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 بندی مسائل زنجیره تامین صنعت شیر ایران با تأکید بر لجستیکشناسایی و اولویت

 

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

 کرج نور امیپ دانشگاه ،یکشاورز اقتصاد ارشد یکارشناس لیالتحصفارغ ندا عسکری:

 mkhaledi1352@gmail.comپست الکترونیکی: 

 

 چکیده:

 بنابراین، . دارد زنجیره این یکپارچگی  و هماهنگی  در مهمی نقش که  اسررت تامین  زنجیره مهم ارکان  از یکی لجسررتیک 

سایی    سائل  بندیاولویت و شنا ستیک  م ضه  زنجیره لج سی  و عر ضای  میان در اطالعات کامل و منظم تبادل روند برر  اع

عنوان یکی از صررنایع مهم تکمیلی بخش صررنعت لبنیات کشررور به . باشرردمی برخوردار باالیی  اهمیت  از تامین  زنجیره

شاورزی نقش مهمی در ایجاد  شتغال  افزوده، ارزش ک سائل  به توجه با. دارد تغذیه و ا ستیکی  م  صنعت  تامین زنجیره لج

 زنجیره لجستیک مسائل مطالعه، ابن. گردید انتخاب موردی مطالعه عنوان به صنعت این کشور، شیر صنعت ویژه به لبنیات

بندی نموده است. برای این منظور، پس از شناسایی مسایل  لجستیک زنجیره تامین شیر شناسایی و اولویت    صنعت  تامین

شیر، به منظور اولویت    ستفاده گردید.   AHP روش بندی آنها ازصنعت  شترین   نتایج مطال ا شان داد که به ترتیب بی  عه ن

 نایعص  تولید، بخش بخش ،نقل و حمل ها، بخش دولتی، تشکل  نهاده، سیاستهای   های تامینبخش لجستیکی در  مشکالت 

سته  صرف  و توزیع و بخش واب شیر ارائه گردیده    م ضه  وجود دارد. در پایان نیز راهکارهایی برای بهبود عملکرد زنجیره عر

 است. 

 ها: زنجیره تامین، لجستیک، ایران،  صنعت شیرکلید واژه
 

 مقدمه: -1
مدیریت  به مفهوم 9کننده نهایی و مدیریت زنجیره تامینعبارت از فرایند کامل تهیه کاال و خدمات برای مصرف  1زنجیره تأمین

تامین روش جدیدی را برای مدیریت زنجیره بنابراین،  .9باشدمی جریان کاال و خدمات، اطالعات و پول برای افزایش سوددهی

هدایت تمام اعضای  به طور خالصه، .دهدمدیریت فعالیت های تجاری و ارتباطات با سایر اعضا در زنجیره تامین ارائه می

 . (1912 نژاد،)زنگویی زنجیره تأمین به صورتی یکپارچه و هماهنگ را مدیریت زنجیره تأمین به عهده دارد

                                                             
1 Supply Chain (SC) 

2 Supply Chain Management (SCM) 
 .باشداستفاده شده است؛ که به یک مفهوم می «زنجیره عرضه»از اصطالح  «زنجیره تامین»در برخی از متون فارسی به جای  9
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  د.کنرا تامین میهای مهم اقتصادی هر کشور مواد غذایی برای رفع نیازهای اولیه انسانها شکشاورزی به عنوان یکی از بخ

برای رساندن مواد اولیه برای تولید محصوالت کشاورزی از یک طرف و رساندن کاالهای تولیدشده در بخش کشاورزی به 

ک لجستی در حوزه مطالعات زنجیره تامین ودست مصرف کنندگان احتیاج به شبکه های ارتباطی و راههای زیادی است که 

می توان به آن پرداخت. توجه به گسترش فعالیت های صنعتی و بازرگانی و کشاورزی وعزم جدی در سطوح مختلف کشورها 

در زمینه تعالی و توسعه، دقت در تمامی ابعاد تامین، تولید و توزیع را فراتر از نوع و کیفیت محصول برای جهش در پیشرفت 

 .(1914، )خرمی یجاب می نمایدا

 لشام هاویژگی این مواد و محصوالت غذایی که طیف بزرگی را شامل می شوند، دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند.

ایط و شراین رو، کننده، مدت زمان تحویل و... مطرح هستند. از فاصله تولیدکننده تا مصرف فسادپذیری، زمان و میزان ابعاد،

تجهیزات و  ،فناوری ها لذا،مشخصات خاصی برای زنجیره تامین و لجستیک این نوع مواد و محصوالت به وجود می آید. 

سیستم های مدیریتی، برنامه ریزی، نرم افزاری و عملیاتی خاص در حوزه های حمل و نقل، انبارش، توزیع، شناسایی، 

 (1920)سایت انجمن لجستیک ایران، .طلب می کندرا های لجستیکی ر حوزهکدگذاری و ردیابی، توزین، بسته بندی و دیگ

 از اریبسی افزایش موجب زنجیره این در پذیری و مسئولیت پاسخگویی ،یکپارچگی و فقدان لجستیک های جریان ضعف 

 شود ونقل تولیدات می ناهماهنگی در تولید و وقفه در حمل مشکالت غیرقابل پیش بینی نظیر تاخیر درارسال مواداولیه خام،

با توجه به اینکه لجستیک حلقه اتصال فیزیکی مواد خام وکاالها در تمامی بخشهای زنجیره . (1914، و همکاران )غالمیان

مدیریت لجستیک و هماهنگی سیستمهای اطالعاتی و ارتباطی در همه بخش ها از جمله کشاورزی امری  ،لذا .عرضه می باشد

را  ازیذخیره سو  حمل و نقلبندی،  بسته، توزیع، تولیدیکرد لجستیک عالوه بر اینکه هزینه های رو حیاتی وضروری است.

 سطح ملی و بین المللی نیز می شود.  کاهش می دهد، موجب ارتقای سطح مزیت رقابتی در

 به ایگسترده انضباط و نظام عنوان به را آن که بود بعد به آن از رسد می 90 قرن به آن مدرن شکل در لجستیک مفهوم

 است. کرده چشمگیری پیشرفت عملی زمینه در و هم نظری لحاظ از هم امروزه حال، این مفهوم این با .شناختند رسمیت

برای تمامی بخش های خدمات لجستیک سازمان می باشد. خصوصی  استفاده از تامین کنندگان شخص ثالث خصوصی سازی

سازی در سالهای اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته ودنباله روی تغییرات بوده، جهانی شدن تجارت وافزایش متناوب بازارهای 

 پیچیده ترگردیده است. فقدان دانش خاص و زیر بنای مناسب جهانی نیازهای لجستیکی را افزایش داده ومنجر به زنجیره های 

 

 

 در بازارها شرکت ها را بر آن داشته تا به انتخاب تامین کننده مناسب با روش های خاص وبا توجه به صالحیت بپردازند

 .(9002، 1کریک)

 فازی  AHP( در تحقیق خود به بررسی خصوصی سازی لجستیک و انتخاب تامین کنندگان مناسب به روش  9002کیکر )

دید گاههای متفاوتی از خصوصی سازی خدمات لجستیک بیان داشته است. وی کاهش هزینه های پشتیبانی  پرداخت. وی

 دگیپیچی کاهش گذاری،سرمایه هایهزینه کاهش بهتر، تخدما ارائه نتیجه در و لجستیک خدمات ارائه شدن شرکت، رقابتی

را به عنوان فواید برون سپاری خدمات لجستیک بیان می کند. از طرف از دانش افراد متخصص  گیریبهرهو  تجارت روند

دیگر،  وی از مهمترین مضرات خصوصی سازی را از دست دادن کنترل قسمتی ازامور وتکیه بر تامین کنندگان خدمات 

                                                             
1 Cakir 
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لجستیک وامکان برخوردهای فرصت طلبانه توسط ارائه دهندگان خدمات لجستیک بیان می دار. بنا به توضیحات باال انتخاب 

 تامین کننده مناسب یکی از مهمترین مسائل شرکتهاست که توجه خاص را می طلبد.

 زنجیره تأمین لجستیک فرآیندهای از حمایت در ITاستفاده از روش  یبه بررس ایمطالعه در( 9004) 1و توماس الدویک

 ونقل حمل و انبارداری محیط؛ مدیریت درفرآیندهای را روش این کاربرد و حمایت میزان بیشترین و پرداخته غذایی مواد

 میلیبیمدرن هزینه باالی اجرا و  ITاجرای روش  مانعاین مطالعه با بررسی مطالعات کشورهای مختلف بزرگترین  در. یافتند

 . است ویادگیری شدن همسو در کارمندان

 این در. پرداختند تایلند در منجمد غذاهای صنعت عرضه زنجیره عملی ارزیابی به ای مطالعه در( 9002و همکاران ) 9ورامل

 بخش و اصلی اجرایی مقیاسهای شامل اول بخش که گرددمی ارائه زنجیره این ارزیابی برای دوبخشی چارچوب یک مطالعه

 چارچوب AHPبا کمک روش  آنها.  است پرداخته اصلی مقیاسهای دهیوزن به مراتبی سلسله فرآیند از استفاده با دوم

 .دادند ارائه تایلند در منجمد غذاهای صنعت در زنجیره تأمین ارزیابی برای مناسبی

 غذایی وادم لجستیک شدن رقابتی بیشتر چه هر برای الزم ایشبکه تجهیزات بررسی به یقی( در تحق9019و همکاران ) 9وردو

حدود  که سهمی اروپاست، لجستیک بخشهای مهمترین از یکی غذایی مواد تجارت اینکه به اشاره با آنها. پرداختند کشاورزی

درصد از حمل و نقل جاده ای را به خود اختصاص داده به بررسی تنگناهای موجود بر سر راه هر چه بیشتر رقابتی شدن  90

 IT. از جمله روش ها یکی استفاده از صنعت دادند ارائه شبکه این ارتقا جهت روش چند ینداختند. آنها همچنلجستیک پر

 .برد نام توان می سیم بدون ای شبکه تکنولوژیهای از استفاده ودیگری رسانی سرویس وایجاد حجیم های محاسبه در

 ( اشاره کرد.9004) 1( و ویکی و روکیکی9002و همکاران ) 1از دیگر مطالعات مرتبط با لجستیک می توان به مطالعات هایسو

آن  شود، که ازهای اخیر، توجه به زنجیره تامین و لجستیک در بخش کشاورزی در تحقیقات محققین کشور دیده میدر سال

بررسی عوامل رقابت پذیری صنعت چای ایران در »( با موضوع 1911ناصری، مرادی و ملیحی )توان به مطالعات جمله می

خالدی و ، «زنجیره عرضه صنعت تولید و فرآوری ابریشم»( با موضوع 1912و همکاران ) فرجی، «قالب مدل الماس پورتر

 ؛ خالدی و «و صنایع وابسته به آن.اهمیت و کاربرد مدیریت زنجیره عرضه در بخش کشاورزی »( با عنوان 1911امجدی )

 

 و تعیین( »1929نوروزی و همکاران )« شرقی. آذربایجان استان بررسی عملکرد زنجیره عرضه پیاز در ( »1929همکاران )

 اولویتبندی و تعیین( »1929، خالدی و همکاران )«بوشهر استان در خرما زنجیره تامین بازاریابی بر موثر عوامل بندی اولویت

 مسایل اولویتبندی و تعیین( »1929و دهقان و همکاران )«  در چابهار. ماهیگیری صنعت تأمین زنجیره لجستیک ایلمس

 اشاره کرد.« شهرستان سراوان در خرما عرضه زنجیره های چالش و

شور    صنعت  به  صنعت لبنیات ک سیار     مهم عنوان یک  شاورزی نقش ب صنایع تکمیلی بخش ک سعه پایدار   و از  مهمی در تو

و  شــناســاییبا توجه به اهمیت این صــنعت در ارتقای ارزش افزوده، ارزآوری و کمک به تولیدکنندگان نماید. کشــور ایفا می

شده            اولویت صلی این مطالعه انتخاب  ستیک به عنوان هدف ا شیر ایران با تأکید بر لج صنعت  سائل زنجیره تامین  بندی م

 است.

                                                             
1 Ludwik and Tomasz 
2 Woramol 
3 Verdouw 
4 Hsiao 
5 Wicki and Rokicki 
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 مواد و روشها  -2

گیری که در آن انتخاب یک در علم تصمیماست. ( AHPروش مورد استفاده در این تحقیق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی )

 بیش از سایر روش (AHP)تحلیل سلسله مراتبی  بندی راهکارها مطرح است،راهکار از بین راهکارهای موجود و یا اولویت

 در هنگامی که عمل تصمیم گیری با چند گزینه رقیب و معیار تصمیم گیری روبرو، فراینداین مورد استفاده قرار گرفته است. 

تواند کمی و کیفی باشند. اساس این روش تصمیم گیری بر مقایسات تواند استفاده گردد. معیارهای مطرح شده میست میا

کند. درخت سلسله مراتب تصمیم، آوردن درخت سلسله مراتبی تصمیم آغاز می زوجی نهفته است. تصمیم گیرنده با فرآهم

دهد. سپس یک سری مقایسات زوجی انجام های رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان میعوامل مورد مقایسه و گزینه

دهد. در ر تصمیم را نشان میهای رقیب مورد ارزیابی دگیرد. این مقایسات وزن هر یک از فاکتورها را در راستای گزینهمی

ه سازد کهای حاصل از مقایسات زوجی را با یکدیگر تلفیق میای ماتریسمراتبی به گونه منطق فرآیند تحلیل سلسله ،نهایت

 تصمیم بهینه حاصل آید. 

له مرحاولویت بندی فرآیندهای لجستیک در زنجیره تامین محصوالت غذایی کشاورزی شامل دو  روش اصولی شناسایی و

 است:

 مرحله ست.ا طبقه بندی حوزه های عمومی فرآیند های لجستیک که شامل شناخت فرآیندها ودسته بندی آنها؛ مرحله اول

انتخاب فرآیندهای لجستیک که این مرحله شامل تعیین اهمیت فرآیندهای لجستیک بر اساس  اولویت بندی و ،دهیوزن، دوم

 :مشخص شدند مورد زیر 1حوزه های عمومی فرآیند های لجستیک شامل لذا، ابتدا  معیار های خاص می باشد.

  تأمین نهاده

 تولید

 توزیع و مصرف

 صنایع وابسته

 حمل و نقل

 سیاست های دولت

 

 تشکلها

مهمترین مسائل لجستیک  زنجیره عرضه صنعت شیر طی یک سال اخیر مورد مقایسه دو به  پرسشنامه،سپس با استفاده از 

 سطر های هدف « Oi » در که  «O» مسائل لجستیک زنجیره عرضه صنعت شیربا پرسشنامه، این در گیرد.دو قرار می 

 بنابراین شود می داده نشان باشند می{i,j = 1,2,3, … ,31,32 } و ستون پرسشنامه های هدف «Oj » و پرسشنامه

 :داریم

:Oi  سطر های هدف 

Oj ستون های :هدف 

Oij هدف برخورد :محل iهدف با رسط ام jستون ام 

Pij هدف اهمیت کمی :میزان iهدف به نسبت سطر ام j ستون ام 

=132,32=p31,31=……………………………….p2,2=p1,1P 
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  ها آن برخورد خانه در و ستون مقایسه در اهداف یکایک با را سطر در هدف هر تا شد خواسته کارشناسان از کار این برای

 اگر و یک، نمره باشد برابر ستون هدف اهمیت با هدف سطر اهمیت اگر که شکل بدین . بدهد نمره( ستون و سطر یعنی)

 از سطر هدف اهمیت اگر ولی ،9 تا 2 نمره آن، اهمیت با متناسب باشد ستون بیشتر هدف اهمیت از سطر هدف اهمیت

 محاسبات انجام مراتبی سلسله تحلیل فرایند بعدی در مرحله گیرد. می تعلق 2/1تا9/1نمره باشد ستون کمتر هدف اهمیت

 عملیات خالصه . است زوجی مقایسات ماتریس اطالعات از استفاده با تصمیم عناصر از یک هر اولویت تعیین برای الزم

 است: زیر به صورت مرحله این در ریاضی

 ستون آن اعداد مجموع بر ستون را عنصر هر سپس کرده، محاسبه را زوجی مقایسات ماتریس از ستون هر اعداد مجموع

 ماتریس از سطر هر اعداد میانگین .شود می آید،نامیده می بدست صورت بدین که جدیدی ماتریس . کنیم می تقسیم

 با تصمیم عناصر نسبی وزن میانگین این .کنیم می محاسبه را» شده نرمال مقایسات ماتریس « شده نرمال مقایسات

عنصر را درعدد مربوط به همان سطر در پرسشنامه دوم و در هر یک سپس وزن نسبی هر .کند می ارائه را ماتریس سطرهای

معیار مورد نظر را به دست می آوریم 1از معیارها به طور جداگانه ضرب می کنیم ودر نهایت مجموع اعداد به دست آمده در 

وبا هم مقایسه کرده واولویت این همان وزن نهایی است که با توجه به آن می توان اوزان نهایی همه سطر ها را به دست آورده 

 بندی نمود.

 است شده دهی نمره ام A توسط عضو که را سطر های هدف از یک هر امتیازات مجموع ابتدا نسبی، وزن آوردن بدست برای

 :آید می بدست زیر صورت به

 :با است برابر ازفرمول استفاده با نمونه گروه ام A عضو توسط سطر، در ام i هدف به شده داده امتیازات مجموع

∑ p(i, j) =n=32
i=1  مجموع امتیازات داده شده

 نمونه برابر است با: گروه ام A عضو هر طرف از سطرها در مندرج های هدف تمامی امتیازات مجموع

∑ ∑ (pi, j)
n=32

j=1

m=32

i=1
= k 

 

 

 

لجستیک موجود در به عنوان مسائل  شاخص 32 آن در که ها، آن نتایج استخراج برای ها، پرسشنامه آوری جمع از بعد

 از استفاده با اهداف، نسبی وزن آوردن بدست برای زنجیره عرضه شیرتوسط کارشناسان این صنعت مقایسه گردید.سپس

 :شد عمل زیر فرمول
∑ p(i,j)n=32
i=1

∑ ∑ p(i,j)m=32
j=1

n=32
i=1

=  wAOi 

 زیر به دست می آوریم: پرسشنامه مربوط به هر هدف را از فرمول 11نسبی به دست آمده در  های وزن میانگین سپس
∑ ∑ w(A)O(i)n=32

i=1
m=15
A=1

15
 میانگین وزن نسبی هر هدف=

وزن نسبی هر هدف را در نمره معادل با هدف در هر  پس از آنکه وزن نسبی هر یک از اهداف مورد نظر را به دست آوردیم،

از معیار ها نیز به طور مجزا  یک یک از معیارها با توجه به پرسشنامه دوم ضرب می کنیم تا وزن نهایی هر هدف در هر

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                              

34 
 

پرسشنامه موجود میانگین نمرات داده شده در پرسشنامه ها مربوط به هر  11مشخص گردد. الزم به ذکر است که با توجه به 

 هدف و هر معیار به عنوان نمره نهایی در نظر گرفته شده است.

 

 گیریبندی و نتیجهجمع -3

 ضه شیرالف( شناسایی مسائل لجستیک زنجیره عر
 اندرکار در زنجیره مسائل شناسائیبا توجه به مطالعات صورت گرفته در زنجیره عرضه شیر و همچنین نظر کارشناسان دست

 بندی شدند:شده در این زنجیره به صورت زیر دسته

  تأمین نهاده

 1O قیمت باالی نهاده های دامی

 2O عدم توزیع نهاده های توافقی توسط دولت به دامداران

 3O تاخیر در ذخیره سازی و واردات برخی اقالم مورد نیاز در مسیر تامین نهاده های دامی

  تولید

 4O عدم تعهد تولیدکنندگان برای تحویل شیر به کارخانجات

 7O کم بودن تنوع تولید کارخانجات لبنی

 8O  کیفیت پائین تولیدات لبنی

 9O  وارداتی در مسیر خط تولید باال بودن ضریب وابستگی تولید به نهاده های

 10O  بهره وری پائین واحدهای دامداری

 11O سنتی بودن بخش عمده ای از تولید

 12O عدم استفاده کامل از ظرفیت ها و سرمایه گذاری های انجام شده 

  توزیع و مصرف

 5O عدم توزیع شیر مطابق با سلیقه مصزف کننده

 

 لوکس وبا ارزش باالعدم تقاضا برای فرآورده های 
6O 

  صنایع وابسته

 13O باال بودن هزینه بسته بندی

 14O کمبود صنایع فرآوری مدرن

 17O ضعف سیستم نگهداری و انبارداری تولیدات لبنی

 18O ضعف سیستم سردخانه ها و زنجیره سرد

 12O قیمت باالی شیر خشک تولید داخل نسبت به شیر خشک وارداتی

 21O های اقتصادی و عدم تامین نیاز صنایع لبنی به تامین مواد بسته بندیوجود تحریم 

  حمل و نقل

 15O ضعف در وسایل حمل و نقل )کیفی و کمی(
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 16O هزینه باالی حمل شیر از درب منزل تا کارخانه

  های دولتسیاست

 20O تاخیر در اعالم قیمت خرید شیر

 22O وجود قوانین رسمی و غیر رسمی

 23O مجوزواردات شیر خشک و توقف خط تولید شیر خشک در کارخانه های داخلی

 24O اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و حذف یارانه شیر

 25O عدم تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان مواد اولیه نهاده های بخش دام و طیور

 26O سیستم بانکی ناکارا وعدم حمایت بانکها از صنعت لبنیات

 27O رتباط ضعیف مراکز تحقیقاتی ودانشگاهی با صنعتا

  هاتشکل

 28O نقش پایین شرکت های تعاونی و دامداران و سایر تشکل های مرتبط

 29O مهارت وظرفیت پایین نیروی انسانی

 30O هماهنگی و مشارکت پایین بخش تامین نهاده،تولید شیر،صنایع لبنی وصنایع پشتیبان

 31O رسانی در زنجیرهضعف سیستم اطالع 

 32O عدم اعتماد و هماهنگی الزم بین سازمانی در زنجی

 

 اولویت بندی مسائل زنجیره عرضه صنعت شیر:ب( 
خالصه شده است.  10های بدست آمده در جدول همراه با وزن مسائل زنجیره عرضه شیرمحاسبات صورت گرفته با توجه به 

 ده چالش اصلی زنجیره تامین شیر به ترتیب اولویت مشاهده می شود. 9در جدول 

 های مربوط به زیرشاخص های موثر بر زنجیره عرضه شیرمحاسبه وزن -1جدول 
 وزن مسائل مربوط به زیر شاخص زیر شاخص

ده
ها
ن ن

می
تا

 

 1O 99121 نهاده های دامیقیمت باالی 

 2O 19191 عدم توزیع نهاده های توافقی توسط دولت به دامداران

 3O 09191 تاخیر در ذخیره سازی و واردات برخی اقالم مورد نیاز در مسیر تامین نهاده های دامی

ید
ول

ت
 

 4O 09992 عدم تعهد تولیدکنندگان برای تحویل شیر به کارخانجات

 7O 09044 تولید کارخانجات لبنیکم بودن تنوع 

 8O 09191  کیفیت پائین تولیدات لبنی

 9O 09121  باال بودن ضریب وابستگی تولید به نهاده های وارداتی در مسیر خط تولید

 10O 09114  بهره وری پائین واحدهای دامداری

 11O 09112 سنتی بودن بخش عمده ای از تولید

 12O 09111 عدم استفاده کامل از ظرفیت ها و سرمایه گذاری های انجام شده 

یع
وز

ت
 

ف  و
صر

م
 

 5O 09114 عدم توزیع شیر مطابق با سلیقه مصزف کننده

 6O 09121 عدم تقاضا برای فرآورده های لوکس وبا ارزش باال

ص ن ی
ا

ع  وا ب س  13O 09291 باال بودن هزینه بسته بندی ته
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 14O 09940 فرآوری مدرنکمبود صنایع 

 17O 09912 ضعف سیستم نگهداری و انبارداری تولیدات لبنی

 18O 09111 ضعف سیستم سردخانه ها و زنجیره سرد

 12O 09111 قیمت باالی شیر خشک تولید داخل نسبت به شیر خشک وارداتی

 21O 19911 دیبسته بنوجود تحریم های اقتصادی و عدم تامین نیاز صنایع لبنی به تامین مواد 

ل
حم

 

ل و
نق

 

 15O 09191 ضعف در وسایل حمل و نقل )کیفی و کمی(

 16O 09942 هزینه باالی حمل شیر از درب منزل تا کارخانه

ت
دول

ی 
ها

ت 
اس

سی
 

 20O 09111 تاخیر در اعالم قیمت خرید شیر

 22O 09109 وجود قوانین رسمی و غیر رسمی

 23O 09111 مجوزواردات شیر خشک و توقف خط تولید شیر خشک 

 24O 19119 اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و حذف یارانه شیر

 25O 99991 عدم تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان مواد اولیه نهاده های بخش دام و طیور

 26O 09124 سیستم بانکی ناکارا وعدم حمایت بانکها از صنعت لبنیات

 27O 09111 ارتباط ضعیف مراکز تحقیقاتی ودانشگاهی با صنعت

 

ها
کل

ش
ت

 

 28O 19092 نقش پایین شرکت های تعاونی و دامداران و سایر تشکل های مرتبط

 29O 09191 مهارت وظرفیت پایین نیروی انسانی

هماهنگی و مشارکت پایین بخش تامین نهاده،تولید شیر،صنایع لبنی وصنایع 
 پشتیبان

30O 19211 

 31O 09111 ضعف سیستم اطالع رسانی در زنجیره

 32O 19002 عدم اعتماد و هماهنگی الزم بین سازمانی در زنجیره

 های تحقیقماخذ: یافته
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 مسایل زنجیره تامین شیر در ایران بندی ولویتا -2جدول 

 وزن مسائل اولویت

 1O 09191 قیمت باالی نهاده های دامی اول

 25O 09021 عدم تامین ارز مورد نیاز وارد کنندگان مواد اولیه بخش دام و طیور دوم

هماهنگی ومشارکت پایین بخش تامین نهاده تولید شیر،صنایع لبنی  سوم

 وصنایع پشتیبان
30O 09021 

 2O 09019 عدم توزیع نهاده ههای توافقی توسط دولت به دامداران چهارم

اقتصادی وعدم تامین نیاز صنایع لبنی به تامین مواد وجود تحریم های  پنجم

 بسته بندی
21O 09019 

 19O 09019 قیمت باالی شیر خشک تولید داخل  نسبت به شیر خشک وارداتی ششم

 24O 09019 اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و حذف یارانه شیر هفتم

 28O 09019 های مرتبطنقش پایین شرکت های تعاونی ودامداران وسایر تشکل  هشتم

 32O 09019 عدم اعتماد وهماهنگی الزم بین سازمانی در زنجیره نهم

تاخیر در ذخیره سازی وواردات برخی اقالم مورد نیاز در مسیر تامین  دهم

 نهاده های دامی
3O 09099 

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

  زنجیره عرضه شیرهای مربوط به شاخص های اصلی موثر بر محاسبه وزن -3جدول 

 مجموع اوزان نهایی های اصلیشاخص

 56567 تامین نهاده

 16333 تولید

 06351 توزیع ومصرف

 36366 حمل ونقل

 06314 صنایع وابسته

 56025 سیاست های دولت

 46245 تشکل ها

 

ای زیر می مربوط به بخش هبا مقایسه نتایج محاسبات،  بیشترین مشکالت و مسائل لجستیک زنجیره عرضه شیر به ترتیب 

 باشد:

 مسائل مربوط به تامین نهاده

 مسائل مربوط به سیاست های دولت 

 مسائل مربوط به تشکل ها

 مسائل مربوط به بخش حمل ونقل
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 مسائل بخش تولید

 مسائل مربوط به صنایع وابسته

 مسائل موجود در بخش توزیع و مصرف

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه
ای هترین بخشهای دولت مهمبه دست آمده در این تحقیق، در حالت کلی بخش تامین نهاده و سیاستبا توجه به نتایج 

دهد که شرایط حاکم بر بازار لبنیات و افزایش نسبی قیمت این ها نشان میدهند. بررسیچالشی زنجیره عرضه را شکل می

عیت بحرانی بخش تولید و به خصوص کمیابی عوامل گذاران بر وضتوجهی سیاستهای اخیر در نتیجه بیمحصوالت در سال

گذاران برای جلوگیری از افزایش قیمت وتنظیم بازار با سیاست تولید و نهاده های دامی بوده است. در این شرایط سیاست

ند. هر غلط تعرفه های وارداتی روند واردات شیر خشک ودیگر فرآورده های دامی را تشدید وعرصه را بر تولید تنگ نموده ا

چند که محرک های قیمتی می تواند نشانه هایی از بهبود شرایط تولید گردد، اما واردات رو به تزاید فرآورده های لبنی تاثیر 

ها که آغازگر حرکتی نوین در تقویت و تسریع مسیرها و گذارد. همچنین با هدفمندسازی یارانهنامطلوبی بر این محرک می

سترسازی عمومی برای رقابت در عرصه تولید است، بخش کشاورزی و به دنبال آن صنعت لبنیات اقدامات توسعه گرایانه و ب

های جدید جهت ارتقاء رشد و توسعه عالوه بر مشکالت پیشین دچار های تجاری مناسب و محرکنیز بدون اعمال سیاست

یره های زنجیر به منظور غلبه بر چالشمشکالت و مسائل جدیدی خواهد شد. با توجه به نتایج این تحقیق، پیشنهادهای ز

 شود:صنعت شیر پیشنهاد می

 های دامی توسط دولت وتوزیع عادالنه وبا قیمت مناسب نهاده ها به دامدارانتامین به موقع نهاده

 تسهیل واردات نهاده های دامی با ارز مرجع

 تشویق دامداران به تولید بیشتر با تضمین خرید شیر آنها

 های مناسب برای تحویل وفرآوری شیر با توجه به پراکنش جغرافیایی تولید شیرایجاد ظرفیت

اعطای وام بانکی با سود پایین وتسهیالت ویژه  به سرمایه گذاران در این بخش به منظور تشویق سرمایه گذاری  خصوصی در 

 این بخش 

 کنترل وارداتی و یارانه صادراتی برای مازاد لبنیات داخلی

حمایتی قیمتی به منظور حمایت از تولید کننده در برابر کاهش قیمت های بازار و حمایت از مصرف کننده در برنامه های 

 برابر نوسانات قیمت و تغییرات عرضه و تقاضای فصلی

ای که دامداران به صورت هماهنگ عمل کنند به طوری که میزان تولید برای ایجاد سیستم مدیریت عرضه لبنیات به گونه

 ره معین بر اساس تخمین هایی که از تقاضا برآورده می شود تعیین گردد. یک دو

 تدوین برنامه هایی برای افزایش مصرف شیر و محصوالت لبنی مثل برنامه شیر مدارس 

 بهبود کیفیت شیر و توسعه تکنولوژی  های فرآوری، بسته بندی و توسعه بازاریابی صادراتی و داخلی 

رسانی در زنجیره از طریق ایجاد شبکه های اینترنتی، روزنامه ها ویا مجالت مشترک در بین بخش تقویت سیستم های اطالع 

 های مختلف زنجیره اعم از بخش تامین نهاده، بخش تولید وکارخانجات وصنایع پشتیبان
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 مراجع  -4

 [ سایت انجمن لجستیک ایران1]

.  آن به وابســته صــنایع و کشــاورزی بخش در  عرضــه زنجیره مدیریت کاربرد و اهمیت( 1911) .ا ،یامجد و .م ،یخالد[ 9]

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

 هاییبررس شرقی.   آذربایجان استان  ( بررسی عملکرد زنجیره عرضه پیاز در   1929[ خالدی، م.، لطفی، ص. و یاوری، غ. )9]

 .10-21(: 11)11 ،1929. سال تأمین( رهیو زنج کیلجست نامهژهی)و یبازرگان

 صنعت تأمین زنجیره لجستیک مسایل اولویتبندی و ( تعیین1929[ خالدی، م.، عامری،  ش.، اردستانی، م. و یاوری، غ. )1]

 ،ایران، تهران.1929اردیبهشت  12و  11در چابهار. نهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران،   ماهیگیری

 در خرما عرضـــه زنجیره های چالش و مســـایل اولویتبندی و ( تعیین1929[ دهقان، س.، خالدی، م. و  یاوری، غ. )1]
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Abstract: 

In transforming from traditional to modern agriculture, the management of supply chain of 

agricultural products has gained a growing importance. Logistics is one of the main elements of 

supply chain that play an important role in coordinating and integrating of its chains. Milk is one 

of the important products in all the countries that play a crucial role in food security. Therefore, 

investigation and prioritizing the issues in milk supply chain is essential. Specific characteristics, 

like continues demand, special conditions for maintenance and storage discriminate it from other 

products. That results in a gap between supply and demand, price fluctuations and therefore 

shortage in market. Therefore, assessing the performance of milk supply chain is so important. This 

paper, applied the AHP analysis to assess the issues of milk supply chain in Iran with focusing on 
logistics Issues. The results indicated that the input providing, government policies, transportation 

and production are the main challenges of the milk industry. 
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