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چكیده
ایي همالِ تِ تَؾقِ هسلی هفَْهی تِ هٌؾَض تطضؾی ٍ تحلیل ّعیٌِّای احط گصاض تط فطآیٌس پكتیثاًی زض قطوتّای وَچه
ٍ هتَؾظ زض نٌایـ غصایی ٍ ذَزضٍ اذتهال زاضز ٍ زض آى تا اتىا تط ازتیات هَضَؿ زض حَظُ لزؿتیه ٍ هغالقات هَضزی
اًزام قسُ زض قطوتّای هصوَض تأحیط عطح ّسفوٌسی یاضاًِّا تط ّعیٌِّای لزؿتیه ٍ ضاّىاضّای واّف ّعیٌِ هَضز
هغالقِ لطاض گطفتِ اؾت .زض ایي پػٍّف اظ تطویة ضٍـّای ویفی ًؾیط ههاحثِ ٍ ضٍـّای ووی ًؾیط فطآیٌس تحلیل
ؾلؿلِ هطاتثی هَؾَم تِ  ٍ AHPتحلیل ّای آهاضی اؾتفازُ قسُ اؾت.
ًتایذ تحمیك ًكاى زاز وِ زض ؾغح والى ّعیٌِّای لزؿتیه تِ ّفت گطٍُ ّعیٌِ حول ٍ ًملً ،گْساضی هَرَزی،
اًثاضزاضی ،پطزاظـ ؾفاضـ ٍ ؾیؿتنّای اعالفات ،راتِرایی ،اًساظُ زؾتِ ؾفاضـ ٍ ّعیٌِّای هطتَط تِ ؾغح ذسهات
هكتطیاى لاتل تمؿین اؾت وِ تط حؿة ًَؿ نٌقت ،اّویت ًؿثی آىّا هتفاٍت اؾت .تِ واضگیطی ضٍـ فطآیٌس تحلیل
ؾلؿلِ هطاتثی تط ضٍی ّعیٌِّای لزؿتیه زض قطوتّای هَضز هغالقِ ًكاى زاز وِ ؾْن فوسُ زض ایي ّعیٌِّا تِ حول
ٍ ًمل ،تَظیـ ٍ ّعیٌِّای ؾطهایِ هَرَزی اذتهال زاضز .زض همایؿِ ّعیٌِّای لزؿتیه لثل ٍ تقس اظ ارطای هطحلِ اٍّل
عطح ّسفوٌسی یاضاًِّا زض قطوت پگاُ  ٍ %1/48زض قطوت فٌطؾاظی ظض  %2/42زض زضآهس حانل اظ فطٍـ افعایف زاقتِ
اؾت .تیكتطیي تأحیط ارطای عطح زض ایي افعایف تط ضٍی ّعیٌِّای حول ٍ ًمل تِ زلیل آظازؾاظی لیوتّای حاهلّای
اًطغی ٍ ّعیٌِ ّای ًگْساضی هَرَزی تِ زلیل قطایظ هتغیط وؿة ٍ واض ٍ هماتلِ تا هراعطات تیطًٍی تَزُ اؾت وِ ًاگعیط
تِ افعایف حزن هَرَزی اًثاضّای ذَز قسُاًس .تَؾقِ ؾیؿتن هسیطیت ّعیٌِّای لزؿتیه زض هفَْم ّعیٌِ ول ،تطًاهِ
ضیعیّا زض ضاؾتای وٌتطل لزؿتیه ٍ تْیٌِ ؾاظی ظهاى ٍ همساض ذطیس اظ رولِ ضاّىاضّای هكتطن زض زٍ قطوت هَضز
هغالقِ زض رْت واّف ّعیٌِّای لزؿتیه ٍ لیوت توام قسُ هحهَالت اؾت .ضاتغِ تیي ضاّىاضّا ٍ واّف ّعیٌِ تا
اؾتفازُ اظ آظهَى ًاپاضاهتطیه زٍرولِای ( )Binomialتطضؾی ٍ ضاّىاضّا تا آظهَى آهاضی فطیسهي اٍلَیتتٌسی قسُاًس.
واشگان کلیديّ :عیٌِّای لزؿتی ،هسل هفَْهی ،عطح ّسفوٌسی یاضاًِّا ،ضاّىاضّای واّف ّعیٌِ.
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هزلِ هسیطیت نٌقتی زاًكىسُ فلَم اًؿاًی زاًكگاُ آظاز اؾالهی ٍاحس ؾٌٌسد  -ؾال ّفتن  /قواضُ  / 21پاییع1391

 -1مقدمه
زض عی زِّّای اذیط ،تِ زًثال افعایف تٌَؿ زض الگَّای هَضز اًتؾاض هكتطیاى ٍ تِ تثـ آى افعایف ضٍظ افعٍى ضلاتت نٌقتی زض
قطوتّا تطای تطتطی زض تَلیسات ٍ ذسهات ،ؾاظهاىّا تِ عَض فعایٌسُای تِ افعایف اًقغاف پصیطی زض ذغَط تَلیس ٍ تَؾقِ
هحهَالت رسیس تطای پاؾد تِ ًیاظّای هكتطیاى پطزاذتِاًس .اهّا هسیطاى تؿیاضی اظ نٌایـ زضیافتٌس وِ تطای ازاهِ حضَض زض تاظاض،
تٌْا تْثَز فطایٌسّای زاذلی ٍ اًقغاف پصیطی زض تَاًاییّای قطوت وافی ًیؿت تلىِ تأهیي وٌٌسگاى لغقات ٍ هَاز ًیع تایس
اضتثاط ًعزیىی تا ؾیاؾتّای تَؾقِ تاظاض تَلیس وٌٌسُ زاقتِ تاقٌس .فضای ضلاتتی آىّا ضا تا چالفّایی ّوچَى واّف
ؾیىلّای تَلیسی ،واّف ظهاى تَظیـ ،واّف ؾغح هَرَزی ٍ ظهاىّای اًتؾاض هَارِ ؾاذت وِ ّوِ ایي هَاضز تطای حفؼ
ؾَزآٍضی ٍ هاًسى زض تاظاض ضلاتت ضطٍضی اؾت .حل ایي هقضالت تافج ایزاز فطایٌسی قس وِ هسیطیت ظًزیطُ تأهیيً 1ام گطفت
ٍ ایي افتماز تِ ٍرَز آهس وِ ضلاتت زض ها تیي قطوتّا هغطح ًثَزُ ،تلىِ ایي ظًزیطُّای تأهیي ّؿتٌس وِ تا یىسیگط ضلاتت
هیوٌٌس ٍ لزؿتیه 2تِ فٌَاى تركی اظ آى زاضای اّویت ذانی هیتاقس ) .(Borgqvist & Hultkrantz, 2005هفَْم
لزؿتیه ی ه هفَْم زیطیٌِ تَزُ وِ اظ گصقتِ زض تطگیطًسُ هثاحخی چَى اًثاضزاضی ٍ حول ٍ ًمل تَزُ اؾت ( Somuyiwa,
 ٍ )2010dتٌْا تِ واضذاًِّای تَلیسی هحسٍز ًویگطزز ٍ ولیِ قطوتّای زٍلتی ،تاظضگاًی ٍ ذسهاتی هاًٌس ذطزُ فطٍقاى،
تاًهّا ٍ ؾاظهاىّایی وِ ذسهات هالی اضائِ هیزٌّس ٍ ؾایط ؾاظهاىّا ّوچَى تیواضؾتاىّا ٍ هساضؼ ٍ غیطُ ضا قاهل هیقَز
).)Lambert & Stock, 1999

تط اؾاؼ پػٍّكی وِ زض ؾال  2010اًزام قسُ اؾت ؾِ فاهل ّعیٌِّا ،ذسهات لزؿتیه ٍ ضضایت هكتطیاى تیكتطیي احط ضا تط
تهوینّای لزؿتیىی قطوتّا زاقتِ وِ ایي گَاّی تط اّویت هَضَؿ ّعیٌِّای لزؿتیه اؾت (.)Establishinc, 2010
زض تؿیاضی اظ وكَضّا ایي ّعیٌِّا زض تطگیطًسُ حسالل  10زضنس اظ تَلیس ًاذالم زاذلی آىّا تَزُ ،وِ زض ایي تیي تَرِ تیكتطی
تِ همَلِ حول ٍ ًمل قسُ اؾت (.)Rushton et al., 2010
آظازؾاظی لیوت حاهلّای اًطغی تا ارطای عطح ّسفوٌسی یاضاًِ ّا ٍ تِ تثـ آى افعایف ّعیٌِّای حول ٍ ًمل ٍ تاال تَزى
هَرَزی اًثاضّا تِ فلت هكىالت تأهیي واال زض ایطاى اظ رولِ فَاهل تاال تَزى ّعیٌِّای لزؿتیىی زض لیوت توام قسُ
هحهَالت ّؿتٌس ٍ ایي هؿائل اّویت ّعیٌِّای لزؿتیه ضا تطای قطوتّا ًؿثت تِ لثل تیكتط ًوَزُ اؾت.
ّسف اظ ایي پػٍّف تَؾقِ یه هسل هفَْهی راهـ تطای تحلیل ّعیٌِ ّای احط گصاض تط فطآیٌس لزؿتیه ،تطضؾی تأحیط عطح
ّسفوٌسی یاضاًِّا تط ّعیٌِّای هطتَعِ زض قطوت ّای وَچه ٍ هتَؾظ ٍ 3اضائِ ضاّىاضّایی زض رْت واّف ّعیٌِّا اؾت.
زض ازاهِ تا تَرِ تِ هَضَؿ پػٍّف ،پیكیٌِ هَضَؿ زض زٍ ترف عثمِ تٌسی ٍ اضائِ قسُ اؾت :زض اتتسا ازتیات هطتَط تِ
ّعیٌِّا ی لزؿتیه هطٍض ٍ هَضز تحلیل لطاض گطفتِ اؾت ٍ ؾپؽ ازتیات هطتَط تِ حَظُ یاضاًِ ٍ احطات ٍ پیاهسّای عطح
ّسفوٌسی یاضاًِّا تكطیح قسُ اؾت.
تقاضیف هتفاٍتی اظ لزؿ تیه اضائِ قسُ وِ یىی اظ ایي تقاضیف هطتَط تِ اًزوي هسیطیت لزؿتیه اؾت .تط ایي اؾاؼ لزؿتیه
فطآیٌس تطًاهِ ضیعی ،ارطا ٍ وٌتطل هؤحط ٍ واضای رطیاى (ضٍ تِ رلَ ٍ هقىَؼ) ،اًثاض زاضی واالّا ،ذسهات ٍ اعالفات ٍاتؿتِ تِ
آىّا اظ ًمغِ قطٍؿ تا ًمغِ ههطف تِ هٌؾَض تطآٍضزى احتیارات هكتطی اؾت.
اّویت لزؿتیه اظ زٍ رٌثِ ضطٍضی تَزى ٍ ّعیٌِ تط تَزى آى اؾت ٍ فطآیٌس لزؿتیه ضضایت هكتطی ،اضظـ هحهَل ،ؾَز ٍ
ّعیٌِّای فولیاتی ضا تحت تأحیط لطاض هیزّس (اًزوي لزؿتیه ایطاى) .اضًؿَى ٍ زیگطاى ( )2003اّساف هسیطیت لزؿتیه ضا زض
زٍ هَضز افعایف فولىطز تحَیل یه قطوت یا یه ظًزیطُ تأهیي ٍ واّف ّعیٌِّایی وِ تِ ٍؾیلِ فقالیتّای هطتَط تِ
لزؿتیه ایزاز هیقَز ،زاًؿتِاًس ).(Borgqvist & Hultkrantz, 2005
هفَْم ّعیٌِ ول زض لزؿتیه تؿیاض تا اّویت اؾت ،چَى ایي هقیاض هیتَاًس هثٌای ذَتی تطای تحلیلّای واّف ّعیٌِ تاقس.
تساى ًحَ وِ واّف هؤحط ّعیٌِّای لزؿتیه ،تؿیاض ٍاتؿتِ تِ ًگاُ یىپاضچِ ٍ ؾیؿتوی تِ ایي ّعیٌِّاؾت ،زض حالی وِ توطوع
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ضٍی حسالل وطزى ّعیٌِ ّط حَظُ تِ نَضت هزعا هوىي اؾت تِ ٍؾیلِ افعایف ّعیٌِ زض حَظُّای زیگط رثطاى قَز
) .)Lambert & Stock, 1999تحلیل ّعیٌِّای لزؿتیه زض هفَْم ّعیٌِ ول ًكاى زٌّسُ ًمف ولیسی ّعیٌِّای
لزؿتیه زض هسیطیت وطزى فاوتَضّای لزؿتیه تَزُ ٍ زض ًتیزِ تَرِ تِ توام ّعیٌِّا تطای هسیطیت اّویت ذانی زاضز
(ّ .)Somuyiwa, 2010a( ،)Frenceschin & Rafele, 2000عیٌِّای لزؿتیه ول اغلة تِ فٌَاى ترف تعضگی اظ
زضآهس فطٍـ ول اضائِ هیقًَس (.)Song & Wang, 2009
تقطیف ّعیٌِّای لزؿتیه زض قطوتّای هرتلف هتفاٍت هیتاقس .زض تقساز ظیازی اظ قطوتّا گعاضـّای ّعیٌِّای لزؿتیه
حتی تا تزاضت هكاتِ ،تا ّن اذتالف زاضًس ٍ آیتنّای هتفاٍتی ضا زض ّعیٌِّای ذَز لحاػ هیوٌٌس .زض یه قیَُ ارعای ّعیٌِّای
لزؿتیه ول تِ ّعیٌِّای لزؿتیه انلیّ ،عیٌِّای لزؿتیه راًثی ٍ ّعیٌِّای لزؿتیه ازاضی تمؿین قسُ اؾت.
فقالیتّای انلی فولیاتی لزؿتیه ّوچَى حول ٍ ًمل ،راتِرایی ،اًثاضزاضی ٍ ًگْساضی هَرَزی ّعیٌِّای لزؿتیه انلی
ضا ایزاز هیوٌٌس .واضّای فولیاتی راًثی وِ هؿتمیواً تا واضّای انلی ّسایت هیقًَسّ ،وچَى تؿتِ تٌسی ،تطچؿة ظًی،
تاضگیطی ٍ ترلیِ ٍ راتِراییّای تسٍى تاض ّعیٌِّای لزؿتیه راًثی ضا ایزاز هیوٌٌس .فقالیتّای هطتثظ تا ذسهات ازاضی هاًٌس
تطًاهِ ضیعی ّعیٌِّای ازاضی ضا تكىیل هیزٌّس ( .)Gudehus & Kotzab, 2009ؾیؿا ّعیٌِّای هطتَط تِ ًگْساضی
هَرَزی زض رطیاى ٍ 4ؾغح ذسهات هطتَط تِ هكتطیاى ضا تِ فٌَاى ّعیٌِّای پٌْاى لزؿتیه هقطفی وطزُ اؾت ( Cesca,
.)2005

ّعیٌِّای لزؿتیه تِ نَضت ّعیٌِّای فولیاتی ٍ ازاضیّ ،عیٌِّای زاذل ٍ ذاضد ؾاظهاىّ ،عیٌِّای زاذلی ٍ هطتَط تِ ذَز
ؾاظهاى ٍ یا ّعیٌِّای ذاضری ٍ هطتَط تِ قطوتّای ذسهاتی لزؿتیه 5یقٌی ّعیٌِّای تطٍى ؾپاضی ،لاتل زؾتِ تٌسی
هیتاقٌس (.)Gudehus & Kotzab, 2009
الهثطت زض ؾال  1999تا تَرِ تِ فقالیتّای لزؿتیىی ،یه هسل ّعیٌِ ول اضائِ زازُ اؾت وِ تِ اضظیاتی ّعیٌِّای هرتلف
لزؿتیه تطای تْیٌِ وطزى ذطٍری ؾیؿتن لزؿتیه یقٌی ذسهات هكتطیاى ،پطزاذتِ اؾت .زض ایي هسل الهثطت ّعیٌِّای
لزؿتیه ضا قاهل ّعیٌِّای حول ٍ ًمل ،اًثاضزاضیً ،گْساضی هَرَزی ،اًساظُ زؾتِ ؾفاضـّ ،عیٌِّای پطزاظـ ؾفاضـ ٍ
ّعیٌِّای هطتَط تِ ؾغح ذسهات هكتطیاى زاًؿتِ اؾت ) ،)Fröderberg, 2006وِ زض ازاهِ ایي ّعیٌِّا تكطیح قسُاًس.
ّعیٌِّای حول ٍ ًمل قاهل ّعیٌِ تزْیعات حول ٍ ًمل هاًٌس اؾتْالن تزْیعاتّ ،عیٌِّای فولیاتی حول ٍ ًمل ٍ زض
نَضت تطٍى ؾپاضی حول ٍ ًمل تٌْا قاهل ّعیٌِّای حول ٍ ًمل هیتاقسّ .عیٌِّای فولیاتی قاهل ّعیٌِّای ؾَذت
ههطفی ،حمَق ٍ زؾتوعز پطؾٌل فولیاتی هؿتمین ٍ هسیطیت ٍ ًیطٍّای ؾتازی پكتیثاًی ،فَاضو ضاّساضی ٍ تیوِ حول
هیتاقٌس ( .)Chao-yang, Hong-rui, & Wei, 2011اراضُ تْا (ً ٍ )Somuyiwa, 2010aگْساضی ٍ تقویطات ٍؾایل
ًملیِ )ً ،)Havenga, 2010یع رعء ّعیٌِّای حول ٍ ًمل هحؿَب هیقًَسّ .عیٌِّای حول ٍ ًمل زض ترفّای حول ٍ
ًمل رازُای ،ضیلی ،زضیاییَّ ،ایی ٍ ذظ لَلِای ،6لاتل تَرِ اؾت )ّ .)Havenga, 2010عیٌِّای گوطوی قاهل ّعیٌِّای
تطذیم واال اظ گوطن ،پطزاذتّای حكالقول واضاى گوطنّ ،عیٌِّای اًثاضزاضی ٍ تاضگیطی ٍ ترلیِ زض گوطن اؾت ( Cesca,
.)2005

هحطنّای ّعیٌِ زض فقالیتّای حول ٍ ًمل قاهل حزن ٍ ٍظى واالّای راتِرا قسُ ،هؿافت حول ،تقساز تحَیلّا ،ؾافت
واضی ًیطٍی اًؿاًی ( ،)Somuyiwa, 2010aؽطفیت تاضگیطی ،رَاب گَیی حول ٍ ًمل زض تطاتط ضیؿه ذطاتی هحهَل ٍ
حَازث هیتاقٌس (ّ .)Chao-yang et al., 2011عیٌِّای حول ٍ ًمل ّوچٌیي تاتقی اظ هَلقیت لطاضگیطی واضذاًِ زض
ظًزیطُ تأهیي ٍ فاوتَضّای تاظاض ّوچَى ًَؿ ٍ هَلقیت تاظاض هیتاقٌس (.)Cesca, 2005
اًثاضّا ًمف فوسُای زض یه ظًزیطُ تأهیي ایفا هیوٌٌس (ّ .)Somuyiwa, 2010bعیٌِّای اًثاضزاضی قاهل ّعیٌِّای حاتت
ٍ هتغیط واضگطاى اًثاضّ ،عیٌِّای حاتت ًیطٍی ؾتازی اًثاض ٍ ّعیٌِّای حاتت فضای اًثاضـ هیقًَسّ .عیٌِّای حاتت فضای
4
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اًثاضـ زضتطگیطًسُ اراضُ تْاّ ،عیٌِّای گطهایف ٍ ّعیٌِّای اؾتْالن ؾطهایِ ٍ تزْیعات ضطٍضی اًثاض هیتاقس .تیكتط
ّعیٌِّا ی اًثاض تا ؾغح شذیطُ هَرَزی اًثاض تغییط ًرَاّس وطز ،اهّا ًؿثت تِ تقساز اًثاضّا تغییط هیوٌس ٍ ،ایي هؿألِ ًكاى هیزّس
وِ ّعیٌِّای اًثاضزاضی هؿتمل اظ ؾغح هَرَزی هیتاقٌس ) .)Fröderberg, 2006زض ایي ّعیٌِّاّ ،عیٌِّای تؿتِ تٌسی،
تاضگیطی ٍ ترلیِ ًیع لاتل تَرِ اؾت (ّ .)Somuyiwa, 2010bعیٌِّای تؿتِ تٌسی قاهل ّعیٌِّای تىٌَلَغی تؿتِ تٌسی،
تزْیعات هىاًیىی تؿتِ تٌسیّ ،عیٌِّای راًثی ٍ ّعیٌِ ًیطٍی اًؿاًی هَضز اؾتفازُ زض فولیات تؿتِ تٌسی ّؿتٌس (Chao-
.)yang et al., 2011

ّعیٌِّای ًگْساضی هَرَزی قاهل ّعیٌِّای :ؾطهایِ ،ضیؿه هَرَزی ،ذسهات هطتَط تِ هَرَزی ٍ ّعیٌِّای هتغیط فضای
اًثاض هیتاقٌس ،چطا وِ تِ هیعاى ؾغح هَرَزی تؿتگی زاضًسّ .عیٌِّای هتغیط فضای اًثاضـ قاهل ّعیٌِّای هتغیط اراضُ تْا ٍ
یا گطهایف اًثاضّا تَزُ وِ تا افعایف هَرَزی اًثاض ایي ّعیٌِّا تغییط هیوٌٌس ) .)Fröderberg, 2006تط عثك ًؾط اضًؿَى ٍ
ّوىاضاى ( ،)2003تعضيتطیي رعء زض ّعیٌِّای ًگْساضی ،هَرَزی ّعیٌِ ؾطهایِ اؾت ( Borgqvist & Hultkrantz,
ّ .)2005عیٌِّا ی ؾطهایِ قاهل ؾطهایِ اذتهال زازُ قسُ تِ هَرَزی ،هَرَزی زض رطیاى ،هَاز ٍ تأؾیؿات هطتثظ تا
ًگْساضی هحهَل هیقًَسّ .عیٌِّای ضیؿه هَرَزی قاهل هَاضزی چَى هٌؿَخ قسگی ،ذطاتی ٍ یا فاؾس قسى هیتاقٌس.
ّعیٌِّا ی ذسهات قاهل تیوِ ٍ هالیات تَزُ وِ ؾغح هَرَزی ٍ فضای اًثاض ّعیٌِ تیوِ ضا افعایف هیزٌّسّ ،وچٌیي هثلغ تیوِ
تِ اضظـ هحهَل ٍ ًَؿ آى ًیع تؿتگی زاضز ( .)Somuyiwa, 2010bفاوتَضّای هؤحط زض ّعیٌِّای هَرَزی فثاضتٌس اظ:
ضٍـ ذطیس ،همساض تماضا ،گطزـ هَرَزی ،تغییطات ؾغح هَرَزیًَ ،ؿ اًثاض ٍ واضایی ؾیؿتن اًتمال اعالفات ( Chao-yang
ّ .)et al., 2011عیٌِّای ًگْساضی هَرَزی ّوچٌیي تِ فٌَاى تاتقی اظ هَلقیت لطاضگیطی واضذاًِ زض ظًزیطُ تأهیيً ،عزیىی
تِ تاظاض ٍ فانلِ ظهاًی تیي اضؾال ؾفاضـ تا زضیافت واال هیتاقٌسّ .عیٌِّای ًگْساضی هَرَزی ٍ حول ٍ ًمل هْنتطیي
ّعیٌِّا زض تَؾقِ اؾتطاتػیه ؾاظهاىّا اظ ًؾط لزؿتیىی هیتاقٌس (.)Cesca, 2005
ّعیٌِّای پطزاظـ ؾفاضـ ٍ ؾیؿتنّای اعالفات زض اضتثاط تا پطزاظـ ؾفاضـّای هكتطی ،تَظیـ ،اضتثاعات ٍ پیف تیٌی
تماضا هیتاقٌس (ّ .)Somuyiwa, 2010cعیٌِّای پطزاظـ ؾفاضـ قاهل ولیِ ّعیٌِّای ًفط ؾافت پطؾٌل اظ هطحلِ اضؾال
تا زضیافت ٍ پطزاظـ ؾفاضـ تَزُ ٍ تِ تقساز ؾفاضـّای هكتطی تؿتگی زاضز )ّ .)Fröderberg, 2006عیٌِّای ؾفاضـ
زّی تِ تأهیي وٌٌسگاى ًیع رعء ّعیٌِّای تساضوات تَزُ ٍ زض ایي همَلِ لطاض هیگیطز ).)Chao-yang et al., 2011
ّعیٌِّای ؾیؿتنّای اعالفات قاهل ّعیٌِّای ؾطهایِ گصاضی تىٌَلَغی اعالفاتّ ،عیٌِّای ًگْساضی تزْیعات ٍ
ّعیٌِّای آهَظـ ًیطٍّای ؾتازی اؾت (.(Somuyiwa & Oyesiku, 2010
ّعیٌِّای راتِرایی قاهل راتِرایی هَاز تیي ذغَط تَلیس ،راتِراییّا تِ زاذل یا ذاضد اظ ؾاظهاى ٍ راتِرایی واالّای
تطگكتی اؾت (ّ .)Cesca, 2005عیٌِّای اًساظُ زؾتِ ؾفاضـ زض اضتثاط تا تَلیس ٍ ذطیس اتفاق هیافتٌس ،تا تغییط زض اًساظُ
زؾتِ ؾفاضـ زض ترف تَلیس ّعیٌِّای آهازُ ؾاظی تَلیس ٍ ّعیٌِّای ؽطفیت زض ًتیزِ اًتمال ٍ راتِرایی هَاز تغییط ذَاّس
وطز ،زض ترف ذطیس ًیع ّعیٌِّای ذطیس زض همازیط هرتلف ذطیس تغییط هیًوایس )ّ .)Fröderberg, 2006عیٌِّای هطتَط تِ
ؾغح ذسهات هكتطی قاهلّ :عیٌِّای ایزاز هغلَتیت زض ؾفاضـ هكتطیّ ،عیٌِی ٍاحسّای پكتیثاًی ذسهات ٍ ّعیٌِّای
هطتَط تِ ضؾیسگی تِ واالّای هطرَفی اؾت (ّ .)Somuyiwa, 2010cعیٌِّای هطتَط تِ ؾغح ذسهات هكتطی تِ ٍؾیلِ
اًتؾاضات هكتطیاى تحت تأحیط لطاض هیگیطًس ).)Chao-yang et al., 2011
ّعیٌِّا ی لزؿتیه زض نَضت تَظیـ هؿتمین هحهَالت اظ اًثاض تِ زؾت ذطزُ فطٍقاى ،قاهل ّعیٌِّای حول ٍ ًمل ٍ
هَرَزی هیتاقس ،زض نَضت اؾتفازُ اظ هطاوع تَظیـ ٍاؾغِّ ،عیٌِّای حول ٍ ًمل اظ اًثاض تِ هطاوعّ ،عیٌِّای حول ٍ ًمل
قْطی اظ هطاوع تِ ذطزُ فطٍقاىّ ،عیٌِّای راتِراییّا تِ ٍؾایل ًملیِ هطاوع ٍ ّعیٌِّای ذَز هطاوع تَظیـ تِ ّعیٌِّا اضافِ
هیقًَس (.)Hsu & Tsai, 1999
ًتایذ یه تطضؾی اًزام قسُ زض ّعیٌِّای لزؿتیه آهطیىا زض ؾال ً 2008كاى هیزّس وِ حول ٍ ًمل هْنتطیي رعء زض
ّعیٌِّای آىّا تَزُ ،تِ عَضی وِ ّعیٌِّای حول ٍ ًمل ً ،%50گْساضی هَرَزی  ،%20اًثاضزاضی ّ ،%20عیٌِّای هطتَط تِ

تطضؾی فَاهل ؾاظهاًیعهیٌِ ؾاظ تَاًوٌسؾاظی واضوٌاى پػٍّكگاُ نٌقت ًفت
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ذسهات هكتطی /پطزاظـ ؾفاضـ ّ ٍ %7عیٌِّای ازاضی  %3اظ ّعیٌِ ول لزؿتیه ضا تكىیل هیزٌّس (.)Rushton, 2010
هَاًـ تْیٌِ ؾاظی ّعیٌِّای لزؿتیه قاهل ًطخّای تْطُ تاال ،ووثَز تاظاضّای ضلاتتی ،ووثَز اعالفات تاظاض ،ضقف
ظیطؾاذتّای اضتثاعی ،ضقف ظیطؾاذتّای حول ٍ ًملٍ ،ضقیت لَاًیي حول ٍ ًمل ٍ غیطُ ّؿتٌس (.)Cesca, 2005
ٍضقیت ؾاذتاض نٌقتی ٍ تَؾقِ التهازی ،ؾاذتاض حول ٍ ًمل ،اًثاضـ تاال ٍ اؾتفازُ غیط تْیٌِ اظ فضای اًثاض ٍ تِ ضٍظ ًثَزى
اعالفات هسیطاى اظ هسیطیت لزؿتیه ٍ تىٌَلَغی اعالفات اظ رولِ فلل تطای ّعیٌِّای لزؿتیه تاال زض چیي شوط قسُاًس
(.)Liu & Cao, 2011

تحج هْوی وِ زض ایي ترف هغطح هیقَز هثحج وٌتطل لزؿتیه ٍ ظًزیطُ تأهیي 7هیتاقس ،تٌْا اللیتی اظ قطوتّا،
ّعیٌِّای لزؿتیه ضا تِ نَضت هزعا ٍ پیَؾتِ حثت ٍ تاظتیٌی هیوٌٌس .وٌتطل لزؿتیه تٌْا قاهل هحاؾثات ٍ حثت ّعیٌِّا
ًویتاقس ،تلىِ قاهل تاظتیٌی ٍ ًؾاضت تط فولىطز ٍ ویفیت ًیع هیتاقس .زاهٌِ ّعیٌِّای ولی لزؿتیه زض نٌقت تیي  5تا 15
زضنس ٍ زض قطوتّای تاظضگاًی تیي  10تا  25زضنس اظ گطزـ هالی ضا تكىیل هیزّس .تطای ذطزُ فطٍقاىّ ،عیٌِّای لزؿتیه
تیكتط اظ  %33ؾَز حانل اظ فطٍـ ذالم هیتاقس ،تا ٍرَز ایيٌَّ ،ظ حثت ٍ پایف ّعیٌِّا تَؾظ ذطزُ فطٍقاى تِ زضؾتی
اًزام ًویقَز ) .)Gudehus & Kotzab, 2009زض ظهیٌِ ّعیٌِّای لزؿتیه تحج هْن زیگطی وِ هغطح اؾت ،هسیطیت
ّعیٌِّای لزؿتیه اؾت .تطای واّف ّعیٌِّای لزؿتیه تِ یه ؾیؿتن هسیطیت ّعیٌِ لزؿتیه واضا ٍ هؤحط ًیاظ اؾت
).)Song & Wang, 2009
زض ازاهِ تِ تقسازی اظ پػٍّفّای اًزام قسُ زض حَظُ واّف ّعیٌِّای لزؿتیه اقاضُ قسُ اؾت :هؿألِ ترف تٌسی تاظاض زض
ترف ذطزُ فطٍقیّا تِ ذهَل زض هَضز واالّای فاؾس قسًی زض لؿوتی اظ لاضُ اضٍپا تَؾظ گطٍّی اظ هحممیي هَضز تطضؾی
لطاض گطفتِ اؾت ،تِ گًَِای وِ تتَاى ّعیٌِّای تاالی حول ٍ ًمل تِ زلیل هؿافتّای ظیاز ٍ ظهاى تحَیل عَالًی ضا واّف
زاز .تا تَرِ تِ ٍضقیت تاظاض ٍ ًَؿ هحهَل ّط چِ پطاوٌسگی رغطافیایی تاظاضّا ووتط تاقس ّعیٌِّای لزؿتیه ووتط ذَاّس تَز
(.)Turkensteen, Sierksma, & Wieringa, 2011

یىی اظ هؿائل هَضز تَرِ زض ظًزیطُّای تأهیي چٌس هطحلِای اؾتفازُ اظ ٍاؾغِّا رْت واّف ّعیٌِّای هَرَزی ٍ حول ٍ
ًمل اؾت .تقییي فطاٍاًی ٍ تَاتط حول تطای ّط هؿیط تا زض ًؾط گطفتي ؽطفیت ٍ تقساز ٍؾایل ًملیِ ٍ حزن هحهَل ،رْت
حسالل ًوَزى ایي ّعیٌِّا ،تایس هَضز تَرِ لطاض گیطز (.)Bertazzi & Speranza, 1999
ضٍاتظ تیي ؾاظهاىّا ٍ قطوتّای ذسهاتی لزؿتیه ٍ تهَیطی وِ فٌَاى تزاضی یا تطًس زض شّي ایزاز هیوٌس زٍ فاوتَض هَحط
تط لاتلیت اعویٌاى ؾاظهاىّا تِ قطوتّای ذسهاتی اؾت .ایي اعویٌاى تِ فٌَاى یه پاضاهتط ارتوافی تِ ّوطاُ پاضاهتطّای
التهازی زض واّف ّعیٌِّای لزؿتیه ًمف زاضز ).)Juntunen & Juntunen, 2010
یه قطوت ذطزُ فطٍـ تا ّسف واّف ّعیٌِّای ظًزیطُ تأهیي ،اظ یه قطوت ذسهاتی لزؿتیه رْت عطاحی هزسز ظًزیطُ
ٍ گؿتطـ قثىِ حول ٍ ًمل ،اؾتفازُ ًوَز .پؽ اظ گصقت  4ؾال ،قثىِ حول ٍ ًمل انالح ٍ ّعیٌِّای هطتَط تساى  20زضنس
واّف پیسا وطزّ ،وچٌیي تا واّف حزن هَرَزی ٍ آظاز قسى ؾطهایِ زضگیط هطتَط تِ آى ،فطنت ضقس ٍ تَؾقِ قطوت فطاّن
قس (.)Ayers, 2001
ًتایذ تطضؾیّای اًزام قسُ زض ایي لؿوت ًكاى هیزّس وِ اوخط تحمیمات اًزام قسُ زض هحسٍزُ ّعیٌِّای حول ٍ ًمل ٍ
اًثاضزاضی تَزُاًس ٍ یه هسل راهـ تطای ّعیٌِّای لزؿتیه اضائِ ًكسُ اؾت .زض رسٍل قواضُ ( )1تط اؾاؼ هطٍض ازتیات اًزام
قسُ زض تاظُ ظهاًی اظ ؾال  1999تا  2011ولیِ ّعیٌِّا زض همَلِ لزؿتیه زض ؾغح ؾاظُ ٍ هتغیطّای آىّا اظ زیسگاُ هحمماى
زؾتِ تٌسی قسُ اؾت.
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رسٍل قواضُ ( :)1زؾتِ تٌسی ّعیٌِّای لزؿتیه اظ زیسگاُ هحمماى
هسینههاي لجستیک
هسینههاي حمل و نقل
ّعیٌِ تزْیعات حول ٍ ًمل

()Chao-yang et al. 2011( & )Somuyiwa, 2010

هسینههاي نگهداري موجودي
ّعیٌِّای ضیؿه هَرَزی

(& )Chao-yang et al. 2011( & )Fröderberg, 2006
(& )Somuyiwa, 2010( & )Borgqvist & Hultkrantz, 2005
()Cesca, 2005

ّعیٌِّای ؾطهایِ هَرَزی

ّعیٌِّای فولیاتی حول ٍ ًمل
()Chao-yang et al. 2011

ّعیٌِّای حول ٍ ًمل تطٍى ؾپاضی قسُ

(& )Chao-yang et al. 2011( & )Fröderberg, 2006
()Borgqvist & Hultkrantz, 2005

ّعیٌِّای گوطوی
()Cesca, 2005

هسینههاي انبارداري
ّعیٌِّای تؿتِ تٌسی

(Chao-yang et al. ( & )Cesca, 2005( & )Somuyiwa, 2010
)2011

ّعیٌِّای حاتت ٍ هتغیط واضگطاى اًثاض
()Fröderberg, 2006

(& )Borgqvist & Hultkrantz, 2005( & )Fröderberg, 2006
(Cesca, ( & )Chao-yang et al. 2011( & )Somuyiwa, 2010
)2005

ّعیٌِ ذسهات هطتثظ تا هَرَزی

(& )Chao-yang et al. 2011( & )Fröderberg, 2006
()Borgqvist & Hultkrantz, 2005( & )Somuyiwa, 2010

ّعیٌِّای هتغیط فضای اًثاضـ

(& )Chao-yang et al. 2011( & )Somuyiwa, 2010
()Borgqvist & Hultkrantz, 2005( & )Fröderberg, 2006

هسینههاي پردازش سفارش و اطالعات

ّعیٌِّای پطزاظـ ؾفاضـ

(& )Borgqvist & Hultkrantz, 2005( & )Somuyiwa, 2010
()Chao-yang et al. 2011( & )Fröderberg, 2006

ّعیٌِّای حاتت ًیطٍی ؾتازی اًثاض

()Borgqvist & Hultkrantz, 2005( & )Fröderberg, 2006

ّعیٌِّای حاتت فضای اًثاضـ

()Borgqvist & Hultkrantz, 2005( & )Fröderberg, 2006

ّعیٌِّای تاضگیطی ٍ ترلیِ اًثاض

()Gudehus & Kotzab, 2009( & )Somuyiwa, 2010

هسینههاي اندازه دسته سفارش
اًساظُ زؾتِ ؾفاضـ هطتَط تِ تَلیس ()Fröderberg, 2006
اًساظُ زؾتِ ؾفاضـ هطتَط تِ ذطیس ()Fröderberg, 2006
هسینههاي سطح خدمات مربوط به مطتري
ّعیٌِّای هغلَتیت ؾفاضـ ()Somuyiwa, 2010
ّعیٌِّای ٍاحسّای پكتیثاًی ذسهات ()Somuyiwa, 2010

ّعیٌِّای ؾیؿتنّای اعالفات هخل ERP
(& )Chao-yang et al. 2011( & )Somuyiwa, 2010
()Borgqvist & Hultkrantz, 2005

هسینههاي جابه جایی
راتِراییّا تیي ذغَط تَلیس ()Cesca, 2005
راتِراییّا تِ زاذل یا ذاضد اظ ؾاظهاى ()Cesca, 2005
-------

یاضاًِّا 8یىی اظ اتعاضّای هْن حوایتی زٍلتّا ّؿتٌس وِ تطای حوایت اظ ههطفوٌٌسگاى ،تَلیسوٌٌسگاى ٍ نازض وٌٌسگاى
پطزاذت هیقًَس ،وِ اٍالً تِ ههطفوٌٌسگاى اراظُ هیزّس واالّا ٍ ذسهات ضا زض لیوتّای پاییيتط اظ لیوتّای تاظاض ذطیساضی
وٌٌس ٍ حاًیاً زضآهسّای تَلیسوٌٌسگاى ضا زض همایؿِ تا حالت تسٍى هساذلِ ،افعایف هیزّس ٍ یا ّعیٌِّای تَلیس ضا واّف هیزّس
( .)Ghadimi Dizaj, 2010یاضاًِّا ،قىلی اظ ووه هالی زٍلت اؾت وِ تِ یه تزاضت یا ترف التهازی تطای رلَگیطی اظ
ضوَز آى نٌقت ٍ افعایف لیوت تَلیسات ٍ یا تطای تطغیة تِ اؾترسام ًیطٍی واض تیفتط افغا هیقًَس ٍ ّسف واّف ّعیٌِ
فاهلّای ٍضٍزی ٍ زض ًتیزِ افعایف هیعاى هحهَالت ذطٍری هیتاقس (Zahariadis, ( ،)Michael & Smith, 2009
 .)2008یاضاًِّای نٌقتی فوَهاً تِ فٌَاى تطًاهِ زٍلت ،وِ اّساف ٍ احطاتی ضا زض رْت افغای یه هعیت تطای یه نٌقت یا
Subsidy
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گطٍّی اظ نٌایـ زًثال هیوٌس ،تقطیف قسُ اؾت (.)Behboodi, 2003

زض ازاهِ تِ تزطتِ تطذی اظ وكَضّا زض پطزاذت یاضاًِ اقاضُ قسُ اؾت :تزطتِ وكَضی ّوچَى چیي زض پطزاذت یاضاًِ تَؾظ
زٍلت زض ترف اًطغی اظ لسهت ظیازی تطذَضزاض اؾت .تِ عَضی وِ وٌتطل لیوتّای اًطغی ٍ پطزاذت تْای ًاچیعی اظ آى تَؾظ
ههطف وٌٌسگاى ذؿاضات رثطاىًاپصیطی ضا تِ ایي ترف ٍاضز وطزُ اؾت .تٌاتطایي چكناًساظ آظاز ؾاظی ترف اًطغی تا حصف
تسضیزی یاضاًِّا ٍ تاتقیت لیوت اًَاؿ حاهلّای اًطغی اظ ّعیٌِ التهازی فطضِ آى تا تَرِ تِ قطایظ تاظاضّای تیيالوللی اًطغی
ّوطاُ تَزُ اؾتّ .وچٌیي زٍلت ّسف رسیسی ضا زض رْت اؾتفازُ اظ اًطغیّای هتٌَؿ زض ؾثس اًطغی ههطفی لحاػ وطزُ اؾت
(.)Lin & Jiang, 2011

ًتایذ تحمیمات زض ًیزطیِ ًكاى هیزّس وِ ضاتغِ هْوی تیي تماضا ٍ یاضاًِّای ؾَذت ٍرَز زاضز .تطای حسالل وطزى هماٍهت
قْطًٍساى زض ًیزطیِ ،تایس حصف یاضاًِّای ؾَذت تِ نَضت تسضیزی تَؾظ زٍلت اًزام قَز ٍ زض ًْایت تماضای فطاٍاى فقلی
تطای ؾَذت ضا واّف زّس ( .)Nwachukwu & Chike, 2011زض ایتالیا ،ووهّای هالی تیي ؾالّای  1996تا 2004
تحت ؾیاؾتّای هٌغمِای تِ قطوتّای ذهَنی ٍالـ زض ًَاحی ضقیف التهازی افغا قسً .تایذ تطضؾی احطات ارطای ایي
لاًَى ًكاى هیزّس وِ اقتغال ،زاضاییّای حاتت ٍ ذطٍری قطوتّا اظ ضقس تاالیی تطذَضزاض قسُاًسٍ ،لی زض هَضز تْطُ ٍضی ایي
قطوتّا اظ ضقس ووتطی ًؿثت تِ قطوتّایی وِ اظ ووهّای زٍلت تْطُ ًثطزُ اًس ،تطذَضزاض تَزُاًس ( & Bernini
.)Pellegrini, 2011

زض ایطاى ًیع هكىالتی ّوچَى ضاتغِ هؿتمین تْطُهٌسی اظ یاضاًِّا تا هیعاى ههطف ،افعایف ضایقات ٍ لاچاق ،افعایف تیضٍیِ
ههطف ٍ فكاض تط هٌاتـ فوَهی تَزرِ زٍلت ،فسم افعایف لیوتّای اًطغی عی ؾالّای اذیط وِ هٌزط تِ ایزاز قىاف تیي
لیوتّای زاذلی ٍ رْاًی اًطغی قسُ اؾت ،افت قسیس تْطٍُضی اًطغی ٍ غیطُ زض فولىطز ًؾام لثلی پطزاذت یاضاًِ ٍرَز زاقت.
تط اؾاؼ اعالفات گطزآٍضی قسُ زض ایطاى اظ ؾال  1380تا  1385هیاًگیي ؾْن ول یاضاًِّا اظ تَلیس ًاذالم زاذلی زض ایي قف
ؾال  ٍ %18/6هیاًگیي ًؿثت یاضاًِ حاهلّای اًطغی اظ تَلیس ًاذالم زاذلی  %16/4تَزُ اؾت (.)Ghadimi Dizaj, 2010
ایطاى تِ فٌَاى یىی اظ تعضيتطیي پطزاذت وٌٌسُّای یاضاًِ زض رْاى قٌاذتِ قسُ تَز (.)David, 2009
ههطف وٌٌسُ انلی ؾَذت زض ایطاى ترف حول ٍ ًمل هیتاقس .ضاّىاض هیاى هسّت تطای ذطٍد اظ تحطاى ههطف ؾَذت زض
ترف حول ٍ ًملّ ،سفوٌس وطزى یاضاًِّا ٍ افعایف لیوت ؾَذت هیتاقس .ضاّىاضّای تلٌس هسّت هیتَاًس تَؾقِ ؾیؿتن حول ٍ
ًمل ضیلی تاقس ).)Houri Jafari & Baratimalayeri, 2008
زض ایطاى زٍلت ًْن ،تسٍیي عطحی تٌیازیي تطای انالح ؾاذتاض التهازی وكَض ضا ولیس ظز ،وِ انالح ًؾام ترهیم ٍ تَظیـ
یاضاًِّا ًیع اظ تطًاهِّای آى تَز ( .)MEAF, 2009عطح زٍلت تطای ّسفوٌس وطزى یاضاًِّای واالّای اؾاؾی ،تسیي گًَِ
تَز ،وِ ؽطف پٌذ ؾال لیوت ترف افؾن واالّای یاضاًِای ّوچَى فطآٍضزُّای هطتثظ تا اًطغی ٍ ًفت ٍ واالّای اؾاؾی
یاضاًِای ،تِ لیوت توامقسُ یا ضلاتتی آى فطضِ قَز ٍ زض هماتل  %30اظ هاظاز زضآهس زٍلت اظ هحل فطٍـ ایي هحهَالت تِ
تَلیس اذتهال هییاتس (.)Ghadimi Dizaj, 2010
زض حال حاضط پؽ اظ گصقت یه ؾال اظ ارطایی قسى عطح ّسفوٌسی یاضاًِّا احطات آى زض ترف تَلیس ًوایاى قسُ اؾت .اًتؾاض
هیضٍز وِ ایي عطح زض ترف لزؿتیه قطوتّا احط هقٌازاضی تط ّعیٌِّایی وِ ٍاتؿتِ تِ اًطغی تَزُ ،زاقتِ تاقس .زض ایي
پػٍّف تا اًزام زٍ هغالقِ هَضزی احطات پیازُ ؾاظی عطح ّسفوٌسی یاضاًِ هَضز تحلیل لطاض گطفتِ ٍ ضاّىاضّایی تطای واّف
ّعیٌِّای لزؿتیه اضائِ قسُ اؾت.
تطای ضؾیسى تِ اّساف هَضز ًؾط ؾؤاالت پػٍّف زض ّویي ضاؾتا هغطح قسُ اؾت:
ّ عیٌِّای لزؿتیه اظ چِ ارعایی تكىیل قسُ اًس؟
 ؾْن ّعیٌِّای لزؿتیه زض قطوتّای وَچه ٍ هتَؾظ لثل ٍ تقس اظ ارطای فاظ اٍّل عطح ّسفوٌسی یاضاًِّا چمسض اؾت؟
 چِ ضاّىاضّایی تطای واّف ّعیٌِّای لزؿتیه زض ایي قطوتّا واضاتط اؾت؟
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 -1مواد و روشها
ایي پػٍّف اظ ًَؿ هغالقِّای هَضزی چٌسگاًِ ( ٍ )Hancock & Algozzine, 2006تَنیفی اؾت .زض ایي پػٍّف ؾقی
قسُ اؾت تا اؾتفازُ اظ ضٍـّای ویفی ًؾیط ههاحثِ تط غٌای پػٍّف افعٍزُ ٍ اظ عطف زیگط تا اؾتفازُ اظ ضٍـّای ووی (ًؾیط
تحلیل ؾلؿلِ هطاتثی ٍ تحلیلّای آهاضی) افتثاض ٍ ضٍایی تحمیك ضا فعًٍی تركیس .تا تَرِ تِ تَضیحات فَق ایي پػٍّف اظ
رٌثِ ویفی ٍ ووی تكىیل قسُ اؾتّ .وچٌیي تأویس ایي پػٍّف حل هؿائل راضی ؾاظهاىّا زض همَلِ لزؿتیه تَزُ ،تِ
ذهَل تا ارطای عطح ّسفوٌسی یاضاًِّا وِ هكىالت نٌقت ٍ تَلیس وكَض اظ زغسغِّای انلی زض حال حاضط اؾت.
زض هطحل ِ اٍّل تا هطٍض ًمازاًِ ازتیات هَضَؿ تِ قٌاؾایی ٍ عثمِ تٌسی هحتَایی فَاهل تكىیل زٌّسُ ّعیٌِّای لزؿتیه تِ
نَضت یىپاضچِ پطزاذتِ قسُ اؾت .ذطٍری ایي هطحلِ تا اًزام تحلیل هحتَا ،تَؾقِ هسلی اؾت وِ ًكاى زٌّسُ ؾاظُّای انلی
تكىیل زٌّسُ ّعیٌِّا ی لزؿتیه تِ ّوطاُ هتغیطّای آى اؾت .تِ هٌؾَض اعویٌاى اظ ضٍایی زؾتِ تٌسی هتغیطّا اظ ًؾط ذثطگاى
ٍ روـ تٌسی ًؾطات تا قاذم ضطیة ضٍایی هحتَا القِ 9اؾتفازُ قسُ اؾت.
زض هطحلِ تقس تا اتىا تِ هسل هفَْهی ّعیٌِ ،وِ اظ ؾاظُّا ٍ هتغیطّا تكىیل قسُ زٍ هغالقِ هَضزی زض قطوتّای قیط پاؾتَضیعُ
پگاُ ٍ فٌطؾاظی ظض گلپایگاى اًزام ٍ تا اؾتفازُ اظ تطضؾی نَضتّای هالی ٍ اًزام ههاحثِ تا ٍاحسّای هطتَعِ چاضچَب
ّعیٌِای ّط قطوت اؾترطاد گطزیس .زض ًْایت ّعیٌِّای لزؿتیىی قطوتّا لثل ٍ تقس اظ ارطای هطحلِ اٍّل عطح ّسفوٌسی
یاضاًِّا تا اؾتفازُ اظ ضٍـ تحلیل ؾلؿلِ هطاتثی ) (AHPتا ًطم افعاض  expert choiceضتثِ تٌسی ٍ تا یىسیگط همایؿِ قسُاًس.
اؾتفازُ اظ آًالیع ؾلؿلِ هطاتثی تطای تحلیل ّعیٌِّای لزؿتیه زض یه هسل ّعیٌِ ول ،اظ رولِ ًَآٍضیّای ایي پػٍّف
هیتاقس .زض ًْایت تا تیٌكی وِ اظ اًزام هطاحل فَق تِ زؾت آهسُ ٍ اًزام ههاحثِ ،ضاّىاضّایی رْت واّف ّعیٌِّای
لزؿتیه اضائِ ٍ ٍرَز ضاتغِ تیي ضاّىاضّا ٍ واّف ّعیٌِ تا اؾتفازُ اظ آظهَى ًاپاضاهتطیه زٍ رولِای ) (Binomialتطضؾی
قسُ اؾت ،ؾپؽ ضاّىاضّای تأییس قسُ تا اؾتفازُ اظ آظهَى آهاضی فطیسهي اٍلَیت تٌسی قسُاًس.
 -1نتایج و بحث
زض ایي ترف اتتسا هسل هفَْهی پػٍّف اضائِ قسُ اؾت .ؾپؽ هغالقِّای هَضزی اًزام قسُ زض قطوتّای وَچه ٍ هتَؾظ
زض نٌایـ غصایی ٍ نٌقت ذَزضٍ تكطیح ٍ تغییطات ّعیٌِّا زض احط ارطای هطحلِ اٍّل عطح ّسفوٌسی یاضاًِّا تا تطضؾی
نَضتّای هالی ٍ فطآیٌس تحلیل ؾلؿلِ هطاتثی تطضؾی ٍ زض ًْایت ضاّىاضّای تْثَز رْت واّف ّعیٌِّای لزؿتیه ،تا تَرِ
تِ اّویت تیكتط هسیطیت ّعیٌِّا پؽ اظ ارطایی قسى عطح ،تطای هغالقِّای هَضزی اضائِ ٍ اٍلَیت تٌسی قسُاًس .الظم تِ شوط
اؾت وِ هسل ّعیٌِ اضائِ قسُ هیتَاًس هثٌایی تطای انالح ؾیؿتن حؿاتساضی ٍ هویعی قطوتّا زض حَظُ لزؿتیه تاقس.
ًتایذ هطتَط تِ هطٍض پیكیٌِ پػٍّف ًكاى زٌّسُ آى اؾت وِ زض ؾغح والى ّعیٌِّای لزؿتیه تِ ّفت زؾتۀ ّعیٌِّای:
حول ٍ ًملً ،گْساضی هَرَزی ،اًثاضزاضی ،پطزاظـ ؾفاضـ ٍ ؾیؿتنّای اعالفات ،راتِرایی ،اًساظُ زؾتِ ؾفاضـ ٍ ّعیٌِّای
هطتَط تِ ؾغح ذسهات هكتطیاى لاتل تمؿین تَزُ ،وِ تط اؾاؼ ًَؿ نٌقت تطذی ّعیٌِّا اظ اّویت تاالتطی تطذَضزاض ّؿتٌس.
ًوَزاض قواضُ ( )1هسل اضائِ قسُ ضا تِ عَض راهـ ًكاى هیزّسّ .واىعَض وِ زض ایي قىل ًكاى زازُ قسُ ّعیٌِّای لزؿتیه
قاهل ّفت ؾاظُ ،وِ ّط ؾاظُ ًیع اظ هتغیطّایی تكىیل قسُ وِ تط اؾاؼ تقاضیف فولیاتی اضائِ قسُ زض ترف ازتیات هَضَؿ
لاتل هحاؾثِاًس .ضٍایی هحتَای هسل تا اؾتفازُ اظ ًؾطات ً 15فط ذثطُ ٍ تا تطضؾی ضطایة فطهَل القِ تطای ّط هتغیط تحلیل
گطزیس .تواهی ضطایة تاالتط اظ  0/49تِ زؾت آهسُ وِ ضٍایی هتغیطّای هسل تطای اًساظُ گیطی ّعیٌِّای لزؿتیه ضا ًكاى
هیزّس.

)Lawshe Content Validity Ratio (CVR

9
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زض ازاهِ تِ تطضؾی هسل ّعیٌِ ّای لزؿتیه زض هغالقِ ّای هَضزی پطزاذتِ قسُ اؾتّ .واى عَض وِ اقاضُ قس ضٍـ اًزام
ایي پػٍّف هغالقِ هَضزی اؾت ،تٌاتطایي قطوتّای وَچه ٍ هتَؾظ زض نٌایـ هرتلف ّسف اًزام هغالقِّای هَضزی
تَزُاًس .قطوتّای وَچه ٍ هتَؾظ زض وكَضّای هرتلف رْاى زاضای قثاّتّای تؿیاضی ّؿتٌس اها تا ٍرَز ایيً ،ویتَاى
تقطیف ٍاحس ٍ یىؿاًی اظ آىّا زاقتّ ،ط وكَض تا تَرِ تِ قطایظ ذال ذَز ٍ تا هقیاضّایی ّوچَى تقساز واضوٌاى ،هیعاى
ؾطهایِ ٍ هیعاى گطزـ هالی ؾاالًِ تقطیفی اظ ایي تٌگاُّا اضائِ وطزُ اؾت ) .(Ec.europa, 2003زض ایطاى تا تَرِ تِ تقطیف
ؾاظهاى نٌایـ وَچه ٍ قْطنّای نٌقتی تط اؾاؼ تقساز واضوٌاى ،قطوتّای تا ووتط اظ ً 50فط پطؾٌل ضا هیتَاى وَچه
تقطیف ًوَز ٍ قطوتّای تا ووتط اظ ً 250فط پطؾٌل تِ فٌَاى هتَؾظ تقطیف قسُاًس .تِ زلیل اّویت ًمف وؿة ٍ واضّای
وَچه ٍ هتَؾظ تط تَؾقِ التهازی وكَض ٍ آؾیة پصیطی تاالی ایي قطوتّا اظ ارطای عطح ّسفوٌسی یاضاًِّا ،زض ایي
پػٍّف توطوع هغالقِّا ی هَضزی تط ایي وؿة ٍ واضّا اؾت .تا تَرِ تِ هغالة فَق للوطٍ هىاًی پػٍّف زٍ قطوت قیط
پاؾتَضیعُ پگاُ (هغالقِ هَضزی اٍّل) ٍ فٌط ؾاظی ظض گلپایگاى (هغالقِ هَضزی زٍم) هیتاقٌس.
قطوت قیط پاؾتَضیعُ پگاُ یىی اظ قطوتّای تَلیس وٌٌسُ فطآٍضزُّای تحت پَقف قطوت نٌایـ قیط ایطاى اؾت ،وِ زض ظهیٌِ
فطآٍضی ٍ تَظیـ اًَاؿ فطآٍضزُّا ی قیطی تِ ٍیػُ پٌیط فقالیت زاضز .زض قطوت پگاُ تأهیي قیط هَضز ًیاظ زض فطآیٌس تَلیس اظ عطیك
هطاوع روـ آٍضی قیط ٍ زاهساضیّای نٌقتی اًزام هیگیطز .ؾایط هَاز هَضز ًیاظ اظ عطیك قطوت تاظضگاًی نٌایـ قیط وِ تطای
ولیِ قطوتّای گطٍُ پگاُ ،تِ ذهَل زض هَضز واالّای ٍاضزاتی ،واض ذطیس ضا اًزام هیزّس ،تأهیي هیقَز .زض ذهَل
ذطیسّای زاذلی چَى حزن ذطیس تاالؾت ایي واض اظ عطیك هٌالهِ فوَهی اًزام هیقَز .اًثاضّا تِ زٍ لؿوت اًثاضّای هَاز
اٍلیِ ٍ تؿتِ تٌسی ٍ ؾطزذاًِّا لاتل تمؿین هیتاقٌس .ولیِ فولیات هطتَط تِ تاضگیطی ٍ ترلیِ زض اًثاضّا تطٍى ؾپاضی قسُاًس.
اضؾال هحهَل تِ واضذاًزات تاتقِ ،قطوتّای تَظیـ وٌٌسُ ،فوسُ فطٍقاى ٍ ذطزُ فطٍقاى اًزام هیقَز .نٌایـ قیط تِ هٌؾَض
فطٍـ هحهَالت واضذاًزات پگاُ تاظاض فطٍـ هحهَالت ضا هٌغمِ تٌسی وطزُ اؾت ،تسیي ًحَ وِ ّط قطوت پگاُ فمظ هزاظ
تِ فطٍـ ولیِ هحهَالت ذَز زض هٌاعك هقیي هیتاقس .زض گلپایگاى ٍ اضان قطوت پگاُ هؿتمیواً اظ عطیك تَظیـ هَیطگی واض
تَظیـ تِ ذطزُ فطٍقاى ضا اًزام هیزّس .تا تَرِ تِ هسل ّعیٌِای اضائِ قسُ زض ًوَزاض قواضُ ( ،)1اًزام ههاحثِ تا هسیطاى
ٍاحسّای هطتَعِ ٍ هؿتٌسات هالیّ ،عیٌِّای لزؿتیه تا تحلیل هحتَای زازُّا همَلِ تٌسی ٍ هسل ّعیٌِّای لزؿتیه
قطوت پگاُ زض ًوَزاض قواضُ ( )2اضائِ قسُ اؾت.

ًوَزاض قواضُ ( :)2هسل ّعیٌِّای لزؿتیه قطوت پگاُ

ًتایذ زض قطوت پگاُ ًكاى زٌّسُ آى اؾت وِ ّعیٌِّای لزؿتیه قطوت تِ پٌذ زؾتۀ ّعیٌِّای :حول ٍ ًمل ،تَظیـ،
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ًگْساضی هَرَزی ،اًثاضزاضی ٍ پطزاظـ ؾفاضـ ٍ ؾیؿتنّای اعالفات لاتل تمؿین اؾت ٍ ّط وسام اظ ایي ّعیٌِّا اظ
هتغیطّایی هغاتك تا ًوَزاض قواضُ ( )2تكىیل قسُاًس .زض تیكتط هَاضز ّعیٌِّای حول ٍ ًمل هطتَط تِ ذطیس تِ فْسُ تأهیي
وٌٌسگاى هیتاقسّ .عیٌِّای تَظیـ تط اؾاؼ گطٍُ هحهَل تَؾظ نٌایـ قیط هكرم هیقَز ٍ زض اؾتاىّای هقیي تِ فْسُ
قطوت پگاُ تَزُ ٍلی زض ؾایط اؾتاىّاّ ،عیٌِّا تِ نَضت زضنسی پطزاذت هیقَز .زض اًثاض ولیِ ّعیٌِّای فضای اًثاضزاضی
ّعیٌِّای حاتت تَزُ ٍ ّعیٌِ هتغیط ٍرَز ًساضز .ؾایط ّعیٌِّای شوط قسُ زض هسل هفَْهی تسؾت آهسُ اظ ازتیات هَضَؿ زض ایي
قطوت حثت ٍ پایف ًویقًَس.
قطوت فٌطؾاظی ظض ،فضَ گطٍُ فٌطؾاظی ظض ٍ گطٍُ ذَزضٍ ؾاظی ؾایپا زض ظهیٌِ تَلیس هحهَالتی وِ زض ؾیؿتن تقلیك ذَزضٍ
واضتطز زاضًس ّوچَى اًَاؿ فٌط لَل ،هَرگیط ٍ غیطُ هكغَل تِ فقالیت اؾت .زض قطوت فٌطؾاظی ظض تأهیي هَاز اٍلیِ زاذلی اظ
فَالز آلیاغی ایطاى زض یعز ٍ تأهیي هَاز اٍلیِ فٌط لَل اظ ذاضد اًزام هیگیطز .هَاز تأهیي زاذل تِ زٍ زؾتِ هَاز هؿتمین ٍ تا
ٍاؾغِ تمؿین هیقًَس .یه ؾطی اظ هَاز هؿتمین تِ واضذاًِ اضؾال هیقًَس ٍ یه ؾطی زیگط هَازی ّؿتٌس وِ تا ٍاؾغِ
تثسیل واض رْت تغییط لغط تِ واضذاًِ اضؾال هی قًَس .هكتطیاى هحهَالت قطوت فٌط ؾاظی ظض ؾایپا (تْطاى ٍ واقاى ٍ پاضؼ
ذَزضٍ ٍ ؾایپا یسن) ،ایطاى ذَزضٍ ،ظاهیاز ٍ تَظیـ تِ تاظاض تْطاى هیتاقٌس .زض هَضز هحهَالتی وِ ًیاظ تِ ٍاؾغِ تىویل واض تطای
هًَتاغ زاضًس هحهَالت تِ تىویل واض اضؾال هیقَز .با توجه به مدل هزینهای ارائه شده در نمودار شماره ( ،)1انجام
مصاحبهها ی هدایت شده حضوری با مدیران واحدهای مربوطه و مستندات مالي شرکت ،هزینههای لجستيك با تحليل محتوای
دادهها مقوله بندی و مدل مفهومي مورد نظر در نمودار شماره ( )3ارائه شده است.

ًوَزاض قواضُ ( :)3هسل ّعیٌِّای لزؿتیه قطوت فٌطؾاظی ظض

ًتایذ زض قطوت فٌطؾاظی ظض ًكاى زٌّسُ آى اؾت وِ ّعیٌِّای لزؿتیه قطوت تِ پٌذ زؾتۀ ّعیٌِّای :حول ٍ ًمل،
ًگْساضی هَرَزی ،اًثاضزاضی ،پطزاظـ ؾفاضـ ٍ ؾیؿتن اعالفات ٍ ّعیٌِّای راتِرایی لاتل تمؿین اؾت ٍ ّط وسام اظ ایي
ّعیٌِّا اظ هتغیطّایی هغاتك تا ًوَزاض قواضُ ( )3تكىیل قسُاًس .هؿؤٍلیت حول ضٍتِ زضٍى ٍ ضٍ تِ تیطٍى تا قطوت هیتاقس وِ
تطٍى ؾپاضی قسُ اؾت ٍ تیكتطیي زضنس اظ ّعیٌِ حول ضا ًیع پطزاذت هیوٌس .زیگط ّعیٌِّای شوط قسُ زض هسل هفَْهی تِ
زؾت آهسُ اظ ازتیات هَضَؿ زض ایي قطوت حثت ٍ پایف ًویقًَس .زض ًْایت هسل ّعیٌِّای لزؿتیىی قطوت پگاُ ٍ فٌطؾاظی
ظض نحت ٍ راهـ تَزى هسل اضائِ قسُ زض ًوَزاض قواضُ ( )1ضا تأییس هیوٌٌس.
زض ازاهِ تِ تحلیل ّعیٌِ ّای لزؿتیه هغالقِ ّای هَضزی لثل ٍ تقس اظ ارطای هطحلِ اٍّل عطح ّسفوٌسی یاضاًِ ّا پطزاذتِ
قسُ اؾت .اٍلَیت ّعیٌِّا زض هغالقِّای هَضزی تا اًزام تحلیل ؾلؿلِ هطاتثی زض ؾغح ؾَم هسلّای اضائِ قسُ (زض قىل
ضًگی ًوایف زازُ قسُاًس) زض زٍ تاظُ ظهاًی لثل اظ ارطای عطح زض ؾال  ٍ 1389تقس اظ ارطای هطحلِ اٍّل عطح ّسفوٌسی یاضاًِّا
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زض ؾال  1390هغاتك تا رسٍل قواضُ ( )2هیتاقس .الظم تِ شوط اؾت وِ تِ زلیل هاّیت ووی هتغیطّا اظ هاتطیؽ همایؿات ظٍری
اؾتفازُ ًكسُ اؾت ٍ افساز ّعیٌِ هؿتمیواً اظ نَضتّای هالی رْت اًزام تحلیل ؾلؿلِ هطاتثی اؾترطاد قسُاًس.
رسٍل قواضُ ( :)2اٍلَیتّا زض ّعیٌِّای لزؿتیه لثل ٍ تقس اظ ارطای عطح ّسفوٌسی یاضاًِّا
هسینههاي لجستیک
مطالعه موردي اوّل

اولویتها قبل از
اجراي طرح

اولویتها بعد از
اجراي طرح

هسینههاي لجستیک
مطالعه موردي دوم

اولویتها قبل از
اجراي طرح

اولویتها بعد از
اجراي طرح

ّعیٌِّای حول ٍ ًمل فطٍـ
ّعیٌِّای تَظیـ
ّعیٌِّای ؾطهایِ هَرَزی
ّعیٌِّای تؿتِ تٌسی
ّعیٌِّای پطزاظـ ؾفاضـ
ّعیٌِّای حاتت فضای اًثاض
ّعیٌِّای حاتت پطؾٌل اًثاض
ّعیٌِّای تاضگیطی ٍ ترلیِ
ّعیٌِّای ؾیؿتنّای اعالفات
ّعیٌِّای ذسهات هَرَزی

0/331
0/245
0/126
0/089
0/074
0/063
0/048
0/020
0/004
>0/001

0/283
0/286
0/120
0/093
0/079
0/073
0/044
0/017
0/005
>0/001

ّعیٌِّای ؾطهایِ هَرَزی
ّعیٌِّای حول ٍ ًمل ذطیس ٍ گوطوی
ّعیٌِّای حول ٍ ًمل فطٍـ
ّعیٌِّای تؿتِ تٌسی
ّعیٌِّای پطزاظـ ؾفاضـ
ّعیٌِّای حاتت فضای اًثاض
ّعیٌِّای راتِرایی
ّعیٌِّای ًیطٍّای ؾتازی اًثاض
ّعیٌِّای ذسهات هَرَزی
ّعیٌِّای تاضگیطی ٍ ترلیِ

0/286
0/229
0/176
0/146
0/054
0/045
0/029
0/020
0/007
0/006

0/279
0/349
0/134
0/112
0/042
0/033
0/025
0/016
0/007
0/004

ًتایذ اضائِ قسُ زض هغالقِ هَضزی اٍّل ًكاى هیزّس وِ تاالتطیي اٍلَیتّا تِ ّعیٌِّای تَظیـ ،حول ٍ ًمل ٍ ؾطهایِ هَرَزی
اذتهال زاضز .تغییط تطتیة اٍلَیتّا زض زٍ تاظُ ظهاًی تِ زلیل افعایف تیكتط ّعیٌِّای تَظیـ ًؿثت تِ حول ٍ ًمل تَزُ وِ زض
رسٍل قواضُ ( )3تِ تفؿیط آهسُ اؾتٍ .ؾقت هحسٍزُ رغطافیایی اضؾال هحهَل ٍ هؿافت عَالًی حول ّوطاُ تا افعایف
وطایِّای حول ٍ ًمل اظ زالیل تاال تَزى ّعیٌِّای حول ٍ ًمل فطٍـ ّؿتٌس .تاال تَزى ّعیٌِّای تَظیـ تِ ذاعط لاًَى
نٌایـ قیط زض اضؾال تِ هٌاعك هقیي ٍ پطزاذت ّعیٌِّای تَظیـ تِ آىّا هیتاقس .تاال تَزى ّعیٌِّای ؾطهایِ هَرَزی تِ زلیل
قطایظ هتغیط وؿة ٍ واض زض ایطاى اؾت وِ قطوتّا ضا ٍازاض هیًوایس تِ زلیل ضیؿهّای تیطًٍی حزن هَرَزی اًثاضّای ذَز ضا
افعایف زٌّس.
تط اؾاؼ ًتایذ اضائِ قسُ زض هغالقِ هَضزی زٍم ّعیٌِّای حول ٍ ًمل ذطیس ٍ ّعیٌِّای گوطویّ ،عیٌِّای ؾطهایِ هَرَزی ٍ
ّعیٌِّای حول ٍ ًمل فطٍـ تاالتطیي اٍلَیتّا ضا تِ ذَز اذتهال زازُاًس .تغییط تطتیة اٍلَیتّا زض زٍ تاظُ ظهاًی تیكتط تِ
زلیل افعایف وطایِّای حول زض احط آظازؾاظی لیوت حاهلّای اًطغی تَزُ اؾت .هحطنّای ّعیٌِ زض فقالیتّای حول ٍ ًمل
تاال تَزى لیوت حاهلّای اًطغی ،هؿافت عَالًی حول زض ذهَل زض هَضز تأهیي هَاز اٍلیِ ،هكىالت گوطوی ،ؽطفیت
تاضگیطی ،تقساز تحَیلّا ،حزن واالّای راتِ را قسُ ٍ هَلقیت لطاض گیطی واضذاًِ زض ظًزیطُ تأهیي وِ تط ضٍی ّعیٌِّای
حول ٍ ًگْساضی هَرَزی تأحیط هیگصاضز ،هی تاقس .تاال تَزى ّعیٌِّای ؾطهایِ هَرَزی تِ زلیل هَرَزی ضیالی تاالی
اًثاضّا ؾت .تیكتطیي هَرَزی اًثاضّا زض هَضز هَاز اٍلیِ ٍاضزاتی تِ زلیل فانلِ ظهاًی تیي اضؾال ؾفاضـ تا زضیافت واال ٍ
تحطینّای ایطاى وِ تافج ذطیس زض حزنّای تاال هیقَز ،هی تاقس.
زض ازاهِ تِ تطضؾی فلل تغییطات ّعیٌِ ّای لزؿتیه هغالقِ ّای هَضزی لثل ٍ تقس اظ ارطای فاظ اٍّل عطح پطزاذتِ قسُ اؾت.
زض رسٍل قواضُ ( )3تغییطات فوسُ ّعیٌِّای لزؿتیه زض ؾغح ؾاظُ تِ تفىیه تِ فٌَاى زضنسی اظ زض آهس فطٍـ زض زٍ تاظُ
ظهاًی لثل ٍ تقس اظ ارطای عطح ٍ زالیل آى شوط قسُ اؾت .تَرِ تِ ایي ًىتِ ضطٍضی اؾت وِ افعایف %6.87زضآهس فطٍـ زض
قطوت پگاُ ٍ  %5/15زضآهس فطٍـ زض قطوت فٌطؾاظی ظض تأحیط هٌفی زض افعایف ّعیٌِّا زاقتِ اؾت.
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رسٍل قواضُ ( :)3فلل افعایف ّعیٌِّای لزؿتیه
هسینههاي لجستیک

قبل از طرح

بعد از طرح

تغییرات

ّعیٌِّای حول ٍ ًمل

%2/27

%2/35

%0/08

ّعیٌِّای تَظیـ

%1/68

%2/38

%0/70

ّعیٌِّای ًگْساضی
هَرَزی

%0/86

%1/00

%0/14

هسینههاي لجستیک

قبل از طرح

بعد از طرح

تغییرات

ّعیٌِّای حول ٍ ًمل

%3/25

%5/03

%1/78

ّعیٌِّای ًگْساضی
هَرَزی

%2/35

%2/98

%0/63

علل افسایص هسینهها در درآمد فروش در مطالعه موردي اوّل

 افعایف  %5وطایِّای حول فطٍـ تغییط تطویة هحهَل تِ ؾوت هحهَالت حزین افعایف ّعیٌِّای حول ٍ ًمل نازضات ٍ گوطن تِ زلیل افعایف نازضات تغییط هٌغمِ رغطافیایی فطٍـ وِ تافج افعایف هؿافتّای حول قسُ اؾت(تِ زلیل اؾتطاتػیه ترف تٌسی تاظاض نٌایـ قیط)
 افعایف زضنس حك تَظیـ تِ فوسُ فطٍقاى تَؾظ نٌایـ قیط ٍ فطٍـ تیكتطزض هٌاعك هقیي
 ّعیٌِّای زفتط تَظیـ تْطاى زض ؾال 90 افعایف هَرَزی ضیالی اًثاضّا افعایف زض حسالل ًطخ تاظگكت ؾطهایِ هَضز اًتؾاض ؾطهایِ گصاضعلل افسایص هسینهها در درآمد فروش در مطالعه موردي دوم

 افعایف  %25وطایِّای حول ذطیس ٍ  %15تركی اظ وطایِّای حول فطٍـ افعایف حزن ذطیس هَاز اٍلیِ ٍ تقساز زفقات ذطیس فسم اضؾال تاض تِ نَضت واهل زض هَضز ذطیس ٍ فطٍـ افعایف تقطفِّای گوطوی ٍ افعایف ٍاضزات هَاز اٍلیِ ٍ افعایف تقساز فطٍـ افعایف هَرَزی ضیالی اًثاضّا -افعایف زض حسالل ًطخ تاظگكت ؾطهایِ هَضز اًتؾاض ؾطهایِ گصاض

همایؿِ ّعیٌِّای زٍ قطوت لثل ٍ تقس اظ ارطای عطح ًكاى هیزّس وِ ّعیٌِّای لزؿتیه زض زضآهس فطٍـ زض قطوت پگاُ
 ٍ % 1/48زض قطوت فٌطؾاظی ظض  % 2/42افعایف زاقتِ اؾت .تا تَرِ تِ آهاض هٌتكط قسُ زض آهطیىا تطای نٌایـ هرتلف ،تِ عَض
هیاًگیي زض همایؿِ ؾال  2009تا ّ 2010عیٌِّا ووتط اظ  %0/5زض زضآهس فطٍـ افعایف زاقتِاًس (.)Establishinc, 2010
تٌاتطایي زض ضٍیىطز التهازی زٍلت زض ضاؾتای ّسفوٌسی یاضاًِّا ،تایؿتی حوایت ٍالقی ٍ واضا اظ تَلیسوٌٌسگاى نَضت تگیطز
قَز .تا تَرِ تِ ًتایذ اضائِ قسُ زض رسٍل تاال فاوتَضّای افعایف وطایِّای حول ذطیس ٍ فطٍـ ،افعایف حزن ذطیس هَاز اٍلیِ ٍ
ٍاضزات ٍ افعایف تقساز زفقات ذطیس ٍ فطٍـ ،افعایف هَرَزی اًثاض هَاز اٍلیِ ٍ اًثاض هحهَل ٍ افعایف زض حسالل ًطخ تاظگكت
ؾطهایِ هَضز اًتؾاض ؾطهایِ گصاض ٍ افعایف زضنس حك تَظیـ تِ فوسُ فطٍقاى تِ زلیل افعایف وطایِّای حول اظ فَاهل تأحیط
گصاض زض افعایف ّعیٌِّای لزؿتیه تَزُاًس وِ ارطای عطح ّسفوٌسی یاضاًِّا زض ایطاى یىی اظ فَاهل ٍلَؿ آىّا تَزُ اؾت.
ًتایذ ایي پػٍّف ًكاى زٌّسُ تأحیط هٌفی ارطای عطح زض ّعیٌِّای لزؿتیه قطوتّای هَضز هغالقِ ٍ لیوت توام قسُ
هحهَالت آىّا اؾت.
ّواىعَض وِ زض رسٍل قواضُ ( )3آهسُ اؾتً ،رؿتیي احط ارطای عطح ّسفوٌسی یاضاًِّا زض ّعیٌِّای لزؿتیه ،افعایف لیوت
وطایِّای حول تِ زلیل آظازؾاظی لیوتّای اًطغی اؾت .زٍهیي احط ارطای عطح ایي اؾت وِ تِ زلیل افعایف لیوتّا ٍ پیف
تیٌی فسم تَاى تأهیي یه ؾطی اظ هَاز اٍلیِ ،ذطیس تیف اظ ًیاظ نَضت گطفتِ وِ ایي هؿألِ تافج افعایف ّعیٌِّای حول ٍ
ًمل ٍ ًگْساضی هَرَزی قسُ اؾت .تا تاال ضفتي لیوت اًطغی ّعیٌِ هَاز اٍلیِ قطوتّا افعایف زاقتِ اؾت ظیطا حسالل ّعیٌِ
حول ٍ ًمل هَاز اٍلیِ چِ زاذلی ٍ چِ اظ همانس ٍاضزاتی افعایف زاقتِ ،ضوي ایي وِ تا تاال ضفتي ّعیٌِ اًطغی لیوت ًْازُّای
تَلیس ًیع افعایف یافتِ اؾتً .ىتِ هخثت ایي اؾت وِ فولیاتی قسى واهل عطح تِ زٍ تا پٌذ ؾال ظهاى ًیاظ زاضز ٍ قطوتّا زض
ایي فانلِ ظهاًی فطنت زاضًس تا انالحات ٍ تغثیكّای الظم ضا اًزام زٌّس.
تِ عَض ولی تا تَرِ تِ عیف گؿتطزُ قطوتّا ،ارطای عطح ّسفوٌسی یاضاًِّا زض ّط یه تا تَرِ تِ ؾاذتاض فقالیت قطوت
هطتَعِ ،هیعاى ٍاتؿتگی تِ اًطغی ،ضطٍضی تَزى واال تَلیسی آىّا تطای ذاًَاضّا ،هیعاى ٍاضزات هَاز اٍلیِ ٍ تؿیاضی اظ
رٌثِّای زیگطّ ،وطاُ تا تحَالت تغییطات زضآهس ههطف وٌٌسگاى ،تأحیطاتی زض رْت افعایف ّعیٌِّای لزؿتیه زاقتِ اؾت.
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تا تَرِ تِ اّویت ظیاز ّعیٌِّای لزؿتیه تطای قطوتّا تقس اظ ارطای عطح ّسفوٌسی یاضاًِّا ،زض ایي لؿوت ،ضاّىاضّایی
رْت واّف ّعیٌِّای لزؿتیه اضائِ قسُ اؾت.
ضٍیِ اًتراب ضاّىاضّای واّف ّعیٌِ زض ایي پػٍّف تسیي ًحَ تَزُ وِ تطای تطضؾی چالفّا ٍ هَاًـ هغطح زض تْیٌِ ؾاظی
فقالیتّا ٍ ّعیٌِّای لزؿتیه تا هسیطاى ٍاحسّای هطتَعِ ههاحثِّایی اًزام قسُ اؾت ٍ ّوچٌیي تا تَرِ تِ ازتیات پػٍّف
ٍ تطضؾی نَضتّای هالی قطوتّا زض ًْایت ضاّىاضّای واّف ّعیٌِ تطای ّط یه اظ هغالقِّای هَضزی هكرم قسُ وِ
حانل ایي هطحلِ قٌاؾایی  12ضاّىاض تطای قطوت پگاُ ٍ  15ضاّىاض تطای قطوت فٌطؾاظی ظض تَزُ اؾت .تطای تطضؾی فطضیات
پػٍّف یق ٌی ٍرَز ضاتغِ تیي ضاّىاضّا ٍ واّف ّعیٌِ اظ پطؾكٌاهِ تا عیف اهتیاظزّی لیىطت ٍ آظهَى ًاپاضاهتطیه زٍ رولِای
تا ًؿثت آظهَى  0/6اؾتفازُ قسُ اؾت.
تا تَرِ تِ ًتایذ رسٍل قواضُ ( ،)4همساض  sigزض ؾغح  α;0/025آظهـَى قسُ ٍ چـَى همساض  sigاظ  αوَچهتط اؾت ،تٌاتطایي
فطضیِ نفط ضز قسُ ٍ اظ آًزایی وِ ًؿثت هكاّسُ قسُ زض گطٍُ  2تعضيتط اظ ًؿثت آظهَى اؾت ،زض ًتیزِ ضاّىاضّا زض رْت
واّف ّعیٌِّا احط گصاض هیتاقس  .تٌْا زض هَضز زٍ ضاّىاض تَؾقِ قثىِ تَظیـ هَیطگی زض قطوت پگاُ ٍ اؾتفازُ اظ ضٍـّای
تؿتِ تٌسی هىاًیعُ زض قطوت فٌطؾاظی ظض فطو نفط تأییس قسُ ٍ تا تَرِ ًؾط ذثطگاى نٌقت ًویتَاى گفت فاهل هطتَعِ
احطگصاض اؾت.
زض ایي لؿوت تا تَرِ تِ ًتایذ تِ زؾت آهسُ اظ آظهَى آهاضی زٍ رولِای فطضیِّای  H1اًتراب ٍ اظ آظهَى آهاضی فطیسهي
رْت همایؿِ هیاًگیي ضتثِّای وؿة قسُ تَؾظ ّط ضاّىاض ٍ اٍلَیت تٌسی وطزى آىّا تا زض ًؾط گطفتي ًؾطات پاؾد زٌّسگاى
اؾتفازُ قسُ اؾت .زض قطوت پگاُ تا ؾغح هقٌازاضی آظهَى  0/561وِ ًكاى اظ تأییس قسى فطو  H0اؾتً ،كاى زٌّسُ اٍلَیت
تطاتط ضاّىاضّا تَزُ ٍ زض قطوت فٌطؾاظی ظض تا ؾغح هقٌازاضی آظهَى  0/000وِ ًكاى اظ ضز قسى فطو  H0اؾتً ،كاى زٌّسُ
اٍلَیتّای ًاتطاتط ضاّىاضّا تَزُ ٍ ًتایذ اٍلَیت تٌسی ضاّىاضّا زض رسٍل قواضُ ( )5اضائِ قسُ اؾت.
رسٍل قواضُ ( :)4ضاّىاضّای اًتراب قسُ تطای واّف ّعیٌِّا
Binomial Test
نتیجه
آزمون

سطح
معناداري

H1

0/001 a

H1

0/001 a

H1

0/001 a

H1

0/001 a

H1

0/001 a

H1

0/001 a

نسبت
مطاهده
ضده

راهكارهاي کاهص هسینه
در ضرکت فنر سازي زر

نتیجه
آزمون

سطح
معناداري

0/0
1/0
0/0

تَؾقِ هسیطیت لزؿتیه راهـ

0/000

اؾتمطاض ؾیؿتن هسیطیت ّعیٌِّای لزؿتیه
زض هفَْم ّعیٌِ ول ٍ انالح ؾیؿتن

1/0

H1

a

حؿاتساضی تا تقطیف ؾطفهلّای ّعیٌِّای

H1

0/002 a

نسبت
مطاهده
ضده

طبقه
بندي

راهكارهاي کاهص هسینه
در ضرکت پگاه

0/0

<= 2

اؾتمطاض ؾیؿتن هسیطیت ّعیٌِّای لزؿتیه
زض هفَْم ّعیٌِ ول ٍ انالح ؾیؿتن
حؿاتساضی تا تقطیف ؾطفهلّای ّعیٌِّای
لزؿتیه

1/0

>2

0/1

<= 2

0/9

>2

تَؾقِ تطًاهِ ضیعیّا زض ضاؾتای وٌتطل
لزؿتیه

لزؿتیه
0/0

تَؾقِ تطًاهِ ضیعیّا زض ضاؾتای وٌتطل

1/0

لزؿتیه

0/0

ایزاز یىپاضچگی زض فقالیتّای واّف

1/0

ّعیٌِّای لزؿتیه

0/0

تْیٌِ ؾاظی ظهاى ٍ همساض ذطیس تا تَرِ تِ
همساض تماضای هكتطیً ،مغِ ؾفاضـ ،هیعاى

1/0

ؾفاضـ التهازی ٍ قطایظ ته تأهیي وٌٌسُ

H1

0/000 a

H1

0/002 a

H0

0/055 a

0/0

<= 2

1/0

>2

ایزاز یىپاضچگی زض فقالیتّای واّف
ّعیٌِّای لزؿتیه

0/1

<= 2

انالح اّساف اؾتطاتػیه لزؿتیىی زض
نٌایـ قیط تِ ذهَل زض حَظُ ترف تٌسی
نحیح تاظاض تیي قطوتّای گطٍُ پگاُ

0/9

>2

0/3

<= 2

0/7

>2

تَؾقِ قثىِ تَظیـ هَیطگی

زاذلی هَاز اٍلیِ
0/0

تْیٌِ ؾاظی تطًاهِ ضیعی زض ضاؾتای تَلیس تِ

H1

a

0/002

0/1

<= 2

تْیٌِ ؾاظی ظهاى ٍ همساض ذطیس تا تَرِ تِ
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H1

0/001 a

H1

0/001 a

H1

0/001 a

H1

0/009 a

H1

0/001 a

H0

0/315

H1

0/009 a

H1

0/009 a

H1

0/009 a

1/0

هَلـ ٍ حل هكىالت تَلیس

0/0

تطًاهِ ضیعی هسیطیت لزؿتیه زض افعایف

1/0

فولىطز تحَیل

0/0

تطویة حول اظ هحوَلِّای وَچه تِ

1/0

هحوَلِّای تعضيتط ٍ افعایف ؽطفیت

H1

H1

0/0
1/0

هٌاؾة

0/1

اًزام هصاوطات تا تثسیل واض یعز زض رْت

0/9

اضتماء تىٌَلَغی تطای تثسیل لغطّای پاییي

0/0

هصاوطُ تا تأهیي وٌٌسُ رسیس وِ زض هَلقیت

1/0

لزؿتیىی هٌاؾةتط زض حال ضاُ اًساظی اؾت

0/9

0/002

H1

0/012 a

H1

0/002 a

H1

0/012 a

اؾتفازُ اظ ضٍـّای تؿتِ تٌسی هىاًیعُ

H1

0/000 a

اؾترسام هسیطاى لزؿتیه حطفِای

---

---

---

---

---

---

0/8

0/1

a

پالتّا ٍ اضؾال هحوَلِّا تا ؽطفیت واهل
واّف هؿافت حول تا اًتراب تىویل واض

0/2

0/012 a

0/1

عطح ضیعی فطآیٌسّای پطزاظـ ؾفاضـ ٍ

0/9

تطًاهِ ضیعی تَلیس تِ نَضت ؾیؿتواتیه

0/1

حل هكىالت ویفی زض رْت واّف

0/9

ضایقات ٍ واالّای تطگكتی

0/9

>2

0/2

<= 2

0/8

>2

0/1

<= 2

همساض تماضای هكتطیً ،مغِ ؾفاضـ ٍ
هیعاى ؾفاضـ التهازی
تْیٌِ ؾاظی ؽطفیت ٍ تقساز ٍؾایل حول ٍ
ًمل تا تَرِ تِ حزن هحهَل
تطویة حول اظ هحوَلِّای وَچه تِ
هحوَلِّای تعضي

0/9

>2

0/2

<= 2

0/8

>2

اؾتفازُ تْیٌِ اظ هَلقیت رغطافیایی زض وكَض
زض ضاؾتای تطًاهِ ضیعی زض رْت واّف
هؿافت حول هَاز ٍ هحهَالت

0/1

<= 2

0/9

>2

تَرِ تِ اًتراب تأهیي وٌٌسگاى تا واضایی
تیكتط

0/2

<= 2

0/8

>2

0/0

<= 2

تسٍیي ؾیؿتن اؾتاًساضز حثت ؾفاضـ تا
اؾتفازُ اظ تىٌَلَغی اعالفات تِ نَضت
یىپاضچِ
تطًاهِ ضیعی نحیح نٌایـ قیط تطای ایزاز
فضای ضلاتتی هٌاؾة زض قطوتّای ظیط
هزوَفِ

1/0

>2

---

<= 2

---

>2

---

<= 2

---

>2

---

<= 2

---

>2

-------

a. Alternative hypothesis states that the proportion of cases in the first group < .6.

رسٍل قواضُ ( :)5اٍلَیت تٌسی ًْایی ضاّىاضّای واّف ّعیٌِ زض قطوت فٌطؾاظی ظض
1
2
3
4
5
6
7

اولویتهاي راهكارهاي کاهص هسینههاي لجستیكی
ایزاز یىپاضچگی زض فقالیتّای واّف ّعیٌِ
8
تْیٌِ ؾاظی ظهاى ٍ همساض ذطیس
هصاوطُ تا تأهیي وٌٌسُ رسیس زض هَلقیت لزؿتیىی هٌاؾةتط
9
تْیٌِ ؾاظی تطًاهِ ضیعی زض ضاؾتای تَلیس تِ هَلـ
تطویة حول اظ هحوَلِّای وَچه تِ تعضي
10
تَؾقِ هسیطیت لزؿتیه راهـ
 11اؾتمطاض ؾیؿتن هسیطیت ّعیٌِّای لزؿتیه زض هفَْم ّعیٌِ ول
تَؾقِ تطًاهِ ضیعیّا زض ضاؾتای وٌتطل لزؿتیه
 12حل هكىالت ویفی زض رْت واّف ضایقات ٍ واالّای تطگكتی
اًزام هصاوطات تا تثسیل واض یعز زض رْت اضتماء تىٌَلَغی
تطًاهِ ضیعی هسیطیت لزؿتیه زض افعایف فولىطز تحَیل
13
واّف هؿافت حول تا اًتراب تىویل واض هٌاؾة
عطح ضیعی فطآیٌسّای پطزاظـ ؾفاضـ تِ نَضت ؾیؿتواتیه
14
اؾترسام هسیطاى لزؿتیه حطفِای

زض ازاهِ ذالنِ ای اظ ًتایذ تِ زؾت آهسُ اظ ایي پػٍّف اضائِ قسُ اؾت:
ًتایذ تِ زؾت آهسُ اظ هسل هفَْهی ًكاى زٌّسُ آى اؾت وِ زض ؾغح والى ّعیٌِّای لزؿتیه تِ ّفت زؾتۀ ّعیٌِّای:
حول ٍ ًملً ،گْساضی هَرَزی ،اًثاضزاضی ،پطزاظـ ؾفاضـ ٍ ؾیؿتنّای اعالفات ،راتِرایی ،اًساظُ زؾتِ ؾفاضـ ٍ ّعیٌِّای
هطتَط تِ ؾغح ذسهات هكتطیاى لاتل تمؿین اؾتّ .وچٌیي ًتایذ تِ زؾت آهسُ اظ هغالقِّای هَضزی ًكاى زٌّسُ آى اؾت وِ
زاهٌِ ّعیٌِّای ولی لزؿتیه زض زٍ نٌقت تطضؾی قسُ تیي  6تا  11زضنس اظ زضآهس حانل اظ فطٍـ اؾت .آًالیع ؾلؿلِ هطاتثی
ّعیٌِّای لزؿتیه زض قطوتّای هَضز هغالقِ ًكاى هیزّس وِ ؾْن فوسُ ّعیٌِّای لزؿتیه تِ ّعیٌِّای حول ٍ ًمل،
ًگْساضی هَرَزی ٍ اًثاضزاضی اذتهال زاضز وِ زض نَضت هسیطیت نحیح ایي ّعیٌِّا هیتَاى لیوت توام قسُ هحهَالت ضا
واّف زاز ٍ هحهَالتی لاتل ضلاتت تا هحهَالت ذاضری تَلیس ًوَز .آظاز ؾاظی لیوتّای حاهلّای اًطغی ،اًثاضزاضی تاال،
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فسم تِ ضٍظ تَزى اعالفات هسیطاى اظ هسیطیت لزؿتیه ٍ ًاواضآهسی تىٌَلَغی اعالفات زض ظًزیطُ تأهیي اظ رولِ فلل
ّعیٌِّای لزؿتیىی تاال زض قطوتّای هَضز هغالقِ اؾت.
زض همایؿِ ّعیٌِّای لزؿتیه لثل ٍ تقس اظ ارطای عطح ّسفوٌسی یاضاًِّا زض قطوت پگاُ ایي ّعیٌِّا  ٍ % 1/48زض قطوت
فٌطؾاظی ظض  % 2/42زض زضآهس حانل اظ فطٍـ افعایف زاقتِاًس .تیكتطیي تأحیط ارطای عطح زض ایي افعایف تط ّعیٌِّای حول ٍ
ًمل تِ زلیل آظازؾاظی لیوتّای حاهلّای اًطغی ٍ ّعیٌِّای ًگْساضی هَرَزی تِ زلیل قطایظ هتغیط وؿة ٍ واض زض ایطاى
وِ قطوتّا ضا ٍازاض هیًوایس تِ زلیل ضیؿهّای تیطًٍی حزن هَرَزی اًثاضّای ذَز ضا افعایف زٌّس ،اؾت .تَؾقِ ؾیؿتن
هسیطیت ّعیٌِّای لزؿتیه زض هفَْم ّعیٌِ ول ٍ انالح ؾیؿتن حؿاتساضی نٌقتی تا تقطیف ؾطفهلّای ّعیٌِّای
لزؿتیه تِ نَضت هزعا ،تَؾقِ تطًاهِ ضیعیّا زض ضاؾتای وٌتطل لزؿتیه ،ایزاز یىپاضچگی زض فقالیتّای واّف ّعیٌِّای
لزؿتیه ،تْیٌِ ؾاظی ظهاى ٍ همساض ذطیس تا تَرِ تِ همساض تماضای هكتطی ٍ ًمغِ ؾفاضـ ٍ تطویة حول اظ هحوَلِّای
وَچه تِ هحوَلِّای تعضيتط اظ رولِ ضاّىاضّای هكتطن زض زٍ قطوت هَضز هغالقِ زض رْت واّف ّعیٌِّای لزؿتیه ٍ
لیوت توام قسُ هحهَالت ّؿتٌس.
تَنیِ هیقَز ایي پػٍّف تقس اظ ارطایی قسى فاظ زٍم عطح ّسفوٌسی یاضاًِّا ٍ ّوچٌیي زض اًتْای زٍضُ  5ؾالِ ٍ ارطای واهل
عطح ًیع اًزام ٍ ًتایذ هَضز تحلیل لطاض گیطز تا تتَاى زض رْت تقسیل احطات ایي عطح ضٍی ّعیٌِّای لزؿتیه ضاّىاضّای
هٌاؾة اضائِ قَز .زض تحمیمات آتی فاوتَضّای تأحیط گصاض زض افعایف ّعیٌِّای لزؿتیه ،تِ زؾت آهسُ زض ایي پػٍّف ،تا
فَاهل ٍ فاوتَضّا زض ؾغح التهاز والى ایطاى تطویة قسُ ٍ ضاّىاضّایی زض همیاؼ والى تطای حل هكىالت ّعیٌِّای تاالی
لزؿتیىی هغطح گطزز .زض ایي پػٍّف تِ ّعیٌِّای لزؿتیه هقىَؼ پطزاذتِ ًكسُ ،زض تحمیمات آتی هیتَاى ّعیٌِّای
لزؿتیه هقىَؼ ضا تطضؾی ٍ تِ هسل هفَْهی اضافِ ًوَزّ .وچٌیي زض پػٍّفّای آتی هیتَاى ّعیٌِّای لزؿتیه ضا تا
ضٍـ فطآیٌس تحلیل قثىِای (ً )ANPیع آًالیع ًوَز.
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