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چکيده
ّـف پوٍَّ عبضل «ٌُبًبیي ٍ تلًين هـل فَاهل ثغلاًي تغمك مًزيلُ تأهيي ًجن صٌقت ؽَؿكٍ» هي
ثبُـ .ؿك ایي تغميك اثتـا ام علیك هغبلقِ اؿثيبت تغميك ،فَاهل هَحل ثل ًجن ُـى مًزيلُ تأهيي ٌُبًبیي ُـُ
ٍ ًپي ؿك فبم ووي ثب اًتفبؿُ ام پوٍَّ ّبي هيـاًي ّـف اصلي پوٍَّ هغمك گلؿیـ .رْت ٌُبًبیي
فَاهل ثغلاًي مًزيلُ تأهيي ًجن صٌقت ؽَؿكٍ ٍ اّويت ّلیه ام فَاهل ،پلًٌِبهِاي هِتول ثل ًَ 33ال
تٌؾين ٍ ثِ ً 100فل ام وبكوٌبى ُبغل ؿك ُلوت ّوگبم ؽَؿكٍ وِ ثب اًتفبؿُ ام كٍٍ ًوًَِگيلي تصبؿفي
اًتؾبة ُـُ ثَؿًـ ،ؿاؿُ ُـ .تغليل ؿاؿُ ّبي عبصل ام پلًٌِبهِ ثب اًتفبؿُ ام كٍٍ تغليل آهبكي ٍ آمهَى T
اًزبم ُـُ اًتً .تبیذ ًِبى ؿاؿ وِ ّل صْبك هؤلفِ اصلي ؿك هـیلیت مًزيلُ تأهيي ًجن ُبهل هـیلیت تأهيي
وٌٌـگبى ،ثبمیبفت هغصَل ،تقبهل ًبمهبًي ٍ هـیلیت صلؽِ فول ٍ میل ُبؽصّبي ایي فَاهل ؿك صٌقت
ؽَؿكٍ ًبمي اّويت ؿاكًـ ٍ ؿك ًجن ثَؿى مًزيلُ تأهيي توبهي ایي فَاهل تبحيلگقاك ٌّتٌـ.
کلمات کليدي :مًزيلُ تأهيي ًجن ،صٌقت ؽَؿكٍ ،فَاهل ثغلاًي.

فصلٌبهِ هـیلیت صٌقتي ؿاًِىـُ فلَم اًٌبًي ،ؿاًِگبُ آماؿ اًالهي
ٍاعـ ًٌٌـد ً -بل ًينؿّنُ /وبكُ / 45پبیين 1397

ضناسايي و ترسيم مدل عوامل بحراني تحقق زنجيره تأمين سبس
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هزلِ هـیلیت صٌقتي ؿاًِىـُ فلَم اًٌبًي ؿاًِگبُ آماؿ اًالهي ٍاعـ ًٌٌـد – ًبل ًينؿّن ُ /وبكُ / 45پبیين 1397

 -1مقدمه
ًبمهبىّب ؿك ؽأل ًيٌتٌـّ .ل ًبمهبًي ،افن ام ُلوتّبي ثنكيُ ،لوتّبي ؿٍلتي ،یب وٌت ٍ وبكّبي وَصه هيؽَاٌّـ
ؽَاًتِّبي هِتلیبى ٍ ًْبهـاكاى گًَبگَى كا ثلآٍكؿُ ًبمًـ .ثٌبثلایي ًيبمهٌـ هَاؿ ،تزْينات ،تٌْيالت ٍ تأهييوٌٌـگبًي ام
ًبمهبىّبي ؿیگل ٌّتٌـ ٍ فولىلؿ یه ًبمهبى ثِ ًٍيلِ فقبليتّبي ًبیل ًبمهبىّبیي وِ تِىيل مًزيلُ تأهيي هيؿٌّـ،
تغت تأحيل للاك هيگيلؿ .وبكآیي ٍ احلثؾِي ّل ًبمهبًي ،عبصل فولىلؿ هـیلیت ٍ ًبؽتبك مًزيلُ تأهيي آى ًبمهبى اًت .كهن
ثمبي ًبمهبىّبي اهلٍمي ؿك ؿكن ٍ ٌُبؽت ًيبم هِتلیبى ٍ پبًؾگَیي ًلیـ ثِ ایي ًيبمّب ًْفتِ اًت.
ؿك ایي ثيي ،گٌتلؿُ تلیي كٍیىلؿ هـیلیت هغيغي ایزبؿ اكمٍ ام علیك ًجن ولؿى مًزيلُ تأهيي هيثبُـ).(Hoek, 1999
ُلوتّبي صٌـ هليتي ثٌيبكي ؿك تغميك ٍ تًَقِ هغصَالت ًجن ،تغمك اًتبًـاكؿ ،هغـٍؿ ولؿى اًتفبؿُ ام هَاؿ پل ؽغل ٍ ًيبم
ثِ تأهييوٌٌـُ ثلاي تأهيي هغصَالتي وِ ثـٍى هَاؿ پل ؽغل ٌّتٌـ ًلهبیِگقاكي هيوٌٌـ؛ ثٌبثلایي هـیلیت مًزيلُ تأهيي ًجن
ثِ فٌَاى یه اًتلاتوي ثلاي ثقضي ُلوت ّبي فوـُ ؿك مهيٌِ صٌقت الىتلًٍيه ام رولِ آي ثي ام ،ؿل ،اس پي هَتَكٍال،
ًًَي ،پبًبًًَيه ،فَريٌتَ ٍ تَُيجب پـیـاك ُـُ اًت) .(Zhu & Sarkis,2006ایي پـیـُ عبوي ام آى اًت وِ ُلوتّب
اوٌَىُ ،لٍؿ ثِ تصـیك ایي هَضَؿ ًوَؿُاًـ وِ آگبّي هغيغي هيتَاًـ هٌجـ هنیت كلبثتي ثبُـ.
ؿك هغيظّبي وٌت ٍ وبك هـكى ،تَليـوٌٌـگبى ثب فِبك فنایٌـُاي الناهبت هِتلیبى ؿك ُؾصيًبمي هغصَل ،ثْجَؿ ويفيت ٍ
پبًؼگَیي ثِ تمبضب كٍثلٍ ٌّتٌـ .یىي ام تَليـوٌٌـگبى وِ ًمَ هْوي ؿك التصبؿ وَِكّب ؿاكؿ صٌقت ؽَؿكًٍبمي اًت؛ ؿك
وَِك هب ًين صٌقت ؽَؿكًٍبمي ًمِي اًبًي ؿك تَليـ ٍ اُتغبل وَِك ؿاكؿُ .لوت ؽَؿكًٍبمي ،لغقبت هَكؿ ًيبم ثلاي هًَتبه
ؽَؿكٍّب كا ثِ ُلوتّبي لغقِ ًبمي ٍاگقاك هيوٌٌـ تب ام ایي علیك ّنیٌِّبي تَليـ ؽَؿ كا وبَّ ؿٌّـ ٍ ويفيت هغصَالت
ؽَؿ كا افنایَ ؿٌّـ)ُ .(Sigala, 2008لوتّبي لغقًِبم ام ًؾل ثنكگي ،ثٌيبك وَصىتل ام ُلوتّبي ؽَؿكًٍبمي ٌّتٌـ
ٍلي تقـاؿ آًْب ثٌيبك ثيِتل اًت ٍ ؿك هزوَؿ ُلوتّبي لغقًِبم هيناى اُتغبل ثيِتلي كا ًٌجت ثِ ُلوتّبي ؽَؿكًٍبمي
ؿاكًـ .هيناى ًلهبیِ هَكؿ ًيبم ثلاي تأًيي یه ُلوت لغقًِبمي اًـن هيثبُـ ٍ لقا ًبالًِ صٌـیي ُلوت لغقًِبمي رـیـ
ٍاكؿ ایي صٌقت هيًَُـ ٍ ثِ ّويي ؿليل اًت وِ كلبثت ؿك ایي صٌقت ثٌيبك ُـیـ اًت .ثلاي عفؼ وٌت ٍ وبك ؿك ایي
هغيظ كلبثتي ،ثيِتل ُلوتّبي لغقًِبمي ؿكصـؿ تًَقِي ُلاوت اًتلاتویه ثلٌـهـت ثب صٌـ تأهييوٌٌـُي هقـٍؿ ٍ
ّوىبكي ثب آىّب ٌّتٌـ ثِ عَكي وِ الناهبت كٍ ثِ افنایَ كلبثتي ؿك مهيٌِي وبكایي ّنیٌِ ٍ پبًؼگَیي ثِ هِتليُ ،لوتّب
كا ثل آى ؿاُتِ وِ ُلاوت اًتلاتویىي ثب تأهييوٌٌـگبى ،هِتلیبى پبیييي ؿًتي ٍ اكائِؿٌّـگبى ؽـهبت لزٌتيه) (LSPثلاي
ثْلُثلؿاكي ام لبثليتّبي آىّب ٍ ایزبؿ اكمٍ رـیـ ثلاي هِتلیبى ایزبؿ وٌٌـ ،وِ ایي اهل هٌزل ثِ ُىلگيلي هفَْم هـیلیت
مًزيلُي تأهيي ُـُ اًت).(Hervani & Sarkis, 2005
ام علفي تًَقِ پبیـاك ًين یىي ام هٌبئل وليـي ثلاي تضويي ثمبي صٌقت لغقِ ًبمي ثَؿُ ٍ ًيبمهٌـ تقْـ ٍ هِبكوت توبهي
ًْبمؿاكاى اًت؛ ثٌبثلایي ُلوت ّب ام یه ًَ ثب ًَفي فِبك كلبثتي ثلاي ّوبٌّگي ٍ ّوىبكي ام علیك مًزيلُ تأهيي ثِ هٌؾَك
وٌت یب ثْجَؿ صبثىي ،اًقغبفپقیلي ٍ فولىلؿ هٌبًت هَارِاًـ ٍ ام ًَي ؿیگل افنایَ ًگلاًيّب ًٌجت ثِ هٌبئل ٍ هقضالت
میٌت هغيغيُ ،لوتّب كا ثِ ًوت ٍ ًَي اتؾبف اًتلاتويّبي هـیلیت مًزيلُ تأهيي ًجن (پبیـاك) ؿك ایي صٌقت ًَق
هيؿّـ) .(Gunasekaran, 2004پبیـاكي ثِ هقٌبي ایزبؿ ربهقِاي ارتوبفي-التصبؿي ،فلٌّگي ٍ تَرِ ثلٌـهـت ثِ هٌبئل
میٌت هغيغي هيثبُـ ،عبل آًىِ هـیلیت مًزيلُ تأهيي توبهي رٌجِّبي صلؽِ هغصَل هخل هَاؿ ؽبم ،پلؿامًٍ ،بؽت ٍ
تَليـ ،تَمیـ ،ؽلؿُفلٍُي ،اًتفبؿُ هِتلي كا پََُ هيؿّـٌّ .گبهي وِ ثٌگبُ ،ثؾِي ام مًزيلُ تأهيي اًت ؿك هيیبثـ وِ
پبیـاكي ثلٌـهـت تٌْب هلثَط ثِ یه ثٌگبُ ًجَؿُ ،ثلىِ ول مًزيلُ تأهيي ،صِ ام پبیيي ثِ ثبال ٍ صِ ام ثبال ثِ پبیيي كا ؿك ثل
هيگيلؿ) .(Robinson & Malhotra, 2005فَاهل گًَبگًَي ثلاي افوبل هـیلیت مًزيلُ تأهيي ًجن تًَظ هغمميي
هؾتلف ٌُبًبیي ُـُ اًت ٍلي ّيش هغبلقِاي تبوٌَى صغت ٍ افتجبك فَاهل ثغلاًي كا ام لغبػ آهبكي هِؾص ًىلؿُ اًت .لقا
ایي همبلِ ؿكصـؿ اًت تب ثب تَرِ ثِ اّويت صٌقت ؽَؿكٍ ٍ لنٍم ًجن ثَؿى مًزيلُ تأهيي آى ؿك رْبى اهلٍم ،فَاهل ثغلاًي هَحل

ٌُبًبیي ٍ تلًين هـل فَاهل ثغلاًي تغمك مًزيلُ تأهيي ًجن صٌقت ؽَؿكٍ
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ثل ًجن ُـى ایي مًزيلُ كا ؿك ایي صٌقت هْن ٍ عٌبى ٌُبًبیي ًوَؿُ ًوبیـ تب ثـیي ًٍيلِ هجٌبي هٌبًجي كا ؿك اؽتيبك
ُلوتّبي ؽَؿكًٍبم رْت تـٍیي اًتلاتوي تأهيي ٍ وٌت ٍ وبك ؽَؿ للاك ؿّـ.
 -2روشضناسي پژوهص
افنایَ كلبثت رْبًي ؿك للى ثيٌتٍیىن هٌزل ثِ للاك گلفتي مًزيلُ تأهيي ؿك وبًَى تَرْبت ثٌيبكي ام ُلوتّب ُـُ اًت.
ؿك ثبماكّبي اهلٍم ،فَاهل تىٌَلَهیىي ٍ كلبثتي ثب صٌبى ًلػ فنایٌـُاي افنایَ هيیبثـ وِ ثلاي ُلوتّب ،تَليـ آًضِ ًيبم ؿاكًـ
ؿَُاك ُـُ ٍ هملٍى ثِ صلفِ ًيٌت .ؿك فَض ثلٍى ًپبكي ثِ یىي ام اًتلاتويّبي اصلي ُلوتّب تجـیل ُـُ اًت.
ّنصٌيي كًٍـ كٍ ثِ افنایَ رْبًي ًبمي ٍ هِتلي هـاكي هٌزل ثِ عٌبًيت هَضَؿ لزٌتيه ؿك ثلًبهِكیني ًبمهبًي ُـُ
اًت .هـیلیت مًزيلُي تأهيي) (SCMكٍیىلؿي اًت وِ ام ؿل ایي هٌبئل ُىل گلفتِ اًت .هـیلیت مًزيلُي تأهيي ثِ
فٌَاى یىي ام پبكاؿاینّبي تَليـ للى ثيٌت ٍ یىن هيالؿي ؿك كاًتبي ثْجَؿ كلبثتپقیلي ًبمهبًي ،اّويت یبفتِ اًت
) .(Cooper & Pagh, 1997ؿك ًتيزِ ُبّـ كُـ ًلیقي ؿك تئَكي ٍ فول ؿك ایي عَمُ ٌّتين .هـیلیت مًزيلُي تأهيي ثب
صبلَّبیي هَارِ اًت ام لجيل ایزبؿ افتوبؿ ٍ ّوىبكي هيبى ُلوبي مًزيلُي تأهيي) ،(SCتقييي ثْتلیي الـاهبتي وِ
هيتَاًٌـ ّن كاًتبیي ٍ یىپبكصگي فلآیٌـ مًزيلُي تأهيي كا تٌْيل وٌٌـ ،پيبؿًُبمي هَفك آؽلیي ًيٌتنّبي اعالفبتي ّن
یبكاًِ ٍ تىٌَلَهيّبي ایٌتلًتي وِ هغلن وبكایي ،فولىلؿ ٍ ويفيت ؿك مًزيلُي تأهيي ٌّتٌـ (Simchi & Kaminsky,
.(2000

ام ؿیـگبُ ول ًگل مًزيلُ تأهييُ ،جىِاي ام ًبمهبىّب اًت وِ ؿك فقبليتّبي هؾتلف ام تأهيي هَاؿ ؽبم گلفتِ تب تَليـ ٍ
تغَیل هغصَل ًْبیي ثِ هِتلیبى ّـف ،هِبكوت هيوٌٌـ( .(Ballou & Mukherjee, 2000هَِْكتلیي تقلیف هـیلیت
مًزيلُ تأهيي فجبكت ام »هزوَفِاي ام كٍیىلؿّب وِ ثلاي یىپبكصِ ولؿى فلضِ وٌٌـگبى ،تَليـوٌٌـگبى ،اًجبكّب ٍ فلٍُگبُّب
ثِ وبك هيكٍؿ تب وبالّب ثِ همـاك هٌبًت ،ؿك هىبى هٌبًت ٍ ؿك مهبى هٌبًت تَليـ ٍ تَمیـ ًَُـ ،ثب ایي ّـف وِ ّونهبى ثب
اكضبء ُـى ًغظ ؽـهت هَكؿ ًيبم ،ول ّنیٌِّبي ًيٌتن ًين وبَّ یبثـ» هيثبُـ .ثِ فجبكت ؿیگل هـیلیت مًزيلُي تأهيي
یىپبكصگي فقبليتّبي هلتجظ ثب اًتمبل ٍ رلیبى وبالّب ٍ ؽـهبتُ ،بهل رلیبىّبي اعالفبتي آىّب ،ام هٌجـ هَاؿ ؽبم تب
هصلفوٌٌـگبى ًْبیي اًت) .(Ellinger, 2000ام هـیلیت مًزيلُي تأهيي تقبكیف ؿیگلي ًين اكائِ ُـُ اًتّ ،وضَى
یىپبكصًِبمي فلآیٌـّبي وليـي وٌت ٍوبك ام هصلفوٌٌـُي ًْبیي تب تأهييوٌٌـُي اصلي وِ هغصَالت ،ؽـهبت ٍ اعالفبت
كا فلضِ هيوٌـ ٍ ؿك ًتيزِ ثلاي هِتلیبى ٍ ًبیل فيًفقبى اكمٍ افنٍؿُ ایزبؿ هيوٌـ .هـیلیت مًزيلُي تأهيي احلثؾَ ،ثِ
فٌَاى وليـي ثلاي ایزبؿ ُجِ كلبثتي پبیـاك ام علیك ثْجَؿ كٍاثظ ؿكٍى ٍ ثيلٍى ام ُلوت تلمي هيَُؿ) .(Zhu, 2010ثب هلٍك
تقبكیف فَق ام هـیلیت مًزيلُي تأهيي هيتَاى ًتيزِ گلفت وِ هـیلیت مًزيلُي تأهيي فجبكت اًت ام هـیلیت توبم
فقبليتّبي هلثَط ثِ اًتمبل وبالّب ام هَاؿ ؽبم تب وبكثل ًْبیي وِ ُبهل هٌجـگنیٌي ٍ تأهيي ،مهبىثٌـي تَليـ ،پلؿامٍ ًفبكٍ،
هـیلیت هَرَؿي ،اًتمبل ،اًجبكؿاكي ٍ ؽـهبت هِتلي اًت؛ ّوضٌييً ،يٌتنّبي اعالفبتي هَكؿ ًيبم ثلاي ًؾبكت ٍ ّوبٌّگي
فقبليتّب كا ًين ؿك ثل هيگيلؿ.
پيِلفتّبي عبصلِ ؿك مهيٌِ هـیلیت میٌت هغيغي ٍ كًٍـ كٍ ثِ كُـ پقیلٍ هٌئَليت هلثَط ثِ تأحيل تَليـات ُلوت ؿك
ؽبكد ام وبكؽبًِ تًَظ تَليـوٌٌـگبى ،هٌغك هـیلیت مًزيلُ تأهيي ًجن كا ُىل هيؿّـ .ثيِتل تقبكیف هـیلیت مًزيلُ تأهيي
ًجن ،هلثَط ثِ هفَْم فوليبتي ثؾَ تَليـ ،یب وٌت هنیتّبي اًتلاتویه ام فولىلؿ میٌت هغيغي اًت .ؿك ایي ثؾَ ام
همبلِ ،وِ ثل ثِ وبكگيلي هـیلیت مًزيلُ تأهيي ًجن ؿك صٌقت لغقًِبمي هتولون اًت ،هٌبًتتلیي تقلیف ثلاي هـیلیت
مًزيلُ تأهيي ًجن ،تقلیف اكائِ ُـُ تًَظ» ًيـیٌيي ٍ ًيفلؿ« اًت وِ آىكا »هزوَفِاي ام ًيبًتّبي هـیلیت مًزيلُ
تأهيي هيؿاًٌـ ،وِ توبهي فقبليتّب ٍ اكتجبعبت هَرَؿ ؿك آى ،ثلاي پبًؼ ثِ ًگلاًيّبي هلتجظ ثب هٌبئل میٌت هغيغي ثَؿُ ٍ
ثؾَّبیي صَى علاعي ،تَليـ ،تَمیـ ،اًتفبؿُ ،اًتفبؿُ هزـؿ ٍ ؿٍككین هغصَالت ٍ ؽـهبت ثٌگبُ كا ؿك ثل هيگيلؿ» .ؿك گقُتِ
هـیلاى مًزيلُ تأهيي ثِ ؿًجبل تغَیل ًلیـتل وبال ٍ ؽـهبت ،وبَّ ّنیٌِ ٍ افنایَ ويفيت ثَؿًـ اهب ثْجَؿ فولىلؿ میٌت
هغيغي مًزيلُ تأهيي ٍ اّويت ّنیٌِّبي ارتوبفي ٍ تؾلیت هغيظ میٌت لغبػ ًويگلؿیـ .ثب فِبك هملكات ؿٍلتي ثلاي اؽق
اًتبًـاكؿّبي میٌت هغيغي ام یه علف ٍ كُـ فنایٌـُ تمبضبي هِتلیبى ثلاي فلضِ هغصَالت ًجن (ثـٍى احل هؾلة ثل
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هغيظ میٌت) ،هفَْم مًزيلُ تأهيي ًجن ٍ هـیلیت آى پـیـاك گِت ًِ .هَضَؿ هْن ثلاي هـیلیت هغصَالت ًجن ثْجَؿ
ويفيت هغيظ میٌتّ ،وىبكي ثب تأهييوٌٌـگبى ٍ تَرِ ثِ هٌئلِ كلبثت ؿك ثبماك اًت .ؿك ًْبیت ثب تَرِ ثِ آًضِ گفتِ ُـ
هيتَاى ًتيزِ گلفت وِ هـیلیت مًزيلُ تأهيي ًجن ( )GSCMثِ فٌَاى یه كٍیىلؿ رـیـ ٍ هْن ثلاي ُلوتّب پـیـاك ُـُ
اًت تب ثب وبًتي احلات ٍ ؽغلات هغيغي ثِ اّـاف ًْن ثبماك ٍ هٌفقت ثيِتل ؿًت یبثـ .تغميمبت هؾتلفي ؿك هَكؿ مًزيلُ
تأهيي ًجن اًزبم ُـُ اًت وِ ام رولِ آًْب هي تَاى ثِ هَاكؿ میل اُبكُ ولؿ.
ؿك تغميمي ثب فٌَاى «فَاهل ثغلاًي ثلاي ارلاي هـیلیت مًزيلُ تأهيي ًجن» وِ ؿك صٌقت الىتلًٍيه تبیَاى اًزبم ُـُ ٍ
ّوىبكاًَ ثب اًتفبؿُ ام تغليل فبهلي  20فبهل ثغلاًي كا ثلاي هـیلیت مًزيلُ تأهيي ًجن ٌُبًبیي ولؿًـ؛ ؿك ًْبیت فَاهل
ٌُبًبیي ُـُ ؿك صْبك ثقـ هـیلیت تأهييوٌٌـگبى ،ثبمیبفت هغصَل ،هِبكوت ًبمهبى ٍ هـیلیت صلؽِ عيبت هغصَل
ؿًتِثٌـي ُـًـ) .(Chan, 1823ؿك تغميك ؿیگلي وِ تًَظ مٍ ٍ ّوىبكاًَ ثب فٌَاى «تزنیِ ٍ تغليل ًجـ ًلهبیِگقاكي
ثلاي هـیلیت مًزيلُ تأهيي ًجن ثب فلآیٌـ تغليل ُجىِاي »1اًزبم ُـ آًْب عي یه فلآیٌـ ًِ هلعلِاي تأحيل ٍ فولىلؿ ؿًتِاي
ام تأهييوٌٌـگبى كا ثب اًتفبؿُ ام فلآیٌـ تغليل ُجىِاي اكمیبثي ولؿًـ ٍ ام ایي علیك ٍیوگيّبي هتٌَفي ثلاي تأهيي وٌٌـگبى
اكائِ ؿاؿًـ) .(Zhu, 2010وَ ٍ ّوىبكاًَ ؿك تغميمي ثب فٌَاى «اؿغبم ُجىِّبي فصجي هصٌَفي ٍ كٍٍّبي MADA
ثلاي اًتؾبة تأهييوٌٌـگبى ًجن» هـلي ثلاي اًتؾبة تأهييوٌٌـگبى ًجن اكائِ ؿاؿًـ ٍ ثِ ایي ًتيزِ كًيـًـ وِ هـل تلويجي
ُ ٍ MADAجىِّبي فصجي هصٌَفي هٌبًتتلیي كٍٍ ثلاي اًتؾبة تأهييوٌٌـگبى ًجن اًت ) .(Kuo, 2010لي ؿك
همبلِاي ثب فٌَاى«تأهييوٌٌـگبى ًجن ثب فولىلؿ هغيظ میٌت ؿك صِناًـام مًزيلُ تأهيي» ثِ ثلكًي كٍاثظ هِبكوت
تأهييوٌٌـگبى ؿك صلؽِ عيبت فوليبتي؛ ُيَُّبي فولىلؿّبي هغيظ میٌت ٍ ارلاي ثلًبهِّبي هغيظ میٌت پلؿاؽتِ ٍ ؿك
ًْبیت فلضيبت تغميك ثِ تأیيـ كًيـُ اًت).(Lee, 2008
پوٍَّ عبضل ام هٌؾل ّـف وبكثلؿي ٍ ام ًؾل ًَؿ پوٍَّ ويفي-ووي ثَؿُ وِ ؿك ًبل  1395اًزبم ُـُ اًت .ثـیي ُىل وِ
اثتـا ام علیك هغبلقِ اؿثيبت تغميك ٍ ًؾلًٌزي فَاهل هَحل ثل ًجن ُـى مًزيلُ تأهيي ٌُبًبیي ُـُ ٍ ًپي ؿك فبم ووي ثب
اًتفبؿُ ام پوٍَّ ّبي هيـاًي ّـف اصلي پوٍَّ یقٌي ٌُبًبیي فَاهل ثغلاًي مًزيلُ تأهيي ًجن ؿك صٌقت ؽَؿكٍ وَِك
هغمك گلؿیـ.
هزوَفِ ٍاعـّبیي وِ عـالل ؿك یه صفت هِتلن ثبٌُـ یه ربهقِ آهبكي كا هِؾص هي ًبمًـ .ثلاي ایي وبك ثبیـ ثِ وليِ
افلاؿ ربهقِ هلارقِ وٌـ ٍ صفت یب ٍیوگي هَكؿ ًؾل تغميك ؽَؿ كا ؿك آًْب رَیب َُؿ ،یب ثبیـ تقـاؿي ام افلاؿ ربهقِ كا هَكؿ هغبلقِ
للاك ؿّـ ٍ ام علیك روـ وَصهتلي ٍ ثب كٍٍ هقيٌي ،پي ثِ صفبت ٍ ٍیوگيّبي ربهقِ ثجلؿ .ؿك تغميك عبضل وبكوٌبى ُلوت
ّوگبم ؽَؿكٍ ربهقِ آهبكي كا تِىيل هيؿٌّـّ .ـف هغمك ٌُبًبیي ربهقِ ٍ تقييي پبكاهتلّبي هلثَط ثِ آى اًتً .وًَِگيلي،
یقٌي اًتؾبة تقـاؿي ام افلاؿ ،عَاؿث ٍ اُيبء ام یه ربهقِ تقلیف ُـُ ثِفٌَاى ًوبیٌـُ آى ربهقِ .ؿك تغميك عبضل ثب اًتفبؿُ ام
كٍٍ ًوًَِگيلي تصبؿفي ً100فل ام وبكوٌبى ُبغل ؿك ُلوت ّوگبم ؽَؿكٍ اًتؾبة ُـًـ ٍ ام آىّب رْت ٌُبًبیي فَاهل
ثغلاًي مًزيلُ تأهيي ًجن صٌقت ؽَؿكٍ ًؾل ًٌزي ُـً .وًَِ گيلي تصبؿفي كٍُي اًت ثلاي اًتؾبة ثؾِي ام ربهقِ یب ول
ثِ گًَِاي وِ ّوِ ًوًَِّبي هوىي وِ ؿاكاي تقـاؿ حبثت ٌّ nتٌـ ثلاي اًتؾبة ُـى اعتوبل یىٌبى ؿاُتِ ثبٌُـ.
ؿك ایي تغميك اثناك گلؿآٍكي ؿاؿُّب پلًٌِبهِاي اًت هِتول ثل  33هؤلفِ (ًَال) پلًٌِبهِ پي ام ٌُبًبیي ٍ هغبلقِي
اؿثيبت تغميك ٍ ثلكًي پوٍَّّبي اًزبم ُـُ ؿك مهيٌِي مًزيلُ تأهيي ًجن ثـًت آهـُ اًت وِ ؿك رـٍل ُوبكُ ( )1آٍكؿُ
ُـُ اًت .اًتفبؿُ ام هـل اًتبًـاكؿ ثلگلفتِ ُـُ ام پيِيٌِي پوٍَّ ٍ ًؾلات هتؾصصبى ؿك تْيِ پلًٌِبهِ عبوي ام كٍایي
هغتَایي آى اًت .ثلاي ًٌزَ پبیبیي پلًٌِبهِ ًين ضلیت آلفبي ولًٍجبػ  0/82ثلآٍكؿ ُـُ اًت وِ ًِبىؿٌّـُي پبیبیي
پلًٌِبهِ اًت.
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)(2010
***
ثلگناكي ًٌِت ثب تأهييوٌٌـگبى
***
پيگيليًٍؾبكتثلكفبیتاصَلمیٌتهغيغيتًَظتأهييوٌٌـگبى
***
ووهثِتأهييوٌٌـگبىؿككاًتبيعلهِىالتمیٌتهغيغيآًبى
هلنمًبميتأهييوٌٌـگبى ثِ تـٍیي ًيبًتّبي هغيغي ٍ
***
پقیلٍ ایي ًيبًتّب
***
اعالؿكًبًي ثِ تأهييوٌٌـگبى پيلاهَى اكمیبثي هغصَالت
تَرِ ثِ اصَل میٌت هغيغي ٍ پبیجٌـي ثِ آى ؿك ثلگناكي
***
هٌبلصبت
ؿك ًؾل گلفتي ُبؽصّبي میٌت هغيغي ثلاي اًتؾبة
***
تأهييوٌٌـگبى
***
فاللِهٌـي ٍ پبیجٌـي ُلوت ثِ ؽلیـ ًجن
تأًيي ؿفبتل تغميكٍتًَقِ( )R&Dهِتلن ثب
***
تأهييوٌٌـگبى
عفؼ ٍ ًگْـاكي ًَاثك تأهييوٌٌـگبى ٍ ّوضٌيي الـاهبت
***
میٌت هغيغي آًبى ؿك ثبًهّبي اعالفبتي
***
ّوىبكي ثب ًبمهبىّبي ثبمیبفت ٍ عفبؽت هغيغي
***
ثلگناكي ٍ یب فضَیت ؿك پيوبىّبي عفؼ هغيظ میٌت
تالٍ ثلاي اًتفبؿُ ام كٍٍّبي تَليـي وبٌّـُ احلات هؾلة
***
میٌت هغيغي
***
تَرِ ثِ هغيظ ؿك علاعي هغصَالت
آهَمٍ ٍ تَاًوٌـًبمي تأهييوٌٌـگبى ؿك كاًتبي صيبًت ام
***
هغيظ میٌت
***
عوبیت ام گلایَ یِ هغيظ میٌت تًَظ هـیلیت اكُـ
اتؾبف ًيبًتّبي هٌبًت هغيظ میٌت ثب ّـف تًَقِ
***
هـیلیت مًزيلُ تأهيي ًجن
اًتفبؿُ ام تينّبي صي ٍؽيفِاي ثلاي تًَقِ ثلًبهِ
***
مًزيلُتأهيي ًجن
ؿكگيلولؿى ٍ ُلیه ًبؽتي هٌبثـ اًٌبًي ؿك فلآیٌـّبي عبهي
***
هغيظ میٌت
تًَقِ اكتجبعبت احلثؾَ ثيي وبكفلهب ٍ تأهييوٌٌـُ ؿك كاًتبي
***
تغمك مًزيلُ تأهيي ًجن
كیٌهپقیل ًبؽتي ُلوت ٍ ایزبؿ ًيٌتن هـیلیت كیٌه
***
هغيغي ؿك كاًتبي تغمك مًزيلُ تأهيي ًجن
***
علاعي ٍ تًَقِ ًيٌتنّبي اكمیبثي ٍ اًتؾبة تأهييوٌٌـُ
پيگيلي ٍ تًَقِ اثناكّب ٍ كٍٍّبي تلغيتوٌٌـُ ثلاي تغمك
***
مًزيلُ تأهيي ًجن
اًتفبؿُ ام كٍٍ  LCAثلاي اًتؾلاد گناكُبت میٌت
***
هغيغي
ٌُبًبیي هغصَالت عبهي هغيظ میٌت ٍتْيِ ثبًه اعالفبتي
***
ام آىّب
***
اكائِ ؽـهبت تلغيتوٌٌـُ ثِ تأهييوٌٌـُ ؿك كاًتبي تَرِ ٍ
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صيبًت ام هغيظ میٌت
لغبػ ًوَؿى ّنیٌِ المم ثلاي تغمك ثلًبهِّبي میٌت
هغيغي
لغبػ ًوَؿى ٍیوگيّبي میٌت هغيغي ثِ فٌَاى الناهبت
ويفي تأهييوٌٌـُ
لجَل ٍ ثبٍك هٌئَليت ارتوبفي ُلوت
تالٍ ثلاي وبَّ احلات هؾلة میٌت هغيغي ام علیك
تغَیل ثِ هَلـ تقْـات تًَظ تأهييوٌٌـُ
تالٍ تأهييوٌٌـُ ؿك كاًتبي وبَّ اتالفبت ٍ عقف ضبیقبت
اًقغبفپقیلي ؿك ثلاثل تأهييوٌٌـگبى
اًتفبؿُ ام كٍٍّبي ًَآٍكاًِ ؿك مًزيلُ تأهيي ؿك كاًتبي عفؼ
هغيظ میٌت

***
***

***
***

***

***
***

***
***

***
***

ٌُبًبیي ٍ تلًين هـل فَاهل ثغلاًي تغمك مًزيلُ تأهيي ًجن صٌقت ؽَؿكٍ

7

هـل اصلي تغميك ُبهل  4هؤلفِ اصلي ٍ  33هقيبك هيثبُـ وِ ام اؿثيبت تغميك ٍ تغليل آهبكي پلًٌِبهِ عبصل ُـُ اًت ٍ
ؿك ُىل ُوبكُ  1آٍكؿُ ُـُ اًت.

هـیلیت
تأهييوٌٌـ
ُ

فَاهلثغلاًي
مًزيلُتأهيي
ًجن

ثبمیبفت
هغصَل

تقبهل
ًبمهبًي

هـیلیت
ُىل ُوبكُ ( :)1هـل هفَْهي تغميك
صلؽِفو
ك

ثلگناكي ًٌِت ثب تأهييوٌٌـگبى
پيگيلي ٍ ًؾبكت ثل كفبیت اصَل میٌت هغيغي تًَظ تأهييوٌٌـگبى
ووه ثِ تأهييوٌٌـگبى ؿك كاًتبي عل هِىالت میٌت هغيغي آًبى
هلنمًبمي تأهييوٌٌـگبى ثِ تـٍیي ًيبًتّبي هغيغي ٍ پقیلٍ ایي ًيبًتّب
اعالؿكًبًي ثِ تأهييوٌٌـگبى پيلاهَى اكمیبثي هغصَالت
تَرِ ثِ اصَل میٌت هغيغي ٍ پبیجٌـي ثِ آى ؿك ثلگناكي هٌبلصبت
ؿك ًؾل گلفتي ُبؽصّبي میٌت هغيغي ثلاي اًتؾبة تأهييوٌٌـگبى
فاللِهٌـي ٍ پبیجٌـي ُلوت ثِ ؽلیـ ًجن
اكائِ ؽـهبت تلغيتوٌٌـُ ثِ تأهييوٌٌـُ ؿك كاًتبي تَرِ ٍ صيبًت ام هغيظ میٌت
لغبػ ًوَؿى ٍیوگيّبي میٌت هغيغي ثِ فٌَاى الناهبت ويفي تأهييوٌٌـُ
تالٍثلايوبَّاحلاتهؾلةمیٌتهغيغيام علیك تغَیل ثِ هَلـ تقْـات تًَظ تأهييوٌٌـُ
اًقغبفپقیلي ؿك ثلاثل تأهييوٌٌـگبى
تأًيي ؿفبتل تغميك ٍ تًَقِ( )R&Dهِتلن ثب تأهييوٌٌـگبى
ًگْـاكي ًَاثك تأهييوٌٌـگبى ٍ ّوضٌيي الـاهبت میٌت هغيغي آًبى ؿك ثبًهّبي اعالفبتي
ّوىبكي ثب ًبمهبىّبي ثبمیبفت ٍ عفبؽت هغيغي
ثلگناكي ٍ یب فضَیت ؿك پيوبىّبي عفؼ هغيظ میٌت
تالٍ ثلاي اًتفبؿُ ام كٍٍّبي تَليـي وبٌّـُ احلات هؾلة میٌت هغيغي
تالٍ تأهييوٌٌـُ ؿك كاًتبي وبَّ اتالفبت ٍ عقف ضبیقبت
تَرِ ثِ هغيظ ؿك علاعي هغصَالت
آهَمٍ ٍ تَاًوٌـًبمي تأهييوٌٌـگبى ؿك كاًتبي صيبًت ام هغيظ میٌت
عوبیت ام گلایَ یِ هغيظ میٌت تًَظ هـیلیت اكُـ
اتؾبف ًيبًتّبي هٌبًت هغيظ میٌت ثب ّـف تًَقِ هـیلیت مًزيلُ تأهيي ًجن
اًتفبؿُ ام تينّبي صٌـٍؽيفِاي ثلاي تًَقِ ثلًبهِ مًزيلُ تأهيي ًجن
ؿكگيلولؿى ٍ ُلیه ًبؽتي هٌبثـ اًٌبًي ؿك فلآیٌـّبي عبهي هغيظ میٌت
تًَقِ اكتجبعبت احلثؾَ ثيي وبكفلهب ٍ تأهييوٌٌـُ ؿك كاًتبي تغمك مًزيلُ تأهيي ًجن
كیٌهپقیل ًبؽتي ُلوت ٍ ایزبؿ هـیلیت كیٌه هغيغي ثلاي تغمك مًزيلُ تأهيي ًجن
علاعي ٍ تًَقِ ًيٌتنّبي اكمیبثي ٍ اًتؾبة تأهييوٌٌـُ
لغبػ ًوَؿى ّنیٌِ المم ثلاي تغمك ثلًبهِّبي میٌت هغيغي
لجَل ٍ ثبٍك هٌئَليت ارتوبفي ُلوت
پيگيلي ٍ تًَقِ اثناكّب ٍ كٍٍ ّبي تلغيت وٌٌـُ ثلاي تغمك مًزيلُ تأهيي ًجن
اًتفبؿُ ام كٍٍ  LCAثلاي اًتؾلاد گناكُبت میٌت هغيغي
ٌُبًبیي هغصَالت عبهي هغيظ میٌت ٍتْيِ ثبًه اعالفبتي ام آى ّب
اًتفبؿُ ام كٍٍ ّبي ًَآٍكاًِ ؿك مًزيلُ تأهيي ؿك كاًتبي عفؼ هغيظ میٌت
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پي ام روـآٍكي ٍ عجمِثٌـي پلًٌِبهِّب ،تزنیِ ٍ تغليل ؿاؿُّب ثب اًتفبؿُ ام كٍٍ تغليل آهبكي ٍ آمهَى  Tضلیت اّويت
اًزبم ُـُ اًت.
 -3نتايج و بحث
ًتبیذ اًزبم تغليل آهبكي ٍ هِلٍط ُبؽصّبي هْن ثِ ُلط میل هيثبٌُـ.
رـٍل ُوبكُ ( .)2تغليل ُبؽصّبي تغميك ثب اًتفبؿُ ام آمهَى T
كؿیف

فَاهل ثغلاًي
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ثلگناكي ًٌِت ثب تأهييوٌٌـگبى
پيگيلي ٍ ًؾبكت ثل كفبیت اصَل میٌت هغيغي تًَظ تأهيي وٌٌـگبى
ووه ثِ تأهيي وٌٌـگبى ؿك كاًتبي عل هِىالت میٌت هغيغي آًبى
هلنم ًبمي تأهيي وٌٌـگبى ثِ تـٍیي ًيبًت ّبي هغيغي ٍ پقیلٍ ایي ًيبًت ّب
اعالؿ كًبًي ثِ تأهيي وٌٌـگبى پيلاهَى اكمیبثي هغصَالت
تَرِ ثِ اصَل میٌت هغيغي ٍ پبیجٌـي ثِ آى ؿك ثلگناكي هٌبلصبت
ؿك ًؾل گلفتي ُبؽص ّبي میٌت هغيغي ثلاي اًتؾبة تأهيي وٌٌـگبى
فاللِ هٌـي ٍ پبیجٌـي ُلوت ثِ ؽلیـ ًجن
اكائِ ؽـهبت تلغيت وٌٌـُ ثِ تأهيي وٌٌـُ ؿك كاًتبي تَرِ ٍ صيبًت ام هغيظ میٌت
لغبػ ًوَؿى ٍیوگي ّبي میٌت هغيغي ثِ فٌَاى الناهبت ويفي تأهيي وٌٌـُ
تالٍ ثلاي وبَّ احلات میٌت هغيغي ام علیك تغَیل ثِ هَلـ تقْـات تأهيي وٌٌـُ
اًقغبف پقیلي ؿك ثلاثل تأهيي وٌٌـگبى
تبًيي ؿفبتل تغميك ٍ تًَقِ( )R&Dهِتلن ثب تأهيي وٌٌـگبى
عفؼ ًَاثك تأهيي وٌٌـگبى ٍ الـاهبت میٌت هغيغي آًبى ؿك ثبًىْبي اعالفبتي
ّوىبكي ثب ًبمهبى ّبي ثبمیبفت ٍ عفبؽت هغيغي
ثلگناكي ٍ یب فضَیت ؿك پيوبى ّبي عفؼ هغيظ میٌت
تالٍ ثلاي اًتفبؿُ ام كٍٍ ّبي تَليـي وبٌّـُ احلات هؾلة میٌت هغيغي
تالٍ تأهيي وٌٌـُ ؿك كاًتبي وبَّ اتالفبت ٍ عقف ضبیقبت
تَرِ ثِ هغيظ ؿك علاعي هغصَالت
آهَمٍ ٍ تَاًوٌـًبمي تأهيي وٌٌـگبى ؿك كاًتبي صيبًت ام هغيظ میٌت
عوبیت ام گلایَ یِ هغيظ میٌت تًَظ هـیلیت اكُـ
اتؾبف ًيبًت ّبي هٌبًت هغيظ میٌت ثب ّـف تًَقِ هـیلیت مًزيلُ تأهيي ًجن
اًتفبؿُ ام تين ّبي صٌـ ٍؽيفِ اي ثلاي تًَقِ ثلًبهِ مًزيلُ تأهيي ًجن
ؿكگيل ولؿى ٍ ُلیه ًبؽتي هٌبثـ اًٌبًي ؿك فلآیٌـّبي عبهي هغيظ میٌت
تًَقِ اكتجبعبت احلثؾَ ثيي وبكفلهب ٍ تأهيي وٌٌـُ ؿك كاًتبي تغمك مًزيلُ تأهيي ًجن
كیٌه پقیلي ُلوت ٍ ایزبؿ ًيٌتن هـیلیت كیٌه هغيغي ؿك كاًتبي مًزيلُ تأهيي ًجن
علاعي ٍ تًَقِ ًيٌتن ّبي اكمیبثي ٍ اًتؾبة تأهيي وٌٌـُ
لغبػ ًوَؿى ّنیٌِ المم ثلاي تغمك ثلًبهِ ّبي میٌت هغيغي
لجَل ٍ ثبٍك هٌئَليت ارتوبفي ُلوت
پيگيلي ٍ تًَقِ اثناكّب ٍ كٍٍ ّبي تلغيت وٌٌـُ ثلاي تغمك مًزيلُ تأهيي ًجن
اًتفبؿُ ام كٍٍ  LCAثلاي اًتؾلاد گناكُبت میٌت هغيغي
ٌُبًبیي هغصَالت عبهي هغيظ میٌت ٍتْيِ ثبًه اعالفبتي ام آى ّب
اًتفبؿُ ام كٍٍ ّبي ًَآٍكاًِ ؿك مًزيلُ تأهيي ؿك كاًتبي عفؼ هغيظ میٌت

هيبًگيي
()µ
3/8000
3/7200
3/4300
3/6900
3/9100
3/6100
3/9200
4/0000
3/7600
3/8900
4/1400
3/7900
3/7500
3/7700
3/6800
3/6800
3/8600
3/8800
3/7100
3/7600
3/8300
3/8800
3/8000
3/7600
3/7500
3/8600
3/8700
3/6900
3/8100
3/8900
3/5600
3/8700
3/9200

آهبكُ آمهَى
9/514
7/231
5/024
7/804
9/987
7/483
10/026
9/664
9/743
12/305
15/724
9/491
8/749
8/924
7/673
7/483
11/043
10/007
8/292
9/909
10/479
9/411
8/390
9/154
8/872
11/431
14/172
7/907
10/829
9/914
7/276
13/468
12/773

ًغظ هقٌي
ؿاكي
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

تصوين گيلي
تبئيـ اّويت
تبئيـ اّويت
تبئيـ اّويت
تبئيـ اّويت
تبئيـ اّويت
تبئيـ اّويت
تبئيـ اّويت
تبئيـ اّويت
تبئيـ اّويت
تبئيـ اّويت
تبئيـ اّويت
تبئيـ اّويت
تبئيـ اّويت
تبئيـ اّويت
تبئيـ اّويت
تبئيـ اّويت
تبئيـ اّويت
تبئيـ اّويت
تبئيـ اّويت
تبئيـ اّويت
تبئيـ اّويت
تبئيـ اّويت
تبئيـ اّويت
تبئيـ اّويت
تبئيـ اّويت
تبئيـ اّويت
تبئيـ اّويت
تبئيـ اّويت
تبئيـ اّويت
تبئيـ اّويت
تبئيـ اّويت
تبئيـ اّويت
تبئيـ اّويت

ٌُبًبیي ٍ تلًين هـل فَاهل ثغلاًي تغمك مًزيلُ تأهيي ًجن صٌقت ؽَؿكٍ
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تغليل ًتبیذ ثِ ؿًت آهـُ ام آمهَى ًِ Tبى ؿاؿ وِ هيبًگيي ثـًت آهـُ ؿك ّوِ فَاهل ثبالتل ام همـاك  T valueوِ ؿك ایي
تغميك  3هي ثبُـ ثَؿُ اًت؛ ثٌبثلایي اّويت ّل  33هؤلفِ تغميك ُـ ٍ ًِبى ؿاؿ وِ توبهي فَاهل فول ؿك صٌقت ؽَؿكٍ هْن
ثَؿُ ٍ ؿك ًجن ثَؿى مًزيلُ تأهيي تأحيلگقاك ٌّتٌـ.
تغميك عبضل صْبك هَلفِ فَاهل ثغلاًي مًزيلُ تأهيي ًجن وِ ُبهل هـیلیت تأهييوٌٌـگبى ،ثبمیبفت هغصَل ،تقبهل ًبمهبًي ٍ
هـیلیت صلؽِ فول هيثبُـ كا هِؾص ًبؽت؛ فالٍُ ثل آى میل ُبؽصّبي ّلیه ام ایي صْبك ثقـ هِؾص ُـ؛ فالٍُ ثل ایي
ًتبیذ تغليل ؿاؿُّب ًِبى ؿاؿ وِ اّويت ّوِ فَاهل ثغلاًي ثِ تأیيـ كًيـُ ،ثِ ؿليل ایٌىِ ّوِ فَاهل اهتيبم ثبالي  3كا ؿك
آمهَى  Tوٌت ًوَؿًـ.
ؿك ثقـ هـیلیت تأهييوٌٌـگبى تَرِ ثِ میل ُبؽصّبي :ثلگناكي ًٌِت ثب تأهييوٌٌـگبى ،پيگيلي ٍ ًؾبكت ثل كفبیت اصَل میٌت هغيغي
تًَظ تأهييوٌٌـگبى ،ووه ثِ تأهييوٌٌـگبى ؿك كاًتبي عل هِىالت میٌت هغيغي آًبى ،هلنمًبمي تأهييوٌٌـگبى ثِ تـٍیي ًيبًتّبي
هغيغي ٍ پقیلٍ ایي ًيبًتّب ،اعالؿكًبًي ثِ تأهييوٌٌـگبى پيلاهَى اكمیبثي هغصَالت ،تَرِ ثِ اصَل میٌت هغيغي ٍ پبیجٌـي ثِ آى
ؿك ثلگناكي هٌبلصبت ،ؿك ًؾل گلفتي ُبؽصّبي میٌت هغيغي ثلاي اًتؾبة تأهييوٌٌـگبى ،فاللِهٌـي ٍ پبیجٌـي ُلوت ثِ ؽلیـ ًجن،
اكائِ ؽـهبت تلغيتوٌٌـُ ثِ تأهييوٌٌـُ ؿك كاًتبي تَرِ ٍ صيبًت ام هغيظ میٌت ،لغبػ ًوَؿى ٍیوگيّبي میٌت هغيغي ثِ فٌَاى الناهبت
ويفي تأهييوٌٌـُ ،تالٍ ثلاي وبَّ احلات میٌت هغيغي ام علیك تغَیل ثِ هَلـ تقْـات تأهييوٌٌـُ ٍ اًقغبفپقیلي ؿك ثلاثل
تأهييوٌٌـگبى ام اّويت ٍیوُ ثلؽَكؿاكًـ ٍ تَرِ ثِ ایي فَاهل ثبفج اكتمب هـیلیت تأهييوٌٌـگبى ٍ ایزبؿ ّوىبكي ٍ اتغبؿ ثيِتل
هيبى تأهييوٌٌـگبى هؾتلف هيَُؿ؛ ّوضٌيي تَرِ ٍیوُ ًٌجت ثِ هغيظ میٌت تًَظ ُلوتّب ثبفج ایزبؿ ًگلٍ هخجت
ًٌجت ثِ فولىلؿ ُلوتّب ؿك تصَك هلؿم ٍ ربهقِ ؽَاّـ ُـ.
ؿك ثقـ ثبمیبفت هغصَل تَرِ ثِ میل ُبؽصّبي تأًيي ؿفبتل تغميك ٍ تًَقِ ( )R&Dهِتلن ثب تأهييوٌٌـگبى ،عفؼ ًَاثك
تأهييوٌٌـگبى ٍ الـاهبت میٌت هغيغي آًبى ؿك ثبًهّبي اعالفبتيّ ،وىبكي ثب ًبمهبىّبي ثبمیبفت ٍ عفبؽت هغيغي ،ثلگناكي ٍ یب
فضَیت ؿك پيوبىّبي عفؼ هغيظ میٌت ،تالٍ ثلاي اًتفبؿُ ام كٍٍّبي تَليـي وبٌّـُ احلات هؾلة میٌت هغيغي ،تالٍ تأهييوٌٌـُ
ؿك كاًتبي وبَّ اتالفبت ٍ عقف ضبیقبت ،ام اّويت ثلؽَكؿاكًـ .هـیلاى ثبیـ ثب اًتفبؿُ ام ًيلٍّبي ؿاًِي ٍ هتؾصص ؿك مهيٌِ
هـیلیت مًزيلُ تأهيي ًجن هغصَالت عبهي هغيظ میٌت كا ٌُبًبیي وٌٌـ ٍ ثب تْيِ ثبًه اعالفبتي ربهـ ؿك هَكؿ آًْب فولىلؿ
ؽَؿ كا ؿك ایي مهيٌِ ثْجَؿ ثؾٌِـ؛ ّوضٌيي آًْب هيتَاًٌـ ایي ثبًه اعالفبتي كا ؿك اؽتيبك ًبیل تأهييوٌٌـگبى ًين للاك ؿٌّـ تب ؿك
ًْبیت هٌبفـ عبصل ام ؿاُتي اعالفبت اكمُوٌـ ثِ ًجنتل ُـى مًزيلُ تأهيي ووه وٌـ.
ؿك ثقـ تقبهل ًبمهبًي هِؾص ُـ وِ صٌقت ؽَؿكًٍبمي وَِك ثب تَرِ ثِ اّويت ایي ثقـ ثبیـ میلُبؽصّبي آى وِ ُبهل
تَرِ ثِ هغيظ ؿك علاعي هغصَالت ،آهَمٍ ٍ تَاًوٌـًبمي تأهييوٌٌـگبى ؿك كاًتبي صيبًت ام هغيظ میٌت ،عوبیت ام گلایَ ثِ هغيظ
میٌت تًَظ هـیلیت اكُـ ،اتؾبف ًيبًتّبي هٌبًت هغيظ میٌت ثب ّـف تًَقِ هـیلیت مًزيلُ تأهيي ًجن ،اًتفبؿُ ام تينّبي صٌـ
ٍؽيفِاي ثلاي تًَقِ ثلًبهِ مًزيلُ تأهيي ًجن ،ؿكگيل ولؿى ٍ ُلیه ًبؽتي هٌبثـ اًٌبًي ؿك فلآیٌـّبي عبهي هغيظ میٌت ،تًَقِ اكتجبعبت
احلثؾَ ثيي وبكفلهب ٍ تأهييوٌٌـُ ؿك كاًتبي تغمك مًزيلُ تأهيي ًجن ،كیٌهپقیلي ُلوت ٍ ایزبؿ ًيٌتن هـیلیت كیٌه هغيغي ؿك كاًتبي
مًزيلُ تأهيي ًجن ،علاعي ٍ تًَقِ ًيٌتنّبي اكمیبثي ٍ اًتؾبة تأهييوٌٌـُ ،لغبػ ًوَؿى ّنیٌِ المم ثلاي تغمك ثلًبهِّبي میٌت هغيغي
ٍ لجَل ٍ ثبٍك هٌئَليت ارتوبفي ُلوت كا هَكؿ تَرِ للاك ؿّـ.
ؿك ثقـ هـیلیت صلؽِ فول اّويت ایي هؤلفِ ٍ میلُبؽصّبي آى وِ ُبهل پيگيلي ٍ تًَقِ اثناكّب ٍ كٍٍّبي تلغيتوٌٌـُ ثلاي تغمك
مًزيلُ تأهيي ًجن ،اًتفبؿُ ام كٍٍ  LCAثلاي اًتؾلاد گناكُبت میٌت هغيغيٌُ ،بًبیي هغصَالت عبهي هغيظ میٌت ٍ تْيِ ثبًه
اعالفبتي ام آى ّبٍ اًتفبؿُ ام كٍٍّبي ًَآٍكاًِ ؿك مًزيلُ تأهيي ؿك كاًتبي عفؼ هغيظ میٌت هيثبُـ ،هِؾص ُـ.
ثب تَرِ ثِ ًتبیذ وٌت ُـُ هيتَاى گفت وِ ثلاي كًيـى ثِ كلبثتپقیلي مًزيلُ تأهيي ،ثبیـ ؽـهت ثِ هِتلیبى ًللَعِ فقبليتّب
للاك گيلؿ .اهلٍمُ كلبثت ثيي ُلوتّبي هٌفلؿ ،ربي ؽَؿ كا ثِ كلبثت ثيي مًزيلُّبي تأهيي ؿاؿُ اًت ثٌبثلایي ثب تَرِ ثِ
هغيظ ثِ ُـت كلبثتي اهلٍمً ،بمهبىّب ثبیـ ثِ ؿًجبل هنیتّبي كلبثتي رـیـتلي ثبٌُـ .هـیلیت مًزيلُ تأهيي ًجن یىي ام ایي
اًتلاتويّبیي اًت وِ ُلوتّب ثلاي افنایَ هنیت كلبثتي ؽَؿ هيتَاًٌـ ام آى ثْلُ گيلًـ ،هـیلیت مًزيلُ تأهيي ًجن هيتَاًـ
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ٍ ِ وبَّ مثبل،وبكایي ٍ ّنوَُي كا ؿك هيبى ُلوبي تزبكي ٍ ُلوتّبي فوـُ اكتمب ثؾِـ ٍ ثِ افنایَ فولىلؿ هغيغي
.ؿًتیبثي ثِ ون ولؿى ّنیٌِ ووه ًوبیـ
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Abstract
The purpose of the present research is to "identify and design a model of critical factors for the
realization of the green supply chain of automotive industry". In this research, by studying the
literature, the factors affecting the emergence of the supply chain were identified and then, in the
quantitative phase, using the field research, the main goal of the research was realized. In order to
identify the critical factors of the green supply chain of the automotive industry and the importance of
each of the factors, a questionnaire consisting of 33 questions was given and 100 employees of the
automotive synchronous company who were selected by random sampling were given. Data were
analyzed using statistical analysis and t-test. The results showed that all four main components of
green supply chain management include supply chain management, product recycling, organizational
interaction, and life cycle management, and the underlying indicators of these factors in the
automotive industry, and all of these factors are green in the supply chain.
Keywords: Green Supply Chain, Automotive Industry, Critical Factors.

