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بررسي جايگاه فناوري اطالعات بر مراحل مختلف زنجيره عرضه 

 محصوالت کشاورزي در ايران
 2، علیرضا کرباسی، محمود صبوحی1الهه اعظم رحمتی

 

  چکیده

بازیگران  د،باشاي که قادر به رقابت موثرتر خلق زنجیره عرضه بهینههاي رقابتی جهت ها و لزوم توجه به مزیتفناوري با پیشرفت روزافزون
ر هاي رقابتی قابل اتکا دیکی از برترياند. در واقع هاي عرضه متوجه اهمیت فناوري اطالعات در بهبود مدیریت زنجیره عرضه شدهزنجیره

ان ها به عنواز اینجا اهمیت این فناوريهاي عرضه است که هاي پیشرفته در حوزه اطالعات در زنجیرهاجراي فناوريشرایط کنونی، اتخاذ و 
گردد؛ لذا مطالعه حاضر تالشی در جهت هاي اطالعاتی مورد نیاز در مدیریت  زنجیره عرضه مشخص میعامل ایجاد و بکارگیري سیستم

بندي آنها از این حیث ت در مراحل مختلف زنجیره عرضه محصوالت کشاورزي و تعیین اولویتبررسی جایگاه و اهمیت فناوري اطالعا
بنیان مشهد هاي تولیدي دانش( و نظرات متخصصان و مدیران فعال در شرکتANPاي )باشد. در این راستا از روش فرایند تحلیل شبکهمی

به  "دریزي تولیبرنامه"و  "برداشت و بازاریابی"ه، فناوري اطالعات در مراحل ، بهره گرفته شده است. براساس نتایج ارائه شد9317در سال 
( 159۱زنجیره عرضه محصوالت کشاورزي کمترین رتبه ) "کاشت"بیشترین اهمیت را داشته  و در مرحله  153۱و  15۱ترتیب با مقادیر وزنی 

ات در مراحلی از زنجیره عرضه محصوالت کشاورزي که داراي را به خود اختصاص داده است که براین اساس جهت توسعه فناوري اطالع
اطالعات  پذیري اقتصادي امکان اجراي استفاده از فناوريخأل است، پیشنهاداتی ارائه شده است. از جمله مهمترین این پیشنهادات جهت توجیه

انند مهاي زراعی )هیدات الزم  نظیر تجمیع زمیندر مراحل مختلف زنجیره عرضه محصوالت کشاورزي، حمایت مالی دولت و درنظرگرفتن تم
 باشد.( میهاي اژدهاسرتجربه چین درزمینه شرکت

 

 .زنجیره عرضه کشاورزي، فناوري اطالعات، تولید، کاشت، برداشت و بازاریابیهای کلیدی: واژه

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد -1 

 اساتید دانشگاه فردوسی مشهد -1 



 

010

 

 مقدمه

ود کند، اما با این وجنیافته بازی میعهاگرچه کشاورزی نقش مهمی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشورهای توس

 که بخشی از این ناکارامدیگیرد برداری و تولید در این بخش به صورت کارامدی انجام نمیبهرهدر اکثر این کشورها 

در کشورهای درحال توسعه نتیجه عدم دسترسی به اطالعات دقیق و مناسب، تقریبًا در همه مراحل زنجیره عرضه 

از آنجا که مدیریت زنجیره عرضه کاالهای  (.Ravallion,1986; Eggleston et al,2001) باشدزی، میمحصوالت کشاور

باشد، به همین دلیل کیفیت دار نامطمئن و نیز ریسک کمبود و یا مازاد عرضه مواجه میکشاورزی با تقاضای نوسان

 شود ضه کشاورزی قلمداد میکافی اطالعات یک شرط ضروری برای بهبود عملکرد همه اجزای زنجیره عر

(Zhang et al.,2016.) های نوینی برای هماهنگی و امروزه مدیریت زنجیره عرضه، درحال بکارگیری ابزارها و فناوری

باشد. در این زمینه نیاز به یک سیستم قابل اعتماد برای حمایت از تحقق سازی فرایندهای کلیدی این بخش میبهینه

 باشد که استفاده از فناوریمیها، افزایش کیفیت، تسهیل توزیع، افزایش رضایت مشتری ینهمانند کاهش هزاهدافی 

های رسیدن به این اهداف باشد. توسعه سریع فناوری اطالعات و ارتباطات تواند یکی از استراتژیاطالعات و ارتباطات می

 فراوری صنعت کشاورزی بکار گرفته شودسازی کنترل تواند برای حمایت از تحقق کارامد، یکپارچه و بهینهمی

(Perdana,2012 ) های اخیر بخش کشاورزی، وابستگی بسیاری به فناوری دانش و اطالعات در سالکه به همین خاطر

ریزی مناسب تولید، پیدا کرده است و دانش و اطالعات از عوامل مهم افزایش سریع توسعه کشاورزی از طریق برنامه

 ;Bertolini,2004; Kalusopa,2005)کشت پیشرفته و مدیریت پس از برداشت و بازاریابی هستند های بکارگیری شیوه

Kizilaslan,2006.) ای ههای اطالعاتی سبب فاصله گرفتن از فعالیتتر شدن اطالعات و فناوریبه دلیل آنکه نوین

لذا برخی محققان  (،Saraei et al.,2017)کند سنتی کشاورزی و منابع طبیعی شده و مسیر کشاورزی دقیق را هموار می

اند که برای کمک به معرفی کرده "1کشاورزی دقیق"گیری از فناوری اطالعات را در زمینه کشاورزی، با عنوان بهره

زیست با توانمندسازی تولیدکنندگان این بخش هردوی کشاورزان و جامعه از طریق بهبود کارایی تولید ویا حفظ محیط

-Erickson & DeBoer,2000; Batte & Arnholt,2003; Ruiz) نمایدهای آگاهانه خدمت مییریگجهت تصمیم

Garcia & Lunadei,2011;Milovanovic,2014.)  فناوری اطالعات و ارتباطات جزو اصلی اقتصادهای البته از آنجا که

 مشهورتر استیافته رود، اصطالح کشاورزی دقیق در کشورهای توسعهیافته به شمار میتوسعه

(National Research Council,1997; Arundhathi & Subbiah,2007 ) هرچند با اندکی تأخیر تأثیرات فناوری

  (.Jorgensen & Stiroth,2000) اطالعات در برخی از کشورهای درحال توسعه نیز قابل مشاهده است

ز چنین برداری اترین روند زنجیره عرضه با بهرهترین و سریعسازی مناسببایستی به این نکته توجه داشت که فراهم

د، گردهای فناوری اطالعات که موجب آماده شدن یک محصول از ابتدای خط تولید تا تحویل به مشتری میتوانمندی

بنابراین با توجه به (.  Nilipour Tabatabaei et al.,2012کند )به اندازه روش تولید آن محصول نیز اهمیت پیدا می

تواند منجر به کاهش مقدار منابع کل الزم جهت ارائه سطح مورد نیاز خدمات به نکه یک زنجیره عرضه موثر میای

دهی به مشتری از طریق افزایش در دسترس بودن محصول و کاهش زمان سفارش مشتری در هر بخش و بهبود خدمت

تا جایگاه فناوری اطالعات در مراحل ضروری است (، Banomyong & Supatn,2011)همراه با کاهش هزینه گردد 

مختلف زنجیره عرضه بخش کشاورزی مورد ارزیابی قرار گرفته و مشخص شود که در وضعیت موجود در کدام مرحله 

                                                      
1-Precision Agriculture 
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از زنجیره عرضه محصوالت کشاورزی کاربرد فناوری اطالعات رایجتر بوده و در کدام مراحل هنوز نیاز به کار و توسعه 

ای فازی به بررسی جایگاه فناوری اطالعات در مراحل گیری از روش فرایند تحلیل شبکهبا بهره دارد. لذا این پژوهش

 ای با این شیوه به موضوع نپرداخته است.مختلف زنجیره عرضه محصوالت کشاورزی پرداخته است که تاکنون مطالعه

شاراتی به مطالعات و ادبیات صورت گرفته ، ادر ادامه ضمن اشاره به کاربردهایی از فناوری اطالعات در بخش کشاورزی

( شده است Rastegari & Nooripoor,2016زنجیره عرضه محصوالت کشاورزی  )در این زمینه به تفکیک سه مرحله 

 ( این مطالب گردآوری شده به صورت خالصه آورده شده است.1که در جدول )

 ف زنجیره عرضه محصوالت کشاورزی( مطالعاتی در زمینه فناوری اطالعات در مراحل مختل1جدول )

 ردیف
مراحل زنجیره 

 عرضه

 مطالعاتی در زمینه کاربردهای فناوری اطالعات در مراحل مختلف زنجیره عرضه محصوالت کشاورزی

 نام نویسنده و سال  کاربردها

1 
ریزی برنامه

 تولید

 1های استفاده از گیرندهGPS 1برداری و نقشهGIS  برای

ابق دقیق محل، هکتار کاشته شده و عملکرد نگه داشتن سو

جهت تهیه و محافظت از اطالعات آماری پایه محصوالت )

 حفظ هویت واحد تولیدی(

  فراهم نمودن جدیدترین اخبار و اطالعات در زمینه

 ها، شرایط جوی و سایر اطالعات موردنیازقیمت

آموزش از راه دور 

 0ریزی احتیاجات موادهافزارهایی نظیر برناماستفاده از نرم 

های ، بسته1ریزی منابع سازمان، برنامه4و منابع ساخت

 1کنترل موجودی

(Stafford,1996; Kaaya,1999; Godwin,1999. 

Udink ten Cate & Dijkhuizen,1999; 

Erickson & DeBoer,2000; Batte & 

Arnholt,2003; Phougat,2006; Falaki,2008; 

Niknami ,2009.Samah et al.,2009; Rigi et 

al.,2014; Milovanovic,2014)) 

 

 کاشت 1

 سیستم نظارت و مدیریت از راه دور دما، خاک با استفاده از

 RFIDفناوری 

 گیری و کنترل محیط گلخانه با استفاده از فناوری اندازه

 ارتباطات موبایل 

آوری و توزیع اطالعات مراحل رشد محصول و جمع

 GPSاستفاده از  اطالعات آفت با

 مدیریت دقیق توسط نقشه منابع آبی و مدیریت بالیای

 طبیعی

استفاده از دستگاه کودپاش گریز از مرکز 

)Auernhammer,1994;Lewis,1998; 

Rossing,1999; Jahns,2000;Batte & 

Arnholt,2003; Hamrita & Hoffacker,2005; 

Muriithi et al.,2009;Voulodimos,2010; Patel 

& Sayyed,2014;Rigi et al.,2014; 

Milovanovic,2014;Narendrasinh & 

Chauhan,2014( 

0 
برداشت و 

 بازاریابی

 سازی نوین برای حفظ کیفیت محصوالتتسهیالت ذخیره 

 اتوماسیون مدیریت پس از برداشت

  استفاده ازRFID  برای ردیابی و کنترل زنجیره مواد

 غذایی

)Kagan,2000;Koutsoumanis,2005;Diekmann 

et al.,2008; Raab et al.,2008; Jedermann 

Et al.,2009; Amador et al.,2009; Reiners et 

al.,2009; Ruiz-Garcia et al.,2009; 

Ampatzidis & Vougioukas,2009; Peets et 

al.,2009;Abad et al.,2009; Ruiz-Garcia & 

                                                      
1- Global Positioning Systems (GPSs) 
2- Geographic Information Systems (GIS) 
3- MRP 
4- MRP2 
5- ERP 
6- ERP2 
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 مواد غذایی فسادپذیر توسط  امکان نظارت زنجیرهRFID  

  استفاده از استفاده از کد الکترونیکی و برچسب هوشمند 

 ها و های اینترنتی و تجارت الکترونیک نهادهمزایده

 های کشاورزیستاده

Lunadei,2011; Roe et al.,2011; Patel & 

Sayyed,2014; Milovanovic,2014;Rigi et 

al.,2014;FAO,2017) 

مناسب و  ریزی تولیدباشد که با بکارگیری یک برنامهریزی تولید میته شده مربوط به برنامهاولین مرحله درنظر گرف

های کشت پایدار را رقم خواهد مطلوب، افزایش کارایی منابع تولید، حفظ و توسعه حاصلخیزی خاک و ترویج سیستم

در این مرحله مشروط به دانش و های نوین تولید باشد که پذیرش فناوریزد. دومین مرحله مربوط به کاشت می

و همچنین یکی از عناصر اصلی فرایندهای پذیرش نوآوری در کشاورزی، ( Saha et al.,1994)اطالعات کشاورزی است 

 (.Cameron,1999) باشدهای نوین از طریق انباشت اطالعات در طول زمان میبهبود و توسعه دانش در مورد فناوری

شوند و فرایند تولید مواد غذایی و سایر محصوالت زی بالفاصله پس از برداشت مصرف نمیاز آنجا که محصوالت کشاور

یابد، توانایی تولیدکننده در زمینه مدیریت تلفات پس از برداشت و کشاورزی با برداشت آنها از سطح مزرعه پایان نمی

ف مواد غذایی یک پدیده شایع در کشورهای بازاریابی محصوالت با سودآوری وی رابطه دارد. فساد پس از برداشت و اتال

بنابراین کشاورزان برای به حداقل رساندن تلفات پس از  (؛Ali & Kumar,2011)توسعه یافته و درحال توسعه است 

برداشت نیاز به دانش و اطالعات دارند. همچنین کشاورزان به اطالعات مربوط به بازار برای بازاریابی مناسب نیز نیازمند 

  (.Schroeder et al.,1998) هستند

توان قائل تأمین می زنجیره هایی که برای فناوری اطالعات در قابلیتدهد بندی مطالعات انجام شده نشان میجمع

تأمین  پذیری زنجیره(واکنش4ها و فعالیت سازی(یکپارچه0(هماهنگی، 1اطالعات،  (تبادل1بُعد  چهار شد، شامل

(Mohammadi et al.,2011،)  باشد که در این پژوهش سه مرحله تفکیک شده زنجیره عرضه محصوالت کشاورزی می

 با استفاده از این چهار بُعد مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 روش تحقيق

 0گیری چند شاخصهتصمیمدر زیرگروه  1گیری چندمعیارههای تصمیمیکی از تکنیک 1(ANP) ایفرایند تحلیل شبکه

گیرد های جبرانی قرار میو در مجموعه مدل رونداب یک گزینه از میان چند گزینه به کار میاست که برای انتخ

(Becker et al.,2018 .) را جایگزین  "شبکه"این مدل بر مبنای فرایند تحلیل سلسله مراتبی طراحی شده است و

ی اده و فازی با ساختار غیرردهبر اساس تحلیل مغز انسان برای مسایل پیچی ANPروش   کرده است. "سلسله مراتب"

ای ارائه شده است. در این روش پس از برپایی یک ساختار غیررده 4و به منظور اصالح روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی

تقسیم شده و  ( N,…S2,S1Sزیرمجموعه ) Nو تعیین ارتباط منطقی بین سطوح مختلف تصمیم، ساختار موجود به 

ا شود. بدین منظور ابتدا الزم است بجی، ماتریس قضاوت برای سیستم بازخور تشکیل میسپس از طریق مقایسات زو

مقایسه دوبه دو معیارها و زیرمعیارها، ماتریس مقایسات زوجی تشکیل گردد. سپس به منظور بررسی سازگاری و قابلیت 

                                                      
1- Analytic Network Process 
2- Multiple Criteria Decision Making (MCDM) 
3- Multiple Attribute Decision Making (MADM) 
4- Analytic Hierarchy Process 
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( مطابق ذیل 1663وسط ساعتی )( هر ماتریس با توجه به رابطه ارائه شده تCRها، نسبت سازگاری )اعتماد تصمیم

 گردد:محاسبه می

(1) CR =
CI

RI
 

باشد، معیار سازگاری حاصل  CR≤10%شاخص سازگاری ماتریس مقایسه زوجی بوده و در صورتی که  CIکه در آن 

 شده، در غیر این صورت الزم است که در مقایسه زوجی معیارها بازنگری گردد.

شود. تکنیک بردار های مقایسات زوجی، وزن هر عنصر در هر زیرگروه تعیین میپس از اطمینان از سازگاری ماتریس

باشد که در این صورت وزن هر عنصر از طریق معادله ذیل تعیین های مناسب در این زمینه میویژه از جمله روش

 گردد:می

(1) wi =
1

max

∑aijwj              i=1,2,…n

n

i=1

 

 باشند.های ماتریس مقایسات زوجی میدرایه ijaبزرگترین مقدار بردار ویژه و  maxکه در آن 

wikبوده و  iSدهنده تعداد عناصر مجموعه نشان inبدین ترتیب در صورتی که 
j1  بیانگر وزن عنصرK ام از زیرمجموعه

i ام  در مقایسه با عنصر یکم از زیرمجموعهiعناصر زیرمجموعه  ام باشد، آنگاه ماتریس قضاوت برایi ام در رابطه با

 ام به قرار ذیل است:jعناصر موجود از زیرگروه 

(0) Wij =

[
 
 
 
 
 
 wi1

j1
   wi1

j2
… wi1

jnj

wi2
j1
  wi2

j2
…wi2

inj

.

.

.

wini
j1

  wini
j2

…wini
jnj

]
 
 
 
 
 
 

 

های دیگر معروف به سوپرماتریس، با هر یک از زیرمجموعه هاو سرانجام ماتریس نهایی برای مقایسات از کلیه زیرمجموعه

 شود:به صورت ذیل تشکیل می

(4) Wij =

[
 
 
 
 
 
W11  W12 …W1N

W21 W22 …W2N

.

.

.
WN1  WN2 …WNN]

 
 
 
 
 

 

ز استوار است، اهای مارکوف ارجحیت نهایی برای هر عنصر از هر زیرگروه بر طبق استدالل ساعتی که بر اساس پروسه

 باشد:طریق حد ذیل قابل بیان می
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(1) WC = lim
l

w2l+1 

ها در هر سطر از سوپرماتریس برابر این صورت عناصر سوپر ماتریس به سمت یک مقدار واحد همگرا شده که مقادیر آن

 باشد.در هر ستون مقدور می  CWتریس سازی مقادیر ماها از مقایسه و مرتببندی گزینهخواهد بود. بدین ترتیب اولویت

گام  1توان شامل را می ANPها بر اساس روش بندی گزینهبنابر موارد ذکر شده به طور کلی مراحل الزم برای اولویت

 دانست:

 الف( تشکیل ماتریس مقایسات زوجی ساختار تصمیم

 ب( بررسی سازگاری تصمیم

 ش بردار ویژهج( تعیین وزن نسبی عناصر تصمیم بر اساس رو

 های محاسباتی در مرحله قبلد( تشکیل سوپرماتریس ساختار تصمیم بر اساس وزن

 های فرد سوپرماتریس و تعیین ماتریس ارجحیت نهاییه( محاسبه حد توان

است؛ چه این که  AHPروشی کاملتر از  ANPتوان نتیجه گرفت که در مقام مقایسه، با توجه به پیشینه تاریخی می

را معرفی  ANP، روش AHPهای موجود در روش و روش یک نفر است و در واقع ساعتی با توجه به کاستیمبدع د

مدل فرایند تحلیل شبکه ای یک مدل پیشرفته جهت ساخت و تحلیل تصمیم گیری است. این مدل قابلیت  کرده است.

 ایا دارد. مدل فرایند تحلیل شبکهپذیری در تعداد سطوح معیارهای قضاوت رها و انعطافمحاسبه سازگاری قضاوت

(Saaty,2005در واقع مدل گسترش )یافته روش برنامه( ریزی سلسله مراتبیAHP است )(Saaty,1980 ) که فرض

 گیری را ندارد ریزی سلسله مراتبی مبنی بر عدم وجود رابطه بین سطوح مختلف تصمیمموجود در روش برنامه

(Dikmen & Birgonul,2007; Wu et al,2012; Becker et al.,2018 .) 

گیرد، لذا جامعه گیری چند معیاره در خطاب با جامعه نخبگان مورد استفاده قرار میهای تصمیمجا که روشاز آن

بنیان فعال در سطح شهر مشهد تشکیل های تولیدی دانشنظران و مدیران شرکتآماری این پژوهش را نیز صاحب

د، گیری هدفمنگیری از نظرات این افراد استفاده شده است. در نمونهیری هدفمند برای بهرهگدهد که از روش نمونهمی

باشند از اینرو افراد آگاه، مطلع و خبره هایی است که قادر به ارائه اطالعات مورد نیاز تحقیق میمحقق به دنبال نمونه

های ای از جمله روشنجا که روش فرایند تحلیل شبکهاز آ(. Saunders et al.,1997)شوند در حوزه مورد نظر انتخاب می

نفر از نخبگان فعال در  6بنابراین در مطالعه حاضر از  ،ذهنی است و برای برآورد، نیازی به حجم باالی نمونه ندارد

 آوری اطالعات مورد نیاز بهره گرفته شده است.جهت جمع1066زنجیره عرضه محصوالت کشاورزی در سال 

 نتايج و بحث
بندی مراحل مختلف زنجیره عرضه محصوالت کشاورزی به لحاظ اهمیت و جایگاه فناوری اطالعات با به منظور اولویت

مراحل زیر مدنظر قرار گرفت. با توجه به مطالب ذکر شده ساختار تصمیم متناظر با معیارهای  ANPاستفاده از روش 

به  فناوری اطالعات و سه مرحله معرفی شده زنجیره عرضه موثر بر قابلیت زنجیره عرضه محصوالت کشاورزی از لحاظ

 ( قابل مشاهده است:1صورت شکل )
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بندی مراحل مختلف زنجیره عرضه محصوالت کشاورزی با تکیه افزاری اولویتای غیرنرممدل تحلیل شبکه (1) شکل

 برجایگاه فناوری اطالعات

باشد. به عبارتی همانطور که معیارهای در سطوح دوم و سوم تصمیم می ساختار تصمیم ذکر شده، یک ساختار بازخور

ها و تأثیرپذیری آنها از فناوری اطالعات موثر فناوری اطالعات بر قابلیت زنجیره عرضه در سطح دوم بر انتخاب گزینه

الت کشاورزی باشند؛ معیارهای سطح دوم نیز براساس هریک از مراحل زنجیره عرضه محصودر سطح سوم موثر می

ر این باشد. بنابراین دتأثیر قرار گیرند و میزان اهمیت آنها براساس هر مرحله از زنجیره عرضه متغیر میتوانند تحتمی

مطالعه عالوه بر بررسی تأثیرپذیری مراحل زنجیره عرضه از فناوری اطالعات، تغییرات و اهمیت نسبی هریک از 

های گیرد که عمالً در روشلف زنجیره عرضه نیز به طور جداگانه مدنظر قرار میمعیارهای ذکر شده براساس مراحل مخت

ای را شود و این مزیت روش فرایند تحلیل شبکه( این موضوع نادیده گرفته میAHPگیری )مانند مرسوم تصمیم

 دهد.های مرسوم نشان مینسبت به روش

 

بندی جایگاه فناوری اطالعات درمراحل مختلف زنجیره تأمین اولویت

 محصوالت کشاورزی

سازی یکپارچه

 هافعالیت

 )ادغام(

دهی به مشتریان، پذیری )مانند پاسخواکنش

پیگیری سفارشات، ارائه خدمات پس از 

 فروش(

تبادل اطالعات و  هماهنگی و همکاری 

 شفافیت آن

 ریزی تولیدبرنامه
 

 کاشت 

سطح اول: 

 هدف

سطح دوم: 

 معیارها

 برداشت و بازاریابی 
سطح 

سوم: 

هاگزینه
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مراحل مختلف زنجیره عرضه محصوالت کشاورزی با تکیه بر بندی افزاری اولویتای نرممدل تحلیل شبکه( 1)شکل

 جایگاه فناوری اطالعات

در مرحله بعد به تشکیل ماتریس مقایسه زوجی اقدام نموده که به منظور بررسی سازگاری تصمیم نیز نسبت سازگاری 

(CRهر ماتریس محاسبه و براساس مقدار آستانه ) های سازگاری اجماع پاسخکنترل گردید. پس از اطمینان از  3,1ای

و وزن روابط داخلی، سوپرماتریس ناموزون تشکیل  0و  1های سطح خبرگان و محاسبه وزن هریک از معیارها و گزینه

ها در نتیجه اثر تجمیعی هر عنصر بر شود. سوپرماتریس قادر به محدود کردن ضرایب برای محاسبه تمامی اولویتمی

های مقایسات زوجی به دست آمده، ماتریسی به در این بخش ابتدا با توجه به ماتریس باشد.سایر عناصر در تعامل می

نامند. شود. این ماتریس به دست آمده را سوپرماتریس اولیه یا سوپر ماتریس بدون وزن مینام سوپرماتریس حاصل می

  .(1دهد )جدول ا نمایش میای ردر واقع این ماتریس یک ماتریس چندبعدی است که روابط میان عناصر مدل شبکه

بندی مراحل مختلف زنجیره عرضه محصوالت کشاورزی به لحاظ جایگاه ( سوپر ماتریس ناموزون اولویت1جدول)

 فناوری اطالعات
سازی یکپارچه

 هافعالیت
 پذیریواکنش

هماهنگی و 

 همکاری

تبادل 

 اطالعات
 کاشت

ریزی برنامه

 تولید

برداشت و 

 بازاریابی
 

 برداشت و بازاریابی 3 3 3 1/3 116141/3 116108/3 114411/3

 ریزی تولیدبرنامه 3 3 3 1/3 000316/3 163616/3 118018/3

 کاشت 3 3 3 1/3 366063/3 361431/3 116111/3

 تبادل اطالعات 111614/3 113116/3 111614/3 3 3 3 3

 هماهنگی و همکاری 381166/3 116141/3 381166/3 3 3 3 3

 پذیریواکنش 113301/3 140813/3 113301/3 3 3 3 3

 هاسازی فعالیتیکپارچه 141661/3 311411/3 141661/3 3 3 3 3

 های تحقیق()مأخذ: یافته

رسد تا جایی که در عناصر متوالی افزار سوپردسیژن آنقدر به توان میدر گام آخر سوپرماتریس ناموزون تحت نرم

نباشد. در این مرحله سوپرماتریس  k+1با سوپرماتریس به توان  kاتریس به توان ماتریس، تفاوتی بین عناصر سوپرم

آید. از خصوصیات این ماتریس این است که از حالت چندبعدی خارج شده و تنها به صورت محدود شده به دست می

شود، در یها یکسان است. همانطور که مشاهده مشود. همچنین مقادیر هر سطر در تمام ستونسطری دیده می

 (. 0باشد )جدول سوپرماتریس حاصله تمامی اعداد سطرها برابر می
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بندی مراحل مختلف زنجیره عرضه محصوالت کشاورزی به لحاظ جایگاه سوپرماتریس محدودشده اولویت (0جدول)

 فناوری اطالعات 
سازی یکپارچه

 هافعالیت
 پذیریواکنش

هماهنگی و 

 همکاری

تبادل 

 اطالعات
 کاشت

ریزی نامهبر

 تولید

برداشت و 

 بازاریابی
 

 برداشت و بازاریابی 113631/3 113631/3 113631/3 113631/3 113631/3 113631/3 113631/3

 ریزی تولیدبرنامه 161618/3 161618/3 161618/3 161618/3 161618/3 161618/3 161618/3

 کاشت 361016/3 361016/3 361016/3 361016/3 361016/3 361016/3 361016/3

 تبادل اطالعات 111604/3 111604/3 111604/3 111604/3 111604/3 111604/3 111604/3

 هماهنگی و همکاری 348604/3 348604/3 348604/3 348604/3 348604/3 348604/3 348604/3

 پذیریواکنش 116114/3 116114/3 116114/3 116114/3 116114/3 116114/3 116114/3

 هاسازی فعالیتیکپارچه 316616/3 316616/3 316616/3 316616/3 316616/3 316616/3 316616/3

 های تحقیق()مأخذ: یافته

بندی مراحل مختلف زنجیره عرضه محصوالت کشاورزی براساس جایگاه فناوری اطالعات به صورت در نهایت اولویت 

برداشت و "جود جایگاه فناوری اطالعات در مرحله ( ارائه شده است که حاکی از آن است در شرایط مو4جدول )

های فراهم بیشترین اهمیت را دارد که بخش مهمی از اهمیت آن به دلیل فرصت3,1با مقدار وزن نرمال شده  "بازاریابی

های سودآورتر فروش و قابلیت بکارگیری اینترنت در عرضه محصوالت فرصتشده تجارت الکترونیک جهت آگاهی از 

به بازار است که توسط مدیران واحدهای تولیدی ظاهراً مورد استقبال بیشتری نسبت به سایر مراحل زنجیره  کشاورزی

 3,04با مقدار وزنی  "ریزی تولیدبرنامه"براساس خروجی حاصل، مرحله  عرضه محصوالت کشاورزی قرار گرفته است؛

مرحله "حاکی از آن است که هنوز در  3,11وزن دومین رتبه را به خود اختصاص داده و در نهایت مرحله کاشت با 

مربوط به زنجیره عرضه محصوالت کشاورزی رواج فناوری اطالعات چندان محسوس و زیاد تشخیص داده نشده  "کاشت

 است.

 بندی مراحل مختلف زنجیره عرضه محصوالت کشاورزی براساس اهمیت فناوری اطالعاتاولویت (4)جدول 

 نرمالوزن  آلوزن ایده عنوان

برداشت و 

 بازاریابی

1 511415/1 

 345856/1 689775/1 ریزی تولیدبرنامه

 152739/1 314621/1 کاشت
 های تحقیق()مأخذ: یافته                                             
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ت نیز وری اطالعاهای پیشنهادی براساس جایگاه فنابندی گزینهگیری در اولویتدر مورد سهم نسبی معیارهای تصمیم

مهمترین معیارهای تأثیرگذار برجایگاه  3,00پذیری با وزن و پس از آن معیار واکنش  3,46معیار تبادل اطالعات با وزن 

سازی و هماهنگی بندی مراحل مختلف زنجیره عرضه شناخته شده است. معیارهای یکپارچهفناوری اطالعات در اولویت

 اند.به عنوان کمترین اهمیت معیارها تشخیص داده شده 3,36و  3,11های به ترتیب با وزن

 گيري و پيشنهادهانتيجه

ری وکار امهای کسبهای رقابتی جهت سبقت از رقبای زیاد موجود در فعالیتدر دنیای تجاری کنونی توجه به برتری

ای اخیر توجه بسیاری از محققین هباشد، در سالای که قادر به رقابت موثرتر خلق زنجیره عرضه بهینهضروری بوده و 

 هایها و لزوم توجه به مزیتبا پیشرفت روزافزون فناوری های مختلف را به خود معطوف کرده است.و شاغلین بخش

های تولیدی محصوالت کشاورزی، به ویژه در چرخه، رقابتی جهت بقا در بازارهای پرتالطم جهانی و اهمیت فاکتور زمان

یکی از اند. در واقع ی عرضه متوجه اهمیت فناوری اطالعات در بهبود مدیریت زنجیره عرضه شدههابازیگران زنجیره

ای ههای پیشرفته در حوزه اطالعات در زنجیرههای رقابتی قابل اتکا در شرایط کنونی، اتخاذ و اجرای فناوریبرتری

در نتیجه اهمیت این  باشیم.این حوزه میعرضه است که امروزه با تحوالت زیاد، هر روز شاهد محصوالت جدیدی در 

گردد؛ های اطالعاتی مورد نیاز در مدیریت  زنجیره عرضه مشخص میها به عنوان عامل ایجاد و بکارگیری سیستمفناوری

لذا در این پژوهش سعی شد به ارزیابی جایگاه این مهم در مراحل مختلف زنجیره عرضه محصوالت کشاورزی با 

ای پرداخته شود. براساس نتایج ارائه شده، از آنجا که جایگاه فناوری اطالعات در ایند تحلیل شبکهگیری از فربهره

ه شود بزنجیره عرضه محصوالت کشاورزی کمترین رتبه را به خود اختصاص داده است، پیشنهاد می "کاشت"مرحله 

های هوایی بدون سرنشین )همراه ور، سیستمهایی مانند سیستم سنجش از راه ددلیل خأل موجود در استفاده از فناوری

ای، هوایی یا زمینی، استفاده از دستگاه کودپاش گریز از مرکز و سایر با رکوردهای پیشین مزرعه(، تصاویر ماهواره

های الزم در جهت فراهم نمودن چنین گذاریکاربردهای این فناوری که در ایران هنوز فراگیر نشده است، سیاست

ریزی تولید نیز هنوز خألهایی در ن مرحله زنجیره عرضه محصوالت کشاورزی انجام شود. در مرحله برنامهبستری در ای

های کنترل موجودی و سایر کاربردهای ریزی احتیاجات مواد و منابع ساخت، بستهافزارهایی نظیر برنامهبکارگیری نرم

یافته لبته باید درنظر داشت درحالیکه کشورهای توسعهشود. افناوری اطالعات و ارتباطات در بخش کشاورزی دیده می

محیطی حاصل از ترویج کشاورزی دقیق به دلیل بزرگ مقیاس بودن متکی زیست-های اقتصادیتوانند به انگیزهمی

 های فنی و مالی الزمباشند، این رویکردها ممکن است در کشورهای کمتر توسعه یافته، به دلیل عدم وجود زیرساخت

ز کوچک مقیاس بودن کشاورزان چندان خوب و سریع صورت نگیرد که الزم است دولت در این زمینه  عالوه بر و نی

( را های اژدهاسرمانند تجربه چین درزمینه شرکتهای زراعی )های مالی، تمهیدات الزم نظیر تجمیع زمینحمایت

 پذیری اقتصادی استفاده از فناوری اطالعات بیاندیشد. جهت توجیه
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Survey the status of Information Technology on the Stages of Agri-food 

Supply Chain in Iran 

Abstract 

Due to the advances in technology and the need to consider the competitive advantages to creat 

an optimal supply chain that is able to compete more effectively, actors of Supply chain have 

realized the importance of information technology in improving supply chain management. In 

fact, one of the most competitive advantages in today's situation is the adoption and 

implementation of advanced information technology (IT) in the supply chains. Therefore, this 

study is an attempt to survey the status and importance of information technology in different 

stages of agricultural supply chain to determine their priority. In this regard, the Analytic 

Network Process (ANP) method is used by using the opinions of active managers and experts 

from knowledge-based companies of Mashhad in 2018. Based on the results, the IT in the stages 

of "harvesting and marketing" and "production planning", respectively with the weight values 

of 0.5 and 0.35 has the most important and in the "sowing and grow" stage of the agricultural 

supply chain, with weight values of 0.15 has the lowest important. Accordingly the result, 

suggestions have been made for the development of IT in required stages of agricultural supply 

chain. One of the most advices is government financing and enforcing aggregate farms such as 

the China's experience on “dragon-head” enterprises. 

 

Keywords: Supply Chain, information technology, production planning, sowing and grow, 

harvesting and marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


