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چکیده
ثِ زليل اّويت ٍ پيچيسگي ثحج هسيطيت پَضتفَليَ ،تبوٌَى ثيف اظ  100تىٌيه هرتلف زض ايي ظهيٌِ اضائِ قسُ اؾتت .زض
ول ًتيزِ ًْبيي ايي اثعاضّب ،ايزبز ليؿت اٍلَيت ثٌسي قسُ اي اظ پطٍغّبؾت وِ ثبيؿتي ثتطاي ترهتيم هٌتبثغ ،اًترتبة
قًَس .يه اضظيبثي اظ ػوَهيت تىٌيهّب ًكبى هي زّس وِ اؾتفبزُ اظ ضٍيىطزّبي هبلي هٌزط ثِ ايزبز پَتفَليَ ثْيٌتِ ًوتي
قًَس هرهَنب زض پطٍغُ ّبيي وِ زض آًْب ػسم لغؼيت اعالػبت ثيكتط اؾت هوىي اؾت اؾتفبزُ اظ ضٍيىطزّبي هبلي گوطاُ
وٌٌسُ ثبقس .زض ايي گًَِ هَاضز ًيبظ اؾت تب ايي ضٍـ ّب ضا ثب ؾبيط ضٍـ ّبي زيگط هبًٌس ضٍيىطزّتبي اؾتتطاتػيه تطويتت
ًوَز تب ثتَاى يه پَضتفَليَ ثبالًؽ ٍ ّوطؾتب ثب اؾتطاتػي ّبي ؾبظهبى ضا فطاّن ٍ ؾَزآٍضي ٍ تغبثك اؾتطاتػيه پطٍغُ ّتب
ضا تضويي ًوَز .اظ عطفي ؾطهبيِ گصاضي ّبي هرتلف ،ثِ عطق هرتلف اضظيبثي ٍ اًتربة هي قًَس .ثٌبثطايي تمؿتين ثٌتسي
پطٍغُ ّب ثِ ؾجسّبي هرتلف ثِ ؾبظهبى ّب ايي اربظُ ضا هي زّس وِ پطٍغُ ّبي هَرَز زض يه ظيط هزوَػتِ ضا ثتِ ٍؾتيلِ
هزوَػِ اي اظ هؼيبضّب ٍ تىٌيه ّبي هكبثِ ٍ ّوؿبى ،اضظيبثي ،اٍلَيت ثٌسي ٍ اًتربة وٌٌس .زض ايي همبلِ ثب اًتربة ثرف
وكبٍضظي ثِ ػٌَاى هَضز هغبلؼِ ؾؼي قسُ اؾت ًحَُ اضظيبثي ،ضتجِ ثٌسي ٍ ضاّجطي پطٍغُ ّب ثب ضٍيىطز زؾتِ ثٌسي پطٍغُ
ّبي ؾطهبيِ گصاضي ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ّبي زلفي ،همبيؿِ ظٍري ٍ تبپؿيؽ هَضز ثطضؾي لطاض گيطزً .تبيذ ًكبى هي زّتس
وِ زض هَاضز هكبثِ ثب تؼييي ًَع وؿت ٍ وبض ٍ ؾطهبيِ گصاضي ٍ ثِ تجغ ثَهي ؾبظي قبذم¬ّب هي تَاى هسل اضائِ قتسُ ضا
ثِ وبض گطفت.
کلمات کلیدی :ضتجِ ثٌسي پطٍغُ ّبي ؾطهبيِ گصاضي ،پَضتفَليَي پطٍغُ ّب.Delphi ،TOPSIS ،AHP ،
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 -1مقدمه
اظ ًمغِ ًظط تؼطيف ،ثِ گطٍُّبيي اظ پطٍغُّب وِ زض يه ٍاحس التهبزي ٍ ثب اّساف اؾتطاتػيه يىؿبى زض حبل ارطا هي ثبقٌس يه ؾجس پطٍغُ
يب پَضتفَليَي پطٍغُ گفتِ هي قَز .هسيطيت پَضتفَليَ يىي اظ چبلف ثطاًگيعتطيي هؿبئل تهوين گيطي زض وؿت ٍ وبضّبي هسضى اؾت
)(Cooper, 1997چطا وِ اهطٍظُ ؾبظهبىّب ثب تؼساز ظيبزي پطٍغُ اػن اظ ؾطهبيِ گصاضي ّبي تَؾؼِ اي ،ثْجَز ػولىطز ٍ ...هَارِ ّؿتٌس
ٍ اظ آًزبيي وِ ّوَاضُ هٌبثغ هبلي هحسٍزً ٍ ،يبظّبي هبلي پطٍغُّبي هرتلف ًبهحسٍز هيثبقس لصا تهوينگيطي زض هَضز اًتربة،
اٍلَيتثٌسي ٍ ترهيم هٌبثغ هبلي ثِ هَلغ ثِ پطٍغُّبي ربضي ؾبظهبى هيتَاًس زض ضقس تَليس ٍ زضآهس ٍ زض ًتيزِ تَؾؼِ ؾبظهبى تبحيط
ثؿعايي زاقتِ ثبقس ٍ ػسم هسيطيت نحيح ٍ هٌبؾت ؾجس پطٍغُّبي ؾبظهبى ثِ وبّف ضلبثتپصيطي ٍ ؾْن آًْب اظ ثبظاض ٍ زض ًْبيت هَرت
حصف آًْب اظ چطذِ وؿت ٍوبض ذَاّس قس.
زض حبلت ولي ؾبظهبىّب ثِ ذَثي اظ ػْسُ ازاضُي يته يب تؼساز هؼمَلي اظ پطٍغُّب ثط هيآيٌس .اهب ٍلتي تؼساز پطٍغُّتب افعايتف هييبثس ،يب
پيچيسُتط هيقًَس ٍ ثبيس زض هحيتغي ثب هٌبثغ هحسٍز ثب ّن ضلبثتت وٌٌس ،چبلفّب ًوَز پيتسا هيوٌٌس( .)Levine, 2005ػسم ٍرَز
ؾيؿتوي ًظبمهٌس ثطاي اًتربة ٍ حصف پطٍغُّب زض قطوتّب ٍ ؾبظهبىّب هَرت هيقَز پطٍغُّب ثِ نَضت غيط ترههي ٍ ؾليمِاي
اًتربة قًَس ٍ قطوتّب پطٍغُّبيي ضا اًزبم زٌّس ٍ اظ آىّب حوبيت وٌٌس وِ ثب اّساف ثلٌس هست ٍ اؾتطاتػيه ذَز ّوطاؾتبيي وبهل ًساقتِ
ٍ يب هٌبفغ ثيكيٌِ ضا ثطاي ؾبظهبى ايزبز ًويوٌٌس.
ثٌبثطايي اٍلَيتثٌسي نحيح پطٍغُّب اظ هَضَػبتي اؾت وِ هسيطاى ثطاي اًتربة ٍ تٌظين ؾجس پطٍغُّب زض ؾبظهبىّب ثب آى هَارِاًس.
يه اضظيبثي اظ ػوَهيت تىٌيهّب ًكبى هي زّس وِ اؾتفبزُ اظ ضٍيىطزّبي هبلي هٌزط ثِ ايزبز پَتفَليَ ثْيٌِ ًوي قًَس ظيطا ضٍيىطزّبي
هبلي ثط هجٌبي اتىب ثِ اعالػبت هبلي ثَزُ ٍ زض پطٍغُّبي تحميك ٍ تَؾؼِ ٍ يب پطٍغُّبي ًَآٍضاًِ وِ زض آًْب ػسم لغؼيت اعالػبت ثيكتط
اؾت هوىي اؾت اؾتفبزُ اظ ضٍيىطزّبي هبلي ًتبيذ لبثل لجَلي اضائِ ًسّس (.)Cooper , Edgett & Kleinschmidt, 2002
ثٌبثطايي اگط چِ ّوَاضُ ثحج ؾَز پطٍغُّب زض ظهبى ثْطُثطزاضي هؼيبضي ثطاي تىويل ّط چِ ؾطيؼتط پطٍغُّب ثَزُ اؾت ليىي زض هفبّين
هسيطيت ؾجس پطٍغُّب ،تغبثك اّساف ٍ اؾتطاتػيّبي پطٍغُ ثب اّساف ٍ اؾتطاتػيّبي ؾبظهبى ًيع هيثبيؿت ّن ضزيف ثب هؼيبضّبي هبلي
هَضز تَرِ لطاض گيطز .اظ ؾَي زيگط رٌجِّبي ارتوبػي ٍ ٍاثؿتگي پطٍغُّب زض هسيطيت پَضتفَليَ ًجبيس هَضز غفلت ٍالغ قَز ( Kester,
.)Griffin, Hultink & Lauche, 2011
ثب تَرِ ثِ هفبّين ثبال هيتَاى گفت وِ توبيل ؾبظهبىّب ثطاي تطويت ضٍـّبي هرتلف ثطاي ضؾيسى ثِ هلعٍهبتي وِ هَفميت زض اًتربة ٍ
اٍلَيتثٌسي پطٍغُّب ضا تضويي هي وٌٌس افعايف يبفتِ اؾت ثِ عَضيىِ اؾتفبزُ اظ يه ؾيؿتن يىپبضچِ ،وبضثطپؿٌس ٍ تؼبهلي ثط اؾبؼ ؾيؿتن
پكتيجبى اظ تهوين ًيع پيكٌْبز قسُ اؾت .اضائِ يه هسل ولي ٍ ربهغ وِ ثتَاًس تَؾظ ؾبظهبىّبيي وِ ػاللوٌس ثِ هسيطيت پَضتفَليَ
پطٍغُّب ّؿتٌس هَضز اؾتفبزُ لطاض گيطز هي تَاًس يه ًمف وليسي زض تَؾؼِ هسيطيت زاقتِ ثبقس( & cooper et al, 1999; Archer
;Ghasemzadeh, 2007; Henriksen & Traynor, 1999; Lawson et al, 2006; Meredith et al, 2008
.)Verbano & Nosella, 2010
تبوٌَى همبالت ٍ وتبة ّبي ثيكوبضي زض هَضز اضظيبثي ٍ اًتربة پطٍغُ هٌتكط قسُ اؾت وِ زض آًْب ثِ ثيف اظ  100تىٌيه هرتلف ثطاي
اضظيبثي ٍ اًتربة ؾجس پطٍغُّب اقبضُ قسُ اؾت (ّ .)cooper, 1993وچٌيي هيتَاى ايي تىٌيهّب ضا زض زٍ زؾتِ انلي عجمِ ثٌسي ًوَز:
تىٌيهّبي اًساظُ گيطي هٌفؼت ٍ تىٌيهّبي اًتربة پطٍغُ ٍ ترهيم هٌبثغ ( .)Baker & Freeland, 1975زؾتِ اٍل ثيكتط ثط
اضظيبثي پطٍغُ ّبي اًفطازي (ثط اؾبؼ انَل التهبزي يب غيطُ) تبويس هي وٌٌس زض حبلي وِ زؾتِ زٍم ثيكتط ثِ تَؾؼِ پَضتفَليَ اظ پطٍغُ ّب ثط
اؾبؼ اضظيبثي ّبي نَضت گطفتِ ثط ضٍي پطٍغُ ّب تبويس هي وٌس .زض يه تمؿين ثٌسي زيگط زٍتطا ،ضيجطٍ ٍ وبضٍالَ )2014( 1هسل ٍ
ضٍـ ّبي اًتربة پطٍغُ ضا ثِ ؾِ زؾتِ ضٍيىطزّبي ويفي(هبًٌس وبضت اهتيبظي هتَاظىً ،وَزاض حجبثي ،هٌغك فبظي ،ضٍـ زلفي ٍ ،)...ووي(
هبًٌس تحليل پَقكي زازُّب ،ثطًبهِضيعي پَيب ٍ ػسز نحيح ،تحليل هبلي ٍ  ٍ )...تطويجي(هبًٌس زضذت تهوين ،قجىِّبي ػهجي ٍ )...تمؿين
وطزُاًس .هيتَاى گفت وِ تالـ ّبي نَضت گطفتِ زض هسيطيت پَضتفَليَ عجك چْبض ّسف ظيط ثَزُ اؾت:
ّ )1سف اٍل هبوؿيون وطزى اضظـ پَضتفَليَ ثب تَرِ ثِ هٌبثغ هَرَز
 )2هتَاظى ؾبظي ٍ اًتربة تطويت زضؾتي اظ پطٍغُّب

 )3زؾتيبثي ثِ پَضتفَليَيي ّوطاؾتب ثب اؾتطاتػيّب
 )4زؾتيبثي ثِ تؼساز زضؾتي اظ پطٍغُّب ثب تَرِ ثِ هٌبثغ هبلي هحسٍز ).)cooper, 1997, 1999, 1998, 2000
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ثب ٍرَز تؼسز ضٍـّب ،تَافمي زض هَضز ايي هغلت وِ وسام ضٍـ هَحطتط اؾت ٍرَز ًساضزّ .وچٌيي اؾتفبزُ ػولي اظ ايي ضٍـّب چٌساى لبثل
تَرِ ًجَزُ اؾت چطا وِ اوخط ايي ضٍـّب ثطاي فْن ٍ اؾتفبزُ تهوينگيطًسگبى پيچيسُ ٍ زقَاض ثَزُ ٍ زض ثطذي هَاضز ًيبظهٌس زازُّبي
ٍضٍزي لبثل تَرِ ّؿتٌس .ثٌبثطايي ثطاي تهوينگيطي زضؾت زض اضتجبط ثب پطٍغُّبي هؿتؼس ،ضطٍضي اؾت وِ تؼطيف قفبفي اظ ضٍـّبي
هَضز اؾتفبزُ ثطاي پكتيجبًي اظ تهوين گيطًسگبى ٍرَز زاقتِ ثبقس ٍ .اظ ضٍـّبيي ثطاي پبيف پَضتفَليَ اؾتفبزُ ًوَز وِ لبثل زضن ثِ
ٍؾيلِ تهوين گيطًسگبى ثبقس( .)Kerzner, 2006; Liesio et al., 2007; Meredith & Mantel, 2008ثِ ػٌَاى هخبل
هي تَاى ثِ هغبلؼبت وَپط ٍ ّوىبضاى ( )2001اقبضُ ًوَز وِ ثِ تفضيل اًتربة ٍ اٍلَيتثٌسي پطٍغُّب ضا ذغبة لطاض زازُاًس( cooper et
& al, 2001; Henriksen & Traynor, 1999; Meade and Presley, 2002; Padovani, Carvalho
)Muscat, 2010; Poh, Ang, & Bai, 2001
يىي اظ هَاضز هْوي وِ زض اؾتمطاض ًظبم هسيطيت ؾجس پطٍغُ اّويت زاضز ،اًتربة چبضچَة هٌبؾت ثِ تٌبؾت ًَع ٍ قطايظ ؾبظهبى اؾت.
تٌبؾت هسل هَضز اؾتفبزُ ثب قطايظ ؾبظهبى ثؿيبض هْن هيثبقس چطا وِ ثب تَرِ ثِ تفبٍت هبّيت ضقتِ فؼبليتّب ٍ وؿت ٍ وبضّبي هرتلف ٍ
پيچيسگيّبي ثطذي اظ ضٍـّب ،اؾبؾب اضائِ يه هسل ولي ثطاي اًتربة پطٍغُ زض ّوِ ؾبظهبىّب اظ وبضايي وبفي ثطذَزاض ًرَاّس ثَز ظيطا
هسيطاى ٍ تهوين گيطًسگبى ثبيؿتي اظ ضٍـّبيي وِ تغبثك ثيكتطي ثب ؾبظهبى آًْب زاضز اؾتفبزُ ًوبيٌس .اظ عطفي ثب تَرِ ثِ گؿتطزگي حَظُ
ؾطهبيِگصاضيّب ٍ اهىبى ٍرَز وؿت ٍ وبضّبي هرتلف زض ؾبظهبىّب ،اؾبؾب همبيؿِ ّوِ پطٍغُّبي ؾطهبيِگصاضي ثب يىسيگط ثب تَرِ ثِ
هؼيبضّبي ووي ٍ ويفي هكبثِ ثِ هٌظَض اٍلَيتثٌسي پطٍغُّب هٌغمي ًجَزُ ٍ ًيبظ اؾت اثتسا پطٍغُّبي پيكٌْبزي زض اًَاع هرتلف
ؾطهبيِگصاضي زؾتِثٌسي قًَس( )Skaf, 1999; Martikainen, 2002ؾپؽ رْت اضظيبثي پطٍغُّب ثب تَرِ ثِ ٍيػگي ّط ًَع ؾجس
ؾطهبيِگصاضي ثِ اًتربة قبذمّبي هٌبؾت ووي ٍ ويفي هتٌبؾت ثب قطايظ ؾبظهبى پطزاذت ٍ پطٍغُّب ضا زض زاذل ؾجسّبي ؾطهبيِگصاضي
هطثَعِ غطثبل ٍ اضظيبثي ًوَز .ثسيي تطتيت زؾتِثٌسي پطٍغُّبي ؾطهبيِگصاضي هيتَاًس ثِ ػٌَاى اٍليي گبم لجل اظ اضظيبثي پطٍغُّب هَضز
تَرِ لطاض زازُ قَز .ايي زؾتِ ثٌسي ّوچٌيي زض تَاظى ؾجس پطٍغُّب ًيع ووه وٌٌسُ ذَاّس ثَز.
اؾىبف ( )1999هسيطيت پَضتفَليَ ضا زض زٍ ؾغح پَضتفَليَ ٍاحسّبي وؿت ٍ وبض ٍ پَضتفَليَ ؾطهبيِگصاضي ثطاي ّط ٍاحس وؿت ٍ وبض
تؼطيف وطزُ اؾت.
عجك ايي ضٍيىطز ،اّساف ؾغح گطٍُ (ؾبظهبى هبزض) ثِ ٍؾيلِ تطويت هٌبؾجي اظ ٍاحسّبي وؿت ٍ وبض ثَرَز هيآيس ٍ پَضتفَليَي
ؾطهبيِگصاضي ،ترهيم ثْيٌِ هٌبثغ ضا زض ّط ٍاحس وؿتٍوبض هسًظط لطاض هيزّس .ثسيي هؼٌي وِ ثطاي هسيطيت ثْتط پَضتفَليَ پطٍغُّب ًيبظ
اؾت اّساف گطٍُ اظ عطيك اّساف وؿتٍوبضّبي هرتلف ؾبظهبى ثسؾت آيس ٍ تؼطيف اًَاع ؾطهبيِگصاضي زض ّط وؿتٍوبض ،ضؾيسى ثِ ايي
اّساف ضا تؿْيل هيوٌس.
ضٍيىطز پيكٌْبزي ثطاي اًتربة تؼساز پَضتفَليَ ،اؾبؾب ثؿتگي ثِ اًساظُ ؾبظهبى ٍ تٌَع وؿت ٍ وبضّب ٍ اًَاع ؾطهبيِگصاضيّبي هرتلف يه
ؾبظهبى زاضز .پؽ اظ هغبلؼبت اًزبم قسُ زض ايي ظهيٌِ ٍ عجك رسٍل( ،)1چْبض ضٍيىطز هْن ثطاي تمؿين پَضتفَليَ گطٍُ هيتَاًس زض ًظط
گطفتِ قَز.

اًَاع پَضتفَليَي
ؾطهبيِ گصاضي

رسٍل قوبضُ ( :)1اًَاع پَضتفَليَّبي ؾطهبيِگصاضي ()Martikainen, 2002
- 1پَضتفَليَ اًفطازي
-4پَضتفَليَ قجىِاي (هطوت)
-3پَضتفَليَ ثط اؾبؼ ًَع
-2پَضتفَليَ ثط اؾبؼ
ؾطهبيِگصاضي
وؿت ٍ وبض
Single
portfolio
Compartment
Investment type – Business-specific
portfolio
specific portfolio
portfolio

ًوبي زٍ ثؼسي
پَضتفَليَ

 )1پَضتَفَليَ اًفطازي :ثطاي ؾبظهبىّبي وَچه ٍ ثب تٌَع يه ضقتِ فؼبليت ،اؾتفبزُ اظ ضٍيىطز پَضتفَليَ اًفطازي آؾبىتط اؾت ثِ ايي هفَْم
وِ ّوِ ؾطهبيِگصاضيّب زض يه ؾجس ثب يىسيگط همبيؿِ قًَس.
 )2پَضتفَليَ ثط اؾبؼ وؿت ٍوبض :اگط ؾبظهبى چٌس حَظُ وؿت ٍ وبض هتفبٍت زاضز وِ ّط وسام اّساف اؾتطاتػيه ٍ زضرِ اؾتمالل هؼيي
ذَز ضا زاضز ليىي زاضاي ؾطهبيِگصاضيّبي وبهال هكبثِ زض زاذل حَظُ ّبي وؿت ٍ وبض هي ثبقس ،اؾتفبزُ اظ پَضتفَليَ ثط اؾبؼ وؿتٍوبض
هيتَاًس هٌبؾت ثبقس .زض ايي حبلت پَضتفَليَ گطٍُ قبهل تؼسازي اظ پَضتفَليَّبي ٍاحس وؿتٍوبض اؾت.
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 )3پَضتفَليَ ثط اؾبؼ ًَع ؾطهبيِگصاضي :اگط تٌْب يه وؿتٍوبض زض ؾبظهبى ٍرَز زاقتِ ثبقس اهب اهىبى ؾطهبيِگصاضي هرتلف زض ايي ٍاحس
وؿتٍوبض ٍرَز زاقتِ ثبقس پيكٌْبز هيقَز اظ پَضتفَليَ ثط اؾبؼ ًَع ؾطهبيِگصاضي اؾتفبزُ قَز .زض ايي ضٍيىطز ،پَضتفَليَّبي رسا ثطاي
اًَاع ؾطهبيِگصاضيّب (هبًٌس ؾطهبيِگصاضيّبي تحميك ٍ تَؾؼِ يب  ،R&Dازغبم ٍ اوتؿبة ،ؾطهبيِگصاضي ظيط ؾبذتي ٍٍ )...رَز ذَاّس
زاقت.
 )4پَضتفَليَ هطوت :زض ًْبيت پَضتفَليَي هطوت ،تطويجي اظ ضٍيىطزّبي  3 ٍ 2هي ثبقس.
ثب تَرِ ثِ اًساظُ ٍ ٍيػگيّبي ؾبظهبى ،يىي اظ اًَاع پَتفتَليَّب هغبثك رسٍل  2ثبيؿتي ثطاي ؾبظهبى اًتربة قَز ( Martikainen,
 .)2002ثب تَرِ ايٌىِ حَظُ وكبٍضظي اًتربة قسُ ثِ ػٌَاى هغبلؼِي هَضزي ،زاضاي  2وؿت ٍ وبض هزعا (ظضاػت ٍ ثبغساضي) ٍ اًَاع
ؾطهبيِگصاضيّبي هرتلف هيثبقس هسل اضائِ قسُ زض ايي همبلِ ثط هجٌبي پَضتفَليتَ قجىِاي(هطوت) هيثبقس .چٌبًچِ پيف تط ثِ آى اقبضُ
قس ايي ضٍيىطز زض اضظيبثي ،اٍلَيتثٌسي ٍ اًتربة پطٍغُّب تبحيط ثؿعايي ايفب ذَاّس ًوَز.
ايزبز ٍ اًغجبق يه الگَي هٌبؾت ٍ همتضي وِ ثتَاًس پيكٌْبزات پطٍغُّبي هرتلف ضا اضظيبثي وطزُ ٍ پَضتفَليَي ؾبظهبى ضا وِ ثبيس ثب
اؾتطاتػيّبي ؾبظهبًي ّوطاؾتب ثبقس ،تكىيل زّس ،ثؿيبض هْن ٍ حيبتي هيثبقس(ٍ .)Summer, 1999رَز يه چبضچَة هجٌب ٍ هكرم
ثطاي اًتربة ٍ وٌتطل ػولىطز پَضتفَليَي پطٍغُّب ،ايي اعويٌبى ضا ثطاي هسيطاى ؾبظهبى ايزبز هيوٌس وِ پطٍغُّبي هرتلف ؾبظهبى زض
رْت تحمك چكناًساظ ٍ اّساف ضاّجطزي اًزبم هيگيطز ( .)Rajegopal McGuin & Waller, 2007ثٌبثطايي هفَْم يىپبضچِ
وطزى رْت گيطي اؾتطاتػيه ًيع ّوطاؾتب ثب تكىيل ؾجسّبي ؾطهبيِ گصاضي ثبيؿتي زض ًظط گطفتِ قَز .ثب تَرِ ثِ ازثيبت هَضَع
( ،)Cooper et al., 2002زٍ ضاُ ثطاي يىپبضچِ وطزى اّساف زض رْت گيطي اؾتطاتػيه ٍرَز زاضز:
 ضٍيىطز پبييي ثِ ثبال ٍ 2ايزبز هؼيبضّبي اؾتطاتػيه زض اثعاضّبي اًتربة پطٍغُ.
 ضٍيىطز ثبال ثِ پبييي( 3ضٍيىطز هحفظِّبي اؾتطاتػيه).
زض حبلت پبييي ثِ ثب ال ،تغبثك اؾتطاتػيه ثِ آؾبًي ثب زض ًظط گطفتي تؼسازي هؼيبض اؾتطاتػيه زضٍى اثعاضّبي اًتربة ٍ اٍلَيتثٌسي پطٍغُّب
ثسؾت هيآيس .حبلت ثبال ثِ پبييي ثب اؾتطاتػي وؿتٍوبض قطٍع قسُ ٍ ؾپؽ ثطاي اًَاع هرتلف پطٍغُّب وِ زض زاذل يه ؾجس لطاض هيگيطًس
هٌبثغ هبلي هكرهي زض ًظط گطفتِ هيقَز .ضٍيىطز ثبال ثِ پبييي ضٍيىطزي اؾت وِ اعويٌبى ايزبز هيوٌس اظ ايٌىِ پَضتفَليَ پطٍغُّبي
اًتربثي ،ثِ زضؾتي اؾتطاتػيّبي ثيبى قسُ ثطاي وؿتٍوبض ضا هٌؼىؽ هيوٌس .هحلي وِ هٌجغ ّعيٌِ هيقَز آيٌِاي اظ اؾتطاتػي وؿتٍوبض
اؾت(.)Cooper et al., 2002
زض ايي همبلِ ؾؼي قسُ ثب ثْطُگيطي اظ ًمبط لَت هتسّب ٍ چبضچَةّبي اضائِ قسُ زض ظهيٌِ ؾجس پطٍغُ ثِ اضائِ يه هسل ربهغ رْت اضظيبثي،
ضتجِ ثٌسي ٍ ضاّجطي پطٍغُّبي ؾطهبيِ گصاضي ثب اؾتفبزُ اظ ضٍيىطز زؾتِ ثٌسي پطٍغُّبي ؾطهبيِ گصاضي ثپطزاظين .هسل اضائِ قسُ زض ايي
تحميك اظ هؼيبضّبي تطويجي ووي ٍ ويفي(هبلي ٍ اؾتطاتػيه) ثِ نَضت تَام اؾتفبزُ هيوٌس وِ ايي وبض ؾَزآٍضي ٍ تغبثك اؾتطاتػيه
پطٍغُّب ضا تضويي هي ًوبيس .زض ايي پػٍّف هيعاى اّويت هؼيبضّبي هبلي ثِ ووه فطايٌس تحليل ؾلؿلِ هطاتجي ٍ ًيع هيعاى اّويت
هؼيبضّبي ويفي ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ زلفي تؼييي قسُ اؾت .رْت اضظيبثي ٍ ضتجِ ثٌسي پطٍغّب زض ّط زؾتِ ؾطهبيِ گصاضي ًيع ضٍـ
 TOPSISهَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتِ اؾت .هسل هَضز ًظط زض ايي تحميك زض يه هَضز هغبلؼِ زض ثرف وكبٍضظي ثِ نَضت گبم ثِ گبم
تكطيح ٍ پيبزُ ؾبظي قسُ اؾتً .تبيذ ًكبى هيزّس وِ هسل پيكٌْبزي لبزض اؾت تَؾظ ؾبظهبىّبي هكبثِ زيگط ثِ وبض گطفتِ قَز ٍ
پبؾدگَي ثركي اظ ًيبظ اهطٍظ ؾبظهبىّبي پطٍغُهحَض ثبقس .زض ازاهِ هسل پيكٌْبزي هجتٌي ثط ضٍيىطز زؾتِ ثٌسي پطٍغُّب اضائِ هيگطزز.

 -2مواد و روشها
پؽ اظ هكرم قسى لعٍم تؼييي پَضتفَليَ هٌبؾت ثطاي ّط ؾبظهبى ،ثِ پيبزُ ؾبظي ايي ضٍيىطز ثطاي هغبلؼِ هَضزي اًتربثي زض يه
ؾبظهبى وكبٍضظي هي پطزاظين .ؾبظهبى اًتربة قسُ ثِ ػٌَاى هغبلؼِ اي هَضزي ،فؼبل زض ثرف وكبٍضظي ٍ زاضاي  2ضقتِ فؼبليت هزعا
(ظضاػت ٍ ثبغساضي) ٍ تؼساز ظيبزي پطٍغُ زض اًَاع ؾطهبيِ گصاضيّبي هرتلف هي ثبقس .زض ايي تحميك زض ثرفّبي هرتلف اظ ًظطات 30
ًفط ذجطُ نٌؼت وكبٍضظي ثب هكرهبت ًوَزاض ( )2( ٍ )1اؾتفبزُ قسُ اؾت ٍ زض هطاحل هْن تهوين گيطي اظ ًظطات ً 8فط آىّب وِ زض
فطآيٌس عطاحي قسُ ثطاي اضظيبثي ٍ ضتجِ ثٌسي پطٍغُّب شيٌفغ ثَزُ اًس اؾتفبزُ قسُ اؾت .زض ازاهِ هطاحل اضائِ هسل ثِ نَضت گبمّبي قىل
( )1تكطيح ذَاّس قس:

Bottom-up
Top- down

2
3
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اؾتفبزُ اظ ضٍقْبي  TOPSIS ٍ AHP ،Delphiرْت اضظيبثي ٍ ضتجِ ثٌسي پطٍغُ ّبي ؾطهبيِ گصاضي زض پَضتفَليَي چٌسگبًِ

ًوَزاض قوبضُ (ٍ :)1ضؼيت تزطثِ وبضي ذجطگبى هَضز ًظط ؾٌزي
5

11

7

ًوَزاض قوبضُ(ٍ :)2ضؼيت تحهيالت ذجطگبى هَضز ًظط ؾٌزي

كمتز اس  3سال
تين  3تا  6سال

7

تين  6تا  10سال
تيشتز اس  10سال

4

6
فوق ديپلم و پايين تز
ليسانس

20

فوق ليسانس و تاالتز

استفاده اس تکنيک مناسة جهت انتخاب پزوژههای تزتز

در َز دستٍ
سزمايٍ گذاری

ورود پزوژه های سزمايه گذاری پيشنهادی

قىل()1
ثٌسي،

رتبٍ بىذی پزيژٌ َا

شىاسايي معيارَای
كيفي مىاسب ي يسن
بيه آن َا در َز دستٍ
سزمايٍگذاری

شىاسايي معيارَای
كمي مىاسب ي يسن
بيه آن َا در َز دستٍ
سزمايٍگذاری

تعييه اَميت استفادٌ
اس رييکزد كمي ي كيفي
در ارسيابي پزيژٌَای
سزمايٍگذاری مختلف

شىاسايي سبذَای
سزمايٍ گذاری
(مشخص كزدن اوًاع
سزمايٍگذاری ي اوًاع
كسب يكار)

زؾتِ
اضظيبثي

گبم اٍل :قٌبؾبيي ؾجسّبي ؾطهبيِ گصاضي(اًَاع ؾطهبيِ گصاضي ٍ اًَاع وؿت ٍ وبض)

زض ايي ثرف ًيبظ اؾت تب زؾتِ ثٌسي ٍ هحل لطاض گيطي پطٍغُ ّبي هرتلف زض زؾتِ ثٌسي پيكٌْبزي هكرم قَز .ايي زؾتِ ثٌسي ثب
تَرِ ثِ تٌَع ضقتِ فؼبليتّبي ؾبظهبى ٍ تٌَع ؾطهبيِ گصاضي زض ّط ضقتِ فؼبليت قىل گطفتِ اؾت وِ زض ثرفّبي ثؼسي ٍضيح زازُ
ذَاّس قس .زض ايي لؿوتّ ،وطاؾتبيي پطٍغُّب ثب هبهَضيت ٍ چكن اًساظ ٍ اؾتطاتػي ؾبظهبى وٌتطل ذَاّس قس ٍ اگط پطٍغُاي هتٌبؾت ثب ايي
هبهَضيت ٍ چكن اًساظ ٍ اؾتطاتػي ًجبقس زض ّويي هطحلِ حصف هي قَز(ّ )Skaf, 1999; Martikainen, 2002وچٌيي ضٍيىطز
هٌبثغ هبلي زض ًظط گطفتِ قسُ ثطاي ّط زؾتِ ؾطهبيِگصاضي ،زض ايي هطحلِ ٍ ثب اؾتفبزُ اظ اؾتطاتػيّبي ؾبظهبى تؼييي هيقَز( cooper et
.)al, 2002
ثب تَرِ ثِ هغبلؼِ هَضزي اًتربة قسُ ،زٍ ًَع وؿت ٍ وبض ثطاي هغبلؼِ هَضزي اًتربثي (ظضاػت ٍ ثبغساضي) تكريم زازُ قسُ اؾت .اظ
هٌظط ًَع ؾطهبيِ گصاضي ًيع ثب تَرِ ثِ هغبلؼِ هَضزي اًتربة قسُ ٍ اؾتفبزُ اظ ًظطات ذجطگبى ايي حَظُ وؿت ٍ وبض ،هكرم قس ّوِ
پطٍغُ ّبي ؾطهبيِ گصاضي زض ثرف وكبٍضظي هي تَاًٌس زض  4زؾتِ ولي قبهل ؾطهبيِ گصاضي ّبي ارجبضي ،ؾطهبيِ گصاضي ّبي تَؾؼِ اي
ٍ ايزبزي ،ؾطهبيِ گصاضي ّبي تحميك ٍ تَؾؼِ يب  ٍ R&Dؾطهبيِ گصاضي ّبي ثْؿبظي ٍ احيبء لطاض گيطًس ثِ عَضيىِ ّوِ پطٍغُ ّبي
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ثرف وكبٍضظي ،لبثل ربيبثي زض زؾتِ ثٌسي پيكٌْبزي ّؿتٌس .زض ازاهِ چْبض ًَع پطٍغُي ؾطهبيِ گصاضي قٌبؾبيي قسُ ثطاي حَظُ
وكبٍضظي وِ ثِ تبئيس ذجطگبى نٌؼت ضؾيسُ اؾت تكطيح هيقَز.
 پطٍغُّبي تَؾؼِاي ٍ ايزبزي ،پطٍغُّبيي هكتول ثط تَؾؼِ ثبظاض ،تَؾؼِ هحهَل زض اضتجبط ثب وؿت ٍ وبض ٍ تَؾؼِ ظطفيت (ايزبز
ٍ ذطيس) هي ثبقس .پطٍغُّبيي ّوچَى احساث ثبغبت زض ايي زؾتِ لطاض هيگيطًس.
 پطٍغُّبي تحميك ٍ تَؾؼِ ،قبهل پطٍغُّبيي ثب ضيؿه ٍ ػسم لغؼيت ثبالتط ثَزُ ٍ ؾغَح ثبظزّي هَضز اًتظبض ثبالتطي زاضًس ٍ
ؾبظهبى تزطثِ ووي زض هَضز ارطا ٍ پيبزُؾبظي آى ّب زاضز ٍ تىٌَلَغي هَضز اؾتفبزُ زض ايي پطٍغُّب زض ليبؼ ثب ؾبيط پطٍغُّب ،ثطاي
ؾبظهبى هعيت ضلبثتي ايزبز هيوٌس .ايي ًَع پطٍغُّب ثِ ًؿجت ؾبيط پطٍغُّبي هَرَز ،زاضاي پيچيسگي ثيكتطي ثَزُ ليىي
رْتگيطي اؾتطاتػيه ؾبظهبى زض ايي ًَع پطٍغُّب هلوَؼتط هيثبقس .پطٍغُّبيي ّوچَى احساث گلربًِّبي تَليس ًْبل زض ايي
زؾتِ لطاض هيگيطًس.
 ؾطهبيِگصاضيّبي احيبء اضاضي قبهل پطٍغُّبيي ثَزُ وِ ثطاي حفظ ٍ تساٍم تَليس اًزبم هيقَز ثِ ػجبضت زيگط ايي زؾتِ قبهل
ؾطهبيِگصاضي زض اضاضي هَرَز ثِ هٌظَض اؾتوطاض فؼبليت قطوت هيثبقس .ثِ ػٌَاى هخبل زض ثرف وكبٍضظي ،ؾطهبيِگصاضي زض
اضاضي ثِ هٌظَض ثْجَز ويفيت ذبن ٍ قَضيظزايي ٍ ظُوكي ،اظ رولِ پطٍغُّبي ايي زؾتِ ؾطهبيِگصاضي ثِ حؿبة هيآيٌس.
 پطٍغُّبي ارجبضي وِ اظ عطف ؾبظهبى هبزض هغطح هيقَز ،ثِ پطٍغُّبيي گفتِ هيقَز وِ زض نَضت ارطا ،ػَايس ظيبزي ضا ًهيت
قطوت هيوٌس ّط چٌس ايي ػَايس ثِ نَضت ووي لبثل اًساظُگيطي ٍ هحبؾجِ ًجبقس .زض نَضت ػسم ارطا ،ؾبظهبى ثب هكىالتي
ّوچَى اظ ثيي ضفتي ٍ وبّف قسيس هٌبثغ آثي ،ضٍ ثِ ضٍ هيقَز .لبثل شوط اؾت ّوِ پطٍغُّبي ارجبضي ثطاي ارطا اًتربة ذَاٌّس
قس ليىي اٍلَيت ارطاي آىّب ثب تَرِ ثِ ًتبيذ اضظيبثي آىّب تؼييي هيقَز.
زض ًْبيت ثب تَرِ ايٌىِ پطٍغُّبي زاذل يه ؾجس ثطاي ثسؾت آٍضزى هٌبثغ ثب يىسيگط ضلبثت هي وٌٌس ،لصا پطٍغُّبي زاضاي ؾطهبيِ گصاضي
هكبثِ ٍ ضقتِ فؼبليت هكبثِ ،ثبيؿتي زاذل يه ؾجس لطاض گيطًس .زض رسٍل ( )2پَضتفَليَي قجىِاي زض ًظط گطفتِ قسُ ثطاي هغبلؼِ هَضزي
زض ثرف وكبٍضظي لبثل هكبّسُ هيثبقس.
ثب تَرِ ثِ هغبلت ثيبى قسُ ًتيزِ هيگيطين وِ قبذمّبي اضظيبثي ٍ ضتجِثٌسي پطٍغُّب زض زؾتِّبي ؾطهبيِگصاضي هرتلف ،هتفبٍت ثَزُ
وِ زض ازاهِ هَضز ثحج لطاض هيگيطز.
رسٍل قوبضُ( :)2زؾتِ ثٌسي پيكٌْبزي ثطاي پطٍغُ ّبي ثرف وكبٍضظي هَضز هغبلؼِ
نوع کسب و کار

هبهَضيت ،چكن اًساظ ٍ اؾتطاتػي ؾبظهبى زض زٍ وؿت ٍ وبض
ضقتِ فؼبليت( 1ظضاػت)

نوع سزمایه گذاری

ضقتِ فؼبليت( 2ثبغساضي)

ؾطهبيِ گصاضي ّبي ثْؿبظي ٍ احيبء
تَؾؼِ اي ٍ ايزبزي
تحميك ٍ تَؾؼِ يب R & D
ارجبضي

گبم زٍم :تؼييي اّويت اؾتفبزُ اظ ضٍيىطز ووي ٍ ويفي زض اضظيبثي پطٍغُّبي ؾطهبيِگصاضي هرتلف

هغبثك ثب تحميمبت زٍتطا ٍ ّوىبضاى ( )2014زض اضظيبثي پطٍغُّب ،ؾِ زؾتِ هؼيبضّبي ووي ،ويفي ٍ تطويجي هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتِ اؾت.
گطچِ قبذمّبي هبلي اظ ػَاهل انلي اٍلَيت ثٌسي پطٍغُّب هحؿَة هيقًَس ،لصا ًويتَاى تٌْب ثب ايي قبذمّب پطٍغُّب ضا اضظيبثي ٍ
اٍلَيت ثٌسي ًوَز ٍ ثبيس هَاضز زيگطي ًظيط ّن تطاظي ثب ثطًبهِّبي ضاّجطزي ،تؼبزل هيبى پطٍغُّبي ًگْساضي ٍ پطٍغُّبي ؾطهبيِ گصاضي،
اذتهبل ّعيٌِ ٍ هٌبثغ  ،R&Dؾَزّبي فطػي(ؾَز غيط هبلي) ٍ  ...ضا ًيع زض ًظط گطفت( .)Levine, 2005ثب تَرِ ثِ ايي هغلت ٍ
هطٍض ازثيبت هَضَع هكرم قس وِ ضٍيىطزّبي تطويجي ًتبيذ ثْتطي زض ػول اظ ذَز ًكبى هيزٌّس .ثٌبثطايي زض ايي تحميك زٍ زؾتِ ولي
هؼيبضّبي ووي (ضٍيىطزّبي هبلي) ٍ هؼيبضّبي ويفي (ضٍيىطزّبي اؾتطاتػيه) ثطاي اضظيبثي پطٍغُّب زض ًظط گطفتِ هيقَزّ .ط وسام اظ ايي
هؼيبضّب هي تَاًس ثِ نَضت تطويجي ٍ ثب هس ًظط لطاض زازى ؾطهبيِ گصاضي ّبي هرتلف ،هَضز اؾتفبزُ لطاض گيطز .ثٌبثطايي ًيبظ اؾت تب
هؼيبضّبي هَضز اؾتفبزُ ٍ اّيت آىّب زض ّط زؾتِ اظ ؾطهبيِ گصاضيّب ،هكرم قَز.
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اؾتفبزُ اظ ضٍقْبي  TOPSIS ٍ AHP ،Delphiرْت اضظيبثي ٍ ضتجِ ثٌسي پطٍغُ ّبي ؾطهبيِ گصاضي زض پَضتفَليَي چٌسگبًِ

اظ آًزب وِ ّوِ پطٍغُّب قجيِ ثِ ّن ًيؿتٌس ،ثبيس ثطاي ّط ًَع اظ پطٍغُّب يه پَضتفَليَ ٍ يه هسل نالحيت يبثي زاقت( Cooper et
 .)al, 2002, 2006; Levine, 2005هخال ًَػي اظ پطٍغُّب هَؾَم ثِ پطٍغُّبي ًگْساضي ٍرَز زاضًس وِ هحهَالت ٍ ذسهبت
هساٍم ضا زض ؾبظهبىّب پكتيجبًي هيوٌٌس .اگطايي پطٍغُّب ضا ثب هؼيبضّبي يىؿبى زيگط پطٍغُّب اٍلَيت ثٌسي وٌين ،هوىي اؾت ًؿجت ثِ زيگط
پطٍغُّب ضتجِي چٌساًي زض ثرف اضظـ ؾَز ًيبٍضًس ٍ يب اگط ثطاي  NPVپطٍغُّب حس آؾتبًِ زض ًظط ثگيطين هوىي اؾت ايي پطٍغُّب ّطگع
ًتَاًٌس اظ هطحلِ غطثبلگطي ػجَض وٌٌس .ثب ايي ٍرَز اگط ضز قًَس هوىي اؾت ؾبظهبى هتضطض گطزز .ثٌبثطايي ايي پطٍغُّبي ارجبضي ثب
اؾتبًساضزّب ٍ اّساف هتفبٍتي ًؿجت ثِ زيگط پطٍغُّب اضظقيبثي ذَاٌّس قسّ .وچٌيي هوىي اؾت ًطخ ثبظگكت ؾطهبيِ يب اضظـ ذبلم فؼلي
لبثل اًساظُ گيطي ًجبقس( .)Levine, 2005زض ايي گًَِ هَاضز ّوبًٌس پطٍغُّبي پطٍغُّبي  ،R&Dػسم لغؼيت ثِ زليل رسيس ثَزى
پطٍغُ ثبالؾت ٍ اؾتفبزُ اظ هؼيبضّبي ويفي هٌبؾت تط اؾت ( .)Cooper et al, 2002, 2006ثٌبثطايي ًويتَاى ايي گًَِ پطٍغُّب ضا ثب
هَاضز زيگط تطويت ًوَز ٍ يب اظ يه الگَي اضظيبثي يىؿبى اؾتفبزُ ًوَز.
ثٌبثطايي ثب هغبلؼِ ازثيبت هَضَع ٍ اؾتفبزُ اظ ًظطات ذجتطگبى ٍ هسيطاى اضقس زض گطٍُ ً 30فطُ ،ايي ًتيزِ حبنتل قس وِ زض پطٍغُّبي
رسيس ّوبًٌس پطٍغُّبي تحميك ٍ تَؾؼِ ،ثِ زليل ػسم لغؼيت ،اؾتفبزُ اظ هؼيبضّبي ويفي هٌبؾتتط اؾتّ .وچٌيي ثْتط اؾت پطٍغُ ّبي
ارجبضي ثب ضٍيىطزي ّبي ويفي ّوبًٌس قبذم ّبي اؾتطاتػيه اضظيبثي قًَس .ثطاي پطٍغُ ّبي تَؾؼِ اي ٍ ايزبزي ٍ ًيع پطٍغُ ّبي
ثْؿبظي-احيبء ،اّويت اؾتفبزُ اظ قبذم ّبي ووي ثِ هطاتت ثيكتط اظ قبذم ّبي ويفي اؾت ظيطا ػسم لغؼيت زازُّب ،لبثل تَرِ ًوي
ثبقس .قىل(ً )2وبيي اظ هيعاى اّويت قبذم ّبي ووي ٍ ويفي (هبلي ٍ اؾتطاتػيه) زض اضظيبثي پطٍغُّب ضا ًكبى هيزّس:

پزيژٌ َای بُساسی ي ا يا

پزيژٌ َای تًسعٍ ای ي اي ادی

پزيژٌ َای ت

ي

رييکزدَای ما ي

ي تًسعٍ

پزيژٌ َای ا باری

رييکزدَای استزات ي
Strategic Approach

Financial Approach

مناسة تز تود استفاده اس رويکزدهای مال

مناسة تز تود استفاده اس رويکزدهای استزات يک

قىل قوبضُ ( :)2زضرِ اّويت ضٍيىطزّبي اضظيبثي پطٍغُ زض اًَاع هرتلف ؾطهبيِ گصاضي

چٌبًچِ هكرم اؾت زض پطٍغُ ّبي تَؾؼِ اي ٍ ايزبزي ،زضرِ اّويت اؾتفبزُ اظ ضٍيىطزّبي هبلي ثيكتط ثَزُ ٍ زض پطٍغُّبي ارجبضي،
زضرِ اّويت اؾتفبزُ اظ ضٍيىطزّبي اؾتطاتػيه ثيكتط هي ثبقس.
زض ازاهِ ًيبظ اؾت زض هَضز هيعاى اّويت هؼيبضّبي هبلي ٍ اؾتطاتػيه زض پطٍغُ ّبي ؾطهبيِ گصاضي هرتلف ،تهوين گيطي قَز .زض ايي
ظهيٌِ اظ ًظطات ً 8فط اظ ذجطگبى ٍ هسيطاى اضقس ؾبظهبى ثْطُ گطفتِ قسُ اؾت ثِ عَضي وِ هيعاى اّويت اؾتفبزُ اظ هؼيبضّب هبلي ٍ
اؾتطاتػيه زض گطٍُ ّبي ؾطهبيِ گصاضي هرتلف هغبثك رسٍل ( )3ثسؾت آهسُ اؾت:
رسٍل قوبضُ( :)3هيعاى اّويت هؼيبضّبي هبلي ٍ اؾتطاتػيه زض گطٍُ ّبي ؾطهبيِ گصاضي هرتلف زض ثرف وكبٍضظي
ًَع ؾطهبيِ
تَؾؼِ اي ٍ ايزبزي
ثْؿبظي ٍ احيبء
تحميك ٍ تَؾؼِ
ارجبضي
گصاضي هؼيبض
هؼيبضّبي هبلي
65%
60%
20%
0%
هؼيبضّبي اؾتطاتػيه
35%
40%
80%
100%

هزلِ هسيطيت نٌؼتي زاًكىسُ ػلَم اًؿبًي زاًكگبُ آظاز اؾالهي ٍاحس ؾٌٌسد – ؾبل زّن  /قوبضُ  / 34ظهؿتبى 1394
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زض ضاثغِ ثب هؼيبضّبي هرتلف هبلي ٍ اؾتطاتػيه هيتَاى هَاضز هْن ظيط ضا ثيبى ًوَز:
 ثطاي اًزبم يه همبيؿِ ثيي پطٍغُّبي هرتلفً ،يبظ اؾت يه ؾيؿتن اًساظُ گيطي ضايذ هؿتمط قَز ( Kerzner, 2006; Meredith
)cooper et al, 2000; & Mantel, 2008
 ثِ هٌظَض اعويٌبى اظ حساوخط ثبظزّي ثطاي يه زؾتِ اظ پطٍغُّبي اًتربثي ،فطايٌس اًتربة ثبيؿتي اظ هؼيبضّبي حبثت ٍ هطتجظ ثب اؾتطاتػي
ّبي وؿت ٍ وبض ؾبظهبى اؾتفبزُ وٌس( .)Archer & Ghasemzadeh, 2007 ; Meade and Presley, 2002ايي وبض
هَرت هي قَز ضلبثت هٌغمي ثيي پطٍغُّب ٍرَز زاقتِ ثبقس.
 ثِ ػالٍُ اعالػبت زض زؾتطؼ ثطاي تهوين گيطًسگبى ) (DMsػوَهب وبهل ًيؿت ثٌبثطايي ثبيس هؼيبضّبيي ضا اًتربة ًوَز وِ اعالػبتي
زض هَضز آى لبثل حهَل ثبقس.
ّ وچٌيي ثبيس تؼطيف قفبفي اظ هؼيبضّبي هَضز اؾتفبزُ ثطاي پكتيجبًي اظ تهوين گيطًسگبى ٍرَز زاقتِ ثبقس ،چطا وِ هؼيبضّب ثطاي پبيف
يه پَضتفَليَ ،تٌْب زض نَضتي وِ ثطاي تهوين گيطًسگبى لبثل زضن ثبقس ،ثبيؿتي تَؾظ قطوت هَضز اؾتفبزُ لطاض گيطز( Kerzner,
.)2006; Liesio et al., 2007; Meredith & Mantel, 2008
ثِ ّط حبل تَافمي ثط ضٍي ايي هغلت وِ چِ هؼيبضّبيي ثبيؿتي هَضز اؾتفبزُ لطاض ثگيطز ٍرَز ًساضز .زضًتيزِ ّ ،ط ؾبظهبى توبيل زاضز
هؼيبضّبيي اًتربة وٌس وِ ثِ ًظط ؾبظهبى زاضاي ثيكتطيي اّويت اؾت .اًتربة ًبزضؾت قبذم ّبي تهوين گيطي هي تَاًس ؾبظهبى ضا ثِ
ؾوت قىؿت زض وؿت اّساف اؾتطاتػيه ؾبظهبى ٍ ؾْبهساضاى ّسايت وٌس ( )Padovani et al., 2010زض ازاهِ زض هَضز ًحَُ
اًتربة ٍ ٍظى زّي ثِ قبذمّبي هبلي ٍ اؾتطاتػيه ثحج هيقَز.
گبم ؾَم :قٌبؾبيي هؼيبضّبي هبلي هٌبؾت ٍ ٍظى ثيي آىّب زض ّط زؾتِ ؾطهبيِگصاضي
ثب تَرِ ثِ هطٍض ازثيبت اًزبم قسُ زض هَضز هؼيبضّبي هبلي هَضز اؾتفبزُ زض اضظيبثي اًفطازي پطٍغُّب ٍ ثب اؾتفبزُ اظ يه پطؾف ًبهِ ثبظ ٍ
اؾتفبزُ اظ ًظط ً 30فط اظ وبضقٌبؾبى ذجطُ ؾطهبيِ گصاضيًْ ،بيتب  10هؼيبض هبلي وِ زاضاي اّويت ثيكتطي ثَزًس قٌبؾبيي گطزيس ؾپؽ ثطاي
ثسؾت آٍضزى قبذم ّبي هبلي هٌبؾت تط ،زٍ هطحلِ عي قس.
 -1ثِ ً 8فط اظ ذجطگبى انلي تحميك ثِ عَض رساگبًِ پطؾكٌبهِ ايي قبهل توبم قبذم ّبي هبلي هَضز ًظط ،زازُ قس ٍ اظ ّط ػضَ گطٍُ
ذَاؾتِ قس وِ ثِ ّط يه اظ ػَاهل ٍ قبذم ّب ًوطُ اي اظ  1تب  10اذتهبل زّس .پؽ اظ تىويل پطؾف ًبهِّبً ،تبيذ حبنل قسُ اظ
پطؾف ًبهِ تَؾظ ًطم افعاض تحليل آهبضي  SPSSاظ ًظط پبيبيي هَضز تبئيس لطاض گطفت (آلفبي وطًٍجبخ ثطاي ًتبيذ پطؾف ًبهِ  0.722ثسؾت
آهس).
 -2ؾپؽ پطؾكٌبهِّبي زض ثطزاضًسُ ًوطُّبي اػضبي گطٍُ زض يه ايؿتگبُ هطوعي روغ آٍضي قس ٍ ثطاي ّط هؼيبض ،اظ اهتيبظّبي ثسؾت
آهسُ اظ ًظطات ذجطگبى ،هتَؾظ گيطي قس ٍ هؼيبضّبيي وِ ًوطُ ثيكتط اظ ّفت وؿت وطزُ اًس رعء هؼيبضّبي ًْبيي اًتربة قسًس( Azar
 .)& Rajabzadeh, 2012ثٌبثطايي اظ ثيي 10قبذم ،تؼساز  5قبذم هْن تط ثطاي زذبلت زض تهوين گيطي ثسؾت آهس وِ ضٍايي
قبذمّبي هٌترت هَضز تبئيس ذجطگبى لطاض گطفتً .تبيذ زض رسٍل ( )4لبثل هكبّسُ هيثبقس.
رسٍل قوبضُ ( :)4اًتربة هْوتطيي قبذم ّبي هبلي ثسؾت آهسُ اظ هطٍض ازثيبت ٍ ًظطات ذجطگبى
ردیف

شاخص

1

 IRRيب IRRE

2

API

3

PBP-s

4

NPVE/TC

5

ARR

6
7

B/C
 NPVيب NPVE

تعزیف

ًطذي وِ اضظـ فؼلي رطيبًْبي ًمسي ٍضٍزي آتي ضا ثب اضظـ فؼلي ؾطهبيِ
گصاضي اٍليِ ثطاثط هي وٌس (.)NPVE=0
هيبًگيي قبذم ؾَزآٍضي يب اضظـ فؼلي ذبلم ؾبليبًِ.
تؼساز ؾبلْبيي وِ ؾطهبيِ اٍليِ ثطگكت زازُ هي قَز
(ثسٍى زض ًظط گطفتي اضظـ ظهبًي پَل).
ًؿجت تفبضل هزوَع اضظـ فؼلي رطيبًْبي ًمسي ٍضٍزي آتي اظ اضظـ فؼلي
ؾطهبيِ گصاضي اٍليِ تمؿين ثط ضلن ؾطهبيِ گصاضي اٍليِ.
ًطخ ثبظزُ حؿبثساضي; هتَؾظ ؾَز ًبذبلم ؾبليبًِ تمؿين ثط هتَؾظ ؾطهبيِ
زضگيط.
ًؿجت هٌفؼت ثِ ّعيٌِ.
تفبضل هزوَع اضظـ فؼلي رطيبًْبي ًمسي ٍضٍزي آتي اظ اضظـ فؼلي ؾطهبيِ

متوسط
امتیاس

قبول/رد

8.8



4.8



8.3



8.4



4.9



4.8
8.8




29
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8
9
10

حبقيِ ؾَز ػوليبتي
ؾْن تؿْيالت اظ تبهيي هٌبثغ هبلي
/TCؾَز ذبلم=ROI

گصاضي اٍليِ.
ًؿجت ؾَز ػوليبتي ثِ ول فطٍـ اًزبم گطفتِ.
هيعاى تبهيي ّعيٌِ ّبي پطٍغُ اظ عطيك اذص تؿْيالت ثبًىي.
ًؿجت هتَؾظ ؾَز ذبلم پطٍغُ ثِ ضلن ؾطهبيِ گصاضي اٍليِ.

4.8
4.9
8.4





زض هطحلِ ثؼس هيثبيؿت ٍظى ثيي قبذم ّبي هبلي ( )IRR, PBP-s, NPV, NPV/TC, ROIضا هكرم ًوَز .ثطاي پيسا وطزى هسل
هٌبؾت ثبيس زلت زاقت وِ ثِ عَض ول لبػسُ ذبل ٍ ًؿرِ رْبى قوَلي ٍرَز ًساضز ٍ ثطاي ايي هٌظَض هيتَاى اظ لضبٍت ذجطگبى
اؾتفبزُ ًوَز وِ ثطاي ايي هٌظَض ضٍـ ّبيي هبًٌس عَفبى فىطي ،فىط ًَيؿي ،زلفي ٍ...تَؾؼِ يبفتِ اًس .زض ايي تحميك ضٍـ  4AHPثِ
زليل ؾبذتبض ؾلؿلِ هطاتجي اـ ٍ اهىبى ثطضؾي ػَاهل هلوَؼ ٍ ًبهلوَؼ ،ضٍـ هٌبؾجي ثطاي هكرم وطزى ٍظى هؼيبضّبي هبلي
تكريم زازُ قس وِ زض ازاهِ هطاحل آى قطح زازُ هيقَز.
5
فطآيٌس تحليل ؾلؿلِ هطاتجي اٍليي ثبض تَؾظ آلبي " ؾبػتي " ٍ زض ؾبل  1980هغطح گطزيسُ اؾت ٍ وبضثطزّبي فطاٍاًي زض حل هؿبئل
هسيطيتي ،التهبزي ٍ ارتوبػي زاقتِ اؾت .فطآيٌس تحليل ؾلؿلِ هطاتجي ،ؾبذتبض ٍ چبضچَثي رْت ّوىبضي ٍ هكبضوت گطٍّي زض تهوين
گيطيّب يب حل هكىالت هْيب هيوٌس .ؾِ انل اؾبؾي زض تفىط تحليلي تىٌيهٍ AHPرَز زاضزوِ ػجبضتٌس اظ  :انل تطؾين زضذت ؾلؿلِ
لضبٍتّب
هٌغمي
ؾبظگبضي
انل
ٍ
ّب
اٍلَيت
تؼييي
ٍ
تسٍيي
انل
هطاتت،
( .)Azar & Rajabzadeh, 2012ثٌبثطايي زض اثتسا ؾبذتبض ؾلؿلِ هطاتجي ثطاي هكرم وطزى ٍظى هؼيبضّبي هبلي ثهَضت قىل()3
زض ًظط گطفتِ قس:

Financial Criteria

PBP

ROI

NPV/Investment Cost

NPV

IRR

قىل قوبضُ( :)3ؾبذتبض ؾلؿلِ هطاتجي ثطاي هكرم وطزى ٍظى هؼيبضّبي هبلي

زض فطآيٌس تحليل ؾلؿلِ هطاتجي اًساظُ گيطي همبزيط اّويت ًؿجي ٍ اٍلَيتّب اظ همبيؿِ ظٍري قبذمّبي  iام ًؿجت ثِ گعيٌِّب يب
قبذمّبي  jام ٍ ثِ ووه عيف  1تب  9اًزبم هيقَز ،وِ زض آى ػسز ً 1كبى زٌّسُ اّويت يىؿبى ثيي زٍ ػبهل ٍ ػسز ً 9كبى زٌّسُ
اّويت قسيس يه ػبهل ًؿجت ثِ ػبهل زيگط اؾت ( .)Mehregan, 2013تجسيل تطريحبت (لضبٍت ّبي ظثبًي ثِ ػسزي) ثِ نَضت
قىل( )4نَضت هيگيطز:

قىل قوبضُ (ً :)4حَُ تجسيل تطريحبت (لضبٍت ّبي ظثبًي ثِ ػسزي)

ثٌبثطايي ثب تَرِ ثِ ؾبذتبض ؾلؿلِ هطاتجي هؼيبضّبي هبلي ،پطؾكٌبهِاي عطاحي گطزيس .ؾپؽ اظ  8ذجطُ زض حَظُ ي ؾطهبيِ گصاضي ٍ
هسيطيت پَضتفَليَ زضذَاؾت قس وِ ثِ نَضت هزعا اّويت ًؿجي ّط رفت اظ قبذم ّبي تهوين گيطي هبلي ضا زض يه ؾغط ثِ نَضت
Analytical hierarchy process
Saaty

4
5

هزلِ هسيطيت نٌؼتي زاًكىسُ ػلَم اًؿبًي زاًكگبُ آظاز اؾالهي ٍاحس ؾٌٌسد – ؾبل زّن  /قوبضُ  / 34ظهؿتبى 1394
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زٍ ثِ زٍ ثب يه هميبؼ  9زضرِاي ثيبى ٍ زض اذتيبض هحمك لطاض زٌّس .ثسيي تطتيت ًمغِ ًظطات وبضقٌبؾبى ثِ نَضت پطؾكٌبهِ روغ آٍضي
گطزيس وِ زض رسٍل( )5ذالنِ قسُ اؾت .ؾپؽ زازُ ّبي رسٍل ٍاضز ًطم افعاض  Expert Choiceگطزيس ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ً 6GAHPتبيذ
ثِ نَضت قىل( )5حبنل گطزيس.
رسٍل قوبضُ( :)5همبيؿِ قبذم ّبي هبلي هرتلف ًؿجت ثِ يىسيگط ثب اؾتفبزُ اظ ًظطات ذجطگبى
ماتزیس

ROI

PBP-s

IRR

NPVE/ I

NPV

)(4,3,2,3,4,2,2,2

)(3,2,1,3,3,3,3,2

)(2,1, ,1,3,1,1,2

)(3,2,1,2,1, , ,1

)(1,1,1,1,1,1,1,1

)(3,3,2,4,4,1,1,2

)(2,3,1,2,3,2,2,1

)(1, , , ,2,3,3,2

)(1,1,1,1,1,1,1,1

)(1,3,2,3,2,1,1,3

)(2,3,2,2,1,3,3,2

)(1,1,1,1,1,1,1,1

(1,2,2,1, ,

)(1,1,1,1,1,1,1,1

) ,

مقایسات سوجی
NPV
NPVE/ I
IRR
PBP-s

)(1,1,1,1,1,1,1,1

ROI

قىل قوبضُ( :)5اٍظاى ثسؾت آهسُ ثطاي قبذم ّبي هبلي ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض Expert Choice

زض ضٍـ  AHPثب هحبؾجِ ًطخ ًبؾبظگبضي هيتَاى ثِ زلت پبؾد ّبي زازُ قسُ اظ ؾَي گطٍُ اعويٌبى حبنل وطزً .ؿجت ؾتبظگبضي 0/1
يب ووتتطً ،طخ ؾبظگبضي لبثل لجَل زض همبيؿتبت ضا ثيبى هيوٌس ( )Mehragan, 2013اگط ًطخ ؾبظگبضي اظ  10زضنس ثيكتط ثبقس
لضبٍت ّب هوىي اؾت ثِ نَضت هتضبز ثبقٌس ٍ ثبيس زض آى ّب تزسيس ًظط ًوَز .زض ذطٍري ايي تحليل ّوبى عَض وِ هكرم اؾت ًطخ
ًبؾبظگبضي ووتط اظ  0/1اؾت ٍ ثٌبثطايي ًيبظي ثِ اؾتفبزُ هزسز اظ پطؾكٌبهِّب ًوي ثبقس.
زض هطحلِ ثؼسي ثبيس ٍظى ّط يه اظ قبذ م ّبي هبلي ضا عَضي ثِ زؾت آٍضز وِ روغ ول اٍظاى هبلي زض ّط يه اظ اًَاع ؾطهبيِ گصاضي
هغبثك همبزيط ثسؾت آهسُ زض رسٍل( )3زض ثرف لجل ثبقس .ثب تَرِ ثِ ايي هَضَع رسٍل ( )6ثِ زؾت آهس.
رسٍل قوبضُ (ٍ :)6ظى قبذم ّبي هبلي زض ّط يه اظ گطٍُ ّبي ؾطهبيِ گصاضي
قوبضُ هؼيبض
1
2
3
4
5

هؼيبض

NPV
IRR
NPVE/ Investment Cost
ROI
PBP-s
هزوَع (ثِ زضنس)

ٍظى حبنل
اظ AHP
0.262
0.223
0.220
0.149
0.145
100%

اّويت هؼيبضّبي هبلي
زض ؾطهبيِ گصاضي ّبي هرتلف

ارجبضي
0
0
0
0
0
0%

تحميك ٍ
تَؾؼِ
0.052
0.044
0.044
0.029
0.029
20%

ثْؿبظي ٍ
احيبء
0.157
0.133
0.132
0,089
0.087
60%

تَؾؼِ اي ٍ
ايزبزي
0.170
0.144
0.143
0.096
0.094
65%

Group Analytic Hierarchy Process

6
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گبم چْبضم :قٌبؾبيي هؼيبضّبي اؾتطاتػيه هٌبؾت ٍ ٍظى ثيي آىّب زض ّط زؾتِ ؾطهبيِگصاضي
هؼيبضّبي ويفي قبهل هؼيبضّبيي اؾت وِ اضظيبثي ٍ اًساظُ گيطي آىّب زقَاض اؾت .اظ رولِ هؼيبضّبي ويفي هيتَاى ثِ هَاضز احتوبل
هَفميت اظ ًظط فٌي ،احتوبل هَفميت زض ثبظاض ،ؾَز ،اًساظُ ٍ ًيبظ ثبظاض ،ؾْن ؾبظهبى زض ثبظاض ،زض زؾتطؼ ثَزى هٌبثغ ،زضرِ ضلبثت پصيطي،
هحسٍزيتّبي هحيغي ٍ ذظ هكي ؾبظهبًي ٍ  ..اقبضُ وطز(.)Martino, 1995; Dutra et al., 2014
وَپط ٍ ّوىبضاى( )1998 ٍ1997رْت گيطي اؾتطاتػيه ،هعيت هحهَل ،رصاثيت ثبظاض ،تَاًبيي ايزبز قبيؿتگي ّبي وليسي ،اهىبى پصيطي
فٌي ٍ ضيؿه ٍ ثبظزُ ضا ثِ ػٌَاى هؼيبضّبي انلي زض اضظيبثي ويفي پطٍغُّب پيكٌْبز زازُاًس .زض ايي ثرف  5هؼيبض انلي ثب ثْطُ گيطي اظ
هؼيبضّبي پيكٌْبزي وَپط ٍ ّوىبضاى اًتربة قس ٍ  35ظيط هؼيبض ًيع ثب هغبلؼِ زض ازثيبت هَضَع ٍ ًظطات ً 30فط اظ ذجطگبى نٌؼت اًتربة
گطزيس .ؾپؽ ليؿت هؼيبضّبي ويفي ثطاي ثبظًگطي ٍ تبئيس ًْبيي زض اذتيبض گطٍُ ذجطگبى ً 8فطُ لطاض گطفت ٍ زض ًْبيت ليؿت تزسيس ًظط
قسُ ٍ ثْجَز يبفتِ ،قبهل  20ظيط هؼيبض ويفي ثَزُ وِ زض رسٍل( )7تكطيح قسُ اؾت.
رسٍل قوبضُ( :)7قبذمّبي ويفي ٍ تؼييي ٍظى آىّب ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ زلفي زض ّط يه اظ گطٍُ ّبي ؾطهبيِ گصاضي
قوبضُ هؼيبض
1
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
2
C21
C22
3
C31
C32
4
C41
C42
C43
C44
C45
5
C51
C52

هؼيبض
ارجبضي

هؼيبضّبي اؾتطاتػيه
تغبثك ثب اؾتطاتػي  .1تَؾؼِ فؼبليت زض هميبؼّبي التهبزي ثب ثْطُگيطي اظ فٌبٍضي ضٍظ
تغبثك ثب اؾتطاتػي  .2تَؾؼِ هٌبثغ آثي ٍ انالح ؾيؿتنّبي ثْطُثطزاضي آى
تغبثك ثب اؾتطاتػي  .3تَؾؼِ تحميمبت ٍ آهَظـّبي وبضثطزي
تغبثك ثب اؾتطاتػي .4تَؾؼِ هحهَل(افعايف تَليس ،ػطضِ هحهَالت رسيس)
تغبثك ثب اؾتطاتػي .5توبيع هحهَل(ثْجَز ويفيت ،تَؾؼِ ًبم تزبضي)
هٌبفغ ارتوبػي
ثْجَز هعيت ضلبثتي
اقتغبل ظايي
تبحيط پطٍغُ ثط ضٍي وؿت ٍ وبض ؾبظهبى
هعيت ًؿجي هحهَل
رَاثگَيي ثْتط ثِ ًيبظ هكتطي
توبيع هحهَل اظ زيس هكتطي
رصاثيت ثبظاض
اًساظُ ثبظاض ،ضقس ثبظاض ٍ پتبًؿيل ّبي آتي
ٍضؼيت ضلبثتي هٌبؾت زض نٌؼت
تىٌَلَغي
هيعاى آقٌبيي وؿت ٍ وبض ؾبظهبى ثب تىٌَلَغي
لغؼيت زؾتيبثي تىٌَلَغي
لغؼيت زؾتطؾي ثِ ويفيت ٍ وويت هٌبثغ آثي
ٍرَز قطايظ رَي ٍ ذبن هٌبؾت
زؾتطؾي ثِ هَاز اٍليِ
ضيؿه ٍ ثبظزُ
هيعاى زؾتيبثي ثِ ثبظزّي هَضز اًتظبض زض پطٍغُ ّبي هكبثِ ارطا قسُ
هيعاى لغؼيت ثطآٍضزّبي ؾَز ٍ ثبظزُ
هزوَع

اّويت هؼيبضّبي اؾتطاتػيه زض
ؾطهبيِ گصاضي ّبي هرتلف
تَؾؼِ اي ٍ
ثْؿبظي
تحميك ٍ
ايزبزي
ٍ احيبء
تَؾؼِ
22%
20%
40%

80%
5%
15%
5%
0
0
15%
10%
20%
10%
0
0
0
0
0
0
20%
4%
6%
6%
0
4%
0
0
0

5%
5%
5%
5%
5%
3%
5%
2%
5%
10%
5%
5%
10%
5%
5%
15%
4%
4%
2%
1%
4%
5%
2%
3%

7%
0
0
6%
0
4%
0
0
5%
0
0
0
8%
4%
4%
5%
2%
0
0
3%
0
5%
4%
1%

3%
1%

100%

80%

40%

35%

10%
0
0
%10
0
0
0
0
0
0
0
0
6%
3%
3%
5%
0
0
2%
2%
1%
4%

ثطاي پيسا وطزى ٍظى ثيي هؼيبضّب زض رسٍل ( )7ثِ زليل تؼساز ظيبز هؼيبضّب ٍ ظيط هؼيبضّب اؾتفبزُ اظ ضٍـ زلفي تطريح زاز قس .ثٌبثطايي پؽ اظ
تجبزل ًظط ثب ذجطگبىٍ ،ظى ّط هؼيبض ويفي ثب اروبع ًظط گطٍُ ً 8فطُ ذجطگبى هغبثك رسٍل( )7ثطاي ّط يه اظ پطٍغُّبي ؾطهبيِ گصاضي
تؼييي گطزيسُ اؾت ثِ عَضيىِ ٍظى ول هؼيبضّبي اؾتطاتػيه هٌغجك ثب رسٍل ( 3اضئِ قسُ زض لؿوت لجل) ثبقس.
چٌبًچِ هكبّسُ هي گطزز ٍظى هؼيبضّبي اؾتطاتػيه ،هعيت ًؿجي هحهَل ،رصاثيت ثبظاض ،تىٌَلَغي ٍ ضيؿه ٍ ثبظزُ زض چْبض گطٍُ ؾطهبيِ
گصاضي هَرَز تؼييي قسُ ،هتفبٍت هي ثبقس وِ حبوي اظ آى اؾت وِ هؼيبضّبي ويفي هرتلف زض پطٍغُ ّبي ؾطهبيِ گصاضي هرتلف ثبيؿتي
هَضز اؾتفبزُ لطاض گيطًس وِ زضرِ اّويت ايي هؼيبضّب زض پطٍغُّبي ؾطهبيِ گصاضي هرتلف ،هي تَاًس هتفبٍت ثبقس .چٌبًچِ پيف تط ثِ آى
اقبضُ قس ثطاي پطٍغُّبيي وِ لبثليت پيف ثيٌي ثطاي آى ّب ٍرَز زاضز ثبيؿتي اؾتفبزُ اظ هؼيبضّبي هبلي ًؿجت ثِ هؼيبضّبي اؾتطاتػيه
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زاضاي اّويت ثيكتطي هي ثبقس ٍ ثْتط اؾت ثطاي پطٍغُّبي ًَآٍضاًِ ،هؼيبضّبي ويفي ٍ اؾتطاتػيه ثيكتط هَضز تَرِ گيطز ( Cooper et
.)al., 2006
گبم پٌزن :اٍلَيت ثٌسي پطٍغُّبي ؾطهبيِ گصاضي زض ّط زؾتِ ؾطهبيِ گصاضي
زض ظهيٌِ اًتربة پطٍغُ ليئؿيَ ٍ ّوىبضاًف ( )2007پيكٌْبز هي وٌس وِ ضٍيىطزّبي ؾبزُ ٍ قفبف وِ هؼيبضّبي چٌسگبًِ ضا زض ًظط هي
گيطز حتي چٌبًچِ ًيبظهٌس اعالػبت ظيبز ثبقٌس هحتول اؾت وِ ثَؾيلِ تهوين گيطًسگبى وؿت ٍ وبض پصيطفتِ قَز .زض ايي هطحلِ ثب تَرِ ثِ
هؼيبضّب ٍ ظيط ظيط هؼيبضّبي ووي ٍ ويفي ٍ ٍظى ّبي ثِ زؾت آهسُ زض هطاحل لجل ،ثِ ضتجِ ثٌسي پطٍغُّب زض ّط يه اظ گطٍُّبي ؾطهبيِ
گصاضي هي پطزاظين ثطاي ايي هٌظَض عجك ًظط ذجطگبى اظ تىٌيه  TOPSISاؾتفبزُ ذَاّس قس .ايي ضٍـ زض ؾبل  1981تَؾظ َّاًگ ٍ
يَى اضائِ گطزيس زاضاي گبم ّبي ارطايي ظيط هي ثبقس(:)Hwang & Yoon, 1981
ّب اضظـ اضظيبثي گعيٌِ iام ثطاؾبؼ

گام  :1ايزبز هبتطيؽ تهوين گيطي هكرم قسُ.ؾبذتبض ايي هبتطيؽ ثِ قىل ظيط ثَزُ وِ زض آى
هؼيبض jام ضا ًكبى هي زّس.
…
1

]

…

…
1j

…

1
11

n

j

1

mn

mj

[ m1

1

=

قىل قوبضُ ( :)6ؾبذتبض هبتطيؽ هَضز اؾتفبزُ زض ضٍـ TOPSIS
گام  :2هحبؾجِ هبتطيؽ اضظيبثي ًطهبل قسُّ .سف ايي گبم تطؾين يه هبتطيؽ ًطهباليع قسُ ثب همبزيط ثيي  1 ٍ 0هي ثبقس .اظيي ضٍ اضظـ
ًطهبل قسُ ثطاي ّط ػضَ هبتطيؽ ضا ثب اؾتفبزُ اظ ًطم الليسؾي ثِ نَضت ضاثغِ ( )1هحبؾجِ هي وٌين.
()1

∑√

=rij

;i=1, 2 … m
j=1 2 … n.
گام  : 3هحبؾجِ هبتطيؽ ٍظى زاض ًطهبل قسُ .زض ايي هطحلِ ثب زاقتي ٍظى هؼيبضّب ٍ هبتطيؽ ًطهبل ،هبتطيؽ ٍظى زاض ًطهبل قسُ ضا ثِ
ووه ضاثغِ ظيط هحبؾجِ هي وٌين:
()2

Vij =wj× rij

گام  : 4هكرم وطزى حس ايسُ ال هخجت ٍ ايسُ ال هٌفي .زض ايي هطحلِ ثِ هحبؾجِ ايسُ ال هخجت ٍ هٌفي ثِ ووه ضٍاثظ ظيط ذَاّين
پطزاذت:
+
() 3
({= A
|
) (m n
|
))| = 1 2 … } = ( | = 1 2 … n
() 4
| A ={(m n
) (m
|
))| = 1 2 … } = ( | = 1 2 … n
ثغَضيىِ  cbهؼيبضّبي ًَع هخجت ٍ  ccهؼيبضّبي اظ ًَع هٌفي هيثبقس.
گام  :5هحبؾجِ فبنلِ گعيٌِّب اظ حس ايسُ ال هخجت ٍ ايسُ ال هٌفي .زض ايي هطحلِ ثِ ووه ضٍاثظ ظيط فبنلِ اظ ايسُالّب هحبؾتجِ هيگطزز:

()5

)

(

∑√ =

33

اؾتفبزُ اظ ضٍقْبي  TOPSIS ٍ AHP ،Delphiرْت اضظيبثي ٍ ضتجِ ثٌسي پطٍغُ ّبي ؾطهبيِ گصاضي زض پَضتفَليَي چٌسگبًِ

)

.

()6

∑√ =

(

گبم  : 6تؼييي هؼيبض ًْبيي ضتجِ ثٌسي ثب اؾتفبزُ اظ قبذم ًعزيىي .زض ايي هطحلِ ًيع ثِ ووه ضاثغِ ظيط ثِ تؼييي ضتجِ ّط وسام اظ پطٍغُّبي
ؾطهبيِ گصاضي ذَاّين پطزاذت:

=

()7

همساضي ثيي يه ٍ نفط ذَاّس زاقتّ .طچِ گعيٌِّب ثِ ضاُ حل ايسُ آل ًعزيه تط ثبقٌس ايي همساض ثِ يه ًعزيه تط اؾت.
زض ايي هغبلؼِ هبتطيؽ تهوين گيطي ثب تَرِ ثِ هؼيبضّبي ووي ثِ زؾت آهسُ ٍ هؼيبضّب ٍ ظيط هؼيبضّبي اؾتطاتػيه ثِ نَضت رسٍل()8
تكىيل زازُ قسُ اؾتّ .وبى عَض وِ هكرم اؾت ٍظى ّط يه اظ هؼيبضّب زض اًَاع ؾطهبيِ گصاضي هتفبٍت اؾت ٍ ثط هجٌبي ًَع پطٍغُ-
ّبيي وِ زض پطتفَليَ ثطاي ضتجِ ثٌسي لطاض هي گيطًس هكرم هي قَز.
رسٍل قوبضُ ( :)8اؾتفبزُ اظ ضٍـ ٍ ٍ TOPSISظىّبي ثسؾت آهسُ اظ تىٌيه  Delphi ٍ AHPثطاي اٍلَيت ثٌسي پطٍغُّب
ضٍيىطزّبي ويفي

ضٍيىطزّبي ووي
تىٌَلَغي

C45
C51
C52

C44

C43

C42

C41

Sub criteria

+ + + + + + + -

+

+

+

+

+

+ + + + + + + + + + + +

هبّيت قبذم
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ارجبضي
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5
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5

R&D

100

8.7

8.9

13.2

13.3

15.7

1

4

0

3

0

0

2

4

4

0

0

5

0

0

4

0

6

0

0

7

ثْؿبظي ٍ
احيبء

100

9.4

17
14.
4
14.
3
9.6

1

3

1

2

2

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0 10 0

ًَع ؾطهبيِ گصاضي

C32

روغ ول اٍظاى()%

هعيت
رصاثيت ثبظاض
هحهَل

هؼيبضّبي اؾتطاتػيه

Criteria

C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C21
C22
C31

NPV
IRR
NPV / I
ROI
PBP-s

ضيؿه
ٍ ثبظزُ

approach

تَؾؼِ اي ٍ
10 0
ايزبزي

ظضاػت /ثبغساضي

Project 2
...

ًَع وؿت ٍ وبض

Project 1

Project n

زض ضاثغِ ثب رسٍل( )8تَرِ ثِ ًىبت ظيط ضطٍضي هيثبقس:
ٍ ظى ّط يه اظ هؼيبضّبي ووي ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ همبيؿبت ظٍري ٍ ٍظى ّط يه اظ هؼيبضّب ٍ ظيط هؼيبضّبي ويفي ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ
زلفي زض هطحلِ لجل حبنل قسُ اؾت.
ٍ ظى هؼيبضّب ٍ ظيط هؼيبضّب زض اضظيبثي پطٍغُّبي ؾطهبيِ گصاضي ثط هجٌبي ًَع ؾطهبيِ گصاضي هكرم هي قَز.
 هبّيت قبذمّب يب ثِ نَضت ّ( +ط چِ ثيكتط ثْتط) ٍ يب ثهَضت – (ّط چِ ووتط ثْتط) هي ثبقس.
 ثب تَرِ ثِ هبّيت هرتلف پطٍغُّب زض ّط ؾجس ،تٌْب پطٍغُّبيي اظ يه ًَع ٍ ؾطهبيِ گصاضي ٍ يه ًَع وؿت ٍ وبض ثبيس ثطاي همبيؿِ
ٍ اضظيبثي زض وٌبض ّن زض رسٍل لطاض ثگيطًس.
 هكرهبت پطٍغُّبي ؾطهبيِ گصاضي اػن اظ اعالػبت ويفي ٍ ووي هي ثبيؿت ٍاضز هبتطيؽ گطزز وِ اعالػبت ووي ٍ هبلي پطٍغُّب
اػن اظ  ... ٍ IRR،NPVهيتَاًس اظ ذطٍري ًطم افعاض وبهفبض حبنل گطززّ .وچٌيي اعالػبت ويفي ٍ اؾتطاتػيه پطٍغُّب ثط هجٌبي
ًظطات ذجطگبى زض هَضز قبذمّبي هطثَط ثِ پطٍغُّب ٍ ثب اؾتفبزُ اظ عيفّبي هرتلف لبثل حهَل ٍ لبثل تجسيل ثِ قبذمّبي
ووي هيثبقسٍ .لي ثْتطيي ضٍـ ،ضٍـّبيي ّؿتٌس وِ اظ هميبؼّبي فبنلِاي ٍ ضتجِاي يب هميبؼ زٍلغجي اؾتفبزُ هيًوبيٌس .يه

هزلِ هسيطيت نٌؼتي زاًكىسُ ػلَم اًؿبًي زاًكگبُ آظاز اؾالهي ٍاحس ؾٌٌسد – ؾبل زّن  /قوبضُ  / 34ظهؿتبى 1394

34

ضٍـ ػوَهي زض اًساظُگيطي يه قبذم ويفي ثب هميبؼ فبنلِاي ،اؾتفبزُ اظ هميبؼ زٍلغجي فبنلِاي اؾت ّوبًٌس رسٍل (( )9ثِ
نَضت هؼىَؼ ثطاي رٌجِّبي هٌفي) هيثبقس:
رسٍل قوبضُ ( :)9تجسيل قبذمّبي ويفي ثِ ووي ثطاي قبذمّبيي ثب رٌجِ هخجت
10

9

ذيلي ظيبز

8

7

ظيبز

6

5

هتَؾظ

4

3

ون

2

1

0

ذيلي ون

زض عيف فَق اضظـّبي  8 ٍ 6 ،4 ،2اضظـّبي ٍاؾغِ ثيي زٍ اضظـ زيگط هيثبقٌس ٍ اضظـّبي  10 ٍ 0ووتط هَضز اؾتفبزُ لطاض هيگيطًس.
ّوچٌيي ايي ًَع اًساظُگيطي ثب ؾِ فطو ظيط اًزبم هيقَز:
.1ثِ عَض هخبل فبنلِ ثيي ذيلي ون ٍ ون ثطاثط ثب فبنلِ ثيي ظيبز ٍ ذيلي ظيبز اؾت.
.2فطو ثط ايي اؾت وِ اهتيبظ  9ؾِ ثطاثط ثيكتط اظ اهتيبظ  3اؾت.
.3تطويت اضظـّب(روغ ،تفطيك ،ضطة ٍ تمؿين) ثطاي قبذمّبي هرتلف هزبظ اؾت؛ ظيطا اذتالف ثيي ّط زٍ اضظـ هرهَل ،ثطاي ّط
زٍ قبذم هفطٍو ،يىؿبى اؾت.
ايي ؾِ فطو هميبؼ تطتيجي ضا ثِ فبنلِ اي تجسيل هيوٌس (.)Mehregan, 2013
ثسيي تطتيت ثب فطهَل ًَيؿي الگَضيتن  TOPSISزض ًطم افعاض  ٍ MATLABيب  ،Excelپطٍغُ ّبي ؾطهبيِ گصاضي زض زؾتِّبي
هرتلف ثب اؾتفبزُ اظ هؼيبضّبي ووي ٍ ويفي ٍ ٍظى هطثَعِ هَضز اضظيبثي ٍ ؾٌزف لطاض گطفتِ ٍ پطٍغُّبي زاذل ّط پَضتفَليَ اٍلَيت
ثٌسي هيقًَس ٍ زض ًْبيت ثب تَرِ ثِ هٌبثغ هبلي زض ًظط گطفتِ قسُ ثطاي ّط زؾتِ ؾطهبيِ گصاضي ،پطٍغُّبي ثطتط زض ّط زؾتِ ؾطهبيِ
گصاضي اًتربة هي قًَس.

 -3نتایج و بحث
زض ايي همبلِ ؾؼي قسُ اؾت ثب ووه زؾتِثٌسي پطٍغُّبي ؾطهبيِگصاضي زض يه هغبلؼِي هَضزي زض ثرف وكبٍضظي ،زض ظهيٌِ اضظيبثي ٍ
ضتجِ ثٌسي پطٍغُّبي ؾطهبيِگصاضي ،يه هسل احط ثرف اضائِ قَز .ثسيْي اؾت وِ ًويتَاى يه ضٍيىطز يىؿبى ثطاي لضبٍت ثيي ّوِ
پطٍغُّب زض فطايٌس تهوينگيطي زض ًظط گطفت .ثطاي ايي هٌظَض ،هسلي ثطاي زؾتِثٌسي ثط هجٌبي وؿت ٍ وبض ٍ ًَع ؾطهبيِگصاضي زض ثرف
وكبٍضظي اضائِ قسُ اؾت .زض ايي ًَع زؾتِثٌسي ،ثب تَرِ ثِ هيعاى زلت ثطآٍضز اعالػبت زض پطٍغُّبي ؾطهبيِگصاضي هرتلف ،هسلي هٌبؾت
ثطاي اضظيبثي ٍ اًتربة پطٍغُّبي ؾطهبيِگصاضي اضائِ قسُ اؾت ثِ عَضيىِ اّويت ضٍيىطزّبي ووي ٍ ضٍيىطزّبي ويفي ،زض اضظيبثي اًَاع
پطٍغُّبي ؾطهبيِ گصاضي هرتلف تكطيح قسُ اؾت .زض ايي همبلِ ؾؼي قسُ اؾت ضٍيىطز پبييي ثِ ثبال ثطاي تغبثك اؾتطاتػيه پطٍغُ ّب ثب
اّساف ٍ اؾتطاتػي ّبي وؿت ٍ وبض ٍ ؾبظهبى هَضز اؾتفبزُ لطاض گيطز .زض نَضتي وِ زض ّط گطٍُ ؾطهبيِ گصاضي پيكٌْبزي ،ول هٌجغ هبلي
لبثل ترهيم ثِ ّط گطٍُ ؾطهبيِ گصاضي ًيع هكرم قَز ضٍيىطز ثبال ثِ پبييي ًيع زض رْت گيطي اؾتطاتػيه پطٍغُّب ،ايفبي ًمف ذَاّس
ًوَز(.)Cooper et al., 2002
زض ايي همبلِ ثب ووه ذجطگبى ٍ هسيطاى اضقس ،هْوتطيي هؼيبضّبي هبلي وِ هيتَاًس زض اضظيبثي پطٍغُّبي ؾطهبيِگصاضي اؾتفبزُ قَز
قٌبؾبيي گطزيس ٍ ثطاي هحبؾجِ ٍظى ّط يه اظ قبذمّب ،تىٌيه  AHPهَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتّ .وچٌيي هْوتطيي هؼيبضّبي ويفي ثب
اؾتفبزُ اظ هطٍض ازثيبت ٍ ًظطات ذجطگبى ،قٌبؾبيي ٍ اًتربة ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ زلفي ٍظى زّي قس .ثْتطيي ضٍيىطز ثطاي اضظيبثي ٍ
اًتربة پطٍغُّب زض يه زؾتِ ؾطهبيِگصاضي ،اؾتفبزُ اظ ضٍيىطزّبي تطويجي هيثبقس وِ زض ايي همبلِ هيعاى اّويت هؼيبضّبي هرتلف زض
اضظيبثي اًَاع پطٍغُّب ،تكطيح قسُ اؾت .ثسيي تطتيت ثب اؾتفبزُ اظ هؼيبضّبي ووي ٍ ويفي ثسؾت آهسُ ،پطٍغُّبي ؾطهبيِگصاضي زض
زؾتِّبي هرتلف ،ثب اؾتفبزُ اظ تىٌيه تبپؿيؽ هَضز اضظيبثي ٍ ضتجِ ثٌسي لطاض هيگيطًس.
زض ظهيٌِ اًتربة پطٍغُّب ،ثِ ًىبت زيگطي ًيع ثبيس زلت قَز وِ زض ازاهِ ثيبى هيگطزز .ايي هَاضز زض حَظُ ثطضؾي ايي همبلِ ًجَزُ ٍ ثِ
ػٌَاى هَاضزي ثطاي تحميمبت آتي ٍ تَؾؼِ هسل پيكٌْبزي اضائِ هيگطزز:
 ثطاي اًتربة پطٍغُ ثب تَرِ ثِ هحسٍزيتّب هيتَاى اظ هسلّبي ثْيٌِ ؾبظي ضيبضي ّوچَى ثطًبهِضيعي ػسز نحتيح نفط ٍ يه
ثْطُ گطفت .هسل ّبي ثْيٌِ ؾبظي لبزضًس تؼبهل ثيي پطٍغُّب اظ لجيل ٍاثؿتگي هٌبثغ ،هحسٍزيت ثَزرِ ،تؼبهالت فٌتي ،تؼبهالت ثبظاض
ٍ هالحتظبت ثطًبهِ ضا ًيع زض ًتتظط هيگيطًس (.)Martino, 1995
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 پطٍغُّبيي وِ ثب هؼيبضّبي ولي،ِ اگط تؼساز پطٍغُّبيي وِ هي ثبيؿت تحليل گطزًس ذيلي ظيبز ثبقٌس هيتَاى ثِ ووه ثبظثيٌي اٍلي
 ثٌبثطايي ثب ايي.)Ghasemzadeh & Archer, 2000(ؾبظهبى ؾبظگبض ًوي ثبقٌس ضا حصف ًوَز تب فطآيٌس اًتربة ؾبزُ گطزز
.وبض ثِ اعالػبت ووتطي اظ پطٍغُّب ثطاي ٍاضز وطزى ثِ هبتطيؽ تهوين گيطي ًيبظ ذَاّس ثَز
ِ ًؿجت پطٍغُّبي ظٍز ثبظزُ ث:  هؿئلِ تَظاى ثيي پطٍغُّب هَضَع هْوي اؾت وِ هيتَاى ثب زض ًظط گطفتي ػَاهل هرتلفي ّوچَى
 هسًظط لطاض... ٍ  ًؿتجت پطٍغُّبي پط ضيؿه ثِ ون ضيؿه، ًؿجت پطٍغُّبيي ثب زٍضُ ؾبذت وَتبُ ثِ زٍضُ ؾبذت ثلٌستط،ُزيط ثبظز
.)Cooper, 1997(زازُ قَز
 اضظيبثي ٍ اًتربة پطٍغُّب زض ثرف وكبٍضظي هَضز ثحج لطاض گطفتِ اؾت ليىي ًتبيذ ايي،اگط چِ ايي هسل هؼطفي قسُ ثطاي زؾتِ ثٌسي
تحميك زض ؾبيط نٌبيغ ًيع لبثل تؼوين ٍ تَؾؼِ هيثبقس ٍ ثب ثىبضگيطي تىٌيه هٌبؾت ٍ ثب اؾتفبزُ اظ زازُّبي ػيٌي ثطاي پطٍغُّبي يه
. ثِ نَضت هولَؼتطي لبثل تحليل هيثبقس، ًتبيذ ثسؾت آهسُ اظ ايي هسل،ؾبظهبى
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