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چکـیده
رشد سریع جمعیت موجب بروز اثرات منفی زیستمحیطی و اجتماعی شده است .با افزایش جمعیت ،مصرفگرایی بیشتر
شده و تقاضا و نیاز به خدمات اکوسیستم جهانی باالتر رفته است که تغییرات آب و هوایی در قرن حاضر یکی از
جزئیترین مشکالتی است که با آن روبرو هستیم .امروزه یکی از دغدغههای اصلی تأمین مواد غذایی است ،بهطوریکه
اهداف مهم دولتها در کشورها امنیـت غـذایی و افـزایش کیفیت آن میباشد .ازاینرو تولیـد محصـوالت زراعی بسیار
موردتوجه میباشد .قسمت عمده تولیدات زراعی در چند ماه در انبارها ذخیره میشود و بخش کوچکی از آن وارد بازار شده
و به مصرف مستقیم میرسد؛ ازاینرو برای محصولی مانند میوه در ایام پر درخواست نوروز تأمینکنندگان از جند ماه قبل
به فکر تأمین و ذخیره آن هستند و داشتن مکانهایی برای انبار و ذخیره از اولویتهای اصلی آنها میباشد .همچنین به
دلیل ساخت و ساختار سنتی و قدیمی مراکز ذخیره کیفیت محصول پایین آمده ازاینرو باید به فکر بهبود سطح مراکز انبار
بود .در این پژوهش نیز شرکتهای فعال در زنجیره تأمین مرکبات در استان مازندران مورد مطالعه قرار گرفتند و با
استفاده از فنهای تصمیمگیری دیمتیل فازی جهت ارزیابی پایداری زنجیره تأمین مرکبات مورد بررسی قرار گرفتند.
یافتهها نشان داد مهمترین فاکتور در میان عوامل اقتصادی زنجیرهتأمین کشاورزی ،استفاده از تکنولوژی باال در فرایند
تولید و بازاررسانی در زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی محاسبه شد که در تحلیل آن میتوان گفت استفاده از تکنولوژی
های بهروز در دنیا و استفاده از دستگاههای کشاورزی بهروز و نوین در تمام مراحل کاشت و داشت و برداشت و حتی
جریان محصول از باغ یا مزرعه تا خردهفروش و مصرفکننده ،موجب اعمال تغییرات مثبت در کیفیت محصول و بهرهوری
بیشتر زنجیرهتأمین میشود.

واژگـان کلـیدی :زنجیره تأمین ،صنایع کشاورزی ،پایدار ،زنجیره تأمین مرکبات ،استان مازندران
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تفاوت زنجیـره تأمین صنایع غذایی -کشـاورزی با زنجیرههای تأمین دیگر وجود فاکتورهای پراهمیتی همچون کیفیت و
امنیت غذایی و فاکتورهای آب و هوایی است .عملکرد مطلوب زنجیره تأمین نقش مهمی در موفقیت ارگان دارد .بنابراین الزم است
که یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین بکار گرفته شود .زنجیره تأمین پایدار در نظر گرفتن مباحث اجتماعی و
زیستمحیطی در تمامی فرایندهای سازمانی است .این فرایندها شامل کل چرخه عمر زنجیره تأمین از خرید مواد اولیه تا طراحی و
توسعه محصول و انبارداری و توزیع و تحویل کاالی نهایی میباشد .درواقع پایداری زنجیره تأمین یک موضوع کسبوکار است که
بر زنجیره تأمین سازمان و شبکه لجستیک سازمانی بر اساس عوامل محیطی ،ریسک و مدیریت ضایعات تولید اثر میگذارد .رشد
چشمگیری در زمینه نیاز برای یکپارچگی فعالیتهای محیطی با مدیریت زنجیره تأمین سازمان پدیدار شده است .رویکرد جدیدی
که در مهرومومهای اخیر بر مدیریت عملیات حاکم شده ،رویکرد پایداری زنجیره تأمین است.
منظور از پایداری آن است که همزمان با سودآوری امروز به اثرات بلندمدت فعالیتهای شرکت و دوام منابع برای استفاده در
آینده تمرکز شود .پایداری در ادبیات سازمان و مدیریت سازمان به یک ابزار حیاتی مبدل شده است که ضامن کسب مزیت رقابتی و
عمل به مسئولیت اجتماعی است .اکنون پسوند پایداری به بسیاری از مباحث سازمانی اضافه شده است .زنجیره تأمین پایدار نیز
یکی از همین مباحث است که قرابت زیادی با مفهوم زنجیره تأمین سبز دارد .این مفاهیم بهمنظور تأکید اهمیت نگرانیهای
اجتماعی و زیستمحیطی همراه با عوامل اقتصادی در برنامهریزی زنجیره تأمین ظهور یافتند .در این مقاله سعی شده است که
مفهوم پایداری زنجیره تأمین در مدیریت تولید و عملیات بهطور تقریباً کاملی معرفی شود .زنجیره تأمین مواد غذایی شبکهای شامل
مراحل مختلف تولید و توزیع بوده و زنجیره تأمین مرکبات شامل :تولید محصوالت کشاورزی ،پردازش و فروش ،بستهبندی ،انبوه
فروشی مرکبات ،خردهفروشی مرکبات و مصرفکننده بیان کرد که از حوزه پایداری زنجیره تأمین صنایع غذایی  -کشاورزی
مستقل نبوده و با باال رفتن دانش مصرفکننده ،مشکالت اجتماعی و اخالقی و زیستمحیطی بیشتر شده و ارزیابی عملکرد
پایداری در چرخه عمر محصول از "زمین کشاورزی تا مصرفکننده" و ارزیابی تأثیر پایداری در زنجیره تأمین مواد غذایی
موردعالقه بسیاری قرارگرفته است.
به دلیل ارتباط مستقیم با سالمت انسانها و جامعه ،یکی از حساسترین زنجیرهها ،زنجیره تأمین مواد غذایی  -کشاورزی
است لذا هدف پژوهش حاضر ارائه مدل زنجیره تأمین پایدار در صنایع غذایی کشاورزی است .لذا در مرحله اول مطالعات مختلف و
پیشینه که توسط محققین داخلی و خارجی شاخص مؤثر بر پایداری در زنجیره تأمین صنایع غذایی -کشاورزی را شناسایی کرده
انجام شده و پسازآن شاخصهای کلی پایداری که بر زنجیره تأمین صنایع غذایی -کشاورزی مؤثر است ،تعیینشده است که
درنهایت چارچوبی جهت بررسی و تحلیل پایداری زنجیره تأمین غذایی کشاورزی ارائه میشود.
توسعه پایدار در زنجیره تأمین صنایع غذایی – کشاورزی در بخش مرکبات ازجمله موضوعاتی است که در دوران اخیر به آن
توجه شده است .ازآنجاکه ایران کشوری درحالتوسعه میباشد محیطزیست به دلیل پیشرفت در زمینههای صنایع غذایی -
کشاورزی و باال رفتن رشد جمعیت ،بسیار موردتوجه است .پاکیزگی محیطزیست و برطرف سازی آلودگیها از موضوعات مهم
میباشد .توسعه پایدار صنایع غذایی  -کشاورزی تنها با بررسی و حل مشکالت مدیریت منابع طبیعی و زیستمحیطی به کمک
سیاستهای اقتصادی قابل دستیابی است .صنایع غذایی  -کشاورزی پایدار ازجمله میوه (مرکبات) نظامهای سودمندی است .این
موضوع بهقدری بااهمیت است که در برنامههای دوم ،سوم و چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور و سند چشمانداز
بیستساله بر آن بسیار تأکید شده است .این پژوهش با دیدی جامع و کلی به شناسایی شاخصهای پایداری که بر صنایع غذایی -
کشاورزی در مرکبات مؤثر است پرداخته است.

 -2مرور ادبیات
در تحقیقی توسط کزازی و همکاران ( )12۳1شیوهای نوین تحت عنوان روش اندازهگیری قابلرقابت (خدمترسانی)
فرآیندهای تأمین ارائه گردید .این روش بر مبنای آموزهها و معیار مدل مرجع عملیات فرآیند تأمین طراحی شده است .ذاکری و
همکاران ( )3112با ارائه یک مدل برنامهریزی فرآیند تأمین تحلیلی که میتواند تجزیهوتحلیل عملکرد فرآیند تأمین در سطح
برنامهریزی تکنیکی /عملیاتی تحت استراتژی نرخگذاری کربن و تجارت انتشار کربن انجام دهد  .انحا به تجزیهوتحلیل این مدل با
بهکارگیری دادههای حقیقی از یک شرکت پویا در استرالیا ،درجایی که این استراتژی نظارتی محیطزیست اجرا میشود پرداختند.
آزاده و یاورزاده ( ، ،)12۳0مدیریت تأثیرگذار فرآیند تأمین برای موفقیت در هر اشتغالی الزم و ضروری میباشد .شناخت عوامل
اثرگذار بر این فرآیند و اولویتبندی انحا برای دستیابی به بهبود مداوم برای مدیریت تأثیرگذار فرآیند تأمین الزم و ضروری
میباشد .قاسمی و همکاران ( ،)12۳1فرآیند تأمین پایدار ضرورت توجه مداوم به مباحث محیطزیستی و اجتماعی در کنار رویکرد
اقتصادی در ارگانهای شبکهای را بیان میکند .فرآیند تأمین پایدار در حوزه معانی تازه ایجادشده در زمینه تولید و فعالیتها
میباشد .جعفری و همکاران ( ،)12۳1به بررسی و سنجش عملکرد فرآیند تأمین را به شیوه سلسلهمراتب فازی پرداختند .آنان از
شیوه تصمیمگیری فازی برای اولویتگذاری شاخصها و مشخص کردن میزان ارزش هر یک از آنان در عملکرد تمامی فرآیند
تأمین بهره گرفتهاند .از پنج معیار برنامهریزی ،فراهمسازی منابع ،تولید ،تحویل و کارکرد تحت عنوان شاخصههای اصلی به کار
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گرفتند که درنتیجه موجب ارائه مدل و شیوه مطلوبی در جهت تصمیمگیری و ارزیابی عملکرد تمامی فرآیند میشود (دانشیان و
همکاران .)12۳2 ،آقاجانی و درگاهی ( )12۳1در مطالعهای به تجزیهوتحلیل و گزینش تأمینکنندگان برای فراهمسازی قطعه
محافظ در شرکت ایرانخودرو پرداختهاند .انحا معیارهای انتخاب شده را بومی کرده و در چهارچوب  13عامل بهعنوان معیارهای
سنجش و بررسی طبقهبندی کردند .سپس با بهکارگیری روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( 1)AHPمعیارهای در نظر را وزن
دهی و درنتیجه با بهکارگیری روش ویکور 3درمقایسه با رتبهبندی تأمینکنندگان اقداماتی را انجام دادند .اسماعیلیان و ربیعه
( )1211یک تکنیک تصمیمگیری فازی برای مسائل گزینش تأمینکنندگان در فرآیند عرضه عنوان شد .نحوه مشخص کردن
مطلوبترین عرضهکننده تحت عنوان یک عامل استراتژیک در فرآیند عرضه قابلتوجه بوده است .تعداد زیادی از رویکردهای کمی
و کیفی برای مشخص کردن مطلوبترین تأمینکننده قابلتوجه و تأمل بودهاند ازجمله کیفیت ،نرخ ،قابلیت انعطاف و زمان تحویل.
از تکنیک تصمیمگیری چند شاخصهای ( 2)MCDMدر محیط فازی برای گزینش عرضهکنندگان به کار گرفته شده است و سه
شیوه برای برآورد وزن و رتبهبندی گزینهها در روش  Topsisفازی به کار گرفته شده است .زادجعفر و غالمیان ( ،)12۳3امروزه ،با
افزایش نگرانیهای جهانی ،تولیدکنندگان درصدد کاهش و کنترل انتشار گازهای گلخانهای در فعالیتهای دستگاههای تولیدی
خود هستند ،بهطوریکه عملیات زنجیره تأمین با مالحظات پایداری به یک مسئله کلیدی در سالهای اخیر تبدیل شده است.
مطالعات پیشین عمدتاً به طراحی و پیکرهبندی زنجیره تأمین سبز با هدف کاهش ضایعات و انتشار کربن پرداخته است .اما
ازآنجاییکه امروزه نقش مهم موجودی در زنجیره تأمین به اثبات رسیده است؛ درواقع موجودی پایدار چشماندازی جامع از مدیریت
موجودی است که فراتر از تمرکز بر تحویل کاال ،نگهداری و دیدگاههای سنتی هزینه گام برمیدارد .در سالهای اخیر ،محققان به
بررسی اثرات کنترل موجودی در کاهش صدمات زیستمحیطی سازمانها میپردازند و تالش میکنند با تکمیل مدلهای موجودی
اثرات زیستمحیطی و اجتماعی را هم در نظر بگیرند .زادجعفر و غالمیان ( ،)12۳3اکنون ،با افزوده شدن نگرانیهای جهانی،
تولیدکنندگان به دنبال کمتر کردن و کنترل انتشار گازهای گلخانهای در اقدامات سیستمهای تولیدی خود میباشند ،بهگونهای که
عملیات فرآیند تأمین با مالحظات پایداری به یک مسئله مهم و اساسی در سالهای گذشته مبدل شده است .تحقیقات سابق اغلب
به طراحی و شکلگیری فرآیند تأمین سبز بهمنظور کمتر کردن پسماندها و انتشار کربن پرداختهاند .اما چون امروزه نقش کلیدی
موجودی در فرآیند تأمین اثبات شده است؛ در حقیقت موجودی پایدار پیشبینی و انتظارات کلی از مدیریت موجودی است که
باالتر از تمرکز بر تحویل کاال ،محافظت و نگرشهای سنتی هزینه حرکت میکند .بذر گری و همکاران در سال  12۳1در
پژوهشی بیان کردند زنجیره تأمین کشاورزی به دلیل اهمیت فراوانی که در تأمین سالمت غذایی جامعه دارد موردتوجه ویژه
قرارگرفته است .ادامهی فعالیت انسانها و افزایش بهرهوری آنها در گرو تأمین مواد غذایی مناسب میباشد از همین رو اهمیت آن
دوچندان خواهد شد .یکی از عمده فعالیتهای مهم و تأثیرگذار در زنجیره تأمین ،ارزیابی و انتخاب تأمینکننده است که جز
تصمیمات استراتژیک سازمانها و شرکتها محسوب میگردد .کاظم نژاد و همکاران در سال  12۳۳در پژوهشی بیان کردند
کشاورزی قراردادی الگویی است که میتواند بر بسیاری از نارساییهای زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی فائق آید .شرایط خاص
کشور نشان میدهد این الگو میتواند بهعنوان گزینهای اصلی برای تقویت پیوند کشاورزان و صنایع وابسته قرار گیرد.
باسکار و همکاران در سال  311۳در پژوهشی بیان کردند مدیریت زنجیره تأمین کشاورزی شامل تمام وقایع مربوط به انتقال
محصوالت بخش کشاورزی از مزرعه به مشتری است و جنبه مهمی برای اطمینان از سهم غنی بخش کشاورزی در رشد اقتصادی
کشور است .مدل یکپارچهای که بهعنوان خروجی این مطالعه به دست آمده است  ،قصد دارد سیاستهای کشاورزی و
تصمیمگیرندگان را برای بهبود عملکرد زنجیره تأمین کشاورزی در هند راهنمایی کند .همچنین  ،برخی توصیههای اساسی برای
بهبود کارایی مدیریت زنجیره تأمین کشاورزی ارائه شده است .بویان و همکاران در سال  3131در پژوهشی بیان کردند افزایش
تقاضای بازار و گسترش مقیاس تولید محصوالت تازه کشاورزی توسط بنگاههای کوچک و متوسط ( )SMEچالش تأمین اعتبار
زیرساختهای کافی را برجسته کرده است .فیسل ( ،)3112با حرکت در جهت فرآیند تأمین جهانی و بیشتر شدن امکان رخ دادن
رویدادهای ریسک داخلی و خارجی ،ارزیابی ریسک فرآیند تأمین ) (SCRMبه معیاری مهم در مدیریت فرآیند تأمین مبدل شده
است .مدیریت مؤثر ریسکهای فرآیند تأمین مستلزم سنجش و بررسی جامع و با سرعت تمامی عوامل ریسک در فرآیند تأمین و
تأثیرات بالقوه انحا است .این مقاله چهارچوب برنامه نرمافزاری را برای سنجش و بررسی در زمان کم ریسک ) (RRAدر فرآیند
تأمین هماهنگ را عنوان میکند .چهارچوب توصیهشده شیوههای کمی و کیفی سنجش و بررسی و اولویتبندی ریسکها را ادغام
میسازد .شیوه مای کیفی برمبنای پیمایشهایی هستند که برای گردآوری دادههای امکان ریسک و تأثیرات عوامل مهم در فرآیند
تأمین به کار گرفته میشوند (مانند تأمینکننده ،مشتری ،تولیدکننده و غیره) .تیوبولیک و والکر ( ،)3112در این تحقیق پارادایم
مشارکتی در مدیریت فرآیند تأمین پایدار ) (SSCMرا مورد تجزیهوتحلیل قرار میدهیم .عمق و کیفیت ارتباط شرکت و
تأمینکنندگان معموالً بهعنوان آسان کننده حیاتی  SSCMمشخص میشوند .تعداد زیادی از نویسندگان این زمینه استنباط
کردهاند که رویکرد مشارکتی در مدیریت ارتباط  SCبهاحتمال زیاد در دسترسی به مقاصد توسعه ماندگار اثرگذار خواهد بود.
بااینوجود ،تعداد کمی از مطالعات نگرش کاملتری درباره  SSCMمشارکتی پیشنهاد دادهاند و بهصورت ویژهای به تجزیهوتحلیل
1. Analytic Hierarchy Process
2. Vikor
3. Multi Criteria Decision Making
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امکانپذیری آن را بیرون از بستر شرکتهای عظیمی که در فعالیتهای محیطی همکاری میکنند پرداختهاند .نشابیان میکنیم که
عوامل حمایتی و همینطور بازدارنده در  SSCMمشارکتی اثرگذار هستند .این تحقیق بانگر مضمون فعال ارتباط  SCرا برای
پایداری است و اینکه میتوان همکاری را به کمک سرمایهگذاری در مکانیزمهای رسمی ایجاد ارتباط و جنبه مای ارتباطیتر در
طی زمان ارتقا داد .نقش مهم و اساسی این تحقیق در نگاه دقیق آن به همکاری در  SSCMو کارآیی سازمانیافته نظریه
رابطهای است .باالجی ،آرشیندر ( ،)3111نگرانیهای محیطزیستی و عدم منابع کافی؛ تصمیمگیرندگان را در فرآیندهای عرضه
ترغیب میکنند تا گزینه مای تولید جایگزین را که شامل ممانعت از تولید جریان مای ناکارآمد و نامطلوب و بهصورت همزمان
بهکارگیری دوباره و بازیافت پسماندها است ،مدنظر قرار دهند .فابیو و همکاران ( ،)3113بهتازگی ،شرکتها سیاستهای پایدار
فرآیند تأمین را در پیش گرفته و روشهای مدیریت پایدار فرآیند تأمین را ارتقا میدهند پژوهشگران مدل مای ) (CLSCرا تحت
عنوان یکی از اصلیترین یافتههای محقق شده عملیات پایدار عنوان کردهاند .معموالً اینگونه مدلهایی جریان مربوط به
محصوالت را فقط ارزیابی و بررسی قرار میدهند .اکورسی و همکاران( ،)3111درخواست جهانی برای غذا تا سال  3121به میزان
دو برابر رسیده و بر فرآیند فراهمسازی مواد غذایی کشاورزی تأثیرگذار است .ارتباطات افزایشدهنده اقدامات غیر کشاورزی در
فرآیند فراهمسازی صنایع غذایی مستلزم سنجش سیستماتیک این فرآیند برای تأمین پایدار است .مانگال و همکاران ( ،)3111با در
نظر گرفتن سرعت باال در صنعتی شدن بخش کشاورزی ،افزایش درخواست جهانی غذا و افزایش تشویش مای در ارتباط با کیفیت
و اطمینان مواد غذایی ،مفاهیم پایداری و واضح بودن فرآیند تأمین برای حوزه کشاورزی و صنایع غذایی  -کشاورزی ارزش باالیی
را قائل میشوند .با متمرکز شدن بر مقاصد عملکرد پایداری بر بهکارگیری مطلوب و مثمر ثمر مصرف منابع طبیعی باعث شده است
تا موارد زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی مؤسسات کشاورزی و مواد غذایی متعادل شود.
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 -3روش پژوهش
روش پژوهش با توجه به هدف پژوهش ،کاربردی و از نظر کنترل و دستکاری متغیرها غیرآزمایشی و از نظر ماهیت اکتشافی
است .در این پژوهش از روشهای مطالعات کتابخانهای و روش مصاحبه و روش میدانی پرسشنامه جهت گردآوری اطالعات بهره-
گیری شده است .جامعه و نمونه آماری پژوهش را افراد متخصص در این پژوهش را کارشناسان حوزه زنجیره تأمین مرکبات که
حداقل  2سال سابقه فعالیت در این عرصه را دارا بودند تشکیل دادهاند .برای اجرای این پژوهش پس از طراحی پرسشنامه مربوطه
به کمک اساتید دانشگاهی و متخصصین زنجیره تأمین 31 ،عدد پرسشنامه بین متخصصین نامبرده توزیع گردید و اطالعات
مستخرج از این پرسشنامهها مبنای تجزیهوتحلیل با روشهای تصمیمگیری قرار گرفت .تعداد اعضای نمونه با استفاده از جدول
مورگان  31نفر انتخاب شد .قلمرو مکانی پژوهش نیز شرکتهای فعال در زنجیره تأمین مرکبات در استان مازندران تشکیل دادهاند
و همچنین قلمرو موضوعی این پژوهش ،استفاده از فنهای تصمیمگیری دیمتیل فازی جهت ارزیابی پایداری زنجیره تأمین
مرکبات هست .در شکل  1فلوچارت اجرای پژوهش ارائه شده است.
دستهبندی پایدارکنندهها

تعامالت بین پایدارکننده
ها

شناسایی و امتیازدهی
پایدارکننده

تشکیل گروه خبرگان

تعیین معیارهای مورد
ارزیابی

ایجاد ماتریس فازی

ایجاد و تجزیه و تحلیل
نمودار علی

محاسبه ماتریس فازی
ارتباط کل

نرمال سازی ماتریس
فازی

شکل 1فلوچارت روند تحلیل دادهها

در این پژوهش ابتدا با استفاده از مرور ادبیات و پیشینه پژوهش عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین پایدار در زنجیره مواد غذایی
کشاورزی (مرکبات) شناسایی شدند که در جدول  1آورده شده است.
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C26

اجتماعی

جدول  1عوامل پژوهش
استفاده از تکنولوژی باال در فرایند تولید و بازار رسانی در زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی
ارائه اشکال مختلف مرکبات با بهکارگیری صنایع میانی و تبدیلی بهمنظور کاهش ضایعات زنجیره تأمین
محصوالت کشاورزی
استفاده از بستهبندی متنوع و قابل بازیافت و طرف دار محیطزیست زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی
به وجود آوردن سیستم حملونقل عمومی (مناسب) بهمنظور کاهش مصرف سوخت و هزینه باالسری زنجیره
تأمین محصوالت کشاورزی
فروش مرکبات با حداقل سموم و بیخطر برای مصرفکننده زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی
خرید و بهکارگیری کود دامی بهجای استفاده از کود شیمیایی زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی
کاهش و بهینهسازی مصرف آب با استفاده از سیستمهای پیشرفته آبیاری زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی
کاهش یا حذف تولید زباله با استفاده از مواد قابل بازیافت و دوست دار محیطزیست زنجیره تأمین محصوالت
کشاورزی
استفاده از انرژی مای نوین و حذف سوخت مای فسیلی زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی
تولیدکنندگان زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی اغلب از تأمینکنندگانی استفاده میکند که قوانین
استاندارد حفاظت از محیطزیست را سرلوحه کار خوددارند
پیچیدگی و مشکالت موجود در ارزیابی فعالیتهای زیستمحیطی تأمینکنندگان زنجیره تأمین محصوالت
کشاورزی یکی از چالشهای اساسی سازمان است
سازمان برنامهریزی دقیقی برای کنترل پسماندها و ضایعات جهت جلوگیری از آلودگی هوا در زنجیره تأمین
محصوالت کشاورزی  ،آبوخاک دارد.
استفاده از زنجیره تأمین پایدار گامی مهم جهت تحقق مسئولیت اجتماعی سازمان در زنجیره تأمین
محصوالت کشاورزی میباشد.
تولیدکنندگان در راستای زنجیره تأمین پایدار از کنترل کیفیت مرکبات زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی
استفاده میکنند
آگاهی افکار عمومی راجع به مسائل زیستمحیطی زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی انگیزهای برای سازمان
در انتخاب زنجیره تأمین پایدار میشود.
نگرانیها و آگاهی های افکار عمومی نسبت به امنیت غذایی ،تولیدکنندگان زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی
را به استفاده از زنجیره تأمین پایدار رهنمون میسازد.
تصویر ذهنی مثبت مشتریان زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی رویکرد مثبتتری به تولیدکنندگانی دارند که
از زنجیره تأمین پایدار استفاده میکنند.

در گام قبل کلیه عوامل پژوهش معرفی شدند که شامل  2معیار اصلی و  13زیرمعیار بود .در این بخش به پیادهسازی تکنیک
دیمتل برای عوامل پژوهش میپردازیم .هدف از دیمتل فازی تعیین روابط درونی معیارها و زیرمعیارها و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری
انحا میباشد در ادامه گامهای روش دیمتل فازی آورده شده است.

 -1-4عوامل اقتصادی
گام اول :تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم
جدول 2ماتریس ارتباط مستقیم معیارها
C16

C15

C14

()43313،430.3،4300( )43313،430.3،430.3( )43300،43.40،43413
()433.3،43.13،43440
()4300،430،43444

()4330،43.،43413

()43040،43.00،43434( )43300،43.40،43413

()43444،43034،4300( )43113،434.3،43013

()43413،43013،43..3( )43313،430.3،430.3
()43013،43..3،43434

()4،4،4

()4،4،4

()433.3،43.13،43044

C13

()4،4،4

()4،4،4

()4،4،4
()43340،43000،434

()43300،43.40،434

C12

(C13 )43040،43.00،43444

(C14 )434.3،430.3،43013( )434.3،43044،43034( )43413،43013،43..3

()43113،43400،43040( )43013،43..3،43434
()433،4300،4300

C12

()43034،43.44،434.3( )43040،43.00،4340

C11
()4،4،4

C11

()43413،43344،43.34

()43413،430،43.0
()434،430،43.0

(C15 )43413،43013،43..3
()43340،4300،434

C16
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گام دوم :نرمال کردن ماتریس ارتباط مستقیم
جدول  3ماتریس نرمال شده ارتباط مستقیم معیارها
C15

C16

C13

C14

C11

C12

()43140،431.4،43411( )43140،431.0،43444( )4340.،43134،43143( )4340.،43134،43140( )43494،43103،43199
()43140،431.0،43440( )43494،43103،43199( )4344.،43100،43199( )43449،4310،43444
()4340،43131،43143( )43444،434.0،43140( )4311،43101،43410
()43404،43141،431.4( )4340.،43134،43140
()43141،431.4،43440
()4،4،4

()4،4،4

()4،4،4

C11

(C12 )43494،43103،4319.

(C13 )43140،431.0،43410( )4344،43101،4319.

()4،4،4

(C14 )434.0،43113،43100( )434.0،43119،4314( )43404،43141،431.4

()4،4،4

(C15 )43404،43141،431.4( )43404،43494،43109( )43444،434.0،43144( )43141،431.4،43440

()4،4،4

()4344،43130،4319.( )43409،43494،43109( )43404،43490،4310.( )43403،43130،43143( )43449،4310،43193

C16

گام سوم :تشکیل ماتریس ارتباطات کامل ()T
جدول  4ماتریس ارتباطات کامل معیارها
C15

C16

C13

C14

C11

C12

(C11 )43400،434.1،43413( )43100،4339،43110( )43104،43304،43434( )4314.،43399،43143( )43110،433.،43434( )43100،43049،43491
()43140،433.0،4340.( )43100،43044،4331
()43100،43013،4344

()4310،43014،4341

(C12 )43134،43390،43193( )43409،4340.،1390.( )43104،43304،43400

(C13 )43104،43309،43110( )43110،4330.،43449( )43403،43410،13044( )43113،433..،43143( )434.9،4344،1391.
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()43444،43403،134

(C14 )43490،43343،1390.( )43493،4349.،1344.

()434.،4340.،1300.( )43133،43304،139.1( )43430،43149،13.00( )43130،43301،4340.

(C15 )43440،43490،1391.( )43443،43409،1340

()43434،43410،13411( )43444،43404،13410( )43110،4330،43400

(C16 )43400،434.1،43413( )43100،4339،43110( )43104،43304،43434( )4314.،43399،43143( )43110،433.،43434( )43100،43049،43491

گام چهارم :ایجاد و تجزیهو تحلیل نمودار علی
جدول  5جدول مقادیر  Dو Rمعیارها
نوع معیار

Di-Ri

Di+Ri

(Ri)defuzzy

(Di)defuzzy

Ri

Di

علت

43444

143144

03943

03440

()43.31،139.،143104

()43031،43410،143..0

C11

علت

4304.

939.4

03014

03400

()4300،1340.،113034

()4303.،43440،143001

C12

علت

43013

93000

03044

03930

()43004،130..،113400

()43.30،13994،14310

C13

معلول

-43090

93019

03444

03011

()43..1،43490،1434.9

()4304.،13010،113313

C14

معلول

-43400

93404

030.3

0304.

()43003،13099،11330.

()43030،13030،11314.

C15

معلول

-43.00

9394.

0340.

03.49

()43004،43434،143400

()43000،13444،11304.

C16

در جدول  2جمع عناصر هر سطر )(D

نشانگر میزان تأثیرگذاری آن عامل بر سایر
عاملهای سیستم است .براین اساس استفاده از
تکنولوژی باال در فرایند تولید و بازار رسانی و
ارائه اشکال مختلف مرکبات با بهکارگیری
صنایع میانی و تبدیلی بهمنظور کاهش ضایعات
از بیشترین تأثیرگذاری برخورداری است .جمع
عناصر ستون ) (Rبرای هر عامل نشانگر
میزان تاثیرپذری آن عامل از سایر عامل مای
سیستم است .براین اساس معیار خرید و
بهکارگیری کود دامی بهجای استفاده از کود
شکل  2نمودار علی معیارها
شیمیایی از میزان تأثیرپذیری بسیار زیادی
برخوردار است .بردار افقی ) ،(D+Rمیزان
تاثیر و تاثیر عامل مورد نظر در سیستم است.
به عبارت دیگر هرچه مقدار  D+Rعاملی بیشتر باشد ،آن عامل تعامل بیشتری با سایر عوامل سیستم دارد .براین اساس معیار
استفاده از تکنولوژی باال در فرایند تولید و بازار رسانی بیشترین تعامل را با دیگر عوامل موردمطالعه دارند .بردار عمودی )،(D-R
00

قدرت تأثیرگذاری هر عامل را نشان میدهد .بطور کلی اگر  D-Rمثبت باشد ،متغیر یک متغیر علت محسوب میشود و اگر منفی
باشد ،معلول محسوب میشود .که در جدول 2علت و معلول بودن معیارها مشخص شده است .همچنین در شکل  3نیز به وضوح
دیده میشود.
گام پنجم :روابط داخلی بین معیارها :در این گام برای ترسیم روابط قابل اعتنا ،ماتریس فازی ارتباطات کل را دیفازی میکنیم
(جدول  )1و سپس حدآستانه (میانگین حسابی درایهها) را مشخص مینماییم و هر کدام از اعداد از حد کمتر بود مقدار صفر و در
غیر اینصورت مقدار یک اخذ میکند مقدار آستانه معیارها  10111است.
جدول  6ماتریس غیرفازی ارتباطات کل معیارها
C14

C13

C12

C11

C16

C15

*43401

*43443

4300.

C11

*43400

43004

*43944

*4390.

*4343.

*43943

*439.1

*43409

*43941

C12

*4343

*43404

C13

*43949

43000

*434.1

43.44

43044

C14

*43439

43040

43.44

43019

43004

C15

*43401

43.40

*43410

43.40

43030

430..

C16

43001

43001

*43419

43049

43004

*43414
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با توجه به جدول  1اعدادی که بزرگتر از  10111است بهعنوان رابطه بین معیار سطر با ستون در نظر گرفته میشود که این
رابطه در شکل  1آورده شده است .همچنین در جدول 1نیز با با ستاره (*) مشخص شدهاند.
گام ششم :تحلیل حساسیت بعد اقتصادی :مهمترین فاکتور در میان عوامل اقتصادی زنجیره تأمین کشاورزی ،استفاده از
تکنولوژی باال در فرایند تولید و بازار رسانی در زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی محاسبه شد که در تحلیل آن می توان گفت
استفاده از تکنولوژی های به روز در دنیا و استفاده از دستگاه مای کشاورزی به روز و نوین در تمام مراحل کاشت و داشت و
برداشت و حتی جریان محصول از باغ یا مزرعه تا خرده فروش و مصرفکننده ،موجب اعمال تغییرات مثبت در کیفیت محصول و
بهره وری بیشتر زنجیره تأمین میشود .زیرا با اعمال این تکنولوژی از طرفی نیز می توان محصوالت مختلفی با پیوند محصوالت
مختلف به یکدیگر تولید کرد و عامل دوم اقتصادی را نیز که ارائه اشکال مختلف مرکبات با بهکارگیری صنایع میانی و تبدیلی
بهمنظور کاهش ضایعات زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی میباشد را ارتقا بخشید .عامل با اهمیت سوم خرید و بهکارگیری کود
دامی بهجای استفاده از کود شیمیایی زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی میباشد که به طور مستقیم تحت تاثیر تکنولوژی و
پیشرفت دانش و علم کشاورزی استو مورد و اولویت چهارم فروش مرکبات با حداقل سموم و بیخطر برای مصرفکننده زنجیره
تأمین محصوالت کشاورزی میباشد که اجرای این عامل مستلزم بهره مندی از فرمول مای جدید شیمیایی در تولید سموم میباشد
ازاینرو می توان گفت تکنولوژی ارتقایافته بر سموم و کودهای شیمیایی نیز مؤثر بوده و در نهایت کیفیت زمین مای زراعی و
محصوالت را نیز ارتقا می بخشد و موجب بهبود بهره وری کشاورزی میشود که نهایتا موجب بهبود وضعیت اقتصادی میشود.
اولویت بعدی استفاده از بستهبندی متنوع و قابل بازیافت و طرف دار محیطزیست زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی میباشد که
بازیافت کردن بسته بندی عالوه بر صرفه مای زیستمحیطی از نظر اقتصادی نیز بسیار مقرون به صرفه بوده و از عوامل کاهش
دهنده هزینه مای مصرفی میباشد .مورد اخر نیز به وجود آوردن سیستم حملونقل عمومی (مناسب) بهمنظور کاهش مصرف
سوخت و هزینه باالسری در زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی میباشد که این عامل تأمینکنندگان و دست اندرکاران زنجیره
تأمین کشاورزی را به استفاده از وسایل و حمل نقل عمومی تشویق کرده که از این طریق هزینه مای مصرفی را کاهش داده و
عمده بودجه در دسترس را در بخش مای دیگر ازجمله تهیه مواد و سموم و کودهای بهتر و استفاده از تکنولوژی مای به روز به کار
رود.
به همین ترتیب برای دو بعد زیستمحیطی و اجتماعی نیز انجام میشود.

00

 -2-4عوامل زیستمحیطی
گام اول :تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم
جدول  7ماتریس ارتباط مستقیم معیارها
C23

C22

C21

()4340،43013،43.0

()43444،430،43040

()4،4،4

C21

C26

C24

C25

()43444،430،43034

()4310،43400،430

()4،4،4

()43313،430،43.44

C22

()43444،43034،43.40

()43440،430،43.13

()43334،43040،43013

()4،4،4

()43340،43040،4300

()434،43300،43.13

C23

()43413،433.3،430.3

()433،43040،43034

()4،4،4

()43340،43013،430

()43013،43.،4300

()43434،43040،43.0

()4،4،4

()434،43300،43.40

()43300،43044،43000( )43444،430.3،43.44( )434.3،430.3،43.00
()43334،43000،43044( )433.3،43034،43013

()4،4،4

(C24 )43340،43013،43040

(C25 )43434،43040،43.40( )431.3،43313،43034( )43013،43.34،43413

()43440،43040،43..3( )43434،43034،43.44( )43444،43000،43.0

()433،43013،43034

()43144،4330،43044

C26

گام دوم :نرمال کردن ماتریس ارتباط مستقیم
جدول  8ماتریس نرمال شده ارتباط مستقیم معیارها
C25

C26

C23

C24

C21

C22

()43444،43104،4344.( )43401،43110،43140( )43140،431.0،43441( )43444،43134،4319.( )43400،43134،43194

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)13 :بهار و تابستان 1041

()43403،43404،43104( )43444،43104،4341( )4349.،431.0،43440( )43143،43103،43443
()4349.،43109،43443( )434.0،43110،43100( )43444،43140،43104
()434.،43143،431.

()43440،43109،4341

()434.4،43141،43140

()4،4،4

()4،4،4

()4،4،4

()4،4،4

()4،4،4

()4،4،4

C21

(C22 )43449،43104،4319.

(C23 )43400،43140،43100( )43493،43109،43410

(C24 )43493،4310.،4344.( )43110،43101،43410( )43493،4310.،43199

(C25 )434.4،43141،43104( )4340.،43449،43103( )43110،43141،43431( )43400،43140،43104

()43440،4310.،4341( )434.0،43141،43149( )434.4،43140،4319.( )43444،43130،43140

()43403،431،431.0

C26

گام سوم :تشکیل ماتریس ارتباطات کامل ()T
جدول  9ماتریس ارتباطات کامل معیارها
C25

C26

C23

C24

C21

C22

()4313،43300،03..4( )43110،43339،030.0( )43109،43391،03010( )43144،433..،03.01( )43119،4330.،0330.

(C21 )43400،43440،03414

()4310،43340،030.0( )43103،43309،03400

()43144،4330.،03491( )43404،43400،03393( )43491،43340،03304( )4314.،433.0،03.44

C22

()4311،43334،03011( )43143،43340،03100

()43494،43344،031.0( )4313.،433..،03001

C23

()4340.،43419،031( )43130،433.4،03040

()43130،433.،0330( )431.0،43043،03.40( )43130،433.0،03030( )4340.،43400،03091( )43130،43344،03.49( )43111،43331،03490
()43499،4334،03349( )43400،43440،03140( )4314.،43310،03404
()43403،4341،03443

()4314،43304،03044

()4310،433.0،03410

C24

(C25 )43144،43349،03490( )43491،43344،03334

()43491،4349.،031.4( )43140،43300،03004( )43143،43341،034.4( )43140،4333.،03049

C26

گام چهارم :ایجاد و تجزیهو تحلیل نمودار علی
جدول  11جدول مقادیر  Dو Rمعیارها
نوع معیار

0.

(Ri)defuzzy

(Di)defuzzy

93949

()43.41،13400،403440
()43.94،43404،4.394

()43.4،43444،4.3004
()43.01،13919،403000

C23
C24

Ri

Di

Di-Ri

Di+Ri

()43.49،43404،403400

C21

علت

43.40

193104

93400

C22

معلول

-43104

193.49

93494

93044

معلول

-43441

143940

930.4

93001

()43.00،13914،403440

معلول

-43404

193404

939.4

93444

()43.00،43434،403100

()43034،43140،4.3443

معلول

-43.11

193494

93400

93403

()43.00،4340،4.3430

()43094،13400،403490

C25

علت

43190

143.04

93440

93043

()43.00،13440،403101

()43040،134..،403410

C26

شکل  3نمودار علی معیارها

گام پنجم :روابط داخلی بین معیارها
جدول  11ماتریس غیرفازی ارتباطات کل معیارها
*13.40

*13014

*13001

*13.0

*13044

13090

C21

13094

*13.90

*130

13009

130.3

13044

C22

13031

*13.19

*13..1

13000

*13.01

13040

C23

13009

*13011

13.41

*13.0.

*1303

*13.10

C24

13044

13040

*13.43

13004

13000

13044

C25

13019

*13.34

*13.00

130.0

*13.0.

13014

C26

گام ششم :تحلیل حساسیت عوامل زیستمحیطی :در اولویتبندی عوامل زیستمحیطی اولویت اول این بود که تولیدکنندگان
زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی اغلب از تأمینکنندگانی استفاده میکند که قوانین استاندارد حفاظت از محیطزیست را سرلوحه
کار خوددارند .این عامل به این خاطر که ایین نامه مای استاندارد زیستمحیطی زنجیره تأمین در سرایر جهان را مورد ارزیابی قرار
می دهد میتواند بر جنبه مای مختلف حفاظت زیستمحیطی اثرگذار باشد و در بخش مای مختلف آب و خاک و کود و سموم و ...
این ایین نامه را مدنظر قرار داده و با توجه به آن اقدام میکنند این موضوع موجب بهبود وضعیت کیفی زمین ها و محصوالت
تولیدی میشود .عامل دوم کاهش یا حذف تولید زباله با استفاده از مواد قابل بازیافت و دوست دار محیطزیست زنجیره تأمین
محصوالت کشاورزی میباشد .زباله و ضایعات تولید همواره بهعنوان معضلی در زنجیره تأمین مطرح بوده که زنجیره تأمین
کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد .استفاده از زباله مای تجزیه پذیر و یا استفاده از روش مای جهت دفع و بازیافت انحا
عالوه بر صرفه جویی اقتصادی به بهود وضعیت و حفظ محیطزیست بسیار کمک میکند .عامل سوم کاهش و بهینهسازی مصرف
آب با استفاده از سیستم مای پیشرفته آبیاری زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی میباشد که با بهبود سیستم آبیاری و استفاده از
تکنولوژی مای نوین در جهت کاهش خسارت به محیطزیست میتوان کیفیت محصوالت تولیدی را نیز بهبود بخشید چرا که
سالمت محیطزیست مستقیما بر سالمت محصوالت زراعی و باغی تأثیرگذار است .عامل بعدی پیچیدگی و مشکالت موجود در
ارزیابی فعالیتهای زیستمحیطی تأمینکنندگان زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی یکی از چالشهای اساسی سازمان است که با
استفاده از نکات پژوهشی و استفاده از دانسته مای محققان داخلی و خارجی می توان فعالیت مای زیستمحیطی تأمینکنندگان را
ارزیابی کرد .عامل بعد استفاده از انرژی مای نوین و حذف سوخت مای فسیلی زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی میباشد که بر
انرژی مای مصرفی تمرکز دارد و استفاده از انرژی مای تجدید پذیری مانند آب و باد را به انرژی مای فسیلی و تجدید ناپذیر ارجح
دانسته و عالوه بر تجدید پذیر نبودن این نوع انرژی صدمات زیادی بر آب مای جری و خاک وارد میکنند که کیفیت محصوالت را
تحت تاثیر قرار میدهد .عامل اخر نیز برنامه ریزی دقیق سازمان برای کنترل پسماندها و ضایعات جهت جلوگیری از آلودگی هوا در
زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی  ،آبوخاک میباشد که به نوعب بر زباله ها و پسماندها و ضایعات تاکید دارد که مستلزم برنامه
ریزی به جهت ارائه روش مای نوین برای کنترل و دفع انهاست تا بتوان کیفیت محصوالت را بهبود بخشید.
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C26

C25

C24

C23

C22

C21

00

 -3-4عوامل اجتماعی
گام اول :تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم
جدول 12ماتریس ارتباط مستقیم معیارها
C35

C33

C34

C31

C32

()43413،43300،430

()433،4300،43034

()4330،4300،43.00( )43400،43013،43040

()4،4،4

C31

()43440،430،4300

()434.3،4300،43044

()4،4،4( )43400،43044،43..3

()433.3،43000،430.3

C32

()434.3،4300،43.

()4،4،4( )43313،43013،43..3

()43413،430،4300

C33

()4330،43034،43.0

()4،4،4

()4،4،4

()434.3،4300،43000

()43413،430،430.3

()43400،430.3،43.

C34

()43313،43040،430( )43013،43..3،43434

C35

()433،43044،43.34( )431.3،43340،430.3
()43340،4300،43040

گام دوم :نرمال کردن ماتریس ارتباط مستقیم
جدول  13ماتریس نرمال شده ارتباط مستقیم معیارها
C35

C33

C34

()4314.،43190،434.( )43400،43134،4310.

C32

C31

()4،4،4( )43143،43190،43434( )43490،43141،4340.

()4،4،4( )43490،43104،43433( )43493،43109،43440( )43409،43101،43190

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)13 :بهار و تابستان 1041
04

C31

()43144،43443،434.9

(C33 )43400،43101،43190( )43400،43101،43194

()4311،43141،43433( )43493،43109،43411

()4،4،4

()4،4،4( )43143،43149،43449

()43490،431.3،43411( )4314.،43104،43440( )43400،43110،431.3

()4،4،4

C32

()4311،43140،43400( )43100،43433،43490( )43110،43190،4340.( )43493،43109،43443

C34
C35

گام سوم :تشکیل ماتریس ارتباطات کامل ()T
جدول  14ماتریس ارتباطات کامل معیارها
C34

C35

C32

C33

()434.4،4334،13.43

C31

()43100،4304،134.0( )434..،43344،13.94( )43103،43000،13443( )43100،43004،13440

C32

()43100،43099،1394( )43103،43009،134.0( )4310.،43043،134.4( )4314.،43049،13..0
()43149،4304.،13.0

()4313،4303،130.1( )43409،43400،13034( )43103،43003،13041( )4313.،43044،13003
()431.0،43034،1304

C31

()4311،43394،13.01( )43404،43494،1304.

()43140،43010،1301.

()4310،43001،13040( )431.3،430.0،13000

()43440،43009،4344( )431.0،43094،13943( )43100،4304.،13900( )434.3،43310،13.41

()43101،4304.،43441

C33
C34
C35

گام چهارم :ایجاد و تجزیهو تحلیل نمودار علی
جدول  15جدول مقادیر  Dو Rمعیارها
نوع معیار

Di-Ri

Di+Ri

(Ri)defuzzy

(Di)defuzzy

Ri

Di

علت

43444

03491

33900

3390.

()43.43،431.1،43994

()43..0،4310،93443

C31

معلول

-4341.

03900

03440

334.9

()4300،43441،93430

()43.09،43140،43401

C32

معلول

-43434

03003

33404

33.41

()43.13،43401،43403

()43093،139..،43343

C33

معلول

-4340.

0300.

3349.

33.04

()43...،43104،434.0

()43.00،43444،43400

C34

علت

43.93

03414

33009

03404

()43.19،139.0،43494

()43009،433.0،93.49

C35

شکل  4نمودار علی معیارها

گام پنجم :روابط داخلی بین معیارها

C31

43044

*43099

*43440

43.90

*43401

C32

43040

43004

43.19

*43000

43004

C33

4304.

43.44

43040
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گام ششم :تحلیل حساسیت عوامل زیستمحیطی
در اولویتبندی عوامل اجتماعی در زنجیره تأمین پایدار کشاورزی نشان داده شد که مهمترین عامل این است که
تولیدکنندگان در راستای زنجیره تأمین پایدار از کنترل کیفیت مرکبات زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی استفاده میکنند این
کنترل کیفیت موجب ارزیابی مای ماهانه و ساالنه زمین ها سموم و کود مصرفی و  ...میباشد که کیفیت محصوالت را بهبود
بخشیده و موجب افزایش رضایت مصرف کنندگان و همچنین بهبود سطح اقتصادی حاصل از درامد آن میباشد .عامل دوم که در
واقع اولویت دوم در میان عوامل اجتماعی را به خود اختصاص داده است استفاده از زنجیره تأمین پایدار گامی مهم جهت تحقق
مسئولیت اجتماعی سازمان در زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی میباشد .این عامل استفاده از زنجیره تأمین پایدار گامی مهم
جهت تحقق مسئولیت اجتماعی سازمان در زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی میباشد که می توان اینگونه تحلیل نمود که
مسئولیت اجتماعی افراد در قبال پایداری زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی موجب میشود هر یک وظیفه خود را به درستی انجام
داده که برایند آن بهبود سطح کیفی محصول تولیدی میباشد  .عامل سوم در رتبه بندی عوامل اجتماعی این است که تصویر
ذهنی مثبت مشتریان زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی رویکرد مثبتتری به تولیدکنندگانی دارند که از زنجیره تأمین پایدار
استفاده میکنند .عامل چهارم نیز نگرانیها و آگاهیهای افکار عمومی نسبت به امنیت غذایی ،تولیدکنندگان زنجیره تأمین
محصوالت کشاورزی را به استفاده از زنجیره تأمین پایدار رهنمون میسازد این عامل موجب میشود افراد بعنوان عضوی از زنجیره
تأمین با ایفای نقش و مسئولیت اجتماعی خود در حوزه مصرف و تولید بتوانند هم به جنبه زیستمحیطی و هم اقتصادی کمک
کرده و زمینه بهبود آن را فراهم کنند .اولویت اخر نیز آگاهی افکار عمومی راجع به مسائل زیستمحیطی زنجیره تأمین محصوالت
کشاورزی انگیزهای برای سازمان در انتخاب زنجیره تأمین پایدار میشود.
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 -5نتیجه گیری
در قرن  31که عصر اطالعات و دانش است نظام و سازمان هایی که راهکارهای جدیدتر ارائه میکنند می توانند موفق تر
باشند .سازمان ها باید با استفاده از نظرات مشتریان و خبرگان مشکالت مورد نظر عملیات خود را اصالح کنند و برای رقابت در
بازار و موفقیت عملیات اصالح خود را تسریع و بهبود ببخشند.
امروزه توجه به مفهوم پایداری در شکل گیری و طراحی زنجیره تأمین نقش بسزایی دارد.
با توجه به افزایش جمعیت و استفاده بی رویه انسان از منابع و در نتیجه آن تاثیر بر روی محیطزیست مفهوم پایداری برای
همه انسان ها ازجمله دوست داران محیطزیست اهمیت زیادی دارد .با توجه به نتایج ارائه شده پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه شد.
 .1لزوم توجه به بهرهوری در بخش کشاورزی با دیدی کلی و یکپارچه نه بهصورت بخشی.
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 .3توسعه روشهای پیشرفته برای کاهش مصرف انرژی بخصوص در بخشهای آب
 .2کاهش استفاده از سوختهای فسیلی و توسعه استفاده از انرژیهای پاک در طول زنجیره تأمین کشاورزی
 .0تمرکز دولت در بخش بازیافت بهمنظور کاهش اثرات زیستمحیطی
 .2توسعه دسترسی به حملونقل دوستدار محیطزیست
 .1شناسایی معیارها و طراحی مدل ،بنیان مطالعات و پژوهشهای کاربردی است .هیچ مدلی را نمیتوان بدون نقص
و مبرّا از تغییر و تکامل دانست .بنابراین پیشنهاد میشود برای افزایش غنای کار ،مطالعات بیشتری درزمینه تدوین
مدل و عوامل آن انجام پذیرد.
 .3ازآنجاکه درک مفهوم پایداری برای گروههای مختلف میتواند متفاوت باشد ،دخالت دادن سهامداران مختلف در
توسعه اندازههای پایداری زنجیره تأمین مرکبات و مدنظر قرار دادن اهمیت ،حدود و معیارهای موردتوجه انحا حائز
اهمیت بسیار خواهد بود.
 .1پژوهش حاضر در حوزه صنعت غذایی انجامشده است .در آینده میتوان پژوهشهای مشابه را در صنایع دیگر به
انجام رساند.
 .۳ازآنجاکه مدل اصلی در این پژوهش محقق محور و اختصاصی است ،میتوان برای تعیین اثرگذارترین عاملها و
روابط بین انحا و همچنین تعیین عوامل مستقل از تحلیل عاملی ،یا روش ساختاردهی تفسیری نیز در پژوهشهای
آتی استفاده نمود.
 .11در این تحقیق از فن فرآیند تحلیل شبکهای برای تجزیهوتحلیل دادهها استفادهشده است .پژوهشهای دیگری
میتوانند سایر فنها یا ترکیبی از انحا را بدین منظور مورد بهرهبرداری قرار دهند.
 .11مقیاس مورد استفاده در این پژوهش با متغیرهای کیفی طیف لیکرت انجام شدهاست ،ازاینرو رویکرد فازی نیز
میتواند پیشنهاد دیگری برای افزایش صحت یافتهها باشد.
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