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Social, economic, political, and environmental issues besides the changing manner of 
consumers have attracted the attention of researchers toward food supply chain. The 
bread supply chain in Iran is a key component because of the strategic condition of 
wheat products in the food security policies, and bread as a main food of families. How-
ever, it should be mentioned that risk in the chain reduces its function and increases its 
challenges; therefore, it is imperative to investigate the bread supply chain management 
in Iran. To this aim, this study tries to suggest a framework for bread supply chain risk 
management in four phases, namely, the risk identification of the bread supply chain, 
the evaluation of bread supply chain risk, the analysis of bread supply chain risk, and 
the provision of resolution to combat against bread supply chain risk. The findings show 
that the policy makers should put into use the knowledge of bread supply chain risk 
management and employ a positive attitude. They need to tune their plans and policies 
at the micro and macro levels with the research findings, spreading the education and 
implementation of the knowledge in the risk management of these chains. Finally, the 
framework of the risk management of the bread supply chain in Iran is explained.
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مســائل اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی، زیســت محیطی و تغییــر در رفتــار مصرف کننــده 
ــت.  ــرده اس ــوف ک ــی معط ــواد غذای ــن م ــرۀ تأمی ــه زنجی ــان را ب ــه متخصص ــرعت توج به س
زنجیــرۀ تأمیــن نــان در ایــران به دلیــل اســتراتژیک بــودن محصــول گنــدم در سیاســت های 
امنیــت غذایــی و نــان به عنــوان غــذای اصلــی خانوارهــا، یکــی از زنجیره هــای تأمیــِن مهــم 
تلقــی می شــود. ایــن درحالــی اســت کــه ریســک در طــول زنجیــره باعــث اختــال و کاهــش 
عملکــرد آن شــده؛ بنابرایــن الزم اســت مدیریــت ریســک زنجیــرۀ تأمیــن نــان در ایــران مــورد 
بررســی قــرار گیــرد. بــه ایــن منظــور تحقیــق حاضر بــا هــدف ارائــۀ چارچوبــی بــرای مدیریت 
ریســک زنجیــرۀ تأمیــن نــان در ایــران در چهــار فــاز شــامل شناســایی ریســک های زنجیــرۀ 
تأمیــن نــان، بــرآورد ریســک های زنجیــرۀ تأمیــن نــان، ارزیابــی ریســک های زنجیــرۀ تأمیــن 
نــان و ارائــۀ راهکارهــای مقابلــه بــا ریســک های زنجیــرۀ تأمین نــان تدوین شــده اســت. نتایج 
تحقیــق نشــان داد سیاســت گذاران بایــد بــا آگاهــی )دانــش( از مدیریــت ریســک زنجیــرۀ 
ــرد و  ــطح خ ــت گذاری ها در س ــزی و سیاس ــه آن، و برنامه ری ــت ب ــرش مثب ــان و نگ ــن ن تأمی
کان بــا ابزارهــای تحقیــق، ترویــج، آمــوزش و اجــرا، در زمینــۀ مدیریــت ریســک ایــن زنجیره 
اقداماتــی اصولــی انجــام دهنــد. بــر ایــن اســاس، چارچوبــی بــرای مدیریــت ریســک زنجیرۀ 

تأمیــن نــان در ایــران و چگونگــی اجــرای آن ارائــه شــده اســت.
.Q16 :JEL طبقه بندی
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آذر هاشمی نژاد و همکاران. تدوین چارچوبی برای مدیریت ریسک زنجیرۀ تأمین نان در راستای سیاست های کلی کشاورزی.

1. مقدمه 
علی رغــم ظهــور فناوری هــای زیــاد در دهه هــای اخیــر، چالش هــای رشــد جمعیــت، فرســایش منابــع 
طبیعــی، افزایــش تقاضــا بــرای غــذا و تغییر عادات غذایــی مردم امنیــت غذایی را به یکــی از موضوعات 
ــرای تأمیــن امنیــت غذایــی  بحرانــی جهانــی تبدیــل کــرده اســت. در ایــن میــان، بخــش کشــاورزی ب
 رســالت مهمــی برعهــده دارد )خالــدی و فریــادرس، 1390(. بنابــر گــزارش بخــش توســعۀ بین المللــی
ایفــا می کنــد؛  امنیــت غذایــی  و   )2005(، کشــاورزی نقشــی کلیــدی در کاهــش فقــر جهانــی 
2/5میلیــارد نفــر در کشــورهای درحــال توســعه بــه بخــش  به گونــه ای کــه امــرار معــاش حــدود 
کشــاورزی وابســته اســت )Bill & Melinda Gates Foundation, 2013(. گســترش زنجیره هــای 
تأمیــن مــواد غذایــی یکــی از هشــت ُبعــد اثر گــذار بــر امنیــت غذایــی اســت )Walport, 2013(. زنجیــرۀ 
ــود  ــم می ش ــده خت ــه مصرف کنن ــت ب ــروع و درنهای ــده( ش ــاورز )تولیدکنن ــا کش ــی ب ــواد غذای ــن م تأمی
)Deep & Dani, 2009(. تکامــل مــداوم زنجیــرۀ تأمیــن غــذا و پیچیدگی هــای کلــی محیــط کشــاورزی 
ــن را  ــرۀ تأمی ــت زنجی ــه مدیری ــاز ب ــده، نی ــای مطرح ش ــی و چالش ه ــازار جهان ــد ب ــا رون ــراه ب ــذا هم و غ
ــت  ــی مدیری ــور کل ــت )Van der Vorst, da Silve & Trienekens, 2007(. به ط ــاخته اس ــروری س ض
ــزی تولیــد محصــول، روش برداشــت، عملیــات  ــد برنامه ری ــر مســائلی مانن ــد ب ــرۀ تأمیــن غــذا بای زنجی
فــرآوری مــواد غذایــی، مســیرهای بازاریابــی، فعالیت هــای پشــتیابی، ایمنــی مــواد غذایــی، تضمیــن 
 Tsolakis, Keramydas, Toka, Aidonis &( پایــداری مــواد غذایــی و مدیریــت ریســک اســتوار باشــد
Iakovou, 2012(. وقــوع ریســک در زنجیــرۀ تأمیــن منجــر بــه عــدم ارتباطــات و همکاری هــای مؤثــر، 
 Jüttner,( زیان هــا و آســیب های مالــی، کاهــش تقاضــا و ازبیــن رفتــن ایمنــی و امنیــت غــذا می شــود
Peck & Christopher, 2003( و نگرانی هــای فزاینــدۀ مشــتری و به تبــع هزینه هــای آن بــر جامعــه 
را درپــی دارد. ایــن نگرانــی از ایمنــی و امنیــت مــواد غذایــی موجــب افزایــش تمرکــز بــر علــل، اثــرات 
و پیشــگیری از انــواع ریســک ها می شــود )Deep & Dani, 2009(.  به منظــور شناســایی این گونــه 
اختــاالت و ریســک ها، بــه چشــم انداز جامعــی بــرای درک شــبکۀ پیچیــده ای از مشــکات به هم پیوســته 
تأمیــن زنجیــرۀ  ریســک  مدیریــت  زمینــه،  ایــن  در  اســت.  نیــاز  تأمیــن  زنجیــرۀ  در  سیســتم های 
امــروزی،  پیش بینــی  غیرقابــل  و  پرریســک  کســب وکار  شــرایط  در  مهــم  مکانیســمی  به عنــوان   
تأمیــن  زنجیــرۀ  ریســک  )Colicchia & Strozzi, 2012(. مدیریــت  ایفــا می کنــد  نقــش اساســی 
شــامل سلســله مراتب شناســایی تــا کنتــرل ریســک در کل اجــزای زنجیــرۀ تأمیــن بــوده و به طــور 
Hal-( دربرمی گیــرد  را  ریســک  کنتــرل  و  کاهــش  ارزیابــی،  بــرآورد،  شناســایی،  مراحــل  کلــی 
likas, Karvonen, Pulkkinen, Virolainen & Tuominen, 2004; Tummala & Schoen -
herr, 2011; Musa, 2012(. ایــن موضــوع بــرای زنجیــرۀ تأمیــن نــان اهمیــت بیشــتری می یابــد؛ 
ــی  ــاد سیاس ــی در اقتص ــش مهم ــان نق ــه ن ــی ب ــدم و دسترس ــه واردات گن ــزون ب ــتگی روزاف ــرا وابس زی
ایفــا می کنــد  ایــران،  پویایــی اجتماعــی کشــورها، به خصــوص کشــورهای خاورمیانــه ازجملــه  و 
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آذر هاشمی نژاد و همکاران. تدوین چارچوبی برای مدیریت ریسک زنجیرۀ تأمین نان در راستای سیاست های کلی کشاورزی.

از  یکــی  گنــدم  ایــران،  در   .)Ahmed,  Hamrick, Guinn, Abdulsamad & Gereffi, 2013(
از  بیشــتر  می شــود.  محســوب  کشــور  غذایــی  امنیــت  سیاســت های  در  اســتراتژیک  محصــوالت 
 .)Amid, 2007( 60 درصــد از زمین هــای قابــل کشــت کشــور بــه کشــت گنــدم اختصــاص دارد
فائــو گــزارش  بر اســاس  می آیــد.  به شــمار  خانوارهــا  تغذیــۀ  ســبد  در  مهــم  اقــام  از  یکــی   نــان 
47 درصــد از کالــری روزانــۀ خــود را از مصــرف   )2012(، خانواده هــای ایرانــی به طــور متوســط 
ــرژی  ــد از ان ــب 46/2 و 59/3 درص ــد. به ترتی ــن می کنن ــای آن تأمی ــایر فراورده ه ــدم و س ــدات گن تولی
ــن و  ــود )فاطمی امی ــن می ش ــان تأمی ــران از ن ــتایی در ای ــهری و روس ــاکنان ش ــی س ــوی غذای در الگ
ــت در  ــزی و حرک ــت گذاری، برنامه ری ــه سیاس ــت هرگون ــاس، الزم اس ــن اس ــر ای ــی، 1393(. ب مرتضای
راســتای مدیریــت ریســک زنجیــرۀ تأمیــن نــان، هــم از نظــر فنــی و هــم از نظــر مطالعــات اجتماعــی، 
درنظــر گرفتــه شــود. بســیاری از محققــان بــرای کاهــش اختــاالت زنجیــرۀ تأمیــن در ارتبــاط بــا انــواع 
ــن  ــرۀ تأمی ــک زنجی ــت ریس ــت مدیری ــی را جه ــای مختلف ــتراتژی ها و مدل ه ــک ها، اس ــف ریس مختل
توســعه داده انــد. در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت چارچوبــی بومــی بــرای مدیریــت ریســک زنجیــرۀ 

ــد از:  ــق عبارت ان ــش های تحقی ــود. پرس ــن ش ــران تدوی ــان در ای ــن ن تأمی

مهم ترین ریسک های مرتبط با زنجیرۀ تأمین نان کدام اند؟	 

چگونه می توان ریسک های زنجیرۀ تأمین نان را شناسایی کرد؟ 	 

احتمال وقوع هریک از ریسک های زنجیرۀ تأمین نان به چه میزان است؟	 

تأثیــر هریــک از ریســک های زنجیــرۀ تأمیــن نــان بــر کّمیــت و کیفیــت محصــول مرتبــط 	 
چقــدر اســت؟ 

هریک از ریسک های زنجیرۀ تأمین نان تا چه میزان قابل مدیریت است؟	 

ــال 	  ــر و احتم ــدت تأثی ــوع، ش ــال وق ــاس احتم ــان براس ــن ن ــرۀ تأمی ــک های زنجی ریس
تشــخیص در چــه ســطوحی دســته بندی می شــوند؟

ریسک های زنجیرۀ تأمین نان در قالب چه راهکارهایی قادر به مدیریت است؟  	 

2. پیشینۀ تحقیق 

ــی  ــرای ارزیاب ــی ب ــن چارچوب ــوان تبیی ــا عن ــی ب ــی )1393( تحقیق ــار دیوکائ ــی و تب ــی قادیکائ صفائ
ــرکت های  ــازی در ش ــبکۀ ف ــل ش ــد تحلی ــتفاده از فراین ــا اس ــی ب ــواد غذای ــن م ــرۀ تأمی ــداری زنجی پای
منتخــب تولیــدی فراورده هــای گوشــت اســتان مازنــدران انجــام داده انــد. به منظــور دســتیابی بــه 
هــدف، از چارچــوب ارزیابــی پایــداری ســازمان خواربــار کشــاورزی به منزلــۀ مــدل اولیــۀ تحقیــق 
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اســتفاده شــده اســت. یافته هــای تحقیــق نشــان داد ســامت جســمانی، روانــی و اجتماعــی کارکنــان 
ــد. همچنیــن از میــان  ــه زنجیــرۀ تأمیــن پایدارن ــه ای مهم تریــن معیارهــای دســتیابی ب و گازهــای گلخان
زیرمعیارهــای ابعــاد حکمرانــی و اقتصــادی، به ترتیــب زیرمعیارهــای تولیــد گواهی شــده و ایمنــی 

ــد.   ــرگان، باالتریــن درجــۀ اهمیــت را کســب کردن ــدگاه خب مــواد غذایــی از دی

مجــرد، ســاالرپور و صبوحــی )1392( تحقیقــی بــا عنــوان مدیریــت زنجیــرۀ تأمیــن رب گوجه فرنگــی 
در اســتان خراســان شــمالی انجــام دادنــد و بــا اســتفاده از برنامه ریــزی خطــی تصادفــی چندمرحله ای به 
بررســی مســئلۀ برنامه ریــزی تولیــد در صنعــت تولیــد رب گوجه فرنگــی پرداختنــد. بدیــن منظــور، بــرای 
توصیــف زنجیــرۀ تأمیــن رب گوجه فرنگــی و ارائــۀ الگویــی بــرای عرضــۀ نامعّیــن ایــن محصــول، از مــدل 
ــت های  ــبۀ سیاس ــت محاس ــه، جه ــم تجزی ــک الگوریت ــه ای و ی ــی چندمرحل ــی تصادف ــزی خط برنامه ری
بهینــۀ فــروش اســتفاده و میــزان بهینــۀ تولیــد، فــروش و میــزان موجــودی انبــار در دوره هــای مختلــف 
ــا ریســک عرضــۀ نهــاده  ــی ب ــج نشــان داد صنعــت تولیــد محصــوالت غذای ــد. نتای تولیــد را تعییــن کردن

ــد.   ــد مواجه ان ــی و نوســانات قیمــت نهاده هــای تولی ــه عوامــل طبیع ازجمل

ــد  ــتفاده از فراین ــا اس ــک ب ــت ریس ــی و مدیری ــوان ارزیاب ــا عن ــه ای ب ــکونهایر )2011( مطالع ــاال و اس تام
مدیریــت ریســک زنجیــرۀ تأمیــن انجــام داده انــد. هــدف ایــن تحقیــق پیشــنهاد رویکردهــای منســجم و جامــع 
بــرای مدیریــت ریســک در زنجیــرۀ تأمیــن اســت. یافته هــای تحقیــق نشــان داد ریســک های زنجیــرۀ تأمیــن را 
می تــوان به طــور موثرتــر بــا اســتفاده از فراینــد مدیریــت ریســک زنجیــرۀ تأمیــن مدیریــت کــرد. رویکرد ارائه شــده 
در ســه فــاز شــامل فــاز اول: شناســایی ریســک، اندازه گیــری ریســک و ارزیابــی ریســک؛ فــاز دوم: ارزشــیابی 
ــا  ــایر مؤلفه ه ــک، و س ــارت ریس ــرل و نظ ــوم: کنت ــاز س ــک؛ ف ــش ریس ــی و کاه ــای احتمال ــک، برنامه ه ریس
ازجملــه هدایت کننــدگان، طبقه بنــدی ریســک، معیارهــای ارزشــیابی تأمین کننــده و تــدارکات، اندازه گیــری 

عملکــرد تأمین کننــده و تــدارکات طراحــی شــده اســت. 

اوسوســارپونگ و دیگــران )2013( مطالعــه ای بــا عنــوان ارزیابــی ریســک های زنجیــرۀ تأمیــن در 
ــک  ــک ها از روش تکنی ــرآورد ریس ــی و ب ــور ارزیاب ــد. به منظ ــام داده ان ــا انج ــور غن ــو در کش ــت کاکائ صنع
نتایــج تحقیــق،  براســاس  اثــرات آن )FMEA( اســتفاده شــده اســت.  و  ارزیابــی حــاالت شکســت 
ــی  ــک سیاس ــازار، ریس ــک ب ــد، ریس ــک تولی ــامل ریس ــو ش ــت کاکائ ــده در صنع ــک های شناسایی ش ریس
ــالی،  ــا، خشک س ــات و بیماری ه ــان داد آف ــج نش ــن نتای ــت. همچنی ــوده اس ــت محیطی ب ــک زیس و ریس
آتش ســوزی، نوســانات قیمــت کاکائــو، نوســانات نــرخ ارز، نوســانات نــرخ بهــره و قاچــاق از دالیــل عمــدۀ 
ریســک های شناسایی شــده اســت. مهم تریــن عوامــل ریســک نیــز نبــود اطاعــات بیــن بخش هــای 

ــت. ــوده اس ــت محیطی ب ــرایط زیس ــره و ش ــف زنجی مختل

ــام  ــی انج ــتوران سوش ــن در رس ــرۀ تأمی ــک زنجی ــت ریس ــوان مدیری ــا عن ــی ب ــی )2014( تحقیق ــو و ی ل
ــد. روش جمــع آوری اطاعــات در ایــن تحقیــق، مصاحبــه و پرســش نامه و روش تحقیــق آن مطالعــۀ  داده ان
مــوردی بــوده اســت. اطاعــات مــورد نظــر در مطالعــۀ مــوردی از طریــق مصاحبــه و بررســی اســناد و مــدارک 
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جمــع آوری شــده اســت. براســاس نتایــج جمــع آوری اطاعــات، پنــج نــوع ریســک در زنجیــرۀ تأمین رســتوران 
وجــود دارد کــه شــامل ریســک های عرضــه، تقاضــا، زیســت محیطی، فراینــد و کنتــرل اســت. ســپس از طریق 
مصاحبــه بــا تأمین کننــدگان، فعالیت هایــی به منظــور مدیریــت ریســک زنجیــرۀ تأمیــن بررســی و چارچــوب 
ــه پنــج مؤلفــۀ مصرف کننــده، هزینــه، محیــط،  نظــری طراحــی شــده اســت. در چارچــوب طراحی شــده ب
زمــان و انعطاف پذیــری توجــه شــده اســت. نتایــج نشــان داد مدیریــت ریســک زنجیــرۀ تأمیــن نقــش مهمــی 
ــرۀ  ــت زنجی ــر و ســود بیشــتر ایفــا می کنــد. همچنیــن مدیری ــت، عملکــرد بهت در رســتوران در افزایــش رقاب
تأمیــن می توانــد تأثیــر بزرگــی در خدمــات بــه مشــتریان، هزینه هــا، محیــط زیســت، زمــان و انعطاف پذیــری 
داشــته باشــد. نتایــج مطالعــۀ مــوردی نشــان داد کــه ریســک عرضــه و ریســک تقاضــا ریســک های عمــده 
در زنجیــرۀ تأمیــن رســتوران بــوده اســت. درنهایــت بــه راه حل هایــی بــرای کاهــش ریســک های موجــود در 
مدیریــت زنجیــرۀ تأمیــن ازجملــه ایجــاد رابطــۀ خــوب بــا تأمین کننــدگان، ایجــاد قوانیــن بــرای چــک کــردن 
ذخایــر، داشــتن تعــداد زیــاد تأمین کننــده بــرای وابســته نبــودن بــه یــک تأمین کننــده اشــاره شــده اســت.  

3. مبانی نظری 

3ـ1. زنجیرۀ تأمین مواد غذایی
مســائل اجتماعــی، اقتصــادی و زیســت محیطی، نظیــر رشــد جمعیــت، عــدم حاصل خیــزی خــاک، کاهــش 
ــه  ــرعت توج ــده، به س ــار مصرف کنن ــرات در رفت ــازار و تغیی ــانات ب ــات، نوس ــت ضایع ــی، مدیری ــع طبیع مناب
 .)Gava, Bartolini, Brunori & Galli, 2014( عمــوم را بــه زنجیــرۀ تأمیــن مــواد غذایــی جلــب کــرده اســت
زنجیــرۀ تأمیــن مــواد غذایــی کشــاورزی شــامل مجموعــه ای از عملیــات متوالــی، ازجملــه تأمیــن نهاده هــا، 
ــت:  ــرف، اس ــی و مص ــات غذای ــی، خدم ــع، بازاریاب ــرآوری، توزی ــازی، ف ــت، ذخیره س ــس از برداش ــد، پ تولی
عملیاتــی از مزرعــه تــا ســفره )Jaffee, Siegel & Andrews, 2008(. زنجیــرۀ تأمیــن مــواد غذایــی را می تــوان 

ــان داد. ــکل 1 نش ــورت ش به ص

)Zecca & Rastorgueva, 2014 :Source( شکل 1. زنجیرۀ تأمین مواد غذایی

3ـ2. زنجیرۀ تأمین نان در ایران 
در ایــران، ماننــد بســیاری از کشــورهای جهــان، نــان حاصــل از گنــدم مهم تریــن مــادۀ غذایــی روزانــۀ مــردم 
ــی از  ــان یک ــدن دارد. ن ــاز ب ــورد نی ــن م ــرژی و پروتئی ــن ان ــده ای در تأمی ــش عم ــد و نق ــکیل می ده را تش
ــد  ــکیل می ده ــور را تش ــردم کش ــی از م ــت عظیم ــی اکثری ــذای اصل ــت و غ ــی اس ــواد غذای ــن م ضروری تری
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)عزت احمــدی، نورمحمــدی، قدســی و کافــی، 1389(. بنابرایــن پژوهــش دربــارۀ زنجیــرۀ تأمیــن نــان حائــز 
اهمیــت اســت. گنــدم مــورد نیــاز مصــرف کشــور از دو منبــع تولیــد داخلــی و واردات تأمیــن می شــود. درواقع 
واردات گنــدم به منظــور جبــران کمبــود عرضــۀ داخلــی انجــام می شــود. بــا توجــه بــه تــداوم حاکمیــت اقتصاد 
معیشــتی در اقتصــاد روســتایی کشــور، به ویــژه در بخــش کشــاورزی، هنــوز به دالیلی بخــش ناچیــزی از گندم 
ــن مابه التفــاوت گنــدم  ــازار عرضــه نمی شــود. بنابرای ــه ب ــه مصــرف خــود کشــاورزان می رســد و ب مصرفــی ب
تولیــدی کشــاورزان بــه دولــت فروختــه می شــود. گنــدم تولیــدی و وارداتــی پــس از گذرانــدن مرحلــۀ خریــد 
ــی  ــود. بخش ــا( می ش ــیلوها و انباره ــازی )س ــتم ذخیره س ــل وارد سیس ــتم حمل و نق ــط سیس ــی، توس دولت
ــاق  ــن اتف ــود. ای ــۀ آرد می ش ــل کارخان ــتقیمًا تحوی ــازی مس ــود ذخیره س ــل کمب ــز به دلی ــدار ورودی نی از مق
بیشــتر در فصــل تابســتان کــه محصــول داخلــی خریــداری می شــود، رخ می دهــد. دولــت گنــدم را براســاس 
ــازی  ــای ذخیره س ــیلوها و انباره ــق س ــدم از طری ــب، گن ــن ترتی ــد. بدی ــع می کن ــهمیه بندی توزی ــام س نظ
ــا  ــدی کارخانه ه ــپس آرد تولی ــود و س ــای آرد می ش ــل کارخانه ه ــاده ای تحوی ــل ج ــبکۀ حمل ونق ــط ش توس
بــا توجــه بــه نظــام ســهمیه بندی بیــن واحدهــای تولیــد نــان توزیــع می گــردد. ســپس نــان تولیــدی در بیــن 
مصرف کننــدگان توزیــع می شــود )شــیخی، 1382( . در شــکل 2 چارچوبــی از زنجیــرۀ تأمیــن نــان در ایــران 

نشــان داده شــده اســت.

شکل 2. زنجیرۀ تأمین نان در ایران )منبع: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، 1395(

3ـ3. ریسک در زنجیرۀ تأمین
در منابــع و آثــار مرتبــط بــا ایــن حــوزه، تعاریــف مختلفــی از ریســک زنجیرۀ تأمین ارائه شــده اســت. ریســک 
زمانــی در زنجیــرۀ تأمیــن اتفــاق می افتــد کــه حــوادث غیرمنتظــره جریــان مــواد از تأمین کننــدگان اولیــه به 
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مصرف کننــدگان نهایــی را مختــل کنــد )Waters, 2007(. قانــون ســاربانیس ـ اکســلی1 اذعــان می کنــد کــه 
ــًا ریســک پذیر اســت. یــان، هیــو و وانگ مــی 2 )2009( معتقدنــد ریســک های زنجیــرۀ  زنجیــرۀ تأمیــن ذات
تأمیــن عــدم قطعیــت یــا حوادثــی هســتند کــه بــر یــک یــا چنــد جــزء زنجیــرۀ تأمیــن اثــر منفــی می گذارنــد 
و درنتیجــه بــازده عملیاتــی زنجیــرۀ تأمیــن را کاهــش می دهنــد یــا منجــر بــه اختــال و شکســت در زنجیــره 
می شــوند. وانــگ و آبارشــی3 )2014( نشــان داده انــد کــه ریســک زنجیــرۀ تأمیــن هرگونــه احتمالــی اســت 
کــه باعــث عــدم تطابــق بیــن منابــع زنجیــرۀ تأمیــن و تقاضــای  بــازار شــود؛ به طــوری کــه منجــر بــه کاهــش 
عملکــرد زنجیــره تأمیــن گــردد. گیــو، فانــگ و وینســتون4 )2006( ریســک های زنجیــرۀ تأمیــن را حــوادث 
ناگهانــی کــه باعــث انحــراف قابــل توجهــی در عرضــه، تقاضــا، هزینه هــا و یــا کیفیــت هدفمنــد می شــود، 

ــد.   ــف کرده ان تعری

3ـ4. مدیریت ریسک زنجیرۀ تأمین 
مدیریــت ریســک زنجیــرۀ تأمیــن5 از ســال 2000م به طــور چشــمگیری مــورد توجــه علــم و صنعــت قــرار 
گرفــت )Jafarnejad, Ebrahimi, Abbaszadeh & Abtahi, 2014(. به دنبــال افزایــش عاقــه بــه مطالعــه 
ــد.  ــر کردن ــات ذک ــون7 )2003( آن را در مج ــر6 )2003( و آتکینس ــار هاس ــن ب ــرای اولی ــه، ب ــن زمین در ای
جاتــر و دیگــران )2003( در مطالعاتشــان بــر کل زنجیــرۀ تأمیــن تمرکــز داشــتند و مدیریــت ریســک زنجیــرۀ 
ــرای  ــب ب ــردی و مناس ــتراتژی های راهب ــرای اس ــک و اج ــوۀ ریس ــع بالق ــایی مناب ــامل شناس ــن را ش تأمی
ــد. درواقــع  تمــام اجــزای زنجیــرۀ تأمیــن، به منظــور کاهــش آســیب پذیری زنجیــرۀ تأمیــن تعریــف کرده ان
مدیریــت ریســک زنجیــرۀ تأمیــن بــرای کنتــرل ریســک هایی اســت کــه بــر حرکــت کارآمــد فراینــد اطاعات، 
 Rajabinasr, Nourbakhshian,( ــد ــر دارن ــن تأثی ــرۀ تأمی ــف زنجی ــای مختل ــوالت در بخش ه ــواد و محص م
Hooman & Seyedabrishami, 2013(. طبــق اظهــارات یــان و یانگشــنگ8 )2008( و یــان و دیگــران 
)2009(، مدیریــت ریســک زنجیــرۀ تأمیــن یــک رویکــرد مدیریــت سیســتماتیک و علمــی اســت کــه شــامل 
ــن  ــتفاده از مقرون  به صرفه تری ــن، اس ــرۀ تأمی ــی زنجی ــی و خارج ــک داخل ــری ریس ــایی و اندازه گی شناس
روش بــرای کنتــرل ریســک ها، ایجــاد سیســتم نظــارت و بازخــورد  بــرای کنتــرل ریسک هاســت کــه از ایــن 
ــت ریســک  ــنهادی مدیری ــدل پیش ــد. در شــکل 3 م ــیب پذیری زنجیره هــای تأمیــن کاهــش یاب ــق آس طری

زنجیــرۀ تأمیــن نــان در ایــران نشــان داده شــده اســت.  

1. Sarbanes-Oxley
2. Yan, Hui & Wangmei
3. Wang & Abareshi
4. Guo, Fang & Whinston
5. Supply Chain Risk Management (SCRM)
6. Hauser  
7. Atkinson
8. Yan & Yongsheng
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کارخانجات 
 تولید آرد

 تولید

 
 شناسایی ریسک

 
 برآورد ریسک

 ارزیابی ریسک
(ریسک هاي خیلی قوي، قوي، 
 متوسط، ضعیف، خیلی ضعیف)

راهکارهاي مدیریت 
 ریسک

شکل 3. مدل پیشنهادی مدیریت ریسک زنجیرۀ تأمین نان در ایران  )منبع: یافته های تحقیق(

4. روش تحقیق  
روش تحقیــق حاضــر، روش ترکیبــی اکتشــافی متوالــی9 کیفــی ـ کّمــی ـ کیفــی اســت؛ به طــوری کــه 
ابتــدا داده هــای کیفــی و ســپس داده هــای کّمــی گــردآوری و تحلیــل می شــود. پــس از آن براســاس 
ــرای  ــپس ب ــود و س ــکافی می ش ــده موش ــدا پدی ــن ابت ــود. بنابرای ــری می ش ــی نتیجه گی ــای کیف داده ه
ــوع از روش  ــذا در ایــن ن ــه  کار گرفتــه می شــود. ل تعییــن روابــط متغیرهــای کیفــی، داده هــای کّمــی ب
ــی  ــای کیف ــر داده ه ــگر ب ــازد و پژوهش ــی را می س ــای کّم ــی داده ه ــای کیف ــی، داده ه ــق ترکیب تحقی
به جــای داده هــای کّمــی تأکیــد می کنــد و بــرای تعییــن یافته هــای کیفــی بــه داده هــای کّمــی متوســل 
ــک در  ــت ریس ــدل مدیری ــای م ــر برمبن ــق حاض ــی و آذر، 1395(. تحقی ــرد، الوان ــود )دانایی ف می ش

9. Sequential exploratory mixed methods research
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ــان،  ــن ن ــرۀ تأمی ــک های زنجی ــرآورد ریس ــان، ب ــن ن ــرۀ تأمی ــک های زنجی ــایی ریس ــاز شناس ــار ف چه
ــن  ــرۀ تأمی ــک های زنجی ــا ریس ــه ب ــای مقابل ــۀ راهکاره ــان و ارائ ــن ن ــرۀ تأمی ــک های زنجی ــی ریس ارزیاب
ــک های  ــی ریس ــی، تمام ــوری بنیان ــی تئ ــاس روش شناس ــاز اول، براس ــت. در ف ــده اس ــام ش ــان انج ن
ــع،  ــازی، توزی ــدم، ذخیره س ــد گن ــره )تولی ــف زنجی ــای مختل ــک بخش ه ــان به تفکی ــن ن ــرۀ تأمی زنجی
ــی  ــرآورد و ارزیاب ــدف ب ــا ه ــوم ب ــاز دوم و س ــده اند. در ف ــایی ش ــان( شناس ــرف ن ــان، مص ــد آرد و ن تولی
ــان، براســاس عــدد اولویــت ریســک )RNP(10 کــه از حاصل ضــرب ســه  ریســک های زنجیــرۀ تأمیــن ن
ــت،  ــده اس ــت آم ــرل به دس ــال کنت ــک و احتم ــر ریس ــدت تأثی ــک، ش ــوع ریس ــال وق ــاخص احتم ش
ــًا )0(،  ــای اص ــک برمبن ــوع ریس ــال وق ــاخص احتم ــوند. ش ــدی می ش ــرآورد و اولویت بن ــک ها ب ریس
یــک بــار در پنــج ســال گذشــته )1: خیلــی کــم(، دو بــار در پنــج ســال گذشــته )2: کــم(، بیــن دو تــا 
ــر  ــاد(، ه ــته )4: زی ــال گذش ــج س ــار در پن ــش از ده ب ــط(، بی ــته )3: متوس ــال گذش ــج س ــار در پن ده ب
ــا 39  ســال )5: خیلــی زیــاد(؛ شــدت تأثیــر آن برمبنــای زیــر 20 درصــد )1: خیلــی کــم(، بیــن 20 ت
ــاالی  ــاد(، ب ــد )4: زی ــا 79 درص ــن 60 ت ــط(، بی ــد )3: متوس ــا 59 درص ــن 40 ت ــم(، بی ــد )2: ک درص
ــرل(،  ــل کنت ــد )3: غیرقاب ــر 30  درص ــای زی ــرل برمبن ــال کنت ــاد(؛ و احتم ــی زی ــد )5: خیل 80 درص
ــورد  ــرل( م ــل کنت ــد )1: قاب ــاالی 70 درص ــرل(،  ب ــل کنت ــدودی قاب ــد )2: تاح ــا 69 درص ــن 30 ت بی
ســنجش قــرار گرفتــه اســت. درنهایــت برمبنــای فــن فاصلــۀ انحــراف معیــار از میانگیــن اعــداد 
ــک های  ــوی، ریس ــک های ق ــوی، ریس ــی ق ــک های خیل ــته ریس ــج دس ــه پن ــت آمده، ب ــک به دس ریس
ــاز  ــدند. در ف ــی ش ــطح بندی و ارزیاب ــف س ــی ضعی ــک های خیل ــف، ریس ــک های ضعی ــط، ریس متوس
ــر  ــان در ه ــن ن ــرۀ تأمی ــک های زنجی ــا ریس ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــای مدیریت ــق، راهکاره ــارم از تحقی چه

ــه شــده اســت.  ــی ارائ ــره براســاس روش گــروه کانون بخــش از زنجی

ــران  ــان ای ــن ن ــرۀ تأمی ــت اندرکار زنجی ــان دس ــان و متخصص ــی کارشناس ــامل تمام ــدف ش ــۀ ه جامع
ــان  ــرف ن ــان و مص ــد ن ــد آرد، تولی ــدم، تولی ــع گن ــازی و توزی ــدم، ذخیره س ــد گن ــای تولی در بخش ه
اســت. به منظــور انتخــاب افــراد نمونــه، از روش نمونه گیــری هدفمنــد مــوارد شناخته شــده یــا 
ــود.  ــان ب ــان و متخصص ــال کارشناس ــد به دنب ــورت هدفمن ــه به ص ــت ک ــده اس ــتفاده ش ــروف11 اس مع
ــد  ــد نتوان ــۀ جدی ــی نمون ــت؛ یعن ــورت گرف ــوری ص ــباع تئ ــا اش ــت ت ــه یاف ــدر ادام ــری آن ق نمونه گی
150 کارشــناس و متخصــص به عنــوان نمونــۀ تحقیــق  اطاعــات جدیــدی ارائــه دهــد. بنابرایــن 

ــدند.  ــاب ش انتخ

ابــزار جمــع آوری داده هــا ترکیبــی از روش هــای مصاحبــۀ نیمه ســاختارمند، مشــاهده، چک لیســت و 
ــت.  ــوده اس ــوع ب ــینۀ موض ــۀ پیش مطالع

داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Excel مورد تحلیل قرار گرفته است. 

10. Risk Priority Number
11. Revelatory cases sampling
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5. یافته های تحقیق 
ــای  ــک بخش ه ــان به تفکی ــن ن ــرۀ تأمی ــک های زنجی ــی ریس ــی، تمام ــوری بنیان ــای تئ ــاز اول، برمبن در ف
مختلــف زنجیــره شــامل تولیــد گنــدم، ذخیره ســازی، توزیــع، تولیــد آرد، تولید نــان و مصرف آن، شناســایی 
ــاخته  ــم( س ــه )مفاهی ــای ثانوی ــپس کده ــود و س ــاز می ش ــه آغ ــای اولی ــی از کده ــوری بنیان ــده اند. تئ ش
می شــود و پــس از آن بــا مقوله هــا )طبقه هــا( پایــان می یابــد. در ایــن بخــش بــرای شناســایی ریســک ها، 
بــا افــراد نمونــه مصاحبــه صــورت گرفــت. ســپس براســاس مصاحبه هــا کدهــای اولیــه، کدهــای ثانویــه و 
ــی در  ــوری بنیان ــل تئ ــک های حاص ــدن ریس ــخص ش ــس از مش ــاز دوم، پ ــد. در ف ــتخراج ش ــا اس مقوله ه
فــاز اول، گویه هایــی در قالــب چک لیســت هایی بــرای هــر بخــش تنظیــم گردیــد و در اختیــار نمونــه 
ــوع،  ــال وق ــاخص احتم ــه ش ــاس س ــک را براس ــل ریس ــر عام ــه ه ــد ک ــته ش ــا خواس ــت و از آن ه ــرار گرف ق
ــت آمده  ــداد به دس ــای اع ــوم، برمبن ــاز س ــپس در ف ــد. س ــی کنن ــرل وزن ده ــال کنت ــر و احتم ــدت تأثی ش
ــه پنــج دســتۀ خیلــی قــوی، قــوی، متوســط، ضعیــف و خیلــی ضعیــف ســطح بندی شــدند.  ریســک ها ب
نتایــج حاصــل از ریســک های شناسایی شــده و بــرآورد و ارزیابــی بخش هــای مختلــف زنجیــرۀ تأمیــن نــان 

ــت. ــده اس ــا 6 آم ــداول 1 ت ــک در ج به تفکی
جدول 1. ریسک های شناسایی شده و برآورد و ارزیابی آن ها در بخش تولید گندم

جزء زنجیرۀ 
اولویت RPNریسک هاتأمین نان

سطح ریسکریسک

تولید گندم

ریسک خیلی قوی20/051ریسک محیطی

ریسک قوی9/132ریسک ایمنی محصول و محیط زیست

ریسک متوسط8/233ریسک تأمین نهاده ها

ریسک متوسط7/684ریسک فعالیت های مزرعه

ریسک متوسط7/535ریسک زیرساخت ها

ریسک متوسط7/146ریسک فناوری

ریسک متوسط6/307ریسک دسترسی به اطاعات و آموزش های ترویجی

ریسک متوسط6/248ریسک مالی

ریسک ضعیف3/979ریسک بازار

ریسک ضعیف3/9510ریسک تحقیق و توسعه

ریسک ضعیف3/2711ریسک انسانی

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن)منبع: یافته های تحقیق(
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جدول 2. ریسک های شناسایی شده و برآورد و ارزیابی آن ها در بخش ذخیره سازی

سطح ریسکاولویت ریسکRPNریسک هاجزء زنجیرۀ تأمین نان

ذخیره سازی

ریسک خیلی قوی6/661ریسک محیطی

ریسک قوی4/452ریسک محصول ذخیره شده

ریسک متوسط3/773ریسک محل ذخیره سازی

ریسک متوسط2/614ریسک مدیریتی و نظارتی

ریسک متوسط2/545ریسک زیرساخت ها

ریسک متوسط1/526ریسک بهداشت و ایمنی کار

ریسک خیلی ضعیف0/337ریسک آموزشی و اطاعاتی

ریسک خیلی ضعیف0/168ریسک انسانی

)منبع: یافته های تحقیق(

جدول 3. ریسک های شناسایی شده و برآورد و ارزیابی آن ها در بخش توزیع

سطح ریسکاولویت ریسکRPNریسک هاجزء زنجیرۀ تأمین نان

توزیع

ریسک حمل ونقل
ریسک خیلی قوی3/621)ماشین های حمل ونقل(

ریسک خیلی قوی3/182ریسک زیرساخت ها

ریسک متوسط2/163ریسک زمانی

ریسک متوسط2/104ریسک مالی

ریسک متوسط2/045ریسک اطاعاتی

ریسک متوسط1/666ریسک محیطی

ریسک خیلی ضعیف0/627ریسک نظارت و مدیریت

ریسک خیلی ضعیف0/548ریسک انسانی

)منبع: یافته های تحقیق(
فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

464

پاییز 1399. دورۀ 8. شمارۀ 3

آذر هاشمی نژاد و همکاران. تدوین چارچوبی برای مدیریت ریسک زنجیرۀ تأمین نان در راستای سیاست های کلی کشاورزی.

جدول 4. ریسک های شناسایی شده و برآورد و ارزیابی آن ها در بخش تولید آرد

سطح ریسکاولویت ریسکRPNریسک هاجزء زنجیرۀ تأمین نان

تولید آرد

ریسک خیلی قوی5/831ریسک تأمین مواد اولیه

ریسک خیلی قوی5/502ریسک اقتصادی

ریسک خیلی قوی5/203ریسک مالی

ریسک قوی4/794ریسک فناوری

ریسک قوی4/665ریسک مدیریتی و نظارتی

ریسک متوسط3/666ریسک فعالیت های تبدیلی

ریسک متوسط2/837ریسک آموزشی

ریسک متوسط2/508ریسک اجتماعی

ریسک ضعیف1/669ریسک زیرساخت ها

ریسک ضعیف1/3710ریسک تقاضا

ریسک ضعیف1/3311ریسک بسته بندی

ریسک ضعیف1/1612ریسک عرضه

ریسک خیلی ضعیف0/3413ریسک ذخیره سازی

ریسک خیلی ضعیف0/2714ریسک ایمنی و بهداشت کار

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن)منبع: یافته های تحقیق(



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

465

پاییز 1399. دورۀ 8. شمارۀ 3

آذر هاشمی نژاد و همکاران. تدوین چارچوبی برای مدیریت ریسک زنجیرۀ تأمین نان در راستای سیاست های کلی کشاورزی.

جدول 5. ریسک های شناسایی شده و برآورد و ارزیابی آن ها در بخش تولید نان

سطح ریسکاولویت ریسکRPNریسک هاجزء زنجیره تأمین نان

تولید نان

ریسک خیلی قوی10/241ریسک تأمین مواد اولیه

ریسک قوی9/612ریسک اجتماعی

ریسک قوی9/493ریسک اقتصادی

ریسک قوی9/404ریسک مالی

ریسک قوی9/305ریسک قیمت

ریسک قوی9/206ریسک سامت محصول

ریسک قوی8/187ریسک بسته بندی

ریسک متوسط7/768ریسک محیطی

ریسک متوسط7/659ریسک فرایند پخت

ریسک متوسط7/6010ریسک ذخیره سازی

ریسک متوسط7/0511ریسک زیرساخت ها

ریسک متوسط7/0212ریسک مدیریتی و نظارتی

ریسک متوسط5/9613ریسک عرضه

ریسک متوسط4/5314ریسک تقاضا

ریسک متوسط4/4815ریسک فناوری

ریسک ضعیف3/5016ریسک انسانی

ریسک ضعیف2/6817ریسک ایمنی و بهداشت کار

ریسک خیلی 1/9218ریسک دسترسی به آموزش
ضعیف
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جدول 6. ریسک های شناسایی شده و برآورد و ارزیابی آن ها در بخش مصرف نان

سطح ریسکاولویت ریسکRPNریسک هاجزء زنجیرۀ تأمین نان

مصرف نان

ریسک قوی2/331ریسک کیفیت محصول

ریسک متوسط2/222ریسک نگه داری محصول

ریسک متوسط2/093ریسک سامت محصول

ریسک متوسط2/004ریسک خرید محصول

ریسک متوسط1/985ریسک اطاع رسانی

ریسک متوسط1/936ریسک تقاضا

)منبع: یافته های تحقیق(

در فــاز چهــارم، بــا اســتفاده از روش گــروه کانونــی، راهکارهــای مدیریتــی جهــت مقابلــه بــا 
گنــدم،  تولیــد  شــامل  زنجیــره  مختلــف  بخش هــای  به تفکیــک  نــان  تأمیــن  زنجیــرۀ  ریســک های 
ــه همیــن منظــور در هــر  ــه شــده اســت. ب ــان ارائ ــد و مصــرف ن ــد آرد، تولی ــع، تولی ذخیره ســازی، توزی
بخــش از زنجیــرۀ تأمیــن، یــک گــروه کانونــی متشــکل از اعضــای ســه تــا ده نفــره تشــکیل شــد و نظــر 
ــش  ــک و کاه ــگیری از ریس ــن، پیش ــرار گرفت ــرض ق ــش در مع ــاس کاه ــا براس ــارۀ راهکاره ــراد درب اف
ریســک مــورد پرســش قــرار گرفــت. نتایــج حاصــل از راهکارهــای پیشــنهادی از جانــب صاحب نظــران در 
بخــش تولیــد گنــدم، به منظــور کاهــش در معــرض قــرار گرفتــن ریســک، شــامل مدیریــت آب، مدیریــت 
خــاک، مدیریــت کودهــا و ســموم، ارائــۀ امکانــات و تســهیات )ماشــین آالت مــورد نیــاز کشــت( جهــت 
ــش  ــت کاه ــی درجه ــت های حمایت ــۀ سیاس ــه، ارائ ــح مزرع ــت صحی ــا، مدیری ــع فعالیت ه ــام به موق انج
تأمیــن نهاده هــا، مشــارکت  مصــرف نهاده هــای شــیمیایی، حمایت هــای دولتــی و غیردولتــی در 
کشــاورزان در مراحــل قبــل و حیــن اجــرای روش هــای جدیــد آبیــاری و بهره بــرداری از آب و نگــه داری 
ــن را  ــای نوی ــه روش ه ــاورزانی ک ــکل از کش ــار متش ــای همی ــکیل گروه ه ــی، تش ــای زهکش از کانال ه
بــه کار می گیرنــد، دادن اطاعــات دقیــق هواشناســی بــه کشــاورزان، انتشــار نشــریات اســتفادۀ بهینــه 
ــۀ  از آب، سیاســت ها و برنامه هــای مدرنیزه ســازی، حمایــت و ســرمایه گذاری در تحقیــق و توســعه، ارائ
برنامه هــا و سیاســت های حمایــت مالــی توســط دولــت، حمایــت و ارتقــای فعالیت هــای آموزشــی 
ـ ترویجــی و بهبــود ارتباطــات اســت. به منظــور پیشــگیری از ریســک راهکارهایــی شــامل افزایــش 
بهــره وری در مصــرف نهــادۀ آب )ســطحی یــا زیرزمینــی(، اجــرای طرح هــای ســد و آبخیــزداری و 
آبخــوان داری و شــبکه های آبیــاری، اســتفاده از کودهــای آلــی و زیســتی به جــای کودهــای شــیمیایی، 
ــتی و  ــاورزی زیس ــر کش ــی ب ــای مبتن ــتفاده از روش ه ــی، اس ــورزی حفاظت ــای خاک ــری روش ه به کارگی
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ــویی  ــتفاده از آبش ــا اس ــدیمی ب ــور و س ــای ش ــم رخ خاك ه ــول از نی ــای محل ــویی نمک ه ــاده، آبش کم نه
بــا روش غرقابــی متنــاوب، مدیریــت تلفیقــی حاصل خیــزی خــاك )اســتفادۀ تلفیقــی از کودهــای 
ــت در  ــت و برداش ــین آالت کاش ــم، آب و ماش ــود، س ــذر، ک ــه ب ــی ب ــتی، دسترس ــی و زیس ــیمیایی، آل ش
زمــان مناســب، به کارگیــری ارقــام اصاح شــدۀ مقــاوم بــه خشــکی، شــوری، آفــات و بیماری هــا، 
ــارزۀ  ــی، مب ــاوب زراع ــبز در تن ــود س ــتفاده از ک ــات، اس ــک آف ــرل بیولوژی ــات، کنت ــی آف ــت تلفیق مدیری
به موقــع بــا علف هــای هــرز و آفــات، حمایــت از اجــرای روش آبیــاری سیســتماتیک تحــت فشــار، 
ــش  ــور کاه ــت.  به منظ ــده اس ــه ش ــاورزان توصی ــا کش ــاورزی ب ــاد کش ــان جه ــتر کارشناس ــاط بیش ارتب
ــۀ  ــات بیم ــل خدم ــش کام ــت و پوش ــاورزی، تقوی ــوالت کش ــر محص ــۀ فراگی ــام بیم ــاد نظ ــک، ایج ریس
ــه  ــه ب ــت یاران ــی، پرداخ ــاخص های آب وهوای ــاس ش ــاورزی براس ــوالت کش ــۀ محص ــالی، بیم خشک س
ــرد  ــری عملک ــش خطرپذی ــرای کاه ــاورزان ب ــد کش ــۀ درآم ــژه بیم ــاورزی و به وی ــوالت کش ــۀ  محص بیم
ــد وســایل اولیــه و  ــرای خری ــه کشــاورزان ب ــرخ بهــرۀ کــم ب ــا ن محصــول، عرضــۀ تســهیات و وام هــای ب
تجهیــز مــزارع بــه سیســتم های نویــن آبیــاری، اعطــای وام جهــت تســطیح زمیــن و بازســازی آن هــا، وام 
باعــوض بــرای کشــاورزان فقیــر و جلوگیــری از فعالیــت واســطه ها و دالالن در رابطــه بــا فــروش بــذوری 

ــد پیشــنهاد شــده اســت.  ــاد دارن کــه ناخالصــی زی

ــش در  ــرای کاه ــران ب ــر صاحب نظ ــازی از نظ ــش ذخیره س ــک های بخ ــا ریس ــه ب ــای مقابل  راهکاره
معــرض قــرار گرفتــن ریســک عبارت انــد از: جلوگیــری از ورود گنــدم بــه انبارهــای روبــاز، درنظــر گرفتــن 
افــت رطوبــت هنــگام تحویــل گنــدم از ســیلوها بــا توجــه بــه گرمــای شــدید، جلوگیــری از آب خوردگــی 
ــه،  ــگ، گرب ــس، س ــه مگ ــات )ازجمل ــه آف ــدم ب ــدن گن ــوده ش ــری از آل ــده، جلوگی ــای ذخیره ش گندم ه
ــت  ــارت جه ــیلوها، نظ ــع س ــازی به موق ــر و بازس ــده، تعمی ــدم ذخیره ش ــه گن ــک و...( ب ــوش، مارمول م
بازســازی ســیلوها، ضدعفونــی کــردن ســیلوها قبــل از ورود گنــدم، شست وشــوی ســیلوها قبــل 
از ورود گنــدم، برگــزاری دوره هــای آموزشــی مــورد نیــاز کارکنــان هوادهــی در ســیلوها، مدیریــت 
صحیــح ریختــن گنــدم در ســیلوها و نظــارت بــر گنــدم ورودی بــه مراکــز ذخیره ســازی. به منظــور 
پیشــگیری از ریســک راهکارهایــی بدیــن شــرح ذکــر شــده اســت: افزایــش تعــداد ســیلوها، ضدعفونــی 
و شست وشــوی ســیلوها، به کارگیــری نیــروی متخصــص کارآزمــوده آزمایشــگاهی و دسترســی بــه 
ــان  ــا بی ــن توصیه ه ــک، ای ــش ریس ــرای کاه ــت ب ــد. درنهای ــب می باش ــان مناس ــر در زم ــروی کارگ نی
شــده اســت: اعطــای تســهیات جهــت بازســازی ســیلوهای قدیمــی، اعطــای تســهیات جهــت خریــد 

ــی.  ــی و دولت ــیلوهای خصوص ــوق س ــت حق ــگاهی و رعای ــزات آزمایش تجهی

براســاس دیــدگاه صاحب نظــران در بخــش توزیــع، به منظــور کاهــش در معــرض قــرار گرفتــن 
ریســک راهکارهــای استانداردســازی ماشــین های حمل ونقــل، استاندارســازی راه هــا و جاده هــا، 
ــول،  ــل محص ــل حم ــام مراح ــر تم ــع ب ــق و به موق ــارت دقی ــتاندارد، نظ ــزان اس ــه می ــول ب ــل محص حم
برنامه ریــزی دقیــق جهــت تحویــل به  هنــگام محصــول، هماهنگــی اطاعــات بیــن مراکــز ذخیره ســازی، 
ــه  ــی ب ــی و دسترس ــات هواشناس ــه اطاع ــع ب ــی به موق ــای آرد، دسترس ــل و کارخانه ه ــش حمل ونق بخ
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نیــروی انســانی در زمــان مناســب پیشــنهاد شــده اســت. بــرای پیشــگیری از ریســک راهکارهــای 
بــرای حمــل محصــول، کشــیدن چــادر روی محصــول در حیــن  به کارگیــری ماشــین های جدیــد 
ــل،  ــرکت های حمل ونق ــئوالن ش ــط مس ــول توس ــل محص ــان حم ــب در زم ــارت مناس ــل، نظ حمل ونق
ــه  ــی ب ــل، دسترس ــرکت های حمل ونق ــئوالن ش ــط مس ــول توس ــۀ محص ــان تخلی ــب در زم ــارت مناس نظ
ــه تعــداد کافــی  ــده ب ــه رانن ــاز و دسترســی ب ــرای حمــل محصــول در زمــان مــورد نی ماشــین مناســب ب
پیشــنهاد شــده اســت. به منظــور کاهــش ریســک راهکارهــای بیمــۀ ماشــین های حمل ونقــل، اعطــای 
وام جهــت خریــد ماشــین های جدیــد حمل ونقــل و کاهــش هزینه هــای تأخیــر در تخلیــۀ محصــول 

توصیــه شــده اســت.

ــرای کاهــش در معــرض قــرار گرفتــن ریســک های بخــش  راهکارهــای پیشــنهادی صاحب نظــران ب
ــه کارخانه هــای آرد،  ــاال ب ــا کیفیــت ب ــه ب ــه ایــن شــرح اســت: حمایــت از تأمیــن مــواد اولی تولیــد آرد ب
ــر مــواد اولیــه، خــط تولیــد و محصــول تولیدشــده، کنتــرل محــل ذخیره ســازی و  مدیریــت و نظــارت ب
ــی  ــائل ایمن ــت مس ــعۀ آن، رعای ــت و توس ــی ضمن خدم ــای آموزش ــت از دوره ه ــته بندی آرد، حمای بس
از:  ریســک عبارت انــد  از  پیشــگیری  بــرای  توصیه شــده  راهکارهــای  آرد.  کارخانــۀ  در  بهداشــت  و 
اســتفاده از دســتگاه ها و فناوری هــای جدیــد، دسترســی بــه نیــروی متخصــص و تحصیل کــرده، 
هفتگــی،  به صــورت  کارخانــه  مختلــف  قســمت های  سرپرســت های  بــا  مدیریــت  هم اندیشــی 
ــای  ــری بهبوددهنده ه ــازی، به کارگی ــواد غنی س ــرف م ــت مص ــدم، رعای ــی گن ــذاری و ضدعفون قرص گ
ــتفاده  ــبوس گیری آرد، اس ــتاندارد س ــت اس ــد، رعای ــط تولی ــوده از خ ــدم آل ــردن گن ــارج ک ــب، خ مناس
ــته بندی آرد.  ــرای بس ــر ب ــته بندی های تجدیدپذی ــا بس ــی ی ــی پروپیلن ــی و پل ــی اتیلن ــه های پل از کیس
ــۀ  ــتن یاران ــازی )برداش ــادرات آرد، آزادس ــکات ص ــش مش ــای کاه ــک راهکاره ــش ریس ــور کاه به منظ
ــای  ــۀ گندم ه ــاط بهین ــیابانی، اخت ــتمزد آس ــش دس ــی، افزای ــش خصوص ــه بخ ــذاری آن ب آرد( و واگ
ضعیــف و قــوی، ارائــۀ تســهیات جهــت خریــد تجهیــزات آزمایشــگاهی جدیــد، ارائــۀ تســهیات جهــت 
ــه،  ــۀ وام و تســهیات جهــت بازســازی و نوســازی کارخان ــد، ارائ ــد دســتگاه ها و ماشــین آالت جدی خری
ــت  ــر کیفی ــه از نظ ــۀ نمون ــی کارخان ــر، معرف ــای آرد برت ــه کارخانه ه ــن ب ــرۀ پایی ــرخ به ــا ن ــای وام ب اعط
ــا  ــه مــواد بهبوددهنــده و مــواد غنی ســازی ب ــرار دادن کارخانه هــا نســبت ب ــار ق آرد تولیــدی و در اختی

ــت. ــده اس ــنهاد ش ــب پیش ــت مناس ــوب و قیم ــت مرغ کیفی

براســاس نتایــج تحقیــق مطابــق نظــر صاحب نظــران در بخــش تولیــد نــان، راهکارهــا بــرای کاهــش 
در معــرض قــرار گرفتــن ریســک شــامل برنامه هــای توجــه بــه کیفیــت آب در تولیــد نــان، تأمیــن 
ــت  ــان، حمای ــت ن ــح پخ ــل صحی ــارۀ مراح ــق درب ــا، تحقی ــه نانوایی ه ــت ب ــۀ باکیفی ــواد اولی ــع م به موق
ــرل  ــی، کنت ــان و نانوای ــرای نانواهــا، سیاســت های ارتقــای کیفیــت ن از برگــزاری دوره هــای آموزشــی ب
ــتیکی  ــه های پاس ــای کیس ــی به ج ــه های نخ ــردن کیس ــن ک ــت از جایگزی ــازی، حمای ــل ذخیره س مح
در نانوایی هــا، حمایــت از طرح هــای بازرســی نانوایی هــا شــامل نظــارت بــر ســامت کارکنــان نانوایــی، 
ــان، نظــارت همیشــگی  ــر ســامت ن ــرل و نظــارت دقیــق ب ــی، کنت ــت بهداشــت نانوای ــر رعای نظــارت ب
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ــت  ــامت و کیفی ــر س ــتمر ب ــارت مس ــا، نظ ــی در نانوایی ه ــوع آرد مصرف ــر ن ــارت ب ــان، نظ ــان ن متصدی
نــان، انجــام تحقیقــات مســتمر در زمینــۀ ســاخت و تولیــد مناســب ترین ماشــین آالت نانوایــی درجهــت 
ــود.  ــی می ش ــان نانوای ــاز کارکن ــورد نی ــای م ــای مهارت ه ــدی و ارتق ــای تولی ــت نان ه ــردن کیفی ــاال ب ب
ــان ماهــر  ــن شــرح پیشــنهاد می شــود: به کارگیــری کارکن ــی بدی ــرای پیشــگیری از ریســک راهکارهای ب
در نانوایــی )خمیرگیــر، شــاطر(، الــزام اســتفاده از آب تصفیه شــده، جایگزیــن کــردن کیســه های 
به کارگیــری  نــان،  پخــت  از دســتگاه های جدیــد  اســتفاده  پارچــه ای،  کیســه های  بــا  پاســتیکی 
روش هــای نویــن تهیــه و عمــل آوری خمیــر، عمــل آمــدن خمیــر در زمــان مناســب و الزم، رعایــت 
ــرم و  ــل گ ــه فص ــه ب ــا توج ــرف آب ب ــت مص ــرد، رعای ــرم و س ــل گ ــه فص ــه ب ــا توج ــر ب ــۀ خمی ــرف مای مص
ســرد، رعایــت مصــرف نمــک بــا توجــه بــه فصــل گــرم و ســرد، نگــه داری آرد در درجــۀ حــرارت مناســب، 
اســتفاده از آرد باکیفیــت، حــذف جوش شــیرین و ســایر مــواد شــیمیایی از فراینــد تولیــد نــان، کاهــش 
ــه مقــدار مــورد تقاضــا، اســتفاده  ــان ب ــه کارگــر در زمــان مناســب، پخــت ن ــان، دسترســی ب نمــک در ن
ــق  ــات از طری ــاهدۀ تخلف ــورت مش ــا درص ــه نانوایی ه ــدد ب ــوزش مج ــد آم ــویقی مانن ــای تش از روش ه
بازرســی. بــرای کاهــش ریســک راهکارهــای بــاال بــردن نــرخ دســتمزد کارگــران، ارائــۀ تســهیات جهــت 
ــد  ــتگاه های جدی ــد دس ــرای خری ــهیات ب ــای تس ــان، اعط ــت ن ــتگاه های پخ ــازی دس ــازی و بازس بهس

ــود. ــنهاد می ش ــی پیش ــران نانوای ــۀ کارگ ــی و بیم ــاختمان نانوای ــۀ س ــان، بیم ــت ن پخ

به منظــور  نــان،  از ســوی صاحب نظــران در بخــش مصــرف  درنهایــت راهکارهــای پیشــنهادی 
کاهــش درمعــرض قــرار گرفتــن ریســک شــامل ایــن مــوارد اســت: آمــوزش چگونگــی نگــه داری 
ــه مــردم  ــه، افزایــش اطاع رســانی ب ــه میــزان مصــرف روزان ــد ب ــه مصرف کننــدگان، خری ــان ب صحیــح ن
ــرای  ــفید. ب ــان س ــای ن ــبوس دار به ج ــان س ــتفاده از ن ــگ اس ــج فرهن ــان، تروی ــرف ن ــوص مص درخص
ــان و  ــردن ن ــرد ک ــود: س ــی ش ــه م ــا توصی ــن راهکاره ــران ای ــر صاحب نظ ــک از نظ ــگیری از ریس پیش
چیــدن آن  در کیســۀ نگــه داری، نگــه داری نــان در پارچــۀ نخــی و قــرار دادن آن در یخچــال، خریــد نــان 
ــزه،  ــم و م ــر طع ــان از نظ ــت ن ــود کیفی ــک بهب ــش ریس ــرای کاه ــود. ب ــی ش ــه م ــه توصی ــورت روزان به ص
ــدگاری بیشــتر،  ــان از نظــر مان ــود کیفیــت ن ــان از نظــر پخــت صحیــح و مناســب، بهب ــود کیفیــت ن بهب
ــای  ــت نانوایی ه ــری از فعالی ــفید، جلوگی ــان س ــای ن ــبوس دار به ج ــان س ــتفاده از ن ــگ اس ــج فرهن تروی
بــدون مجــوز، عــدم اســتفاده از نان هــای ســفید، افزایــش تعــداد نانوایی هــای دولتــی، افزایــش تعــداد 
ــتفاده از آرد  ــزام اس ــت، ال ــان باکیفی ــا ن ــای ب ــداد نانوایی ه ــش تع ــبوس دار، افزای ــان س ــای ن نانوایی ه

ــود. ــی ش ــه م ــا توصی ــبوس دار در نانوایی ه س

نتیجه گیری    .6
ــران، در  ــان در ای ــن ن ــرۀ تأمی ــک زنجی ــت ریس ــرای مدیری ــی ب ــن چارچوب ــدف تدوی ــا ه ــق ب ــن تحقی ای
ــۀ اصلــی ریســک: ریســک  چهــار فــاز طراحــی شــد. براســاس نتایــج در بخــش تولیــد گنــدم، 11 مقول
محیطــی، ریســک فنــاوری، ریســک تأمیــن نهاده هــا، ریســک فعالیت هــای مزرعــه، ریســک دسترســی 
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بــه اطاعــات و آموزش هــای ترویجــی، ریســک ایمنــی محصــول و محیــط زیســت، ریســک زیرســاخت ها، 
ــش  ــد. در بخ ــت آم ــازار به دس ــک ب ــانی و ریس ــک انس ــی، ریس ــک مال ــعه، ریس ــق و توس ــک تحقی ریس
ــک  ــده، ریس ــول ذخیره ش ــک محص ــی، ریس ــک محیط ــک: ریس ــی ریس ــه اصل ــازی، 8 مقول ذخیره س
ــی  ــت و ایمن ــک بهداش ــی، ریس ــی و نظارت ــک مدیریت ــاخت ها، ریس ــک زیرس ــازی، ریس ــل ذخیره س مح
ــل(  ــع )حمل ونق ــش توزی ــد. در بخ ــایی ش ــی شناس ــی و اطاعات ــک آموزش ــانی، ریس ــک انس کار، ریس
نیــز، 8 مقولــۀ اصلــی ریســک: ریســک محیطــی، ریســک حمل و نقــل )ماشــین های حمل ونقــل(، 
ریســک زیرســاخت ها، ریســک مدیریتــی و نظارتــی، ریســک زمانــی، ریســک مالــی، ریســک اطاعاتــی 
ــاوری،  ــک فن ــک: ریس ــی ریس ــۀ اصل ــد آرد، 14 مقول ــش تولی ــد. در بخ ــل ش ــانی حاص ــک انس و ریس
ــی،  ــای تبدیل ــک فعالیت ه ــه، ریس ــواد اولی ــن م ــک تأمی ــی، ریس ــک اجتماع ــادی، ریس ــک اقتص ریس
ریســک زیرســاخت ها، ریســک مدیریتــی و نظارتــی، ریســک ذخیره ســازی، ریســک بســته بندی، 
ــا  ــک تقاض ــه و ریس ــک عرض ــت کار، ریس ــی و بهداش ــک ایمن ــی، ریس ــک آموزش ــی، ریس ــک مال ریس
شناســایی شــد. در بخــش تولیــد نــان، 18 مقولــۀ اصلــی ریســک : ریســک فنــاوری، ریســک اجتماعــی، 
ــک  ــت، ریس ــد پخ ــک فراین ــه، ریس ــواد اولی ــن م ــک تأمی ــی، ریس ــک محیط ــادی، ریس ــک اقتص ریس
ایمنــی و بهداشــت کار، ریســک ذخیره ســازی، ریســک بســته بندی،  ســامت محصــول، ریســک 
ریســک زیرســاخت ها، ریســک مدیریتــی و نظارتــی، ریســک قیمــت، ریســک مالــی، ریســک انســانی، 
ریســک تقاضــا، ریســک آموزشــی و ریســک عرضــه شناســایی شــد. درنهایــت در بخــش مصــرف نــان، 6 
مقولــۀ اصلــی ریســک: ریســک ســامت محصــول، ریســک کیفیــت محصــول، ریســک تقاضــا، ریســک 
اطاع رســانی، ریســک نگــه داری محصــول و ریســک خریــد محصــول به دســت آمــد. ســپس ایــن 
ریســک ها بــرآورد و ارزیابــی گردیــد. درنهایــت راهکارهایــی به منظــور جلوگیــری از درمعــرض قــرار 
گاهــی )دانــش(  گرفتــن ریســک، پیشــگیری از ریســک و کاهــش ریســک ارائــه شــد کــه الزم اســت بــا آ
از مدیریــت ریســک زنجیــرۀ تأمیــن نــان و نگــرش مثبــت بــه آن، برنامه ریــزی و سیاســت گذاری  در 

ــن زمینــه صــورت گیــرد.   ــج، آمــوزش و اجــرا در ای ــا ابزارهــای تحقیــق، تروی ســطح خــرد و کان ب

 بــر ایــن اســاس، در بخــش تولیــد گنــدم، در مقابلــه بــا ریســک محیطــی به خصــوص بــا توجــه بــه 
ــوده و در  مشــکات تغییــر اقلیــم و کم آبــی کــه براســاس نتایــج تحقیــق از ریســک های خیلــی قــوی ب
ــد و  ــش درآم ــًا کاه ــدم و طبع ــد گن ــش تولی ــرای کاه ــدی ب ــرات ج ــده خط ــر و در آین ــال های اخی س
ــش  ــۀ کاه ــب در زمین ــت گذاری های مناس ــد سیاس ــت، بای ــد داش ــراه خواه ــاورزان به هم ــزۀ کش انگی
وابســتگی کشــاورزان بــه کشــاورزی به خصــوص زراعــت آبــی فراهــم شــود. همچنیــن پایــداری منابــع 
آبــی و افزایــش بهــره وری در مصــرف نهــادۀ آب )ســطحی یــا زیرزمینــی( توصیــه می شــود؛ لــذا 
می تــوان بــا اســتفاده از پســاب تصفیه شــده در آبیــاری کشــاورزی، مقــدار آب مــورد نیــاز قابــل 
اســتخراج از منابــع آبــی را کاهــش داد. یکــی دیگــر از مــوارد پیشــنهادی اصــاح روش هــای آبیــاری 
ــوده کــه باعــث هدررفــت آب و  ــاری در مــزارع گنــدم ب ــب آبی ــی شــیوۀ غال ــاری غرقاب اســت. روش آبی
ــاری  ــن آبی ــای نوی ــتفاده از روش ه ــل اس ــن راه ح ــب ترین و منطقی تری ــود. مناس ــاک می ش ــوری خ ش
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ــی در  ــث صرفه جوی ــه باع ــت ک ــره ای( اس ــی و قط ــار )باران ــت فش ــاری تح ــتم های آبی ــه سیس ازجمل
ــرف  ــه مص ــه و درنتیج ــب آب در مزرع ــع مناس ــت توزی ــوان جه ــن می ت ــود. همچنی ــرف آب می ش مص
ــاس  ــاری براس ــب و آبی ــدی مناس ــول قطعه بن ــت اص ــزه، رعای ــی و مکانی ــطیح اصول ــه تس ــۀ آب، ب بهین
اراضــی دیــم  روی  در  کلــش  و  کاه  مالــچ  از  پرداخــت. اســتفاده  خــاک  آب  نگه داشــت  ظرفیــت 
شــیب دار موجــب ذخیــرۀ آب بیشــتر بارندگــی در خــاك از طریــق کاهــش روان آب و افزایــش نفــوذ 
ــا تنش هــای ناشــی از  موجــب کاهــش فرســایش خــاک می شــود. یکــی دیگــر از روش هــای مقابلــه ب
ــوط  ــت مخل ــق کش ــزارع از طری ــی در م ــوع ژنتیک ــش تن ــی، افزای ــی و اقلیم ــرایط محیط ــرات ش تغیی
تعــداد زیــادی از ارقــام مختلــف اســت. از مــوارد دیگــر ریســک محیطــی، بــا توجــه بــه افزایــش 
خــاك  حاصل خیــزی  مدیریــت  اســت.  خــاک  فرســایش  شــیمیایی،  کودهــای  و  ســموم  مصــرف 
منابــع  تمــام  از  اســتفاده  براســاس  خــاك  حاصل خیــزی  تلفیقــی  برپایــۀ مدیریــت  می بایســت 
شــیمیایی، آلــی و زیســتی، بهینه ســازی کاربــرد کودهــا از طریــق اصــاح مقــدار، زمــان، روش و نــوع 
ــاه گنــدم و شــرایط اقتصــادی  ــاز فیزیولوژیکــی گی ــا شــرایط خاکــی، نی کودهــای مصرفــی منطبــق ب
صــورت گیــرد. همچنیــن به کارگیــری روش خــاك ورزی حفاظتــی در مناطــق دیــم کاری کــه به ســبب 
ــد  ــت، می توان ــایش اس ــتعد فرس ــاك مس ــنگین، خ ــم و س ــای نامنظ ــی و بارندگی ه ــن آل ــود کرب کمب
ــج  ــاس نتای ــه براس ــت ک ــط زیس ــول و محی ــی محص ــک ایمن ــا ریس ــه ب ــور مقابل ــد. به منظ ــودمند باش س
تحقیــق از ریســک های قــوی بــوده، روش هــای کنتــرل بیولوژیــک و میکروبیولوژیــک می تواننــد 
ــت تلفیقــی  ــرای روش هــای شــیمیایی کنتــرل آفــات باشــند. به کارگیــری مدیری ــن مناســبی ب جایگزی
ــزارع  ــات در م ــرل آف ــک روش کنت ــتفاده از ی ــای اس ــا به ج ــات و بیماری ه ــرل آف ــور کنت ــات به منظ آف
و ســموم شــیمیایی، وضــع  از کودهــا  اســتفاده  کاهــش  به منظــور  توصیــه می شــود. همین طــور 
نهاده هــای شــیمیایی بــرای  از  بیش ازحــد  اســتفادۀ  منــع  قوانیــن و ایجــاد مشــوق هایی جهــت 
کاهــش خطــرات ناشــی از ســمیت آفت کش هــا و کاهــش آلودگــی محیــط و توســعۀ روش هــای 
کشــت بومــی بــرای جلوگیــری از معایــب روش هــای کشــت متــداول الزم اســت. لــذا کاهــش مصــرف 
ــت،  ــت دول ــن سیاس ــت. بنابرای ــر نیس ــی امکان پذی ــای دولت ــدون حمایت ه ــیمیایی ب ــم ش ــود و س ک
ــیمیایی  ــموم ش ــا و س ــتفاده از کوده ــدم اس ــارۀ ع ــت درب ــاورزی و وزارت بهداش ــاد کش ــازمان جه س
بایــد به صــورت قــوی و در قالــب مصوبــۀ الزم االجــرا اعمــال شــود، وگرنــه کشــاورزان هرگــز بــه کاهــش 
اســتفاده از ایــن نهــاده هــا اقــدام نمی کننــد. در بخــش ذخیره ســازی، نبــود ظرفیــت الزم بــرای 
ــاله  ــر س ــب، ه ــرایط نامناس ــل در ش ــد داخ ــدم تولی ــادی از گن ــش زی ــه داری بخ ــدم و نگ ــرۀ گن ذخی
لطمــات جبران ناپذیــری بــه گندم هــای نگه داری شــده وارد می کنــد. مقــدار زیــادی از گنــدم در 
انبارهــای روبــاز نگــه داری می شــود کــه منجــر بــه آلــوده شــدن و آب خوردگــی گندم هــا و خــراب 
شــدن آن هــا می شــود. لــذا تعــداد بیشــتری ســیلو احــداث کــرد و از ورود گندم هــا بــه انبارهــای 
ــدم،  ــه داری گن ــدت نگ ــول م ــرد. در ط ــری ک ــا جلوگی ــی آن ه ــی و آلودگ ــه آب خوردگ ــاز و درنتیج روب
بایــد درجــه حــرارت و رطوبــت آن به طــور مرتــب اندازه گیــری و کنتــرل شــود. تجهیــزات اندازه گیــری 
ــد  ــازی بای ــل از ذخیره س ــود. قب ــره ش ــب کالیب ــد مرت ــط بای ــای محی ــیلوها و دم ــت در س ــا و رطوب دم
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ــرا درصــورت  ــرآورد دقیــق شــود و سیســتم های هوادهــی مــورد توجــه قــرار گیــرد؛ زی فضــا و مــکان ب
بــاال بــودن رطوبــت، گنــدم در ســیلوها خــراب می شــود. در بخــش توزیــع، تخلیــه و حمل ونقــل گنــدم 
توســط کامیــون از محلــی بــه محــل دیگــر انجــام می شــود و در جریــان حمــل، مقادیــر زیــادی از آن 
بــه زمیــن می ریــزد و یــا بــر اثرحمل و نقل هــای مکــرر آلــوده می شــود؛ لــذا پیشــنهاد می شــود 
ــه  ــی ک ــل بزرگ ــرا عام ــرد؛ زی ــورت گی ــتاندارد ص ــزان اس ــه می ــول ب ــل محص ــتری در حم ــارت بیش نظ
منجــر بــه ضایعــات گنــدم می شــود، حمــل بیش ازحــد محصــول و نکشــیدن چــادر روی آن و درنتیجــه 
ــل  ــب حم ــین های مناس ــود از ماش ــه می ش ــن توصی ــت. همچنی ــن راه اس ــا در بی ــن آن ه ــن رفت ازبی
ــوالت  ــل محص ــردد و از حم ــل گ ــان حاص ــا اطمین ــودن آن ه ــه ب ــود و از ایزول ــتفاه ش ــدم و آرد اس گن
گنــدم و آرد بــا ماشــین های حمــل محصوالتــی ماننــد کاه و کلــش، شــن و ماســه یــا مــواد نفتــی 
خــودداری بــه عمــل آیــد؛ زیــرا باقی مانــدۀ ایــن مــواد در ماشــین های حمــل منجــر بــه آلــوده شــدن و 
ــایل  ــردن وس ــز ک ــه مجه ــن زمین ــنهادها  در ای ــر پیش ــود. از دیگ ــدم می ش ــی در گن ــش ناخالص افزای
ــذا  ــی گنــدم اســت. ل ــه محصــول انتقال ــاوری روز جهــت جلوگیــری از صدمــه زدن ب ــا فن حمل ونقــل ب
ــانی  ــل به آس ــرکت های حمل و نق ــه ش ــهیات الزم ب ــای وام و تس ــا اعط ــود ت ــم ش ــی فراه ــد مقدمات بای
ــش  ــود. در بخ ــا ش ــه روز مهی ــب و ب ــد، مناس ــین های جدی ــد ماش ــرای خری ــه ب ــا زمین ــرد ت ــورت گی ص
ــد مــورد توجــه جــدی قــرار  ــه از ریســک های مهــم اســت کــه بای تولیــد آرد، ریســک تأمیــن مــواد اولی
ــزان  ــر می ــه ب ــت ک ــی اس ــن عوامل ــی از مهم تری ــدم یک ــود در گن ــن موج ــزان گلوت ــت و می ــرد. کیفی گی
ــن باعــث افزایــش کیفیــت در آرد می شــود.  کیفیــت آرد تأثیــر می گــذارد؛ به طــوری  کــه افزایــش گلوت
بنابرایــن اختــاط بهینــۀ انــواع گندم هــای بــا کیفیــت زیــاد بــا گندم هــای بــا کیفیــت انــدک و 
به کارگیــری گندم هــای بــا گلوتــن باالتــر و غنی ســازی آرد بــا مکمل هــای مناســب پیشــنهاد می شــود. 
ــت،  ــوده و بی کیفی ــورده، آل ــدم آب خ ــاهدۀ گن ــا مش ــای آرد ب ــردد کارخانه ه ــه می گ ــن توصی همچنی
ــز  ــد. نی ــه کنن ــت را وارد کارخان ــای باکیفی ــتر، گندم ه ــرل بیش ــارت و کنت ــا نظ ــتند و ب ــس فرس آن را پ
گنــدم  ذخیره ســازی  ظرفیــت  تازه برداشت شــده،  گنــدم  از  کارخانه هــا  اســتفادۀ  عــدم  به منظــور 
افزایــش یابــد و گنــدم بافاصلــه پــس از برداشــت در بخــش آردســازی مــورد اســتفاده قــرار نگیــرد؛ زیرا 
ــت آرد،  ــازی قیم ــا آزادس ــود ب ــنهاد می ش ــن پیش ــود. همچنی ــان می ش ــت ن ــش کیفی ــه کاه ــر ب منج
در  جدیــد  فناوری هــای  به کارگیــری  و  ســرمایه گذاری  صــرف  کسب شــده  درآمدهــای  از  بخشــی 
ــوی  ــرد و از س ــاق آرد را می گی ــاد و قاچ ــوی فس ــت آرد جل ــازی قیم ــود. آزادس ــای آرد ش ــه ه کارخان
ــده  ــع مصرف کنن ــه نف ــت را ب ــت و قیم ــر کیفی ــا یکدیگ ــی ب ــی رقابت ــز در فضای ــه داران نی ــر کارخان دیگ
مدیریــت می کننــد و درنهایــت کشــور از اســراف هنگفــت کنونــی نجــات پیــدا می کنــد. بنابرایــن اگــر 
ــی از  ــای ناش ــران هزینه ه ــا و جب ــازی یارانه ه ــون هدفمندس ــل قان ــرای کام ــا اج ــد ب ــت نمی توان دول
ــر  ــت ارز، ب ــش قیم ــا افزای ــب ب ــد متناس ــد، بای ــک کن ــده کم ــت تمام ش ــش قیم ــه کاه ــون ب ــن قان ای
قیمــت آرد نیــز افــزوده شــود. پیشــنهاد می شــود وزارت بازرگانــی و وزارت بهداشــت، درمــان آمــوزش 
ــر کیفیــت آردهــای تولیــد داخــل نظــارت  پزشــکی از طریــق مؤسســۀ اســتاندارد تحقیقــات صنعتــی ب
ــد  ــش تولی ــد. در بخ ــری کنن ــده جلوگی ــتاندارد تعیین ش ــر از اس ــای پایین ت ــع آرده ــد و توزی و از تولی
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ــه بهبــود مؤلفه هــای  ــان، پیشــنهاد می شــود در راهکارهــا و سیاســت  های ارتقــای کیفیــت گنــدم، ب ن
مؤثــر در تولیــد آرد و نــان مرغــوب نظیــر گلوتــن و پروتئیــن توجــه الزم شــود. همچنیــن خــواص کیفــی 
ــا  ــرد ت ــرار گی ــی ق ــورد ارزیاب ــن م ــی معّی ــدودۀ زمان ــاله در مح ــر س ــف ه ــق مختل ــای مناط گندم ه
جهــت اســتفادۀ بهینــه از آن تدابیــر الزم اتخــاذ گــردد. از مشــکات عمــدۀ نانوایی هــا عــدم دسترســی 
ــاغل در  ــران ش ــود کارگ ــنهاد می ش ــذا پیش ــت؛ ل ــی اس ــص کاف ــا تخص ــر و ب ــانی ماه ــروی انس ــه نی ب
ــط  ــع ذی رب ــان را از مراج ــد ن ــارت تولی ــی مه ــی، گواه ــک دورۀ زمان ــی ی ــوند ط ــف ش ــا موظ نانوایی ه
ــراد  ــری اف ــور، به کارگی ــان دورۀ مذک ــس از پای ــد. پ ــت کنن ــه ای دریاف ــی و حرف ــازمان فن ــه س ازجمل
فاقــد گواهــی مهــارت حرفــه ای در واحدهــای مذکــور ممنــوع اعــام شــود. پیشــنهاد می شــود 
ــاد  ــدگان، از ایج ــرای مصرف کنن ــت ب ــش قیم ــان و کاه ــت ن ــای کیفی ــت، ارتق ــاد رقاب ــور ایج به منظ
ــان اقــدام شــود. در  ــازار رقابتــی در عرضــۀ ن ــم ب ــه تنظی ــان جلوگیــری و نســبت ب ــد ن انحصــار در تولی
کارخانه هــای  تعاونــی  و  خصوصــی  بخــش  توســط  می توانــد  نیــز  خریــد  مکانیســم  راســتا،  ایــن 
آردســازی انجــام شــود و در قالــب بــورس کاالی کشــاورزی، کشــف قیمــت صــورت گیــرد. بدیــن 
ــا مدیریــت مراکــز  ــران و مالکیــت ی منظــور، وظایــف تصدیگــری و اجرایــی شــرکت بازرگانــی دولتــی ای
نگــه داری،  فــروش،  خریــد،  امــر  در  ذی نفــع  تشــکل های  بــه  می توانــد  گنــدم  ذخیره ســازی 
ــرکت  ــط )ش ــی مرتب ــرکت های تعاون ــتایی و ش ــاون روس ــازمان های تع ــل س ــل ازقبی ــل و تبدی حمل ونق
تعاونــی نانوایــان( واگــذار شــود. نظــارت و کنتــرل مــداوم بــر نانوایی هــا، اجــرای تحقیقــات کاربــردی 
مســتمر بــرای بــاال بــردن کیفیــت نــان و تشــدید اجــرای مقــررات قانونی بر حذف جوش  شــیرین و ســایر 
ــت. در  ــت اس ــا کیفی ــان ب ــد ن ــرای تولی ــات ب ــر اقدام ــک از دیگ ــرل نم ــاز  و کنت ــای غیرمج افزودنی ه
ــی  ــان زمان ــد ن ــس از خری ــود پ ــه می ش ــان توصی ــدگاری ن ــش مان ــرای افزای ــان، ب ــرف ن ــش مص بخ
ــا منــزل حمــل شــود. بــرای  به منظــور خنــک شــدن نــان صــرف شــود و ســپس نــان داخــل ظــرف ت
حمــل نــان از نانوایــی تــا منــزل از کیســۀ پارچــه ای یــا ســفره اســتفاده شــود و به هیچ وجــه از کیســۀ 
پاســتیکی به دلیــل بــروز ســرطان اســتفاده نشــود. پیشــنهاد می شــود بــا توجــه بــه بــاال بــودن ارزش 
اثــر مصــرف  بــر  بــروز بیماری هــای گوارشــی، چاقــی و ســرطان  غذایــی نان هــای ســبوس دار و 
ــون  ــی گوناگ ــی و ترویج ــای آموزش ــتفاده از روش ه ــا اس ــیرین، ب ــاوی جوش ش ــفید و ح ــای س نان ه
ــاوی  ــفید و ح ــای س ــتفاده از نان ه ــدم اس ــبوس دار  و ع ــای س ــتر نان ه ــرف بیش ــج مص ــت تروی درجه
ــیرین و  ــرات جوش  ش ــارۀ مض ــر درب ــی موردنظ ــوای آموزش ــوان محت ــود. می ت ــدام نم ــیرین اق جوش ش
ویژگی هــای نان هــای حــاوی جوش  شــیرین و مصــرف بیشــتر نان هــای ســبوس دار را بــه جمــات 
انگیزاننــده و ترغیب کننــده تبدیــل کــرد و از طریــق زیرنویــس تلویزیــون و یــا تحــت عنــوان پیام هــای 

ترویجی به نمایش گذاشــت.

 در شــکل 4 چارچوبــی بــرای مدیریــت ریســک زنجیــرۀ تأمیــن نــان در ایــران براســاس نتایــج 
ــان در  ــن ن ــرۀ تأمی ــک زنجی ــت ریس ــارت مدیری ــز فلورچ ــکل 5 نی ــت. در ش ــده اس ــنهاد ش ــق پیش تحقی

ــت.  ــده اس ــان داده ش ــق نش ــج تحقی ــاس نتای ــران براس ای
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