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Sustainable management of the supply chain has a special place in the 
supply of products to the final consumer. Iran's pistachio industry is also 
very important in providing foreign exchange and improving the country's 
trade balance. Therefore, reforming the supply chain through the expansion 
of knowledge and awareness will greatly contribute to the greater 
competitiveness of this industry in the global market and the stability of the 
supply chain. Therefore, the present study seeks to investigate the effect of 
the level of knowledge and awareness of customers on improving the 
sustainability of the pistachio product supply chain in Iran from the experts' 
point of view. This research was applied in terms of purpose, which was 
done with a mixed approach. In the qualitative stage, the studied population 
included 20 experts of Iran's pistachio industry, who were selected through 
the website of the Iranian Pistachio Association, using the purposeful 
snowball sampling method. In the quantitative stage, the statistical 
population included 156 people from the field of pistachio industry, 130 
people were determined according to Cochran's formula and simple 
random sampling was used. In the qualitative part, thematic analysis 
method was used to identify the categories and concepts, and in the 
quantitative part, the structural equation modeling method was used with 
SmartPLS3 software to analyze the relationships between the variables. 
Based on the obtained results, in the qualitative section, 55 concepts were 
identified in the form of 6 main categories. Also, the results of the 
quantitative section showed that the categories of agricultural knowledge 
have a direct effect on processing knowledge, processing knowledge on 
warehousing and transportation knowledge, warehousing and 
transportation knowledge on marketing and distribution knowledge, 
marketing and distribution knowledge on support and service knowledge. 
Also, all the categories, except the marketing and distribution category, 
which was not approved, have a direct impact on sustainable supply chain 
management. 
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دارد. صـنعت   ییکننده نهـا مصرف به در عرضه محصوالت ياژهیو گاهیجا ینتأم رهیزنجمدیریت پایدار 
ین تأم هیراصالح زنجنیز اهمیت زیادي در تأمین ارز و بهبود تراز تجاري کشور دارد. بنابراین  یرانپسته ا

در بازار جهانی و پایداري زنجیـره   این صنعت یشترب یريپذبه رقابت از طریق گسترش دانش و آگاهی،
ـ   خواهد کرد. یانیکمک شاتأمین  ش و آگـاهی  از این رو، مطالعه حاضر به دنبال بررسی تأثیر سـطح دان

مشتریان بر بهبود پایداري زنجیره تأمین محصول پسته در ایران از دیدگاه خبرگان است. این پژوهش از 
لحاظ هدف، کاربردي بود که با رویکرد آمیخته انجام شده است. در مرحله کیفی جامعـه مـورد مطالعـه    

ن پسـته ایـران، بـه روش    ند کـه از طریـق سـایت انجمـ    دایران بوخبرگان صنعت پسته نفر از  20شامل 
 نفـر از  156برفی انتخاب شدند. در مرحله کمی جامعه آمـاري، شـامل   گیري هدفمند از نوع گلوله نمونه

گیـري از روش   نفر تعیـین و بـراي نمونـه    130فعاالن حوزه صنعت پسته بودند که طبق فرمول کوکران 
و مفاهیم از روش تحلیل مضمون و در  ها تصادفی ساده استفاده شد. در بخش کیفی براي شناسایی مقوله

 SmartPLS3افـزار   سازي معادالت ساختاري با نـرم  بخش کمی براي تحلیل روابط متغیرها از روش مدل
مقولـه اصـلی    6مفهـوم در قالـب    55دست آمده، در بخـش کیفـی    استفاده شده است. براساس نتایج به

هاي دانش کشاورزي بر دانش فـرآوري،   مقولهشناسایی شدند. همچنین نتایج بخش کمی نشان دادند که 
دانش فرآوري بر دانش انبارداري و حمل، دانش انبارداري و حمل بر دانش بازاریابی و توزیـع، دانـش   

جـز مقولـه    ها بـه  بازاریابی و توزیع بر دانش پشتیبانی و خدمات تأثیر مستقیم دارند. همچنین همه مقوله
  قرار نگرفت، بر مدیریت زنجیره تأمین پایدار تأثیر مستقیم دارند.بازاریابی و توزیع که مورد تأیید 
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  مقدمه
ــنعت    ــان، ص ــی جه ــعیت فعل ــه وض ــه ب ــا توج ب
کشاورزي نقش مهمی در اقتصاد کشـورها بخصـوص   

پورمطلــق و دارد (شــفیعکشــورهاي در حــال توســعه 
 در نفر میلیارد یک از بیشچرا که، ). 1401همکاران، 

 و ،)Fao, 2019دارنـد (  اشـتغال  صنعت این در جهان
 تولیــد غـذا  دالر تریلیــون 3/1از بـیش معــادل  سـاالنه 

 حدود زراعی هايزمین و مراتع. )Fao, 2021کنند ( می
 را نـزمی تـــونــسک قابل هايسرزمین از درصد 50

 را هـا گونه از بسیاري غذاي و و زیستگاه کرده شغالا
اعالم سازمان فائو، سهم جمعیـت   طبقکنند. می تأمین

 .درصـد از کـل جمعیـت جهـان اسـت      67کشاورزي 
درصــد از تولیــد  4/39همچنــین صــنعت کشــاورزي 

درصـد از   43ناخالص داخلی را ثبـت کـرده و در آن   
ــت    ــاورزي اس ــاي کش ــامل کااله ــادرات ش ــل ص    ک

)Fao, 2019(.  
تـرین  از این رو، بخـش کشـاورزي یکـی از مهـم    

هـا،  هاي اقتصادي ایران بـوده کـه داراي قابلیـت    بخش
هایی مهم همچون تنوع و مشخصه ها ها، مزیتظرفیت

هـاي  آب و هوایی، نیـروي کـار ارزان، بسـتر فعالیـت    
و داشـتن   ایـران اقتصادي نزدیک به نیمی از جمعیـت  

تواند بـه عنـوان   باشد و میامکانات گسترش تولید می
ي یـک بخــش اقتصـادي نقــش مهمـی بــراي توســعه   

 صــادرات و حضــور در بازارهــاي جهــانی ایفــا کنــد
. امروزه از جمله )1396بردسیري و همکاران،  (ساالري

ي، توسـعه پایـدار   اي در بخش کشاورزاهداف توسعه
اجتمـاعی و   –توسعه اقتصادي  هاي است که در برنامه

به آن تأکید شده  ایرانانداز بیست ساله همچنین چشم
). بنابراین، ثبـات  1399راد و همکاران، است (سعیدي

تواند از عوامـل  کشاورزي میتوسعه پایدار و استمرار 
اقتصـادي  توسعه اجتماعی و  پایداري در توسعهایجاد 

  ).1400در جامعه باشد (اعظمی و وحدت مودب، 

ي جهان، ساختار خواربار و کشاورز به نقل از سازمان
ــر    ــان متکــی ب ــدهاي کشــاورزي جه  66اصــلی تولی

محصول باغبانی و  41محصول کشاورزي دربرگیرنده 
ــی اســت ( 25زراعــی و  وي و خخوشــمحصــول دام
باغبـانی   محصـوالت در این میـان،   ).1400همکاران، 

اي دارنــد، زیــرا کــارآیی مصــرف آب، جایگــاه ویــژه
هــا زیــاد اســت. بررســی زایــی و ارزآوري آناشــتغال

مختلـف کشـاورزي    محصـوالت صادرات و ارزآوري 
در بخـش   ایـران دهـد کـه عمـده ارزآوري    نشان مـی 

ــه    ــوط ب ــی مرب ــادرات غیرنفت ــی ص کشــاورزي و حت
، برپایـه آمـار   باغبانی اسـت. بـراي نمونـه    محصوالت

پسته در صدر صادرات کاالهاي سازمان گمرك ایران، 
 کشورابسته به نفت در هاي و غیر نفتی و حتی فراورده

جمهـوري اسـالمی    (آمارنامه سازمان گمركقرار دارد 
از سوي دیگـر، بـه دلیـل وجـود مـواد      ). 1399، ایران

باغبانی در کشـور، ایـران    محصوالتاز ژنتیکی متنوع 
پســته، صــادراتی از قبیــل  محصــوالت در بســیاري از

ــو و ــادام، زردآل ــردو، ب ــوارد مشــابه  گ ــایر م جــزء س
 رود رو تولیدکننده در دنیا به شـمار مـی  کشورهاي پیش

)Fao, 2021(. هاي هاي یادشده در باال، در سال به دلیل
بـه ویـژه بـه     ایـران باغبانی در اخیر تولید محصوالت 

هاي پیشرفته روز بـه  اي تجاري و گلخانهه صورت باغ
روز در حال افزایش است و در آینده امکان گسـترش  

، بـا  وجود دارد. از سوي دیگرها نیز و تولید پایدار آن
افزایش جمعیت جهان، نیاز به موادغذایی، روز به روز 

ــزایش   ــا ســرعتی شــگرف اف ــیب ــد م وحــدتی و ( یاب
  ).1399ساروخانی، 

ها، پسته از محتواي چربی کمتـر و  در میان فندقی
، عناصـر  B6و  Kهاي از سطح انرژي، پتاسیم، ویتامین

ــامین   ــز) و تی ــن و منگن ــس، آه ــدنی (م ــتري  مع بیش
اکسـیدان و  برخوردار است. به عالوه، سطح باالي آنتی

خاصیت ضدالتهاب مغز میوه پسته موجب شده تا بـه  
عنوان ماده غذایی مفید بدن انسان، مورد توجـه ویـژه   
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). درخـت پسـته از   Bulló et al., 2015قـرار گیـرد (  
 ایران، آمریکاترین درختان میوه در ایران است. قدیمی

ترتیـب بزرگتـرین کشـورهاي تولیدکننـده     و ترکیه به 
  ). Alisaraei et al., 2017پسته جهان هستند (

جمهوري اسالمی ایران و ایاالت متحده آمریکا از 
تولیــد و کشــت پســته در جهــان هســتند.  پیشــگامان
دوسوم سطح زیرکشت پسته ایران در اسـتان  همچنین 

کرمان، به عنوان قطب تولید پسـته واقـع شـده اسـت     
)Iran Pistachio Association, 2014.(  

 52، حـدود  2012تـا   1986 يهـا  سـال  نیب رانیا
 نیتـر  کرده کـه بـزرگ   دیدرصد کل پسته جهان را تول

ـ  نیا دکنندهیتول بـا   نیمحصول در جهان بوده و همچن
ـ  درصـد در صـادرات پسـته،     63از  شیداشتن سهم ب

ـ ا دهصـادرکنن  نیتر بزرگ بـه شـمار    زیـ محصـول ن  نی
ــ ــم .)Fao, 2019( رود یم ــر مه ــرق نیت ــا بی در  رانی

است که مشاهدات نشان  کایمرآصادرات پسته، کشور 
نسبت بـه   تر قیمنظم و دق یصادرات ياستراتژ کیداده 

ـ ا دیکه در تول کایو آمر رانیبه جز ا. رقبا داردسایر   نی
محصول پرطرفدار با هم در رقابت تنگاتنـگ هسـتند،   

ـ ن نیو چـ  ونانی ه،یسور ه،یهمچون ترک ییکشورها  زی
 پردازنـد یمحصول در سـطح گسـترده مـ    نیا دیبه تول

و  يسـاز یجهـان ). 1399(موسوي فضل و همکـاران،  
 ،ییو غـذا  يتجارت محصـوالت کشـاورز   يآزادساز

اي کـه  داده اسـت بـه گونـه    رییـ ساختار بازارهـا را تغ 
ـ   یسـنت  یمتداول بازاررسـان  يهاستمیس بـر   یکـه مبتن

بودنـد،   ییو غـذا  يمحصوالت کشـاورز  يعرضه برا
هماهنـگ شـده و    نیتـأم  يهارهیخود را به زنج يجا
ه، جـ درنتی ).Gold et al.2014 ,( اندبر بازار داده یمبتن

ـ مـوثر زنج  تیریمد کردیرو ياجرا  يبـرا  ،ینتـأم  رهی
ـ به مز یابیدست  ،یدر اقتصـاد بـازار جهـان    یرقـابت  تی

  ). Burer et al.20 ,16( استضروري 
پایـدار، یـک   ین تـأم زنجیـره  دستیابی به مدیریت 

شود (سنگبر و همکاران، مزیت اقتصادي محسوب می

کاهش زمان  ،ینتأم رهیهدف کوتاه مدت زنج). 1401
است،  يوربهره شیافزا جهیو در نت يو موجود کلیس
سـود، سـهم    شیکه هدف بلند مـدت آن افـزا   یحالدر

 یآگـاه  شیاسـت. بـا افـزا    يمشـتر  تیبازار و رضـا 
نقطـه   ،يمنـد تیبه رضـا  یابیو ضرورت دست يمشتر
 تیریبه سمت مدپایدار  ینتأم رهیزنج تیریمد یکانون

کننده حرکت  ینتأمارتباط  تیریو مد يارتباط با مشتر
ــدیمــ ــادیکالیی،  چــاري و صــفائی محمــدنژاد( کن ق

ـ و گاهیجا پایدار ینتأم رهیزنج تیریمد. )1398  ياژهی
هــا و محصــوالت از مرحلــه نهــاده انیــدر حفــظ جر

ــا ــا انته ــزنج يبرداشــت ت و عرضــه محصــوالت  رهی
ها بر عملکـرد  دارد. امروزه شرکت یینهاکننده  مصرف
ـ در کنـار دسـت   یطـ یمح سـت یو ز یاجتماع بـه   یابی

 شیکه پـ یحالتمرکز دارند، در ياقتصاد يعملکرد باال
ثـروت از   دیکارها در درجه اول به تول کسب و نیااز 
ـ از لحـاظ موفق  يعملکرد برتـر اقتصـاد   قیطر در  تی
ها و قدرت بازار تمرکز داشتند. در واقع یبده ،ییدارا
و  ییموجب حفـظ کـارا   پایدار ینتأم رهیزنج تیریمد
ــاثر ــرکت یبخش ــش ــا م ــیه ــود. از طرف ــود  یش وج

افزارهـا  مو نر کپارچهیگسترده و  یاطالعات يها سامانه
 پایـدار  ینتـأم  رهیاطالعات در زنج انیبهبود جر يبرا

امـروزه رونـد    ).Garg et al., 2017( اسـت  يضـرور 
 یاصـل  يروهـا یکننـدگان بـه عنـوان ن   مصرف يتقاضا

کاالهـا بـه سـمت     يو فرآور دیتول انیکننده جرنییتع
نموده است.  رییو سالمت باال تغ تیفیمحصوالت با ک

عرضه محصول به مقدار الزم و در زمـان   نکهیضمن ا
برخـوردار شـده    ییبـاال  تیاز اهم زیو مکان مناسب ن

یـژه در خصـوص محصـوالت    این مسئله بـه و است. 
خـاص   یژگـ یواسـت چـرا کـه     تـر  صکشاورزي خا

ـ زنج نیا تیریمد يکشاورز صوالتمح  يرا قـدر  رهی
 کـارایی  شیچه مهم است افزامشکل ساخته است. آن

محصول بـه   دنیاز عرضه مواد خام تا رس رهیزنج نیا
ــرف ــت مص ــده دس ــت. در مکنن ــاس ــوالت  انی محص
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 بـوده،  یصـادرات  يکـاال  نیتـر پسـته مهـم   ،يکشاورز
ـ  اي  گونه به درصـد از ارزش صـادرات    37از  شیکـه ب

درصد از مجمـوع ارزش   12و  يمحصوالت کشاورز
-2018 یدوره زمـان  یدر طـ  ایـران  یرنفتیصادرات غ

 ییرقم به تنها نیبه خود اختصاص داده است. ا 1986
زعفـران،   یمهـم صـادرات   ياز مجموع ارزش سه کاال

(آمارنامـه   اسـت  شـتر یب زیـ خرمـا و فـرش دسـتباف ن   
از ). 1399سازمان گمرك جمهـوري اسـالمی ایـران،    

ـ با توجه به تنوع ارقام پسـته ا  رو نیا ـ فیو ک رانی و  تی
 توانـد  یمحصول مـ  نیرقبا، ا ریطعم بهتر نسبت به سا

 يارز يبه بهبود وضـع درآمـدها   یتوجه انیکمک شا
ـ ا گرید ياز سو .کند ایران ـ ران در تولی و صـادرات   دی

داشته است. طبـق   اي ویژه گاهیهمواره جا ایپسته در دن
درصـد از   52حـدود   دیتول نیانگیبا م رانیآمار فائو، ا

، 1986-2016 یکل پسته جهـان در طـول بـازه زمـان    
ـ در اخت محصول بوده و با نیا دکنندهیتول نیبزرگتر  اری

 یدرصد از کل صادرات جهان 58از  شیداشتن سهم ب
محصـول هـم    نیصادرکننده ا نیمحصول، بزرگتر نیا

در بـازار   رانیهر چند ا .)Fao, 2019( رود میبه شمار 
دارد، امـا   ياکننـده  نییتع گاهیمحصول جا نیا یجهان

بـا   د،یـ جد يمختلف با ظهور رقبـا  يها در طول سال
کـه یکـی از    مواجـه شـده اسـت    يجـد  ییهـا چالش

وجهی بـه انتظـارات مشـتري از    تترین علل آن بی مهم
سو و عدم کارایی زنجیره تأمین آن از سوي دیگـر  یک

ـ زنج يداریپا یابیو ارز لیتحل است. پسـته   ینتـأم  رهی
ـ ا يبرا یرقابت تیمز جادیا يابزار ارزشمند برا کی  نی

و کـاهش   ییکارا شیافزا قیمثال از طر يصنعت (برا
و  یطـ یمحسـت یهـا، کـاهش آثـار مخـاطرات ز    نهیهز
 اتیـ شـود. تجرب یمحصول) محسوب م یفیک شیافزا

توانـد  یعرضه م رهیزنج لیو تحل هیکه تجز یالمللنیب
 يهـا  سـتم یدر جهـت بهبـود عملکـرد س    یابزار مهمـ 

وابسته بـه آن باشـد. بـا مشـخص      عیو صنا يکشاورز
ــوت در زنج   ــعف و ق ــاط ض ــدن نق ــش ــه رهی  عرض

قــادر  رهیــنفعــان فعــال در زنجيو ذگــذاران  سیاســت
ـ را بهبود بخشند. ا رهیزنج نیخواهند بود عملکرد ا  نی

ـ کار در م میباعث تقس کننـدگان شـده و   مشـارکت  انی
و  لیـ خواهـد نمـود. تحل   لیرا تسـه  یروابط مشـارکت 

ماننـد   ياهـداف متعـدد   يعرضـه بـرا   رهیزنج یابیارز
ـ فیک شـرفت یهـا، پ تیبهبود توسعه فعال و سـالمت   تی

ــوال ــرآورد تمحص ــا هو ف ــذا  يه ــواد غ ــود  ،ییم بهب
ــدهایپ ــده در م يون ــگ ش ــهماهن ــدگان،یتول انی  دکنن

-و بهبود رقابت بنگاه روشانفو خرده ها کننده يفرآور

 راتییتغ نیا یینها جهینت .ردیگ یها در بازار صورت م
 يهـا نـه یکـاهش هز  قیاز طر رهیعملکرد زنج شیافزا
و در نهایـت   رهیـ و خلق ارزش در طول زنج تیریمد

. از میان عناصـر مختلـف   است پایداري زنجیره تأمین
-هاي اصلی و مهم حلقه مصرف ز حلقهزنجیره یکی ا

 هـاي ارتبـاطی و   کننده است. امروزه با گسترش شبکه
کننــدگان اطالعــاتی ســطح دانــش و آگــاهی مصــرف

ون شده ها نیز دگرگ افزایش یافته درنتیجه انتظارات آن
اي که موفقیت هر محصـول در بـازار در    است به گونه

تـوجهی   أمین خواست و نیاز مشتري است. بـی گروه ت
به این خواست و نیازها در طول سـالیان اخیـر بـازار    
جهانی پسته ایران را دچـار چـالش نمـوده اسـت. بـه      

تاثیر دانـش و   یبررسهمین دلیل هدف مطالعه حاضر 
پایداري زنجیره تـأمین پسـته   بهبود  بر انیآگاهی مشتر

  . باشد میدر ایران 
  

  و پیشینه تحقیق مبانی نظري
ن گیاهی مقاوم بـه خشـکی شـناخته    پسته به عنوا

شود که قادر است با مقادیر اندکی آب زنده بمانـد   می
و  کنـد (موسـوي   یـد و حتی مقدار اندکی محصول تول

هـاي  توانـد ریشـه  ). درخت پسته مـی 1399همکاران، 
متري از سطح خاك توسعه دهـد   5/2تا عمق خود را 

هـاي  هـاي زیـرین را در دوره  نـد رطوبـت الیـه   تا بتوا
سته پ). Goldhamer, 2005جذب نماید ( یسالخشک
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ایـی و ایجـاد درآمـد    ز به دلیل موقعیت آن در اشـتغال 
، یک کاالي مهم محسوب ایرانراي ارزي قابل توجه ب

   ).1400ریا، شود (بیمی
به نقل از سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و تـرویج     

ي پسته هايسطح زیرکشت قابل توجه باغکشاورزي، 
هـاي کرمـان، یـزد، سـمنان، خراسـان       در اسـتان  ایران

ــتان   ــم، سیس ــزي، ق ــوبی، مرک رضــوي، خراســان جن
 450بلوچستان و اصفهان قرار دارند. ایران با بـیش از  

اسـتان   22هزار هکتـار سـطح زیـر کشـت پسـته (در      
ترین تولیدکنندگان ایـن محصـول در   کشور) از بزرگ

). 1396فـرد و همکـاران،   رود (حسینیشمار میدنیا به
اي و یـا  به روش آبیاري (غرقابی، قطرهپسته  در ایران،

هـاي پسـته   بابلر)، حجم متفاوتی از آب آبیاري در باغ
(مترمکعب در  9000تا  4000شود که بین  مصرف می

یط شـور  اطول سال متغیر است. در شر هر هکتار) در
فالت مرکزي ایـران نظیـر یـزد، عمـق آب کـاربردي      

هاي غرقابی، هاي پسته بسیار زیاد است و در روش باغ
رسـد  متر هم مـی میلی 4500تا  1700گاهی به حدود 

)Hirigoyen, 2021 .(  
 جـدي  رقیـب  تنهـا  را ایران آمریکایی، کاران پسته 
 و تولیــد در هــاآن. داننــد مــی جهــانی بــازار در خــود

 گذاري، بازاریابی و راهبـرد بعد سیاست 3در  صادرات
رتبه هشتم تـا   رانیمختلف ا يها در سال. هستند فعال

ـ در اخت وهیم دیرا در تول ایدهم دن دارد. بـر اسـاس    اری
محصوالت پسته، زرشـک،   دیدر تول رانیگزارش ا نیا

ـ زعفـران، م  ار،یخاو تـوت   انـواع                                                                                                                                       دار و  هسـته  يهـا  وهی
(آمارنامـه   دارد اریـ نخست در جهان را در اخت گاهیجا

پسـته در   دیتول زانیم). 1399وزارت جهاد کشاورزي، 
هزار تن است  200حدود  نیانگیساالنه به طور م رانیا

دارد  یمحصول مصرف داخلـ  نیدرصد از ا 10و تنها 

(آمارنامـه سـازمان    اسـت  یصادرات گریدرصد د 90و 
  ).1399گمرك جمهوري اسالمی ایران، 

 - ایـران  پسـته " کتاب در منتشره مطالب استناد به
 ابریشـمی،  محمدحسن استاد نوشته "تاریخی شناخت

 1268 سـال  در ایـران  پسـته  صـادرات  تقریبـی  میزان
 هزار 312 ارزش هــب و تن 275 معادل شمسی هجري

 صادرات رسمی آمار ترین قدیمی .شود می برآورد ریال
 1284 سـال  بـه  مربـوط  ایـران  گمرك از نقل به پسته

 901 صـادرات  تـن  323 بـا  کـه  است شمسی هجري
 در. اسـت  ردهــــ ک ایـران  نصـیب  درآمـد  ریـال  هزار

 ارزش بـه  و تن 16900 به صادرات این 1357 الــس
 1388 سال پایان در و رسید تومان میلیون 270از بیش

 و رازــرفــپ سال 120 گذشت از پس شمسی، هجري
 وزنـی  صـادرات  ایـن  ایـران،  پسـته   صنعت  در نشیب

 در که است حالی در این، و دارد هزار تن 119حدود 
 203 رکــورد  ایــران پســته  صــادرات 1386 ســال

 صـادرات  میـزان . کـرد  کسـب  را صادرات نـزارتــه
 بـوده  تـن  هزار 140 با برابر 1398 سال در ایران پسته

انجمـن پسـته ایـران،    است (آمار کمیسیون بازرگـانی  
بـه نقــل از آمـار ســازمان گمـرك جمهــوري    ). 1400

اسالمی ایران، کشورهاي اصـلی تولیدکننـده پسـته در    
 هـزارتن  529آمریکـا بـا   ر کشوبه ترتیب؛  1400سال 

% 18هـزارتن (  135% سهم تولید)، کشور ایران با 70(
% سـهم  8هـزارتن (  59سهم تولید)، کشور ترکیـه بـا   

% سهم تولیـد) و  1هزارتن ( 9تولید)، کشور سوریه با 
% از سهم تولید) به ترتیب 1هزارتن ( 7کشور یونان با 

هاي اول تا ششم را در تولید پسته جهان تشـکیل   رتبه
یون بازرگانی انجمن پسـته ایـران،   دهند (آمار کمیس می

(در  میـزان تولیـد  به ترتیـب   2و  1 هاي شکل. )1400
) و صادرات (در بازه زمانی 1400تا  1381بازه زمانی 

  د.  ندهنشان میپسته ایران و آمریکا را  )1399تا  1378
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  (منبع: سامانه انجمن پسته ایران) 1400تا  1381سال  یرا در بازه زمان کایو آمر ایران پستهمیزان تولید  -1 شکل

  

  (منبع: سامانه انجمن پسته ایران) 1399تا  1378سال  یرا در بازه زمان کایو آمر رانیپسته امیزان صادرات  -2شکل 
  

قابل مشـاهده   3همانطور که شکل از سوي دیگر، 
کاالهـا   ینتأمبا هدف  ییفرآیندها ینتأمزنجیره است، 

ــ  ــدمات اسـ ــده  و خـ ــره در برگیرنـ ــن زنجیـ ت. ایـ
ــأم ــدگان ینت ــع کنن ــدگان، توزی ــدگان و ، تولیدکنن کنن

فروشندگان است کـه بـه شـکل منسـجم در راسـتاي      
 دکنن مندي مشتریان همکاري می افزایش سطح رضایت

), 2016.Burer et al.(  
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منعطف  ستمیو س دهیچیپ دهیپد کی ینتأم رهیزنج
بلکه تحـت   ،یتحوالت فن ریتأث است که نه تنها تحت

 یمسـائل اجتمـاع   ماننـد و نـامطمئن   ایعوامل پو ریتأث
ــوپل یفرهنگــ ــین دیجیتــالیکیتیو ژئ ســازي، ی، همچن
ـ  رقابـل یغ يصادرات، بازارهـا  تیممنوع ـ یبشیپ و  ین

   دریــ گ یقــرار مــ   زیــ ن یطــ یمحســت یمقــررات ز 
)Mancheri et al., 2019( .يهـا  اسـت یس دییتا هدف 

ـ کنترل اثرات مکان، تول ینتأم رهیزنج و  يموجـود  د،ی
حمـل و نقـل،    نیمبادله ب کی جادیدفع محصوالت و ا

 ,.Waltho et al( و سـود اسـت   ينگهـدار  يها نهیهز

ـ زنج استیس. )2019 ـ تول قیتشـو  يبـرا  ینتـأم  رهی  دی
   شـود یمنابع در نظر گرفته مـ  وري هبهر دمجدد و بهبو

)Zhang and Wang, 2019.( بـه طـور    یمشخط نیا
 رهیـ کل زنج داریدر اصالح توسعه پا ینقش مهم یکل
 يبـرا  رندهیگ میتصم کیکند و به عنوان یم فایا ینتأم

 تیمحـدود  يبـه جـا   داریندن منافع پاابه حداکثر رس
ـ گاندازه سـود شـرکت در    يشـده در عملکردهـا   يری

ادغام  ینتأم رهیزنج اتیعمل يهمگام ساز يتالش برا
 هیپا ییایتمرکز جغرافهمچنین،  ).Liu, 2019( شود یم
ـ پا ینتـأم  رهیزنج میادغام در پارادا لیبه دل نیمأت  دار،ی

 ,.Ciccullo et al( بخشدیرا بهبود م یاتیعملکرد عمل

2018(.  
 کپارچـه ی فـه یوظ ،پایـدار  نیتـأم  رهیزنج تیریمد
ـ در طـول زنج  فلـ مخت واحدهاي سازي  و نیتـأم  رهی

 داشته ورا ی و مال یاطالعات هاي یانجر سازيهماهنگ
هدف نهایی آن در بازاریابی و رقابت پـذیري، جلـب   

). 1396، شـاهنده (اتحـادي و   رضایت مشتریان است
که روابط موثر بـین   اند هاي مختلف نشان داده پژوهش

هبود، کارایی و نوآوري اعضاي یک زنجیره عرضه به ب
هـد  پذیري آن را افزایش میکند و رقابتآن کمک می

چنین محیطی است که ). در 1394، اعرابیفر و  (امینی
بخش مهمی از مـدیریت   پایدار ینتأم مدیریت زنجیره

ش کشـاورزي و  در بخـ ویـژه   بـه  در کشورهاي غربی،

بندي وابسـته بـه آن را، از دهـه    صنایع فرآوري و بسته
 andChopra ( به خـود اختصـاص داده اسـت    1990

Meindl, 2017.(   
 پایـدار  ینتـأم امروزه محققـان مـدیریت زنجیـره    

اي که آن ند به گونها هکشاورزي را مورد تاکید قرار داد
هاي انجـام شـده در مزرعـه تـا      را دربرگیرنده فعالیت

 Zecca andکننـد (  کننـده، تعریـف مـی   سفره مصرف

Rastorgueva, 2014.( یـره که زنج یتیبا توجه به اهم 
 يرونـق و فـرآور   يدر راسـتا  يکشاورز پایدار ینتأم

 رسد نظر می ه، ب)Colin et al., 2015( محصوالت دارد
خـود   یواقعـ  بـه جایگـاه   یـران بخش در اقتصاد ا ینا

بهداشت و انتقـال اطالعـات مـواد     .است دست نیافته
غذایی به یک مسئله مهم و اساسی در زنجیره عرضـه  

ثابـت محصـول   اطمینـان از حجـم   . تبدیل شده است
ــی از    ــب یک ــت مناس ــان و قیم ــاال در زم ــت ب باکیفی
مالحظــات مهــم کســب و کــار اســت و دربرگیرنــده 
مدیریت دقیق زنجیره عرضه، هم در داخل شـرکت و  

ي در زنجیـره عرضـه بخـش    هم بین کسـب و کارهـا  
). Selen and Soliman, 2019(اشـد  بکشـاورزي مـی  

پایــدار در صــنعت  ینتـأم بنـابراین مــدیریت زنجیــره  
تبدیل گردیـده اسـت   شمند کشاورزي به یک ابزار ارز

هاي رقـابتی  مزیتتوان  میکه در کجا  در تعیین اینکه 
نقـش  ایجـاد نمـود،   ها و یا صنایع درگیر براي شرکت
در این پژوهش به دنبال بررسی مدیریت . اساسی دارد

در صـنعت پسـته کـه از اهمیـت     پایدار  زنجیره تأمین
 .باشـیم  مـی  ،بـوده ر صنایع غذایی برخـوردار  یادي دز

 هـایی از  طـورکلی داراي حلقـه   زنجیره تأمین پسته به
کننده است؛ امـا  کننده، تولیدکننده و توزیعجمله تأمین

تـوان اشـاره   یمـ  کـه  هاي این زنجیره تأمینیاز ویژگ
کـه پسـته بـه دو صـورت مسـتقیم و      این اسـت  نمود 

گیرد. مصرف مستقیم غیرمستقیم مورد مصرف قرار می
هـایی از قبیـل   شـامل فعالیـت  ( یعنی پس از فـراوري 

 مسـتقیماً مـورد   )بو دادن و مغـز کـردن   کردن، خشک
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گیـرد و در مصـارف غیرمسـتقیم از    استفاده قـرار مـی  
پـزي  محصول پسته در صنایع مختلف ازجمله شیرینی

شـود. در ایـن   غذایی استفاده مـی  و دیگر محصوالت
زنجیره تأمین تمرکـز دارد کـه از   پژوهش به بخشی از 

بازاریابی و پشتیبانی شده و تا  مرحله کشاورزي شروع
نمـاي کلـی از ایـن     3ر شکل . دادامه داردو خدمات 

ت. مسئله مـورد  شده اس نشان دادهپسته زنجیره تأمین 
مدیریت این بخش از زنجیره  ،وهشژبررسی در این پ

گیـري   ي تصـمیم ها است. از دیگر ویژگی پایدار تأمین
هاي پیش روي این  چالشپایدار در این زنجیره تأمین 

صنعت از جمله کمبود آب و مسائل اجتماعی اسـت.  

ها  تواند پاسخی براي این چالش فلذا توسعه پایدار می
ـ پا تأمین مدیریت زنجیرهباشد.   بعـد  سـه  شـامل  داری
 کـه  محیطی است و زیست اجتماعی اقتصادي، اساسی

 در مـوردنظر،  مسـئله  در نگـرش  این سازيبراي پیاده
 بحـــث در هـــا،هزینـــه کـــاهش اقتصـــادي بحـــث
ها کشآب، سموم، آفت مصرف کاهش محیطی زیست

و  کیفیـت  اجتمـاعی  بحـث  در و و کودهاي شیمیایی
محصــول و توجــه بــه خواســت و نیــاز  بــودن ســالم

اسـت (صـیادي تورانلـو و همکـاران،      مدنظر مشتریان
1399.( 

 

 
 

  هاي تحقیق) نماي کلی از زنجیره تأمین پایدار پسته (منبع: یافته -3شکل 
 

زمینه مطالعات مختلفی انجام شده است که در این 
جمـالی و همکـاران    شـود:  در ادامه به آن پرداخته می

) در پژوهش خود به تجزیه و تحلیل و ارزیابی 1400(
تدریجی پایداري زنجیره تأمین در راستاي بهبود تـوان  

انـد و ابعـاد پایـداري     رقابتی صنایع تولیـدي پرداختـه  
مسـئولیت اجتمـاعی و    زنجیره تأمین شامل: اقتصادي،

محیطی از طریق مرور پیشینه پژوهشی شناسایی  زیست
محیطی به عنـوان   . نتایج نشان داد که بعد زیستکردند

ترین بعد پایداري در زنجیره تـأمین، و پـس از آن    مهم
ابعاد مسئولیت اجتماعی و بعـد اقتصـادي بـه ترتیـب     

و همکاران  نیچوب هاي دوم و سوم هستند. داراي رتبه
ــه تعر مطالعــه) در 1397( ــس از ارائ ــیخــود، پ از  یف

 نیمهم در ا يهاتیبه فعال یبه صورت اجمال ،يداریپا
عوامل چرخه ماننـد،   تیاند و در نهاحوزه اشاره کرده

و ضرورت وجود هـر بخـش    کیلجست ،ینتأم رهیزنج
بـه   داریپا کردیرو يکه برا یاشاره شده است و عوامل

 تیـ شمردند. در نهاکنند را بریوارد م شارف ها نسازما
گســترده در  راتییــکــه بــا وجــود تغ کننــدیمــ انیــب

امروز کشـورها،   طیو در شرا ستیزطیمح ،يتکنولوژ
ـ از پا تـوان یمـ  میتحـر  طیخصوصاً شرا  يبـرا  يداری

ستفاده کرده و در جهـت  ا ها تهدیدها به فرصت لیتبد
ـ   ستمیبهبود انواع س  .Dai et alت. هـا آن را بکـار گرف

ــه )2021( ــر شــیوه  در مطالع ــوثر ب ــل م ــاي  اي عوام ه
مدیریت زنجیره تأمین پایـدار را مـورد بررسـی قـرار     

 کشاورزي
 فرآوري

 
انبارداري و 

 حمل

بازاریابی و 
 توزیع

 

پشتیبانی و 
 خدمات

مدیریت زنجیره تامین 
 پایدار پسته
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ــه ــد. یافت ــادي و   دادن هــا نشــان داد کــه فشــارهاي نه
طور همزمان و مشـترك باعـث    هاي پایداري به قابلیت

هــاي مــدیریت زنجیــره تــأمین پایــدار  اجــراي شــیوه
کننـد   یاستدالل م )Schwartz et al. )2019گردند.  می

 نیتــأم رهیــر زنجي دداریــپا تــأثیراتاز  ياریکــه بســ
توسط  يهر گونه تالش جد نی. بنابراردیگیصورت م

 تیریمـد  يبه اجرا ازین ،يداریبهبود پا ياپراتورها برا
 داریپا نیتأم رهیزنج تیریدارد. مد داریپا نیتأم رهیزنج

ي از و اقتصـاد  یتمـاع اج ،یطـ یمح ستیمالحظات ز
هـا،  زبالـه  تیریمد ،يمالحظات مربوط به انرژجمله، 

 يهاندیرا در فرآ یفرهنگ راثیو م عتیحفاظت از طب
ا سـه  هـ  نشـود. آ یکنندگان موجب مـ  نیتأم تیریمد

ـ زنج تیریمد يرا برا یشرط اساس ـ پا نیتـأم  رهی  داری
 یطـوالن  ي: همکـار دربردارندهکنند که یمهم قلمداد م

منصفانه و حجم مداوم و ثابت از  يگذار متیمدت، ق
ــ )Carter et al. )2017باشــد.  هــا مــی اتیــعمل  کی

 ینتـأم  رهیزنج تیریمد يجامع برا یچارچوب مفهوم
ها عالوه بـر سـه    آن قیتحق نیارائه کردند. در ا داریپا

و  سـت یز طیمحـ  ،ي(ابعاد اقتصاد يداریپا یبعد اصل
از  ننـده ک تیکه نقش حما گری) چهار جنبه دیاجتماع

ـ پا یسه مفهوم اصـل  ـ کنـد در ا یمـ  فـاء یرا ا يداری  نی
چهار جنبه کـه براسـاس    نیاضافه کردند. ا رچوبچا

 يداریـ حـوزه پا  یعلم اتیگسترده در ادب قیتحق کی
 ،یـی اجرا ریارشد و مد ریمد 95و مصاحبه با  یسازمان

اند، شامل: شده يبندجمع یالمللنیشرکت موفق ب 12
و  تیشفاف ت،یو عدم قطع سکیر تیریمد ،ياستراتژ

 یمفهوم مانساخت کیها از . آنی استفرهنگ سازمان
ـ زنج تیریمد نهیدر زم يداریمفهوم پا یمعرف يبرا  رهی
 ،يعملکرد اقتصاد انیکنند و رابطه میاستفاده م نیتأم

 نیتأم رهیزنج تیریمد نهیرا در زم یطیو مح یاجتماع
 رهیزنج تیریمساله و حوزه مد طیدهند و محینشان م

بـه   دنیرسـ  يبـرا  کشند.یم ریرا به تصو داریپا نیتأم
ـ هـا با سـک یمنافع بلندمـدت، ر   مشـخص شـوند و   دی

راهنماهـا و   ن،یقـوان کنترل، تعـدیل و کـاهش یابنـد.    
 يسازادهیپ ينقطه شروع برا کیاستانداردها به عنوان 

به  نیتأم رهیدر طول زنج يداریپا يهانیاصول و تمر
 داریپا نیتأم رهیزنج تیریعالوه در مدروند. به یکار م

ـ   ارزش يبه برقـرار  در سرتاسـر   یهـا و اصـول اخالق
ــســازمان و  ــوژ طیمحــ کی اطالعــات ســبز،  يتکنول

ــذانعطــاف ــ ریپ ــارا و همچن ــتراتژ میتنظــ نیو ک  ياس
ـ دار نیتوسعه پا يبرا يهمکار امـا بررسـی و   . دارد ازی
مقوله به دهند  میبندي مطالعات انجام شده نشان  جمع

ارزیابی و بررسی تأثیرات دانش و آگاهی مشـتري در  
پسته، تحقیق جامعی انجام نشـده   پایدار زنجیره تأمین

است. بنابراین، در ایـن تحقیـق بـه ایـن امـر مهـم در       
توسعه دانش و آگاهی مشـتري در رابطـه بـا زنجیـره     

بـه عنـوان راهکـاري جدیـدي در بهبـود       پایدار تأمین
محصول پسته در کشـور ایـران    زنجیره تأمینپایداري 

  شود. پرداخته می
  

  روش تحقیق
کمـی)  -با رویکردي آمیخته (کیفیپژوهش حاضر 

بخـش  اکتشافی صورت گرفته است.  –از نوع متوالی 
تحلیلی و بخـش کمـی    –توصیفی  این پژوهش کیفی

ــدل -توصــیفی ــوع م ــادالت همبســتگی از ن ــابی مع ی
این پژوهش  نیاز در هاي مورد باشد. دادهساختاري می

اي و در مرحله اول (کیفی) از طریق مطالعات کتابخانه
ــام   همچنـــین از طریـــق روش میـــدانی یعنـــی انجـ

ساختار یافته و در مرحله دوم (کمی) هاي نیمه مصاحبه
آوري گردیدند. در بخش کیفی؛ توزیع پرسشنامه جمع

اطالعات موردنیاز مبتنـی بـر مـرور جـامع ادبیـات و      
اختاریافته گـردآوري؛ تحلیـل و   سـ  هـاي نیمـه   مصاحبه

هـا بـا    بررسی شدند. تجزیـه و تحلیـل مـتن مصـاحبه    
که به طـور   وتحلیل مضمون گیري از روش تجزیه بهره

بـه  کیفـی کـاربرد دارنـد     هـاي  هشاي در پژو گسترده
مـوثر دانـش و آگــاهی    هــايمنظـور شناسـایی مولفـه   
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پسـته انجـام    ینتـأم زنجیـره  پایداري مشتري بر بهبود 
جامعه مورد مطالعه در ایـن بخـش شـامل     .شده است
که  دایران بوکارشناسان حوزه صنعت پسته و خبرگان 

شناسایی شده و به  1از طریق سایت انجمن پسته ایران
فــی بر گیــري هدفمنــد از نــوع گلولــه بـه روش نمونــه 

گیري تا زمان  انتخاب گردیدند. شایان ذکر است نمونه
هـا یـا    نظري یعنی تا جـایی کـه داده  رسیدن به اشباع 

مفهوم جدیدي به دسـت نیامـد ادامـه یافـت. پـس از      
فرایند انجام  بیستمرسیدن به اشباع نظري در مصاحبه 

در بخش کمـی کـه جهـت     ها به اتمام رسید. مصاحبه
طبـق  باشـد، جامعـه آمـاري     وهش مـی تبیین مدل پـژ 

اطالعات بدست آمده از سایت انجمـن پسـته ایـران،    
نفر)، صادرکنندگان  67( نفر از  کشاورزان 156 شامل

حــوزه  نفــر) در 33نفــر) و خــدمات دهنــدگان ( 56(
نفر به  130که طبق فرمول کوکران بودند  صنعت پسته

نمونـه  انـد.   ان نمونه مـورد مطالعـه انتخـاب شـده    عنو
گیري تصادفی ساده  آماري این پژوهش به روش نمونه

جامعه آماري شانس برابر انتخاب شدند تا تمامی افراد 
هاي براي انتخاب شدن داشته باشند. در گردآوري داده

سـاخته  نامـه محقـق  از پرسـش  ،پژوهش بخـش کمـی  
ــه حــاوي پرســشاســتفاده شــده کــه  هــاي مربــوط ب

 متغیرهاي استخراج شـده مرحلـه اول پـژوهش (فـاز    
د. این پرسشنامه از نوع بسته بـوده و در  نباشکیفی) می

 1کامال مخالفم=اي لیکرت (از گزینهمقیاس طیف پنج 
) تنظیم گردیده است. روایی صوري 5کامال موافقم=تا 

و محتوایی پرسشنامه توسـط متخصصـان دانشـگاهی    
و پایایی نیز با ابزار سـنجش از   مورد تایید قرار گرفت

طریق محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی 
شـاخص  تعیین گردید. جهت سـنجش روایـی نیـز از    

در نهایت جهت تجزیه و محاسبه گردید.  اعتبار همگرا
ها و بـرازش مـدل مـورد مطالعـه نیـز، از      تحلیل یافته
یابی معـادالت سـاختاري و تحلیـل مسـیر     روش مدل

                                                
1. Iranpistachio.org 

افـزار  استفاده شده اسـت. بـراي ایـن منظـور، از نـرم     
SmartPLS3  ،چرا که این مـدل  بهره گرفته شده است

سـازي و  دهد تـا روایـی  می به پژوهشگر این امکان را
برازش کل مدل را به صـورت کامـل انجـام داده و از    

  قابل اتکا بودن یا نبودن مدل مفهومی آگاهی یابد.
  

  هاي تحقیقیافته
در بخـش کیفـی؛   : هاي بخش کیفی تحقیقالف) یافته

اطالعات موردنیاز مبتنـی بـر مـرور جـامع ادبیـات و      
سـاختاریافته گـردآوري؛ تحلیـل و     هـاي نیمـه   مصاحبه

درج گردیده  1خالصه ابعاد، در جدول بررسی شدند. 
گیـري از   ها با بهره تجزیه و تحلیل متن مصاحبهاست. 

اي در  که به طور گسترده وتحلیل مضمون روش تجزیه
. صـورت پـذیرفت  ، هاي کیفی کـاربرد دارنـد   پژوهش

متـون مصـاحبه بـا     سـازي  بدین شیوه که نخست پیاده
هاي تهیه شده طی جلسـات   خبرگان از روي یادداشت

مصاحبه، تکمیل گردید. پس از آن با مطالعه دقیق این 
متون، با استفاده از روش گلیزر در ابتدا براي هر یـک  

هـاي مسـتقل در قالـب     از متون مصاحبه تمـامی ایـده  
هاي فرعی شناسایی و به هـر کـدام    مفاهیم و مضمون

تصاص داده شد. این کار براي هر کـدام از  یک کد اخ
هـا بـا    ها انجـام و در صـورت وجـود بخـش     مصاحبه

هاي پیشـین، از همـان    مضامین مشابه در متن مصاحبه
کدهاي قبلی اختصـاص داده شـد. سـپس بـر اسـاس      

بنـدي   هاي فرعی شناسایی شده، دسـته  تمامی مضمون
هاي اصـلی   تري انجام شد و بدین ترتیب مضمون کلی
بیانگر عوامل اصلی کاربردپذیري است، شناسـایی  که 

گردید. در واقع فرآیند مذکور در دو مرحله کدگذاري 
واقعی (کدگذاري باز و انتخابی) و کدگـذاري نظـري   
صورت گرفت. به عبارتی در کدگـذاري بـاز از روش   

سطر استفاده شد. بعـد   ها به صورت سطربه تحلیل داده
ا کـه ظـاهرا چنـدان    از کدگذاري باز، انبوهی از کـده 

گیـري از روش   ارتباطی با هم ندارند پدیدار و با بهـره 
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هـاي   مقایسه پایدار، با مقایسه مفاهیم مختلـف، زمینـه  
ها کشف و کدهاي مـرتبط   مشترك بیشتري را میان آن

بنـدي و   با یکدیگر ترکیب و تحت عنوان مقوله گـروه 
ـ  گذاري مجدد شدند. سرانجام با مقایسه مقوله نام ا ها ب

یکدیگر، محورهاي مشـترك دیگـري یافـت شـد. بـا      
استفاده از ایـن تکنیـک، زمینـه ظهـور ابعـاد مشـترك       
مفاهیم، یعنی مقوله محوري که به عنوان مقوله اصـلی  

پـذیر   هاي فرعی است، امکان در بر گیرنده سایر مقوله
رایی قگردید. کدگذاران به طور پیوسته میان تفکر اسـت 

روابـط بـر اسـاس مـتن) و      (ایجاد مفاهیم، مقوالت و
تفکر قیاسی (آزمون مفاهیم، مقوالت و روابط در قبال 

هـاي فرعـی را بـه     آمد بودند تا مقوله و  متن) در رفت
هـاي اصـلی مـرتبط نماینـد. زمـانی کـه مقولـه         مقوله

محوري نمودار شد، مرحله نهایی کدگـذاري انتخـابی   

ــه  ــذاري مقول ــی کدگ ــد.   یعن ــاز ش ــوري آغ ــاي مح ه
منـد   نتخابی عبارت است از انتخاب سـامان کدگذاري ا

ها با سایر  هاي اصلی (مضمون) و ارتباط دادن آن مقوله
هاي فرعی)، اعتبار بخشیدن به روابط  ها (مضمون مقوله

و پرکردن جاهاي خالی با مقوالتی که نیاز به اصالح و 
در ایـن مرحلـه کدگـذاري    . گسترش بیشـتري دارنـد  

طریق مراجعـه مجـدد بـه     ها از روابط نهفته بین مقوله
هاي نهایی  متن مصاحبه، بازبینی کدها انجام و مضمون

استخراج گردید. در نهایـت بـا اسـتفاده از کدگـذاري     
هـا در   انتخابی ضمن یکپارچه سازي و پاالیش مقولـه 

هـاي اصـلی بـا     چارچوب نظـري پـژوهش، مضـمون   
هاي فرعی زیرمجموعه ارائـه   مشخص نمودن مضمون

نفر از خبرگان منتخب که در زمان  5 گردید و تأییدیه
.مصاحبه به ایشان مراجعـه شـده بـود نیـز اخـذ شـد      

  
  زنجیره تامین پسته از دیدگاه خبرگان پایداري دانش و آگاهی مشتري بر بهبود تأثیرعوامل موثر بر  -1جدول 

  هاي فرعیمقوله  مقوله اصلی

  کشاورزيدانش 

 ؛آبیاري کافی درختان پسته بخصوص در اواخر بهار  
 تغذیه مناسب درختان پسته جهت حفظ شادابی و باالرفتن مقاومت نسبت به امراض و آفات؛ 

 اهش تراکم قارچ آسپرژیلوس در باغباشند جهت ک ها می ز بقایاي آلی که میزبان رشد قارچتمیز نگه داشتن کف باغ ا 

  هاي پسته با زمین؛ ظور از بین بردن امکان تماس دانههاي نزدیک به زمین به من تنک شاخههرس 
 کنند؛ مانند: کرم کراش،  هایی که راه ورود قارچ آسپرژیلوس به مغز پسته را باز می مبارزه جدي با آفات بویژه آن

 سن، کرم گلویی انار؛

 وره برداشت از طریق سرعت دادن به پسته چینی جهت انتخاب زمان برداشت صحیح به همراه کوتاه کردن طول د
 حفظ کیفیت ظاهري محصول؛بمنظور حفظ سالمت پوست سبز و کاهش فرصت رشد قارچ و تولید سم در باغ 

  هاي تمیز؛ عدم تماس پسته با زمین کف باغ در حین برداشت با بکارگیري چادرشب 
  هاي فرآوري جهت جلوگیري از پالسیدگی پوست  آوري و حمل سریع محصول برداشت شده به کارگاه جمع

  .سبز و رشد قارچ و ترشح سم در محیط گرم و مرطوب پسته در حین حمل
  

فرآوري دانش 
و  پسته تازه
  خشک

  پوست کردن و خشک کردن سریع پسته تازه برداشت شده به منظور جلوگیري از پالسیدگی پوست سبز و رشد
 قارچ و ترشح سم؛

  بار مصرف جهت شستشو و تفکیک وزنی پسته؛ تمیز و یکاستفاده از آب 

 هاي سنگین و سالم؛ کم وزن و احتماالً آلوده از پستههاي  کارگیري حوض آب جهت جداسازي پستهب 
 هاي هواي محیط در صورت نیاز به ذخیره موقت پسته تر پوست شده در طول  ز سیلوي مجهز به دمندهاستفاده ا

 داشتن دماي پسته بمنظور توقف رشد و فعالیت قارچ آسپرژیلوس؛خط فرآوري تر جهت خنک نگه 

 هاي حرارتی جهت کاهش زمان و افزایش ظرفیت خشک کردن و رساندن رطوبت پسته به  استفاده از خشک کن
 درصد وزنی؛ 9کمتر از 

  روي میدان  درصد وزنی با استفاده از هوادهی و یا پهن کردن بر 5رساندن رطوبت نهایی پسته خشک به کمتر از



 اللهی یفناصر س/ ... یداريبر بهبود پا یاندانش و آگاهی مشتر یرتأث یبررس 

145  

 در زیر نور آفتاب؛

 هاي خشک در محیط خنک و خشک سرپوشیده و عاري از جوندگان تا زمان  آوري و نگهداري موقت پسته جمع
 ؛انتقال به کارگاه فرآوري پسته خشک

 پس از جداسازي پسته هاي دهن بست و زیرغربالی	هاي دانه دستگاه، بوسیله آبی ته هاي پسته اصلی جریان از  
 آفت و زده زده،گنجشک کپک دار، لک گو، هاي دانه مانند( آفالتوکسین داشتن به مشکوك و ظاهري عیوب داراي

 خارج شوند؛ اشینبینایی مسیستم اي اتوماتیک داراي ه ماشین از استفاده با یا و دستی بصورت باید نیز) زده

 و معیوب هاي دانه حذف جهت گرم 51 از بیش به مغز عیار افزایش هاي پسته دهن بست در صورت محموله 
 به نزدیک افالتوکسین به آلودگی خندان احتمال پسته از کامل شدن عاري و خشک حوض از استفاده با زده سن

رت رعایت اصول بهداشتی و فرآوري صحیح در حین عملیات آب خندان کردن حتی از در صو و داشته صفر
 کمتري دارند؛ هاي ته آبی طبیعی خندان تمیز شده خطر آلودگی پسته

 ها، نمونه هاي نهایی جهت اطمینان از پاك بودن بایستی مورد  پس از اتمام عملیات فرآوري خشک بر روي پسته
 آزمون مکرر افالتوکسین (مطابق با دستورالعمل هاي مشخص) قرار گیرند؛

 احل بعدي فرآوري مانند گیرند و آماده فروش و یا ارسال به مر هاي پاك سپس داخل بسته بندي فله قرار می پسته
 شوند؛ دادن در داخل انبار نگهداري می برشته کردن و بو

 هاي آلوده، استخراج روغن پسته و جداسازي  تنها راه شناخته شده فعلی براي جداسازي آفالتوکسین از پسته
  باشد. آفالتوکسین از روغن پسته بوسیله فیلترهاي رسی می

  
انبارداري دانش 

  و حمل

 همواره  جلوگیري از رشد قارچ آسپرژیلوس و ترشح سم افالتوکسین توسط آن رطوبت پسته خشک بایدمنظور  هب
 درصد باشد؛ 6کمتر از 

 ها باید در جاي خشک و خنک نگهداري شوند؛ ر دوره انبارداري یا حمل، پستهد 

 .محل استقرار محموله پسته باید عاري از حشرات و جوندگان باشد  

بازاریابی و  دانش
  توزیع

 شناخت نحوه تحقیقات بازاریابی و شناسایی مشتري؛ 

 آگاهی از نحوه تبلیغات و جذب مخاطب؛ 
 هاي نوین در کاهش زمان ایده تا بازاریابی و توزیع محصول؛ میزان بکارگیري فناوري 

 هاي توزیع و نحوه ارتباط با آنان؛ شناسایی انواع کانال 

 محصول اولیه به بازار؛گذاري محصول و ارائه  نسخه 

 بینی حجم و بازار محصوالت جدید؛ پیش 

 گیري ارزش نام تجاري؛ اندازه 
 گیري میزان مخاطبین در تبلیغات. هاي اندازه روش  

دانش پشتیبانی و 
  خدمات

 آگاهی از تطبیق محصول با سطح نیاز مشتریان؛ 

 ها به ابزارهاي مناسب؛ آموزش کارشناسان و تجهیز آن 

  دادن خشنودي مشتریان؛هدف قرار 

 ها به مشتریان, ارائه خدمات از طریق همه کانال 
 افزایش تعامالت با مشتریان و ارائه خدمات پشتیبانی به صورت فعال با آنان؛ 

 ها. آوري بازخوردهاي مشتري و عمل به آن جمع  
  
  
  
  
  

 بعد زیست محیطی 

  مرحله کاشت و داشت محصول پسته؛توجه به کاهش مصرف آب در 

 ها و کودهاي شیمیایی؛ کش استفاده موثر و مناسب از سموم، آفت 

 آگاهی از چرخه حیات محصول در زنجیره تأمین؛ 

 تأکید محصوالت و تولیدات پاك؛ 
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مدیریت زنجیره 

  تأمین پایدار

 محیطی در تمامی مراحل زنجیره تأمین؛ رعایت قوانین و مقررات زیست 

 تالش در کاهش ضایعات محصول؛ 

  فرهنگ خرید سبز؛تقویت 

 ها. توجه به بازیافت زباله 

 بعد اجتماعی 

 مدنظر قرار دادن خواست و نیاز مشتریان در کل فرآیند زنجیره تأمین محصول؛ 
 تأکید ویژه بر کیفیت و سالم بودن محصول؛ 

 ها؛ پذیري اجتماعی در تمام بخش مسئولیت 

 مین؛تقویت ارتباطات و همکاري با همه افراد درگیر در زنجیره تأ 

 .افزایش شفافیت مراحل زنجیره تأمین پسته 

 بعد اقتصادي 

 تولیدات پسته باید مقرون به صرفه باشد؛ 
 حمل و نقل باید در فرآیند زنجیره تأمین رعایت شود؛رچگی انسجام و یکپا 

 پذیري منابع در دسترس باید مدنظر قرار گیرد؛ انعطاف 

 کیفیت محصول افزایش پیدا کند؛ 

  عامل مهمی در پایداري زنجیره تأمین پسته توسعه یابد.نوآوري به عنوان  
  هاي تحقیق منبع: یافته

  
پس از انجام مصاحبه با خبرگـان و ارائـه جـدول    

هـا در ایـن    کامل نتایج کدگذاري و تحلیل کیفـی داده 
هاي بدست آمده از تحلیل کیفـی، بعـد    بخش، طبق تم

ــه ــه  از مقول ــذاري، مولف ــدي و کدگ ــژوهش  بن ــاي پ ه
در  با توجه به نتـایج کسـب شـده   استخراج گردیدند. 

ی جهـت  لمد ادامه فرضیات پژوهشی مطرح گردیده و
بررسی تأثیر دانش و آگاهی مشتریان بر بهبود پایداري 

ارائـه  زنجیره تأمین پسته در ایران از دیـدگاه خبرگـان   
قابل مشـاهده اسـت. مـدل     1در شکل  است که شده

جهت تأیید، مجـدد در   مطرح شده؛و فرضیات  حاضر
مورد تأیید آنـان   که متعاقبا نداختیار خبرگان قرار گرفت

   ست.قرار گرفته ا
 

  فرضیات پژوهش
زنجیـره   مـدیریت دانش کشاورزي در مشتریان بـر   -

  پسته در ایران تأثیر معناداري دارد. پایدار تأمین
دانش کشاورزي بر دانش فـرآوري در مشـتریان در    -

  پسته تأثیر معناداري دارد.پایدار زنجیره تأمین 

مدیریت زنجیره تأمین دانش فرآوري در مشتریان بر  -
  در ایران تأثیر معناداري دارد.پایدار پسته 

ــر دانــش انبــارداري و حمــل در   - دانــش فــرآوري ب
ــره  ــدار پســته مشــتریان در زنجی ــأمین پای ــأثیر ت ت

  معناداري دارد.
مـدیریت  مشـتریان بـر   در دانش انبارداري و حمـل   -

در ایران تأثیر معنـاداري  زنجیره تأمین پایدار پسته 
  د.دار

دانش انبارداري و حمل بر دانش بازاریابی و توزیـع   -
پسـته تـأثیر    تـأمین پایـدار  در مشتریان در زنجیره 

  معناداري دارد.
مـدیریت  دانش بازاریابی و توزیع در مشـتریان بـر    -

در ایران تأثیر معنـاداري   زنجیره تأمین پایدار پسته
  دارد.

ــش پشــتیبانی و  - ــر دان ــع ب ــابی و توزی  دانــش بازاری
پسـته  تأمین پایدار خدمات در مشتریان در زنجیره 

  تأثیر معناداري دارد.
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مـدیریت  دانش پشتیبانی و خدمات در مشتریان بـر   -
در ایران تأثیر معنـاداري  زنجیره تأمین پایدار پسته 

  دارد.

  

  
  

  هاي تحقیق) مدل مفهومی پژوهش (منبع: یافته -4شکل 

  هاي تحقیق) مدل ضرایب مسیر و بارهاي عاملی الگوي پژوهش (منبع: یافته -5 شکل
  

در بخـش کمـی    :هاي بخش کمـی تحقیـق  ب) یافته
سازي معـادالت  سازي تفسیري و مدلپژوهش از مدل

ساختاري، جهت تحلیل عاملی تأییدي استفاده شده که 
اسـت.  انجام گرفته  SmartPLS3از طریق و نرم افزار 

در این بخش مدل تدوین شده براي عوامـل مـوثر در   
زنجیره پایداري بر بهبود  اندانش و آگاهی مشتری تأثیر

مقولـه   6از دیـدگاه خبرگـان از    در ایـران  پسته ینتأم
تشکیل شده و براي مشـخص شـدن بارهـاي عـاملی     

ها، از طریق تحلیل عاملی تأییدي و از طریـق نـرم    آن
ــه تخمــین آن پرداختــه شــده  SmartPLS3افــزار  ب
  است.

 کشاورزي
 فرآوري

 
انبارداري و 

 حمل

بازاریابی و 
 توزیع

 

پشتیبانی و 
 خدمات

مدیریت زنجیره تامین 
 پایدار پسته

 محیطیبعد زیست بعد اجتماعی بعد اقتصادي
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مقدار مالك براي مناسب بـودن ضـرایب بارهـاي    
است. ضرایب بارهاي عـاملی مربـوط بـه     4/0عاملی 

باشد. معیار دوم بیشتر می 4/0هاي تحقیق از همه عامل
گیري، روایی همگـرا اسـت   هاي اندازهاز بررسی مدل

خـود   که به بررسی همبستگی هر عامـل بـا سـواالت   
میــزان همبســتگی یــک عامــل بــا  AVEپــردازد.  مــی

دهــد کـه هــر چـه ایــن   سـواالت خـود را نشــان مـی   
همبستگی بیشتر باشد، برازش نیز بیشتر است. در این 

بیشتر یا مساوي  AVEتحقیق براي تمام متغیرها مقدار 
). با توجه به اینکه مقدار مناسـب  2است (جدول  5/0

 AVE 5/0و بـراي   7/0براي ضریب آلفاي کرونبـاخ  
است و تمامی معیارهـا در قسـمت سـنجش بارهـاي     

تـوان مناسـب بـودن    عاملی مقدار مناسبی دارنـد، مـی  
وضعیت پایایی و روایی همگرایی تحقیق را تأیید کرد. 
براي بررسی بـرازش مـدل عـاملی تأییـد پـژوهش از      

تـرین  اساسی شود که اولین وچندین معیار استفاده می
اسـت. در   t-valueیا همان  tداري  ها، ضرایب معنیآن

بیشتر شود، نشان  96/1صورتی که مقدار این اعداد از 
ــین عامــل هــا و در نتیجــه، تأییــد از صــحت رابطــه ب

  است. 95/0هاي پژوهش در سطح اطمینان  فرضیه
  

  زاي مدلنضریب تعیین متغیرهاي درو -2جدول 
  ضریب تعیین  متغیرها

  596/0  کشاورزيدانش 
  610/0  دانش فرآوري

  684/0  دانش انبارداري و حمل
  587/0  دانش بازاریابی و توزیع

  641/0  دانش پشتیبانی و خدمات
  501/0  مدیریت زنجیره تأمین پایدار

  هاي تحقیق منبع: یافته
  

شود اطالعات جدول فوق، مالحظه میبا توجه به 
قـرار دارد و   5/0که ضریب تعیـین متغیرهـا بیشـتر از    

توان بیان کرد که برازش مدل، متوسط به بـاال و در  می
عوامـل  سـازه   بررسـی پایـایی   سطح خوبی قرار دارد.

پایداري دانش و آگاهی مشتري بر بهبود  تأثیرموثر در 
بـا   از دیـدگاه خبرگـان   در ایـران  پسـته  ینتأمزنجیره 

که براي محاسـبه همـاهنگی    استفاده از آلفاي کرونباخ

شـود و مقـدار    کار برده مـی  به گیري درونی ابزار اندازه
و  دهنده پایـایی قابـل قبـول اسـت     نشان 7/0باالتر از 

هـا بـا یکـدیگر را     که همبسـتگی سـازه  پایایی ترکیبی 
یـداري  نشـان از پا  6/0کند و مقدار بـاالي   محاسبه می

گیري است. انجام شده  درونی مناسب براي مدل اندازه
  ).3است (جدول 

  

  پایایی نتایج بدست آمده براي هر یک از عوامل -3جدول 
  آلفاي ترکیبی  آلفاي کرونباخ  متغیرها

  909/0  870/0  دانش کشاورزي
  949/0  942/0  دانش فرآوري
  866/0  764/0  حملدانش انبارداري و 

  906/0  867/0  دانش بازاریابی و توزیع
  914/0  888/0  دانش پشتیبانی و خدمات

  938/0  921/0  مدیریت زنجیره تأمین پایدار
  هاي تحقیق منبع: یافته
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شود با توجه به اطالعات جدول فوق، مالحظه می
سـازه از پایـایی   که همه عوامل شناسایی شده در این 

باالیی برخوردارند. پایـایی ترکیبـی و ضـریب آلفـاي     
اسـت. در   7/0ها بـاالتر از  کرونباخ درمورد همه متغیر

مـورد ایـن دو معیـار،     نتایج بررسی عوامـل در نتیجه، 
ــی   ــد م ــدل را تایی ــب م ــرازش مناس ــد. ب ــی کن بررس

هاي پژوهش با استناد به مقادیر ضرایب مسیر و  فرضیه
  جام گرفته است. آماره تی ان

  

  هاي تحقیق) (منبع: یافته هاي مستقیم مدل ساختاري فرضیه -6 شکل
  

هـا  اعداد مشخص شده بر روي فلـش  6در شکل 
اســت و ضــرایب مســیر کــه  T-valueنشــان دهنــده 

شـود. بـراي   نمایانگر شدت تأثیر است، مشـاهده مـی  
 مقادیر بـزرگ  95/0ها در سطح اطمینان آزمون فرضیه

به معناي وجود ارتبـاط   96/1تر و مساوي قدر مطلق 
معنادار بین دو متغیر است. جهت تأثیر براساس مثبت 

 الگوي درونی، شود.یا منفی بودن این مقادیر تعیین می
دهـد  ارتباط بین متغیرهاي مکنون پژوهش را نشان می

هـاي  تـوان بـه بررسـی فرضـیه    و با استفاده از آن مـی 
هاي پژوهش این پژوهش پرداخت. مالك تأیید فرضیه

 96/1بـاالتر از   tاست که ضریب مسیر مثبت و آماره 
ارائه شده  4باشد، نتایج برازش الگو درونی در جدول 

  است.
شود، بـا توجـه   مشاهده می 4جدول طور که در همان

از نـه فرضـیه    p-valueو همچنـین   tبه مقـدار آمـاره   
ادعاي بیـان شـده بـراي همـه مسـیرهاي      مطرح شده، 

جز مسیر دانش بازاریابی و توزیع بر مدیریت  اصلی به
زنجیره تأمین پایـدار کـه رد شـد، مـورد تأییـد قـرار       

  گرفت. 
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  نتایج برازش الگوي درونی -4 جدول

  مسیر ساختاري
ضریب 

  مسیر
  ضریب

t  
ي رمعنادا
p  

 05/0 سطح 
  درصد

  تأثیرات مستقیم
  تأیید  047/0  991/1  061/0  مدیریت زنجیره تأمین پایدار دانش انبارداري و حمل 
  تأیید  000/0  567/34  869/0  دانش بازاریابی و توزیع دانش انبارداري و حمل 

  تأیید  000/0  206/69  918/0  دانش پشتیبانی و خدمات   بازاریابی و توزیع دانش
  رد  445/0  764/0  069/0  مدیریت زنجیره تأمین پایدار   دانش بازاریابی و توزیع

  تأیید  000/0  236/47  860/0  دانش انبارداري و حمل دانش فرآوري 
  تأیید  009/0  625/2  143/0  مدیریت زنجیره تأمین پایدار دانش فرآوري 

  تأیید  000/0  427/4  234/0  مدیریت زنجیره تأمین پایدار دانش پشتیبانی و خدمات 
  تأیید  000/0  793/107  940/0  دانش فرآوري دانش کشاورزي 
  تأیید  000/0  995/4  508/0  مدیریت زنجیره تأمین پایدار دانش کشاورزي 

  تأثیرات غیرمستقیم
  تأیید  000/0  038/40  809/0  دانش انبارداري و حمل دانش فرآوري دانش کشاورزي 

  تأیید  000/0  849/24  748/0  دانش بازاریابی و توزیع  دانش انبارداري و حمل دانش فرآوري 
دانش  دانش انبارداري و حمل  دانش فرآوري دانش کشاورزي 
  بازاریابی و توزیع

  تأیید  000/0  904/21  703/0

دانش پشتیبانی و   دانش بازاریابی و توزیع دانش انبارداري و حمل 
  خدمات

  تأیید  000/0  261/30  798/0

 دانش بازاریابی و توزیع  دانش انبارداري و حمل دانش فرآوري 
  دانش پشتیبانی و خدمات

  تأیید  000/0  678/21  686/0

دانش  دانش انبارداري و حمل  دانش فرآوري دانش کشاورزي 
  تأیید  000/0  396/19  645/0  دانش پشتیبانی و خدمات بازاریابی و توزیع

مدیریت زنجیره تأمین پایدار   دانش انبارداري و حمل دانش فرآوري 
  پسته

  رد  051/0  957/1  052/0

مدیریت  دانش انبارداري و حمل  دانش فرآوري دانش کشاورزي 
  زنجیره تأمین پایدار پسته

  رد  050/0  962/0  049/0

مدیریت زنجیره  دانش بازاریابی و توزیع دانش انبارداري و حمل
  تأمین پایدار پسته

  رد  448/0  760/0  060/0

 دانش بازاریابی و توزیع دانش انبارداري و حمل  دانش فرآوري
  مدیریت زنجیره تأمین پایدار پسته

  رد  450/0  757/0  052/0

دانش  دانش انبارداري و حمل  فرآوريدانش    کشاورزيدانش 
  مدیریت زنجیره تأمین پایدار پسته بازاریابی و توزیع

  رد  450/0  755/0  049/0

  تأیید  009/0  612/2  134/0  مدیریت زنجیره تأمین پایدار پسته دانش فرآوري   دانش کشاورزي
مدیریت زنجیره  دانش پشتیبانی و خدمات  دانش بازاریابی و توزیع

  تأمین پایدار پسته
  تأیید  000/0  438/4  215/0

دانش پشتیبانی و   دانش بازاریابی و توزیع دانش انبارداري و حمل 
  مدیریت زنجیره تأمین پایدار پسته خدمات

  تأیید  000/0  362/4  187/0
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  دانش بازاریابی و توزیع دانش انبارداري و حمل   دانش فرآوري
  مدیریت زنجیره تأمین پایدار پسته دانش پشتیبانی و خدمات

  تأیید  000/0  321/4  161/0

دانش  دانش انبارداري و حمل   دانش فرآوري  دانش کشاورزي
مدیریت زنجیره تأمین  دانش پشتیبانی و خدمات  بازاریابی و توزیع

  پایدار پسته
  تأیید  000/0  303/4  151/0

  تحقیقهاي  منبع: یافته
  

  هاو پیشنهاد گیرينتیجهبندي،  جمع
دانـش و   تـأثیر ایـن پـژوهش بررسـی    هدف کلی 

در پسته  ینتأمزنجیره  پایداري مشتري بر بهبود آگاهی
از دیدگاه خبرگان بود. به ایـن منظـور ابتـدا بـه     ایران 

پژوهش با رویکرد کیفی پرداختـه  هاي شناسایی مولفه
 6مفهـوم و  55 شد. نتایج بخـش کیفـی نشـان دهنـده    

کشاورزي، دانش فـرآوري، دانـش   اصلیِ دانش مقوله 
انبارداري و حمل، دانـش بازاریـابی و توزیـع، دانـش     

  بود.پشتیبانی و خدمات، مدیریت زنجیره تأمین پایدار 
هاي اصلی دهد که هر یک از مقولهنتایج نشان می

و فرعی از قدرت تأثیرگـذاري متفـاوتی در الگـو بـر     
روي بهبود پایداري زنجیره تأمین پسته برخوردارند. از 

دانش کشاورزي بود که با ضـریب   ها:جمله این مقوله
بــر  508/0بــر دانــش فــرآوري و بــا ضــریب  940/0

مسـتقیم دارد. بـا    تـأثیر مدیریت زنجیره تـأمین پسـته   
) و موحــدي و 1393مطالعــات دیــن پنــاه و اخــوان (

) که به بررسی اثرات دانش کشاورزي 1400همکاران (
بـا توجـه بـه اهمیـت دانـش      پرداختند منطبق اسـت.  

ــی  ــنهاد م ــاورزي پیش ــه   کش ــه ب ــق توج ــود از طری ش
ــزاري    ــم از برگ ــی اع ــف ترویج ــازوکارهاي مختل س

هـاي   هاي آموزشی، بازدیدهاي میدانی روز از باغ دوره
ها،  اپی ترویجی مانند نشریهپسته، تهیه و توزیع مواد چ

ــش    ــه و پخ ــی، تهی ــترهاي ترویج ــورها و پوس بروش
هاي رادیویی و تلوزیونی مرتبط، اطالعات کافی  برنامه

در اختیار مشتریان در خصوص نحوه مدیریت زنجیره 
تأمین پایدار پسته و دانش فـرآوري قـرار گرفتـه و در    
 نتیجه، زمینه الزم براي افزایش دانش کشـاورزي آنـان  

نسبت به مدیریت زنجیره تأمین پایدار محصول پسـته  
و فرآوري آن و همچنین بکارگیري اقدامات مرتبط بـا  

در حال حاضـر جهـاد کشـاورزي در    آن فراهم شود. 
هــاي گونــاگون مشــغول انجــام فعالیــت ایــرانســطح 

تحقیقاتی، آموزشی، ترویجـی و اجرایـی هسـتند کـه     
ــاورزي    ــش کش ــت گســترش دان ــه جه ــرین گزین بهت

ها، مرکز تحقیقات به شود. در این سازمانمحسوب می
پردازنـد (تولیـد و کسـب     مـی  کشـاورزي تولید دانش 

هـاي بـه دسـت آمـده از طریـق      دانش)، دانش و یافته
هــا و  هـا، نشـریه  هــا، مقالـه ذخیـره در قالـب گـزارش   

دي نگهـداري و  هاي علمی همچنین فیلم و سی کتاب
نش) بخش تـرویج  شود (ذخیره و بازیابی دا منتشر می

این سازمان دانش تولیـدي یـا نگهـداري شـده را بـه      
ــد برگــزاري کــالس  روش ــاگونی مانن هــاي هــاي گون

هـاي آموزشـی، ویـدئو     ها، کارگـاه ترویجی، نمایشگاه
هاي رادیویی و تلوزیونی، اینترنت و ها، برنامه کنفرانس

کنـد (انتقـال و تسـهیم    منتقـل مـی  هاي مجـازي  شبکه
  دانش).

 860/0ان داد که دانش فرآوري با ضریب نتایج نش
بـر   143/0بر دانش انبارداري و حمـل و بـا ضـریب    

مدیریت زنجیره تأمین پایدار تأثیر مسـتقیم دارنـد. بـا    
و ) 1400، رســتمی ()1400گــروه ( مطالعــات افضــلی

) کـه بــه بررسـی نحــوه   1393نـاظوري و همکــاران ( 
 فرآوري پسته خشک و تازه پرداختنـد مطابقـت دارد.  

گـردد کـه پسـته متناسـب بـا      بدین منظور پیشنهاد می
هــاي فــرآوري برداشــت شــود و در  ظرفیــت کارگــاه

ترین زمان ممکن به کارگاه منتقل شود. شکستن  سریع
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کن، خروج دانه سالم پسته همـراه   دانه پسته در پوست
گیر، آلودگی پسته در حـوض  هاي پوك از پوك با دانه

سـوختگی آن در حـین   شدن پسـته و   شناوري، پوست
کردن از نقاط بحرانـی در عملیـات   گیري و خشک نم

محصـول برداشـت شـده بــه    فـرآوري پسـته هسـتند.    
هاي فـرآوري جهـت جلـوگیري از پالسـیدگی      کارگاه

پوست سبز و رشد قارچ و ترشح سم در محیط گرم و 
و حمـل   شده آوري جمعحمل مرطوب پسته در حین 

صحیح به همراه کوتاه زمان برداشت یع انجام شود. سر
کردن طول دوره برداشت از طریـق سـرعت دادن بـه    

 جهت حفظ سالمت پوست سبز انتخـاب  چیدن پسته
بمنظـور  فرصت رشد قارچ و تولید سم در بـاغ  شود. 

عدم تماس یابد.  حفظ کیفیت ظاهري محصول کاهش
حین برداشت بـا بکـارگیري    پسته با زمین کف باغ در

  وجه قرار گیرد.مورد ت چادرشب هاي تمیز
همچنین نتـایج نشـان داد کـه دانـش انبـارداري و      

بر دانش بازاریابی و توزیـع و   869/0حمل با ضریب 
بر مدیریت زنجیره تأمین پایدار تأثیر  061/0با ضریب 

مستقیم دارند. که با مطالعه نیشابوري جامی نیشابوري 
سیســتم انبــارداري  تــأثیر) کــه بــه 1396و مســیحی (
باشـد.   نجیره تأمین پرداختند همراستا میمعکوس بر ز

انبارها اجزایی مهم و اساسی در زنجیره تأمین هسـتند  
هاي مختلفی براي طراحـی  و به دلیل اهمیتشان، روش

ها ارائـه شـده اسـت. در حـال حاضـر،      و مدیریت آن
گیـرد کـه   هاي مختلفی صورت مـی انبارداري به شیوه

بـا   عمده آن بـه صـورت دسـتی و بخـش انـدك نیـز      
بدین منظور  شود.گیري از فناوري روز استفاده می بهره

هایی ماننـد ذخیـره بازیـابی     از سیستم شودپیشنهاد می
اتوماتیک و سیستم تشخیص فرکانس رادیویی استفاده 

هـا و  شود تا بهبود وضعیت در انبارها و کاهش هزینـه 
ــه دنبــال داشــته باشــد.   افــزایش کــارایی سیســتم را ب

هـا بایـد در    انبارداري یا حمل، پسته در دورههمچنین 
محـل اسـتقرار    جاي خشک و خنک نگهداري شوند؛

 محموله پسته باید عاري از حشرات و جوندگان باشد.
ــی  ــنهاد م ــین پیش ــردد  و همچن ــه گ ــط  ک ــه فق ــه ن ب

هـاي مـدیریت    بلکه استراتژي ،هاي بازاریابی استراتژي
آن  اي باشند که مشـتري خواهـان   باید به گونه نیزانبار 
که ترجیحات مصـرفی و رفتـار خریـد     درحالی. است

و  شـود نوع موجودي که باید در انبار نگهداري ، ها آن
بـارگیري    . نحـوه کنـد  را مشخص مـی  نحوه ارسال آن

سریع محصـوالت، عـدم وجـود خطاهـاي علیـاتی و      
خیر به هنگام ارسال سفارشات مشـتریان از  أنداشتن ت

مشـتریان اسـت کـه    هـاي   تـرین خواسـته   جملـه مهـم  
هــر مجموعــه تــه شــود. هــا پرداخ بایســت بــه آن مــی
وري و مدیریت  بایست به تعادل صحیحی بین بهره می

محصوالت براساس سفارشات مشتري دسـت یابـد و   
انبارداري به این شکل محقق نخواهد بود مگـر بـا در   

اي  هاي تمیز و درلحظـه  اختیار داشتن اطالعات و داده
  .آوري شده باشند جمع که به صورت مکانیزه

دانش بازاریـابی و   این نتایج نشان داد که بر  عالوه
بر دانش پشتیبانی و خـدمات   918/0توزیع با ضریب 

بر مدیریت  069/0تأثیر مستقیم داشته، ولی با ضریب 
. همچنـین  مسـتقیم نـدارد  تـأثیر  زنجیره تأمین پایـدار  

ــا ضــریب  ــر  .234/0دانــش پشــتیبانی و خــدمات ب ب
که بـا   زنجیره تأمین پایدار تأثیر مستقیم دارد، مدیریت
) کــه بــه بررســی 1395جعفــري و رضــایی (مطالعــه 

مطابقـت  پرداختند  و خدمات مدیریت دانش بازاریابی
ــاهی از    دارد. ــش و آگ ــتن دان ــازار و داش ــناخت ب ش

هاي متعـددي بـراي    بازاریابی و توزیع محصول مزیت
را قادر  مشتري دارد. شناخت یک برند خوب مشتریان

کنندگان آن ارتباط برقـرار کـرده و    سازد تا با توزیع می
مند گردند. همچنین آگاهی از بـازار   از مزایاي آن بهره

ها و انتخاب خوب و موثر در وي  باعث کاهش هزینه
اي را بـــراي  گـــردد. دانـــش بازاریـــابی زمینـــه مـــی
بنـدي   هاي درست آینده در مشتري و اولویت بینی پیش

کـاهش  سازد. و نهایتا احتمال  را فراهم مینیازهاي او 



 اللهی یفناصر س/ ... یداريبر بهبود پا یاندانش و آگاهی مشتر یرتأث یبررس 

153  

بـدین منظـور    .گـردد  ضرر و افزایش سود را منجر می
گردد در جهت پایداري مـدیریت زنجیـره    پیشنهاد می

تأمین پسته باید در ارتبـاط بـا مشـتریان بـه بـرآوردن      
فـرد بـه    تقاضا و نیاز مشتري و ارائه ارزش منحصـربه 

وي توجه گردد تا در نهایت بتواند در بازار نفوذ کرده 
و مشتریان خود را افزایش و راضی نماید. فلذا جهت 

دانـش بازاریــابی و توزیـع در مشــتریان الزم    افـزایش 
است تا به ایجاد بستري مناسب براي تعامالت فکـري  
و جریان آزاد اطالعات (فراهم نمودن امکان جلسـات  

هاي کاري، جلسات غیررسـمی) و   بحث آزاد در گروه
هـا،   گونـه همکـاري   تشویق مشتریان به شرکت در این

ز دانش جدید برداري ا تشویق مشتریان براي یادداشت
براي اسـتفاده مجـدد و بـه اشـتراك گذاشـتن دانـش،       
توسعه فرهنگ یادگیري و تسهیم اطالعـات گروهـی،   

هـاي جدیـد در    با استفاده از در اختیار گذاشتن کتـاب 
ــالس  ــزاري ک ــروش، برگ ــابی و ف ــه بازاری ــاي  زمین ه

صـورت کارگـاه    هـاي نـوین بـه    آموزشی، ارائـه روش 
  آموزشی پرداخته شود.

را  به نتایج بدست آمده پیشـنهادات پژوهشـی   با توجه
  زیر ارائه داد:به شرح  توان می
شناسایی معیارها و طراحی مدل، بنیان مطالعـات و   -

ــژوهش ــدلی را   پ ــاربردي اســت. هــیچ م هــاي ک
توان بدون نقـص و مبـرّا از تغییـر و تکامـل      نمی

شـود بـراي افـزایش     دانست. بنابراین پیشنهاد می
بیشتري در زمینه تدوین مدل غناي کار، مطالعات 

  و عوامل آن انجام پذیرد.
هـاي   جا که درك مفهوم پایداري بـراي گـروه   از آن -

توانـد متفـاوت باشـد، دخالـت دادن      مختلف می

هاي پایـداري   سهامداران مختلف در توسعه اندازه
زنجیره تأمین و مدنظر قرار دادن اهمیت، حـدود  

میـت بسـیار   ها حائز اه و معیارهاي موردتوجه آن
  خواهد بود.

پژوهش حاضر در حوزه محصول پسته انجام شـده   -
هاي مشـابه را در   توان پژوهش است. در آینده می

  محصوالت دیگر به انجام رساند.
در این تحقیق از روش تحلیـل مضـمون در بخـش     -

کیفی و روش معادالت ساختاري در بخش کمـی  
د توانن هاي دیگري می استفاده شده است. پژوهش

ها را بدین منظور مورد  ها یا ترکیبی از آن سایر فن
  برداري قرار دهند. بهره

جامعه مورد مطالعه در این پـژوهش هـم در بخـش     -
کیفی و هم در بخش کمی از سایت انجمن پسته 

تواننـد   اند. تحقیقات آتی می ایران انتخاب گردیده
از خبرگان و متخصصان در جوامع دیگر را مورد 

   دهند. آزمون قرار
پژوهشــگران در تحقیقــات خــود همــواره بــا     

هایی مواجهند که پژوهش حاضر نیز از این  محدودیت
ها که در  ترین محدودیت امر مستثنا نبوده است. از مهم

توان به عدم وجود  سر راه این تحقیق وجود داشت می
مطالعات داخلی و خارجی کافی براي بررسی متغیرها 

ین تحقیق و در نتیجه عدم امکان با ابعاد ارائه شده در ا
هـاي دیگـر عـدم     مقایسه نتایج نام برد. از محـدودیت 

وجود تمایل و اشـتیاق جامعـه مـورد مطالعـه جهـت      
پاسخگویی به سواالت است. محدودیت بعدي مربوط 

آوري اطالعات است که مربوط بـه زمـان    به نوع جمع
خاصی است و براي پیش بینی آینده نیاز به انجام کار 

  والنی وجود دارد.ط
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