداگانه نتا

 .دیگرد دییتأ
 روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

مناسب  یراهکارها یبند تیاولو یسلسله مراتب ندیگردد که در ابتدا اطالعات به دست آمده از فرآی بخش تالش م نیدر ا

داده  شینمادر پیوست تحقیق  1ودار به صورت نم ی استان آذربایجان غربیمحصوالت کشاورز عاتیدر جهت کاهش ضا

درجه ای  3امه ـمقایسه ای استفاده شده است و به وسیله پرسشن - یـدر این تحقیق از روش تجزیه و تحلیل کم شود.

پرداخته و  قیتحق یراهکارها توسط نمونه جامعه آمار تیمحصوالت و در نها ستمینقاط س نیب یزوج سهیبه مقا یال ساعت توماس

 یو بسته نرم افزار یسلسله مراتب لیبا استفاده از فرآیند تحل یآمار یداده ها نیو همچن یزوج ساتیحاصل از مقا یها سپس داده

Expert Choice لیروش تحل نیو همچن رندیگ یقرار م لیو تحل هیشده است مورد تجز یسیتکنیک برنامه نو نیا یاجرا یکه برا 

شود. روش  یانجام م Expert Choiceراهکارها توسط نرم افزار یبند تینقاط بر اولو تیاهم راتییاثر تغ یمنظور بررسبه تیحساس

ای سیاه بدل شود تا به جعبهمدل مورد نظر، سبب می بعادمهم است، زیرا فقدان اظهارات آنالیزی و ا قیبرای این تحق تیحساس لیتحل

 [.77شود ]
 

 گیری بندی و نتیجهجمع -9

                                                           
1 - Direct 
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 .میگردد بیان خالصه تحقیق بصورت این از حاصل نتایج شده انجام های آزمون نتایج و ها داده لیلتح و تجزیه به توجه با

نتایج آن به  که گرفت قرار مقایسات زوجی نقاط سیستم محصوالت جهت متمرکز کردن تحقیق بر روی آن ها مورد -9-1

 شرح زیر می باشد:

نقاط سیستم محصوالت حاکی از آن است که نقاط ی و نسب زینرماال ی( مربوط به وزن ها1یافته های جدول ) -9-1-1

تحقیق حاضر به ترتیب نقاط  سیستم محصوالت دارای اهمیت و اولویت های متفاوتی از نظر بروز ضایعات هستند. بر اساس

، 42749و  42361، سورتینگ و بسته بندی با وزن های نرماالیز و نسبی 42711و  1برداشت با وزن های نرماالیز و نسبی 

، حمل و نقل پس از برداشت با وزن های نرماالیز و نسبی 42151و  42662ذخیره سازی و انبار با وزن های نرماالیز و نسبی 

، 4242و  42999، فرآوری با وزن های نرماالیز و نسبی 42442و  42511 ، توزیع با وزن های نرماالیز و نسبی4217، 42572

، 42461و  42737، تولید با وزن نرماالیز و نسبی 42463و  42973با وزن نرماالیز و نسبی حمل و نقل پس از بسته بندی 

بیشترین و  42412و  42441و برنامه ریزی با وزن نرماالیز و نسبی  42413و  42431قبل از تولید با وزن نرماالیز و نسبی 

مشخص شد که ماتریس مقایسات زوجی نین همچ کمترین اهمیت را از لحاظ بروز ضایعات به خود اختصاص داده اند.

یک ماتریس سازگار است. به بیانی ساده تر  AHPبر اساس مدل  از نظر بروز ضایعات، نقاط سیستم محصوالتتعیین اهمیت 

نهایی معتبر بوده و از سازگاری برخوردار است. از این رو تمامی نقاط سیستم  گیری تصمیم برای شوندگان پرسش پاسخ

 دارند. 4241قبولی با نرخ ناسازگاری  قابل و ن مناسبمحصوالت وز
 

 زن های نرماالیز و نسبی نقاط سیستم محصوالتو :1 جدول

 نقاط سستم محصول ردیف وزن نسبی وزن نرماالیز نقاط سستم محصول ردیف
وزن 

 نرماالیز
 وزن نسبی

 42424 42999 فرآوری 6 42711 1 برداشت 1

 2 42749 42361 سورتینگ / بسته بندی 7
حمل و نقل پس از 

 بسته بندی
42973 42463 

 42461 42737 تولید 4 42151 42662 ذخیره سازی و انبار 9

 42413 42431 قبل از تولید 3 42171 42121 حمل و نقل پس از برداشت 5

 42412 42441 برنامه ریزی 14 42442 42511 توزیع 1

 4241نرخ ناسازگاری: 

 

 در هر یک از نقاط سیستم محصوالت موردمحصوالت کارهای مناسب در جهت کاهش ضایعات اولویت بندی راه -9-7

 نتایج آن به شرح زیر می باشد: که قرارگرفت بررسی

حاکی از آن است که راهکارهای  یعیراهکارها در حالت سنتز توز ییوزن نها مربوط به (7) یافته های جدول -9-7-1

دارای اولویت های متفاوتی هستند. به طور کلی می توان گفت به  ت کشاورزیمحصوال مناسب در جهت کاهش ضایعات

، آنالیز هزینه های تولید 42793، دسترسی به اعتبارات با وزن نهایی 42715ترتیب راهکارهای انتقال تکنولوژی با وزن نهایی 

ی اول تا چهارم، کمک های فنی و کانتینر اولویت ها 42462، رعایت استانداردها با وزن نهایی 42446و بازار با وزن نهایی 
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، کانالهای توزیع برای گروههای کم درآمد 42419اولویت پنجم، هماهنگی با وزن نهایی  42415مناسب با وزن نهایی  و کافی

اولویت هشتم، دسترسی به حمل و نقل با  42495، تأمین مواد بسته بندی با کیفیت با وزن نهایی 42457با وزن نهایی 

 اولویت های نهم تا  42471، کنترل کیفیت با وزن نهایی 42472ت رقابتی با وزن نهایی قیم

 

 وزن نهایی راهکارها در حالت سنتز توزیعی :2 جدول

 وزن نهایی راهکارها ردیف وزن نهایی راهکارها ردیف

 42715 انتقال تکنولوژی 11 42411 ایجاد مؤسسات توانمند و قوی 1

 42472 دسترسی به حمل و نقل با قیمت رقابتی 17 42447 سیاستهای کارآمد 7

 42415 کانتینر کافی و مناسب 19 42447 دسترسی به اطالعات برنامه ریزی 9

 42495 تأمین مواد بسته بندی با کیفیت 15 42793 دسترسی به اعتبارات 5

 42419 هماهنگی 11 42449 دسترسی به نهاده های کشاورزی 1

 42411 مدیریت مطلوب امکانات 16 42443 ال آنهاتحقیقات و انتق 6

 42471 کنترل کیفیت 12 42444 تأمین نهاده های کشاورزی با کیفیت 2

 42457 کانالهای توزیع برای گروه های کم درآمد 14 42415 کمک های فنی 4

 42442 کاهش هزینه مبادله 13 42446 آنالیز هزینه های تولید و بازار 3

 42445 بکارگیری قیمت تضمینی 74 42462 نداردهارعایت استا 14

 4241نرخ ناسازگاری: 

اولویت یازدهم، تحقیقات و انتقال آنها  42411مؤسسات توانمند و قوی و مدیریت مطلوب امکانات با وزن نهایی  جادیدهم، ا

، 42442زینه مبادله با وزن نهایی ، کاهش ه42444، تأمین نهاده های کشاورزی با کیفیت با وزن نهایی 42443با وزن نهایی 

های کارآمد  ، سیاست42449، دسترسی به نهاده های کشاورزی با وزن نهایی 42445بکارگیری قیمت تضمینی با وزن نهایی 

را در جهت  اولویت های دوازدهم تا هفدهم 42441و دسترسی به اطالعات برنامه ریزی با وزن نهایی  42447با وزن نهایی 

اولویت بندی مشخص شد که ماتریس های مقایسات زوجی همچنین  ت محصوالت به خود اختصاص داده اند.کاهش ضایعا

 پرسش یک ماتریس سازگار است. به بیانی ساده تر پاسخ AHPبر اساس مدل  ،راهکارها از نظر نقاط سیستم محصوالت

 قابل و از این رو تمامی راهکارها وزن مناسب نهایی معتبر بوده و از سازگاری برخوردار است. گیری تصمیم برای شوندگان

 دارند. 4241 قبولی با نرخ ناسازگاری

 ستمینقاط س تیاهم راتییراهکارها نسبت به تغ یبند تیاولو تیمربوط به حساس (9جدول ) یها افتهی -9-7-7

راهکارها  یبند تیت بر اولومحصوال ستمیاز نقاط س کیهر  تیدر اهم ریینشان داد که تغ یعیمحصوالت در حالت سنتز توز

در  رییتغ جادیا یمحصوالت برا ستمینقاط س تیدرصد اهم رد رییحداقل تغ یکننده  انیجدول ب نیگذار است. ا ریتاث

 یتمام تیدر اهم رییتغ جادیکه ا یاست. به گونه ا یمحصوالت کشاورز عاتیراهکارها در جهت کاهش ضا یبند تیاولو

 ای شیافزا زانیم نیشتری)همان ب تیحساس نیشود و راهکارها کمتر یراهکارها م یبند تیدر اولو ریینقاط موجب تغ

و  یزیرا نسبت به نقاط برنامه ر تیحساس نیشتریبرداشت و ب یمحصوالت( را نسبت به نقطه  ستمینقاط س تیاهم کاهش

 دهند. ینشان م عاتیدر جهت کاهش ضا تیاولو یدر راستا دیقبل از تول
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 یت اولویت بندی راهکارها نسبت به تغییرات اهمیت نقاط سیستم محصوالتاسحس: 9 جدول

 درصد تغییرات اهمیت ثانویه اهمیت اولیه نقاط سیستم محصوالت

 %421 %124 %122 برنامه ریزی

 %421 %724 %123 تولید از قبل

 %421 %626 %621 تولید

 %-124 %1129 %7121 برداشت

 %121 %1924 %1721 حمل و نقل پس از برداشت

 %121 %7124 %7429 بندی بسته / سورتینگ

 %421 %225 %623 سورتینگ و بسته بندی از پس نقل و حمل

 %1 %1121 %1521 انبار و سازی ذخیره

 %421 %221 %224 فرآوری

 %422 %325 %422 توزیع

 

 منابع فارسی

و  تعمیرات جهت ها دستگاه حساسیت میزان بندی یتاولو و (. بررسی1937احمدی، سید حسین و گروسی مختارزاده، نیما )

آتش(. دانشکده مدیریت دانشگاه  تولید سازی ماشین شرکت :موردی زاراس )مطالعه و مارتل مدل با پیشگیرانه نگهداری

 .14. ص 77-1. صص 7. شماره ی 1تهران. مدیریت صنعتی. دوره ی 

در مدیریت بهینه ضایعات محصوالت کشاورزی. مجله ماهنامه  (. نقش تعاون1945احمدی زاده، سهام و البوزهر احمد )

 .27کشاورزی و صنعت. ص 

(. عوامل موثر بر ضایعات نان، مطالعه موردی: ارومیه. اقتصاد کشاورزی و 1923ارسالن بد، محمدرضا و مهرنیا، محرم )

 .164. ص 113-161. صص 97توسعه. سال هشتم. شماره ی 

(. شناسایی عوامل موثر بر ضایعات سیب در استان زنجان. مجله 1931و اکبری، مرتضی ) اسدی، علی و قلی فر، احسان

 .741. ص 737-741. صص 7. شماره 57-7تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. دوره 

بیتی و (. استفاده از روش های کمی در تعیین وزن سواالت پرسشنامه ارزیابی اساتید. مجله علوم تر1923افتخاری، رضا )

 .172-194. صص 7و  1روانشناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز. دوره ی سوم. سال هفتم. شماره های 

 .9. ص 9494(. ضمیمه روزنامه ایران. سال سیزدهم. شماره 71/14/1946ایران اقتصادی )

ی کشاورز نظام مهندسی، (. کاهش ضایعات رویکرد آینده ترویج کشاورزی. فصلنامه1937ایزدی، نسیم و حیاتی، داریوش )

 .71ص . 94-71. صص 93و منابع طبیعی. سال دهم. شماره 

استان مرکزی.  در گندم ضایعات مدیریت به نسبت گندمکاران نگرش (. تحلیل1943خوشنودی فر، زهرا و اسدی، علی )

 .55. ص 59-12 . صص5سوم. شماره سال کشاورزی. آموزش و ترویج های پژوهش مجله
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 باغی. مجله کشاورزی محصوالت توسعه صادرات و ضایعات کاهش در تبدیلی صنایع نقش (. بررسی1941) رحمانی، مریم

 .794-741. 53روند شماره 

ایران. ششمین کنفرانس اقتصاد  در کشاورزی محصوالت ضایعات اقتصادی ابعاد ( بررسی1946شادان، عبدالرحمن )

 11. ساعت http://confnews.um.ac.irان. دانشگاه فردوسی مشهد در کشاورزی ایران. مشهد: انجمن اقتصاد کشاورزی ایر

 .77/44/1939تاریخ 

 . مجموعهروش های اقتصادی کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی بررسی(. 1949شادان، عبدالرحمن و میهن خواه نیره )

 .711. ص 713-741خرداد. صص  71-13علوم ایران.  فرهنگستان علمی منابع اتالف از روشهای پیشگیری کنفرانس مقاالت

دفه. تهران: انتشارات دانشگاه (. مباحثی در تصمیم گیری چند معیاره برنامه ریزی چند ه1941قدسی پور، سید حسن )

 امیر کبیر. چاپ چهارم.

 بر زراعی محصوالت کشت بالقوه الگوی (. انتخاب1944محمدیان، فرشاد، شاهنوشی، ناصر، قربانی، محمد و عاقل، حسن )

 13. 1 پایدار. جلد دانش کشاورزی تربت جام. مجله دشت :موردی (، مطالعهAHPمراتبی ) سلسله تحلیل اساس روش فرایند

 .121. ص 121-142. صص 1 شماره

معاونت  کشاورزی. محصوالت ضایعات کاهش مطالعات جامع (. طرح1945محصوالت کشاورزی ) ضایعات کاهش مدیریت

 .1و  175و  179برنامه ریزی و اقتصادی. وزارت جهاد کشاورزی. ص 

 .5گانی دولتی ایران. ص . شرکت بازر99(. نشریه پژوهش. شماره 1944مرکز پژوهش های غالت )اسفند 

 . 779با تکیه بر روستا(. تهران: دانشگاه پیام نور. ص ) یرانا(. اقتصاد 1943یاوری، غالمرضا و فاضل بیگی، محمد مهدی )
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