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سبص

*،2، صّشا دلـبد1هحوذ هیشاثی
 

اػتبدیبس، گشٍُ هٌْذػی كٌبیـ، داًـگبُ هیجذ، هیجذ، ایشاى 1  
(دارمکبتببتذهعه) ثبؿگبُ پظٍّـگشاى خَاى ٍ ًخجگبى، ٍاحذ یضد، داًـگبُ آصاد اػالهی، یضد، ایشاى 2  

1397، پزیشؽ: تیش هبُ 1397، اكالحیِ: خشداد هبُ 1396اػفٌذ هبُ تبسیخ دسیبفت:   
 

چکیده

تَاًذ هٌدش ثِ ثْجَد ؿْشت ؿشوت ٍ سضبیت هـتشی ٍ اثتىبسات صیؼت هحیغی ٍ وبسایی هٌبثـ ٍ دس ًتیدِ  ّبی هذیشیت صًدیشُ تأهیي ػجض هی فقبلیت

ّبی خبسخی لذست تأثیشگزاسی ثیـتشی ًؼجت ثِ  ًَذ. دس هیبى فَاهل هؤثش دس اتخبر هذیشیت صًدیشُ تأهیي ػجض، هحشنثْجَد فولىشد التلبدی ؿشوت ؿ

ّبی لذستوٌذ، ؿٌبختِ  خَیی دس ّضیٌِ ٍ افضایؾ وبسایی دس كٌبیـ تَلیذی ثِ فٌَاى هحشن دسٍى ػبصهبًی داسًذ. ثْجَد ویفیت وبال ٍ خذهبت، كشفِ

ؿٌبػبیی گشدیذُ ٍ ػپغ  تَلیذیصًدیشُ تأهیي ػجض دس یىی اص كٌبیـ  ّبی هحشن تشیي فَاهلحث ًؾشی، اكلیاثتذا ثب ثشسػی هجب دس ایي پظٍّؾاًذ.  ؿذُ

ػت وِ ػبصی ػبختبسی تفؼیشی، سٍاثظ ثیي فَاهل هَسد تدضیِ ٍ تحلیل لشاس دادُ ؿذُ اػت. ًتبیح ایي پظٍّؾ ًـبى دٌّذُ ایي ا ثب ثىبسگیشی سٍؽ هذل

لَاًیي ٍ همشسات ثیي الوللی ٍ دٍلتی خْت الضام ثٌذی وشد ٍ فبهل ثش اػبع هذل ػبختبسی تفؼیشی عجمِػغح  5تَاى دس   هی  ػبیی ؿذُ سافَاهل ؿٌب

ش ؿذ. تَاى صهیٌِ ػبص ثؼیبسی اص فَاهل دیگ هی ؿٌبختِ ؿذ وِ ثب داؿتي آى هحشن تأثیشگزاستشیي فبهل، ّب ثِ اخشای هذیشیت صًدیشُ تأهیي ػجض ػبصهبى

هیضاى  ّب دس ًبحیِ هؼتمل وِ داسای ًفَر ثبال ٍ تش لشاس داسًذ، اوثش آىهیضاى لذست ًفَر ٍ ٍاثؼتگی، فَاهلی وِ هْوتش ٍ دس ػغَح پبییي ّوچٌیي اص ًؾش

 اًذ.ٍاثؼتگی ون ّؼتٌذ، لشاس گشفتِ
 

 تفؼیشی سٍؽ ػبختبسی ّب، هحشن صًدیشُ تأهیي ػجض، صیؼت هحیغی،هذیشیت  :اصلیهای  واژه

مقدمه-1

ثِ  ویذ ثش حفبؽت اص هحیظ صیؼتأتاهشٍصُ هذیشیت صیؼت هحیغی ثب 

ّب، كٌبیـ ٍ سلجب تجذیل ؿذُ ٍ  تیي هؼبثل هـتشیبى، دٍلتش یىی اص هْن

ّب سا هلضم ثِ تَلیذ هحلَالت ٍ  ـبسّبی ثیي الوللی ٍ خْبًی، ػبصهبىف

َْم هذیشیت فهػبصگبس ثب هحیظ صیؼت وشدُ اػت. دس ایي ساػتب  تخذهب

ٌْب ثِ ثْجَد فولىشد صیؼت تِ اػت وِ ًِ تفهیي ػجض ؿىل گشأتصًدیشُ 

اس اػت. اص آى زثیشگأتلبدی ًیض تؿَد ثلىِ دس حَصُ ال دش هیهحیغی هٌ

ین ٍ ثب تّبی صیبدی سٍثشٍ ّؼ ثب چبلؾ خب وِ هب دس حَصُ هحیظ صیؼت

َػقِ تضٍم مبضب ٍ لتضایؾ فٍ ثِ دًجبل ا تضٍى خوقیفتَخِ ثِ سؿذ سٍصا

لِ ئهؼ وش ثِ ایيتوشوض ٍ تَخِ هؼتهٌبثـ،  فالتیدِ اتًٍ دس  تكٌق

ّبی هحیظ صیؼتی دس ػغح وـَس ثْجَد پیذا وٌذ  ب ؿبخقتضشٍسی اػت 

یبثذ. ثِ عَسی وِ تَػقِ پبیذاس  تمَیتٍ ػبصگبسی كٌقت ثب هحیظ صیؼت 

 یالتلبدٍ ثِ فٌَاى هحَس ٍ اػبع تَػقِ  ُای ثشخَسداس ثَد ٍیظُ تاص اٍلَی

هیي ػجض أت. ثب اػتفبدُ اص هذیشیت صًدیشُ [9] ِ اػتتهَسد تَخِ لشاس داؿ

ی صیؼت هحیغی سا وبّؾ فهٌ تثیشاأتَاًذ ت هی ٌبٍسی ػجض، ؿشوتفٍ 

 دس عَل دِّ اخیش، یبثذ.  تدادُ ٍ ثِ اػتفبدُ هغلَة اص هٌبثـ ٍ اًشطی دػ

 
هلشف  تَخِ ثِ هؼبئل صیؼت هحیغی ٍ اختوبفی دس تلویوبت خشیذ

ای پیذا وشدُ اػت. اهشٍصُ حفبؽت اص هحیظ صیؼت،  وٌٌذگبى، اّویت ٍیظُ

ٍؽیفِ حیبتی هذیشیت اػت وِ ثِ فٌَاى اثضاسی دس ایدبد تلَیش رٌّی 

هثجت اص ؿشوت ٍ فٌلشی هْن ثشای هَفمیت یه ػبصهبى تدبسی، دسن 

ؿذُ اػت. هؼئَلیت پزیشی دس ثشاثش هؼبئل صیؼت هحیغی ًِ تٌْب ثِ 

وٌذ تب دس فشكِ سلبثت ثبلی هبًذُ ٍ ػْن ثبصاس خَد سا  ّب ووه هی ىػبصهب

افضایؾ دٌّذ ثلىِ ؿَاّذی ٍخَد داسد وِ افضایؾ ٍفبداسی هلشف وٌٌذُ 

تَاًذ  ّبی اػتفبدُ اص صًدیشُ تأهیي ػجض هی هحشن [.4] دّذ سا ًـبى هی

بدُ ثٌذی لبثل اػتف افضایؾ ؽشفیت اػتفبدُ اص حول ٍ ًمل، ثبصیبفت ٍ ثؼتِ

)آة ٍ اًشطی(، اًغجبق ثب اػتبًذاسدّبی  هدذد، وبّؾ اػتفبدُ اص هٌبثـ

ّب ثِ عَس هحؼَع ٍ ًبهحؼَع  ثشخی هحشنصیؼت هحیغی ایضٍ ثبؿذ. 

وبسّبی ػجض سلجب،  فجبستٌذ اص: فـبس هلشف وٌٌذگبى، ووجَد هٌبثـ، ساُ

سػبلت هحیغی ػبصهبى، لَاًیي صیؼت هحیغی ٍ الضام تَلیذ وٌٌذگبى ثِ 

 ؿَد وِ دس كَست فذم ثشآٍسد وشدى ص داخل ٍ خبسج ػبصهبى ٍاسد هیا

 ّب ؿَد. ثشخی اص ایي هحشن تش هی اًتؾبساتـبى ؿشایظ اداهِ وبس ػخت
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سفبیت آى، تجقبت حمَلی ٍ خشائن ًبؿی اص فذم سفبیت الضاهبت صیؼت 

ٍ ثیي الوللی، ّبی هحلی ٍ هلی  ّبی غیشدٍلتی ٍ تـىل هحیغی، ػبصهبى

گزاساى ٍ ؿشوب ٍ افضبی ّیأت  هـتشیبى ٍ اًتؾبسات هتقذد ایـبى، ػشهبیِ

 [.2] هذیشُ ٍ ریٌفقبى

بیبنمسئله-1-1
 ؿٌبػبییثب تَخِ ثِ ضشٍست هَضَؿ هَسد ثشسػی، ایي پظٍّؾ ثِ دًجبل 

صًدیشُ تأهیي ػجض دس یىی اص كٌبیـ تَلیذی  ّبی ثش ثش هحشنهؤفَاهل 

ؿذ. ّوچٌیي پغ اص هـخق ؿذى ایي فَاهل، هذلی ثب هی   تَلیذی

ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ػبختبسی تفؼیشی ثِ هٌؾَس وـف سٍاثظ ثیي  هی  هفَْ

فَاهل ؿٌبػبیی ؿذُ گضاسؽ خَاّذ ؿذ. دس پبیبى ًیض ثِ تحلیل ٍ تفؼیش 

  هذل پشداختِ ؿذُ اػت.

 ثبؿذ:ّبی صیش هی دس ٍالـ ایي پظٍّؾ ثِ دًجبل پبػخگَیی ثِ پشػؾ
 وذاهٌذ؟ ػجض تأثیشگزاس ثش هذیشیت صًدیشُ تأهیي ّبی هحشن -1

ػبصی ػبختبسی تفؼیشی تأثیش ّش یه اص  ثب اػتفبدُ اص سٍؽ هذل -2

 ّب ثش اخشای هذیشیت صًدیشُ تأهیي ػجض ثِ چِ هیضاى اػت؟ هحشن

جنبهنوآوریودانشافشایی-1-2
ب )هقبدالت ّبی ایؼت تبوٌَى دس صهیٌِ هذیشیت صًدیشُ تأهیي ػجض هذل

آًدب وِ پظٍّؾ حبضش . اص ّبی هختلفی وبس ؿذُ اػت ثب خٌجِ ػبختبسی(

ّبی هذیشیت صًدیشُ تأهیي ػجض دس كٌبیـ تَلیذی  ثِ ثشسػی هحشن

ّب  تَاًذ ثِ هذیشاى ایي ػبصهبى تَاى گفت ًتبیح آى هی پشداصد پغ هی هی

یي ػجض هذیشیت صًدیشُ تأهثشسػی ٍ ثْجَد هغلَة دس هذیشیت دس ساػتبی 

سٍؽ ّبیـبى ووه ًوبیذ.  دس ؿشوتثب اػتفبدُ اص سٍیىشد ػبختبس تفؼیشی 

ISM  ثب تدضیِ هقیبسّب دس چٌذ ػغح هختلف ثِ تحلیل استجبط ثیي

پشداصد. هذل ػبختبس تفؼیشی لبدس اػت استجبط ثیي ؿبخق  ّب هی ؿبخق

ؽ اًذ، سا تقییي ًوبیذ. سٍ وِ ثِ كَست تىی یب گشٍّی ثِ یىذیگش ٍاثؼتِ

ISM ّبی چٌذ هتغیش وِ  ظگیتَاًذ ثشای تدضیِ ٍتحلیل استجبط ثیي ٍی هی

اًذ، اػتفبدُ ؿَد. عشاحی هذل ػبختبسی  لِ تقشیف ؿذُئثشای یه هؼ

اثش ّش یه اص هتغیشّب ثش سٍی   ( سٍؿی اػت ثشای ثشسػیISMتفؼیشی )

هتغیشّبی دیگش؛ ایي عشاحی سٍیىشدی فشاگیش ثشای ػٌدؾ استجبط اػت ٍ 

سٍد تب اّذاف ولی تحمیك  وبس هی عشاحی ثشای تَػقة چبسچَة هذل ثِایي 

تَاى ثِ فٌَاى  ا هیس ػبصی ػبختبسی تفؼیشی هذل پزیش ؿَد. اهىبى

. داًؾ ػیؼتوی یه صهیٌِ ّبی داًؾ ػیؼتوی عجمِ ثٌذی ًوَد سٍؽ

ّبی پیچیذُ عجیقی ٍ اختوبفی  وِ ثِ ػیؼتنّب اػت  ای اص داًؾ فشا سؿتِ

ّبی  ای اػت وِ دس صهیٌِ سؿتِ ّذف آى تَػقِ ثٌیبدّبیی فشاپشداصد ٍ  هی

ثٌبثشایي دس ایي پظٍّؾ ًیض ثب   .هتٌَفی لبثلیت ثِ وبسگیشی داؿتِ ثبؿٌذ

ولیذی ٍ ّبی  هحشنگیشی اص ایي سٍیىشد ٍ ثب لحبػ ًوَدى هتغیشّبی  ثْشُ

اص ثیبى ایي هغبلت پشداختِ ؿذ.  ػجض ثش هذیشیت صًدیشُ تأهیيهؤثش 

 اى ثِ خٌجِ ًَآٍسی ٍ داًؾ افضایی ایي پظٍّؾ اؿبسُ ًوَد.تَ هی

مبانینظسیپژوهص-2

مذیزیتسنجیزهتأمینسبش-2-1
اػتمشاس صًدیشُ تأهیي ػجض اص یه ػَ ثب حفؼ ٍ ثْجَد وبسایی، ویفیت ٍ 

ؿَد ٍ  ّب هٌدش ثِ وؼت هضیت سلبثتی هی خَیی دس ّضیٌِ ٍسی، كشفِ ثْشُ

ّبی خذیذ ثبصاس، افضایؾ ػْن ٍ  ػتیبثی ثِ فشكتاص ػَی دیگش اص عشیك د

فشٍؽ، حبؿیِ ػَد ثیـتش؛ ثْجَد فولىشد التلبدی ػبصهبى سا دس پی داسد. 

ّبی التلبدی تب حذٍدی هحیظ صیؼت سا تحت تأثیش لشاس  اغلت فقبلیت

ّبی التلبدی ثذٍى الضام دٍلت تالؿی دس صهیٌِ  دٌّذ اص ایي سٍ ثٌگبُ هی

دٌّذ. لزا  بی تخشیت صیؼت هحیغی اًدبم ًویّ ػبصی ّضیٌِ دسًٍی

ّبی  اػتفبدُ هؤثش اص اثضاسّبی التلبدی ٍ ػبصٍوبسّبی ثبصاس ٍ ػبیش هحشن

تـَیمی ثشای دػت یبفتي الگَّبی تَلیذ ٍ هلشف ثِ تَػقِ پبیذاس ثَدُ 

ّبی سلبثتی ػجت  گیشاًِ صیؼت هحیغی ٍ هضیت لَاًیي ػخت. [6] اػت

صیؼت هحیغی تَػظ تَلیذوٌٌذگبى، ؿذُ  ّبی گًَبگَى پزیشؽ فقبلیت

اػت. تقْذ سػوی هذیشیت اسؿذ ػبصهبى )هذیش اهَس صیؼت هحیغی( ٍ 

افوبل هالحؾبت الصم ثشای ثْجَد فولىشد افضبی صًدیشُ ٍ هیضاى هٌبثـ 

ػبصهبًی )هبلی ٍ اًؼبًی( ٍ سٍاثظ ثلٌذهذت ٍ ػغح یب هیضاى سٍاثظ تدبسی 

اخشای صًدیشُ تأهیي ػجض اػت. ثب افضبی صًدیشُ، فَاهل هؤثش دس 

ّبی حشوت ػبصهبى ثِ ػوت صًدیشُ تأهیي ػجض اص ًؾش هـتشی  هحشن

گزاسی  ّبی خلَكی ٍ ًْبدّبی لبًَى ًْبیی، ًْبدّبی دٍلتی، ػبصهبى

ثبؿٌذ. افوبل فـبسّبی لبًًَی، افضایؾ آگبّی هشدم ًؼجت ثِ  هتفبٍت هی

ّب دس  ؿشوتّبی اختوبفی  هقضالت صیؼت هحیغی ٍ ًمؾ هؼئَلیت

دّذ وِ  آیٌذُ ػبصهبى سا ثِ ػوت ساّجشدّبی صیؼت هحیغی، ػَق هی

ّبی اخشایی ٍ خغشات احتوبلی،  تَاًٌذ دس ّضیٌِ تأهیي وٌٌذگبى هی

  [.9] هـبسوت داؿتِ ثبؿٌذ

 ؿًَذ:  ّبی ثیشًٍی وِ ثبفث ػجض ثَدى هی هحشن

 آلَدگی هحیظ صیؼت؛ وبّؾ 

 یشدٍلتی؛ّبی غ ّبی صیؼت هحیغی ػبصهبى فقبلیت 

 ثشآٍسدُ وشدى تمبضبی هلشف وٌٌذگبى ٍ فول ثِ هؼئَلیت اختوبفی؛ 

 ّبی ػجض ٍ صیؼت هحیغی ثب  ٍاوٌؾ ثِ الذاهبت سلجب ٍ اتخبر اػتشاتظی

 ّذف حفؼ ٍ گؼتشؽ ػْن ثبصاس؛

 ّب سا هلضم ثِ اخشای  ثیي الوللی ٍ دٍلتی وِ ػبصهبى لَاًیي ٍ همشسات

 وٌٌذ. هذیشیت صًدیشُ تأهیي ػجض هی

 تَاى هَاسد صیش سا ًبم ثشد: ّبی دسًٍی هی اصخولِ هحشن

 ٌِّبی ًبؿی اص وبّؾ هلشف هٌبثـ اًشطی ٍ هَاد خبم  وبّؾ ّضی

 ٍسٍدی؛

 دسًؾش گشفتي اّذاف صیؼت هحیغی دس هأهَسیت ػبصهبى؛ 

 [.5] ایدبد هضیت سلبثتی پبیذاس دس ػبصهبى 

یىی اص  دس خذٍل صیش ثِ عَس خالكِ ٍ ثب تَخِ ثِ ًؾشات خجشگبى دس

، فَاهل ؿٌبػبیی ؿذُ، هـخق گشدیذُ اػت. ایي فَاهل تَلیذیكٌبیـ 

دس عجمِ ثٌذی ٍ وـف سٍاثظ ثب اػتفبدُ اص هذلؼبصی ػبختبسی تفؼیشی 

 هَسد اػتفبدُ لشاس خَاٌّذ گشفت:
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 شوجیسٌ تأمیه سبص َای محسک(: عًامل مؤثس بس 1)ديل ج

 عًامل ضىاسایی ضدٌ زدیف

 ی هصرف کٌٌذگبى ٍ عول بِ هسئَلیت اجتوبعیبرآٍردُ کردى تقبضب 1

ّب بِ اجرای هذیریت زًجیرُ تأهیي  قَاًیي ٍ هقررات بیي الوللی ٍ دٍلتی جْت السام سبزهبى 2

 سبس

 کبّص آلَدگی هحیط زیست 3

ّبی سبس ٍ زیست هحیطی بب ّذف حفظ ٍ گسترش  ٍاکٌص بِ اقذاهبت رقبب ٍ اتخبر استراتصی 4

 سْن ببزار

 ّبی غیردٍلتی ّبی زیست هحیطی سبزهبى تفعبلی 5

 ایجبد هسیت رقببتی پبیذار در سبزهبى 6

 درًظر گرفتي اّذاف زیست هحیطی در هأهَریت سبزهبى 7

 ّبی ًبضی از کبّص هصرف هٌببع اًرشی ٍ هَاد خبم ٍرٍدی کبّص ّسیٌِ 8

مذلسبسیسبختبریتفسیزی-2-2
 ذی هتقبهل اػت وِ دس آى( فشایISMٌػبصی ػبختبسی تفؼیشی ) هذل

ای اص فٌبكش هختلف ٍ هشتجظ ثب ّوذیگش دس یه هذل  هدوَفِ

ػبصی ػبختبسی تفؼیشی  هذل. ؿًَذ ػیؼتوبتیه خبهـ ػبختبسثٌذی هی

ی ػبص َسد اػتفبدُ لشاس گشفتِ اػت. هذلّبی هتقذدی ه پظٍّؾدس 

تَػظ اًذسٍ  Interpretive Structural Modellingػبختبسی تفؼیشی یب 

یه سٍؽ ػبختبس تفؼیشی اػت  ISMسٍؽ  اسائِ ؿذ. 1977ػبل  دسػیح 

تَػظ  2007تَػظ آگبسٍال هغشح گشدیذ ٍ دس ػبل  2006وِ دس ػبل 

ثش ٍ ؤیي سٍؽ اثتذا ثِ ؿٌبػبیی فَاهل های اسائِ ؿذ. دس ا وبًبى دس همبلِ

اػبػی پشداختِ ٍ ػپغ ثب اػتفبدُ اص سٍؿی وِ اسائِ ؿذُ اػت، سٍاثظ 

فَاهل ٍ ساُ دػتیبثی ثِ پیـشفت تَػظ ایي فَاهل اسائِ ؿذُ  ثیي ایي

دس ایي سٍؽ اثتذا ثِ ؿٌبػبیی فَاهل هَثش ٍ اػبػی پشداختِ ٍ اػت. 

ػپغ ثب اػتفبدُ اص سٍؿی وِ اسائِ ؿذُ اػت، سٍاثظ ثیي ایي فَاهل ٍ ساُ 

ثب  ISM . سٍؽ[7] دػتیبثی ثِ پیـشفت تَػظ ایي فَاهل اسائِ ؿذُ اػت

ّب  یبسّب دس چٌذ ػغح هختلف ثِ تحلیل استجبط ثیي ؿبخقتدضیِ هق

پشداصد. هذل ػبختبس تفؼیشی لبدس اػت استجبط ثیي ؿبخق وِ ثِ  هی

ثب  ISM اًذ، سا تقییي ًوبیذ. سٍؽ كَست تىی یب گشٍّی ثِ یىذیگش ٍاثؼتِ

ّب  تدضیِ هقیبسّب دس چٌذ ػغح هختلف ثِ تحلیل استجبط ثیي ؿبخق

ّبی  تَاًذ ثشای تدضیِ ٍتحلیل استجبط ثیي ٍیظگی هی ISMسٍؽ  .پشداصد هی

 ISM سٍؽ .اًذ، اػتفبدُ ؿَد چٌذ هتغیش وِ ثشای یه هؼبلِ تقشیف ؿذُ

ّبی چٌذ هتغیش وِ ثشای  تَاًذ ثشای تدضیِ ٍتحلیل استجبط ثیي ٍیظگی هی

 عشاحی هذل ػبختبسی تفؼیشی .اًذ، اػتفبدُ ؿَد یه هؼبلِ تقشیف ؿذُ

(ISM) اثش ّش یه اص هتغیشّب ثش سٍی هتغیشّبی   ای ثشسػیسٍؿی اػت ثش

دیگش؛ ایي عشاحی سٍیىشدی فشاگیش ثشای ػٌدؾ استجبط اػت ٍ ایي 

سٍد تب اّذاف ولی تحمیك  وبس هی عشاحی ثشای تَػقة چبسچَة هذل ثِ

 هذلؼبصی ػبختبسی تفؼیشی تىٌیىی هٌبػت ثشای  .پزیش ؿَد اهىبى

 

كش اػت. ایي سٍؽ تشتیت ٍ خْت تحلیل تأثیش یه فٌلش ثش دیگش فٌب

وٌذ. اثضاسی اػت وِ  سٍاثظ پیچیذُ هیبى فٌبكش یه ػیؼتن سا ثشسػی هی

تَاًذ ثش پیچیذگی ثیي فٌبكش غلجِ وٌٌذ. ایي سٍؽ  ثِ ٍػیلِ آى گشٍُ هی

اثضاسی ثشای ًـبى دادى هیضاى ًفَر ٍ ٍاثؼتگی فَاهل ٍ تقییي خْت 

 .[3] سٍد ّب  ثىبس هی ثیي آىسٍاثظ 

ػبصی ػبختبسی تفؼیشی ًیض یه فشآیٌذ یبدگیشی ثِ ووه  هذل سٍؽ

ػبصد وِ یه ػبختبس یب ًمـِ  ػت وِ یه فشد یب گشٍُ سا لبدس هیوبهپیَتش ا

استجبعبت ثیي فٌبكش اص لجل تقییي ؿذُ سا ثب تَخِ ثِ استجبط هتٌی اًتخبة 

ش وٌذ تب فٌبك وبسثش سا هدجَس هیذ ػبختبس تفؼیشی فشآیٌ .ؿذُ تَػقِ دّذ

ٍ استجبعبت ٍ اثشات  ثب اّویت دس هَضَؿ هَسد هغبلقِ سا اًتخبة وٌذ

 .وٌذ ای خبف ثشسػی هی ب سا ثب تَخِ ثِ یه استجبط صهیٌِّ هتمبثل ثیي آى

یه هذل هلَس ػبختِ ؿذُ تَػظ وبسثش اػت وِ ذ ػبختبس تفؼیشی ثشآیٌ

دّذ.  داس چٌذ ػغحی ًـبى هی كش ٍ استجبعبت سا دس یه گشاف خْتفٌب

تَاًذ ثِ كَست  تَاى یه فشد یب یه گشٍُ ثبؿذ ٍ فشآیٌذ هی بسثش هیو

تَاًذ پش صحوت ثبؿذ یب ثب ووه یه وبهپیَتش. ثِ  اًدبم ؿَد، وِ هیدػتی 

گشٍّی ٍ ثب ووه وبهپیَتش ّش حبل پتبًؼیل وبهل هتذٍلَطی دس حبلت 

ػبصی ػبختبسی تفؼیشی یه تىٌیه تحلیل  سٍؽ هذل .ؿَد حبكل هی

تیجبًی تلوین اػت وِ یه سٍؽ ػبختبس یبفتِ سا ثشای هؼئلِ ٍ پـ

یه ًمـِ  ئًِوبیذ. ایي سٍؽ ثب اسا اسائِ هیثشخَسد ثب ؿشایظ پیچیذُ 

ؼئلِ یب هَضَؿ دس دیذاسی اص هؼئلِ یب هَضَؿ هَسد ًؾش، دیذ خذیذی اص ه

تَاًذ دس حل هؼئلِ یب فْن هَضَؿ هفیذ  هیدّذ وِ  اختیبس لشاس هی

 [.1]ثبؿذ
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ضناسیپژوهصزوش-3

صًدیشُ تأهیي ػجض  ّبی هحشنؿٌبػبیی فَاهل دس ایي پظٍّؾ ثِ دًجبل 

ّؼتین. ثِ هٌؾَس تقییي  هی  ٍ اسائِ هذل هفَْدس یىی اص كٌبیـ تَلیذی 

سٍؽ فَاهل اخشایی، ثٌذی، تدضیِ ٍ تحلیل  سٍاثظ، تقییي ػغَح، عجمِ

گیشی اص سٍؽ  هذلؼبصی ػبختبسی تفؼیشی ثِ وبس گشفتِ ؿذ. ثشای ثْشُ

 ّبی ػبختبسی تفؼیشی ثبیؼتی هشاحل صیش اًدبم ؿَد: هذل
تَاًذ ثب ثشسػی  ؿٌبػبیی هتغیشّبی هشتجظ ثب هؼئلِ: ایي هشحلِ هی -

 هغبلقبت گزؿتِ ٍ دسیبفت ًؾش وبسؿٌبػبى كَست گیشد.

: دس ایي هشحلِ هتغیشّبی هؼئلِ 1تـىیل هبتشیغ خَدتقبهلی ػبختبسی -

 صٍخی ثب ّن ثشسػی گشدد.ثِ كَست دٍ ثِ دٍ ٍ 

اٍلیِ ٍ ًْبیی: دس ایي هشحلِ هبتشیغ  2پزیشی ایدبد هبتشیغ دػتشع -

ؿَد. اص عشیك  خَدتقبهلی ػبختبسی ثِ یه هبتشیغ ثبیٌشی تجذیل هی

دس  3پزیشی پزیشی اٍلیِ ثِ دػت آهذُ ٍ ثِ ووه اًتمبل هبتشیغ دػتشع

 آیذ. پزیشی ًْبیی ثذػت هی سٍاثظ هتغیشّب، هبتشیغ دػتشع

پزیشی ثِ ػغَح  ثٌذی ػغح: دس ایي هشحلِ هبتشیغ دػتشع ثخؾ -

 ؿَد. ثٌذی هی هختلف دػتِ

سػن هذل اٍلیِ ٍ ًْبیی ػبختبسی تفؼیشی: دس ایي هشحلِ ثب تَخِ ثِ  -

پزیشی ًْبیی، یه هذل اٍلیِ سػن ٍ اص  ػغَح هتغیشّب ٍ هبتشیغ دػتشع

 آیذ. ًْبیی ثذػت هیّب دس هذل اٍلیِ، هذل  پزیشی عشیك حزف اًتمبل

مبتزیسخودتعبملیسبختبری-3-1
ػبصی ػبختبسی تفؼیشی، تدضیِ ٍ تحلیل سٍاثظ ًخؼتیي گبم دس هذل

ّب ثِ  ثبؿذ. ثِ هٌؾَس تقییي ایي سٍاثظ، فبهلّب هی هیبى فبهل هی  هفَْ

گیشًذ. اص ایي عشیك هبتشیغ كَست دٍ ثِ دٍ ثب ّن هَسد ثشسػی لشاس هی

گشدد. ثِ هٌؾَس تقییي سٍاثظ ختبسی تفؼیشی تـىیل هیخَد تقبهلی ػب

آؿٌب ثب فولىشدّبی صیؼت ًفش وبسؿٌبع خجشُ  12ّب اص ًؾشات  هیبى فبهل

ػتفبدُ گشدیذ. هبتشیغ خَد تقبهلی ا تَلیذیكٌبیـ  ایي هحیغی دس

ثذیي ًـبى دادُ ؿذُ اػت.  2ػبختبسی ایي پظٍّؾ دس خذٍل ؿوبسُ 

 .گیشدهی اػتفبدُ صیش اص چْبس ًوبد ثِ ؿشح هٌؾَس

V فبهل :i  ثِ تحمك فبهلj وٌذ.ووه هی 

A فبهل :j  ثِ تحمك فبهلi وٌذ.ووه هی 

Xّب  : فبهلi  ٍj وٌٌذ.ثِ تحمك یىذیگش ووه هی 

O فبهل :i  ٍj استجبط ّؼتٌذ.ثب ّن ثی 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Structural self-interaction matrix  
2 Reachability matrix  
3 Transitivity  

 (: ماتسیس خًدتعاملی ساختازی تفسیسی2جديل )

 1 2 3 4 5 6 7 8 عًامل

برآٍردُ کردى تقبضبی هصرف کٌٌذگبى ٍ 

 عول بِ هسئَلیت اجتوبعی

V A V O A A V  

قَاًیي ٍ هقررات بیي الوللی ٍ دٍلتی جْت 

ّب بِ اجرای هذیریت زًجیرُ  السام سبزهبى

 تأهیي سبس

V A V V V V   

    A A A A V کبّص آلَدگی هحیط زیست

ٍاکٌص بِ اقذاهبت رقبب ٍ اتخبر 

سبس ٍ زیست هحیطی بب ّبی  استراتصی

 ّذف حفظ ٍ گسترش سْن ببزار

X V V V V    

ّبی  ّبی زیست هحیطی سبزهبى فعبلیت

 غیردٍلتی

X V V V     

      X V V ایجبد هسیت رقببتی پبیذار در سبزهبى

درًظر گرفتي اّذاف زیست هحیطی در 

 هأهَریت سبزهبى

X V       

ّبی ًبضی از کبّص هصرف  کبّص ّسیٌِ

 بع اًرشی ٍ هَاد خبم ٍرٍدیهٌب

V        

پذیزیاولیهونهبییمبتزیسدستزس-3-2
ثبیذ  (2)خذٍل  پزیشی اٍلیِ ثِ هٌؾَس دػتیبثی ثِ هبتشیغ دػتشع

تجذیل گشدد.  (كفش ٍ یهیبد ؿذُ ثبال، ثِ ًوبدّبی دٍدٍیی )ًوبدّبی 

ل شای تـىیآیذ. ث پزیشی اٍلیِ ثذػت هی هبتشیغ دػتشعثذیي تشتیت، 

 ؿَد.  اص لَاًیي صیش اػتفبدُ هیایي هبتشیغ، 

ثبؿذ  Vدس هبتشیغ خَدتقبهلی ػبختبسی  (i, j)دس كَستی وِ ٍسٍدی  -

كفش  (j, i)پزیشی یه ٍ دس ٍسٍدی  دس هبتشیغ دػتشع (i, j)دس ٍسٍدی 

 ؿَد. لشاس دادُ هی

ثبؿذ  Aدس هبتشیغ خَدتقبهلی ػبختبسی  (i, j)دس كَستی وِ ٍسٍدی  -

یه  (j, i)پزیشی كفش ٍ دس ٍسٍدی  دس هبتشیغ دػتشع (i, j)دی دس ٍسٍ

 ؿَد. لشاس دادُ هی

ثبؿذ  Xدس هبتشیغ خَدتقبهلی ػبختبسی  (i, j)دس كَستی وِ ٍسٍدی  -

یه  (j, i)پزیشی یه ٍ دس ٍسٍدی  دس هبتشیغ دػتشع (i, j)دس ٍسٍدی 

 ؿَد. لشاس دادُ هی

ثبؿذ  Oدتقبهلی ػبختبسی دس هبتشیغ خَ (i, j)دس كَستی وِ ٍسٍدی  -

كفش  (j, i)پزیشی كفش ٍ دس ٍسٍدی  دس هبتشیغ دػتشع (i, j)دس ٍسٍدی 

 ؿَد. لشاس دادُ هی
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 پریسی وُایی (: ماتسیس دستسسی3جديل )

 قدزت وفًذ 8 7 6 5 4 3 2 1 عًامل

1 1 1 0 0 0 1 0 1 4 

2 1 1 1 1 1 1 0 0 7 

3 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

4 0 0 0 1 1 1 1 1 4 

5 1 0 1 1 1 1 1 1 7 

6 1 0 0 1 1 1 1 1 6 

7 1 1 1 1 0 1 1 1 6 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

میصان 

 يابستگی
5 3 4 6 5 6 4 6  

 

بنذیسطحبخش-3-3
(، 3پزیشی ًْبیی )خذٍل دس ایي هشحلِ ثب اػتفبدُ اص هبتشیغ دػتشع

خشٍخی  آیذ. هدوَفِهدوَفِ خشٍخی ٍ ٍسٍدی ثشای ّش فبهل ثذػت هی

ّب تأثیش ّبیی اػت وِ ثش آى ثشای ّش فبهل دسثش داسًذُ خَد فبهل ٍ فبهل

داسد )افذاد یه ػغشی( ٍ هدوَفِ ٍسٍدی ثشای ّش فبهل ًیض دسثش داسًذُ 

ثبؿذ )افذاد یه ػتًَی(. پغ  ّب هیّبی تأثیشپزیش اص آى خَد فبهل ٍ فبهل

ّب ثشای ّش دوَفٍِسٍدی ٍ خشٍخی، اؿتشان ایي ه ّبیهدوَفِاص تقییي 

گشدد. هدوَفِ فشاٍاًی فٌبكش سا ثشاػبع هدوَؿ ّب تقییي هی یه اص فبهل

تقذاد ػتَى خشٍخی ٍ ػتَى هـتشن هقیي وشدُ ٍ ثِ تشتیت اص 

(. عجك 4دّین )خذٍل  وَچىتشیي ثِ ثضسگتشیي ػغح ثٌذی سا اًدبم هی

س لبفذُ تىشاس ثشاػبع اٍلیي خذٍل ثب تَخِ ثِ وَچىتشیي هدوَفِ د

ؿَد.  ػتَى خشٍخی ٍ ػتَى هدوَفِ هـتشن، فٌبكش ػغح ثٌذی هی

گشدد.  فٌبكش ػغح ثٌذی ؿذُ اص خذٍل حزف ؿذُ ٍ هدذد لبفذُ اخشا هی

بثذ وِ توبم فٌبكش ػغح ثٌذی ی فشایٌذ حزف ٍ اكالح تب خبیی اداهِ هی

 ؿَد.

 سطح بىدی عًامل(:  4جديل )

 فساياوی  سکمجمًعٍ مطت مجمًعٍ يزيدی مجمًعٍ خسيجی عامل

1 1ٍ2ٍ7ٍ8 1ٍ2ٍ5ٍ6ٍ7 1ٍ2ٍ7 7 

2 1ٍ2ٍ3ٍ4ٍ5ٍ7ٍ8 1ٍ2ٍ5ٍ6ٍ7 1ٍ2ٍ5ٍ7 11 

3 3ٍ4 2ٍ3ٍ5ٍ7 3 3 

4 4ٍ5ٍ6ٍ7 2ٍ3ٍ4ٍ5ٍ6ٍ7 4ٍ5ٍ6ٍ7 8 

5 1ٍ2ٍ3ٍ4ٍ5ٍ6ٍ7 2ٍ4ٍ5ٍ6 2ٍ4ٍ5ٍ6 11 

6 1ٍ2ٍ4ٍ5ٍ6ٍ7 4ٍ5ٍ6ٍ7 4ٍ5ٍ6ٍ7 10 

7 1ٍ2ٍ3ٍ4ٍ6ٍ7 1ٍ2ٍ4ٍ5ٍ6ٍ7 1ٍ2ٍ4ٍ6ٍ7 11 

8 8 1ٍ2ٍ8 8 2 



تشکیلمذلسبختبریتفسیزی-3-4
پزیشی ًْبیی، هذل  ّب ٍ هبتشیغ دػتشع ثب تَخِ ثِ ػغَح ّش یه اص فبهل

. ؿَد ّب سػن هیپزیشی اٍلیِ ػبختبسی تفؼیشی ثب دس ًؾش گشفتي اًتمبل

گشدد  ّب تـىیل هیپزیشی هذل ًْبیی ػبختبسی تفؼیشی ثب حزف اًتمبل

ُ اػت. هذل ًْبیی ثذػت آهذُ دس ًـبى دادُ ؿذ 1وِ دس ؿىل ؿوبسُ 

ّبیی وِ دس  ػغح هختلف تـىیل ؿذُ اػت. فبهل 5ایي پظٍّؾ اص 

ػغَح ثبالی ػلؼلِ هشاتت لشاس داسًذ اص تأثیشگزاسی ووتشی ثشخَسداسًذ. 
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هتغیشّبی ػغَح پبییي ثش هتغیشّبی ػغَح ثبالتش اص خَد اثشگزاس ثَدُ ٍ 

پزیشًذ. هتغیشّبیی  ییي اثش هیهتغیشّبی ػغَح ثبال اص هتغیشّبی ػغَح پب

ثبؿٌذ.  گیشًذ داسای ساثغِ هتمبثل هی وِ دس یه ػغح اص هذل لشاس هی

ّبی ًبؿی اص وبّؾ هلشف  وبّؾ ّضیٌِ ،وبّؾ آلَدگی هحیظ صیؼت

هٌبثـ اًشطی ٍ هَاد خبم ٍسٍدی، ثشآٍسدُ وشدى تمبضبی هلشف وٌٌذگبى ٍ 

ّبی  جب ٍ اتخبر اػتشاتظیٍاوٌؾ ثِ الذاهبت سل ،فول ثِ هؼئَلیت اختوبفی

ایدبد هضیت  ،ػجض ٍ صیؼت هحیغی ثب ّذف حفؼ ٍ گؼتشؽ ػْن ثبصاس

ّبی  ّبی صیؼت هحیغی ػبصهبى فقبلیت ،سلبثتی پبیذاس دس ػبصهبى

 ،دسًؾش گشفتي اّذاف صیؼت هحیغی دس هأهَسیت ػبصهبى ،غیشدٍلتی

شاتت تشتیت لشاس گشفتي ایي فَاهل اص ثبال ثِ پبییي دس ػغح ػلؼلِ ه

ثیـتش ثشگشفتِ اص  ثبال  فبهل تَاى ثیبى داؿت وِدس ٍالـ هی .ثبؿذ هی

لَاًیي ٍ همشسات ثیي الوللی دس ایي هذل،  تش اػت.ّبی ػغَح پبییي فبهل

ثِ ، ّب ثِ اخشای هذیشیت صًدیشُ تأهیي ػجض ٍ دٍلتی خْت الضام ػبصهبى

ه ػبصهبى دس یصیؼت هحیغی  هحشنفبهل وبسا ثَدى فٌَاى اثشگزاستشیي 

 ؿٌبختِ ؿذُ وِ ثش ػبیش فَاهل ًفَر داسد.

 

 (: مدل ساختازی تفسیسی1ضکل )

 میصانوابستگی-تجصیهوتحلیلقدزتنفوذ-4

ّب ثب تَخِ ثِ لذست ًفَر ٍ هیضاى ٍاثؼتگی ثِ چْبس  دس ایي ثخؾ فبهل

(، گشٍُ دٍم: 1ؿًَذ. اٍلیي گشٍُ: خَدهختبس )ًبحیِ  گشٍُ تمؼین هی

(، ٍ گشٍُ چْبسم: هؼتمل 3(، گشٍُ ػَم: پیًَذی )ًبحیِ 2ًبحیِ ٍاثؼتِ )

ّبیی وِ اص لذست ًفَر ثبالیی  گیشد. فبهل ( سا دسثش هی4)ًبحیِ 

ّب  ؿًَذ. ایي فبهل ّبی ولیذی خَاًذُ هی ثشخَسداسًذ، ثِ اكغالح فبهل

گیشًذ. لذست ًفَر ٍ  دس یىی اص دٍ گشٍُ هؼتمل یب پیًَذی خبی هی

 ّب دس خذٍل  ّش یه اص فبهل هیضاى ٍاثؼتگی

ٍاثؼتگی  -هـبّذُ گشدیذ. ثش ّویي اػبع ًوَداس لذست ًفَر 3ؿوبسُ 

 ًـبى دادُ ؿذُ  2گشدد وِ دس ؿىل ؿوبسُ  تـىیل هی

 

. 

 میصان يابستگی-(: ومًداز قدزت وفًذ2ضکل )
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ّبی ثشسػی ؿذُ سا دس  تدضیِ ٍ تحلیل هیضاى لذست ًفَر ٍ ٍاثؼتگی، فبهل

 ؿَد: دّذ. ّوبًگًَِ وِ دس ًوَداس دیذُ هی شاس هیًبحیِ ل 4

اػت وِ وبّؾ آلَدگی هحیظ صیؼت ًبحیِ خَدهختبس دسثشگیشًذُ؛  -1

 ثبؿذ.  داسای لذست ًفَر ٍ ٍاثؼتگی پبییي هی

ّبی ًبؿی اص وبّؾ هلشف هٌبثـ  وبّؾ ّضیٌِدس ًبحیِ ٍاثؼتِ؛  -2

اثؼتگی ثبال ٍ ّبیی ّؼتٌذ وِ داسای ٍ فبهل اًشطی ٍ هَاد خبم ٍسٍدی

ّب دس ًبحیِ ٍاثؼتِ خبی  ثبؿٌذ. اص ایٌشٍ، ایي فبهل لذست ًفَر پبییي هی

 اًذ.  گشفتِ
ثشآٍسدُ وشدى تمبضبی هلشف وٌٌذگبى ٍ فبهل دس ًبحیِ پیًَذی؛  -3

ّبی  ٍاوٌؾ ثِ الذاهبت سلجب ٍ اتخبر اػتشاتظی ،فول ثِ هؼئَلیت اختوبفی

ّبی  فقبلیت ،ػْن ثبصاس ػجض ٍ صیؼت هحیغی ثب ّذف حفؼ ٍ گؼتشؽ

ایدبد هضیت سلبثتی پبیذاس دس  ،ّبی غیشدٍلتی صیؼت هحیغی ػبصهبى

  اػت. خبی گشفتِ ، ػبصهبى

لَاًیي ٍ همشسات ثیي الوللی ٍ دٍلتی خْت الضام  دس ًبحیِ هؼتمل؛ -4

دسًؾش گشفتي اّذاف  ،ّب ثِ اخشای هذیشیت صًدیشُ تأهیي ػجض ػبصهبى

فَاهلی ّؼتٌذ وِ داسای ٍاثؼتگی  ػبصهبىصیؼت هحیغی دس هأهَسیت 

ثبؿٌذ. فَاهلی وِ دس ًبحیِ هؼتمل ٍ  پبییي ٍ لذست ًفَر ثبالیی هی

گیشًذ داسای ًفَر ثبالتشی ثش اثشثخـی ٍ وبسایی  پیًَذی خبی هی

 ثبؿٌذ. صیؼت هحیغی دس صًدیشُ تأهیي ػجض هی ّبی هحشن

گیسینتیجه-5

تمبضبی سٍ ثِ سؿذ هلشف  خْت اخز اػتبًذاسدّبی صیؼت هحیغی ٍ

وٌٌذگبى ثشای فشضِ هحلَالت ػجض ثِ صًدیشُ هَخت ؽَْس صًدیشُ 

گزاسی دس صهیٌِ ثْجَد  تأهیي ػجض ؿذُ اػت. اتخبر اػتشاتظی ػشهبیِ

فولىشد صیؼت هحیغی صًدیشُ تأهیي هضایب ٍ هٌبفـ صیبدی سا هبًٌذ 

بیقبت، خَیی دس هٌبثـ اًشطی، وبّؾ آالیٌذّب، حزف یب وبّؾ ض كشفِ

ّب ٍ  ٍسی سا ثشای ؿشوت ایدبد اسصؽ ثشای هـتشیبى ٍ دس ًْبیت استمبی ثْشُ

 ّب ثِ ّوشاُ خَاّذ داؿت.  ػبصهبى

 ّبی هحشنؿٌبػبیی فَاهل دس ایي همبلِ تالؽ ؿذُ اػت فالٍُ ثش 

 ّب ًیض هَسد ثشسػی لشاس دادُ ؿَد ، سفتبس ایي فبهلصًدیشُ تأهیي ػجض

آٍسدُ وشدى تمبضبی هلشف وٌٌذگبى ٍ ثش ّبی ؿٌبػبیی ؿذُ: )هحشن

لَاًیي ٍ همشسات ثیي الوللی ٍ دٍلتی خْت  ،فول ثِ هؼئَلیت اختوبفی

وبّؾ آلَدگی  ،ّب ثِ اخشای هذیشیت صًدیشُ تأهیي ػجض الضام ػبصهبى

ّبی ػجض ٍ صیؼت  ٍاوٌؾ ثِ الذاهبت سلجب ٍ اتخبر اػتشاتظی ،هحیظ صیؼت

ّبی صیؼت هحیغی  فقبلیت ،سهحیغی ثب ّذف حفؼ ٍ گؼتشؽ ػْن ثبصا

دسًؾش  ،ایدبد هضیت سلبثتی پبیذاس دس ػبصهبى ،ّبی غیشدٍلتی ػبصهبى

ّبی  وبّؾ ّضیٌِ ،گشفتي اّذاف صیؼت هحیغی دس هأهَسیت ػبصهبى

. دس سػیذى ثِ ایي (ًبؿی اص وبّؾ هلشف هٌبثـ اًشطی ٍ هَاد خبم ٍسٍدی

ؿذُ اػت. دس ػبصی ػبختبسی تفؼیشی اػتفبدُ ّذف اص سٍیىشد هذل

ّب  ّب، ٍ استجبط ثیي آى ّویي ساػتب هذلی اص ؿیَُ تأثیشگزاسی ایي فبهل

ّبیی وِ دس  ػغح تـىیل ؿذُ اػت. فبهل 5ثذػت آهذ. هذل یبد ؿذُ اص 

ػغَح ثبالتشی لشاس گشفتٌذ اص تأثیشگزاسی ووتشی ثشخَسداس ثَدًذ. ّش چِ 

-اسی آى افضٍدُ هیؿَین ثِ تأثیشگز تش هیتش هذل ًضدیهثِ ػغَح پبییي

لَاًیي ٍ همشسات ثیي الوللی ٍ دٍلتی دّذ وِ ؿَد. ًتبیح تحمیك ًـبى هی

تشیي دس پبییي، ّب ثِ اخشای هذیشیت صًدیشُ تأهیي ػجض خْت الضام ػبصهبى

ّبی ػغَح ثبالتش سا هَسد تأثیش لشاس  فبهل هی  گیشد ٍ توبػغح هذل لشاس هی

، ثبالتشیي لَاًیي ٍضـ ؿذُوِ ت دٌّذُ ایي اػدّذ. ایي اهش ًـبىهی

 همشسات. صیشا ثبؿذداسا هیصیؼت هحیغی  اّذاف اّویت سا دس اخشای هؤثش

صیؼت هحیغی ثبفث تقییي اّذاف ٍ اػتمشاس فولىشدّبی صیؼت هحیغی 

آٍسد وِ ثبفث ایدبد یه ًَؿ  هی گشدد ٍ فضبیی سا دس ػبصهبى ثِ ٍخَد  هی 

هذیشیت صًدیشُ تأهیي ػجض دس  فشٌّگ ػبصهبًی ثِ هٌؾَس خب اًذاختي

 گشدد. هی ػبصهبى 

ّوچٌیي گشفتي تلویوبت هٌبػت دس خْت یىپبسچگی ػبصهبًی، افضایؾ 

 ؿَد، سا داسد. هی ایي اهىبى وِ تغییشات ػبصهبًی پزیشفتِ 

ّب سا دس  ٍاثؼتگی ًیض فبهل -ًتبیح ًبؿی اص تدضیِ ٍ تحلیل لذست ًفَر

وبّؾ  بحیِ اٍل )خَد هختبس(، فبهلً چْبس ًبحیِ هتفبٍت لشاس داد. دس

ّبی ًبؿی اص وبّؾ  وبّؾ ّضیٌِ، لشاس گشفت. آلَدگی هحیظ صیؼت

. س ًبحیِ دٍم )ٍاثؼتِ( لشاس گشفتد هلشف هٌبثـ اًشطی ٍ هَاد خبم ٍسٍدی

ّب اص ٍاثؼتگی ثبال ٍ لذست ًفَر پبییٌی ثشخَسداسًذ. ًبحیِ ػَم  ایي فبهل

شدى تمبضبی هلشف وٌٌذگبى ٍ فول ثِ ثشآٍسدُ و ّبی فبهل )پیًَذی( ًیض

ّبی ػجض ٍ  ٍاوٌؾ ثِ الذاهبت سلجب ٍ اتخبر اػتشاتظی ،هؼئَلیت اختوبفی

ّبی صیؼت  فقبلیت ،صیؼت هحیغی ثب ّذف حفؼ ٍ گؼتشؽ ػْن ثبصاس

سا  ایدبد هضیت سلبثتی پبیذاس دس ػبصهبى ،ّبی غیشدٍلتی هحیغی ػبصهبى

ؼتگی ٍ لذست ًفَر ثبالیی ثشخَسداس اص هیضاى ٍاث  دّذ. ایي فبهل پَؿؾ هی

لَاًیي ٍ همشسات ثیي الوللی ٍ دٍلتی خْت الضام ّبیی ّوچَى  اػت. فبهل

دسًؾش گشفتي اّذاف  ،ّب ثِ اخشای هذیشیت صًدیشُ تأهیي ػجض ػبصهبى

ًیض دس ًبحیِ چْبسم )هؼتمل( لشاس  صیؼت هحیغی دس هأهَسیت ػبصهبى

 گشفتٌذ. 

لشاس  4ٍ  3ّبیی وِ دس ًَاحی  دّذ وِ فبهلایي تدضیِ ٍ تحلیل ًـبى هی

داسًذ اص لذست ًفَر ثبالتشی ثشخَسداس ّؼتٌذ. ثٌبثشایي، ایي دػتِ 

ّبی ولیذی دس سػیذى ثِ وبسایی ٍ اثشثخـی ػبصهبى  دسثشگیشًذُ فبهل

فولىشد صیؼت هحیغی ثِ ایي هحشن ٍ ّؼتٌذ ٍ الصم اػت دس اخشای 

 ّب تَخِ ثیـتشی گشدد. دػتِ اص فبهل

هْوتشیي ایي اػت وِ ػبختبس تفؼیشی هذل ًتبیح وبسثشدی ٍ فولی 

هضیت ایي سٍؽ سا ثبیذ دس ثىبسگیشی چٌذ فبهل دس وٌبس ّن داًؼت. ایي 

بس ؿَد ٍ دس وٌ هؼئلِ هَاخِ هیسٍؽ اٍالً ثب ًگبُ ٍ سٍیىشد ػیؼتوی ثب 

گیشد. ثِ فالٍُ ایي سٍؽ ثِ خَثی اص  ػبیش اثضاسّبی ػیؼتوی لشاس هی

گیشد ٍ اص ایي  ثْشُ هی ك اسػغَیی ٍ هٌغك سیبضی ٍ خجشین هٌغهفبّ

  .عشیك ػقی دس ثشاثشی استجبط ثیي فَاهل داسد

 گیشی گشٍّی دس تلوینهضیت دیگش ایي سٍؽ لبثلیت ثِ وبسگیشی آى 

گیشی گشٍّی اهىبى اػتفبدُ اص خشد  اػت. ایي سٍؽ ثب ثىبسگیشی تلوین
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اص وٌذ ٍ ثِ فٌَاى یىی  ن هیًؾشات هتخللبى هَضَؿ سا فشاّخوقی ٍ 

 ؿَد. ی هْن دس هذیشیت هـبسوتی هغشح هیّب تىٌیه

ّبی هتفبٍتی  هـبٍسُ ٍ ػبصهبىّبی  دس ؿشوتایي سٍؽ ثِ عَس گؼتشدُ  

ّبی دیگش ایي  اص لبثلیت .ثِ عَس هَفمیت آهیض ثِ وبس گشفتِ ؿذُ اػت

ایي  پزیشی ثبالی آى اػت ثِ عَسی وِ اهىبى اػتفبدُ اص سٍؽ اًقغبف

ثی سا ثشای سٍؽ دس ؿشایظ ٍ هؼبئل هختلف فشاّن اػت ٍ اًقغبف خَ

 وٌذ. هیای اص هؼبئل فشاّن  ثشخَسد ثب عیف گؼتشدُ

ای داؿتِ  ؿشایظ پیچیذُایي سٍؽ اهىبى ثشخَسد ثب ّش هَضَفی وِ  

گیشی دس ؿشایظ  ّبی فجبستٌذ اص: تلوین سا داسد وِ ثقضی اص هثبل  ثبؿذ

یش ػبخت یبفتِ ثشای تفىش دس هَسد ؿشایظ یب فضبی پیچیذُ، ایدبد یه هؼ

-. ّوچٌیي ایي پظٍّؾ هیهؼئلِ، عشاحی یب فْن یه ػیؼتن پیچیذُ

ثش ولیذی ٍ هؤثش  ّبی هحشنّبیی وِ للذ توشوض ثش  تَاًذ ثشای ػبصهبى

سا دس ػبصهبى خَیؾ داسًذ، ثىبس گشفتِ ؿَد.  ػجض هذیشیت صًدیشُ تأهیي

هذیشیت صًدیشُ تأهیي ًیبصّبی اكلی پیؾؿٌبخت هٌبػجی اص فَاهل ٍ 

سیضی دّذ تب اص عشیك آى ثتَاًٌذ ثِ تخلیق ٍ ثشًبهِ ّب هی سا ثِ آىػجض 

 ثْیٌِ هٌبثـ خَد خْت دػتیبثی ثِ اّذافـبى ثپشداصًذ.
ّبی هتقذدی فشایٌذ پزیشؽ هحلَالت خاللبًِ ٍ ًَیي، تحت تأثیش فبهل

ثبفث  پیـٌْبدیثیـتش ثِ هذل  یّب هحشنلشاس داسًذ. ثٌبثشایي ٍاسد وشدى 

ؿَد وِ سفتبس هذل ثِ ٍالقیت ًضدیىتش ؿَد ٍ هذیشاى ثتَاًٌذ  هی

ؿَد  شی ثگیشًذ. اص ایي سٍ پیـٌْبد هیت ّبی ساّجشدی هٌبػت تلوین

هٌذاى ایي حَصُ پظٍّـی، ثب ٍاسد ًوَدى هتغیشّبی ولیذی دیگش ثِ  فاللِ

  تشی ایدبد ًوبیٌذ. ِ یبفتِالگَ اسائِ ؿذُ دس ایي پظٍّؾ، الگَّبی تَػق

وماخرمنابع

تجصیٍ ي تحلیل مًاوع (. 1394ی، احوذ. یسداًی، ًبصر. )اهیذٍار، رضب. سردار [1]

. دٍ مدیسیت شوجیسٌ تأمیه سبص با استفادٌ اش زيش مدلساشی ساختازی تفسیسی

 .5فصلٌبهِ علوی پصٍّطی راّبردّبی ببزرگبًی، سبل بیست ٍ دٍم، ضوبرُ 

بسزسی وقص شوجیسٌ تأمیه سبص بسای کسب مصیت (. 1396ی ًصاد، صبدق. )ببقر [2]

 . کٌفراًس بیي الوللی زًجیرُ تأهیي سبس.زقابتی

تأثیس ابعاد باشازیابی سبص بس (. 1396علیرضب. هحوذپَر، هجیذ. )جطیرُ ًصادی،  [3]

 .مدیسیت شوجیسٌ تأمیه سبص دز ضُسک صىعتی یاسًج با مدلساشی معادالت ساختازی

 کٌفراًس سبالًِ پبراداین ّبی ًَیي هذیریت در حَزُ َّضوٌذی.

تعییه ي ايلًیت (. 1393هیرجْبى هرد، سیذجَاد. ) حسیٌی، اسوب، ایراًببى، سیذجَاد، [4]

. هذیریت با استفادٌ اش زيیکسد تحلیل مسیسبىدی عًامل مؤثس بس شوجیسٌ تأمیه سبص 

 .161-178تَلیذ ٍ عولیبت، دٍرُ پٌجن، ضوبرُ دٍم، ظ 

َای شوجیسٌ  بسزسی مؤلفٍ(. 1393، سپیذُ. دّقبى، فریبب. )خذابخطی، هحوذ. ًبصری [5]

، سبل 49. فصلٌبهِ علوی ترٍیجی اًذیطِ آهبد، ضوبرُ تأمیه سبص دز مؤسسات صىعتی

 سیسدّن.

َای مدیسیت شوجیسٌ  ضىاسایی مؤلفٍ(. 1396هجیذ. عبذالولکی، حویذ. )رفیعی،  [6]

 ریسی ٍ هذیریت هحیط زیست. رهیي کٌفراًس بیي الوللی برًبهِ. چْبتأمیه سبص

ايلًیت بىدی فاکتًزَای اساسی (. 1396جوطیذ. جْبًطبّی، ّبدی. )عذالتیبى،  [7]

 ّوبیص بیي الوللی هذیریت. .پیادٌ ساشی دز شوجیسٌ تأمیه سبص جُت

ت شوجیسٌ تأمیه َای مدیسی تأثیس فعالیت(. 1396، جَاد. تَالیی، هلیحِ. )هحوَدخبًی [8]

زيیکسد مدلساشی معادالت  َای تًلیدی ایسان با سبص بس عملکسد ساشماوی دز ساشمان

 . کٌفراًس بیي الوللی زًجیرُ تأهیي سبس.ساختازی

ضىاسایی ي زتبٍ (. 1395هستقیوی، هحوذرضب. هرادی، هحوَد. صفری، علی اکبر. ) [9]

. سَهیي تحلیل سلسلٍ مساتبی فاشیَای شوجیسٌ تأمیه سبص با زيش فسایىد  بىدی محسک

 کٌفراًس بیي الوللی رٍیکردّبی ًَیي در ًگْذاضت اًرشی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


