
   

درالرجتأمینزنجیرهعملکردارزیابیبرایمدلیارائه

)موردمطالعه:شرکتملیمناطقنفتخیزجنوب(گازونفتصنایع

*1عزتالهمهریبابادی

**سلیمانایرانزاده

2 کیامرثفتحیهفشجانی

***
 

11/02/1401تاریخدریافت:
20/05/1401تاریخپذیرش:

 

چکیده
ارزیابیعملكردزنجیرهتامینشرکتهایفعالدرصنایعنفتوگاز،کارکردهایمتناوعیدر

رفعچالشهاوضاعفیبهبودعملكرد،مدیریتمطلوبمنابع،شناساییراهبردهایعرصه
هاادارد.بااتوجاهباهنهایتاتوسعهپایدارایانشارکتوهایموجوددرزنجیرهتامینفعلی

برایمدلیارائهمقاله،کمیاببودنتحقیقاتدراینحوزهوشكافدانشیموجودهدفاین
موضاوعوادبیااتماروربااوگازاسات.نفتصنایعرد1الرجتأمینزنجیرهعملكردارزیابی
اجرایایودانشاگاهیکاهباهروشنموناهتنازخبرگان11ینیمهساختاریافتهبامصاحبه

بودناد،شااخكهاایاولیاهجماعآوریگردیادودرقالابگیریگلولهبرفیانتخابشده
شناساییالرجتأمینزنجیرهمدیریتهایاقدام و هاشیوهازفهرستیفازی،پرسشنامهدلفی

ازهرکاداموزنفاازیمراتبایسلسالهتحلیالفراینادازاستفادهباپووهشدراین گردید.
عملكاردیهاایسنجهبهباتوجهگردیدند،بندیاولویتاساسوبرهمینمشخكهاشیوه
ازیكپارچاهمادلیگشاته،محارزهااشایوهباافازیدیماتلتوسطهاآنرابطهکهمنتخب
 وگازنفتصنایعدرآنعملكردارزیابیهایسنجهوالرجتأمینزنجیرهمدیریتهایشیوه

زنجیارهمادیریتهاایشایوهاثارسیساتمپویاییرویكردازاستفادهباسازیگردیدوشبیه
گازنفتصنعتدرالرجتأمین نتاایجگرفات.قارارآزماونموردتأمینزنجیرهعملكردبرو
ومناابعپیشارفتهریازیبرناماهوریساکمادیریتفرهناگهاایشایوهکهدهدمینشان

همگاراوگاازنفتالرجتأمینزنجیرهدربازاربلندمدتاندازچشمو14001ایزوگواهینامه
وصانعتمادیرانباهشادهارائاهگردند.مادلمایزنجیرهعملكردتقویتوباع باشندمی

والرجتاأمینزنجیارهمادیریتهاایشایوهاجارایبااکهکندمیکمکگیرندگانتصمیم
راتأمینزنجیرهعملكردشده،ارائهمدلبامتناسبتدابیریاتخاذوتأمینزنجیرهبازطراحی

.دهندبهبودایتوجهقابلطوربه
فم سلسالهتحلیالفراینادسیستم،پویاییالرج،تأمینزنجیرهعملكرد:یدیلکاهیم

 .جنوبخیزنفتمناطقملی،شرکت فازیفازی،دیمتلمراتبی

                                                      
 دانشاگاه ، تحقیقاات و علوم واحد اقتصاد، مدیریتو دانشكده عملیات، و تولید مدیریت گروه دکتری، دانشجوی*

.،ایران تهران اسالمی، آزاد
،ایران تبریز اسالمی، آزاد دانشگاه ، تبریز واحد دانشكدهمدیریتواقتصاد، صنعتی، مدیریت گروه استاد،**

(: iranzadeh@iaut.ac.ir)
،ایران. تهران ،اسالمی آزاد دانشگاه ، تهرانجنوب واحد مدیریت، دانشكده صنعتی، مدیریت گروه استادیار،***

85-121،صفحه1401بهار،01،شمارۀهفدهمفصلنامهعلوممدیریتایران،سال

mailto:iranzadeh@iaut.ac.ir


1401بهار،01شماره،هفدهمسال| فصلناهم علوم مدرییت اریان|84

 

مقدمه

درکشاورهایعربایموساومباهبهاار2010یساالهاایهایزنجیرهبابروزانقالب

خاروجهایاخیارووتغییراتعمدهوضعیتژئوپلیتیکهمسایگانایراندرسال2عربی

دسترسایآساانوارزان،هایثانویاهواعمالتحریمبرجاممتحدهآمریكاازتوافقایاالت

،مواجاهشادبامواناعجادیوتجهیزاتخارجی کاالمالیوبهمنابعصنعتنفتوگاز

،زنجیرهتأمینصنعتنفاتوگاازایارانرا2012ازسال5شیوعگستردهپاندمیکرونا

منظاوربقاا درصاحنهاینمودکهطراحیمجددایانزنجیاره،باهدچاراختالالتعمده

موردتوجاهدراقتصادملایایفانقشمؤثر و گاز هایجهانیحوزهنفتورقابتباشرکت

هاییازپاارادیمهاایجداگاناهانتخاابوبااهمدرزنجیرهتأمینالرجشیوهقرارگرفت.

شاود.هادرنظرگرفتهمایهاییبرایارزیابیعملكرداینشیوهگرددوسنجهترکیبمی

ایزدیاار،)اساتهاوزنجیرهتأمینبسایاربااهمیاتهایالرجدرشرکتشیوهکارگیریبه

هایمتعددیدرزنجیارهتاأمینصانعتنفاتوچالش(.1522،حسینیسیدوطلوعی

تغییروسازگاری داشتنتوانایی بدون هاشرکت شرایطی چنین گازایرانوجودداردودر

 باه باود نخواهناد قاادر رودارناد، پیش که وتهدیدهایی هافرصت هاوشناساییباچالش

 جهت در بیشتری تالش هابایدشرایطشرکت این در یابند؛ ستد خود استراتویک اهداف

(Zaid.et al,2018دهند) انجام خود، محیطیزیست و اجتماعی اقتصادی، عملكرد سازگاری

 از کاه مادلیرساید باه تاوانمای تاأمین، زنجیره موفق هایپارادایم گذاشتن هم کنار با

 افتاد،مای اتفااق مختلاف هاایحاوزه در که هایی باهمپوشانی و برد بهره هاآن افزاییهم

(تحقیقااتیكپارچاهمادیریتDo Rosário.et al,2016کارد) رامرتفاع یک هر هایضعف

آوروتاابهایناب،پارادایمترکیبهایاخیرنشاندادهاستکهزنجیرهتأمیندرسال

راکااهشوهااگرددوهزینههایعملكردیهزینهوسودمیچابکباع تأثیربرسنجه

هایمدیریتاستراتوی(.Udokporo.et al..2020دهد)سودرادرزنجیرهتأمینافزایشمی

هااایاقتصااادیوعملیاااتیعملكااردتااأثیرمعناااداریزنجیاارهتااأمینباارجنبااه

گاذاریاطالعااتهایزنجیرهتأمینمانندبهاشتراکقابلیت(.Lee,rock.et al,2021دارند)

 Harits.etعملكردزنجیرهتأمینگردند)توانندباع افزایشناداریمیطورمعباشرکا،به

al,2020)چاه کاارگیریباه با که است این توجهکرد، آن به باید که مهمی بسیار .موضوع 

 توانتأمینمی زنجیره بهتر عملكرد راستای در تأمین زنجیره توانمندسازی به هایی،شیوه
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هاایزمانبهموضوعاتکاهشفعالیتطورهمپارادایمزنجیرهتأمینالرجبهکرد؟ کمک

غلباهباراخاتالالتو،هاایمشاتریانتربهخواستهسریعییپاسخگو،افزودهفاقدارزش

 Cabral.et)محیطایدریاکزنجیارهتاأمینتوجاهداردهمچنینکاهشاثاراتزیسات

al,2012).سابز و آور تااب چاباک، نااب، هاایادایمپاار که است تالششده مقاله این در 

 کماک گیرندگانتصمیم و صنعت مدیران به پووهش، این پیشنهادی مدل شوند. یكپارچه

 راعملكاردزنجیارهتاأمین الرج، تاأمین ه زنجیر مدیریت هایشیوه بااجرای که کندمی

4خیزجنوبشرکتملیمناطقنفت.دهند بهبود
نفاتوترینشارکتدرصانعتبزرگ 

 هایتابعهشرکتملینفتایراندرزمیناهاکتشااف،عنوانیكیازشرکتگازاستوبه

وانتقالنفتخاموگازطبیعیوتولیادمیعانااتگاازیفعالیاتفروشتوسعهوتولید،

میلیارددالربرآوردشدهاست.این45حدود2010نمایددرآمداینشرکتدرسالمی

هازار150نمایدودرصدگازایرانراتولیدمی10تایرانودرصدنف80شرکتحدود

میداننفتایو01ریزیومدیریتنمایدومسئولتبرنامهبشكهمیعاناتگازیتولیدمی

تریلیونفوتمكعبگازطبیعیدرجاارا420ومیلیاردبشكهنفتدرجا550باگازی

هااوفراینادهایزیرسااخت،تجهیزاتایبزرگازشبكهاینشرکتتأمینیرهزنجدارد،

1.درشاكلشاودایاستکهازاستخراجنفتتاتحویلبهمشتریراشاملمیپیچیده

شدهاست.نماییازساختارزنجیرهتأمیناینشرکتترسیم















:نمایزنجیرهتأمینصنعتنفت1شکل



و الرجدرصنایعنفاتوگااز تأمین هایارزیابیعملكردزنجیرهشاخكیبرایتوسعه
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 اطالعات اارتباطات
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LARG 

وشناساییراهبردهاوشیوههایبااهمیتبرایهاهادرمقابلتحریمپذیریآنرفعآسیب

یپایادارصانایعنفاتوگاازتحقیقااتمعتباررفعچالشهایفعلیاینزنجیرهوتوساعه

کمیابمیباشد.باتوجهبهاهمیتکاربردیموضوعوشاكافدانشایوپوشاشنسابی

یبارایخال هاییادشدهاینتحقیقدرپیپاسخبهسئواالتیازقبیلاینكهچهساختار

زنجیارههاایزنجیرهتأمیناینشرکتدرنظرگرفتهشودوکداممدلازتلفیقپارادایم

تواندعملكردزنجیرهتأمینفعلیرابهتارنمایادوبارایمادلماوردنظرچاهتأمینمی

هایواقداماتیبایستیانتخابگرددوعملكردایانزنجیارهچگوناهبایادارزیاابیشیوه

شود،میباشد.

هایمفهومیمتعددیبراساسترکیبپااردایمهااوبرایزنجیرهتأمینالرجمدل

شادههایگذشاتهمطارحمندیازاشتراکاتومدیریتمناسبتناقضاتدرپووهشبهره

 Cabral.et )و(Azevedo & Machado,2011 a )هاایمفهاومیاست.بااقتبااسازمادل

al,2012)است.2صورتشكلقبهمدلمفهومیاولیهاینتحقی.



  

 

 

 

 
 

زنجیرهتامینالرج

:مدلمفهومیاولیه2شکل



 عملکرد

 21* عملکرد عملياتي 

سطح موجودي ، ويفيت ، -

 رضايت مشتري ، زمان

 21* عملکرد اقتصادي

هزينه ، هزينه هاي محيطي ، -

 جريان نقدينگي

 21* عملکرد محيطي 

 ضايعات ولب ووار-

 تاب آور

 ناب

 

 چابک
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مبانینظریوپیشینهپژوهش

 مدلارزیابیعملکرد: و الرج تأمین زنجیره مدیریت هایراهبرد

مادلی باه تاوانمای تاأمین، زنجیره موفق هایپارادایم گذاشتن هم کنار باراهبردالرج

 اتفااق مختلاف هاایحوزه در که هایی باهمپوشانی و برد بهره هاآن افزاییهم از که رسید

 محاوری (.موضاوعDo Rosário.et al,2016کارد) رامرتفاع یاک هار هاایضعف افتد،می

 اسات، سابز و تاابآور چابک، ناب، های-پارادایم زمانهم فعالیت چگونگی الرج پارادایم

1فلسفهوجودی با مختلف هایپارادایم مدیریت چراکه
 قالب در متفاوت عملكردی روش و 

(.Yaakub.et al,2015رسد)می بهنظر دشوار کمی منسجم و هماهنگ روش یک

0مدیریتزنجیرهتأمین
هاایازمواردیاستکهدارایاهمیتزیادیاستودرساال 

دراقتصادامروزهدیگررقابتیکشارکتدربرابار.اخیرموردتوجهزیادیقرارگرفتهاست

یاکزنجیارهدیگارنیستبلكهرقابتبارساریاکزنجیارهباامطرحیکشرکتدیگر

(.Tomas.et al,2007)است

ناب فلسفه طورکلی(.بهRuiz.et al,2018کنند)می کمک عملكرد بهبودبه ناب راهبرد

 باه تاأمین، زنجیاره (.چاابكیJakhar.et al,2018کند)می تمرکز ضایعات سازی حداقل بر

 اشااره مشاتریان باه جدیاد موقاعمحصاوالتباه ارائاه و تولیاد بارای ساازمان تواناایی

(.1521وهمكاران،فرهادی)کندمی

صورتهمساویینزدیاکساازمانباانیازهاایمتغیارتوانبهرامیراهبردچابکی

تارینوعناوانیكایازمهامکاریدرجهتکسبمزیترقابتیتعریفکرد،چابكیباه

هاایفعاالدرشاودکاهموفقیاتساازمانترینابزارهایرقابتیمحساوبمایبرجسته

1(.چااابكیEltawy.et al,2017کنااد)هااایپیچیاادهوپویاااراتضاامینماایحاایطم
 از 

 Rachid.etگیارد)می سرچشمه تأمین زنجیره کارایی و گوییپاسخ پذیری،ظرفیتانعطاف

al,2017.)

 باه بازگشات بارای تأمین زنجیره توانایی توانمی را تأمین زنجیره آوریراهبردتاب

 در گرفتن قرار از پس ترمطلوب حتی یا جدید سمتوضعیت به حرکت یا خود اولیه حالت

 مقابل در شدن آماده تأمینبرای زنجیره توانایی دیگر،بیانبه کرد. توصیف اختالل معرض

 در عملیات تداوم حفظ طریق از هاآن بازیابی و هااختالل به پاسخ نشده،بینیپیش حوادث

 تاأمین هاایزنجیاره آوریتاب آن، عملكرد و ساختار بر نظارت و پیوستگی سطحمطلوب
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(.Brandon.et al,2014شود)می تعریف

 و آب هاوا، هاایآلاودگی)یطمحا بار منفی توانداثراتمی سبز تأمین زنجیره راهبرد

 دهد، کاهش را صنایع هایفعالیت از ی(ناشمحصوالت مواد، انرژی،منابع) اتالف (وزمین

 هزینه و کیفیت گرفتن نادیده بدون را کاراییمالی و کند برآورده را محیطیزیست قوانین

 افزایش منظوربه تأمین زنجیره میان،شرکای همكاری(.Sarpong.et al,2016بخشد) بهبود

(.Jung.et al,2017ضروریاست) یکمحصول عمر چرخه طول در محیطیزیست عملكرد

 ابعااد خصاو  قضااوتدر و گذاریارزش سنجش، از است عبارت عملکرد ارزیابی

 در راهكارهاایی ارائه منظوربه عملكرد، مناسبارزیابی الگوی از استفاده با عملكرد مختلف

.(1581امیری،واثقی)شد ارائه خدمات کیفیت ارتقا  و سازمان بهبودعملكرد جهت

راآوروسابزتااب،چاباکهایناب،(تعارضمیانپارادایم2012الهیاریوهمكاران)

هایداروییاردنموردمطالعاهقراردادناد،بهروشتجربیدرزنجیرهتأمینالرجشرکت

هااهاایآنهابهروشآنتروپیتاپسیساینتحقیقراانجامدادندوباراسااسیافتاهآن

چابكیزنجیرهتأمیندراینتحقیاقدارایاند.هامتفاوتهایرقابتیبینپارادایماولویت

یتبودوکیفیتمحصولباالتریناولویتدرعملكردزنجیرهتأمینمطاابقباالتریناولو

گیاری(باهیاکمادلتصامیم2012اینپووهشداشتهاست.اکبارزادهوهمكااران)

هاادربندیاقداماتزنجیرهتأمینالرجپرداختناد،هادفآنآمیختهفازیبرایاولویت

منظاوربهباودعملكاردگیاریباهصامیمآمدهارائهمدلیکاربردیبرایتعملتحقیقبه

سازیاستفادهازدلفیفازیومدلساختاریتفسیریاولویتپیادهبازنجیرهتأمینبود.

اینتحقیقطراحایسابزولجساتیکسابزبیشاترینمطابقاقداماترامعیننمودند،

 ایان فهاد(:1522اثرپذیریرادراقداماتزنجیرهتأمینداشتند.ایزدیاروهمكااران)

 زنجیره در الرج تأمین زنجیره مدیریت هایشیوه پایداری عملكرد ارزیابی مدل ارائه مقاله،

هاایپایاداریزنجیارهفاازیشایوه ایتحلیلشبكه بودبااستفادهاز خودروسازی تأمین

 ارائه الرج تأمین زنجیره مدیریت هایشیوه از یكپارچه رویكرد و شدند بندیتأمیناولویت

 کیفیات مادیریت اجارای در بهبود سناریوهای که دهدمی نشان پووهش هاییافتهشدو

 شادن پایادارتر موجب پذیر،انعطاف ونقلبهبودحمل و موقعبه تولید اجرای بهبود جامع،

 در شادهانجاام تحقیقاات جدیدترین از ایخالصه به ،1 جدول شود.درمی تأمین زنجیره

 اجتمااعی اقتصاادیو معیارهاایعملكاردی و تاأمین زنجیاره های پارادیم تلفیق حوزه
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،چاباک(اینپووهشتلفیقپاردایمهایناب،1521همكاران) و امیری.است شدهاشاره

هایآنالیزضعفوقوتبرایبهبودعملكردآوروسبزدرزنجیرهتأمینومحدودیتتاب

وزندهیبهمعیارهااگیریچندمعیارهوسوارابرایزنجیرهتأمیناستروشآنتصمیم

اسااسایانپاووهشمعیارهاایباربندیمعیارهااست.وآراسخاکستریبرایاولویت

هااییفیتوهزینهباالتریناهمیترادارند.اینتحقیقدرنیروگاهکوکار،ضایعاتکسب

سابز،تأثیراقداماتنااب(2011)8رویزوهمكارانشدهاست.سیكلترکیبیایرانانجام

یاتآوررابرعملكردمحیطیبررسیکردنادروشترکیبایتحلیالعملكارداهموتاب

(IPA)سازیساختاریتفسایریومدل(ISM)بارایشناسااییرواباطبایناقاداماتو

 تاأمین یزنجیاره در چاابكی بح  اهمیت به توجه .باهایعملكردیبهکاررفتشاخك

 وجاود اهمیات به پووهشی (در2014)2همكاران وپتروشیمییوسف و گاز نفت، صنعت

 انگلستان کشور شمال دریای پتروشیمی و گاز نفت، صنعت در یتأمینزنجیره در چابكی

 یزنجیاره چاابكی مطالعاه عناوان با خود مقاله در هاآن پرداختند. کلجهان در سپس و

 پاذیری،انعطااف را چاابكی ابعااد پتروشایمی و گاز نفت، صنعت در رقابتکاری بر تأمین

 ریزیبرنامه مدل (2018)10همكاران و دانند.بیرانوندکیفیتمی و سرعت،نوآوری هزینه،

 قطعیات عادم گرفتن نظر در با ایران نفت تأمین زنجیره کل سازیسودآوریبیشینه برای

 نشاان نتایج .نمودند استفاده استوار سازیبهینه رویكرد از و ارائهدادند تقاضا و نفت قیمت

 (به2010)11همكاران برد.لیومی باال را زنجیره رویكردسودآوریازاین استفاده که دهدمی

 هااهزیناه ساازیکمیناه جهات باه قطعی هدفه تک مختلط صحیح عدد خطی مدل یک

 نفتای نفتیمنطقه میادین توسعه مقاله این در .پرداختند نفت زنجیره باالدستی ایبخشه

 یاابیومكان شامل راهبردی تصمیمات .است شده سازیمدل عربستان در غوار منطقه در

 و اسات.گلیگاور نفتای منااطق تولیاد ریزیبرنامه شامل تاکتیكی تصمیمات و تخصیك

 چاه کاهوایان تأمین یزنجیره چابكی عملكرد عنوان با ایمقاله (در2014)12همكارانش

 چاباک تأمین یزنجیره بین ارتباط لهمقا این در هاآن .کردند منتشر بود چابک باید موقع

 ایان همچناین کردناد، بررسی را مختلف هایمحیط در مشتریان اثربخشی و هزینه بازده

 و ماالی عملكارد بار تاأمین یزنجیاره چاابكی چگوناه کاه کندمی آشكار را مسئله مقاله

 باهدف را پووهشی (،2011)15همكاران و دان داشت.گوین خواهد تأثیر سازمان هایهزینه

 هااساازمان معتقدند ایشان .دادند انجام تأمین درزنجیره سبز اقدامات یتوسعه و بررسی
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 اجارای نیازمناد خاود، محیطای عملكارد ارتقاا  و رقابتیپایدار مزیت به دستیابی جهت

 حمایت هایشاخك که داد نشان تحقیق این نتایج.باشندمی سبز تأمین زنجیره مدیریت

 معكاوس لجساتیک و14001 ایازو گواهینامه سبز،دریافت خرید سازمان، عالی مدیران

عناوان باا را (تحقیقای2011)14همكاران و الری ترند.هاپراهمیتشاخك سایر به نسبت

 و ماالی عملكارد و سابز تاأمین زنجیاره مادیریت هایفعالیت بین عملكرد رابطه بررسی

 مادیریت هاایفعالیات به توجه که داد نشان تحقیق نتایج .دادند تولیدانجام در محیطی

دوناگشد. خواهد محیطی و مالی ابعاد سازماندر عملكرد ارتقا  باع  سبز تأمین زنجیره

وتحلیلعاملیتأثیرپذیریازتاابتجزیه»ووهشیتحتعنوان(درپ2010)11وهمكاران

زنجیارهتاأمینآوریبهبررسایوشناسااییابعاادماؤثربارتااب«آوریزنجیرهتأمین

بهاینمنظورپیمایشیبامشارکتصانایعتولیادیکشاورچاینانجاامشاد.پرداختند

چاابكیتصامیماطالعاات،پاذیریدهادانعطاافهاانشاانمایهاایپاووهشآنیافته

ناوادکریمای و .مهرابایعنوانابعادپراهمیاتهساتندپذیریولجستیکپویابهانطباق

 تأمین)مطالعاه زنجیاره در آوریتااب تحلیل و نسنجشعنوا تحت پووهشی در (1520)

 شارکت در تاأمین زنجیاره آوریتااب عوامال بررسای پتروشایمی(باه شارکت :موردی

هاایشااخك تارینمهام دهادمای نشاان هاآن پووهش هاییافته .پرداختند پتروشیمی

 آشافتگی، از: انادعباارت موردبررسای پتروشایمی شرکت تأمین زنجیره در پذیریآسیب

 و بازیاابی کاارایی، شاامل آوریتااب هاایتوانمنادی و ،ارتباطاات فشاارهایخاارجی

منظورشناساییعواملبحرانی(کهبه2018)10ممتازوهمكارانپذیری.درمقالهانطباق

مدیریتزنجیرهتأمینسبزومزایایمحیطیآندرپاکستانانجامگردیدتعهدمادیران

ترینعواملمطارحمهم14001محیطیوصدورگواهینامهایزوارشدبهمدیریتزیست

(.Ubaidullah.et al,2018شدند)

خصاو مقااالت4و5بندیوبصریسازیانتخاابمقااالتشاكلمنظورجمعبه

هاامارهکامالمندرجدربیشینهپووهشیوبیشینهتجربیبهشرحذیلاست.اینشكل

،مؤلاف،عنوان1درجدول دهدواسترانشانمیشدهمقاالتیکهتوسطمحققبررسی

 پایگاهدادهونوعموسسهآموزشییااجالسونوعمجلهرامشخكنمودهاست.
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:تعدادمقاالتبرحسبپایگاهداده4شكل:فراوانیمقاالتازنظرمنبع5شكل

زنجیرهدرهاارزیابیعملکردآنوهاپارادایمتلفیقحوزهدرشدهانجامتحقیقاتازای.خالصه1جدول

(بیشینهتجربیخالصهتأمین)

منبعردیف
هایپارادایم

تحقیق
حوزهموردمطالعهفنمورداستفاده

1
الهیاریوهمكاران

(2012)
هایداروییلردنشرکتآنتروپیتاپسیسالرج

2
اکبرزادهو
(2012همكاران)

صنایعلبنیدلفیفازیومدلساختاریتفسیریالرح

همكارانایزدیارو3
(1522)

خودروسازیسازیپویافازیومدل ایتحلیلشبكهالرج

همكاران و امیری4
(1521)

الرج
سوارابرایوزنگیریچندمعیارهوتصمیم

دهیبهمعیارهاوآراسخاکستری
هایسیكلنیروگاه

ترکیبیایران

رویزوهمكاران5
(2011)

سبزوناب،
تابآور

سازیومدل(IPA)یتتحلیلعملكرداهم
(ISM)ساختاریتفسیری

هوافضا

همكاران ویوسف6
(2014)

 ANOVAآزمونآماریچابكی
صنعتنفتوگازو
پتروشیمیانگلستان

7
همكاران و بیرانوند
(2018)

صنعتنفتوگازسازیریاضیمدلناب

8
همكاران لیو
(2010)

صنعتنفتعربستانریاضیسازیمدلناب

 و گلیگور9
(2011) همكارانش

تحلیلدادهونابچابكی
هایآرشیوداده
کامپواستیت

 و دان گوین11
(2011همكاران)

صنعتخودرودیماتلفازیسبز

همكاران و الری11
(2011)

شرکتدرفنالند112روشحداقلمربعاتجزئیسبز

دونگوهمكاران)12
2010)

سازیساختاریتفسیریمدلآوریتاب
صنایعتولیدیکشور

چین

13
کریمی و مهرابی
(1520نواد)

پتروشیمیایرانتحلیلعملكرداهمیتآوریتاب

14
ممتازوهمكاران

(2018)
صنایعتولیدیپاکستاندیماتلسبز
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پژوهش: روش

بعدزمانمقطعیاست.مكانمطالعهشارکتاینتحقیقکیفی،ازبعدهدفتوصیفیواز

 میباشاد.در1400تاپاییز1528ملیمناطقنفتخیزجنوبوزمانمطالعهازمردادماه

بامصاحبهینیمهساختاری پیشین، تحقیقات مرور و نظری مطالعات از پس تحقیق، این

یانتخاابشادهاجراییودانشگاهیکهازروشنمونهگیریگلولهبرفنفرازخبرگان11با

پانلخبرگانفهرستگردیدهشاخكهایاولیهجمعآوریگردیادودر2اندودرجدول

هاایاقاداموشااخكهاایارزیاابیفاازیشایوهدلفایروشقالبپرسشنامهبستهبه

ونظارات.سفارشایساازیشادند و الرجتعدیل،اصاالح تأمین زنجیره مدیریت عملكرد

وزن11فاازیمراتبایسلسلهتحلیلفرایندازاستفادهباترکیبوهمگراگردید.پسازآن

هایسنجهرابطهیگردیدند،بندیاولویتاساسوبرهمینمشخكهاازشیوههرکدام

بررسایگردیادوفاازیدیماتلباباراهبردهایزنجیرهتامینالرجمنتخبعملكردی

آنعملكردارزیابیهایسنجهوالرجتأمینزنجیرهمدیریتهایشیوهازیكپارچهمدلی

پویااییرویكاردازاستفادهباسازیگردیدوشبیه وگازدرنرمافزارونسیمنفتصنایعدر

گاازنفاتصانعتدرالرجتاأمینزنجیرهمدیریتهایشیوهاثرسیستم عملكاردبارو

نتاایجمادل باااجارایبرخایساناریوها بعدازآن، گرفتوقرارآزمونموردتأمینزنجیره

.شودمی مشاهده1شكل در پووهش اجرای مراحل آوریگردید.جمع



 :ویژگیهاوخصوصیاتاعضایپانلخبرگان2جدول

تعدادتوضیحاتاعضایپانل

2اساتیدتولیدوعملیاتومرتبطبامدیریتزنجیرهتامیناساتیددانشگاهی

1مدیرانعملیاتیشرکتملیمناطقنفتخیزجنوبمدیرانارشد،مدیرانپروژهاومدیراناجرایی

کارشناسان
کارشناسانمرتبطبازنجیرهتامینخرید،سفارشاتوتدارکاتکاالیشرکتوتامین

0کنندگانباتجربهبیشازدهسالومشتریاندائمیوموقت
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پووهشاجرایمراحل.1شكل

ها:هاویافتهتحلیلداده

هاایزنجیارهتاأمینجهاتهایپارادایمیکازشیوهبرایآنكهبدانیمکداماول: مرحله

استفادهاساتفهرساتاستفادهدرمدلبومیزنجیرهتأمینالرجصنعتنفتوگازقابل

5جادولومصااحبهباازبااخبرگاانمطاابقبااهابنابهادبیاتموضاوعکاملیازشیوه

گردآوریگردید.

هایپیشنهادیبهخبرگانمستخرجازمرورادبیاتموضوع.شیوه3جدول

هایپیشنهادیتعدادشیوههایپیشنهادیکدشیوهپارادایم

شیوهL1…L49 49ناب

یوهشR1…R23 23تابآور

یوهشA1…A28 28چابک

شیوهG1…G64 64سبز

 پايان

 مرحله اول : مرور ادبيات  راهبردهاي هاي ناب ،تاب آور ، چابک و سبز  

 مرحله دوم : مرور ساختار سازماني شرکت و شناسايي خبرگان  

 مرحله سوم :شناسايي شيوه هاي اقدام و سنجه هاي عملکرد به کمک دلفي فازي 

 مرحله چهارم : تعيين وزن  و اولويت  شيوه ها به کمک  دلفي فازي سلسله مراتبي 

 مرحله پنجم : شناسايي روابط علي معلولي شيوه ها  و سنجه ها به کمک ديماتل فازي  

 نتيجه گيري و پيشنهاداتمرحله ششم :

 شروع

 مرحله ششم : شبيه سازي زنجيره تامين در ونسيم   
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هایدارایاولویاتازهرکادامازنظراتخبرگاندرخصو اهمیتشیوهمرحلهدوم:

گاردآوریگردیاد،ابازارماورد4جادولراهبردهایهایچهارگانهبراساسطیففازی

هابراساسدلفیفازیباودهودرطایاستفادهپرسشنامهبستهوروشتحلیلاینشیوه

،ترکیبوهمگراگردیدکهروابطونتایجاینگامآورینفرخبرهجمع11سهفازنظرات

بهشرحزیراست.

(Martinez.et al,2011)زبانیواعداددلفیفازیعبارات:4جدول

عددفازیمثلثیعبارتزبانی

(9,10,10) کامالًزیاد

 (7,9,10)زیاد

(5,7,9)تاحدودیزیاد

(3,5,7)متوسط

(1,3,5)تاحدودیکم

(0,1,3)کم

(0,0,1)کامالًکم

 شود.هایزیراستفادهمیرابطهازبرایتجمیعنظراتخبرگان

(1رابطه
 ̃   (           )                               

(2رابطه
      (   ) 

(5رابطه
    ∏    

 

   
     

(4رابطه
      (   ) 

گیاریاشاارهدارد.بهشااخكتصامیم j بهفردخبرهواندیس i درروابطباالاندیس

.آیدهمچنینمقداردیفازیشدهمیانگینعددفازیازرابطهزیربهدستمی
(1رابطه

      
     

 
 

آورینظاراتهرکادامازبهخبرگانوجمع1یشیوهایمرحلهپسازسهمرحلهارائه

واجماعنظرباهوجاودآمادهنتاایجمرحلاهاندخبرهکهدرتحقیقمشارکتداشته11

یكااهدرایاانجاادولمشااخكاسااتهمانطورشاادهاساات،خالصااه1نهاااییدرجاادول
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باشند.باشندازنظرخبرگاندارایاهمیتمیوباالترمی8هاییکهدارایوزنشیوه

:2هایمرحلهیافته

55تعدادهپارادایمناب،شدهبهخبرگانمربوطبشیوهواقدامارائه42ازمجموعاً-1

کاارگیریدرزنجیارهباشاندواولاویتیبارایباهاقدامازنظرخبرگاندارایاهمیتنمی

اقدامجدیدتوساطخبرگاانباهاقاداماتپیشانهادی2تأمیننفتوگازندارند.تعداد

منتجازادبیاتموضوعاضافهگردید.

خبرگانمرباوطباهپاارادایمتاابآور،شدهبهشیوهواقدامارائه25ازمجموعاً-2

کاارگیریدرباشاندواولاویتیبارایباهاقدامازنظرخبرگاندارایاهمیتنمی1تعداد

اقادامجدیادتوساطخبرگاانباهاقادامات0زنجیرهتأمیننفتوگازندارناد.تعاداد

پیشنهادیمنتجازادبیاتموضوعاضافهگردید.

شدهبهخبرگاانمرباوطباهپاارادایمچاباک،اقدامارائهشیوهو28ازمجموعاً-5

کاارگیریدرباشندواولاویتیبارایباهاقدامازنظرخبرگاندارایاهمیتنمی10تعداد

اقادامجدیادتوساطخبرگاانباهاقادامات4زنجیرهتأمیننفتوگازندارناد..تعاداد

پیشنهادیمنتجازادبیاتموضوعاضافهگردید.

تعادادشدهبهخبرگانمربوطبهپارادایمسابز،شیوهواقدامارائه04زمجموعاًا-4

کاارگیریدرزنجیارهباشندواولویتیبرایبهاقدامازنظرخبرگاندارایاهمیتنمی48

تأمیننفتوگازندارند.

 تأییدگردید.CVI=0.8 وCVR=0.73هایدلفیفازیبارواییوپایاییپرسشنامه-1
 

1LARG Supply  Chain: A combination of  lean, resilient, agile and green strategies 

2 Arab Spring 

3 Covid-19 
4 NISOC 

5 Existential philosophy  
6 Supply  Chain Management 
7 Agility  
8 Ruiz-Benitez, R., López, C., & Real, J. C 
9 Yusuf, Y. Y., Gunasekaran, A., Musa, A., Dauda, M., El-Berishy , N. M., & Cang, S 
10 Beiranvand H., Ghazanfari M., Sahebi H. & M.S. Pishvaee  
11 Liu S., Alhasan I. & L.G. Papageorgiou 
12 Gligor, D. M., Esmark, C. L., & Holcomb, M. C 
13 Govindan, K., Khodaverdi, R., Vafadarnikjoo, A 
14 Laari, S., Töy li, J., Solakivi, T., Ojal, L 
15 Dong, D., Liu, J., & Zhou, H 
16 Ubaidullah Mumtaz, Yousaf Ali, Antonella Petrillo, Fabio De  Felice 
17FDAHP 



   

هایدارایاولویتازنظرخبرگانبراساسدلفیفازیشیوه-5جدول

میانگین
تجمیعنظراتخبرگان دیفازی

 پارادایمسبز

میانگین
تجمیعنظراتخبرگان دیفازی

پارادیمچابک

میانگین
تجمیعنظراتخبرگان دیفازی

 پارادایمتابآور

 میانگیندیفازی
تجمیعنظراتخبرگان
 پارادایمناب

Sj Sj Sj Sj 

 کد نامشاخك کد نامشاخك کد نامشاخك کد نامشاخك

8/21 
محیطیباهمكاریزیست
 کنندگانتأمین

ACG1 8/9 
تواناییتغییرزمان

 هاسفارش
ACA1 8/81 

تعهدبهقراردادهای
تأمینموادومنابع
 موردنیاز

ACR1 8/5 تمرکزجغرافیایی ACL1 

 ACG2 8/03 تدارکاتومنابعسبز 8/58
تواناییتغییرحجم

 هاسفارش
ACA2 8/63 منبعیابیانعطافپذیر ACR2 9/14 موقعتأمینبه ACL2 

8/76 
14000گواهینامهایزو
 کنندگانتأمین

ACG3 8/67 
ریزیتعاملیبرنامه

 متمرکز
ACA3 8/67 

شفافیتسراسریزنجیره
 تأمین

ACR3 8/94 تولیدبومی ACL3 

8/18 

همكاریباهمتایاندرصنعت
جهتتدویناستانداردهای

 خریدوتامین

ACG4 8/3 
گیریتسهیلتصمیم
 سریع

ACA4 9/05 افزونگیظرفیت ACR4 8/36 تلفیقتدارکات ACL4 

9/36 
تعهدمدیرانارشدبهمدیریت

 زنجیرهتأمینسبز
ACG5 8/76 

سرعتبازپیكربندی
 فرآیندهایتولید

ACA5 8/58 کاهشزمانتأخیر ACR5 8/63 خریدناب ACL5 

8/85 
کنترلوممانعتازآلودگیو
 پسماندهایمحیطی

ACG6 8/456 
زمانحداقلسازی

 تنظیموتغییرتولید
ACA6 8/23 

نیرویانسانیچند
 مهارتی

ACR6 9/05 کنندگانبندیتأمینارزیابیورتبه ACL6 

 ACG7 8/72 طراحیسبز 8/76
یکاهشزمانچرخه
 توسعه

ACA7 8/72 
فرآیندهاودانش
 پشتیبان

ACR7 8/21 کنندگانارتباطاتبلندمدتواستراتویکباتأمین ACL7 

 ACG8 8/85 نوآوریسبز 8/36

کاهشزمانتولید
برایجلبرضایت
 مشتری

ACA8 8/85 انباراستراتویک ACR8 8/76 مشارکتباالیکارکنان ACL8 

 ACG9 8/45 عملیاتسبز 8/72
رتبهبدیورشدروابط

 بامشتریان
ACA9 9/18 

فرهنگمدیریتریسک
 زنجیرهتأمین

ACR9 8/6 نیرویانسانیمتخصك ACL9 

 ACG10 8/5 14001گواهینامهایزوه 9/32
سرعتبهبودخدمات
 بهمشتریان

ACA10 9/45 مدیریتتقاضا ACR10 9/36 ریزیتولیدبهبودبرنامه ACL10 

9/27 
هایشناساییریسک

 محیطیزیست
ACG11 8/58 

سرعتبهبود
پاسخگوییبهنیازهای

ACA11 8/36 ونقلانعطافپذیرحمل ACR11 8/14 بندیتولیدمطابقبازمان ACL11 
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میانگین
تجمیعنظراتخبرگان دیفازی

 پارادایمسبز

میانگین
تجمیعنظراتخبرگان دیفازی

پارادیمچابک

میانگین
تجمیعنظراتخبرگان دیفازی

 پارادایمتابآور

 میانگیندیفازی
تجمیعنظراتخبرگان
 پارادایمناب

Sj Sj Sj Sj 

 کد نامشاخك کد نامشاخك کد نامشاخك کد نامشاخك

 بازار

 ACG12 8/25 حداقلسازیضایعات 8/27
دریافتبالدرنگ
 اطالعاتتقاضا

ACA12 8/54 
هایمدیریتسیستم

 کنندگانارتباطباتأمین
ACR12 9/1 ریزیپیشرفتهمنابعسیستمبرنامه ACL12 

 ACG13 8/41 کاهشمصرفانرژی 8/23
افزایشمعرفی
 جدیدمحصوالت

ACA15 9/32 پدافندغیرعامل ACR13 8/811 مدیریتجامعکیفیت ACL13 

 ACG14 9/18 بازیافت 8/07

هایاستفادهازسامانه
یكپارچهفناوری
 اطالعات

ACA14 8/72 

الزاماتقانونیو
هایدستورالعمل
 باالدستی

ACR14 8/52 کاهشکاردرفرآیند ACL14 

8/67 
سیستمجامعمدیریتکیفیت

 محیطیزیست
ACG15 8/81 مدیریتتغییر ACA11 8/94 تحریم ACR15 8/21 موقعتحویلبه ACL15 

9/14 
هایرسمیبرایحملسیاست

 سبزوجابجایی
ACG16 8/07 اینترنتاشیا ACA10 8/16 

هایمحرمانگیجریان
 اطالعاتیکاالومالی

ACR16 8/63 مدیریتدانش ACL16 

 ACG17 8/21 لجستیکمعكوس 8/12
اندازبلندمدتچشم

 بازار
ACA11 8/07 بالکچین ACR17 8/21 ناببودنقراردادهایصنعتنفت ACL17 



1401بهار،01شماره،هفدهمسال| فصلناهم علوم مدرییت اریان|28

 

دراینمطالعهبرایاجرایفراینادتحلیالهایمنتخب:تعیینوزنشیوهمرحلهسوم:

شادهاسات.ازاساتفاده1چانولیاوشدهتوساطسلسلهمراتبیدلفیفازیازروشارائه

شودکهپارامترهایمؤثربرتصمیمراباتوجهبهمیازاناهمیاتمتخصصانخواستهمی

ودرایانصاورتکمایامتیاازدهیکننادصورتکیفیویادرصورتامكانبههابهآن

شدهاست.استفاده5هایجدولنظرسنجیازمقیاس

.گرفتندطورمستقیممدنظرقرارازنظرسنجیبهبرایمحاسبهاعدادفازی،نظراتحاصل

عناوانبراساسمنطقاعدادفازیمثلثی،مقادیربیشینهوکمینهنظراتمتخصصانباه

شاوند.عنواندرجهعضویتاعدادمثلثیفازیثبتمینقاطمرزیومیانگینهندسیبه

 .شودصورتزیرتعریفمیدراینحالت،یکعددفازیبه

                ̃ (0رابطه

            (    )       (1رابطه

(8رابطه
     ∏      

 

   

   

            

            (    )       (2رابطه

بااه   امو k ازدیدگاهفارد j برپارامتر i بیانگراهمیتنسبیپارامتر  ̃  درروابطفوق،

باشاد.نیزمیانگینهندسیایننظراتمای   نظراتوحدپایین   ترتیابحادباالو

هاادرانادکااه،ایانمؤلفاهشادهایتعریفگونههایعددفازیبهبدیهیاستکهمؤلفه

 کنندتغییرمی[    ، ]بازه

هاایزوجایفاازیآمدهدرمرحلاهقبل،ماتریسمقایسهدستباتوجهبهاعدادفازیبه

 شودزیرتشكیلمیهایرابطهمنتخبمرحلهقبلبراساسهایتمامشیوهبین

   [  ̃ ]=̃ (10رابطه
     ,  ̃    ̃                      
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دراینروابط،نمادضرباعداد :شوندوزنفازینسبیپارامترهاازروابطزیرمحاسبهمی

باشاند.اگارودوعاددفاازیفازی،نمادتقسیماعدادفازیونمادجمعاعدادفازیمای

:باشند،آنگاهخواهیمداشت

اماست iدهندهوزنفازیپارامترنیزیکبردارسطریاستکهنشان  

                   (11رابطه
       

                     (12رابطه

                ماتریس   سطر     ستون    (15رابطه

(14رابطه

              ستون هر فازی میانگین   

   وزن عامل   

 ضرب فازی اعداد  

منظورغیرفازیکردنوزنپارامترهاا،طباقرابطاهزیارمیاانگینهندسایبهدرنهایت

ترتیاب،وزنپارامترهااایانآیادوباههایعددفازیوزنپارامترهاباهدساتمایمؤلفه

:شوندصورتیکعددقطعیبیانمیبه

(11رابطه
     

∑           
 
   

∑        
 
   

  

هایمنتخبتوسطخبرگانواعماالدلفایفاازیسلسالهدوتمامشیوهدوبهبامقایسه

طورخالصهدرجادولهایمدلاستخراجگردیدکهبههاوزنشیوهمراتبیوزنپارادایم

شدهاست.نشانداده0
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همراتبیهایمدیریتزنجیرهتأمینالرجدرصنایعنفتوگازبراساسدلفیفازیسلسلبندیشیوهاولویت-6جدول
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هایزنجیرهتأمینازنظرخبرگاندارایاولویاتیکازپارادایمبرایآنكهبدانیمکهکدام

هابراساسمقایسااتهایمنتخبهرکدامازپارادایمباالتریاستازمیانگینوزنشیوه

وبادینگوناهنتاایجدرایممراتبیفازیاستفادهکردهآمدهدرتحلیلسلسلهعملزوجبه

.طورخالصهدرجگردیدهاستبه1جدول
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:اولویتراهبردهایزنجیرهتأمینالرجبراساسدلفیفازیسلسلهمراتبی7جدول

وزننمادراهبردراهبردردیف

R 0/25405آوریتاب1

L0/25188ناب2

G0/2396سبز5

A0/23799چابک4

 


 وزنمعیار-0شكل


وزنهرزیرمعیار-1شكل

0.22 0.23 0.24 0.25 0.26

 تاب آوری

 ناب

 سبز

 چابک

 وزن معیار

0.013

0.014

0.015

0.016

0.017

0.018

0.019

فرهنگ  
مدیریت 
 ریسک

برنامه ریزی 
پیشرفته  

 منابع

گواهینامه  

Iso 
14001 

چشم انداز 
بلند مدت 

 بازار

 وزن زیر معیار
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هایمرحلهسوم:یافته

ترینپارادیمزنجیرهتأمینالرجدرصانایعنفاتوگاازاساتوبااالترینآوریمهمتاب

باشند.هایبعدازنظراولویتمیوچابکدرردهسبزهایناب،اولویترادردوپارادایم

اقدامبرایبهبودعملكردزنجیرهتأمینالرجنفتوترینریزیپیشرفتهمنابعمهمبرنامه

اندازبلندمدتباازاروچشم14001گازاستوفرهنگمدیریتریسکوگواهینامهایزو

 هایبعدبرایبهبودعملكردزنجیرهتأمینالرجنفتوگازقراردارند.دررده

 سؤاالت که خبرگانی عدادت اساس بررواییوپایاییپرسشنامهدلفیفازیسلسلهمراتبی:

 0.49 از بایش بایساتی قباولقابل CVR حداقلمقدار نفر، 11 اندداده قرار ارزیابی مورد را

نفارازخبرگاانگویاههاایبااالراضاروری14آمادهتعادادعمالباشد.درتحقیقباه

CVIشاخك برای قبولقابل مقدار حداقلبود.CVR=0.86روشاخكدانستندوازاینمی

 از  0.79کمتر گویهای برایCVIشاخك اگر استو 0.79خبرگانبرابر تعداد از مستقل

 ساؤال ایان باه درواقع بودن مربوط برای CVI شاخك .شود حذف بایستی گویه آن باشد

 واضاح بارای CVI شاخك طرفی از.است مرتبط کافی اندازهبه گویه آیا که دهدمی پاسخ

درکاسات.قابال و واضاح کاافی انادازهگویاهباه آیا که دهدمی پاسخ سؤال این به بودن

0.25ازخبرگانمقدارنفر14آمدهباتوجهبهانتخابعملیتحقیقبهبراCVI شاخك

.درپووهشکیفیکسبرواییباکسبپایایینیزهمراهاستاست.

اریوهاایمنتخابوتأثیرگاذمنظورشناسااییرواباطباینشایوهبهمرحلهچهارم:

 دهنادهپاسخ هر هابرهمدیگربااستفادهازدیماتلفازیازتأثیرپذیریهرکدامازشیوه

داردرامشاخكکناد، j برعنصرiعنصر وی نظر به که مستقیمی اثر که شودمی خواسته

برایاینکارازطیففازیوعبااراتزباانی؛وشود مشخكPijامتیاز با تواندمی اثر این

شدهاست.استفاده8جدول
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 .طیففازیوعباراتزبانیمعادلدرفندیماتل8جدول

معادلکمیفازیمعادلکمیمتغیرزبانی

0015تأثیراستبی

1151تأثیرناچیزیدارد

2511اثرمتوسطدارد

5112اثرزیاد

4121اثربسیارزیاد

مؤثراست؟BبربهوجودآمدنیابهبودمتغیرAآیامتغیرسؤال:

هایهرکادامدویشیوهوبرایهرکدامازخبرگانماتریسیکهازمقایسهزوجیدوبه

   [   ]   صورتازپارادیمهایموردمطالعهاستبه
شود.تشكیلمی

   [   ]  صورتنامیموبهمیAرا اولیه گیریتصمیم ماتریس
دهایمکاهنشانمای

[   ]درآن  ∑     
 مااتریس کاردن نرمااالیز طریاق ازDاست.ماتریساثاراولیاه 

   [   ]  آیدوبهدستمیAاولیه تصمیم
 اصالی قطار روی عناصر ماتریس این در

.هستند صفر با برابر همگی

آید:می بهدست 10 روابط از استفاده باDماتریس

                        (10رابطه

   [   ](11رابطه
   [   ]   

 

      (18رابطه
 

   ∑     
   

 
 

   ∑     
   

  

مااتریسIآیادوشودوبراساسرابطهزیرباهدساتماینامیدهمیTماتریساثرکل

 .واحداست

12رابطااه

)
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هایزنجیرهتأمینالرجمستقیموغیرمستقیمشیوهماتریساثرکامل-9جدول

  

ک
 د

اندازچشم
 بلندمدتبازار

ریزیبرنامه
 پیشرفتهمنابع

فرهنگمدیریت
 ریسک

گواهینامهایزو
14001 

 نامشاخص
 

C0 C1 C2 C3 

اندازبلندمدتچشم
 بازار

C
0 0/989250439 1/226390256 0/804771733 1/166479771 

ریزیبرنامه
 پیشرفتهمنابع

C
1 1/355383807 1/059947835 0/932163403 1/267112549 

فرهنگمدیریت
 ریسک

C
2 1/369717148 1/388514059 0/759597431 1/389990257 

گواهینامهایزو
14001 

C
3 0/922025663 0/837986171 0/553342149 0/67955375 



شاودونشااندادهمایD,R بهترتیببااباردارTماتریس در هاوستون سطرها مجموع

 .روابطزیرراباتفسیرپایینیخواهیمداشت

   [   ]  (20رابطه
 

(21رابطه
  [   ]   

  ∑   

 

   

     

(22رابطه
  [   ]   

  ∑    

 

   

     

 کاه شودمی مثبتدارندتأثیربیشتریبردیگرمعیارهادارندوتصورD-Rمعیارهاییکه

منفایدارنادتاأثیرD-Rمعیارهاییکه.شوندمی نامیده وفرستنده دارند باالتری اولویت

و دارناد کمتاری اولویات کاه شاودمای گیرنادوتصاوربیشتریازدیگارمعیارهاامای

.شوندمی کنندهنامیدهدریافت

 D+R دهادمعیارهااییکاهمای نشاان را دیگار معیاار با معیار هر بین روابط میزانD+R

کاهکمتاریD+Rدیگاردارنادومعیارهاایی معیارهای با بیشتری بیشتریدارندروابط

.دارند معیارها دیگر با کمتری دارندروابط
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هایمنتخبروابطعلیشیوه-11جدول

 Di Ri Di+Ri Di-Ri کد 
 نامشاخص

 C0 4/186892 4/636377 8/823269 -0/44948 اندازبلندمدتبازارچشم

 C1 4/614608 4/512838 9/127446 0/101769 ریزیپیشرفتهمنابعبرنامه

 C2 4/907819 3/049875 7/957694 1/857944 فرهنگمدیریتریسک

 C3 2/992908 4/503136 7/496044 -1/51023 14001گواهینامهایزو

باه22حدآستانهراازمیانگینهندسیعناصرموجوددرماتریساثرکامالباارابطاه

آوریم.دستمی

             √  (25رابطه
  




 0/05155 =آستانه حد



زیرمعیارهاینمودارعلّ-8شکل

-2
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-0.5
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 :4هایمرحلهویافتهIRMتحلیل

پیشرفتهمنابعوفرهنگمدیریتریسکمعیارهایبااولویتبااالتریریزیمعیاربرنامه

باشند.هستندوفرستندهمی

تاریدارناداولویاتپاایین14001اندازبلندمدتبازاروگواهینامهایزومعیارهایچشم

باشند.کنندهمیدریافت

ریبااساایرریازیپیشارفتهمناابعرواباطبیشاتاندازبلندمدتوبرنامهمعیارهایچشم

رواباط14001معیارهادارندومعیارهایفرهناگمادیریتریساکوگواهیناماهایازو

 کمتریباسایرمعیارهادارند.

 را ساؤاالت کاه خبرگانی تعداد اساس برها:رواییوپایاییپرسشنامهدیماتلفازیشیوه

 0.49 از بایش بایساتی قباولقابل CVR حداقلمقدار ،)نفر 15 ( اندداده قرار ارزیابی مورد

نفارازخبرگاانگویاههاایبااالراضاروری12آمادهتعادادعمالباشد.درتحقیقباه

CVIشااخك برای قبولقابل مقدار حداقلبود.CVR=0.6روشاخكدانستندوازاینمی

 از  0.79کمتر گویهای برایCVIشاخك اگر استو 0.79خبرگانبرابر تعداد از مستقل

 ساؤال ایان باه درواقع بودن مربوط برای CVI شاخك .شود حذف بایستی ویهگ آن باشد

 واضاح بارای CVI شاخك طرفی از.است مرتبط کافی اندازهبه گویه آیا که دهدمی پاسخ

درکاسات.قابال و واضاح کاافی انادازهگویاهباه آیا که دهدمی پاسخ سؤال این به بودن

0.25ازخبرگانمقدارنفر14باتوجهبهانتخابآمدهعملیتحقیقبهبراCVI شاخك

.درپووهشکیفیکسبرواییباکسبپایایینیزهمراهاستاست.

هایعملکردی:تأثیراقداماتزنجیرهتأمینالرجبرسنجهشناسایی:5 مرحله

(ورساالهدکتارا1400یهفشجانیومهاریباباادی،فتحبااستنادبهمقاله)ایرانزاده،

هایمنتخببراساسانتخابخبرگانوزندهایمربوطاه(شیوه1400هریبابادی)م

ساازیباشندوایانرواباطدرمادلهایعملكردزنجیرهتأمیندارایرابطهمیباسنجه

هاایمنتخابباربهباودسازیگردیادهاساتوتاأثیرشایوهشدهدرونسیمشبیهانجام

 شدهاست:هنشانداد2عملكرددرنمودارهایشكل

ریزیپیشرفتهمنابع:کارگیریسیستمبرنامهبه:1سناریو

هاایمختلفایاساتکاهباهملطیفوسیعیازفعالیاتشا2ریزیمنابعسازمانیبرنامه
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هاوفرایندهاییاکساازمانرادرشودوتمامدادهنتهیمیم سازمان بهبودعملكردیک

صورتپیوساته،مانظمودقیاقافزاریودرقالبیکبانکاطالعاتیبهیکسیستمنرم

و1پاول4آالت،،ماشین5موادیمنابعسازمانازجملهاینسامانههمهنمایدمدیریتمی

نمایادتاافراینادهاکمکمایوشرکتهاوبهسازمانشودراشاملمی0نیرویانسانی

ریزیکلیهمنابعسازمانرادرجهتکاهشهزینهوافزایشدرآمدمدیریتدقیقبرنامه

ریزیپیشرفتهمناابعباعا افازایشیكپاارچگیوهایبرنامهکارگیریسامانهبه.نمایند

شفافیتاطالعااتیگرددزیراباموقعوکاهشزمانتأخیرمیتأمینوتولیدوتحویلبه

هااوکندوباع کاهشهزیناههازمانتاخیرتحویلکاهشپیدامیویكپارچگیجریان

گردد.کاهشزمانتأخیرتولیدمی

 یاقداماتبرعملکردزنجیرهتأمینرکمیتاث:11جدول

Variable Count Min Max Mean Median StDev (Norm) 

Selected Variables for Time (Month) from 0 to 12 Runs: Nisoc Supply Chain 

ERPII 121 0 .9072 .3379 .1296 .3786 1.121 

Risk Managment Culture 121 -2.9e-7 .9 .4128 .36 .3813 .9236 

Risk Response Program 121 -7.6e-8 .6239 .08948 .02869 .1186 1.325 

Timely Supply 121 0 .566 .05731 0 .09771 1.705 

TimelyDeliver 121 0 .3304 .106 .2 .1066 1.006 

TimelyProduction 121 .2 .5203 .2128 .2 .03799 .1785 


شاود.مشااهدهمای11ساازدرجادولهاایاساتخراجیمادلدرشابیههمانطوریكهازداده

موقاعتاأثیرموقاعوتاامینباهمتغیرهایتحویالباهریزیپیشرفتهمنابعبرهایبرنامهسیستم

موقاعریزیپیشرفتهمنابعتحویلوتأمینباههایبرنامهکارگیریسیستممستقیمیداردوبابه

هاایزنجیارهتاأمینهزیناه0.001انادازهتواندافزایشپیدانمایدوباکاهشزمانتأخیربهمی

یمشاخكاساتکاهعملكاردزنجیارهتاأمینوخوبشوددرمدلبهدرصدکمترمی2حدود

کناد.ایپیادامایمالحظاهکارگیریاینسامانهبهباودقابالمتعاقبآنسودآوریشرکتبابه

کاارگیریفرهناگریزیپیشرفتهمنابعتوأمباباههایبرنامهدرصدیاجرایسامانه55افزایش

درصدوزماانتولیاد10وزمانتحویلراتادرصد1تواندزمانتأمینراتامدیریتریسکمی

درصدکاهشدهدوسبببهبودعملكردزنجیرهتأمینشود.20راتا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
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موقعریزیپیشرفتهمنابعوبهبودتحویلبهسیستمبرنامه.9شکل

ماهاهبعادازمااه12مشخكاستدرترنادزماانی2طوریکهدرنمودارشكلهمان

ریزیپیشرفتهمنابعواجارایتاوأمفرهناگتدریجیسامانهبرنامهسازیچهارموپیاده

موقاعتااکنادوتحویالباهمدیریتریسکطورمحسوسیزمانتحویلکاهشپیدامی

آمادهعمالساازیباهتواندبهباودپیاداکناد.باراسااسشابیهدرصدنیزمی28حدود

انبهبهبودعملكاردزنجیارهریزیپیشرفتهمنابعدرسازمهایبرنامهسازیسامانهپیاده

امیاری،و)(1528یوموفاق،صافرخانشودکاهبااتحقیقاات)یگاانگی،تأمینمنجرمی

و(Anand & Kodali,2008)(و1521رحمااانیزادهوزرآبااادی،و)(1524ی،فرزادفرونظاار

(Shah & Ward,2003).همسومیباشد

معیارهایرفتاریفردیوگروهیدریکسازمانمدیریتریسک:فرهنگ:2سناریو

هایجااریوآتایکهقابلیتشناسایی،فهموتحلیل،بح آزادانهواقدامدربارهریسک

رهناگگیاریم،فعناوانفرهناگمادیریتریساکدرنظارمایرابهسازدرافراهممی

اناساتکاههایسازمریسک،مجموعهباورهایمشترکدربدنهوتمامیالیهمدیریت

فرهناگمادیریت .شاوندفرایندهایمدیریتیناخودآگاهبرمبناوبساترآنجااریمای

هاادرشارکتیعملیبرایشناساییوپاسخبهریسکشودکهبرنامهریسکباع می

شادهبینایداشتنبرنامهپاسخبهریسکوقوعرخدادهاییکهپیشباوجودداشتهباشد،

تأمینوتولیدونهایتاًتحویلبهمشاتریباامنشاأرخادادباهاستاختاللیدربرنامه
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موقاعراخاواهیمموقاعوتولیادوتحویالباهآیدوبرهمیناساستأمینبهوجودنمی

شادهاساتوایتااخیردرصاورتباروزرخادادهاکنتارلایکاهزماناهگونهداشتبه

هااومتعاقابشناساییریساکهاونمودارمشخكاستباافزایشهمانطوریكهازداده

درصاد5انادازههایواقعیتاأمینوتولیادوتحویالباهآنجدیتپرداختنبهریسک

شودوازآنجاعملكردزنجیرهتأمینبهباوددرصدکمترمی1هایزنجیرهتأمینتاهزینه

کند.پیدامی

 
موقعفرهنگمدیریتریسکوبهبودتأمینبه-11شکل

ماهاهبعادازمااه12مشخكاستدرترندزماانی10کهدرنمودارشكلطوریهمان

طاورریزیپیشرفتهمنابعبهچهارمواجرایعملیفرهنگمدیریتریسکتوأمبابرنامه

درصادنیاز100موقاعتااحادودکندوتأمینبهمحسوسیزمانتأمینکاهشپیدامی

11هایجادولآمدهوباتوجهبهدادهملعسازیبهتواندانجامگردد.براساسشبیهمی

1توانادزماانتاأمینراتاایفرهنگمدیریتریسکدرسازمانمیدرصد41افزایش

درصدکاهشدهدومنجار20درصدوزمانتولیدراتا10وزمانتحویلراتادرصد

اساماعیلزاده)و(Soni. et al,2014)بهبهبودعملكردزنجیرهتأمینشودکهباتحقیقاات

 (همسومیباشد.1522وهمكاران،

شارکتراقاادر14001گواهینامهایزواخذ:14001اخذگواهینامهایزو :5 سناریو
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محیطاییکرویكردسامانمندبرایتعیاینودساتیابیباهاهادافزیساتسازدکهمی

طاورردوباهطاورمانظمانجاامپاذیوپایشدستیابیبهایناهدافباهسازیکندپیاده

هاایساازگارتربااگاذاردکاهشایوهغیرمستقیمبارهماهشارکاباهنحاویتاأثیرمای

زیسترااتخاذکنند.محیط

شودکهدرمصرفمنابعانارژیومحیطیسببمیسازیاستانداردهایزیستپیاده

جوییحداکثریصاورتپاذیردوازطرفایباامصرفمنابعآبومصرفسوختصرفه

محیطایبارایشارکتهایمحیطیوکاهشضایعاتدرآمدهایزیساتیکاهشآلودگ

حاصلگرددوبهافزایشدرآمدردزنجیرهتأمینمنجارگارددوباعا بهباودعملكارد

هایمدلاجرایایکهبراساسدادهگونهمحیطیگرددبهزنجیرهتأمینبهلحاظزیست

درصادی1یطیساببافازایشمحمحیطیمطابقبااستانداردهایزیستالزاماتزیست

گردد.درآمدهامی

 
محیطیوبهبوددرآمدهایزیست14111گواهینامهایزو.11شکل

ماهاهبعادازمااه12مشخكاستدرترندزماانی11طوریکهدرنمودارشكلهمان

محیطیافزایشطورمحسوسیدرآمدهایزیستبه14001چهارمواخذگواهینامهایزو

تواندنسبتبهوضعیتفعلیافازایشدرصدمی41دوایندرآمدهاتاحدودکنپیدامی

پیداکند.
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 زنجیرهتأمینبرعملکرد14111یاقدامگواهینامهایزورکمیتاث:12جدول

Variable Count Min Max Mean Median StDev (Norm) 

Iso14001 121 -2.9e-7 .9 .4128 .36 .3813 .9236 

Environmental Revenue 121 -.01596 46,190 20,920 18,670 19,220 .9188 

Selected Variables for Time (Month) from 0 to 12 Runs:  Nisoc Supply Chain 



یدرصاد41یشافزا12هایجدولآمدهوباتوجهبهدادهعملسازیبهبراساسشبیه

توانادیما14001هااایازوفرماانمحیطایواجارایانطباقباااساتانداردهایزیسات

برابارکنادومنجارباهبهباودعملكارد20طورمتوسطمحیطیرابهدرآمدهایزیست

12شاكلهمانطوریكاهدر مطابقاتدارد.]20-15[زنجیرهتأمینشودکهباتحقیقاات

کاارگیریمشخكاستعملكردزنجیرهتأمیننفتوگازوسودشارکتدرصاورتباه

14001ریزیپیشرفتهمنابعوفرهنگمدیریتریسکوگواهینامهایزوامههایبرنشیوه

طاورمحسوسایافازایشپیاداتواندبهاندازبلندمدتبهبازارهایآتیمیداشتنچشمو

درمقایسهبازنجیرهتأمینقدیمیباهلحااظ12کندواثرایناقداماتدرنمودارشكل

 بهبودعملكردمشهوداست.

 
 شدهشدهوتحتتأثیراقداماتانجامهایتعریفبهبودعملکردزنجیرهتأمینبراساسشاخص.12شکل

مدلمفهومینهایی:

دراینپووهشدرخصو اثراقداماتالرجبربهبودعملكاردزنجیارهتاأمینواحصاا 
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هایعملكاردیباابررسایادبیااتموضاوعاقاداماتفرهناگمادیریتریساک،سنجه

ریزیپیشارفتهمناابعوداشاتندیادگاهیستممدیریتبرنامهس،14001وگواهینامهایز

هاایهزیناه،ساود،زماانتااخیروبلندمدتبرایشرکتدرنظرگرفتهشادوسانجه

]41[یكپارچگیبرایزنجیرهتأمیندرنظارگرفتاهشادباااقتبااسازمادلمفهاومی

الابمادلمفهاومینهااییدرق15هایعملكردیواقداماتموردنیاازدرشاكلسنجه

شدهاست.ارائه

 
 مدلمفهومینهایی.13شکل

 ها:پیشنهاد و گیرینتیجه

 .قاراردارناد پاایینی ساطح در عملكارد ازلحااظ هاینفتوگاازشرکت تأمین زنجیره

در را صنعتنفتوگاازکشاور تواندتأمینمی زنجیره در الرج هایشیوه اجرای تردیدبی

 در مدیران بنابراین ؛دهد عملكردیبهتریاری به رسیدن و پذیررقابت تأمین زنجیره ایجاد

 عملكاردبهتار باه دساتیابی بارای جدید هایرویاستفادهازپارادایم بر باید صنعت این

 جدیادی مقالاهمادلباومی ایان در.کنناد تمرکاز رقابتی مزیت عنوانبه زنجیرهتأمین

هایپااردایمالرجترینشیوهمتناسبباشرایطوضعیتخا کشورمانمتشكلازمهم

 از وماوردتحلیالقارارگرفاتپاس شد ارائه تأمین گیریازنظرخبرگانزنجیرهبابهره

هاایهاواقداماتازادبیاتموضوعوتحلیالباراسااسرواباطوروششناساییشیوه
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انتخابگردیدوروابطایان بهبودعملكردزنجیرهتأمینچهارشیوهبرای تعداد مختلف،

سازیپویانحوهتعاملاقداماتمنتخبهانیزمشخكگردیدوسپسدرقالبمدلاقدام

سازیوتحلیلقرارگرفتهایعملكردیموردمدلبهبودزنجیرهتأمینباسنجه

نتایج:

 منظاوربهباودمدیریتدانشومدیریتقراردادهایصانعتنفاتباههایشیوه

هاوافزایشکیفیتازنظرخبرگانبایدبهاقاداماتپیشانهادیمناتجازهزینه

ادبیاتموضوعدرپارادایمناباضافهگردند.

 کنندگانوباالکچاینومادیریتالزامااتهایمدیریتارتباطباتأمینشیوه

آوریزنجیرهتأمینبایدبهاقداماتپیشانهادیمناتجازرتابمنظوباالدستیبه

ادبیاتموضوعدرپارادایمتابآوراضافهگردند.

 انادازبلندمادتباازارازنظارهایمدیریتتغییرواینترنتاشیا وچشامشیوه

خبرگانبایدبهاقداماتپیشنهادیمنتجازادبیاتموضوعدرپاارادایمچاباک

ند.اضافهگرد

 ریزیپیشرفتهمناابعرواباطبیشاتریباااندازبلندمدتوبرنامهمعیارهایچشم

سایرمعیارهاادارنادومعیارهاایفرهناگمادیریتریساکوگواهیناماهایازو

روابطکمتریباسایرمعیارهادارند.14001

 توانادیما14001هاایزومحیطیواجرایفرمانتطبیقبااستانداردهایزیست

محیطیراافزایشدهدومنجارباهبهباودعملكاردزنجیارههایزیستدرآمد

 & Carvalho)، (Akbarzadeh.et al,2019)تااأمینشااودکااهباااتحقیقااات

Machado,2014)،(Shaker.et al,2020)مطابقاات(1399ایزدیاااروهمكاااران،)و

 دارد.

 یساکدرهاواجارایفرهناگمادیریترتعهدمدیرانارشدبهمدیریتریسک

تواندباع کاهشزمانتأمین،زمانتحویلوزماانتولیادشاودوسازمانمی

موقعگرددومنجرباهبهباودعملكاردزنجیارهسببتأمینوتولیدوتحویلبه

(1522،وهمكارانزادهاسماعیل)و(Soni.et al,2014)تأمینشودکهباتحقیقات

 همسومیباشد
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 ریزیپیشرفتهمنابعباع کاهشزمانتحویلهبرنامهسازیواجرایسامانپیاده

ساازیتوانادبهباودپیاداکناد.باراسااسشابیهموقعمیگرددوتحویلبهمی

ریزیپیشارفتهمناابعدرساازمانباههایبرنامهسازیسامانهآمدهپیادهعملبه

یگانگی،صافرخانی)شودکاهبااتحقیقااتبهبودعملكردزنجیرهتأمینمنجرمی

زادهرحماااااانی)و(1524،فرزادفرونظاااااری،امیاااااری)و(1528،وموفاااااق

همسومی(Shah & Ward,2003)و(Anand & Kodali,2008)و(1521وزرآبادی،

باشد.

 ترینپارادیمزنجیرهتاأمینالرجدرصانایعنفاتوگاازاساتوآوریمهمتاب

هاایبعادیردهوچاباکدرسابزهااینااب،باالتریناولویترادردوپارادایم

باشند.ازنظراولویتمی

 تریناقدامبرایبهباودعملكاردزنجیارهتاأمینریزیپیشرفتهمنابعمهمبرنامه

و14001الرجنفتوگازاستوفرهناگمادیریتریساکوگواهیناماهایازو

هایبعدبرایبهبودعملكردزنجیرهتأمینالرجاندازبلندمدتبازاردرردهچشم

 & Anand)،(Agarwal.et al,2007)زقراردارند.ایننتیجاهبااتحقیقااتنفتوگا

Kodali,2008)،(Swafford. et al,2008)،(Berry.et al,2003)،(Shah & 

Ward,2003)،(Ben Naylor.et al,1999)و(Iakovou.et al,2007).همراستاست

 ردرزنجیارهتاأمینشودکهزمانتأخیموقعباع میتأمینوتولیدوتحویلبه

میزانکاهشطورمحسوسیکاهشیابدوسببکاهشهزینه،کاهشزمان،به

شودبدینترتیبباعا بهباودعملكاردموجودیوافزایشرضایتمشتریمی

 Azevado. et،(Cruz,2012)گرددوایاننتیجاهبااتحقیقااتزنجیرهتأمینمی

al,2011)،(Anand & Kodali,2008)،( Berry. et al,2003)،(Shah & Ward,2003)و 

(Mahidhar,2005).همراستاست

 محیطیباع افزایشسودزنجیارهدرصنایعنفتوگازایجاددرآمدهایزیست

ایاننتیجاهباا؛وکنادگرددوعملكردزنجیرهتأمینارتقا پیادامایتأمینمی

حساینیوسایدایزدیاار،طلوعی)(Cruz,2012)و(Azevedo. et al,2011) تحقیقات

همراستاست.(1399،
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پیشنهادها:

 هاایتاأمینهایتلفیقزنجیرهتاأمینالرجوزنجیارهشناساییمعیارهاوشیوه

هاایآتایموردتوجاهتواناددرپاووهشنسلچهاردرصانایعنفاتوگاازمای

 پووهشگرانقرارگیرد.

 رخیازجناوبدملیمناطقنفات شرکت شكاف شدهبیشتریندرپووهشانجام

بایادباه شارکت بنابراین، ؛پذیریویكپارچگیزنجیرهتأمینبودهاستانعطاف

مناسببهاینموضوعتوجاهکاردهو هایالزمازپاردایمهایکارگیریشیوهبه

نسبتبهبهبودعملكاردزنجیارهتاأمینخاوداقادامنمایاددرمرحلاهبعادی

دارندوزمانتأخیرنیازهایزنجیرهتأمینتامقدارمطلوبشكافزیادیهزینه

اند.هایمناسبدراینپووهشمعرفیگردیدهدرزنجیرهتأمینباالاست.شیوه

 ساایر باه آن نتایج وتعمیم است بوده نفتوگازمتمرکز صنعت بر پووهش این 

 این در هاییپووهش که شودمی پیشنهاد پووهشگران به نیست، پذیرامكان صنایع

 .دهند انجام تولیدی صنایع برایسایر زمینه

هانوشتپی
1.LARG Supply Chain: A combination of  lean, resilient, agile and green strategies 

2. Arab Spring 3. Covid-19 

4. NISOC 5. Existential philosophy 

6. Supply Chain Management 7. Agility 

8. Ruiz-Benitez, R., López, C., & Real, J. C 

9. Yusuf, Y. Y., Gunasekaran, A., Musa, A., Dauda, M., El-Berishy, N. M., & Cang, S 
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Abstract: 
Assessing the supply chain performance of companies active in the oil and 
gas industry, has diverse positive functions in areas of performance 
improvement, optimal resource management, identifying strategies to 
address challenges and weaknesses in the current supply chain and 
sustainable development of these companies. Due to the lack of adequate 
research and existing knowledge gaps on this subject, this study is aimed at 
presenting a model for evaluating the LARG supply chain performance in 
the oil and gas industry. By reviewing the literature and using semi-
structured interviews with 15 executives and university experts who were 
selected by the snowball sampling approach, we collected the initial data on 
indicators. We also, distributed a Delphi Fuzzy questionnaire, to gather data 
on the LARG supply chain management practices and actions. In this study, 
we utilized the fuzzy hierarchical analysis process in order to identify the 
weight of each of the practices and prioritize them accordingly. We 
simulated the model of the LARG supply chain and its performance 
evaluation measures to find the effect of LARG supply chain management 
practices in oil and gas industry.  Using the system dynamics approach, the 
effect of the LARG supply chain management on the performance of oil and 
gas industry was tested. The results show that the practices of risk 
management culture, advanced resource planning, ISO 14001 certification 
and the long-term market vision are convergent in the oil and gas LARG 
supply chain and strengthen the performance of the chain. The LARG supply 
chain, the supply chain redesign and adopting measures in accordance with 
the proposed model, significantly improve supply chain performance. 
Keywords: LARG Supply Chain Performance, System Dynamics, Fuzzy 

Delphi Analysis Hierarchical Process, Fuzzy DEMATEL, National Iranian 

South Oil Company. 
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