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Abstract
The purpose of this study was to develop an agent based model that
could simulate the steel supply chain and estimate its production and
consumption, taking into account the key factors of the steel industry.
The approach of the present study is mixed (quantitative and
qualitative). In the first part of the research (qualitative), the agents of
the steel chain consumption model were obtained through interviews
with experts using theme analysis method. In the second part of the
research (quantitative), a questionnaire was used to survey the causal
relationships of the factors extracted from the interviews and the
thematic analysis method, and then the relationship model was tested
by the DEMATEL method. Finally, by using AnyLogic software and
coding in Java language, a model of steel supply chain and its
consumption was designed throughan agent-based approach, and
according to the opinion of steel industry experts, the model
explanation process was also approved. The combination of agents
identified in this study is consistent with the influence of factors on
production, consumption, import and export of the steel chain in the
proposed structural model.
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چکیده
این پژوهش با هدف ارائه مدلی عاملبنیان که بتواند با درنظرگرفتن عوامل کلیدی صنعت فوالد ،زنجیره
تأمین فوالد را شبیهسازی و میزان تولید و مصرف آن را برآورد کند ،اجرا شده است .رویکرد پژوهش
حاضر آمیخته (کمّی و کیفی) است که در این راستا در بخش نخست پژوهش (کیفی) عوامل تعیینکننده
مدل برآورد میزان مصرف زنجیره فوالد از طریق مصاحبه با خبرگان از روش تحلیل تم بهدست آمدند ،در
بخش دوم پژوهش(کمّی) برای درک و بررسی روابط ع ّلی و معلولی عوامل استخراجشده از مصاحبهها و
روش تحلیل تم از پرسشنامه استفاده شده و سپس مدل روابط به روش دیمتل آزمون شده است .در انتها
با استفاده از نرمافزار  AnyLogicو کدگذاری به زبان جاوا مدل برآورد میزان مصرف زنجیره فوالد با
رویکرد مدلسازی عاملبنیان طراحی شد و طبق نظر خبرگان شبیهسازی عاملبنیان ،فرایند تبیین مدل
نیز موردتأیید قرار گرفت .با توجه به نتایج این شبیهسازی ،مدل ارائهشده میتواند برآورد مناسبی از آتیه
زنجیره تأمین فوالد و میزان مصرف زنجیره را ارائه دهد؛ همچنین ترکیب عاملهای شناسایی و
معرفیشده در این پژوهش منطبق بر تأثیر عوامل بر تولید ،مصرف ،واردات و صادرات زنجیره فوالد در
مدل ساختاری است.
کلیدواژه ها :مديريت زنجیره تأمین؛ برآورد میزان مصرف زنجیرره فروالد؛ روت تیلیرل
تم؛ روت ديمتل؛ مدلسازی عاملبنیان.
تاریخ دریافت مقاله ،1398/11/01 :تاریخ پذیرش مقاله.1399/06/29 :
* استاد ،دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول).
Email: azara@modares.ac.ir

** دانشجوی دکتری ،دانشگاه تهران.
*** دانشیار ،دانشگاه تهران.
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 .1مقدمه

محصوالت معدنی ،همانند محصوالت نفتی ،پایه تولید وصنعت هر کشوری هستند؛ بنابراین نیاز
به مواد معدنی همانند مواد نفتی و حتی در مواردی در جایگاه باالتر از آن قرار میگیرد [.]11
ایران از نظر وجود منابع معدنی ،از معدود کشورهایی است که واجد منابع بسیاری از عناصر
موردنیاز بشر در صنایع است .در خصوص صنعت فوالد 1با توجه به اینکه کشور ایران صاحب
چرخه کامل تولید این محصول استراتژیک است ،بیان چشم انداز و آینده تولید آن اهمیت بسیاری
برای تصمیم سازان و سیاستگذاران در سطح کالن کشور دارد []5؛ بنابراین مدلی که بتواند با
درنظرگرفتن عوامل کلیدی در زنجیره تولید فوالد ،روند آتی تولید و مصرف این صنعت را
توصیف و آینده آن را شبیهسازی کند ،میتواند نقش ارزندهای در کمک به تصمیم سازان صنعت
فوالد کشور بهمنظور توسعه زنجیره داشته باشد.
ازآنجاکه ساختار زنجیره فوالد پیچیده است ،با استفاده مدلهای خطی نمیتوان آن را تحلیل
کرد و باید از مدلهای غیرخطی برای مدلسازی و شبیهسازی آن بهره گرفت [ .]17یکی از
مهمترین مدلهای شناساییشده در این زمینه« ،سیستمهای عاملبنیان» هستند که مسیری
نوآورانه برای مدل سازی و مدیریت مشکالت زنجیره تأمین را ایجاد کردهاند []20؛ همچنین
ماهیت زنجیره تأمین بهگونهای است که استفاده از عاملها را ارتقا میدهد؛ زیرا هر ذینفع در
زنجیره تأمین می تواند با یک عامل مستقل مشخص شود و توانایی تعامالت بین ذینفعان در
طول زمان در یک محیط پویا و توزیعشده در جامعه عاملها توسط مدلسازی عاملبنیان
بهخوبی نمایش داده میشود [.]26
بررسیهای جامعی در حوزه زنجیره تأمین فوالد و مدلسازی عاملبنیان در داخل و خارج از
کشور صورت گرفته است .بیشتر مطالعات و مدلهای برنامهریزی ریاضی و عاملبنیان
طراحی شده در خصوص سیستم زنجیره تأمین فوالد ،صرفاً به بخشهای برنامهریزی پویا
ریخته گری و فرزکاری فوالد ،ساخت لولههای فوالدی ،تولید فوالد تحت شرایط عدمقطعیت و
یا تدوین استراتژی زنجیره تأمین صنعت فوالد توجه کردهاند .بهعبارتدیگر بیشتر پژوهشها
انجام شده صرفاً بخشی از زنجیره تأمین فوالد را مدنظر قرار دادهاند و رویکردی از پایین به باال با
شناسایی اشیای مهم (عاملها) و رفتار تکتک آنها نداشتهاند .با توجه به بررسی و جستوجوی
پژوهشهای انجامشده ،مشاهده شد که تاکنون هیچ مدلسازی عاملبنیانی در این حوزه صورت
نگرفته و خأل آن در کشور ایران نمایان است؛ بنابراین ضرورت انجام این پژوهش برای
شبیه سازی ماهیت پیچیده زنجیره تأمین فوالد در رشد و توسعه اقتصادی کشور اجتنابناپذیر
1. Steel
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است.
هدف از این پژوهش ،با درنظرگرفتن مجموع عوامل فوقالذکر ارائه مدل عامل بنیان()ABM
است که بتواند با در نظرگرفتن عوامل کلیدی این صنعت ،زنجیره تأمین در صنعت فوالد 2را مدل
و شبیهسازی کند تا بتوان نقش ارزندهای در کمک به تصمیمگیران صنعت فوالد کشور بهمنظور
توسعه زنجیره فوالد ایفا کرد .برای مدلسازی پرسشهای زیر مطرح شد:
 .1مفاهیم بنیادی ،ابعاد و ویژگیهای علّی مدل زنجیره تأمین صنعت فوالد کشور چیست؟
 .2روابط علّی بین عوامل مدل زنجیره تأمین صنعت فوالد کشور به چه صورت است؟
 .3آیا میتوان این مدل را از طریق رویکرد مدلسازی عاملبنیان تصویر و شبیهساازی کارد و بار
اساس نتایج حاصل از شبیهسازیهای این مادل ،بارآورد مناسابی از آتیاه زنجیاره تاأمین فاوالد
داشت؟

1

 .2مباني و پیشینه نظری پژوهش

زنجیره تأمین و مديريت زنجیره تأمین .یک زنجیره تأمین کلیه مراحل مستقیم و
غیرمستقیم که در تکمیل درخواست (سفارش) مشتری درگیر هستند را شامل میشود .زنجیره
تأمین فقط مرتبط با سازنده و تأمینکننده نیست ،بلکه حملونقل ،انبارها ،خردهفروشیها و حتی
خود مشتریان را نیز دربرمی گیرد [.]12
مدیریت زنجیره تأمین رویکرد مهمی در کسب مزیت رقابتی در بازار جهانی است .از زمانی
که پژوهشگران مختلف به پژوهش پیرامون مدیریت زنجیره تأمین مبادرت ورزیدند ،مبانی نظری
گستردهای در این حوزه شکل گرفت [ .]20مفهوم مدیریت زنجیره تأمین به فارستر(،3)1958
برمیگردد که متوجه پویایی در واکنش به تغییرات تقاضا در زنجیره تأمین شد .وی دریافت
بینظمیهایی که در الگوهای تقاضا در بازار رخ میدهد از طریق زنجیره عرضه از مصرفکننده
به تولیدکننده و از آنجا به تأمینکننده مواد اولیه منتقل میشود و اینها به دلیل وابستگی این
اعضا در طی زنجیره است؛ ازاینرو تالش هر عضو برای افزایش کارایی به دیگر اعضا در این
زنجیره وابسته و محدود میشود .پس از آن نیز مطالعات زیادی در حوزه زنجیره تأمین صورت
گرفت .در دهه  1950و  1960بیشتر تولیدکنندگان برای حداقلسازیهزینه تولید ،به تولید انبوه
بهعنوان نخستین استراتژی عملیات تأکید داشتند .این در حالی بود که به انعطافپذیری
محصول و فرآیند ،توجه اندکی میشد ،توسعه محصوالت جدید نیز بهکندی صورت میگرفت و
بیشتر بر فناوری و ظرفیت داخلی تأکید میشد [.]27
در دهه ،1970برنامهریزی منابع تولیدی معرفی شد و مدیران به تأثیر موجودی کار در
1. Agent Based Modeling
2. Steel Supply Chain
3. Forrester
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جریان بر هزینه تولید ،کیفیت ،توسعه محصول جدید و زمان تحویل پی بردند .رقابت جهانی در
دهه ،1980سازمانهای در کالس جهانی را مجبور کرد تا محصوالتی با هزینه پایین ،کیفیت و
قابلیت اعتماد باال همراه با انعطافپذیری بیشتر در طراحی ارائه کنند .تولیدکنندگان از تولید
بهموقع و دیگر ابتکارات مدیریتی برای بهبود کارایی تولید و چرخه کاری استفاده کردند .تکامل
زنجیره تأمین در دهه  1990ادامه یافت و سازمانها تالش کردند تا الگوبرداری را در مدیریت
منابع شرکت گسترش دهند و تأمینکنندگان استراتژیک و کارکرد لجستیک را در زنجیره ارزش
وارد کنند .]27[ .در اواخر سال1990والتون و میلر 1اظهار داشتند که ادغام استراتژیک اعضای
تجاری ،مفهوم مدیریت زنجیره تأمین را میسازد [.]35
پژوهشگران مختلف نگرش ها و تعاریف متفاوتی را از زنجیره تأمین و مدیریت زنجیره تأمین ارائه
کردهاند که در این میان نیو و پین ،)1995( 2مدیریت زنجیره تأمین را بهعنوان زنجیرهای در نظر
گرفتند که همه فعالیت های مرتبط با جریان کاال و تبدیل مواد ،از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله
تحویل کاالی نهایی به مصرفکننده را شامل میشود [ .]25باتز و اسلک ،)1998( 3مدیریت
زنجیره تأمین را بیشتر گسترش دادند و تکرار مجدد این چرخه و استفاده مجدد از محصوالت را
به آن اضافه کردند [.]7
مدلسازی عاملبنیان .مدلسازی عاملبنیان یک روش شبیهسازی است که مطالعه
سیستمهای پیچیده و پویایی را که از تعداد باالیی از بازیگران ناهمگن تشکیل شدهاند را تسهیل
میکند که چنین سیستمهایی را نمیتوان از طریق سایر مدلهای شبیهسازی ،تحلیل کرد [.]10
در مقایسه با سایر روشهای مدلسازی ،مدلسازی عاملبنیان جدیدتر است؛ بهگونهای که تا
اوایل دهه  ،2000صرفاً یک مفهوم علمی بدون کاربرد واقعی محسوب میشد .کاربرد این روش
مدلسازی بین سالهای  2002و  2003توسط پژوهشگران آغاز شد و دالیل آن عبارت بودند از:
ا احساس نیاز به اشراف با عمق بیشتر در رفتار سیستمها که در دو روش قبلی میسر نبود؛
ا توسعه و پیشرفت در تکنیکهای مدلسازی برگرفته از علوم رایانه ای نظیر مدلسازی شیگرا،
 UMLو نمودارهای حالت.
رشد سریع در قدرت پردازشگریCPUها و حافظههای رایانهای یکی دیگر از دالیل بوده است.
مدلهای عاملبنیان به سرعت پردازش و حافظه بیشتری نسبت به دو رقیب سنتی خود نیاز
دارند .برای این روش مدل سازی نیز یک زبان استاندارد وجود ندارد ،ساختار عاملبنیان بر پایه ی
ویرایشگرهای گرافیکی یا دستورات مرتبط است که در نرمافزار مربوطه تعریف شدهاند .رفتار
1. Walton & Miller
2. New& Payne
3. Bates & Slack
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عاملها با روشهای متفاوتی قابلتشخیص است.
عامل در مدلسازی عاملبنیان .همه دانشمندان در زمینه توسعه و بهکارگیری شاخه هوش
مصنوعی با نام «عامل» موافق هستند؛ اما در تعریف عامل مباحث و مناقشات زیادی وجود دارد.
تنها یک اجماع عمومی وجود دارد و آن این است که استقالل بحث مرکزی و قابل قبول برای
همه در مفهوم عامل است [ .] 36تا حدی که برخی معتقدند هر نوع جزء مستقل (نرمافزار ،فرد و
غیره) را میتوان بهعنوان عامل در نظر گرفت [.]8
یک عامل یک سیستم رایانهای است که در محیطی قرار داده میشود و توانایی کنش
مستقل در محیط بهمنظور رسیدن به اهداف تعبیهشده را دارد [ .]22بیان اینکه عاملها
موجودیتهای رایانهای هستند ،به این معنی است که آنها بهصورت فیزیکی در قالب
برنامههایی هستند که بر روی سیستمهای محاسباتی اجرا میشوند.
به هر چیزی که بتواند محیط خود را از طریق حسگرها درک کرده و بهطور مستقل از
طریق محرکها بر روی آن محیط کنش کند ،عامل میگویند [.]28
همانطوری که در این دو تعریف مهم در زمینه عامل دیده میشود ،استقالل ،بحث
قابلقبول برای هر دوی آنها و همچنین در دیگر تعاریف در این زمینه است و بدین معنی است
که عامل این توانایی را دارد که بدون دخالت انسان و یا دیگر سیستمها عمل کند .بدین صورت
که عامل بر اساس وضعیت درونی و رفتار خود تصمیم نهایی را درباره کنش مناسب گرفته و
عمل میکند [.]36
سیستمهای چندعامله .در مدلسازی عاملبنیان چنانچه یک عامل منفرد قادر به حل
مشکالت سیستم نباشد از سیستم چندعامله ( 1)MASاستفاده میشود که متشکل از چندین
عامل هوشمند در تعامل با یکدیگر است .در این زمینه ،عوامل مختلف با هم کار و تعامل
میکنند تا برخی از کارها را به انجام برسانند .همه عوامل از توانایی و دانش خود برای تقویت
ظرفیت حل مسئله کل سیستم برنامهریزی استفاده میکنند [ .]21سیستمهای عاملبنیان
چندگانه از مکانیسمهایی همچون هوش مصنوعی توزیعشده ،محاسبات توزیعشده ،نظریه شبکه
اجتماعی ،علوم شناختی و پژوهشهای عملیاتی بهره میبرند [ .]29با توجه به تعاریف باال ،فرآیند
تولید زنجیره فوالد متشکل از چندین عامل هوشمند در تعامل با یکدیگر است و مدلسازی
مبتنی بر سیستمهای چندعامله خواهد بود.
مدلسازی عاملبنیان و زنجیره تأمین فوالد .فناوری تولید فوالد ماهیت پیچیاده (چندمرحلاه
1. MultiAgentSystems
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ای ،فازی و فیزیکی) دارد و شامل گستره وسیعی از فرایندها باا اهاداف و محادودیتهای بسایار
متفاوت است که کمتوجهی در هر مرحله سبب بروز مشکالت در سایر مراحال میشاود؛ ازایانرو
برنامهریزی تولید در صنعت فوالد بهعنوان یک برنامه زمانبندی پیچیاده صانعتی شاناخته شاده
است [ .]33 ،14مؤلفههای زیادی در زنجیره تأمین فوالد وجود دارند که بهطور پویا باا یکادیگر و
محیط خارج از سیستم در تعامل هستند و تغییرات کمی در یاک مؤلفاه میتواناد عواقاب بسایار
زیادی برای زنجیره به همراه داشته باشد .این بدان مفهوم است که رفتار هار مؤلفاه ،تاابع رفتاار
دیگر مؤلفهها است که موجب پیچیدگی بررسی زنجیره میشود و نمیتوان بهساادگی آن را مادل
کرد []32؛ بنابراین در سناریوهایی که نیاز به حل مسائل پیچیده یاا کنتارل سیساتمهای پیچیاده
دارند ،تجزیه تصمیمگیری به استدالل عوامل 1و حل مشاکالت از طریاق ماذاکره باهعنوان ناوع
خاصی از حل مسئله اکتشافی درک میشود و رفتار کلی سیستم برآیناد رفتاار تکتاک عاملهاا
است؛ درنتیجه مدل مناسب پژوهش حاضر عاملبنیان است.
پیشینه تجربي پژوهش .مدلسازی عامل بنیان در صنعت فوالد و زنجیره تأمین فوالد تاکنون
انجام نشده است .افشار کاظم و همکاران ( ،)1388پژوهشی با عنوان «تدوین استراتژی زنجیره
تأمین صنعت فوالد ایران با استفاده از تحلیل پویایی سیستمها» انجام دادند که در آن متغیرهای
اصلی زنجیره شناسایی و روابط آنها در قالب حلقههای علّی تدوین شد [ .]2آذر و صادقی
( ،)1391روشهای کالسیک حل مسئله و روش عاملبنیان را بررسی کردند و به این نتیجه
رسیدند که مدلسازی عاملبنیان ،ابزاری قدرتمند برای حل مسائل پیچیده است [ .]3وکیلیفرد و
همکاران ( ،)1393در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که رویکرد مدلسازی مبتنی بر عامل در
کنار پارادایم مالی کالسیک و رفتاری باعث افزایش دقت و کارآمدی در مطالعات مربوط به
بازارهای مالی شده است [ .]34قلعهبان ( ،)1394مدلی برای پشتیبانی تصمیمگیری مسائل منابع
آب حاصل ارائه کرد [ .]18آذر و کولیایی ( ،)1395یک مدل ریاضی زنجیره تأمین حلقهبسته که
تصمیم سازی را در زمینه تعیین تعداد قطعات ،ارزیابی و انتخاب تأمینکنندگان کاراتر میسازد را
ارائه دادند [ .]2آذر و نائینی ( ،)1395مدلی فازی برای رتبهبندی و تعیین مقدار سفارش از
تأمین کنندگان شرکت موردمطالعه ارائه دادند [ .]4بافنده زنده و دانای نعمتآباد ( ،)1395به
بررسی خصوصیات عاملهای مصرفکننده بهصورت منحصربهفرد در ساختاری از یک شبکه
اجتماعی پرداختند و تأثیر شبکه بر رفتار فرد مطالعه کردند [.]6
در پژوهش کولینگ 2و همکاران ( )2003با عنوان نمعماری چندعامله برای برنامهریزی پویا
نورد گرم فوالد» ،هر فرآیند در محیط تولید فوالد به یک عامل اختصاص داده شده است که
1. Agent
2. Cowling
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بهطور مستقل برنامه ریزی پویا خود را در سطح محلی با استفاده از یک روش بهینهسازی فرا
اکتشافی از طریق الگوریتم جستوجوی ممنوعه 1انجام میدهد [ .]13کولینگ و همکاران
( ،)2004برنامهریزی پویا ریختهگری و فرزکاری فوالد با استفاده از مدلسازی چندعامله را انجام
دادند .معماری چندعامله پیشنهادی شامل مجموعهای از عوامل ناهمگن بود که هر یک با
استفاده از روشهای بهینه سازی مختلف برای حل مشکالت با اهداف مختلف ،برنامه محلی را
تولید میکردند [ .]15فیشر و ژاکوبی )2007( 2در پژوهشی با عنوان «فناوریهای چندعامله برای
تولید و کنترل فوالد» ،معماری چندعامله در یک سیستم نرمافزاری ارائه دادند که از طریق آن
وضعیت واقعی سیستم بررسی شده و عدمقطعیتهای زیادی که در حین تولید بهوجود میآید را
3
تشخیص داده و به بهینهسازی تولید تحت این شرایط میپردازد [ .]19ماسیول و روبیاس
( ،)2008مدلسازی و شبیهسازی مبتنی بر عامل برای پیش بینی رفتار بازار محصوالت فوالدی با
استفاده از روش فازی  AHPرا ارائه دادند [ .]24سرینیواسان و کومار ،)2010( 4یک مدل
چندعاملی ارائه دادند که بخشی از مدل مربوط به فعالیت خرید و سایر بخشهای مدل مربوط به
فرآیند برنامهریزی و فعالیتهای برنامه زمانبندی برای فهرست مواردی است که تولید میشوند
[ .]31یامامورا 5و همکاران ( ، )2012چندین نمونه تحلیل عددی در فناوری فوالدسازی که در
سالهای اخیر با توسعه سختافزار /نرمافزار رایانهای پیچیدهتر شده است را بررسی کردند .از
روش تفکیک ذرات که در گذشته کاربرد کمی داشت ،اکنون برای حل مشکالت استفاده میشود
[ .]37جرزی 6و همکاران ( ،)2015مدلی برای سیستم حملونقل با استفاده از روش پویایی
سیستمها و روش مدلسازی عامل بنیان ارائه کردند [.]16
با جستو جو و مطالعه پیشینه پژوهشی در حوزه زنجیره تأمین فوالد و مدلسازی عاملبنیان در
داخل و خارج کشور ،پژوهشی در این حوزه یافت نشد؛ بنابراین ضرورت انجام این پژوهش برای
شبیهسازی ماهیت پیچیده زنجیره تأمین فوالد در رشد و توسعه اقتصادی کشور اجتنابناپذیر
است.
 .3روتشناسي پژوهش

رویکرد پژوهش حاضر آمیخته (کمّی و کیفی) است .در این راستا در بخش نخست پژوهش
(کیفی) که مربوط به شناخت عوامل تعیین کننده مدل برآورد میزان مصرف زنجیره فوالد با
1. Tabu Search
2. Fischer & Jacobi
3. Maciol & Rębiasz
4. Srinivasan & Kumar
5. Yamamura
6. Jerzy
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رویکرد مدلسازی عامل بنیان در صنعت فوالد ایران است از روش تحلیل تم برای تحلیل
مصاحبه استفاده میشود .در راستای افزایش تعمیمپذیری و آزمون مدل در بخش دوم پژوهش
نیز (کمّی) از روش دیمتل برای بررسی روابط ساختاری مدل استخراجشده استفاده خواهد شد
[ .]1در انتها مدل برآورد میزان مصرف زنجیره فوالد با استفاده از رویکرد مدلسازی عاملبنیان
طراحی میشود.
با توجه به اینکه در این پژوهش ،مقصود دستکاری دادهها در محیط صنعت فوالد ایران
نیست و وضعیت موجود مطالعه میشود ،پژوهش از منظر شیوه گردآوری دادهها «توصیفی-
غیرآزمایشی» محسوب میشود.
اجرا و راهاندازی مدل در دو سطح دستورات پیشپردازش و پسپردازش صورت گرفته است.
در دستورات پیش پردازش پارامترهای ورودی مختلف و همچنین دوره زمانی مدنظر برای اجرای
شبیهسازی بهمنظور اعتبارسنجی مدل در نرمافزار  AnyLogicتنظیم شد .در سطح پس پردازش
برای اجرای شبیهسازی کلیه متغیرهای ورودی و خروجی منطبق با زنجیره فوالد و نحوه تعامل
عاملهای مختلف در نرمافزار کدنویسی شدند.
برای بررسی اعتبار مفهومی مدل ،نظر  5نفر از کارشناسان و خبرگان صنعت فوالد طی
مصاحبه حضوری دریافت شد و پس از انجام اصالحات الزم ،موردتأیید قرار گرفت؛ سپس طبق
نظر  2نفر از خبرگان شبیهسازی عاملبنیان ،فرایند تبیین مدل نیز تأیید شد.
روند کلی فرآیند انجام پژوهش مطابق شکل  ،1است.
تحلیل تم و استخراج عوامل مدل
عاملبنیان

مصاحبه با تعدادی از کارشناسان و
خبرگان

مطالعه و بررسی مبانی نطری پژوه ش

بررسی روابط علی -معلولی بین عوامل با
روش دیمتل

جمعآوری دادههای بانکی موردنیاز

شناسایی قواعد محاسباتی و کدنویسی
AnyLogicدر

آزمایش مجازی برمبنای دادههای واقعی

اعتبارسنجی بیرونی مدل

اعتبارسنجی مفهومی مدل طی
مصاحبه با خبرگان صنعت فوالد

گزارش نتایج نهایی مدل

شکل  .1فرآیند انجام پژوهش

 .4تیلیل دادهها و يافتههای پژوهش

نتايج حاصل از تیلیل تم :برای شناسایی عوامل موقعیتی احتمالی مدل عاملبنیان صنعت
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فوالد ایران ،در این پژوهش از تحلیل تم استفاده شد .ازآنجاکه مدل عاملبنیان صنعت فوالد
ایران مدلی چندعاملی است ،می تواند تحت تأثیر شرایط موقعیتی تغییر کند؛ بدین منظور از
تحلیل تم استفاده شده است .هدف از تحلیل تم پاسخ به این سؤال است که عوامل ،روابط و
ساختار مدل عامل بنیان صنعت فوالد ایران کدام هستند؟ برای پاسخ به این سؤال از تکنیک
مصاحبه استفاده شد .پس از انجام  5مصاحبه اشباع نظری بهدست آمد و کُد جدیدی شناسایی
نشد؛ بنابراین درمجموع  5مصاحبه بهمنظور انجام تحلیل تم صورت گرفت.
پس از شناسایی کُدها و تلفیق کُدهای مشابه و جستوجوی تمها و مضمون (تم) ،مدل
روش دلفی به صورت جدول  ،1استخراج شد.
جدول  .1مدل استخراجشده از روش دلفی
مضمون (تم)

عامل

متغیر

کدها
مصرفکننده فوالد
تولیدکننده فوالد خام
تولیدکننده آهن اسفنجی
تولیدکننده گندله
تولیدکننده کنستانتره
استخراجکننده سنگ آهن
دولت
صادرات سنگ آهن
صادرات کنسانتره
صادرات گندله
صادرات آهن اسفنجی
صادرات فوالد اسفنجی
کنترل حد صادرات
ارسال درخواست واردات مصرفکننده فوالد
ارسال درخواست واردات تولیدکننده فوالد خام
ارسال درخواست واردات تولیدکننده آهن اسفنجی
ارسال درخواست واردات تولیدکننده گندله
ارسال درخواست واردات تولیدکننده کنستانتره
انجام واردات فوالد به میزان کسری
انجام واردات آهن اسفنجی به میزان کسری
انجام واردات گندله به میزان کسری
انجام واردات کنستانتره به میزان کسری
انجام واردات سنگ آهن به میزان کسری
زیرساخت آب و گاز و برق
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نتايج حاصل از روت ديمتل :در این بخش برای بررسی روابط علّی و معلولی عوامل
استخراجشده از مصاحبهها و روش تحلیل تم ،با استفاده از پرسشنامه از  5نفر از خبرگان صنعت
فوالد ایران نظرسنجی شد.
ماتریس روابط کلی با نمایش روابط انتخابشده مطابق جدول  ،2است.
جدول  .2ماتریس روابط کلی با نمایش روابط انتخابشده
دولت

استخراج
کننده سنگ
آهن

تولیدکننده
کنستانتره

تولید
کننده
گندله

تولیدکننده
آهن اسفنجی

تولیدکننده
فوالد خام

مصرف
کننده
فوالد

0/3566

0/1703

0/1802

0/1800

0/1797

0/1829

0/1345

0/4153

0/1998

0/2187

0/2278

0/2118

0/1694

0/3352

0/4265

0/2303

0/2379

0/2212

0/1727

0/3473

0/2317

0/4363

0/2818

0/2348

0/1804

0/3506

0/2530

0/2246

0/4213

0/2110

0/1707

0/3403

0/2297

0/2284

0/2215

0/2753

0/1182

0/2977

0/1872

0/1888

0/1934

0/1725

0/1093

0/4095

0/4333

0/4327

0/4321

0/4397

0/4296

T

مصرفکننده
فوالد
تولیدکننده
فوالد خام
تولیدکننده
آهن اسفنجی
تولیدکننده
گندله
تولیدکننده
کنستانتره
استخراجکننده
سنگ آهن
دولت

مدل مفهومي پژوهش .ماتریس روابط کلی در مدل مفهومی شکل  ،2مشاهده میشود و در آن
روابط بین عوامل و متغیرها بهوضوح مشخص است.
در این مدل هفت نوع عامل اصلی وجود دارد که عبارتاند از :عامل استخراجکنندگان سنگ
آهن1؛ عامل تولیدکنندههای کنستانتره2؛ عامل تولیدکنندههای گندله3؛ عامل تولیدکنندههای آهن
اسفنجی4؛ عامل تولیدکنندههای فوالد5؛ عامل دولت 6و عامل مصرفکننده.7
تولیدکننده کنسانتره :این تولیدکننده با یک ظرفیت ماهانه و یک انحراف از تولید ماهانه نسبت
1. Extractions
2. Concentrate Producers
3. Pellet Producer
4. Sponge Producer
5. Steel Producer
6. Government
7. Consumer
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به تولید کنسانتره اقدام می کند .این عامل بر اساس مطلوبیتی که برای صادرات کنسانتره وجود
دارد ،بخشی از تولیدا ت خود را صادر و مواد اولیه موردنیاز برای عاملهای گندلهسازی را تأمین
میکند؛ همچنین برای تولید کنسانتره به آب ،گاز و برق نیاز است که عامل دولت وظیفه تأمین
این زیرساختها را بر عهده دارد.
میزان کسری

انجام کسری

واردات فوالد

انجام کسری واردات

برق

زیرساخت آب ،گاز و

واردات

درخواست

ارسال

واردات

انجام کسری

ارسال

ت

دول
انجام کسری

گاز و برق

زیرساخت آب،

گاز و برق

سنگ آهن

گاز و برق

تولید

زیرساخت آب،

کنستانتره

کننده
کننده

استخراج

زیرساخت آب،

گندله

تولید

کننده

درخواست

انجام کسری

گاز و برق

زیرساخت آب،

فوالد
اسفنجی

کننده

فوالدخام

تولید
تولید

آهن

مصرف-

کننده
کننده

صادرات
صادرات
صادرات
صادرات
صادرات

شکل  .2مدل مفهومی پژوهش

تولیدکننده گندله :این عامل با استفاده از محصوالت عاملهای تولید کنسانتره نسبت به تولید
گندله اقدام می کند و بر اساس یک ظرفیت ماهانه و یک انحراف از تولید ماهانه فرآیند تولید را
انجام میدهد و برای این تولید ،به آب ،گاز و برق نیاز است که توسط عامل دولت تأمین می
شود؛ همچنین بر اساس مطلوبیتی که برای صادرات گندله وجود دارد ،بخشی از تولیدات به
صادرات تخصیص داده میشود .در صورتی که عامل های تولیدکننده گندله برای تولید موردنظر
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به میزان کافی از کنسانتره دسترسی نداشته باشند یا بهعبارتدیگر در بازار وجود نداشته باشد ،به
عامل دولت می زان کنسانتره موردنیاز را اعالم میکنند تا عامل دولت نسبت به واردات کنسانتره
اقدام کند.
تولیدکننده آهن اسفنجی :این تولیدکننده با یک ظرفیت ماهانه و یک انحراف از تولید ماهانه
نسبت به تولید آهن اسفنجی اقدام میکند و بر اساس یک ظرفیت ماهانه و یک انحراف از تولید
ماهانه فرآیند تولید را انجام میدهد و برای این تولید ،به آب ،گاز و برق نیاز است که توسط
عامل دولت تأمین میشود؛ همچنین بر اساس مطلوبیتی که برای صادرات آهن اسفنجی وجود
دارد ،بخشی از تولیدات به صادرات تخصیص داده میشود .در صورتی که عاملهای تولیدکننده
آهن اسفنجی برای تولید موردنظر به میزان کافی از گندله دسترسی نداشته باشند یا
بهعبارت دیگر در بازار وجود نداشته باشد ،به عامل دولت میزان گندله موردنیاز را اعالم میکنند تا
عامل دولت نسبت به واردات گندله اقدام کند.
تولیدکننده فوالد خام :این تولیدکننده با یک ظرفیت ماهانه و یک انحراف از تولید ماهانه نسبت
به تولید فوالد خام اقدام می کند و بر اساس یک ظرفیت ماهانه و یک انحراف از تولید ماهانه
فرآیند تولید را انجام می دهد و برای این تولید ،به آب و گاز و برق نیاز است که توسط عامل
دولت تأمین میشود؛ همچنین بر اساس مطلوبیتی که برای صادرات فوالد خام وجود دارد،
بخشی از تولیدات به صادرات تخصیص داده میشود .در صورتی که عاملهای تولیدکننده فوالد
خام برای تولید موردنظر به میزان کافی از آهن اسفنجی دسترسی نداشته باشند یا بهعبارتدیگر
در بازار وجود نداشته باش د ،به عامل دولت میزان آهن اسفنجی موردنیاز را اعالم میکنند تا عامل
دولت نسبت به واردات آهن اسفنجی اقدام کند.
مصرفکننده فوالد :این عامل بر اساس تقاضایی که در بخشهای مختلفی مانند ساختمانی،
کشتیسازی ،نفت و گاز ،خودروسازی و غیره وجود دارد ،فوالد خام تولیدی را مصرف میکند .در
صورتی که تقاضای این عامل بیش از ظرفیت تولید فوالد خام توسط عاملهای تولیدکننده فوالد
خام باشد ،میزان تقاضای موردنیاز به عامل دولت اعالم میشود تا عامل دولت نسبت به واردات
فوالد خام اقدام کند.
دولت :این عامل وظیفه واردات تعیین حدهای مربوط به صادرات و تولید و تأمین زیرساختهای
آب ،گاز و برق موردنیاز برای تولید واحدهای تولیدی را بر عهده دارد .در صورتی که آب ،برق و
گاز موردنیاز توسط عامل دولت تأمین نشود ،واحدهای تولیدی تولید خود را متوقف میکنند.
نتايج حاصل از مدلسازی عاملبنیان :در این مدلسازی با دردستداشتن دادههای واقعی تولید،
واردات ،صادرات و میزان مصرف آب ،گاز و برق طی سالهای  1390تا  1397و ثبت آنها در
نرمافزار  AnyLogicوضعیت متغیرهای خروجی در سالهای یاددشده و روند تغییرات آنها در
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سالهای آتی شبیهسازی شد.

بر اساس آخرین گزارش پایش طرح جامع فوالد خردادماه سال  1397اطالعات تولید زنجیره
فوالد برابر است با 74 :میلیون تُن سنگ آهن؛  39میلیون تُن کنستانتره؛  34میلیون تُن گندله؛
 23میلیون تُن آهن اسفنجی و  22میلیون تُن فوالد خام.
اطالعات تولید بهدستآمده زنجیره فوالد از طریق مدلسازی عاملبنیان که دقیق ًا مشابه
گزارش جامع فوالد کشور است ،در نمودار  ،1مشاهده میشود.

نمودار  .1تولید کل زنجیره فوالد بر اساس مدل عاملبنیان مطابق با آخرین آمار سال 1397

بر اساس آخرین گزارش پایش طرح جامع فوالد خردادماه سال  ،1397اطالعات صادرات
زنجیره فوالد برابر است با :حدود  6میلیون تُن فوالد خام؛ حدود  20میلیون تُن سنگ آهن؛ حدود
 1میلیون تُن آهن اسفنجی؛ حدود  6میلیون تُن کنستانتره و حدود  0/5میلیون تُن گندله.
اطالعات صادرات بهدستآمده زنجیره فوالد از طریق مدلسازی عاملبنیان که دقیقاً مشابه
گزارش جامع فوالد کشور است ،در نمودار  ،2مشاهده میشود.

نمودار  .2صادرات کل زنجیره فوالد بر اساس مدل عاملبنیان مطابق با آخرین آمار سال 1397

بر اساس آخرین گزارش پایش طرح جامع فوالد خردادماه سال  1397اطالعات واردات
زنجیره فوالد برابر است با :حدود  1میلیون تُن فوالد خام؛ حدود  3میلیون تُن سنگ آهن؛ حدود
 2میلیون تُن آهن اسفنجی؛ حدود  1میلیون تُن کنستانتره و حدود  3میلیون تُن گندله.
اطالعات واردات بهدستآمده زنجیره فوالد از طریق مدلسازی عاملبنیان که دقیقاً مشابه
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گزارش جامع فوالد کشور است ،در نمودار  3مشاهده میشود.

نمودار  .3واردات کل زنجیره فوالد بر اساس مدل عاملبنیان مطابق با آخرین آمار سال 1397

میزان مصرف آب ،گاز و برق نیز با توجه به آمار سال  1397بهترتیب برابر با  200مترمکعب
آب 23600000 ،مگاوات برق و  8000000000نیوتن مترمکعب گاز بوده است.
اطالعات مصرف آب ،گاز و برق بهدستآمده زنجیره فوالد از طریق مدلسازی عاملبنیان
که دقیق ًا مشابه گزارش جامع فوالد کشور است ،در نمودار  ،4مشاهده میشود.

نمودار  .4مصرف کل آب ،گاز و برق زنجیره فوالد بر اساس مدل عاملبنیان مطابق با آخرین آمار سال 1397

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

برای پاسخگویی به سؤالهای پژوهش ،فرایندی منظم و مشخص مطابق شکل  ،1صورت
گرفت .بر اساس اهداف و با درنظرگرفتن فرایند انجام پژوهش ،یافتههای پژوهش در دو زمینه
بررسی شدند :شناسایی عاملهای زنجیره تأمین فوالد و روابط میان آنها از طریق تحلیل تم و
دیمتل و مدلسازی عامل بنیان زنجیره تأمین فوالد در قالب یک مدل جامع کاربردی با استفاده
از نرمافزار .AnyLogic
از طریق تحلیل تم به سؤال عوامل ،روابط و ساختار مدل عامل بنیان صنعت فوالد ایران
کدام هستند ،پاسخ داده شد و برای پاسخ به این سؤال از روش مصاحبه استفاده گردید .پس از
انجام  5مصاحبه اشباع نظری بهدست آمد و کُد جدیدی شناسایی نشد .درنهایت مطابق با جدول
 ،1عوامل چندگانه استخراجکننده سنگ آهن ،تولیدکننده کنستانتره ،تولیدکننده گندله ،تولیدکننده
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آهن اسفنجی و تولیدکننده فوالد خام و عوامل یگانه مصرف کننده نهایی و دولت در زنجیره
تأمین و متغیرهای مرتبط با آنها بهدست آمد.
روابط علّی و معلولی عوامل استخراج شده از مصاحبات و روش تحلیل تم از روش دیمتل با
نظرسنجی از  5نفر از خبرگان صنعت فوالد ایران بهدست آمد و به سؤال روابط علّی بین عوامل
مدل زنجیره تأمین صنعت فوالد کشور به چه صورت است ،پاسخ داده شده و متعاقباً مدل
مفهومی پژوهش در شکل  ،2ترسیم شد .با توجه به مدل ،هر یک از عوامل تولیدکنندههای
کنستانتره ،عامل تولیدکنندههای گندله ،عامل تولیدکنندههای آهن اسفنجی ،عامل
تولیدکنندههای فوالد بهترتیب ماده اولیه تولید زنجیره بعدی خود هستند و میزان مازاد و یا کمبود
هر یک برای واردات و یا صادرات به عامل دولت گزارش میشود .میزان واردات و صادرات عامل
انتهایی زنجیره که فوالد خام است ،بهعنوان خروجی نهایی زنجیره توسط عامل مصرفکننده به
عامل دولت گزارش می شود .میزان آب ،گاز و برق مصرفی نیز که هر ساله توسط عامل دولت به
تولید فوالد خام تخصیص داده میشود در هر حلقه از زنجیره در نظر گرفته شد.
درنهایت زنجیره تأمین فوالد از طریق شبیهسازی عاملبنیان مدل شد .بدینصورت که هر
یک از  7عوامل و روابط آنها در مدل مفهومی با استفاده از زبان برنامهنویسی جاوا و فرمولهای
ریاضی در نرمافزار  AnyLogicکدگذاری شدند و با دردستداشتن دادههای واقعی تولید ،واردات،
صادرات و میزان مصرف آب ،گاز و برق طی سالهای 1390تا  1397و ثبت آنها در
نرمافزار ،AnyLogicوضعیت متغیرهای خروجی در سالهای یادشده و روند تغییرات آنها در
سالهای آتی شبیهسازی شد.
نتایج شبیهسازی مطابق نمودارهای  1تا  ،4دقیقاً مطابق با آمار سال  1397گزارش جامع
فوالد کشور بود و بنابراین بهخوبی به سؤال پژوهش که آیا میتوان این مدل را از طریق رویکرد
مدلسازی عاملبنیان تصویر و شبیهسازی کرد و بر اساس نتایج حاصل از شبیهسازیهای این
مدل ،برآورد مناسبی از آتیه زنجیره تأمین فوالد داشت ،پاسخ داده شد.
مدیران و تصمیمسازان صنعت فوالد با استفاده از این مدل طراحیشده میتوانند اثرات زیر را
بررسی کنند:
ا تأثیر تغییر ظرفیت کارخانهها در تولید؛
ا تأثیر تأسیس و یا حذف کارخانهها در تولید؛
ا تأثیر سیاست های دولت در کاهش و یا افزایش واردات زنجیاره فاوالد و تاأثیر مساتقیم آن بار
تولید زنجیره؛
ا تأثیر سیاست های دولت در افزایش و یا کاهش صادرات زنجیره فاوالد و تاأثیر مساتقیم آن بار
تولید زنجیره؛
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ا تأثیر سیاسته ای دولت در تخصیص آب ،گاز و برق به صانعت فاوالد و تاأثیر مساتقیم آن بار
تولید زنجیره؛
ا پیشبینیهای آینده تولید و میزان واردات و صادرات از طریق تغییر در مصرف کل فوالد خام؛
ا تأثیر افزایش تقاضای ساالنه بر روند تولید و واردات و صادرات.
پیشنهادهای پژوهشي .پیشنهادهای زیر بهمنظور تداوم مسیر مطالعه حاضر به واحدهای
پژوهشی فوالدی و سایر صنایع مشابه و نیز پژوهشگران دانشگاهی ارائه میشود:
ا ترکیب مدل عاملبنیان با رویکردهای دیگر شبیهسازی ،مانند سیساتمهای پویاا بارای تحلیال
سطح کالن سیاستگذاری صنعت فوالد؛
ا مدلسازی فرآیند داخلی تولید هر یک از عاملها با رویکرد شبیهسازی گسسته پیشامد؛
ا مدلسازی فرآیند تولید فوالد خام به روش کورهبلند و ترکیب آن با روش احیای مستقیم؛
ا واردکردن عوامل تأثیرگذار دیگر در فرآیند تولید از جمله حملونقل و فناوری؛
ا واردکردن مباحث مربوط به قیمت زنجیره بهمنظور اتخاذ تصمیمگیریهای واردات و صادرات؛
ا واردکردن مباحث مربوط به قیمت تمامشده آب ،گاز و برق بهمنظور اختصاص بهینه منابع.
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