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  عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیره عرضه پسته در استان کرمان یبندتیاولو و نییتع

 کرج نور امیپ دانشگاه ،یکشاورز اقتصاد ارشد یکارشناس لیالتحصفارغ :رضیه ساالری سعیدی

 ییروستا توسعه و یکشاورز اقتصاد ،یزیربرنامه یپژوهشها موسسه یعلم ئتیه عضو ی:خالد محمد

 کرج نور امیپ دانشگاه یعلم ئتیهعضو  ی:اوری غالمرضا

 gmail.commkhaledi1352@پست الکترونیکی: 

 

 چکیده
شوود.  ی از اولویت های بخش صادرات محسوب موی غیرنفتکاهش صادرات نفتی و تالش برای جایگزین کردن محصوالت 

ای موی  ای در صادرات غیر نفتی دارد و در بین آن ها پسته دارای اهمیت ویوژه صادرات محصوالت کشاورزی نقش عمده

 نیو ا در لوذا،  زنجیره عرضه پسته در استان کرمان می باشود. بر عملکرد ، بررسی عوامل موثر تحقیقهدف اصلی  .باشد

 یراهکارهوا  و هوا اسوت یس عمده، لیمسا و  هاچالش ییشناسا با تا گرفته قرار لیتحل مورد پسته عرضه رهیزنج قیتحق

 روش هوا چالش و موانع از کی هر یبندتیاولو یبرا کاررفتهبه روش. گردد ارائه پسته عرضه رهیزنج بهبود جهت یمناسب

 رهیو زنج در صونعت  به آشنا کارشناسان و خبرگان با مصاحبه قیطر از الزم اطالعات. است یمراتبسلسله ندیفرآ لیتحل

بندی هر یک از متغیرها براساس سه جز زنجیره عرضه )باالدست، پوایین دسوت و   اولویت .دیگرد یآورجمع عرضه پسته

سالی،  آفات و خرابی پسته، توسعه صنایع فرآوری پسته، های اقلیمی و خشکدهد که عامل محدودیتداخلی( نشان می

سوت  مکانیزاسویون از مرحلوه    های افزایش عرضه و افزایش تقاضا، توجه به سیهای درست قیمتی در ماهاعمال سیاست

های زنجیره عرضوه پسوته در اسوتان    ترین چالشگذاری خارجی در صنعت پسته مه کاشت تا برداشت و توسعه سرمایه

 های مختلف مدنظر قرار گیرد.باشد. بنابراین، برای بهیود عملکرد زنجیره عرضه پسته باید جنبهکرمان می

 

 یمراتب سلسله ندیفرآ ،رمانک ،پسته عرضه، رهیزنجا: هواژه دیکل

 

 مقدمه -1

-ها برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی شروع شده و به کاالهای در دسترس مصرفاز مرحله تأمین نهاده 1زنجیره عرضه

یابد. بنابراین، در طول این زنجیره مجموعه زیادی شامل تولیدکنندگان، ها خاتمه میفروشیکنندگان در قفسه خرده

کنند فروشان و غیره فعالیت میفروشان، خردهبندی، صنایع حمل و نقل، عمدهلها، صنایع فرآوری، صنایع بستهها، دالواسطه

 (.1943کنندگان را در زمان و مکان مناسب در اختیار وی قرار دهند )خالدی و امجدی، تا کاالی مطلوب مصرف
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ها وجود نداشت و فعالیت هـر یـک از   الزم بین زنجیره های عرضه سنتی محصوالت کشاورزی، هماهنگی و ارتباطدر زنجیره

گرفت. در حالی که امروزه رقابت شدید ها صورت میها به صورت مجزا و با هدف حداکثر نمودن سود هر یک از حلقهزنجیره

کـرده کـه بـه    شدن و باال رفتن انتظارات مشتریان نسبت به کیفیت کاالها و خدمات، عامالن اقتصادی را مجبور برای جهانی

های متنوع آنان توجه نمایند. بـا توجـه بـه رونـدهای اخیـر جهـانی شـدن،        رابطه بین مشتریان و عرضه کنندگان و خواسته

صنعتی شدن و شهرگرایی تقاضا دیگر محدود به یک محل یا منطقه نیست بلکـه یـک فراینـد جهـانی شـده اسـت. امـروزه        

شـوند. ایـن   پیشرفته به سراسر دنیا با یک قیمت مناسـب و رقـابتی حمـل مـی    محصوالت فسادپذیر و تازه به وسیله امکانات 

کننـدگان  های مصـرف کنندگان و خریداران و مشتریان جهت جوابگویی به خواستهعوامل موجب هماهنگی بیشتر بین عرضه

 (.7442، 1شود )وان در ورستمی

های فرآیندها و فعالیت دستی است که درباالدستی تا پایینای از سازمانهای زنجیره تأمین شبکه ،ا توجه به نظر کریستوفرب

کنند. تأکید این تعریف بر نهایی ایجاد ارزش می که در قالب محصوالت و خدمات در دست مشتری ؛مختلفی درگیر هستند

عنی ی مدیریت زنجیره تامینفعالیتهای زنجیره تأمین است. هدف نهایی  ارضای نیاز مشتریان در تمامی درنظرگرفتن

جهانی شدن بازارها، تنها راه ادامه بقای شرکتها و سازمانها منوط به افزایش رقابت  پذیری را نشان میدهد. با گسترشرقابت

مشتریان  و حفظ مزیت رقابتی پایداراست. برای رسیدن به رقابت پذیری زنجیره تأمین، باید خدمت به پذیری و کسب

  (.1931)بها،ها قرار گیرد سرلوحه فعالیت

، ابتدا محققین دانشـگاهی  1334ی شود. در اوایل دههدر سالهای اخیر عالقه روزافزونی به مطالعه زنجیره عرضه مشاهده می

هـای متـداول   نظر تئوریکی توصیف نمودند تا نشان دهند که چگونه این شـیوه از رهیافـت  مدیریت زنجیره تأمین را از نقطه

(. در خصـوص مطالعـات و   1334، 7اطالعـات مربـوط بـه آن متفـاوت اسـت )کریسـتوفر      برای مدیریت جریان مواد و جریان 

(، 7444) 5(، المبـرت و کـوپر  1332و همکـاران )  9توان بـه مطالعـات کـوپر   تحقیقات خارجی در خصوص زنجیره عرضه، می

( و 7441) 4ینسـون  و مـالوترا  ( ، راب7449) 2( ، گرور  و مالوترا7444)  6آلمان و ساندی لندز-(، پرز7446)  1مالونی و برون

( اشاره کرد. امروزه، تحلیل زنجیـره عرضـه و ارزش در صـنعت کشـاورزی تبـدیل بـه یـک ابـزار         7442) 3ترینکنس و ویلمز

تـوان ایجـاد نمـود، شـده اسـت      های رقابتی را برای شرکتها و یا صـنایع درگیـر مـی   ارزشمند در تعیین اینکه در کجا مزیت

 (.1333، 1334، 14)بیمون

                                                           
1Van der Vorst 
2 Christopher 
3 Cooper 
4 Lambert  and  Cooper 
5 Maloni and Brown 
6 Perez-Aleman and Sandilands. 
7 Grover and Malhotra 
8 Robinson and Malhotra 
9 Trienekensand Willems 
10 Beamon 
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شـود، کـه از آن جملـه    های اخیر، توجه به زنجیره عرضه در بخش کشاورزی در تحقیقات محققین کشور دیـده مـی  در سال

بررسی عوامل رقابت پذیری صنعت چـای ایـران در قالـب    »( با موضوع 1941ناصری، مرادی و ملیحی )توان به مطالعات می

خالدی و امجـدی  ، «زنجیره عرضه صنعت تولید و فرآوری ابریشم»( با موضوع 1946و همکاران ) فرجی، «مدل الماس پورتر

؛ خالـدی و همکـاران   «اهمیت و کاربرد مدیریت زنجیره عرضه در بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن.»( با عنوان 1944)

 اولویـت  و نتعیـی ( »1937نوروزی و همکاران )« شرقی. آذربایجان استان بررسی عملکرد زنجیره عرضه پیاز در ( »1937)

 بنـدی  اولویـت  و تعیین( »1939، خالدی و همکاران )«بوشهر استان در خرما زنجیره تامین بازاریابی بر موثر عوامل بندی

 مسایل بندی اولویت و تعیین( »1939و دهقان و همکاران )«  در چابهار. ماهیگیری صنعت تأمین زنجیره لجستیک مسایل

 اشاره کرد.« هرستان سراوانش در خرما عرضه زنجیره های چالش و

ایران عمده تـرین تولیدکننـده و صـادرکننده     غیرنفتی و کشاورزی ایران به شمار می رود. صادراتپسته یکی از اقالم عمده 

گسترش و حتی حفظ سهم پسته ایران در بازارهای جهـانی مـی توانـد منجـر بـه افـزایش        پسته در جهان به شمار می آید،

سرمایه گذاری و اشتغال در بخش کشاورزی شود و بویژه از جنبه ارزآوری و ایجاد اشـتغال در بخشـهای   انگیزه تولید داخلی،

، بررسی عوامل مـوثر  این مقالههدف اصلی  مختلف تولید، فراوری، بازرگانی و نیز توسعه صادرات غیرنفتی حائز اهمیت باشد.

   زنجیره عرضه پسته در استان کرمان می باشد. بر

 

 روشها  مواد و -2

بندی این  این تحقیق در درجه اول به دنبال شناسایی یکسری متغیرها و ارتباطات میان آنها و پس از آن بدنبال اولویت

با   موردنیاز هایداده و بوده مراتبی سلسله تحلیل تکنیک با پژوهش انجام .متغیرها با توجه به سطح تابع هدف می باشد

 صورتبه پرسشنامه .شده است آوریجمع شهرستان ومدیران برداران بهره از نفر 94با  و مصاحبه  پرسشنامه از استفاده

 مقایسات شیوه با دهندگانپاسخ اکثر بودن ناآشنا دلیلبه. است شده تنظیم مراتبی سلسله تحلیل تکنیک اساس بر و طیفی

 .است شده ریگذاعدد دیگر عامل به نسبت عامل یک ارجحیت میزان اساس بر پرسشنامه زوجی،

 اولویت اگر) گذارندمی نمره ستون و سطر برخورد خانه  در و مقایسه ستون، در اهداف با را سطر در هدف هر پاسخگویان،

 تا 7 نمره باشد، بیشتر ستون هدف اولویت از سطر هدف اولویت اگر و یک نمره باشد، برابر ستون هدف اولویت با سطر هدف

 فرآیند در بعدی گام در(. گیردمی تعلق 3/1 تا 7/1 نمره باشد، کمتر ستون هدف اولویت  از سطر هدف اولویت اگر و 3

 هایماتریس اطالعات از استفاده با تصمیم عناصر از یک هر اولویت تعیین برای الزم محاسبات انجام مراتبی، سلسله

 :است زیر صورتبه مرحله این در ریاضی عملیات خالصه. است زوجی مقایسات

 وزن یک باشد داده پاسخ پرسشنامه به که گروه امA عضو هر برای شود نامیده A نمونه گروه اعضای اگر پژوهش این در

 هر امتیازات مجموع ابتدا نسبی وزن این آوردن دستبه برای. شودمی حاصل اهداف سایر به نسبت هدف هر برای نسبی

 :آیدمی دستبه زیر صورتبه ،است شده امتیازدهی ام Aعضو توسط که سطر هدفهای از یک

 :با است برابر فرمول از استفاده با نمونه گروه امA عضو توسط سطر در امi هدف به شده داده امتیازات مجموع
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شده داده امتیازات مجموع 
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 :با تاس برابر نمونه گروه ام Aعضو هر طرف از سطرها در مندرج هدفهای تمامی امتیازات مجموع
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 :شودمی محاسبه زیر فرمول از استفاده با اهداف نسبی وزن نتایج، استخراج و هاپرسشنامه آوریجمع از بعد
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 نسبی اوزان مجموع بر اهداف از یک هر نسبی وزنهای مجموع اهداف، از یک هر نهایی وزن آوردن دستبه برای آخر در و

 .شودمی تقسیم اهداف، همه

 
منظور  نیا یکه برا   expert choiceنرم افزار  از 1مراتبی سلسله تحلیل فرآیند تکنیک اجرای برای یبررس نیا در

 در متمرکز یانسان یروین و  مشخص موجود یها لیپتانس و ها چالشاستفاده  شده است.  ،شده تولید

 صورت به مشکالتو موانع. ردیگ یم قرار لیتحل و هیتجز مورد عرضه تیریمد و عرضه رهیزنج

و در ادامه به  .رندیگ یم قرار سنجش مورد یاسیق روش به شوندگان مصاحبه توسط( جفت)ییدوتا

 شود. یمسائل مذکور پرداخته م یبند تیاولو

 

 گیریبندی و نتیجهجمع -9

 مختلف انجام تحقیق ارایه شده است. های نتایج به دست آمده در تحقیق به تفکیک گام در این قسمت

 

 مسئله تحقیق: AHPگام اول: تدوین درخت سلسله مراتبی -

مؤثر بر عملکرد زنجیره عرضه بندی عوامل نخست با استفاده از نظرات مدیران، خبرگان و کارمندان مطلع به منظور اولویت

عامل مؤثر در جدول ... نشان داده  74به صورت ، درخت تصمیم سلسله مراتبی طراحی گردید که پسته در استان کرمان

                                                           
1 Analytical Hierarchy Process 
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های مربوط به آن از یک پرسشنامه استفاده شده است که در پرسشنامه شده است. جهت انجام این مرحله و گردآوری داده

تفاده ها و با اسالذکر طراحی و در اختیار خبرگان قرار گرفت تا بر اساس نظرات آنبندی موانع فوقمقایسه زوجی جهت رتبه

  بندی شوند.از روش درخت تصمیم سلسله مراتبی عوامل مذکور رتبه
 

 زنجیره عرضه پسته(: زیرمعیاری تعیین شده برای بررسی عوامل موثر بر 1جدول )
 متغیرها  متغیرها 

 وجود دالل ها و واسطه ها در صنعت پسته 11 ضعف سیستم حمل و نقل از نظر کمی 1

 عدم توسعه سرمایه گذاری داخلی در صنعت پسته 17 ارتباطی ضعیف زیرساخت جاده ای و شبکه 7

 عدم توسعه سرمایه گذاری خارجی در صنعت پسته 19 ضعف سیستم حمل و نقل از لحاظ کیفی 9

 کمبود یا نبود صنایع فراوری پسته 15 حساسیت پسته به آفات و خرابی پسته 5

 ا و عدم حمایت مالی بانکها از صنعت پستهسیستم بانکی ناکار 11 اقلیم و خشکسالی منطقه 1

عدم توجه به مکانیزاسیون در کاشت،داشت و  6

 برداشت پسته

 عدم حمایت دولت از حضور و فعالیت بخش خصوصی 16

کمبود نیروی انسانی )ماهر( متخصص در مراحل مختلف تولید  12 اندازه و پراکندگی مزارع پسته در منطقه 2

 تا بازار رسانی محصول

 عدم توجه به بحث صادرات و بازار جهانی 14 نبود استاندارد و کیفیت پایین محصول 4

نبود یا ضعف سیستم سردخانه،نگهداری و انبارداری  3

 پسته

اعمال سیاستهای قیمتی در ماههای افزایش عرضه و فصل  13

 افزایش تقاضا

 دیعدم توسعه صنایع بسته بن 74 آموزش و مهارت پایین کشاورزان 14

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

 گام دوم: محاسبه وزن عوامل اصلی -

وزن( نسبی هریک از عوامل اصلی)که در اینجا سه جز زنجیره تامین: داخلی، باال دست و پایین دست اهمیت )در این مرحله 

 ائه شده است.ار 7افزار مورد ارزیابی و محاسبه قرار گرفت که نتایج آن در جدول هستند( با استفاده از نرم

 

 عوامل اصلی() کهندسی( مقایسات زوجی گروهی سطح ی) شدهماتریس تلفیق :2جدول 

 عوامل اصلی C B A وزن رتبه

1 542/4 952/7 426/1 1 A  :یداخل نیتأم رهیزنج 

7 916/4 171/9 1 199/4 B دستنییپا نیتأم:  زنجیره 

9 112/4 1 974/4 576/4 C باالدست نیتأم:  زنجیره 

I.R=0.09<0.1)نرخ ناسازگاری( 
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 های تحقیقمأخذ: یافته

 

در  542/4دهد که عامل زنجیره تأمین داخلی با وزن نسبی نشان میشده وزن موانع اصلی را محاسبه 7نتایج تحلیل جدول 

ت با وزن نسبی در رتبه دوم و عامل زنجیره تأمین باالدس 916/4دست با وزن نسبی رتبه اول، عامل زنجیره تأمین پایین

 در رتبه سوم اهمیت قرار دارد. 112/4

 

 های محلی(:وزندو )وزن عناصر سطح  محاسبه گام سوم:-

در هر  مؤثر بر عملکرد زنجیره عرضه پسته در استان کرمانسومین قدم محاسبه وزن عوامل فرعی موانع و تنگناهای 

س تعاریف زنجیره های داخلی، پایین دست و باالدست در این متغیر تحقیق را براسا 74زیرگروه است؛ که در اینجا تعداد 

 سه گروه دسته بندی و سپس وزن آنها به دست آمده است.

 

 (A) یداخلهندسی( مقایسات زوجی گروهی زنجیره تأمین ) شدهماتریس تلفیق -9جدول 
 (Aزنجیره تأمین داخلی ) A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 اوزان رتبه

7 762/4 427/9 757/5 757/5 522/1 9 999/4 1 A1 
1 992/4 167/9 316/1 427/9 9 427/9 1  A2 
1 444/4 919/9 7 553/7 114/1 1   A3 
5 144/4 416/4 757/5 565/9 1    A4 
6 453/4 714/4 796/7 1     A5 
2 496/4 714/4 1      A6 
9 194/4 1       A7 

I.R=0.09<0.1)نرخ ناسازگاری( 

 ی تحقیقهامأخذ: یافته

 

در رتبه اول، جلوگیری از  (A2سالی)های اقلیمی و خشکدهد که عامل محدودیتنشان می 9جدول شده در نتایج محاسبه

در  (A7های افزایش عرضه و افزایش تقاضا)های درست قیمتی در ماهدر رتبه دوم، اعمال سیاست (A1آفات و خرابی پسته)

در رتبه  (A3سازی مزارع پسته در منطقه)در رتبه چهارم، یکپارچه (A4منطقه) رتبه سوم، بهبود کیفیت مزارع پسته در

در رتبه ششم و ایجاد و بهبود سیستم گرمایش، نگهداری و  (A5بهبود کیفیت و استانداردهای محصول پسته) پنجم،

 در رتبه هفتم اهمیت قرار دارد. (A6انبارداری پسته)
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 (B) دستمقایسات زوجی گروهی زنجیره تأمین پایین هندسی() شدهتلفیق سیماتر -4جدول 

 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 اوزان رتبه

زنجیره 

تأمین 

پایین 

 (Bدست )

2 464/4 697/4 919/4 416/4 163/4 791/4 775/1 144/4 1 B1 
1 911/4 474/7 427/9 522/1 553/7 9 316/1 1  B2 
4 454/4 919/9 999/4 544/4 544/4 466/4 1   B3 
1 144/4 122/4 144/4 416/4 1 1    B4 
7 156/4 775/1 731/1 114/1 1     B5 
6 446/4 114/4 122/4 1      B6 
9 176/4 316/4 1       B7 
5 111/4 1        B8 

I.R=0.06<0.1)نرخ ناسازگاری( 

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

گذاری در رتبه اول، توسعه سرمایه (B2عه صنایع فرآوری پسته)دهد که عامل توسنشان می 5جدول شده در نتایج محاسبه

در  (B7ها از صنعت پسته)در رتبه دوم، افزایش کارایی سیستم بانکی و حمایت مالی بانک (B5خارجی در صنعت پسته)

نعت گذاری داخلی در صدر رتبه چهارم، توسعه سرمایه (B8حمایت دولت از حضور و فعالیت بخش خصوصی) رتبه سوم،

در رتبه  (B1بندی)در رتبه ششم، توسعه صنایع بسته (B6در رتبه پنجم، توجه به صادرات در بازارهای جهانی) (B4پسته)

 در رتبه هشتم اهمیت قرار دارد. (B3ها در صنعت پسته)ها و واسطههفتم و حذف یا کاهش دالل

 

 (C) تأمین باالدستهندسی( مقایسات زوجی گروهی زنجیره ) شدهماتریس تلفیق -3جدول 
 (C) زنجیره تأمین باالدست C5 C4 C3 C2 C1 اوزان رتبه

1 422/4 515/4 754/4 991/4 197/4 1 C1 
9 139/4 165/4 634/4 351/7 1  C2 

5 141/4 717/4 766/4 1   C3 

1 964/4 591/7 1    C4 

7 719/4 1     C5 

I.R=0.06<0.1)نرخ ناسازگاری( 

 حقیقهای تمأخذ: یافته
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در  (C4دهد که عامل توجه به سیستم مکانیزاسیون از مرحله کاشت تا برداشت)نشان می 1جدول شده در نتایج محاسبه

در رتبه  (C2ای)در رتبه دوم، توسعه زیرساخت ارتباطی و شبکه جاده (C5رتبه اول، توسعه آموزش و مهارت کشاورزان)

در رتبه پنجم اهمیت قرار  (C1ونقل)ه چهارم و توسعه کمی سیستم حملدر رتب (C3ونقل)سوم، توسعه کیفی سیستم حمل

 دارد.

 

 

 

 

 نهایی عناصر وزن  گام چهارم:-

عوامل اصلی( و در نهایت رتبه خود )ضرب وزن محلی عناصر در وزن سر گروه وزن نهایی عناصر هر گروه برابر است با حاصل

 6گردد. نتایج این گام در جدول شماره مشخص می ه در استان کرمانمؤثر بر عملکرد زنجیره عرضه پستهر یک از عوامل 

 آمده است.

 

  مؤثر بر عملکرد زنجیره عرضه پسته در استان کرمانبندی وزن نهایی موانع و تنگناهای رتبه -6جدول 

 موانع اصلی وزن موانع اصلی موانع فرعی وزن موانع فرعی وزن نهایی اولویت(رتبه )

7 194/4 762/4 A1 

 زنجیره تأمین داخلی 542/4

1 165/4 992/4 A2 

11 493/4 444/4 A3 
2 453/4 144/4 A4 
11 475/4 453/4 A5 

14 412/4 496/4 A6 
5 469/4 194/4 A7 

16 471/4 464/4 B1 

916/4 
زنجیره تأمین 

 دستپایین

9 111/4 911/4 B2 

12 414/4 454/4 B3 
17 496/4 144/4 B4 

6 417/4 156/4 B5 
19 491/4 446/4 B6 

4 451/4 176/4 B7 
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3 451/4 111/4 B8 

74 417/4 422/4 C1 

 زنجیره تأمین باالدست 112/4

15 494/4 139/4 C2 

13 416/4 141/4 C3 

1 414/4 964/4 C4 

14 454/4 719/4 C5 

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

اولویت بندی هر یک از متغیر ها را براساس سه جز زنجیره تامین)باالدست،پایین دست و  6جدول در شده نتایج محاسبه

 دهد که به ترتیب اهمیت عبارتند از: داخلی( نشان می

 (A2)سالی های اقلیمی و خشکعامل محدودیت

 (A1)جلوگیری از آفات و خرابی پسته 

 ) (B2وسعه صنایع فرآوری پسته ت

 (A7)های افزایش عرضه و افزایش تقاضاای درست قیمتی در ماههاعمال سیاست

 (C4)توجه به سیستم مکانیزاسیون از مرحله کاشت تا برداشت 

  (B5)گذاری خارجی در صنعت پسته توسعه سرمایه

 (A4)بهبود کیفیت مزارع پسته در منطقه 

  (B7)ها از صنعت پسته افزایش کارایی سیستم بانکی و حمایت مالی بانک

  (B8)حمایت دولت از حضور و فعالیت بخش خصوصی 

  (C5)توسعه آموزش و مهارت کشاورزان 

  (A3)سازی مزارع پسته در منطقه یکپارچه

  (B4)گذاری داخلی در صنعت پسته توسعه سرمایه

  (B6)توجه به صادرات در بازارهای جهانی 

 (C2)ای توسعه زیرساخت ارتباطی و شبکه جاده

  (A5)و استانداردهای محصول پسته  بهبود کیفیت

 (B1)بندی توسعه صنایع بسته

  (B3)ها ها و واسطهحذف یا کاهش دالل

  (A6)ایجاد و بهبود سیستم گرمایش، نگهداری و انبارداری پسته 

  (C3)ونقل توسعه کیفی سیستم حمل

 (C1)ونقل توسعه کمی سیستم حمل
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 گیرینتیجه -

های عمده توسعه آن تعیین و پسته در استان کرمان مورد بررسی قرار گرفت و مسایل و چالش در این تحقیق زنجیره عرضه

بندی شد. برای این منظور از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است که ابتدا رسم درخت سلسله مراتبی و اولویت

ه زوجی  این متغیرها )معیارها و زیر تعیین معیارها و زیر معیارهای زنجیره عرضه انجام گرفته و سپس به مقایس

های مربوط به هریک از متغیرها مشخص شده و به اولویت بندی آنها و ارایه -معیارها(پرداخته شد. در نهایت، وزن

 راهکارهایی جهت رفع و بهبود موانع و شرایط موجود به شرح زیر ارایه شده است.

Article I. ه زنجیره عرضه پسته، استفاده از روش های نوین با توجه به اهمیت اقلیم و خشکسالی منطقه در توسع

توسعه آبیاری تحت فشار، فرهنگ سازی و  آبیاری به منظور صرفه جویی در منابع آبی با توجه به خشکسالی های اخیر.

ده، برداران از طریق آموزش آنها به مساله تهدید و نابودی منابع آب در آین آموزش استفاده بهینه از آب، آگاه سازی بهره

 رسد.ضروری به نظر می الزامات قانونی جهت بهبود مدیریت عرضه و مصرف آب و تعیین نیاز آبی پسته بستر سازی و ایجاد

Article II.  شیوه های قدیمی برداشت، بسته بندی نامناسب و با مقاومت مکانیکی پایین، تعدد عملیات از برداشت

یک سیستم فرآوری عمر انبارداری آن را کاهش می دهد. تا مصرف در منزل و .....سبب خسارات زیادی به پسته شده و 

مناسب، عالوه بر آنکه قادر به حذف بسیاری از دانه های آلوده می باشد، از آلوده شدن دانه های سالم جلوگیری کرده و 

ه از ماشین نکته قابل توجه در استفادبعالوه، در محصول را فراهم می کند.   ایمنی الزم جهت پیشگیری از گسترش آلودگی

استانداردسازی و عملی نمودن  .آالت، ترتیب استفاده از آنها است که موجب باال بردن کارآیی مجموعه فرآوری می شود

شیوه های کاشت، داشت و برداشت اعم از آبیاری مناسب و اقتصادی، تغذیه و  به کارگیری مکانیزاسیون در کلیه مراحل 

 جیره محصول مفید باشد.تواند در بهبود عملکرد زنمذکور می

Article III. و پسیل یا شیره خشک(  و خرابی  آفالتوکسینها )به ویژه با توجه به حساسیت پسته به آفات و بیماری

 دقت بیشتری شود.کنترل شیمیائی و  زراعیبهعملیات پسته باید در توسعه 

Article IV.  با نزدیک شدن  ومی شود افزایش قیمت پسته از آخرین روزهای آذرماه و شب یلدا آغاز به طور معمول

اختالف باالی قیمت صادرات با نرخ داخلی مسووالن رسد. و با قیمت باالیی به فروش می به روزهای پایانی سال اوج گرفته

ممنوعیت صادرات پسته منتفی شده است و قیمت پسته برای . اما ممنوع کنند برای مدتیتا صادرات آن را  داشترا برآن 

برای غلبه بر این  .کنندگان و تولیدکنندگان تعیین خواهد شدنگی سازمان حمایت مصرفبا هماه ایام افزایش تقاضا

مشکالت، راهکارهای مناسب برای کاهش نوسانات قیمت پسته در ماههای افزایش عرضه و افزایش تقاضا می تواند عملکرد 

 زنجیره را باال برد.

Article V.  مهم دیگری است که باید مورد توجه در نهایت، گسترش صنایع بسته بندی و فراوری پسته راهکار

سیاست گذاران قرار گیرد. توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری پسته و تولید محصوالت متنوع و جدید از آن سرانه مصرف پسته 

گونه تمایلی به گزینش و بسته بندی دهد. کمبود کارخانه های فراوری پسته در کشور باعث شده است تا هیچرا افزایش می
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رت نگیرد. در حالیکه می توان با گزینش و درجه بندی پسته عالوه بر ایجاد ارزش افزوده باالتر  برای پسته درجه پسته صو

 یک میتوان پسته های درجه پایین تر را برای استفاده در صنایع تبدیلی اختصاص داد.

 

 مراجع  -4

رقابتی و عملکرد زنجیره تامین در  راتزی هایبررسی روابط بین عناصر تسهیم اطالعات و است( 1931) بها، افسانه[ 1]

 .16صنعت خودرو، ویژه نامه زنجیره تأمین، شماره . سازمان

. آن به وابسته صنایع و کشاورزی بخش در  عرضه زنجیره مدیریت کاربرد و اهمیت( 1944) .ا ،یامجد و .م ،یخالد[ 7]

 .تهران دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس:  کرج ،ایران کشاورزی اقتصاد کنفرانس ششمین

 هاییبررسشرقی.  آذربایجان استان ( بررسی عملکرد زنجیره عرضه پیاز در 1937[ خالدی، م.، لطفی، ص. و یاوری، غ. )9]

 .44-64(: 14)11 ،1937. سال ن(تأمی رهیو زنج کیلجست نامهژهی)و یبازرگان

 صنعت تأمین زنجیره لجستیک مسایل اولویتبندی و ( تعیین1939[ خالدی، م.، عامری،  ش.، اردستانی، م. و یاوری، غ. )5]

 ،ایران، تهران.1939اردیبهشت  16و  11در چابهار. نهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران،   ماهیگیری

 در خرما عرضه زنجیره های چالش و مسایل اولویتبندی و ( تعیین1939الدی، م. و  یاوری، غ. )[ دهقان، س.، خ1]

 ،ایران، تهران.1939اردیبهشت  16و  11شهرستان سراوان. نهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران،  

 ه عرضه صنعت تولید و فرآوری ابریشم،بررسی علل اثرگذاری بر قالب پذیری زنجیر (1946، م. )دباغ منش. و م ،فرجی[ 6]

 .141-23(:6-2)، گلجام .به منظور مساله یابی و ارایه راهکارهای مناسب

چای ایران. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی.  عرضه رهیزنج( معماری کالن 1942[ ناصری، م.، مرادی، م. و ملیحی، ا. )2]

 .159-113: 56شماره 

 خرما زنجیره تامین بازاریابی بر موثر عوامل بندی اولویت و ( تعیین1937) فدایی، م.  وکت[ نوروزی، م.، خالدی، م. و ش4]

 ، مشهد، ایران. 1937اردیبهشت ماه  76بوشهر. اولین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی ایران،  استان در
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