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کمیاببودنتحقیقاتدراینحوزهوشكافدانشیموجودهدفاینمقاله،ارائهمدلیبرای
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شیوههایمدیریتزنجیرهتأمینالرجو 
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گواهینامهایزو14001وچشماندازبلندمدتبازاردرزنجیرهتأمینالرجنفتوگاازهمگارا
میباشندوباع تقویتعملكردزنجیرهمایگردند.مادلارائاهشادهباهمادیرانصانعتو
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مقدمه 
بابروزانقالبهایزنجیرهایساالهای2010درکشاورهایعربایموساومباهبهاار
عربی2وتغییراتعمدهوضعیتژئوپلیتیکهمسایگانایراندرسالهایاخیاروخاروج
ایاالتمتحدهآمریكاازتوافقبرجامواعمالتحریمهایثانویاه،دسترسایآساانوارزان
صنعتنفتوگازبهمنابعمالیوکاال وتجهیزاتخارجیبامواناعجادیمواجاهشاد،
شیوعگستردهپاندمیکرونا5ازسال،2012زنجیرهتأمینصنعتنفاتوگاازایارانرا
دچاراختالالتعمدهاینمودکهطراحیمجددایانزنجیاره،باهمنظاوربقاا درصاحنه
رقابتباشرکتهایجهانیحوزهنفتو گاز و ایفانقشمؤثردراقتصادملایموردتوجاه

قرارگرفت.درزنجیرهتأمینالرجشیوههاییازپاارادیمهاایجداگاناهانتخاابوبااهم
ترکیبمیگرددوسنجههاییبرایارزیابیعملكرداینشیوههادرنظرگرفتهمایشاود.
بهکارگیریشیوههایالرجدرشرکتهاوزنجیرهتأمینبسایاربااهمیاتاسات(ایزدیاار،
طلوعیوسیدحسینی.)1522،چالشهایمتعددیدرزنجیارهتاأمینصانعتنفاتو
شرکتها بدون داشتنتوانایی تغییروسازگاری

گازایرانوجودداردودر چنین شرایطی
فرصتها وتهدیدهایی که پیش رودارناد ،قاادر نخواهناد باود باه

باچالشهاوشناسایی

شرایطشرکتهاباید تالش بیشتری در جهت

اهداف استراتویک خود دست یابند؛ در این
زیستمحیطی خود ،انجام دهند()Zaid.et al,2018

سازگاری عملكرد اقتصادی ،اجتماعی و
پارادایمهای موفق زنجیره تاأمین ،مایتاوان باه مادلیرساید کاه از

با کنار هم گذاشتن
آنها بهره برد و باهمپوشانی هایی که در حاوزههاای مختلاف اتفااق مایافتاد،
همافزایی 

ضعفهای هر یک رامرتفاع کارد()Do Rosário.et al,2016تحقیقااتیكپارچاهمادیریت

زنجیرهتأمیندرسالهایاخیرنشاندادهاستکهترکیبپارادایمهایناب،تاابآورو
گرددوهزینههااراکااهشو


هایعملكردیهزینهوسودمی
چابکباع تأثیربرسنجه
استراتویهایمدیریت

سودرادرزنجیرهتأمینافزایشمیدهد(.)Udokporo.et al..2020

زنجیاارهتااأمینباارجنبااههااایاقتصااادیوعملیاااتیعملكااردتااأثیرمعناااداری
هایزنجیرهتأمینمانندبهاشتراکگاذاریاطالعاات


قابلیت
دارند(.)Lee,rock.et al,2021
ناداریمیتوانندباع افزایشعملكردزنجیرهتأمینگردند( Harits.et

باشرکا،بهطورمع

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

شیوههایی ،به توانمندسازی زنجیره تأمین در راستای عملكرد بهتر زنجیره
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زمانبهموضوعاتکاهشفعالیتهاای


طورهم

پارادایمزنجیرهتأمینالرجبه
کمک کرد؟
فاقدارزشافزوده،پاسخگوییسریعتربهخواستههاایمشاتریان،غلباهباراخاتالالتو
همچنینکاهشاثاراتزیساتمحیطایدریاکزنجیارهتاأمینتوجاهدارد( Cabral.et
ادایمهاای نااب ،چاباک ،تااب آور و سابز
.)al,2012در این مقاله تالششده است که پاار 
تصمیمگیرندگان کماک

یكپارچه شوند .مدل پیشنهادی این پووهش ،به مدیران صنعت و
شیوههای مدیریت زنجیر ه تاأمین الرج ،عملكاردزنجیارهتاأمینرا
میکند که بااجرای 

4
بزرگترینشارکتدرصانعتنفاتو

شرکتملیمناطقنفتخیزجنوب

بهبود دهند.
عنوانیكیازشرکتهایتابعهشرکتملینفتایراندرزمیناهاکتشااف،


گازاستوبه
توسعهوتولید،فروشوانتقالنفتخاموگازطبیعیوتولیادمیعانااتگاازیفعالیات
مینمایددرآمداینشرکتدرسال2010حدود45میلیارددالربرآوردشدهاست.این
شرکتحدود80درصدنفتایرانو10درصدگازایرانراتولیدمینمایدو150هازار
بشكهمیعاناتگازیتولیدمینمایدومسئولتبرنامهریزیومدیریت01میداننفتایو
گازیبا550میلیاردبشكهنفتدرجاو420تریلیونفوتمكعبگازطبیعیدرجاارا
دارد،زنجیرهتأمیناینشرکتشبكهایبزرگازتجهیزات،زیرسااختهااوفراینادهای
پیچیدهایاستکهازاستخراجنفتتاتحویلبهمشتریراشاملمیشاود.درشاكل1
نماییازساختارزنجیرهتأمیناینشرکتترسیمشدهاست .





ارتباطات



توزیع

مشتریان




شرکت
اطالعات
خرید
تولید
زنجیرهتامینخارجی

اطالعات





تامینکنندگان

زنجیرهتامینداخلی
اطالعات

اارتباطات


شکل:1نمایزنجیرهتأمینصنعتنفت 
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رفعآسیبپذیریآنهادرمقابلتحریمهاوشناساییراهبردهاوشیوههایبااهمیتبرای
رفعچالشهایفعلیاینزنجیرهوتوساعهیپایادارصانایعنفاتوگاازتحقیقااتمعتبار
کمیابمیباشد.باتوجهبهاهمیتکاربردیموضوعوشاكافدانشایوپوشاشنسابی
خال هاییادشدهاینتحقیقدرپیپاسخبهسئواالتیازقبیلاینكهچهساختاریبارای
زنجیرهتأمیناینشرکتدرنظرگرفتهشودوکداممدلازتلفیقپارادایمهاایزنجیاره

تأمینمیتواندعملكردزنجیرهتأمینفعلیرابهتارنمایادوبارایمادلماوردنظرچاه
شیوههایواقداماتیبایستیانتخابگرددوعملكردایانزنجیارهچگوناهبایادارزیاابی
شود،میباشد .
برایزنجیرهتأمینالرجمدلهایمفهومیمتعددیبراساسترکیبپااردایمهااو
مندیازاشتراکاتومدیریتمناسبتناقضاتدرپووهشهایگذشاتهمطارحشاده

بهره
است.بااقتبااسازمادلهاایمفهاومی)( Azevedo & Machado,2011 aو ( Cabral.et
قبهصورتشكل.2است .
)al,2012مدلمفهومیاولیهاینتحقی 

ناب

عملکرد
21

* عملکرد عملياتي

-سطح موجودي  ،ويفيت ،

چابک

LARG

رضايت مشتري  ،زمان
21

* عملکرد اقتصادي

سبز

هزينه  ،هزينه هاي محيطي ،جريان نقدينگي
* عملکرد محيطي

21

-ضايعات ولب ووار

زنجیرهتامینالرج 
شکل:2مدلمفهومیاولیه 
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مبانینظریوپیشینهپژوهش 
راهبردهای مدیریت زنجیره تأمین الرج و مدلارزیابیعملکرد:


پارادایمهای موفق زنجیره تاأمین ،مایتاوان باه مادلی

راهبردالرجبا کنار هم گذاشتن
حوزههاای مختلاف اتفاا 
ق
آنها بهره برد و باهمپوشانی هایی که در 
همافزایی 
رسید که از 
ضعفهاای هار یاک رامرتفاع کارد(.)Do Rosário.et al,2016موضاوع محاوری

میافتد،

همزمان پارادایم-های ناب ،چابک ،تاابآور و سابز اسات،
پارادایم الرج چگونگی فعالیت 
1
پارادایمهای مختلف با فلسفهوجودی و روش عملكردی متفاوت در قالب

چراکه مدیریت
میرسد( .)Yaakub.et al,2015
یک روش هماهنگ و منسجم کمی دشوار بهنظر 
مدیریتزنجیرهتأمین 0ازمواردیاستکهدارایاهمیتزیادیاستودرساالهاای
اخیرموردتوجهزیادیقرارگرفتهاست.دراقتصادامروزهدیگررقابتیکشارکتدربرابار
یکشرکتدیگرمطرحنیستبلكهرقابتبارساریاکزنجیارهباایاکزنجیارهدیگار
است( .)Tomas.et al,2007
).بهطورکلی فلسفه ناب
میکنند( Ruiz.et al,2018
راهبرد ناب بهبهبود عملكرد کمک 
میکند(.)Jakhar.et al,2018چاابكی زنجیاره تاأمین ،با ه
بر حداقل سازی ضایعات تمرکز 
تواناایی ساازمان بارای تولیاد و ارائاه باهموقاعمحصاوالت جدیاد باه مشاتریان اشااره
میکند(فرهادی وهمكاران .)1521،

راهبردچابکیرامیتوانبهصورتهمساویینزدیاکساازمانباانیازهاایمتغیار
کاریدرجهتکسبمزیترقابتیتعریفکرد،چابكیباهعناوانیكایازمهامتارینو
برجستهترینابزارهایرقابتیمحساوبمایشاودکاهموفقیاتساازمانهاایفعاالدر
محاایطهااایپیچیاادهوپویاااراتضاامینم ایکنااد(.)Eltawy.et al,2017چااابكی 1از
میگیارد( Rachid.et
پاسخگویی و کارایی زنجیره تأمین سرچشمه 
انعطافپذیری،ظرفیت 

 .)al,2017
میتوان توانایی زنجیره تأمین بارای بازگشات باه
زنجیره تأمین را 

راهبردتابآوری

مطلوبتر پس از قرار گرفتن در

حالت اولیه خود یا حرکت به سمتوضعیت جدید یا حتی
بیاندیگر ،توانایی زنجیره تأمینبرای آماده شدن در مقابل
به 
معرض اختالل توصیف کرد .
آنها از طریق حفظ تداوم عملیات در
اختاللها و بازیابی 

بینینشده ،پاسخ به
پیش 
حوادث 
تابآوری زنجیارههاای تاأمین
سطحمطلوب پیوستگی و نظارت بر ساختار و عملكرد آن ،
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میشود( .)Brandon.et al,2014
تعریف 

میتوانداثرات منفی بار محایط(آلاودگیهاای هاوا ،آب و
راهبرد زنجیره تأمین سبز 
فعالیتهای صنایع را کاهش دهد،

زمین)و اتالف منابع(انرژی ،مواد ،محصوالت)ناشی از
زیستمحیطی را برآورده کند و کاراییمالی را بدون نادیده گرفتن کیفیت و هزینه

قوانین
بهمنظور افزایش
بهبود بخشد(.)Sarpong.et al,2016همكاری میان،شرکای زنجیره تأمین 
زیستمحیطی در طول چرخه عمر یکمحصول ضروریاست( .)Jung.et al,2017

عملكرد
ارزشگذاری و قضااوتدر خصاو  ابعااد

ارزیابی عملکرد عبارت است از سنجش،
بهمنظور ارائه راهكارهاایی در
مختلف عملكرد با استفاده از الگوی مناسبارزیابی عملكرد ،
جهت بهبودعملكرد سازمان و ارتقا کیفیت خدمات ارائه شد(واثقیامیری .)1581،
)تعارضمیانپارادایمهایناب،چاباک،تاابآوروسابزرا

الهیاریوهمكاران(2012
بهروشتجربیدرزنجیرهتأمینالرجشرکتهایداروییاردنموردمطالعاهقراردادناد،
آنهابهروشآنتروپیتاپسیساینتحقیقراانجامدادندوباراسااسیافتاههاایآنهاا
اولویتهایرقابتیبینپارادایمهامتفاوتاند.چابكیزنجیرهتأمیندراینتحقیاقدارای
باالتریناولویتبودوکیفیتمحصولباالتریناولویتدرعملكردزنجیرهتأمینمطاابق
اینپووهشداشتهاست.اکبارزادهوهمكااران()2012باهیاکمادلتصامیمگیاری
آمیختهفازیبرایاولویتبندیاقداماتزنجیرهتأمینالرجپرداختناد،هادفآنهاادر
تحقیقبهعملآمدهارائهمدلیکاربردیبرایتصامیمگیاریباهمنظاوربهباودعملكارد
زنجیرهتأمینبود.بااستفادهازدلفیفازیومدلساختاریتفسیریاولویتپیادهسازی
اقداماترامعیننمودند،مطابقاینتحقیقطراحایسابزولجساتیکسابزبیشاترین
اثرپذیریرادراقداماتزنجیرهتأمینداشتند.ایزدیاروهمكااران(:)1522هادف ایان
شیوههای مدیریت زنجیره تأمین الرج در زنجیره
مقاله ،ارائه مدل ارزیابی عملكرد پایداری 
تحلیلشبكهای فاازیشایوههاایپایاداریزنجیاره

تأمین خودروسازی بودبااستفادهاز
شیوههای مدیریت زنجیره تأمین الرج ارائه
تأمیناولویتبندی شدند و رویكرد یكپارچه از 

میدهد که سناریوهای بهبود در اجارای مادیریت کیفیات
یافتههای پووهش نشان 
شدو 
انعطافپذیر ،موجب پایادارتر شادن

بهبودحملونقل

بهموقع و
جامع ،بهبود اجرای تولید 
خالصهای از جدیدترین تحقیقاات انجاامشاده در

میشود.در جدول  ،1به
زنجیره تأمین 
حوزه تلفیق پارادیم های زنجیاره تاأمین و معیارهاایعملكاردی اقتصاادیو اجتمااعی
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اشارهشده است.امیری و همكاران()1521اینپووهشتلفیقپاردایمهایناب،چاباک،

تابآوروسبزدرزنجیرهتأمینومحدودیتهایآنالیزضعفوقوتبرایبهبودعملكرد
زنجیرهتأمیناستروشآنتصمیمگیریچندمعیارهوسوارابرایوزندهیبهمعیارهاا
وآراسخاکستریبرایاولویتبندیمعیارهااست.باراسااسایانپاووهشمعیارهاای
ضایعاتکسبوکار،کیفیتوهزینهباالتریناهمیترادارند.اینتحقیقدرنیروگاههاای
سیكلترکیبیایرانانجامشدهاست.رویزوهمكاران)2011(8تأثیراقداماتنااب،سابز

وتابآوررابرعملكردمحیطیبررسیکردنادروشترکیبایتحلیالعملكارداهمیات
()IPAومدلسازیساختاریتفسایری()ISMبارایشناسااییرواباطبایناقاداماتو
شاخكهایعملكردیبهکاررفت.با توجه به اهمیت بح چاابكی در زنجیارهی تاأمین

2
صنعت نفت ،گاز و پتروشیمییوسفو همكاران ()2014در پووهشی به اهمیات وجاود
زنجیرهیتأمین در صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی دریای شمال کشور انگلستان

چابكی در
آنها در مقاله خود با عناوان مطالعاه چاابكی زنجیارهی
و سپس در کلجهان پرداختند .
تأمین بر رقابتکاری در صنعت نفت ،گاز و پتروشایمی ابعااد چاابكی را انعطاافپاذیری،
برنامهریزی

کیفیتمیدانند.بیرانوند و همكاران )2018(10مدل

هزینه ،سرعت،نوآوری و
بیشینهسازیسودآوری کل زنجیره تأمین نفت ایران با در نظر گرفتن عادم قطعیات

برای
بهینهسازی استوار استفاده نمودند .نتایج نشاان

قیمت نفت و تقاضا ارائهدادند و از رویكرد
میبرد.لیو همكاران)2010(11به
ازاینرویكردسودآوری زنجیره را باال 
میدهد که استفاده 

یک مدل خطی عدد صحیح مختلط تک هدفه قطعی باه جهات کمیناهساازی هزیناههاا
بخشهای باالدستی زنجیره نفت پرداختند .در این مقاله توسعه میادین نفتیمنطقه نفتای

مكانیاابیو
مدلسازی شده است .تصمیمات راهبردی شامل 
در منطقه غوار در عربستان 
برنامهریزی تولیاد منااطق نفتای اسات.گلیگاور و

تخصیك و تصمیمات تاکتیكی شامل
زنجیرهی تأمین وایانکاه چاه

مقالهای با عنوان عملكرد چابكی
همكارانش)2014(12در 
زنجیرهی تأمین چاباک

آنها در این مقاله ارتباط بین
موقع باید چابک بود منتشر کردند  .
محیطهای مختلف را بررسی کردناد ،همچناین ایان

بازده هزینه و اثربخشی مشتریان در
میکند کاه چگوناه چاابكی زنجیارهی تاأمین بار عملكارد ماالی و
مقاله مسئله را آشكار 
15
هزینههای سازمان تأثیر خواهد داشت.گوین دان و همكاران ( ،)2011پووهشی را باهدف

توسعهی اقدامات سبز درزنجیره تأمین انجام دادند .ایشان معتقدند ساازمانهاا

بررسی و
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جهت دستیابی به مزیت رقابتیپایدار و ارتقاا  عملكارد محیطای خاود ،نیازمناد اجارا 
ی
شاخكهای حمایت

میباشند.نتایج این تحقیق نشان داد که
مدیریت زنجیره تأمین سبز 
مدیران عالی سازمان ،خرید سبز،دریافت گواهینامه ایازو 14001و لجساتیک معكاوس
هاپراهمیتترند .الری و همكاران)2011(14تحقیقای را باا عناوان


شاخك
نسبت به سایر
فعالیتهای مادیریت زنجیاره تاأمین سابز و عملكارد ماالی و

بررسی رابطه عملكرد بین
محیطی در تولیدانجام دادند .نتایج تحقیق نشان داد که توجه به فعالیاتهاای مادیریت
زنجیره تأمین سبز باع ارتقا عملكرد سازماندر ابعاد مالی و محیطی خواهد شد.دوناگ
وهمكاران)2010(11درپووهشیتحتعنوان«تجزیهوتحلیلعاملیتأثیرپذیریازتااب
آوریزنجیرهتأمین»بهبررسایوشناسااییابعاادماؤثربارتاابآوریزنجیارهتاأمین
پرداختند.بهاینمنظورپیمایشیبامشارکتصانایعتولیادیکشاورچاینانجاامشاد
یافتههاایپاووهشآنهاانشاانمایدهادانعطاافپاذیری،چاابكیتصامیماطالعاات
پذیریولجستیکپویابهعنوانابعادپراهمیاتهساتند.مهرابای و کریمایناواد


انطباق
( )1520در پووهشی تحت عنوانسنجش و تحلیل تاابآوری در زنجیاره تأمین(مطالعاه
موردی :شارکت پتروشایمی)باه بررسای عوامال تاابآوری زنجیاره تاأمین در شارکت
آنها نشاان مایدهاد مهامتارین شااخكهاای
یافتههای پووهش 
پتروشیمی پرداختند  .
آسیبپذیری در زنجیره تأمین شرکت پتروشایمی موردبررسای عباارتاناد از :آشافتگی،

فشاارهایخاارجی ،ارتباطاات و توانمنادیهاای تاابآوری شاامل کاارایی ،بازیاابی و
انطباقپذیری.درمقالهممتازوهمكاران)2018(10کهبهمنظورشناساییعواملبحرانی
مدیریتزنجیرهتأمینسبزومزایایمحیطیآندرپاکستانانجامگردیدتعهدمادیران
ارشدبهمدیریتزیستمحیطیوصدورگواهینامهایزو14001مهمترینعواملمطارح

شدند( .)Ubaidullah.et al,2018
بهمنظورجمعبندیوبصریسازیانتخاابمقااالتشاكل5و4خصاو مقااالت
مندرجدربیشینهپووهشیوبیشینهتجربیبهشرحذیلاست.اینشكلهاامارهکامال
استرانشانمیدهدو درجدول1عنوان،مؤلاف،

مقاالتیکهتوسطمحققبررسیشده

پایگاهدادهونوعموسسهآموزشییااجالسونوعمجلهرامشخكنمودهاست.
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ای اس ای الزویر

0


شكل:5فراوانیمقاالتازنظرمنبع 

امرالد

گوگل
اسکالر

شكل:4تعدادمقاالتبرحسبپایگاهداده 

ارزیابیعملکردآنهادرزنجیره

پارادایمهاو

.خالصهایازتحقیقاتانجامشدهدرحوزهتلفیق

جدول1
تأمین(خالصهبیشینهتجربی) 
ردیف 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 11
 11
 12
 13
 14

منبع 

پارادایمهای

تحقیق 

الهیاریوهمكاران
( )2012
اکبرزادهو
الرح 
همكاران( )2012
ایزدیاروهمكاران
الرج 
( )1522
امیری و همكاران
الرج 
( )1521
ناب،سبزو
رویزوهمكاران
تابآور 
( )2011
یوسفو همكاران
چابكی 
( )2014
بیرانوند و همكاران
ناب 
( )2018
لیو همكاران
ناب 
( )2010
گلیگور و
چابكیوناب 
همكارانش ( )2011
گوین دان و
سبز 
همكاران( )2011
الری و همكاران
سبز 
( )2011
دونگوهمكاران(
تابآوری 

 )2010
مهرابی و کریمی
تابآوری 

نواد( )1520
ممتازوهمكاران
سبز 
( )2018
الرج 

فنمورداستفاده 

حوزهموردمطالعه 

آنتروپیتاپسیس 

شرکتهایداروییلردن 


دلفیفازیومدلساختاریتفسیری 

صنایعلبنی 

فازیومدلسازیپویا 

تحلیلشبكهای


خودروسازی 

تصمیمگیریچندمعیارهوسوارابرایوزن

دهیبهمعیارهاوآراسخاکستری 
ومدلسازی

تحلیلعملكرداهمیت()IPA
ساختاریتفسیری( )ISM

نیروگاههایسیكل

ترکیبیایران 

آزمونآماریANOVA

هوافضا 
صنعتنفتوگازو
پتروشیمیانگلستان 

مدلسازیریاضی 


صنعتنفتوگاز 

مدلسازیریاضی 


صنعتنفتعربستان 

تحلیلداده 

آرشیودادههای

کامپواستیت 

دیماتلفازی 

صنعتخودرو 

روشحداقلمربعاتجزئی 

112شرکتدرفنالند 

مدلسازیساختاریتفسیری 


صنایعتولیدیکشور
چین 

تحلیلعملكرداهمیت 

پتروشیمیایران 

دیماتل 

صنایعتولیدیپاکستان 
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روش پژوهش :
اینتحقیقکیفی،ازبعدهدفتوصیفیوازبعدزمانمقطعیاست.مكانمطالعهشارکت
ملیمناطقنفتخیزجنوبوزمانمطالعهازمردادماه1528تاپاییز1400میباشاد.در
این تحقیق ،پس از مطالعات نظری و مرور تحقیقات پیشین ،بامصاحبهینیمهساختاری
با11نفرازخبرگاناجراییودانشگاهیکهازروشنمونهگیریگلولهبرفیانتخاابشاده
اندودرجدول2پانلخبرگانفهرستگردیدهشاخكهایاولیهجمعآوریگردیادودر
قالبپرسشنامهبستهبهروشدلفایفاازیشایوههاایاقاداموشااخكهاایارزیاابی
عملكرد مدیریت زنجیره تأمین الرجتعدیل،اصاالح و سفارشایساازیشادند.ونظارات
ترکیبوهمگراگردید.پسازآنبااستفادهازفرایندتحلیلسلسلهمراتبایفاازی11وزن
هرکدامازشیوههامشخكوبرهمیناساساولویتبندیگردیدند،رابطهیسنجههای
عملكردیمنتخبباراهبردهایزنجیرهتامینالرجبادیماتلفاازیبررسایگردیادو
مدلییكپارچهازشیوههایمدیریتزنجیرهتأمینالرجوسنجههایارزیابیعملكردآن
شبیهسازیگردیدوبااستفادهازرویكاردپویاایی

درصنایعنفتوگازدرنرمافزارونسیم
سیستماثرشیوههایمدیریتزنجیرهتاأمینالرجدرصانعتنفاتو گاازبارعملكارد
زنجیرهتأمینموردآزمونقرارگرفتو بعدازآن ،باااجارایبرخایساناریوها نتاایجمادل
میشود .
جمعآوریگردید .مراحل اجرای پووهش در شكل1مشاهده 


جدول:2ویژگیهاوخصوصیاتاعضایپانلخبرگان
اعضایپانل 

توضیحات 

تعداد 

اساتیددانشگاهی 

اساتیدتولیدوعملیاتومرتبطبامدیریتزنجیرهتامین 

2

مدیراناجرایی 

مدیرانارشد،مدیرانپروژهاومدیرانعملیاتیشرکتملیمناطقنفتخیزجنوب 

1

کارشناسان 

کارشناسانمرتبطبازنجیرهتامینخرید،سفارشاتوتدارکاتکاالیشرکتوتامین
کنندگانباتجربهبیشازدهسالومشتریاندائمیوموقت 

0
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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




مرحله ششم  :شبيه سازي زنجيره تامين در ونسيم




مرحله ششم :نتيجه گيري و پيشنهادات



پايان

شكل.1مراحلاجرایپووهش 

هاویافتهها :


تحلیلداده

هایپارادایمهاایزنجیارهتاأمینجهات


یکازشیوه

برایآنكهبدانیمکدام
مرحله اول:
استفادهدرمدلبومیزنجیرهتأمینالرجصنعتنفتوگازقابلاستفادهاساتفهرسات
کاملیازشیوههابنابهادبیاتموضاوعومصااحبهباازبااخبرگاانمطاابقبااجادول5

گردآوریگردید .
.شیوههایپیشنهادیبهخبرگانمستخرجازمرورادبیاتموضوع 

جدول3
پارادایم 

کدشیوههایپیشنهادی 


تعدادشیوههایپیشنهادی 


ناب 

L1…L49

49شیوه 

تابآور 

R1…R23

23شیوه 

چابک 

A1…A28

28شیوه 

سبز 

G1…G64

64شیوه 
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مرحلهدوم:نظراتخبرگاندرخصو اهمیتشیوههایدارایاولویاتازهرکاداماز
راهبردهایهایچهارگانهبراساسطیففازیجادول4گاردآوریگردیاد،ابازارماورد
استفادهپرسشنامهبستهوروشتحلیلاینشیوههابراساسدلفیفازیباودهودرطای
سهفازنظرات11نفرخبرهجمعآوری،ترکیبوهمگراگردیدکهروابطونتایجاینگام
بهشرحزیراست .
جدول:4عباراتزبانیواعداددلفیفازی )(Martinez.et al,2011

عبارتزبانی 

عددفازیمثلثی 

کامالًزیاد

) (9,10,10

زیاد 

)(7,9,10

تاحدودیزیاد 

) (5,7,9

متوسط 

) (3,5,7

تاحدودیکم 

) (1,3,5

کم 

) (0,1,3

کامالًکم 

) (0,0,1

هایزیراستفادهمیشود.

برایتجمیعنظراتخبرگاناز 
رابطه
رابطه )1
رابطه )2
رابطه )5
رابطه )4

(

)

̃

) (

∏

) (

درروابطباالاندیس  iبهفردخبرهواندیس  jبهشااخكتصامیمگیاریاشاارهدارد.
همچنینمقداردیفازیشدهمیانگینعددفازیازرابطهزیربهدستمیآید .

رابطه )1

پسازسهمرحلهارائهیشیوهایمرحله1بهخبرگانوجمعآورینظاراتهرکاداماز
11خبرهکهدرتحقیقمشارکتداشتهاندواجماعنظرباهوجاودآمادهنتاایجمرحلاه
نهاااییدرجاادول1خالصااهشاادهاساات،همانطوریكااهدرایاانجاادولمشااخكاساات
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باشندازنظرخبرگاندارایاهمیتمیباشند .


وباالترمی
شیوههاییکهدارایوزن8

یافتههایمرحله :2

-1ازمجموعاً42شیوهواقدامارائهشدهبهخبرگانمربوطبهپارادایمناب،تعداد55
اقدامازنظرخبرگاندارایاهمیتنمیباشاندواولاویتیبارایباهکاارگیریدرزنجیاره
تأمیننفتوگازندارند.تعداد2اقدامجدیدتوساطخبرگاانباهاقاداماتپیشانهادی
منتجازادبیاتموضوعاضافهگردید .
-2ازمجموعاً25شیوهواقدامارائهشدهبهخبرگانمرباوطباهپاارادایمتاابآور،
تعداد1اقدامازنظرخبرگاندارایاهمیتنمیباشاندواولاویتیبارایباهکاارگیریدر
زنجیرهتأمیننفتوگازندارناد.تعاداد0اقادامجدیادتوساطخبرگاانباهاقادامات
پیشنهادیمنتجازادبیاتموضوعاضافهگردید .
-5ازمجموعاً28شیوهواقدامارائهشدهبهخبرگاانمرباوطباهپاارادایمچاباک،
اقدامازنظرخبرگاندارایاهمیتنمیباشندواولاویتیبارایباهکاارگیریدر

تعداد10
زنجیرهتأمیننفتوگازندارناد..تعاداد4اقادامجدیادتوساطخبرگاانباهاقادامات
پیشنهادیمنتجازادبیاتموضوعاضافهگردید .
-4ازمجموعاً04شیوهواقدامارائهشدهبهخبرگانمربوطبهپارادایمسابز،تعاداد
48اقدامازنظرخبرگاندارایاهمیتنمیباشندواولویتیبرایبهکاارگیریدرزنجیاره
تأمیننفتوگازندارند .
رواییوپایاییپرسشنامههایدلفیفازیباCVR=0.73و CVI=0.8تأییدگردید.
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مرحلهسوم:تعیینوزنشیوههایمنتخب:دراینمطالعهبرایاجرایفراینادتحلیال
سلسلهمراتبیدلفیفازیازروشارائهشدهتوساطلیاووچان1اساتفادهشادهاسات.از

متخصصانخواستهمی شودکهپارامترهایمؤثربرتصمیمراباتوجهبهمیازاناهمیات
آنهابهصورتکیفیویادرصورتامكانبهصاورتکمایامتیاازدهیکننادودرایان
استفادهشدهاست .

نظرسنجیازمقیاسهایجدول5

برایمحاسبهاعدادفازی،نظراتحاصلازنظرسنجیبهطورمستقیممدنظرقرارگرفتند.
براساسمنطقاعدادفازیمثلثی،مقادیربیشینهوکمینهنظراتمتخصصانباهعناوان
نقاطمرزیومیانگینهندسیبهعنواندرجهعضویتاعدادمثلثیفازیثبتمیشاوند.
صورتزیرتعریفمیشود .


دراینحالت،یکعددفازیبه
رابطه )0

̃

رابطه )1

)

رابطه )8

(

∏

رابطه )2

)

(

درروابطفوق ̃ ،بیانگراهمیتنسبیپارامتر  iبرپارامتر  jازدیدگاهفارد  kامو بااه
ترتیابحادباالو حدپاییننظراتو نیزمیانگینهندسیایننظراتمایباشاد.
ایتعریفشادهانادکااه،ایانمؤلفاههاادر

هایعددفازیبه 
گونه


بدیهیاستکهمؤلفه
تغییرمیکنند

[ ،
بازه]
باتوجهبهاعدادفازیبهدستآمدهدرمرحلاهقبل،ماتریسمقایسههاایزوجایفاازی
زیرتشكیلمیشود

رابطههای
تمامشیوههایمنتخبمرحلهقبلبراساس 

بین
رابطه )10



̃

̃,

] ̃ [=̃
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(

)

)

([


وزنفازینسبیپارامترهاازروابطزیرمحاسبهمیشوند :دراینروابط،نمادضرباعداد

فازی،نمادتقسیماعدادفازیونمادجمعاعدادفازیمایباشاند.اگارودوعاددفاازی
باشند،آنگاهخواهیمداشت :
نیزیکبردارسطریاستکهنشاندهندهوزنفازیپارامتر iاماست 


رابطه )11
رابطه )12
رابطه )15

ماتریس سطر

ستون

ستون هر فازی میانگین

رابطه )14

وزن عامل
ضرب فازی اعداد

درنهایتبهمنظورغیرفازیکردنوزنپارامترهاا،طباقرابطاهزیارمیاانگینهندسای
مؤلفههایعددفازیوزنپارامترهاباهدساتمایآیادوباهایانترتیاب،وزنپارامترهاا
صورتیکعددقطعیبیانمیشوند :


به
رابطه )11

∑
∑

بامقایسهدوبهدوتمامشیوههایمنتخبتوسطخبرگانواعماالدلفایفاازیسلساله
مراتبیوزنپارادایمهاوزنشیوههایمدلاستخراجگردیدکهبهطورخالصهدرجادول
نشاندادهشدهاست .

0
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بندیشیوههایمدیریتزنجیرهتأمینالرجدرصنایعنفتوگازبراساسدلفیفازیسلسلهمراتبی 
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0016.0
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~Zi

وزنغیرفازیمؤلفهi

کدشاخك

نام
شاخك

~Z

Wi~:وزنفازیمؤلفه

اولویت

تجمیعپارامترها

00
پارامتر


برایآنكهبدانیمکهکدامیکازپارادایمهایزنجیرهتأمینازنظرخبرگاندارایاولویات
باالتریاستازمیانگینوزنشیوههایمنتخبهرکدامازپارادایمهابراساسمقایساات
زوجبهعملآمدهدرتحلیلسلسلهمراتبیفازیاستفادهکردهایموبادینگوناهنتاایجدر
بهطورخالصهدرجگردیدهاست .
جدول 1

ارائهمدلیبرایارزیابیعملكردزنجیرهتأمینالرجدرصنایعنفتوگاز|
جدول: 7اولویتراهبردهایزنجیرهتأمینالرجبراساسدلفیفازیسلسلهمراتبی 
ردیف 

راهبرد 

1

تابآوری 


وزن 

نمادراهبرد 
R

 0/25405

2

ناب 

L

 0/25188

5

سبز 

G

 0/2396

4

چابک 

A

 0/23799

وزن معیار
چابک
سبز
ناب
تاب آوری
0.26

0.25

0.24

0.23

0.22


شكل-0وزنمعیار 

وزن زیر معیار
0.019
0.018
0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
چشم انداز گواهینامه برنامه ریزی فرهنگ
پیشرفته مدیریت
بلند مدت
Iso
14001
ریسک
منابع
بازار
شكل-1وزنهرزیرمعیار 
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یافتههایمرحلهسوم :


تابآوریمهمترینپارادیمزنجیرهتأمینالرجدرصانایعنفاتوگاازاساتوبااالترین
هایبعدازنظراولویتمیباشند .


وچابکدررده
اولویترادردوپارادایمهایناب،سبز

برنامهریزیپیشرفتهمنابعمهمتریناقدامبرایبهبودعملكردزنجیرهتأمینالرجنفتو
وچشماندازبلندمدتباازار

گازاستوفرهنگمدیریتریسکوگواهینامهایزو14001
درردههایبعدبرایبهبودعملكردزنجیرهتأمینالرجنفتوگازقراردارند.

رواییوپایاییپرسشنامهدلفیفازیسلسلهمراتبی:بر اساس تعداد خبرگانی که سؤاالت
قابلقباول بایساتی بایش از 0.49
دادهاند  11نفر ،حداقلمقدار  CVR
را مورد ارزیابی قرار 
باشد.درتحقیقباهعمالآمادهتعاداد14نفارازخبرگاانگویاههاایبااالراضاروری
قابلقبول برای شاخكCVI
دانستندوازاینروشاخكCVR=0.86بود.حداقل مقدار 


می
مستقل از تعداد خبرگانبرابر 0.79استو اگر شاخكCVIبرای گویهای کمتر 0.79از
باشد آن گویه بایستی حذف شود .شاخك  CVIبرای مربوط بودن درواقع باه ایان ساؤال
بهاندازه کافی مرتبط است.از طرفی شاخك  CVIبارای واضاح
میدهد که آیا گویه 
پاسخ 
میدهد که آیا گویاهباهانادازه کاافی واضاح و قابالدرکاسات.
بودن به این سؤال پاسخ 
عملآمدهباتوجهبهانتخاب14نفرازخبرگانمقدار0.25
یتحقیقبه 

شاخك CVIبرا
است.درپووهشکیفیکسبرواییباکسبپایایینیزهمراهاست .
مرحلهچهارم:بهمنظورشناسااییرواباطباینشایوههاایمنتخابوتأثیرگاذاریو
پاسخدهناد ه

تأثیرپذیریهرکدامازشیوههابرهمدیگربااستفادهازدیماتلفازیاز هر

میشود که اثر مستقیمی که به نظر وی عنصرiبرعنصر  jداردرامشاخكکناد،
خواسته 
میتواند با امتیازPijمشخك شود؛وبرایاینکارازطیففازیوعبااراتزباانی
این اثر 
استفادهشدهاست .

جدول8
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جدول.8طیففازیوعباراتزبانیمعادلدرفندیماتل 
متغیرزبانی 

معادلکمی 

معادلکمیفازی 

بیتأثیراست 


0

0

1

5

تأثیرناچیزیدارد 

1

1

5

1

اثرمتوسطدارد 

2

5

1

1

اثرزیاد 

5

1

1

2

اثربسیارزیاد 

4

1

2

1

سؤال:آیامتغیرAبربهوجودآمدنیابهبودمتغیرBمؤثراست؟ 

دویشیوههایهرکادام


وبرایهرکدامازخبرگانماتریسیکهازمقایسهزوجیدوبه
تشكیلمیشود .



ازپارادیمهایموردمطالعهاستبهصورت ] [
نامیموبهصورت ] [ نشانمایدهایمکاه

تصمیمگیری اولیه را A
می

ماتریس
درآن ∑ ] [است.ماتریساثاراولیاهDاز طریاق نرمااالیز کاردن مااتریس
در این ماتریس عناصر روی قطار اصالی
بهدستمیآیدو ] [

تصمیم اولیهA
همگی برابر با صفر هستند .
میآید :
ماتریسDبا استفاده از روابط  10بهدست 
رابطه )10
]

رابطه )11
رابطه )18

∑

[

]

[

∑

ماتریساثرکلTنامیدهمیشودوبراساسرابطهزیرباهدساتمایآیادوIمااتریس
واحداست.
رابطااه12
)
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مستقیموغیرمستقیمشیوههایزنجیرهتأمینالرج 

جدول-9ماتریساثرکامل

ک
د

گواهینامهایزو
14001

فرهنگمدیریت
ریسک

برنامهریزی
پیشرفتهمنابع

چشمانداز

بلندمدتبازار

C3

C2

C1

C0

1/166479771

0/804771733

1/226390256

0/989250439

C
0

1/267112549

0/932163403

1/059947835

1/355383807

C
1

1/389990257

0/759597431

1/388514059

1/369717148

C
2

0/67955375

0/553342149

0/837986171

0/922025663

C
3

نامشاخص
چشماندازبلندمدت

بازار
برنامهریزی
پیشرفتهمنابع
فرهنگمدیریت
ریسک
گواهینامهایزو
14001


وستونها در ماتریسTبهترتیببااباردار D,Rنشااندادهمایشاودو

مجموع سطرها
روابطزیرراباتفسیرپایینیخواهیمداشت.
رابطه )20
رابطه )21

رابطه )22

∑

∑

]

[

]

[

]

[

میشود کا ه
معیارهاییکهD-Rمثبتدارندتأثیربیشتریبردیگرمعیارهادارندوتصور 
میشوند.معیارهاییکهD-Rمنفایدارنادتاأثیر
اولویت باالتری دارند وفرستنده نامیده 
بیشتریازدیگارمعیارهاامایگیرنادوتصاور مایشاود کاه اولویات کمتاری دارناد و
میشوند .
دریافتکنندهنامیده 

 D+Rمیزان روابط بین هر معیار با معیاار دیگار را نشاان مایدهادمعیارهااییکاهD+R
بیشتریدارندروابط بیشتری با معیارهای دیگاردارنادومعیارهااییD+Rکاهکمتاری
دارندروابط کمتری با دیگر معیارها دارند .
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روابطعلیشیوههایمنتخب 

جدول-11
Di-Ri

Di+Ri

Ri

Di

کد

-0/44948

8/823269

4/636377

4/186892

C0

0/101769

9/127446

4/512838

4/614608

C1

1/857944

7/957694

3/049875

4/907819

C2

-1/51023

7/496044

4/503136

2/992908

C3

نامشاخص
چشماندازبلندمدتبازار

برنامهریزیپیشرفتهمنابع
فرهنگمدیریتریسک
گواهینامهایزو14001

حدآستانهراازمیانگینهندسیعناصرموجوددرماتریساثرکامالباارابطاه22باه
دستمیآوریم .

√

رابطه )25


0/05155

=آستانه حد

MicMac Analyses
2.5
2
1.5
1
0.5
0
10

8

4

6

2

0

-0.5
-1
-1.5
-2

Di+Ri,Di-Ri


شکل-8نمودارعلّیزیرمعیارها 
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ویافتههایمرحله:4

تحلیلIRM

معیاربرنامهریزیپیشرفتهمنابعوفرهنگمدیریتریسکمعیارهایبااولویتبااالتری
هستندوفرستندهمیباشند .

معیارهایچشماندازبلندمدتبازاروگواهینامهایزو14001اولویاتپاایینتاریدارناد
کنندهمیباشند .


دریافت
معیارهایچشماندازبلندمدتوبرنامهریازیپیشارفتهمناابعرواباطبیشاتریبااساایر
معیارهادارندومعیارهایفرهناگمادیریتریساکوگواهیناماهایازو14001رواباط
کمتریباسایرمعیارهادارند.
رواییوپایاییپرسشنامهدیماتلفازیشیوهها:بر اساس تعداد خبرگانی کاه ساؤاالت را

قابلقباول بایساتی بایش از 0.49
دادهاند  ) 15نفر( ،حداقلمقدار  CVR
مورد ارزیابی قرار 
باشد.درتحقیقباهعمالآمادهتعاداد12نفارازخبرگاانگویاههاایبااالراضاروری
قابلقبول برای شااخكCVI
دانستندوازاینروشاخكCVR=0.6بود.حداقل مقدار 


می
مستقل از تعداد خبرگانبرابر 0.79استو اگر شاخكCVIبرای گویهای کمتر 0.79از
باشد آن گویه بایستی حذف شود .شاخك  CVIبرای مربوط بودن درواقع باه ایان ساؤال
بهاندازه کافی مرتبط است.از طرفی شاخك  CVIبارای واضاح
میدهد که آیا گویه 
پاسخ 
میدهد که آیا گویاهباهانادازه کاافی واضاح و قابالدرکاسات.
بودن به این سؤال پاسخ 
عملآمدهباتوجهبهانتخاب14نفرازخبرگانمقدار0.25
یتحقیقبه 

شاخك CVIبرا
است.درپووهشکیفیکسبرواییباکسبپایایینیزهمراهاست .
تأثیراقداماتزنجیرهتأمینالرجبرسنجههایعملکردی :

مرحله :5شناسایی

بااستنادبهمقاله(ایرانزاده،فتحیهفشجانیومهاریباباادی)1400،ورساالهدکتارا
)شیوههایمنتخببراساسانتخابخبرگانوزندهایمربوطاه

مهریبابادی(1400
باسنجههایعملكردزنجیرهتأمیندارایرابطهمیباشندوایانرواباطدرمادلساازی
انجامشدهدرونسیمشبیهسازیگردیادهاساتوتاأثیرشایوههاایمنتخابباربهباود
عملكرددرنمودارهایشكل2نشاندادهشدهاست:
کارگیریسیستمبرنامهریزیپیشرفتهمنابع :

سناریو :1
به

برنامهریزیمنابعسازمانی2شاملطیفوسیعیازفعالیاتهاایمختلفایاساتکاهباه
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بهبودعملكردیک سازمان منتهیمیشودوتمامدادههاوفرایندهاییاکساازمانرادر
یکسیستمنرمافزاریودرقالبیکبانکاطالعاتیبهصورتپیوساته،مانظمودقیاق
5
،ماشینآالت4،پاول1و

مدیریتمینمایداینسامانههمهیمنابعسازمانازجملهمواد
نیرویانسانی0راشاملمیشودوبهسازمانهاوشرکتهاکمکماینمایادتاافرایناد
دقیقبرنامهریزیکلیهمنابعسازمانرادرجهتکاهشهزینهوافزایشدرآمدمدیریت
نمایند.بهکارگیریسامانههایبرنامهریزیپیشرفتهمناابعباعا افازایشیكپاارچگیو
تأمینوتولیدوتحویلبهموقعوکاهشزمانتأخیرمیگرددزیراباشفافیتاطالعااتی
ویكپارچگیجریانهازمانتاخیرتحویلکاهشپیدامیکندوباع کاهشهزیناههااو
کاهشزمانتأخیرتولیدمیگردد .

جدول:11تاثیرکمیاقداماتبرعملکردزنجیرهتأمین 
)(Norm

StDev

Median

Mean

Max

Min

Count

Variable

Selected Variables for Time (Month) from 0 to 12 Runs: Nisoc Supply Chain
.3379

0

121

ERPII

.9072

1.121

.3786

.1296

.9

-2.9e-7

121

Risk Managment Culture

.6239

-7.6e-8

121

Risk Response Program

.9236

.3813

.36

.4128

1.325

.1186

.02869

.08948

.566

0

121

Timely Supply

1.705

.09771

0

.05731

0

121

TimelyDeliver

1.006

.1066

.2

.106

.3304

.2

121

TimelyProduction

.1785

.03799

.2

.2128

.5203



همانطوریكهازدادههاایاساتخراجیمادلدرشابیهساازدرجادول11مشااهدهمایشاود.
سیستمهایبرنامهریزیپیشرفتهمنابعبرمتغیرهایتحویالباهموقاعوتاامینباهموقاعتاأثیر
مستقیمیداردوبابهکارگیریسیستمهایبرنامهریزیپیشرفتهمنابعتحویلوتأمینباهموقاع
تواندافزایشپیدانمایدوباکاهشزمانتأخیربهانادازه0.001هزیناههاایزنجیارهتاأمین

می
شوددرمدلبهخوبیمشاخكاساتکاهعملكاردزنجیارهتاأمینو


درصدکمترمی
حدود2
متعاقبآنسودآوریشرکتبابهکارگیریاینسامانهبهباودقابالمالحظاهایپیادامایکناد.
افزایش55درصدیاجرایسامانههایبرنامهریزیپیشرفتهمنابعتوأمباباهکاارگیریفرهناگ
مدیریتریسکمیتواندزمانتأمینراتا1درصدوزمانتحویلراتا10درصدوزماانتولیاد
راتا20درصدکاهشدهدوسبببهبودعملكردزنجیرهتأمینشود .
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ریزیپیشرفتهمنابعوبهبودتحویلبهموقع 


سیستمبرنامه
شکل.9

همانطوریکهدرنمودارشكل2مشخكاستدرترنادزماانی12ماهاهبعادازمااه
چهارموپیادهسازیتدریجیسامانهبرنامهریزیپیشرفتهمنابعواجارایتاوأمفرهناگ
مدیریتریسکطورمحسوسیزمانتحویلکاهشپیدامیکنادوتحویالباهموقاعتاا

حدود28درصدنیزمیتواندبهباودپیاداکناد.باراسااسشابیهساازیباهعمالآماده
پیادهسازیسامانههایبرنامهریزیپیشرفتهمنابعدرسازمانبهبهبودعملكاردزنجیاره
تأمینمنجرمیشودکاهبااتحقیقاات(یگاانگی،صافرخانیوموفاق)1528،و(امیاری،
فرزادفرونظااری)1524،و(رحمااانیزادهوزرآبااادی)1521،و)(Anand & Kodali,2008و
)(Shah & Ward,2003همسومیباشد .
سناریو:2فرهنگمدیریتریسک:معیارهایرفتاریفردیوگروهیدریکسازمان
کهقابلیتشناسایی،فهموتحلیل،بح آزادانهواقدامدربارهریسکهایجااریوآتای
رابهعناوانفرهناگمادیریتریساکدرنظارمایگیاریم،فرهناگ
رافراهممیسازد 
مدیریتریسک،مجموعهباورهایمشترکدربدنهوتمامیالیههایسازماناساتکاه
فرایندهایمدیریتیناخودآگاهبرمبناوبساترآنجااریمایشاوند .فرهناگمادیریت
ریسکباع میشودکهبرنامهیعملیبرایشناساییوپاسخبهریسکهاادرشارکت
داشتنبرنامهپاسخبهریسکوقوعرخدادهاییکهپیشبینایشاده

وجودداشتهباشد،با
استاختاللیدربرنامهتأمینوتولیدونهایتاًتحویلبهمشاتریباامنشاأرخادادباه
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وجودنمیآیدوبرهمیناساستأمینبهموقاعوتولیادوتحویالباهموقاعراخاواهیم
داشتبهگونهایکاهزماناهایتااخیردرصاورتباروزرخادادهاکنتارلشادهاساتو
همانطوریكهازدادههاونمودارمشخكاستباافزایششناساییریساکهااومتعاقاب
آنجدیتپرداختنبهریسکهایواقعیتاأمینوتولیادوتحویالباهانادازه5درصاد
هزینههایزنجیرهتأمینتا1درصدکمترمیشودوازآنجاعملكردزنجیرهتأمینبهباود
پیدامیکند .


فرهنگمدیریتریسکوبهبودتأمینبهموقع 

شکل-11

همانطوریکهدرنمودارشكل10مشخكاستدرترندزماانی12ماهاهبعادازمااه
چهارمواجرایعملیفرهنگمدیریتریسکتوأمبابرنامهریزیپیشرفتهمنابعبهطاور
کندوتأمینبهموقاعتااحادود100درصادنیاز

محسوسیزمانتأمینکاهشپیدامی
آمدهوباتوجهبهدادههایجادول11

میتواندانجامگردد.براساسشبیهسازیبهعمل
یفرهنگمدیریتریسکدرسازمانمیتوانادزماانتاأمینراتاا1

افزایش41درصد
درصدوزمانتحویلراتا10درصدوزمانتولیدراتا20درصدکاهشدهدومنجار
بهبهبودعملكردزنجیرهتأمینشودکهباتحقیقاات)(Soni. et al,2014و(اساماعیلزاده
وهمكاران)1522،همسومیباشد.
سناریو  :5اخذگواهینامهایزو:14001اخذگواهینامهایزو14001شارکتراقاادر
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میسازدکهیکرویكردسامانمندبرایتعیاینودساتیابیباهاهادافزیساتمحیطای
پیادهسازیکندوپایشدستیابیبهایناهدافباهطاورمانظمانجاامپاذیردوباهطاور
غیرمستقیمبارهماهشارکاباهنحاویتاأثیرمایگاذاردکاهشایوههاایساازگارترباا
محیطزیسترااتخاذکنند .

پیادهسازیاستانداردهایزیستمحیطیسببمیشودکهدرمصرفمنابعانارژیو
مصرفمنابعآبومصرفسوختصرفهجوییحداکثریصاورتپاذیردوازطرفایباا
کاهشآلودگیهایمحیطیوکاهشضایعاتدرآمدهایزیساتمحیطایبارایشارکت
حاصلگرددوبهافزایشدرآمدردزنجیرهتأمینمنجارگارددوباعا بهباودعملكارد
زنجیرهتأمینبهلحاظزیستمحیطیگرددبهگونهایکهبراساسدادههایمدلاجرای
محیطیمطابقبااستانداردهایزیستمحیطیساببافازایش1درصادی

الزاماتزیست
درآمدهامیگردد .


وبهبوددرآمدهایزیستمحیطی 

شکل.11گواهینامهایزو14111

همانطوریکهدرنمودارشكل11مشخكاستدرترندزماانی12ماهاهبعادازمااه
چهارمواخذگواهینامهایزو14001بهطورمحسوسیدرآمدهایزیستمحیطیافزایش
درصدمیتواندنسبتبهوضعیتفعلیافازایش

پیدامیکندوایندرآمدهاتاحدود41
پیداکند .
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جدول:12تاثیرکمیاقدامگواهینامهایزو14111برعملکردزنجیرهتأمین 
)(Norm

StDev

Median

Mean

Max

Min

Count

Variable

.9236

.3813

.36

.4128

.9

-2.9e-7

121

Iso14001

.9188

19,220

18,670

20,920

46,190

-.01596

121

Environmental Revenue

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


براساسشبیهسازیبهعملآمدهوباتوجهبهدادههایجدول12افزایش41درصادی
انطباقباااساتانداردهایزیساتمحیطایواجارایفرماانهااایازو14001مایتواناد
محیطیرابهطورمتوسط20برابارکنادومنجارباهبهباودعملكارد

درآمدهایزیست
زنجیرهتأمینشودکهباتحقیقاات][20-15مطابقاتدارد .همانطوریكاهدرشاكل12
مشخكاستعملكردزنجیرهتأمیننفتوگازوسودشارکتدرصاورتباهکاارگیری
شیوههایبرنامهریزیپیشرفتهمنابعوفرهنگمدیریتریسکوگواهینامهایزو14001
وداشتنچشماندازبلندمدتبهبازارهایآتیمیتواندبهطاورمحسوسایافازایشپیادا
کندواثرایناقداماتدرنمودارشكل12درمقایسهبازنجیرهتأمینقدیمیباهلحااظ
بهبودعملكردمشهوداست.

شدهوتحتتأثیراقداماتانجامشده


هایتعریف

بهبودعملکردزنجیرهتأمینبراساسشاخص
شکل.12

مدلمفهومینهایی :

دراینپووهشدرخصو اثراقداماتالرجبربهبودعملكاردزنجیارهتاأمینواحصاا 
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سنجه هایعملكاردیباابررسایادبیااتموضاوعاقاداماتفرهناگمادیریتریساک،
یستممدیریتبرنامهریزیپیشارفتهمناابعوداشاتندیادگاه

گواهینامهایزو،14001س
بلندمدتبرایشرکتدرنظرگرفتهشادوسانجههاایهزیناه،ساود،زماانتااخیرو
یكپارچگیبرایزنجیرهتأمیندرنظارگرفتاهشادباااقتبااسازمادلمفهاومی][41
سنجههایعملكردیواقداماتموردنیاازدرشاكل15درقالابمادلمفهاومینهاایی
ارائهشدهاست .


شکل.13مدلمفهومینهایی

پیشنهادها:

نتیجهگیری و

شرکتهاینفتوگااز ازلحااظ عملكارد در ساطح پاایینی قاراردارناد .

زنجیره تأمین

تأمینمیتواند صنعتنفتوگاازکشاور را در

شیوههای الرج در زنجیره
بیتردید اجرای 

رقابتپذیر و رسیدن به عملكردیبهتریاری دهد؛ بنابراین مدیران در

ایجاد زنجیره تأمین
رویاستفادهازپارادایمهای جدید بارای دساتیابی باه عملكاردبهتار

این صنعت باید بر
بهعنوان مزیت رقابتی تمرکاز کنناد.در ایان مقالاهمادلباومی جدیادی
زنجیرهتأمین 
متناسبباشرایطوضعیتخا کشورمانمتشكلازمهمترینشیوههایپااردایمالرج
بابهرهگیریازنظرخبرگانزنجیره تأمین ارائه شد وماوردتحلیالقارارگرفاتپاس از 

شناساییشیوه هاواقداماتازادبیاتموضوعوتحلیالباراسااسرواباطوروشهاای
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مختلف ،تعداد چهارشیوهبرایبهبودعملكردزنجیرهتأمین انتخابگردیدوروابطایان
اقدامهانیزمشخكگردیدوسپسدرقالبمدلسازیپویانحوهتعاملاقداماتمنتخب
هایعملكردیموردمدلسازیوتحلیلقرارگرفت 


بهبودزنجیرهتأمینباسنجه
نتایج :












شیوههایمدیریتدانشومدیریتقراردادهایصانعتنفاتباهمنظاوربهباود
هزینههاوافزایشکیفیتازنظرخبرگانبایدبهاقاداماتپیشانهادیمناتجاز
ادبیاتموضوعدرپارادایمناباضافهگردند .
شیوههایمدیریتارتباطباتأمینکنندگانوباالکچاینومادیریتالزاماات
رتابآوریزنجیرهتأمینبایدبهاقداماتپیشانهادیمناتجاز
باالدستیبهمنظو 
ادبیاتموضوعدرپارادایمتابآوراضافهگردند .
شیوههایمدیریتتغییرواینترنتاشیا وچشامانادازبلندمادتباازارازنظار
خبرگانبایدبهاقداماتپیشنهادیمنتجازادبیاتموضوعدرپاارادایمچاباک
اضافهگردند .
معیارهایچشماندازبلندمدتوبرنامهریزیپیشرفتهمناابعرواباطبیشاتریباا
سایرمعیارهاادارنادومعیارهاایفرهناگمادیریتریساکوگواهیناماهایازو
14001روابطکمتریباسایرمعیارهادارند .
تطبیقبااستانداردهایزیستمحیطیواجرایفرمانهاایزو14001مایتواناد
درآمدهایزیستمحیطیراافزایشدهدومنجارباهبهباودعملكاردزنجیاره
تااأمینشااودکااهباااتحقیقااات )Carvalho & (،(Akbarzadeh.et al,2019
(Shaker.et al,2020)،)Machado,2014و(ایزدیاااروهمكاااران)1399،مطابقاات
دارد.
تعهدمدیرانارشدبهمدیریتریسکهاواجارایفرهناگمادیریتریساکدر
سازمانمیتواندباع کاهشزمانتأمین،زمانتحویلوزماانتولیادشاودو
سببتأمینوتولیدوتحویلبهموقعگرددومنجرباهبهباودعملكاردزنجیاره
تأمینشودکهباتحقیقات)(Soni.et al,2014و(اسماعیلزادهوهمكاران)1522،
همسومیباشد 
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پیادهسازیواجرایسامانهبرنامهریزیپیشرفتهمنابعباع کاهشزمانتحویل
میگرددوتحویلبهموقعمی توانادبهباودپیاداکناد.باراسااسشابیهساازی
هایبرنامهریزیپیشارفتهمناابعدرساازمانباه


سازیسامانه
بهعملآمدهپیاده
بهبودعملكردزنجیرهتأمینمنجرمیشودکاهبااتحقیقاات(یگانگی،صافرخانی
وموفاااااق)1528،و(امیاااااری،فرزادفرونظاااااری)1524،و(رحماااااانیزاده
وزرآبادی)1521،و)(Anand & Kodali,2008و)(Shah & Ward,2003همسومی
باشد .
تابآوریمهمترینپارادیمزنجیرهتاأمینالرجدرصانایعنفاتوگاازاساتو
باالتریناولویترادردوپارادایمهااینااب،سابزوچاباکدرردههاایبعادی
ازنظراولویتمیباشند .

برنامهریزیپیشرفتهمنابعمهمتریناقدامبرایبهباودعملكاردزنجیارهتاأمین
الرجنفتوگازاستوفرهناگمادیریتریساکوگواهیناماهایازو14001و
چشماندازبلندمدتبازاردرردههایبعدبرایبهبودعملكردزنجیرهتأمینالرج
نفتوگازقراردارند.ایننتیجاهبااتحقیقاات)(Anand & ،(Agarwal.et al,2007
)(Shah & ،(Berry.et al,2003)،(Swafford. et al,2008)،Kodali,2008
)(Ben Naylor.et al,1999)،Ward,2003و)(Iakovou.et al,2007همراستاست .
تأمینوتولیدوتحویلبهموقعباع میشودکهزمانتأخیردرزنجیارهتاأمین
بهطورمحسوسیکاهشیابدوسببکاهشهزینه،کاهشزمان،کاهشمیزان
موجودیوافزایشرضایتمشتریمیشودبدینترتیبباعا بهباودعملكارد
زنجیرهتأمینمیگرددوایاننتیجاهبااتحقیقاات)Azevado. et ،(Cruz,2012

)(Shah & Ward,2003)،( Berry. et al,2003)،(Anand & Kodali,2008)،al,2011و
)(Mahidhar,2005همراستاست .
درصنایعنفتوگازایجاددرآمدهایزیستمحیطیباع افزایشسودزنجیاره
تأمینمیگرددوعملكردزنجیرهتأمینارتقا پیادامایکناد؛وایاننتیجاهباا
تحقیقات) (Azevedo. et al,2011و)((Cruz,2012ایزدیاار،طلوعیوسایدحساینی
)1399،همراستاست .
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پیشنهادها :






شناساییمعیارهاوشیوههایتلفیقزنجیرهتاأمینالرجوزنجیارههاایتاأمین
نسلچهاردرصانایعنفاتوگاازمایتواناددرپاووهشهاایآتایموردتوجاه
پووهشگرانقرارگیرد.
درپووهشانجامشدهبیشترین شكاف شرکت ملیمناطقنفاتخیازجناوبدر

انعطافپذیریویكپارچگیزنجیرهتأمینبودهاست؛ بنابراین ،شارکت بایادباه

کارگیریشیوههایالزمازپاردایمهای مناسببهاینموضوعتوجاهکاردهو


به
نسبتبهبهبودعملكاردزنجیارهتاأمینخاوداقادامنمایاددرمرحلاهبعادی
هزینههایزنجیرهتأمینتامقدارمطلوبشكافزیادیدارندوزمانتأخیرنیاز
هایمناسبدراینپووهشمعرفیگردیدهاند .


درزنجیرهتأمینباالاست.شیوه
این پووهش بر صنعت نفتوگازمتمرکز بوده است وتعمیم نتایج آن باه ساایر
پووهشهایی در این

میشود که
امكانپذیر نیست ،به پووهشگران پیشنهاد 

صنایع
زمینه برایسایر صنایع تولیدی انجام دهند  .

نوشتها 


پی
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
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., Töyli, J., Solakivi, T., Ojal, L
15. Dong, D., Liu, J., & Zhou, H
16. Ubaidullah Mumtaz, Yousaf Ali, Antonella Petrillo, Fabio De Felice
17. FDAHP
18. Liu and Chen
)19. Enterprise resource planning(ERP
20. Material
21. Machine
22. Money
23. Man
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Presenting a Model for Evaluating LARG Supply
Chain Performance in Oil and Gas Industries: A
study on National Iranian South Oil Company)
Ezatollah Mehri Babadi1
Soleyman Iranzadeh2
Kiamars Fathi Hafshejani3
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 semistructured 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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