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ره یزنج ئیکاراو سنجش  سکیر تیریو مد  یابیارزتلفیق 

 هیشب کردیرو از استفاده با یکشاورز هایل محصو نیتام

 ی( مورد مطالعه) انیبن عامل یساز
 1 عبداهلل شهرکی، محمد قربانی، احمدرضا اصغرپور ماسوله

  92/40/0044 تاریخ پذیرش:                                                                               92/40/0044 تاریخ دریافت:

 چكيده
قرار داده به  ها سکیشبکه ها را در معرض انواع ر نیا ن،یتام یها رهیدر زنج ها تیفعال یدگیچیو پ یگستردگ
و  سکهایر درست یابیاز شناخت و ارز ریها را ناگز رهیزنج نیو فعاالن کسب و کار در ا رانیگ میکه تصم گونه ای

 ق،یتحق نیا از هدف .است ساختهآنها  یامدهایاحتمال وقوع و شدت پ کاهش نهیالزم در زم های سیاستاتخاذ 
 هیشب کمک با آن لیتحل و هیتجز و مختلف یها سکیر تحت یواقع طیشرا در نیتام رهیزنج کارائی سنجش

 7931و  7931 یها سال یزاهدان ط شهرستاندر  ریش نیتام رهیمنظور زنج نید. بباشد یم انیبن عامل یساز
مجموعه منظمی از مصاحبه  ،روش نمونه گیری نظری اشتروس و کوربینبا استفاده از  .قرار گرفت بررسیمورد 

مشارکت کننده با مجموعه ای از کارشناسان و  42 شمارهای عمیق و نیمه ساختاری به صورت هدفمند به 
ریسک شناسایی شده زنجیره  17 شماراستخراج داده های کیفی انجام گرفت.  برایصاحبنظران مرتبط با زنجیره 

 صورتارزیابی اولیه  ،آن گذاری هایتحلیل بحرانیت حالت شکست و اثر روشدر تحقیقات میدانی، به کمک 
 9و با استفاده از نرم افزار نت لوگو 4انیعامل بن یساز مدلعال در منطقه، با رویکرد گرفت، سپس زنجیره های ف
زنجیره بررسی  کاراییهای  گانه کاهشی ریسک برای سنجش تغییرات شاخص 41شبیه سازی و سناریوهای 

 کمبودو  ریش متیق های نوسان ،یزراع یها نهاده متیقهای  نوسان ،مختلف یها سکیر نیب از .شدند
 های کاهشی سیاست بستکار جهینت دربودند و کل  رهیزنج کاراییبر  یمنف ریتاث نیشتریب یدارا اطالعات

 شیافزاتوان ضمن ی مدهند،  کاهش رهیزنج درسطح متوسط  تارا از سطح باال  ها سکیکه سطح ر مناسب
 بهبود زین  را رهیزنج نرخ انعطاف پذیری و پاسخگویی مانندکارایی  یها صاز شاخ گرید یبرخ ،رهیکل زنج درآمد
 .دیبخش

 JEL: Q18, D81, C88, Q13, Q11بندی طبقه

 زاهدان شهرستان ،خام ریش، انیبن عامل یساز هیشب سک،یر تیریمد ن،یتام رهیزنج کاراییهای کليدی: واژه

                                           
اجتماعی،دانشگاه  ماستادیار گروه علو( و نویسنده مسئولدانشجوی دکتری، استاد گروه اقتصاد کشاورزی )به ترتیب:  1

 Email: Ghorbani@um.ac.ir                                                                                        فردوسی مشهد
2 Agent Based Modeling (ABM) 
3 Net logo 6.1.1 

http://www.iranianjae.ir/article_248163.html
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 مقدمه

غذائی تازه،  های مصرف کنندگان جهت دسترسی به محصول هایافزایش روزافزون انتظار

موجب تحریک جهانی سازی بازارهای غذائی شده است. همچنین با افزایش بیش از پیش 

های تولید و مصرف مواد غذائی، موجب افزایش  های جهانی و فاصله بیشتر بین مکان رقابت

های تازه ای  فشارها برای یکپارچگی تولید و توزیع مواد غذائی شده است. این امر به چالش

زنجیره تامین مواد غذائی شده است  مسئله هایای مدل سازی، تجزیه و تحلیل و حل بر

2013) et al., Nagurney.) مانندهای خود مختار  به شبکه ای از سازمان 1زنجیره تامین 

کنندگان، تولید کنندگان، توزیع کنندگان و خرده فروشان اطالق می شود که از طریق 2تامین 

ی شود، تغییر شکل می یابد و به مشتریان تحویل داده می شود. هدف آن مواد خام تامین م

هاست تا بتوانند  زنجیره تامین ایجاد چابکی و استقالل و در عین حال همکاری گروهی شرکت

ضمن کاهش هزینه های کلی و افزایش قدرت رقابت پذیریشان در بازار، زمان رسیدن محصول 

را  خریدارانطاف پذیری برای برآورده ساختن تقاضاهای به بازار را کاهش داده، چابکی و انع

 افزایش و در عین حال حداقل هزینه ها را متحمل شوند
 (Christopher,2000.Fox et al.,2000.Fung&Chen,2005.Kaihara,2003.Iannone et al., 2007)   . 

 به منجر که دارد قرار ها سکیر انواع معرض در یا دهیچیپمانند هر شبکه   نیتام رهیزنج

 Mzougui ) شوند یم رهیزنج یاعضا یبرا یتوجه شایان یاقتصاد یها انیز و یمنف اثرات

2020 et al., .) یک بنگاه دارد که با مجموعه ای  هدف هایبه طور کلی، ریسک، اثر منفی بر

از دیدگاه برخی از  (.Ali & Shukran, 2016 و زیان همراه می باشد ) آسیباز اختالل، 

فرآوری، تولید و قراردادها به عنوان منابع اصلی بروز  ،تقاضا، فناوریمانند  عامل هایین، امحقق

(.  et al.,Du 2016 کشاورزی تلقی می شوند ) های عدم حتمیت در زنجیره تامین محصول

دسته شامل تقاضا، عرضه، نظارت، زیرساختی و  5ها را به  ن ریسکابرخی دیگر از محقق

(. در ارتباط با ریسک دو نگرانی اصلی  Mital et al., 2018بندی می کنند ) بحرانی تقسیم

تعیین مقدار برای ریسک و از سوی دیگر مساله حفاظت در برابر  مسئلهوجود دارد، از یکسو 

ریسک در زنجیره تامین  منبع های(. کمی سازی Aven, 2019 ها مطرح می باشد ) ریسک

و  کنندها را ارزیابی و اولویت بندی  تا آنها بتوانند ریسکن زنجیره کمک می کند ابه متخصص

                                           
1 Supply Chain (SC) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 23تلفیق ارزیابی و مدیریت...

کاهش ریسک شوند  های انتقال ریسک، تامین مالی و اقدام راهبردهایدر نهایت منجر به اتخاذ 

(Alora & Barua, 2019.)  مدیریت زنجیره تامین بدون در نظرگرفتن ریسک و پیامدهای

زنجیره، منجر به نتایج  کاراییر شاخص های و تاثیر آنها بساختارمند آن در یک دیدگاه 

منبع  ییشناسا. ( (Tuncel & Alpan, 2010)ناکارآمد و فرآیندهای ناسازگار می شود 

 قیآنها از طر یرسان بیکاهش آس یمناسب برا راهبردهای یریکارگه بالقوه و ب سکیر های

 رهیزنج سکیر تیریبه عنوان مد رهیزنج یاعضا نیمتمرکز در ب های اقدام مجموعه ای از

 ندها،یفرآ مانند همه(. Kamalahmadi & Parast, 2016 شود ) یشناخته م نیتام

 انو انجام شود. محقق یریگیپ یستیاست که با ییها گام یدارا نیتام رهیزنج سکیر تیریمد

کرده  فیتوص کنترل و کاهش ،یابیارز ،ییشناسا مرحله چهار  شامل را ندیفرآ نیا پرشماری

از طرف دیگر، گسترش زنجیره های تامین یکپارچه، توسعه  (.Dias et al., 2020 ) اند

زنجیره تامین را به منظور ارزیابی اثربخشی  کاراییهای سنجش شاخص های  همزمان مقیاس

(. این Gunasekaran et al., 2001 یک سازمان زنجیره ای خاص به دنبال نداشته است )

های اخیر بسیار مورد توجه قرار  زنجیره های تامین در سال کاراییتا سنجش  شدهامر باعث 

 (.  (Lohman et al.,2004. Gunasekaran et al.,2004گیرد

بررسی ها نشان می دهدکه مدیریت ریسک زنجیره تامین مواد غذایی در حوزه های مختلف 

زنجیره تامین به  کاراییپژوهشی و روش بهینه سازی یکپارچه کل زنجیره تامین و سنجش 

های آب و هوایی، مواد  نوسان مانند ئله هاییاست. با توجه به مس دگرگونیسرعت در حال 

غذایی فاسد شدنی، ایمنی مواد غذایی، تغییر شیوه زندگی مصرف کنندگان، نگرانی های زیست 

 کاراییهای  نظارتی، سنجش شاخص ه هایسریع جمعیتی و مداخل رپذیری هایمحیطی، تغیی

نجیره تامین مواد غذایی و بهبود آنها درشرایط زمانی و مکانی واقعی را به امری ضروری مبدل ز

زنجیره تامین به تصمیم گیرندگان داخلی زنجیره )تولید کارایی ساخته است. سنجش 

ها( و تصمیم گیرندگان خارجی زنجیره تامین ) از جمله  کنندگان، توزیع کنندگان و بازاریاب

آن اطالعات  مانندها و  و سرمایه گذاران( برای تصمیم گیری، توسعه سیاست سیاست گذاران

 (. Aramyan et al., 2006الزم را فراهم می آورد )

رشد و نگهداری  های شیر تنها غذایی است که به تنهایی قادر است تا سن معینی کلیه احتیاج

موجود زنده را فراهم نماید. به همین دلیل است که گفته می شود شیر کامل ترین غذای  بدن

طبیعت است که با پیشرفت علم، روز به روز بر اهمیت ویژه این غذا اضافه می شود و با کشف 

که مقدار آنها بسیار ناچیز است اما اهمیت بیولوژیکی آنها بسیار باال است  موادیو  ها ترکیب
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زنجیره افرادی که با شیر سر و کار  ی شود که هیچ غذایی نمی تواند جای شیر را بگیرد.معلوم م

 ها ها و تعامل که این امر ضمن آن که گستردگی و پیچیدگی فعالیت دارند بسیار وسیع است،

در این زمینه را نشان می دهد، ظرفیت بالقوه ای که در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در آن 

  و ضرورت مدیریت یکپارچه آن را بیش از پیش نمایان می سازد.نهفته است 

 مدل و مختلف یها سکیر تحت نیتام رهیزنج کارایی سنجش و یبررس ق،یتحق نیا از هدف

 یابیدست جهت انیبن عامل یساز هیشب کمک با یواقع طیشرا در آن لیتحل و هیتجز و یساز

در  ریش نیتام رهیمنظور زنج ه این. بباشد یم ها نوسان کنترل و رهیزنج یکل کارایی بهبود به

  .مورد مطالعه قرار گرفت 1931و  1931 یها سال یزاهدان ط شهرستان

نفر  522155 1شهرستان زاهدان به عنوان مرکز استان سیستان و بلوچستان با جمعیت

پرجمعیت ترین شهر استان می باشد که از نظر جغرافیائی نیز در مرکز استان قرار گرفته است. 

 های صنعتی و سنتی شهرستان تولید می شود. تن شیر در گاو داری 21311ساالنه حدود 

( 1تولید شیر در طول فصل های مختلف سال دارای روند نزولی بوده که این امر در نمودار )

واحد مرکز جمع آوری شیر در شهرستان زاهدان با ظرفیت  4تعداد شان داده شده است. ن

تن قرار داشته که در حال حاضر تنها یک مرکز به صورت نیمه فعال با ظرفیت  15اسمی روزانه 

. همچنین تعداد دو کندتن، شیر خام تولیدی دامداران سنتی را جمع آوری می  5عملی روزانه 

ر شهر زاهدان وجود دارد که ظرفیت کل اسمی روزانه این دو کارخانه در حدود کارخانه شیر د

تن می باشد که نشان می دهد بخش مهمی از ظرفیت  22تن و ظرفیت عملی روزانه آنها  119

صرف مکه برای به وجود آوردن آن سرمایه عظیمی  آنها مورد استفاده قرار نمی گیرد در حالی

واحد  111صنعتی،  بیش از بر دو کارخانه فرآوری  افزونان در شهرستان زاهدشده است. 

کارگاه سنتی فرآوری شیر )ماست بندی( و مغازه لبنیات سنتی نیز در حال فعالیت فرآوری و 

  (. Sistan & Baluchestan Province Agricultural Organization, 2019)توزیع می باشند. 

                                           
درصد در مناطق 5/41نفر می باشد که  2114192جمعیت استان ،  1935بر اساس آخرین سرشماری سراسری نفوس و مسکن سال  1 

) در آخرین آمارهای استانی، جمعیت استان بالغ بر سه میلیون نفر درصد در مناطق روستایی و عشایری زندگی می کنند. 5/51شهری و 

 میلیون نفر ذکر گردیده است(. 1و جمعیت شهرستان زاهدان حدود 
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 5331تا  5331های  استان طی سالروند فصلی تولید شیر در  (5)نمودار

آن است که   گویای( 2درمقابل، نیاز مصرفی و کسری شیر در سطح استان و شهرستان )نمودار  

کیلوگرم در سال،  111مصرف سرانه کشوری  میانگین مبنای نیاز مصرفی  شهرستان زاهدان بر

تن می باشد که با توجه به میزان تولید شیر در شهرستان، این میزان کسری  19912به میزان 

 135431های کشور تامین می شود )کسری تراز فیزیکی شیر سالیانه به میزان  استان دیگراز 

برآورد می شود(. همچنین تن در سطح شهرستان زاهدان  45941تن در کل استان و حدود 

ه تقاضای مصرف شیر در این شهرستان در فصل های مختلف سال دارای روند صعودی بوده ب

که در فصل های بهار و تابستان با انجام سفرها و کاهش تبعی جمعیت شهر، با کاهش  طوری

ف شیر تقاضا مواجه بوده و در فصل های پاییز و زمستان با افزایش جمعیت، تقاضا برای مصر

در سطح شهرستان و استان  ریش متیو مصرف و ق دیتول تیوضع سهیمقا نیز افزایش می یابد.

بالقوه فراوان در  یتهایرغم وجود ظرف بهآن است که   گویای ،یو جهان یکشور نیانگیبا م

دست در منطقه و بازار مصرف  یدامپرور یتهایفعال یخی، سابقه تار1خوراک دام نیتام نهیزم

توسعه صنعت  یانجام شده برا یها یگذار هیسرما زیو ن هیهمسا یو کشورها یداخل نخورده

تولید و مصرف شیر مطلوب  طیبه شرا دنیتا رس یادیز اریدر سطح منطقه، هنوز فاصله بس ریش

و فرآورده  ریش یالملل نیو ب یداخل یبازرگان ،یگریاز هر زمان د شیب که اکنون لذا،وجود دارد. 

 نیبه ا دیبوجود آمده اند، با یادیز عیصنا زیو منطقه ن رانیا درکرده است و  دایآن رونق پ یها

زنجیره تامین شیر را به صورت پویا مورد مطالعه و  سئله هایاگر نتوان متوجه شود که  تیواقع

رغم وجود ظرفیتهای فراوان در تولید و فرآوری این محصول  بههای آتی  ، در سالکردبرطرف 

                                           
علوفه  میلیون تن گیاهان 9/1هزار هکتار و میزان تولید حدود  41استان سیستان و بلوچستان با سطح زیر کشت حدود 1 

 ای شامل یونجه، سورگوم، شبدر و ... رتبه پنجم از لحاظ تولید علوفه  در سطح کشور را به حود اختصاص داده است.
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استراتژیک، نمی توان سهم عادالنه ای در بازارهای داخلی و  جهانی شیر برای منطقه متصور 

مقایسه میزان تولید شیر، تقاضا و کسری تولید شیر در سطح شهرستان و استان  2نمودار  بود.

 Sistan & Baluchestan Province Agricultural)را نشان می دهد  1931در سال 

Organization, 2019) . 

 

مقایسه میزان تولید )نقطه اولیه(، نیاز مصرفی )نقطه وسط( و کسری روزانه شیر )نقطه  (1)نمودار 

 انتهایی( در سطح استان و شهرستان

و مدیریت ریسک زنجیره های  کاراییبررسی پیشینه نگاشته ها  نشان می دهد که سنجش 

تامین در صنایع مختلف از زمینه های تحقیقاتی هستند که به سرعت در حال پیشرفت بوده و 

موثری در  بررسی هایه است. با این حال شدروبه رو  انبا عالقه مندی روزافزونی در بین محقق

 زمینهدر  ه ویژهبو مدیریت ریسک در زنجیره تامین  کاراییزمینه تلفیق شیوه های سنجش 

ای انجام شده و رشد تحقیقات در دو حوزه ه رغم تالش بهکشاورزی یافت نشد و  های محصول

در زنجیره تامین، هنوز موفقیت چندانی در ایجاد یک مدل  کاراییمدیریت ریسک و سنجش 

و مدیریت ریسک به صورت تلفیقی در زنجیره تامین در  کاراییجامع و پویا برای سنجش 

 است. به دست نیامدهشرایط واقعی 

(2020)  et al Zavala   ه هایمقاله منتشرشده در مجل 292، تعداد بررسی هابا بررسی پیشینه 

. کردندبررسی، طبقه بندی و مقایسه  2121تا  2111های  معتبر بین المللی را طی سال

در تجزیه و تحلیل، سنجش و  بنیادینوب مفهومی برای ادغام مولفه های توسعه یک چهارچ

 Mor et alبود.  انمدیریت تاب آوری جهت افزایش پایداری زنجیره تامین، حاصل کار آن

به بررسی تحقیقات انجام شده در یازده ساله اخیر در سه زمینه اصلی زنجیره تامین  (2018)

برآورد تولید برآورد نیاز مصرفی برآورد کسری

استان 105979 302476.5 196497.5

شهرستان زاهدان 27971 73312 45341
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 22تلفیق ارزیابی و مدیریت...

تصمیم گیری با رویکرد ادبیات  راهبردهایو  2، مدیریت ریسک1شامل مدیریت توزیع

پرداختند. یافته های آنها نشان داد که کارکرد بهتر در زنجیره تامین مواد غذایی را  9ساختاری

و نرخ  4ل هامحصو هنگاممی توان از طریق سالمت غذایی، کیفیت باالتر محصول، تحویل به 

در مقاله ای با عنوان شناسائی  sani (2014)Raissi and Ehبه دست آورد.  5باالتر تکمیل تقاضا

لبنی به کمک مدل سازی معادالت  های زنجیره تامین محصول ه هایو رتبه بندی مخاطر

آنها در شرکت صنایع شیر  اثرگذاری هایمخاطره زا و تحلیل  امل هایبه تعیین ع ساختاری،

 ومربوط به تامین کنندگان  هاره مخاط تراهمیت باال ،نانتحقیق آنتایج ایران پگاه پرداختند. 

 را حوزه این  بحرانی در ه هایمدیریتی جهت محدود سازی مخاطر های لزوم اتخاذ تصمیم

عمومی  ه هایدر تحقیقی، ضمن تهیه فهرستی از مخاطر  et al (Mzougui (2020 دادند. نشان

با استفاده از  5و خاص در این زنجیره، یک روش جایگزینی برای محاسبه شماره اولویت ریسک

رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره در چارچوب روش تجزیه و تحلیل بحرانیت حالت شکست و 

ها با استفاده از  و نیز روش ارزیابی جدیدی برای عامل وابستگی بین ریسک آن گذاری هایاثر

به پیشنهاد دادند. نتایج  1یفاز یریگ میو تصم یابیارز شگاهیو آزما 1فرآیند سلسله مراتبی

در صنعت خودرو، حاکی از اثربخش بودن و ارزشمند بودن نان موردی آ بررسیدست آمده از 

با عنوان بررسی  بررسی های خوددر  Khalaj and Aghaee (2014)رویکرد جدید بوده است. 

های مدل سازی و شبیه سازی عامل بنیان در تحلیل مدیریت ریسک زنجیره تامین، به  قابلیت

انجام شده در  بررسی هایبررسی ادبیات مدل سازی و شبیه سازی عامل بنیان و همچنین 

ه زمینه مدیریت ریسک زنجیره تامین پرداخته است. این تحقیقات نشان می دهند که ب

 امل بنیان در زمینه مدیریت ریسک زنجیره تامین در سالکارگیری شبیه سازی و مدل سازی ع

در تحقیقی با   et al Yasmine–El (2014)های اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته است. 

چندعاملی در صنایع غذایی، عامالن  مدل هایعنوان مدیریت زنجیره تامین با استفاده از 

 ان. این محققکردندتوزیع را بررسی کزهای رزنجیره شامل تامین کنندگان، تولید کنندگان و م

                                           
1 Distribution management (DM) 
2 Risk management (RM) 
3 Structured literature review (SLR) 
4 On-time delivery 
5 Order-fill-rate 
6 Risk Priority Number (RPN)  
7 Analytic Hierarchy Process (AHP) 
8Fuzzy Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL)  
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. در نهایت، کردنداستفاده  1چندعاملی از زبان مدل سازی عامل یکپارچه مدلبرای نشان دادن 

های  سفارش یاجرا مرتبط با یها نهیو هز یزمان دوره با توجه بهدست آمده ه ب جینتا

و  ایدر حالت پو یساز نهیمسئله بهفرا ابتکاری حل راه دست آمده از ه ب جیبا نتارا  خریداران

  .ارزیابی کردندمقایسه و  یستاا حالتدر  یاضیمدل ر کیبه کارگیری از  ناشینیز با نتایج 

Gunasekaran et al (2001) زنجیره های تامین را  کاراییپیشینه مطالعات معیارهای سنجش

های مالی و همچنین  یک روش متعادل با توجه به شاخص نبودبررسی و دریافتند که هنوز هم 

 Javadian etمورد استفاده، وجود دارد.  کاراییهای  های غیر مالی و تعداد شاخص شاخص

al (2012)  زنجیره تامین و بهبود آن با استفاده از روش  کاراییموثر بر  عامل هایبه شناسائی

هش میزان فروش از دست رفته، کاهش میزان پرداختند. آنها سه سیاست کا مدلپویائی های 

را با توجه به شاخص های شناخته شده سنجش  دقیق و درستموجودی و دریافت اطالعات 

که اجرای آنها  موجب بهبود شاخص ها  کردندزنجیره تامین، پیشنهاد و در مدل اجرا  کارایی

 . شد

مدیریت یکپارچه ریسک و بهینه های قبلی انجام شده در زمینه  تحقیق در ادامه تالشاین  

و مدیریت  کاراییرویکرد جدیدی در زمینه سنجش به دنبال پایه ریزی  ،سازی کل زنجیره

بوده تا بتوان زنجیره تامین را در شرایط با کمک مدل سازی عامل بنیان ریسک زنجیره تامین 

مدیریتی در سطح مختلف  راهبردهای و اثرات به کارگیری بررسیواقعی مورد زمانی و مکانی 

 از ترکیبی تحقیق، روش فرآیند نظر از تحقیق این  زنجیره را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

نظر نتایج، کاربردی و از لحاظ معیار زمانی، مطالعه  از و سازی شبیه و کمی کیفی، های روش

 .و توصیفی تبیینی می باشد1931-1931ای مقطعی در سالهای 

 روش تحقیق
 داده ها و ترسیم مدل مفهومی( گردآوریاولیه )بررسی پیشینه موضوع،  حلهالف: مر

پیشین و استخراج مجموعه ای از  مرور بررسی هایکتابخانه ای و مطالعه ابتدا پس از انجام 

گردآوری داده های کیفی برای شناسائی  برایهای اطالعاتی،  داده های کمی موجود در بانک

 Corbin)روش نمونه گیری نظری اشتروس و کوربین یطی از مح 2فراسنجه هایعامل ها و 

and Strauss صورت میدانی، مجموعه منظمی از ه است. در این راستا ب شده( استفاده

                                           
1 Agent Unified Modeling Language (AUML) 
2Parameter  



 

 

 

 

 

 

 

 

 22تلفیق ارزیابی و مدیریت...

 1مشارکت کننده شامل  24صورت هدفمند با ه ب 1مصاحبه های فردی عمیق و نیمه ساختاری

نفر از تامین  9در نهادهای مرتبط، ن مرتبط با زنجیره انفر از کارشناسان، مدیران و متخصص

نفر مالک مرکز جمع آوری  1نفر از دامداران سنتی،  5نفر دامدار صنعتی،  1کنندگان علوفه، 

های سنتی فرآوری شیر،  نفر از صاحبان کارگاه 9نفر مدیر کارخانه صنعتی فرآور شیر،  1شیر، 

العات و داده های اولیه کیفی مورد انجام شد تا اط اننفر از خرده فروشی ها، در محل کار آن 9

 ل هایگیری مدل مفهومی، استخراج رفتار و تعام نیاز استخراج شوند. این داده ها برای  شکل

های مربوطه و مقایسه نتایج شبیه سازی استفاده  ها و نیز مدل سازی و آزمون واقعی عامل

 . شدند

 ها ب: مرحله شناسایی و ارزیابی اولیه ریسک

های شبکه زنجیره تامین و گردآوری داده های  های بالقوه و نوسان ارزیابی اولیه ریسک برای

 2 آن گذاری هایتحلیل بحرانیت حالت شکست و اثر روشثانویه مورد نیاز برای شبیه سازی، از 

که  روشاین  به کار گرفته شد.شبیه سازی می باشد،  روش هایکه یک روش قابل ترکیب با 

 نامیده می شود، به عنوان ابزاری برای شناسائی و ارزیابی اولیه ریسک FMECAبه اختصار 

از دو تجزیه و  FMECA روشهای نهفته در ذات یک شبکه زنجیره تامین استفاده شده است. 

( تجزیه و تحلیل 2، 9( تجزیه و تحلیل شیوه و اثر ریسک1تحلیل جداگانه تشکیل شده است: 

 هایشیوه و اثر ریسک، شیوه های ریسک یک محصول یا فرآیند و اثر. تجزیه و تحلیل 4بحران

آن را شناسایی می کند در حالی که تجزیه و تحلیل بحرانیت، با توجه به میزان و شدت 

 ,.Carpitella et al ریسک، شیوه های ریسک را از نظر اهمیت درجه بندی می کند )

و سختی تشخیص و  (O(5ال وقوع ، احتم)S(5های شدت  ، از شاخصروش(. در این 2018

های شناسائی  اولویت بندی در بین ریسک و برای دستیابی به یک رتبه بندی (D(1کنترل 

برای ارزیابی ریسک،  1استفاده از روش شماره اولویت ریسک برایشده استفاده می شود. 

( برای هر علت ریسک، احتمال 2ها ارزیابی شود  ( شدت تاثیر هر یک از ریسک1بایستی: 

                                           
1 Semi- structured in- depth individual interview 
2 Failure Modes, Effects and Criticality Analysis (FMECA) 
3 Failure mode and effects analysis (FMEA) 
4 criticality analysis (CA) 
5 Severity 
6 Occurrence Probability 
7 Diagnostic Difficulty (Detection) 
8 Risk Priority Number (RPN) 
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( برای هر علت ریسک، احتمال تشخیص ارزیابی شود ) یعنی احتمال 9ارزیابی شود.  رخداد

 (.  Kim & Zuo, 2018نهایی(، ) خریداراز رسیدن آن به کاربر یا  پیشه ئتشخیص مس
(1) RPNᵢ= Sᵢ x Oᵢ x Dᵢ    , Ʉᵢ                                 

تری را نشان می دهد. بنابراین،  (، شماره اولویت باالتر، ریسک مهمiبرای یک ریسک مشخص )

یا  معطوف کننده توجه مدیران زنجیره به سمت  مدلشماره اولویت به عنوان تحلیل کننده 

. در نهایت پس از انجام به شمار می آیدتر برای حذف یا کاهش ریسک بالقوه  های مهم فعالیت

، اطالعات ارزشمندی فراهم می شود که بیش از همه، FMECA روشچند گانه  حله هایمر

 بررسیهای بسیار مهم برای هریک از گام های فرآیند مورد  شماره های اولویت ریسک، ریسک

 زنجیره کل تحت ریسک کارائیهای اصلی برای سنجش  را آشکار می سازد. همچنین، شاخص

های مختلف مشخص می شوند. این شاخص ها می توانند در مرحله اجرای شبیه سازی 

ها، از بین شاخصهای مختلف به عنوان شاخص اصلی  سناریوهای مختلف کاهش دهنده ریسک

ها و  در مورد ریشه یابی ریسک نیز بر این، اطالعات ارزشمندی افزونمدل در نظر گرفته شوند. 

 .(Tuncel & Alpan, 2010)های ممکن ارائه می کنند  اقدام

 ج: مرحله مدل سازی زنجیره در معرض ریسک با کمک مدل سازی عامل بنیان 

شبکه پیچیده  کارائیو تجزیه و تحلیل زنجیره تامین و سنجش  ترکیب بندیبرای مدل سازی، 

شبیه سازی رویکرد  کاهش ریسک، راهبردهای مشاهده اثر زنجیره تامین در معرض ریسک و

شبیه سازی عامل بنیان  با استفاده از الگوریتم ابتکاری به کار گرفته شده است. 1عامل بنیان

زنجیره تامین به این موضوع اشاره دارد که عامل مدلی است که نشان دهنده مناسب یک 

ه واقعی و مدیریت زنجیره تامین را در قالب زنجیر کاراییهای  زنجیره تامین می باشد. شاخص

که انجام آن در سازمان واقعی، به دلیل  یک مدل می توان مورد مطالعه قرار داد در صورتی

گران بودن و زمان بر بودن، غیر ممکن و یا غیر عملی است. یک مدل عامل بنیان مجموعه ای 

را شامل می شود. عامل ها عالوه بر  بین آنها برهم کنش هایها، رفتار و  از عامل ها، ویژگی

 (.2111با محیط اطراف خود نیز در تعامل می باشند ) ماکال و نورث،  برهم کنش های داخلی

نشان  1که در شکل  ن گونهبرای مدل سازی و تجزیه و تحلیل های الزم در این تحقیق، هما

داده شده است یک شبکه زنجیره تامین در سه سطح باالدستی، میانی و پائین دستی شامل 

 ند از: ا عبارت مدل هادرنظر گرفته شده است. زیر  مدلپنج زیر 

                                           
1 Agent Based Modeling (ABM) 
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. تامین کنندگان نهاده های اولیه ) داخل استان، خارج از استان و شرکت پشتیبانی امور دام 1

 استان ) شرکت دولتی(

 د کنندگان شیر )شامل دامداران سنتی و صنعتی داخل زاهدان و خارج از زاهدان(. تولی2 

 . مرکز جمع آوری شیر9 

های سنتی داخل  . کارخانه های فرآوری و بسته بندی )شامل کارخانه های صنعتی وکارگاه4 

 زاهدان و کارخانه های شیر خارج از زاهدان(،

خل زاهدان و خارج از زاهدان( که تقاضای . خرده فروشی های توزیع کننده شیر ) دا5 

 نهایی را به زنجیره دیکته می کنند. خریداران

 

 مدل عامل بنیان زنجیره تامین شیر در شهرستان زاهدان ساختار کلی شبکه  و ( 5شکل)

های عامل بنیان به علت ساختار ترکیبی جزء محور که در آن اجزا با هم در تعامل و  مدل

توسعه  مرحله هایساده تا  مرحله هایواکنش می باشند، شرایطی را فراهم می آورند تا مدل از 

زنجیره تامین ساده اولیه ) شامل خرده فروشی های  در آغاز. در این تحقیق، بررسی شودیافته 
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( و به تدریج 4-1( و تامین کننده نهاده دولتی )1-1ن، دامداران داخل زاهدان)داخل زاهدا

اضافه کردن عامل ها با ترسیم الگوریتم های متناسب ادامه می یابد تا شبکه کلی به شرح شکل 

به یک مدل عامل بنیان تبدیل می شود، سپس با اصالح مدل زنجیره تامین اصلی به کمک  1

های شناسایی شده به مدل  (، ریسک1مشخص )جدول  رخدادتمال متغیرهای اضافی با اح

 عامل بنیان، اضافه می شود. 

، شبیه (Net Logo 6.1.1) نت لوگو پس از مرحله آماده سازی مدل با استفاده از نرم افزار

ها و  بر رفتار عامل سیاست هاگرفت و تاثیر هریک از  انجام کاهشیسیاست های سازی 

های  ها و شاخص زنجیره تامین مورد بررسی قرار گرفت. رفتار عامل کاراییهای  شاخص

 کارایینسبت به ایجاد تغییرات در محیط زنجیره بررسی و در نهایت، مقایسه و تحلیل  کارایی

 زنجیره کل انجام می گیرد.

 21ابتکاری مبتنی بر  1کارهایسناریوهای کاهش دهنده ریسک در قالب قوانین و دستور

با استفاده از رویکرد شبیه سازی عامل بنیان با  دستورکارهااند. این نظر گرفته شدهسناریو در 

اند که امکان رمزگذاری انواع داده های ترکیبی به شده ترکیب بندی کمک نرم افزار نت لوگو

ها و متغیرها با استفاده از زبان برنامه  برای عامل دلخواه را فراهم می سازد. اصطالح هاصورت 

های شبیه سازی  طور کلی محیطه های مدل سازی و ب اکثر زبان. اندشدهایجاد  2نویسی لوگو

ها و  از رویکرد فرآیندی پیروی می کنند. به عبارت دیگر، هر زیر مجموعه دارای ورودی

یک الگوریتم می باشد که با توجه به  بذاتهمی باشد و مدل زیر مجموعه  ویژه ایهای  خروجی

نت لوگو،  مانند های برنامه نویسی تانده ها را محاسبه می کنند. در برخی از زباننهاده ها، س

ی له هایرویکردی متنی را اتخاذ می کنند، بدین مفهوم که هر زیرمجموعه به وسیله معاد

توصیف می شوند که متغیرهای داخلی و حدی آن با هم  همبستگی دارند، بدون نگرانی درباره 

پیچیده را که از  مدله حل می شوند. در انتها تحلیل کننده می تواند یک اینکه در انتها چگون

را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد  9روی هم انباشته شدن زیرمجموعه ها منتج شده ) مادیوالر(

سازی چگونه می توانند حل شوند و به صورت خودکار، کد شبیه له هاو مشخص سازد که معاد

سازی امر یک ویژگی کلیدی است، زیرا این امر، بر روی وظیفه مدل معادل را تولید کنند. این

تمرکز دارد و بر چگونگی محاسبه متغیرهای مدل در هر گام تمرکزی ندارد که منجر به یک 

                                           
1 Rules 
2 Logo 
3 Modular System 
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زنجیره به  کاراییهای  پس از آن شاخصتوصیف خالصه و جامع تری از زنجیره کل می شود. 

ل بر دو فصل شش ماهه گرد آوری می شوند ) طی یک سال مشتم رخدادروش مبتنی بر یک 

که عرضه شیر بیشتر از تقاضای مصرفی می باشد ) طی دو فصل بهار و  هنگامیبه عنوان مثال، 

وضعیت که عرضه کمتر از تقاضا باشد ) طی دو فصل پاییز و زمستان(.  هنگامیتابستان( و یا 

 رکارهاییدم حتمیت بر اساس دستوشرایط ع درتقاضا برای محصول ) شیر( یا نهاده )علوفه( 

 به روزسازی می شود: زیر کارهایدستور مانند

(، سیاست عملیاتی بدین صورت می T2الف: در حالت اولیه یعنی طی فصل پاییز و زمستان )

 باشد که:

: زمان مانندهائی  می شود که تقاضای مصرف کنندگان شیر با ویژگی هنگامی آغازفرآیند  .1

(، ظرفیت، قیمت و میزان نقدینگی از سوی خرده فروشی ها به دامداران 2یا  1سفارش )فصل 

یابد. دامدار با توجه به میزان تولید شیر خود، سفارش داخلی )سطح اول زنجیره( انتقال می

خرده فروشی را اگر کمتر از میزان تولیدش باشد، تامین می کند و  وجه آن را  به قیمت محل 

ز هزینه تمام شده و کیفیت شیر می باشد، دریافت می کند. اگر ( که تابعی اP1دامداری )

میزان تقاضای واصله بیشتر از تولید دامدار داخلی باشد، به میزان موجودی شیر خود، سفارش 

خرده فروشی را تامین می کند و موجودی شیر دامدار صفر می شود ) سیاست خرید نهاده 

ن علوفه بدین صورت می باشد که به میزان علوفه های دامی توسط دامداران از تامین کنندگا

در  مصرف شده برای تولید روزانه، تقاضای خرید علوفه به تامین کنندگان علوفه ) به ترتیب

علوفه کاران سپس  علوفه کاران داخلی و  پس از آنبه شرکت پشتیبانی دام استان،  آغاز

 (.4-9و  4-2، 4-1شود ) زنجیره های خارجی( ارسال می

گاه  تقاضای خرده فروشی بیشتر از موجودی شیر دامدار داخلی باشد، آن میزان( ifاگر ) .2

(else) بعدی شکل می گیرد. بدین صورت که تقاضا به کارگاه سنتی فرآوری شیر ه های معامل

و به میزان موجودی شیر در کارگاه سنتی، تقاضای خرده فروشی  یابدانتقال می) سطح دوم(  

 تامین و وجه آن توسط کارگاه سنتی از خرده فروشی دریافت می شود.

بعدی با ( معامله elseگاه ) باز هم بیشتر باشد، آنخرده فروشی تقاضای  میزان( ifاگر ) .9

کارخانه صنعتی شیر داخلی برقرار می شود. کارخانه شیر هم به میزان موجودی شیر خود، 

 د.کنرا تامین و وجه آن را دریافت می خرده فروشی تقاضای 

گاه  باز هم بیشتر از موجودی کارخانه داخلی باشد، آن خرده فروشیشیر ( تقاضای if)اگر  .4

(else تقاضای ) های زابل، خاش، گناباد  ان خارج از زاهدان ) شهرستانبه دامدارخرده فروشی
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داخلی بیشتر از موجودی شیر دامداران خرده فروشی و ...( و به همین شکل اگر مقدار تقاضای 

شیر خارج از زاهدان برقرار  ه هایداخلی با کارخانخرده فروشی خارج از زاهدان باشد، معامله 

 می شود.

میزان  مبنایجمع آوری شیر هم معامالت به همین شکل بر  در سطح فرآوری کنندگان و مرکز .5

باالدستی ) مرکز جمع آوری شیر، دامداران داخلی و خارجی( برقرار  ح هایتقاضایشان با سط

 شود. می

(( T1ب: در حالت دوم: زمانی که میزان عرضه شیر دامداران داخلی )فصل بهار و تابستان)

داخلی )خرده فروشی ها، فرآوری کنندگان صنعتی و سنتی،  خریدارانبیشتر از مجموع تقاضای 

 دیگر برقرار می شود بدین صورت که ه هایای از  معاملمرکز جمع آوری شیر( باشد، مجموعه

دامداران داخلی برای  سویمازاد عرضه دامداران داخلی در ایام خاصی از سال، شیر از  مبنایبر 

ها )ایام تعطیالت نوروز و تعطیالت  در برخی از زمانارسال و وجه آن دریافت می شود. ان آن

ه ( برای تهیه شیر خشک و تنظیم بازار شیر دامداران داخلی به کارخانآموزشگاه هاتابستانی 

 فرآوری خارج از زاهدان مثل پگاه کرمان و یزد ارسال می شود. های

 عامل ها هدف هایویژگی ها، فعالیت ها و 

هدف ها و  خاص خود می باشد، لذا برای هر عامل، ویژگی هدف هایاز آنجا که هر عامل دارای 

فردی و  های ، تصمیمراهبردمرتبط با آن عامل تعریف می شوند، سپس در بررسی هر  های

های مختلف مدیریت ریسک در نظر  ها و اقدام های هر عامل در مقابل ریسک ویژگی تغییر

نهاده های اولیه  سواران شهرستان ) اعم از سنتی و صنعتی( از یک گرفته می شود. دامد

دیگر خود به عنوان  سویتحویلی از تامین کنندگان را به محصول )شیر( تبدیل می کنند و از 

جمع آوری شیر، کارخانه های فرآوری و بسته بندی،  های)مرکز خریدارانتامین کننده برای 

ائی( می باشند. یعنی یک رابطه به شکل زیر بین همه ها و مصرف کنندگان نه خرده فروشی

 های زنجیره برقرار می باشد: عامل

نهاده(                         تولید کننده علوفه ) به عنوان  خریدارتولید کننده شیر)به عنوان 

 تامین کننده نهاده(

(                                  تولید کننده شیر)به عنوان خریدارکارخانه فرآوری شیر )به عنوان 

 (تامین کننده 

 ها می توان به موارد زیر اشاره نمود: های عامل از دیگر ویژگی
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 ها دارای محدودیت می باشد. . مقدار موجودی شیر و نقدینگی نزد هر یک از عامل1

شرایط عدم حتمیت انجام می  در مابینهای فی ها برای انجام تراکنش . تصمیم گیری عامل2

 گیرد.

 مختلف زنجیره به شرح زیر می باشند: ح هایها در سط های اصلی عامل همچنین فعالیت

خرید و دریافت نهاده های اولیه زراعی،  :های اصلی زنجیره تامین باال دست شامل فعالیت-الف:

ت موجودی، فروش علوفه به عنوان تولید خوراک دام )انواع علوفه(، انبار و نگهداری ، مدیری

 نهاده  اولیه تولید شیر و دریافت پول، دریافت اطالعات )میزان سفارش(  از سطح میانی. 

های اصلی زنجیره میانی شامل: منبع یابی و انتخاب تامین کننده، خرید و دریافت  فعالیت-ب:

و نگهداری نهاده ها، تولید شیر،  نهاده های اولیه دامی، پرداخت وجه نهاده به تامین کننده، انبار

، مدیریت خریدار ، دریافت وجه از خریدارجمع آوری، فرآوری، بسته بندی و فروش شیر به 

 موجودی، دریافت اطالعات )میزان سفارش( از سطح پائین دست.

ها اصلی زنجیره تامین پایین دست: این بخش شامل همه فرایندهای درگیر در  ج: فعالیت

ها شامل خرید شیر از تولیدکنندگان  نهایی است. فعالیتخریداران توزیع و تحویل محصول به 

و فرآوری کنندگان، مدیریت موجودی، فروش محصول، نگهداری، حمل و دریافت وجه از 

 قاضا(  از مصرف کنندگان نهایی شیر. ، دریافت اطالعات )میزان تخریدار

سازی کارایی، انعطاف پذیری و  بیشینه، هدف زنجیره تامین کل، شامل تحقیقدر این 

پاسخگویی زنجیره تامین کل و در عین حال افزایش قابلیت اطمینان و کاهش عدم حتمیت ها 

 های قدامهای زنجیره می باشد. همچنین در این تحقیق، فرض می شود ا در کل فعالیت

کاهش دهنده احتمال ریسک، یک عمل همراه با هزینه اضافی خواهد بود و این هزینه ها بر 

 قیمت، هزینه کل و عرضه و تقاضا نیز تاثیر خواهند گذاشت. 

 مدل فراسنجه هایشرح متغیرها و 

های مختلف درگیر در زنجیره را  مربوط به عامل فراسنجه هایشرح کلی متغیرها و  1جدول 

از جمله   FMECAها برگرفته از جدول  های مرتبط با هر یک از عامل دهد. ریسکنشان می

متغیرها بصورت تصادفی درنظر گرفته  دیگرفصلی عرضه و تقاضا، قیمت و کیفیت و  های نوسان

 شده اند. 
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 ( شرح کلی متغیرها و پارامترهای مدل5جدول )
Table (1) General description of model variables and parameters 

 نام متغیر
Variable 

 عامل
Agent 

 توضیحات
Description 

 میزان سطح زیرکشت علوفه
Amount of cultivated area of 

livestock inputs 

سطح زیرکشت انواع علوفه  ) هزار هکتار  تامین کننده نهاده

 در سال(

 )عرضه( علوفهمیزان تولید 
Production (supply) rate of 

livestock inputs 

 مقدار علوفه تولیدی ) میلیون تن در سال( تامین کننده نهاده

 میزان سرمایه گذاری اولیه
Amount of initial investment 

ده نهاده، دامدار، مرکز جمع ننتامین ک

 فرآوری، خرده فروشی مرکزآوری، 
 هزار تومان(هزینه ثابت اولیه ) 

 هزینه فرصت سرمایه گذاری
Investment opportunity Cost 

تامین کننده نهاده، دامدار، مرکز جمع 

 آوری، مرکز فرآوری، خرده فروشی
میزان سرمایه گذاری اولیه )هزار  11%

 تومان(

 هزینه متغیر
Variable cost 

تامین کننده نهاده، دامدار، مرکز جمع 

 فرآوری، خرده فروشی مرکزآوری، 

 میزان هزینه متغیر عاملها ) هزار تومان ( در روز 

هزینه متوسط علوفه کار دولتی 

 )یارانه(
Average cost of Government 
Supplier  of Livestock Input 

(subsidy) 

تامین کننده علوفه دولتی ) شرکت 

 (پشتیبانی اموردام

هر تن  هزارتومان در 2111هزارتومان تا  1111

ضربدر مقدار علوفه تامینی شرکت پشتیبانی 

 امور دام ) خروجی به هزار تومان در سال(

 ها ریسک
Risks 

تامین کننده نهاده، دامدار، مرکز جمع 

 آوری، مرکز فرآوری، خرده فروشی

 عنوان ریسک( 12های موثر )  ریسک

 هزینه کاهش ریسک*
Risk reduction cost 

دامدار، مرکز جمع تامین کننده نهاده، 

 آوری، مراکز فرآوری، خرده فروشی

میزان هزینه کاهش ریسک از سطح باال به 

سطح متوسط و از سطح متوسط به حداقل)هزار 

 تومان(

 هزینه کل
Total cost 

تامین کننده نهاده، دامدار، مرکز جمع 

 آوری، مرکز فرآوری، خرده فروشی

مجموع هزینه متغیر، هزینه فرصت و هزینه 

 کاهش ریسک )هزار تومان(

 قیمت علوفه
Livestock Input price 

به هزینه کل تقسیم بر میزان تولید ) عرضه(  تامین کننده نهاده

 درصد هزینه کل ( ) هزار تومان( 15) اضافه

 میزان نقدینگی
Amount of liquidity (cash) 

تامین کننده نهاده، دامدار، مرکز جمع 

 خرده فروشیآوری، مرکز فرآوری، 

تولید ) عرضه( * قیمت) میلیون  میزان

 تومان(
 درآمد کل

total income 
تامین کننده نهاده، دامدار، مرکز جمع 

 آوری، مرکز فرآوری، خرده فروشی

))مقدار تولید ) عرضه( * قیمت ( + سایر 

 هزینه کل ) هزار تومان( –درآمدها ( 
دام شیری ) ظرفیت  شمار

 دامداری(
Number of dairy 

 تعداد دام شیری دامداری در هر فصل )ساالنه( دامدار
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  ( شرح کلی متغیرها و پارامترهای مدل5ادامه جدول )

 نام متغیر
Variable 

 عامل
Agent 

 توضیحات
Description 

 میزان خوراک روزانه هر راس دام
Amount of daily feed per 

livestock 

ترکیب انواع علوفه کیلوگرم  91تا  15میزان  دامدار

 خشک و تر )در روز(

 موجودی اولیه خوراک دام
Initial stock of animal feed 

دام شیری )  شمارمیزان علوفه روزانه *  دامدار

 تن در روز(

میزان ذخیره انبار  بیشینه

 خوراک دام
Maximum stock of animal 

feed storage 

)تن  91دام شیری *  شمارمیزان علوفه *  دامدار

 در روز(

میزان سفارش برای خوراک 
 دام ) تقاضا(

Order amount for animal 

feed (demand) 

تقاضای علوفه دامدار از تامین کنندگان علوفه  دامدار

دو فصل سال ) تفاضل حداکثر ظرفیت  در

ذخیره و موجودی اولیه خوراک دام( ) تن در 

 روز(

میزان سفارش برای شیر) 
 تقاضا(

Order amount for milk 

(demand) 

کز فرآوری، خرده رمرکز جمع آوری، م

 فروشی

میزان تقاضا از عامل پایین دست به عامل 

 باالدستی در هر فصل)تن در روز(

 میزان تولید یا عرضه شیر
Amount of milk production 

or supply 

دامدار، مرکز جمع آوری، مرکز فرآوری، 

 خرده فروشی

میزان عرضه ) فروش( شیر از عامل باالدستی به 

 عامل پایین دستی )تن در روز(

 میزان کیفیت شیر 
Milk quality 

دامدار، مرکز جمع آوری، مرکز فرآوری، 

 خرده فروشی

(، 2≤≥9، کیفیت متوسط)›(9کیفیت باال )

( ) از نظر درصد چربی، .....( ‹2کیفیت پایین )

 )درصد(

 خریدارقیمت فروش شیر به 
Selling price of milk to the 

customer 

کز فرآوری، ردامدار، مرکز جمع آوری، م

 خرده فروشی

به هزینه کل تقسیم بر میزان تولید ) عرضه( 

درصد هزینه کل بر اساس  21تا  11)  اضافه

 سطح  کیفیت )تومان(

 ظرفیت واحد
Agent capacity 

مرکز جمع آوری، مکز فرآوری، خرده 

 فروشی

 ظرفیت اسمی تاسیس واحدها )تن در روز(

 جمعیت زاهدان
Zahedan population 

مصرف کننده نهایی در شهر در یک سال  شمار خرده فروشی

 2و  1دو فصل  در

 مصرف سرانه شیر
Per capita consumption of 

milk 

مصرف شیر  هر نفر در یک سال  میانگینمیزان  خرده فروشی

 به ازای هر نفر به کیلوگرم

*هزینه کاهش ریسک برای تغییر سطح اطمینان سیستم، بر اساس تعرفه های بیمه صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در *

 معادل سازی شده است.  1931سال 
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 مدل ) زنجیره( با استفاده از شبیه سازی عامل بنیان کارایید: مرحله سنجش 

کاهشی سیاست های های بالقوه و مدل سازی زنجیره،  پس از مرحله شناسائی و ارزیابی ریسک

مدیریت ریسک شامل: پذیرش  های مدیریت ریسک شبیه سازی می شوند. بطور کلی اقدام

در این تحقیق در راستای  د.از ریسک و انتقال ریسک می باش پرهیزریسک، کاهش ریسک، 

بهبود قابلیت اطمینان بخشی و پایداری فرایندها در سطح زنجیره کل، بیشتر تمرکز 

می باشد و به نوع اقدام  9و پائین 2، متوسط1برسناریوهای کاهش ریسک در سه سطح باال

ها، اصالح جیره های غذایی و تغذیه، آموزش  اصالح نژاد دام مانندکارگرفته شده ه کاهشی ب

و  رخدادنیروی انسانی و ... که به عنوان بخشی از اقدام های ممکن در راستای کاهش احتمال 

کل می باشند، در زنجیره و ارتقای اطمینان پذیری بیشتر  بررسیهای مورد  شدت اثر ریسک

نیز بیان شد یکی از  پیشترطور که  طور صریح اشاره نمی شود و همانه این مرحله از تحقیق ب

یک اقدام کاهشی وجود  دست کم، برای هر ریسک نخستهای ما این است که  پیش فرض

 مدل، یک اقدام کاهشی که ریسک را کاهش می دهد، هزینه قطعی اضافی به دومدارد و 

 تحمیل می نماید. 

 باده، از یک سناریو سنجش پیامدهای مدیریت یکپارچه ریسک در زنجیره تامین مدل ش برای

در  زنجیره کلوضعیتی است که  گویایعنوان سناریوی مرجع استفاده می شود. این سناریو 

های مختلف قرار دارد ولی هیچ اقدام کاهشی ریسک صورت نمی گیرد. سپس  معرض ریسک

حاصل از این سناریوی مرجع با دیگر سناریوهائی که در آنها، سناریوهای  کاراییهای  شاخص

اهشی ریسک اعمال می شوند، مورد مقایسه قرار می گیرد. در واقع در سناریوی با احتمال ک

دست می آید، ه ب پیشین حله هایموردی در مر بررسیریسک باال )سناریوی مرجع( که از 

هیچ اقدام کاهشی مدیریت ریسک در نظر گرفته نمی شود، از این رو از آن به عنوان سناریوی 

 شود. مرجع نام برده می

 اجراهای شبیه سازی در دو مرحله انجام می شود:

زنجیره کل  کاراییمدیریت ریسک بر  گذاریآزمونهای مرحله اول به دنبال شناسائی و تعیین اثر

گانه در یک  12گروه های ریسکی  همهمی باشد. برای این منظور اجراهای شبیه سازی برای 

 مشاهده خواهند شد.  کاراییزمان کنترل می شوند و همزمان معیارهای 

                                           
1 High level 
2 Moderate level 
3 Low level 
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زنجیره  کاراییآزمونهای مرحله دوم به دنبال شناسائی طبقه بندی ریسک با بیشترین تاثیر بر 

کاهشی مدیریت های  از سناریوی مرجع می باشد. اقدام آغاز کارکل می باشد. در این مورد 

ارزیابی می ریسک بر روی یک طبقه ریسک مشخص در یک دوره زمانی به صورت مستقل 

  تفصیلی اجرای تحقیق در شکل زیر نشان داده شده است. رحله هایم .شود

 

 تحقیق روشتفصیلی  حله هایمر (1)شکل

برای اطمینان پذیری نتایج بخش کیفی از رویکردهای اعتبارپذیری، انتقال پذیری و تایید 

پذیری استفاده شد. بررسی پایایی و روایی شبیه سازی تا حدودی متفاوت از روش های کمی و 
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در زمان  1سنجش دقت و درستی مدل طراحی شده از روش نحوی برایکیفی می باشد. 

نوشته شده در  ابع هایهر چند سطر استفاده شد. همچنین کدها و تاز نوشتن  پسکدنویسی و 

. همچنین شدندمختلف تحقیق بررسی  حله هایفضای نت لوگو، توسط استادان همکار در مر

های شبیه سازی و انجام مقایسه های زوجی  در رابطه با اعتبارسنجی نتایج حاصل از آزمون

در این آزمون انجام گرفت.  Pو بررسی آماره  2زوجی test-tبین سناریوهای مختلف، آزمون 

اجرا و خروجی های حاصل از  بارهابرآن، مدل شبیه سازی شده با ورودی های مختلف و  افزون

 .شدندمقایسه  مختلفتکرار های 

 نتایج و بحث

ریسک شناسائی شده در  51(، از بین FMECAبا تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از رویکرد )

باالتری بودند، شناسایی  RPNریسک عمده که دارای  95 شماراولیه تحقیق،  حله هایمر

 بررسیریسک اصلی در زنجیره تامین مورد  25 شمار، یادشدهریسک  95شدند. در ادامه از بین 

های فصلی  : کمبود اطالعات، نوسانمانندهای درونی  گروه ریسکی، شامل ریسک 12در قالب 

 نهاده ها، کمبود نهاده های دامی، کیفیت پائین شیر و ریسکهای قیمت  عرضه شیر، نوسان

طبیعی، سیاستگذاری ها و مداخله های  رویدادهای: شرایط اقلیمی و مانندهای بیرونی 

حاکمیتی نامناسب ) قیمتگذاری، یارانه ها، واردات و صادرات(، تحریم و نوسانهای نرخ ارز 

بررسی بیشتر در  برایها  ریسک دیگرنسبت به منفی بیشتری در زنجیره  گذاری هایدارای اثر

، ارائه FMECA از رویکرد  به دست آمدهنتایج دیگر از  .شدندمرحله شبیه سازی استفاده 

ممکن  های های مهم و همچنین اقدام ریسکرخداد علل عمده  زمینهاطالعات ارزشمندی در 

در راستای منشا یابی و ها می توانند  ریسک رخداد ت هایها می باشد. عل در قبال ریسک

ها مورد توجه مدیران زنجیره قرار  ها و نیز محاسبه هزینه کاهش ریسک ریشه یابی ریسک

 رخدادمختلف مدیریت ریسک را در راستای کاهش اثر یا احتمال  راهبردهایگیرند تا بتوانند 

رم، نرخ ارز، های فصلی عرضه و تقاضای شیر در منطقه، نرخ تو ها به کار بگیرند. نوسان ریسک

 طبیعی، حذف یا کاهش یارانه های تولید، ناکارآمدی نظام قیمتگذاری و سیاست رویدادهای

 بالقوه ریسک ت هایهای یارانه ای دولت از جمله عل های حاکمیتی، وابستگی تولید به حمایت

 درآمدی ازبع های ها و من بوده است. تنوع بخشی به فعالیت بررسیهای اصلی زنجیره مورد 

                                           
1 syntax 
2 Paired t- test 
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 نیاها و منشاء آنها بوده است.  رایج در سطح منطقه در برخورد با ریسک های جمله اقدام

 رینظ یو قانون یرسم یمناسب اعم از ابزارها راهبردهایها نشان داد که با اتخاذ  یبررس

در  رهیزنجکارکرد توان به بهبود  یم یمحل یو ابزارها یو آت یابیبازار یاستفاده از قراردادها

 شناسایی(، FMECAیکی دیگر از نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رویکرد ). کردمنطقه کمک 

هایی برای سنجش  که به عنوان شاخص استهای اصلی زنجیره  بالقوه ریسک اثرگذاری های

بالقوه اغلب در قالب اثرگذاری های  شدنددر مرحله شبیه سازی استفاده  کل کارایی زنجیره

بنابراین . بر هزینه ها، تولید )عرضه(، کیفیت، قیمت و موجودی خود را نشان دادند اثرگذاری

های مورد نظر برای گرفتن خروجی حاصل از اجراهای مختلف مدل شبیه سازی شده  شاخص

ها می باشد. در این تحقیق، شاخص در  این شاخص میزانها یا درصدی از  شامل این شاخص

های درگیر در زنجیره، که درآمد  درآمد خالص هر یک از عامل آمد کل عبارت است از: مجموع

 به دست می آید: زیرخالص هر عامل از رابطه 
(2) SC Total Revenue (SCTRᵢ) =  ∑ 𝑍𝑖

𝑛
𝑖=1    , n= 1,2,3,4,5                  

 هزینه کل –درآمدها (  دیگرتولید ) عرضه( * قیمت ( +  میزان)) =درآمد خالص عامل

(9) 
TRᵢ =  ∑ 𝑍𝑖((𝑝𝑖𝑞) + 𝑓(𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦ᵢ)) − 𝑇𝐶(𝑞ᵢ) . 𝑛 = 1.2.3.4.5    

𝑛

𝑖=1

 

های درگیر در زنجیره، که هزینه هر  همچنین هزینه کل شامل مجموع  هزینه های هر یک از عامل

 به دست می آید: زیرعامل از رابطه 

 هزینه متغیر+ هزینه فرصت + هزینه کاهش ریسک= هزینه عامل

(4) 
𝑇𝐶(𝑞ᵢ) = ∑ VC𝑖 + 𝑶𝑪ᵢ + RMCᵢ

𝑛

𝑖=1

 . 𝑛 = 1.2.3.4.5 

 ها در زنجیره کل را نیز دربرمی گیرد. به عبارتی هزینه کل، هزینه کاهش ریسک عامل

زنجیره کل عبارت است از: شاخص حاشیه بازاریابی که از تفاضل  کاراییشاخص دیگر سنجش 

های  قیمت شیر دامدار و قیمت شیر در خرده فروشی برحسب تومان محاسبه می شود. شاخص

های کارایی زنجیره کل شناخته می شوند.  درآمد کل و حاشیه بازاریابی به عنوان شاخص

نرخ تکمیل تقاضا ) نسبت میزان تقاضای  زنجیره کل شامل: کاراییهای  همچنین سایر شاخص

مصرف کنندگان نهایی در شهر به میزان عرضه شیر دامدار داحلی زاهدان به درصد(، نرخ 

جریان کاال ) نسبت میزان عرضه شیر دامداران به میزان تقاضای کل مصرف کنندگان نهایی به 

ار به میزان تقاضای علوفه درصد( و نرخ جریان نهاده ) نسبت میزان موجودی علوفه نزد دامد
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های نرخ تکمیل تقاضا، نرخ جریان کاال  و نرخ جریان نهاده اشاره دامدار به درصد( که شاخص

 به میزان انعطاف پذیری و پاسخگویی زنجیره دارند. 

اشاره به سناریوی مرجع  S0.1ردیف مشاهده می شود،  2در جدول شماره  گونه که  همان

دارد. جایی که ریسک ها در باالترین سطح خود قرار داشته و هیچگونه اقدام کاهشی متناظری 

شبیه سازی پرشمار صورت نمی گیرد. برای اجرای مدل و دستیابی به نتایج تصافی، اجراهای 

تن محیط های عملیاتی متفاوتی برای شبیه نگهداش صورت تصادفی انجام شده و سیاسته ب

های تصادفی، شبیه  از خروجی همانندیزنجیره تامین با سناریوهای مختلف از طریق مجموعه 

 شد، اجراهای شبیه سازی در دو مرحله انجام گرفت: اشاره پیشترسازی شده است. همانطور که 

های کاهشی( بر  های مرحله اول، شناسایی تاثیرمدیریت ریسک ) سیاست الف: آزمون

 زنجیره  اییکارهای  شاخص

ها در یک  ریسک ه هایطبقهمه برای این منظور اجراهای شبیه سازی طوری انجام شده که 

با  S0.3و   S0.2زنجیره مشاهده شوند )موارد  کاراییهای  کنترل و شاخص همانند،زمان 

 اشاره به این مرحله از آزمون دارد(.  S0.1همدیگر و با مورد  

 اییها با بیشترین تاثیر بر روی کار شناسایی طبقه ریسکهای مرحله دوم،  ب: آزمون

 زنجیره 

بر  تنها کاهشی مدیریت ریسک های از سناریوی مرجع می باشد. اقدام آغاز کاردر این مرحله، 

 S1.2و  S1.1ها و در یک زمان واحد بررسی می شود. بنابراین موارد  روی یک طبقه از ریسک

کاهشی مدیریت ریسک  های جداگانه اقدام گذاری هاین اثربا سناریوی مرجع، به دنبال تعیی

 S2.1مورد   همانندطور ه های قیمت نهاده های زراعی می باشد. ب بر روی ریسک نوسان تنها

های  مدیریت ریسک نوسان های کارگیری اقدامه در برابر ب کاراییهای  ، شاخص S2.2و 

در برابر به  کاراییهای  میزان شاخص S3.2و   S3.1قیمت علوفه )نهاده دامی(،  موارد 

میزان  S4.2و  S4.1وارد ، ممدیریت ریسک کمبود علوفه )نهاده دامی( کارگیری اقدام های

تولید ) عرضه  های نوسانمدیریت ریسک  در برابر به کارگیری اقدام های کاراییهای  شاخص

مدیریت  کارگیری اقدام هایدر برابر به  کاراییهای  میزان شاخص S5.2 و S5.1شیر(، موارد 

در برابر به  کاراییهای  میزان شاخص S6.2و  S6.1قیمت شیر، موارد  های نوسانریسک 

میزان  S7.2و S7.1 کیفیت شیر، موارد   های نوسانمدیریت ریسک  کارگیری اقدام های

مدیریت ریسک کمبود نقدینگی، موارد  در برابر به کارگیری اقدام های کاراییهای  شاخص
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S8.1  وS8.2 مدیریت ریسک  در برابر به کارگیری اقدام های کاراییهای  میزان شاخص

در  کاراییهای  میزان شاخص S9.2و  S9.1طبیعی، موارد  رویدادهایاقلیمی و  های نوسان

میزان  S10.2و  S10.1مدیریت ریسک کمبود اطالعات، موارد  برابر به کارگیری اقدام های

مدیریت ریسک ورشکستگی و تعطیلی  در برابر به کارگیری اقدام های کاراییهای  شاخص

 در برابر به کارگیری اقدام های کاراییمیزان شاخصهای  S11.2و  S11.1واحد، موارد 

های  میزان شاخص S12.2و  S12.1موارد  در نهایتنرخ ارز، و  های نوسانمدیریت ریسک 

 راهای حاکمیتی  سیاست های نوسانمدیریت ریسک  برابر به کارگیری اقدام هایدر را  کارایی

  نشان می دهند.

 با توجه به آزمونهای باال نتایج کلی زیر استنباط می شود:

مدیریت ریسک  های که اقدام هنگامیزنجیره نشان می دهد،  کاراییهای  الف. مقایسه شاخص

ها(  از سطح باال به سطح متوسط انجام می شود، در مقایسه با مورد مرجع ) سطح باالی ریسک

درصدی در شاخص درآمد کل مورد انتظار  24ها(، افزایش  و مورد سوم ) سطح پایین ریسک

درصدی در میزان  14های مهم به سطح متوسط، بهبود  رخ می دهد. با رساندن همه ریسک

ها در افزایش شاخص  . چنین بهبودی در روند شاخصرخ می دهد 1تقاضای محصولتکمیل 

)  توجهی شایانسناریوی مرجع بهبود  نرخ جریان نهاده نیز حاصل شده است که در مقایسه با

میزان حاشیه بازاریابی محصول در سناریوی دوم  زمینهدرصدی( داشته است. در 151افزایش 

نسبت به سناریوی مرجع هر چند به لحاظ مقداری بیشتر می باشد ولی در مجموع دو فصل 

. در مورد شاخص نرخ جریان کاال در شبکه کل نیز داردشرایط بهتری نسبت به سناریوی مرجع 

چنین برداشت می شود که، بهترین این موضوع مصداق دارد. از مقایسه کلی سه سناریوی اولیه 

( در نیمه اول سال به دست آمده است. S0.2در سناریوی دوم ) کاراییهای  شاخص یزانم

توجهی بر  شایان تاثیرمدیریت ریسک تا سطح متوسط دارای  های بنابراین نتیجه اینکه اقدام

ارد. اطمینان پذیری نیز سازگاری د هااین یافته با انتظار زنجیره کل است. کاراییهای  شاخص

ها، منتج به بهبود شاخص کارایی، نرخ باالتر انعطاف پذیری  تا سطح متوسط ریسک مدلباالتر 

 بهتر زنجیره می شود.  کاراییو پاسخگویی زنجیره و در نتیجه 

نیز نشان می دهد ممکن است روند بهبود برای  2گونه که نتایج گردآوری شده در جدول  همان

، درآمد کل بر روند بهبود تحقیقصادق نباشد. به عنوان مثال در این  کاراییهای  شاخصهمه 

                                           
1 Fill Rate 
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های مالی، موضوعی درونی و رفتاری در هر  مستمر قرار ندارد که این امر با توجه به محدودیت

 (.باشد. کاهشی ریسک های ناشی از هزینه اقدام ممکن استمی تواند تلقی شود )  مدلی
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 01تلفیق ارزیابی و مدیریت...

 زنجیره کل تحت سناریوهای مختلف مدیریت ریسک کاراییخالصه نتایج تحلیل ( 1جدول)

Table (2) Summary of results of total chain performance analysis under different risk management scenarios 

 

نرخ جریان 

 نهاده )%(
Input flow 

rate 

جریان نسبت 

 کاال )%(
Product flow 

ratio 

نرخ تکمیل 

تقاضای 

 محصول )%(
Fill rate 

حاشیه بازاریابی 

 )تومان هر کیلو(
Marketing margin 
(Tomans per kg 

درآمد کل مورد انتظار 

 )هزار تومان روزانه(
Total expected income 
(one thousand tomans 

per day) 

 دوره زمانی
Time period 

 زنجیره
Chain 

 سناریوهای ریسک زنجیره کل
Total chain risk scenarios 

 ردیف
Row 

5 156 64 442 246880863 T₁₁ 10 CI.Pr:(H); LI.P:(H); LS:(H); MS:(H); MP:(H); MQ:(H); 

LC:(H); C&D:(H): I:(H); B:(H); Er:(H); GI:(H) 
1 S0.1 

13 138 73 568 307278943 T₁₁ 10 CI.Pr:(M); LI.P:(M); LS:(M); MS:(M); MP:( M);MQ:(M); 

LC:( M); C&D:( M): I:( M); B:( M); Er:( M); GI:(M) 
1 S0.2 

3 115 87 611 188733262 T₁₁ 10 CI.Pr:(L); LI.P:(L); LS:(L); MS:(L); MP:(L); MQ:(L); 
LC:(L); C&D:(L): I:(L); B:(L); Er:(L); GI:(L) 

9 S0.3 

13 176 57 495 335728969 T₁₁ 10 CI.Pr:(L); LI.P:(H); LS:(H); MS:(H); MP:(H); MQ:(H); 

LC:(H); C&D:(H): I:(H); B:(H); Er:(H); GI:(H 
1 S1.2 

13 140 71 596 348148301 T₁₁ 10 CI.Pr:(H); LI.P:(H); LS:(H); MS:(H); MP:(L); MQ:(H); 

LC:(H); C&D:(H): I:(H); B:(H); Er:(H); GI:(H) 
53 S5.2 

12 160 63 381 294914031 T₁₁ 10 CI.Pr:(H); LI.P:(H); LS:(H); MS:(H); MP:(H); MQ:(H); 
LC:(H); C&D:(H): I:(M); B:(H); Er:(H); GI:(H 

12 S9.1 

 : یافته های تحقیقمنبع
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کاهشی مدیریت ریسک بر هر یک از طبقه های ریسک به تنهایی  های ب. اگر به تاثیر اقدام

دقت شود می توان مالحظه کرد که موثرترین نتایج حاصل از سناریوهای مدیریت ریسک در 

انتظار، ریسک ( برای شاخص درآمد کل مورد S5.2های قیمت شیر ) رابطه با ریسک نوسان

های قیمت نهاده های  ( برای شاخص حاشیه بازاریابی، ریسک نوسانS9.1کمبود اطالعات )

( برای شاخص نرخ تکمیل تقاضا، شاخص نرخ جریان محصول S1.2زراعی نظیر بذر، کود و ... )

های  های نوسان و نیز شاخص نرخ جریان نهاده است. به بیان دیگر می توان گفت که ریسک

در مقایسه با   های قیمت نهاده های زراعی اصلی ترین  شیر، کمبود اطالعات و نوسانقیمت 

 کلزنجیره  کاراییهای مهم برای زنجیره کل می باشند که باالترین تاثیر را بر  سایر ریسک

 به شرح زیر: S5.2دارند. همچنین می توان مشاهده کرد که سناریوی 
 

:(H): 1:(H); C&D1:(H); LC5; MQ):(L5MP:(H); 4:(H); MS9:(H); LS2:(H); LI.P1CI.Pr

:(H)12:(H); GI11:(H); Er11:(H); B3I 

ها در سطح متوسط نگه  )در شرایطی که تمام ریسک  S0.2کارکرد بسیار نزدیکی با سناریوی

مالی و انسانی محدود  بع هایداشته شوند( دارد. این موضوع از نقطه نظر مدیریتی زمانی که من

باشند می تواند جالب توجه باشد زیرا تصمیم گیرنده ممکن است یک طبقه ریسک واحد را 

ابزارهای مدیریت ریسک  دیگرکارگیری ه ب همانندگذاری کند و نتایجی کسب کند که  هدف

در سراسر زنجیره کل باشد. همچنین مشاهده می شود که کمترین سطح حاشیه بازاریابی از 

بر آن، سناریوی  افزون .) متوسط سازی ریسک کمبود اطالعات( دارد S9.1طریق سناریوی 

S5.2 (مهم سازی ریسک نوسان کمینه )بیشینه سازی ترین تاثیر را بر  های قیمت محصول

درآمد کل دارد. بنابراین، یکی از کاربردهای شبیه سازی می تواند محاسبه میزان هزینه ای 

 .به پرداخت دارد آمادگیکارگیری یک اقدام مدیریتی کاهش ریسک ه بکه مدیر برای  باشد

                                           
1 Crop inputs price (CIP) 
2 Livestock input price (LIP) 
3 Livestock shortage (LS) 
4 Milk supply (MS) 
5 Milk price (MP) 
6 Milk quality (MQ) 
7 Lack of cash (LOC) 
8 Climatic & natural (C & N) 
9 Information (I) 
10 Bankruptcy or Store seal (B) 
11 Exchange rate (Er) 
12 Government intermediation (GI) 
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 اعتبار سنجی نتایج:
های شبیه سازی، بین سناریوی مرجع )  در رابطه با اعتبارسنجی نتایج حاصل از آزمون

های  درصد برای شاخص 35در سطح اطمینان  21و  19، 5، 9، 2( و سناریوهای 1سناریوی 

زنجیره )درآمد کل، نرخ تکمیل تقاضا، حاشیه بازاریابی، نرخ جریان کاال و نرخ جریان  کارایی

می توان نتیجه گرفت  pآماره  یزاناست. با بررسی م شدهزوجی استفاده  t-testنهاده( آزمون 

اعتبار الزم می باشند. همچنین برای  دارایدرصد  35با اطمینان  به دست آمدهکه نتایج 

تا از درستی  شداجرا  بارهاکل مدل بیشتر نتایج، با راهنمایی همکاران تحقیق،  اطمینان بخشی

  نتایج به دست آمده اطمینان حاصل شود..

 گیری و پیشنهادهانتیجه
ترین ریسکها در سه سطح باال دستی، میانی و پائینی زنجیره و در بین  مهمر این تحقیق، د

بهبود کارائی و کارکرد کلی برای زنجیره تعیین شد تا توجه مدیران زنجیره را  عامل های

نکته حایز اهمیت در وجود تفاوت درجه اهمیت اصلی معطوف سازد.  ریسک هایزنجیره به این 

های حاکمیتی به  های سیاست نوسان)  R38 ،R50،R61و  R11 ،R27های  بین ریسک

کارخانه  تامین کنندگان علوفه، دامداران و مرکز جمع آوری شیر، های ترتیب در زیر بخش

های فرآوری شیر، خرده فروشی ها در منطقه( می باشد. مقایسه آنها نشان می دهد این ریسک 

در سطح باالدستی زنجیره )زیربخش تولیدکنندگان علوفه و  شیر خام(   تاثیر زیانبارتریهم نام، 

دستی زنجیره )زیربخش واحدهای فرآوری شیر و توزیع  پایین های در مقایسه با سطح

آسیب پذیری بیشتر سطح  گویایکه این امر خود  کنندگان( در منطقه بر جای می گذارد

تا سیاست گذاران با توجه به اهمیت تولید و مصرف ت دارد ضرور است لذاباالدستی زنجیره 

، ضمن اصالح زاهدان مانند و مستعدی کم برخوردار طقه هایمن به ویژهاین محصول در کشور 

های  پرداخت زمینه گذاری و برنامه های حمایتی و تنظیم بازار محصول شیر، در نظام قیمت

بر دولت،  افزونمد نظر قرار گیرد. همچنین انگیزشی و جبرانی در بخش تولید و فرآوری 

رخانه های فرآوری باالئی زنجیره از سوی کا ح هایهای انگیزشی و حمایتی به سط پرداخت

 بزرگ و نیز شبکه خرده فروشی های نظام یافته در پایین زنجیره می تواند اختصاص یابد.

آنها بسته به منطقه و اندازه زنجیره و واحدها می توانند بسیار  گذاری هایها و اثر ریسک

ود اگر ها، بسیار موثر خواهد ب متفاوت باشند، بنابراین به جای پیداکردن سطح بهینه عامل
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سازند تا ضمن پوشش  فراهمها، فرآیندهایی را مدل رویکردهایی توسعه یابندکه برای طراحان 

 . کنندشرایط واقعی و عملیاتی خودشان را ارزیابی  در هر تغییری در شرایط عملیاتی، بتوانند

از های قیمتی ) نهاده ها و محصول( و کمبود اطالعات  نوسانهای  از آنجا که ریسک

های بسیار مهم بوده اند، پیشنهاد می شود با ایجاد سامانه جامع اطالعات  ریسکجمله 

آوری و به روزسازی داده ها و اطالعات قیمت و گردو مدیریت یکپارچه زنجیره، ضمن  1بازاریابی

 بازارها، این اطالعات را از طریق رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی در اختیار زیربخش

ها را کنترل و محدود ساخت.  داد تا بتوان اثر این ریسکط با زنجیره قرار های مختلف مرتب

سبد بیمه ای برای زنجیره کل شیر در منطقه ارائه شود تا مجموعه ای  ضرورت داردهمچنین 

و  زن هابر این، مخ افزونهای کم خطر، متوسط و پر خطر را در خود جای دهد.  از ریسک

رای نهاده های دامی در منطقه تعبیه شود به طوری که در انبارهای خاص در مقیاس بزرگ ب

 های نیاز از آنها استفاده شود.  های مازاد، این نهاده ها ذخیره و در فصل فصل

  ترکیبی جزء محوربه علت ساختار  2این تحقیق نشان داد که شبیه سازی عامل بنیان چندگانه

 کاربستنتایج  سنجشآن برای مدل سازی زنجیره تامین در شرایط واقعی و  انعطاف پذیرو 

با  و شدهطور موثری می تواند استفاده ه های مدیریتی در زنجیره کل به خوبی و ب تصمیم

عملیاتی مختلفی به غیر از موارد بررسی  راهبردهایکمک مدل طراحی شده  در این تحقیق، 

با توجه به نقش مصرف شیر در سالمت آحاد مختلف لذا،  .وندششده در این تحقیق نیز ارزیابی 

جامعه، اشتغال، ارزش افزوده، صرفه جویی در هزینه های کالن دولت در بخش درمان و افزایش 

گذاری و پرداختی های  درآمد مردم منطقه، الزم است با کمک چنین مدلهایی، سامانه قیمت

کارآمد اصالح شود تا با در نظرگرفتن افزایش کارائی انگیزشی یارانه ای به شیوه ای پویا و 

زنجیره کل به جای دیدگاه جزیره ای و بخشی، ضمن تعادل بخشی در بین اهداف کالن و خرد 

گذاریهای ناکارآمد و مخرب بر ذینفعان مختلف درگیر در  موجود، بتوان از اثرات منفی سیاست

زنجیره کل این  کاراییهای  ی شاخصزنجیره جلوگیری کرد. چنین رویکردی باعث ارتقا

ها در بین دست اندرکاران مختلف این زنجیره در  محصول و توزیع عادالنه درآمد و ریسک

 منطقه خواهد شد. 

                                           
1 Marketing Information System (MIS) 

2 Multi Agent Based Simulation (MABS) 
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ه از کاربردهای مدل شبیه سازی شده، محاسبه میزان هزینه ای است که برای ب دیگر یکی

که سطح هنگامی کارگیری یک اقدام کاهشی ریسک الزم است پرداخت شود )در این تحقیق 

درصدی در شاخص درآمد  24ها از باال به سطح متوسط رسانده می شود، حاشیه سود  ریسک

 ایجاد می شود( که می تواند مورد توجه مدیران صنعت بیمه کشور قرار گیرد.کل 

های مختلف  از  این تحقیق می توان به اهمیت یکپارچگی فعالیت به دست آمدهاز دیگر نتایج 

مدیریتی در زنجیره تامین شیر اشاره کرد که نشان داده شد تا چه اندازه می تواند در بهبود 

 تاثیر گذار باشد. کل زنجیره کاراییهای  شاخص

ایجاد شود به  می تواند در زمینه توسعه سامانه های پشتیبان و نظارتی آتی تکمیلی تحقیقات

آوری و و خود را با گردگونه ای که این سامانه ها را قادر سازد به طور خودکار اطالعات الزم را 

ها و  دهد. چنین سامانه های پایش و نظارتی می توانند به کاهش ریسکسازش شرایط جدید 

کمک از جمله اثر شالقی  کل مربوطه در طول زنجیره چالش هایا و ئله هپیشگیری از مس

پیش  زمینه شیکه عصبی در مانندها با کمک ابزارهایی  سطح هوشمندی عامل همچنین. کنند

ها در مدل سازی عامل  و تبادل اطالعات الزم در بین عامل ها بینی تقاضا، دسته بندی سفارش

 های مقایسه بین اقدام زمینه در بنیان ارتقا و نتایج مورد بررسی و ارزیابی قرار داده شوند.

پر بازده جدید و مقاوم دام مختلف کاهشی مدیریت ریسک )به عنوان مثال استفاده از نژادهای 

تر، آموزش، بهبود جیره غدایی و تغذیه و ...( که نیازمند تهیه رخ نمای هزینه برای هر اقدام به 

ین طور جداگانه می باشد می تواند به عنوان یکی از چشم اندازهای تحقیقات تکمیلی آتی در ا

همچنین مفهوم اشتراک گذاری ریسک نیز که یکی از پیامدهای دیگر  زمینه مد نظر قرار گیرد.

مدل های شبیه سازی عامل بنیان و  تلفیق مدلمدیریت ریسک زنجیره تامین می باشد و  نیز 

می توانند به عنوان زمینه های تکمیلی دیگر برای تحقیقات آتی در این زمینه در  1های پویا

 گرفته شود.نظر 
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Extended Abstract  

Introduction: The extent and complexity of activities in food supply chains 

has exposed this networks to various risks, so that decision makers and 

business actors in this chains are forced to identify and evaluate the risks 

correctly and also adopting the necessary policies to reduce the probability 

of risks occurrence and severity consequences. The purpose of this study is 

to investigate and measure the supply chain performance in real conditions 

under different risks and to analyze it with using agent-based simulation. 

For this purpose, milk supply chain was studied in Zahedan city during 2018 

and 2019 period. 

Materials and Method: a regular series of purposefully in-depth and semi-

structured interviews was conducted with a group of 24 experts and 

specialists related to the chain to extract qualitative data with using the 

theoretical sampling method of Strauss and Corbin. Identified 61 risks in the 

chain in the field research were initially evaluated using the Failure Mode, 

Effects and Criticality Analysis, then, the active chains in the region was 

simulated with the agent-based modeling approach and using Net Logo 

software, and 27 risk reduction scenarios were examined to evaluate the 

changes in the performance indicators of the chain. 

Results and discussion: Among the identified various risks in the chain, 

price fluctuations of agricultural inputs, milk price fluctuations and lack of 

information had the most negative impact on chain performance. 

 Suggestion: As a result of appropriate policies that be able to reduce the 

level of risk from high to medium level in the chain, some other 

performance indicators of the chain can be improved while increasing the 

overall revenue of the chain.  
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