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مقدمه:.
صنعت تایر پس از فوالد، مهم ترین 
صنعت باالدستی صنعت خودرو قلمداد 
می شود ]1[. تایر کاالیی مصرفی و 
به لحاظ جایگاهش در ناوگان حمل ونقل، 
کاالیی استراتژیک محسوب می شود ]2[. 
صنعت تایر از حیث وابستگی اش به 
صنعت خودرو، حجم تولیدات و چرخش 
نقدینگی اش و نیز قرارگرفتن در زمره ی 

صنایع متوسط، در رشد و توسعه ی 
کشورها، صنعتی مهم و حیاتی تلقی 
می شود. ازطرفی تقاضای کاالهای بادوام 
ازجمله خودرو، با نوسان همراه است 
]3[. امروزه با پیشرفت روزافزون صنایع 
خودروسازی، نیاز به بهبود پارامترهای 
عملکردی خودرو ازجمله شرایط تایر، 
تعلیق،  فرمان پذیری،  ایمنی،  سیستم 
پایداری و غیره بیش ازپیش احساس 
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می شود ]4[. 
با ورود فناوری های جدید و رقابتی در صنعت خودرو، 
صنعت تایر نیز برای انطباق با این تغییرها، پیشرفت های 
چشم گیری داشته  است ]5[. شرکت های بزرگ تایرسازی در 
سراسر جهان به سرعت درحال تغییرند و رسیدن به آن ها 
شاید کمی دور از ذهن به نظر برسد. بااین وجود صنعت 
تایر ایران با قدمتی 50 ساله و بررسی همه ی پارامترهای 
اثرگذار بر تقاضای خودرو در ایران و نیز وجود تعرفه های 
اقتصادی و سیاسی ]6[، سمت وسوی ویژه ای به خود گرفته 
است. این صنعت اکنون با دراختیار داشتن حدود 15000 
شاغل مستقیم و فروش ساالنه نزدیک به 800-750 میلیون 
دالر و تأمین حدود 70 درصد نیاز تایر کشور، و تولید 
انواع تایرهای خودروهای سواری، اتوبوسی، کامیونی سبک 
و سنگین، راه سازی، کشاورزی و هم چنین تایرهای دوچرخه 

و موتورسیکلت، نقش شایانی در تولیدات ملی دارد ]2[
 در دیدی کالن، زنجیره ی ارزش تایر، از کاشت و 
داشت و برداشت کائوچوی طبیعی آغازشده و با تولید سایر 
مواداولیه که خود از پاالیشگاه آغازشده و به تولید کائوچوی 
مصنوعی، روغن فرایند، نخ و دوده می انجامد و با تولید 
سیم طوقه و کورد فلزی تایر، مجموعه ی مواداولیه ی موردنیاز 
تولید تایر تکمیل  می شود. پس از آن با عبور از حلقه ی 
ترابری مواد به کارخانه ی تایرسازی، از زنجیره ی ارزش 
درونی فرایند تایرسازی عبور کرده و دوباره به کمک ترابری، 
از حلقه های عمده فروشی، خرده فروشی و درنهایت مصرف و 
بازیافت تایر عبور می کند ]7[. الزم به یادآوری ست که نقش 
صنعت تایر با توجه به ارزش افزوده ی مواد تشکیل دهنده ی 
تایر همچون انواع دوده، سیم طوقه، کائوچوهای مصنوعی 
و غیره و نیز میزان واردات تایر، نقشی پررنگ تر از دیگر 
صنایع داراست. این پژوهش با استفاده از مدل ترکیبی 
سیستم داینامیک و دیماتل فازی، سعی در پی بردن به 

مهم ترین عامل های مؤثر بر صنعت تایر ایران دارد.
 آنچه بدیهی ست وابستگی کشش و تقاضای تایر، به خودرو 
و توسعه ی فناوری در این حوزه است. الزام خودروسازان 
داخلی و تأکید بر کاهش قیمت و زمان تحویل، افزایش کیفیت 
فراورده ها، همگامی با تحول های جهانی، خصوصی سازی 
سازمان های وابسته و موضوع پیوستن به سازمان تجارت 
جهانی و امکان ورود رقیبان قدرت مند به بازار ایران، همگی 
تقاضای خودرو را به چالش کشانده اند که نتیجه ی آن کاهش 
تقاضای تایر در کشور خواهد بود. باتوجه به رشد تولید 
خودرو در کشور تا سال 1404 شمسی که هم پای رشد 
تولید ناخالص داخلی ست، میزان خودروهای درحال حرکت به 
سه برابر افزایش یافته و این موضوع اهمیت رسیدگی به رشد 
و توسعه ی صنعت تایر در کشور را به عنوان یکی از پایه های 

ناوگان حمل ونقل بیش ازپیش نمایان می سازد.
 توجه به توانایی های علمی و دستاوردهای موجود، 
استراتژی های رقابتی، انتقال فناوری، تمرکز بر بازار خودرو، 
پیشرفت ها و چالش های پیش روی آن و برنامه ریزی صحیح 
و اصولی می تواند صنعت تایر کشور را به عنوان یکی از 
مهم ترین و برترین صنایع صادراتی در افق 20 ساله مطرح 

سازد.

مبانی.نظری.پژوهش
صنعت.خودرو.و.تایر

محیط صنعت خودرو همراه با صنایع هوا- فضا و صنعت 
الکترونیک و نیمه هادی ها، ازجمله محیط های رقابتی و متالطم 
محسوب می شود ]8[. محیط پویای صنایع خودروسازی در 
ایران نیز به علت: 1- تولید هر دستگاه خودرو برابر با ایجاد 
هزاران فرصت شغلی ست ]9[؛ و 2- رشد بسیار چشم گیر 
در آن، این چنین است. تأثیر مهم این صنعت در رشد و 

شکوفایی دیگر صنایع در کشور، تأثیر شگرفی ست.
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تنوع مواد و داده های مورداستفاده در این صنعت و 
هم چنین ارتباط های پیشین و پسین صنایع قطعه ساز و 
مونتاژکار و عملیات بسیار گسترده ی آن ها در سطح کشور، 
این صنعت را به صنعتی مهم تبدیل کرده است ]10[، 
به گونه ای که تخمین زده می شود افزون بر 60 صنعت 
در زنجیره ی پیش و پس از این صنعت، نقشی کلیدی و 

حساس دارد ]11[.
پیشینه ی صنعت خودروی ایران به سال های آغازین دهه ی 
40 شمسی بازمی گردد که برای اولین بار با اتاق سازی 
اتوبوس و مونتاژ فیات 1100 آغاز شد و به تدریج به 
مونتاژ و سپس قطعه سازی و پایه گذاری صنعت خودرو 
انجامید. امروزه صنعت خودرو با دراختیار داشتن حدود 
3/5 درصد تولید ناخالص داخلی و رشد ساالنه ی حدود 
10-9 درصد، یکی از رکن های اساسی صنعت کشور را 
محسوب می شود. استراتژی صنعت خودرو ایران پس از 
انقالب، ابتدا بر خودکفایی استوار بود و در تمامی رسته های 
تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی، سواری، باری، اتوبوسی 
و حتی راه سازی، مبتنی بر تالش برای بومی سازی آن 
در تمامی ُبعدها بود؛ ولی با پایان جنگ و تغییر رویکرد 
اقتصادی کشور به سیاست های تعدیل و گسترش رفاه 
اجتماعی، این سیاست تعدیل شد و به همکاری با صاحبان 
فناوری خودروی جهان انجامید؛ به طوری که در بخش تولید 
خودروهای سواری، همکاری با شرکت های فرانسوی و کره ای 
و ژاپنی و به تازگی حتی چینی گسترش یافت و در بخش 
خودروهای تجاری نیز همکاری با بسیاری از برندهای مشهور 
اروپایی، ژاپنی، کره ای و حتی به تازگی هندی و روسی 

دردستور کار قرار گرفت.
 این تغییر رویکرد باعث رشد فناوری مورداستفاده در 
صنعت خودرو کشور شده و به گوناگونی و تنوع آن در 
تمامی بخش های خودروسازی، اعم از شخصی و تجاری 
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انجامیده است. نمودار )1( روند تولیدهای انواع خودروهای 
جهان و خودروهای درحال استفاده را تا سال 2020 میالدی 

نشان می دهد.
 نمودار )1( نشان می دهد:

- بازار مصرف داخلی خودرو در کشورهای توسعه  یافته 
)امریکای شمالی، اروپا، ژاپن، کره( اشباع شده است.

- بازار مصرف داخلی خودرو در کشورهای درحال توسعه 
)روسیه، چین، هندوستان، ترکیه، ایران، برزیل، مالزی( 

درحال رشد است.
- بازار مصرف داخلی کشورهای نفت خیز خاورمیانه با 

رشد همراه است.
- بازار فروش خودروهای دست دوم روبه رشد است.

- رشد تولید خودروهای جهان )سواری- تجاری( از سال 
2010 میالدی به بعد به صورت کاهشی خواهد بود.

- از شتاب رشد تعداد خودروهای سواری درحال استفاده 
 در جهان، از سال 2010 میالدی به بعد کاسته خواهد 

شد.

نمودار 1- نمودار تولید انواع خودروهای جهان در فاصله ی سال های 
2020 -2000 میالدی ]2[

هم چنین نمودار )2( روند رشد سرانه ی مالکیت خودرو 
نشان  چشم انداز 1404  سند  اساس  بر  را  ایران   در 

می دهد:

 
 [2]میالدی  2222- 2222 های سالی  هفاصلدر  جهاننمودار تولید انواع خودروهای  -1نمودار 

 
 :دهد مینشان  (4)نمودار 

 .است شده اشباع کره( ژاپن، اروپا، شمالی، یمریکاا) افتهی  هتوسع یشورهاک در خودرو داخلی مصرف بازار -
 .است رشد درحال (یمالز برزیل، ایران، ترکیه، هندوستان، چین، )روسیه، توسعه درحال یکشورها در خودرو داخلی مصرف بازار -
 .است همراه رشد با خاورمیانه خیز نفت یکشورها داخلی مصرف بازار -
 .است رشد روبه دوم دست یخودروها وشفر بازار -
 .بود خواهد کاهشی صورت به بعد بهمیالدی  2444 سال از (یتجار -ی)سوار جهان یخودروها تولید رشد -
 .شد خواهد کاسته بعد بهمیالدی  2444 سال از ،جهان در استفاده حالرد یسوار یخودروها تعداد رشد شتاب از -
 
 :دهد مینشان  4141 انداز چشمسند  اساسیران را بر ا مالکیت خودرو دری  هرانسنمودار زیر روند رشد  چنین هم

 

 
 1[42] 1121 مالکیت خودرو در ایران تا افق ی روند رشد سرانه -2نمودار 

 
ی  هسران، هجری شمسی 4141تا سال  رود میمالکیت خودرو، انتظار  ی ( و با مبنا قرار دادن تناسب بین رشد اقتصادی و رشد سرانه2نمودار )با توجه به 

میلیون دستگاه خودرو  25بیش از  عبارتی به ؛نفر جمعیت برسد 4444ازای هر  خودرو به 344به  ،حرکت در ایران درحال واری و وانتیِس مالکیت خودروهای
 داشت. خواهیم افزایشدر سال 

کنندگان اصلی  مصرف ازجملهها و...  صنعتی کارخانههای  وسیله، دوچرخه، هواپیما، موتورسیکلت، خودرو، اند پیدا کردهامروزه تایرها در صنایع زیادی کاربرد 
ترین بازار فروش برای تقاضای  خودروها، بزرگ ویژه نقلیه به های هیلد. در این میان وسان تایر هستند که به افزایش تقاضای جهانی برای این محصول دامن زده

 خود اختصاص دهند. به میالدی 2449است بیش از نیمی از این تقاضا را در سال  شده بینی پیشکه  یطور تولید تایر در سطح جهان هستند، به
دهند که در مقایسه با  از تقاضای این بازار را نشان می درصد 14در جهان هستند که  توجه قابلمریکای شمالی دو بازار ادر این میان اروپای غربی و 

 ها همنطقثروت موجود این ی  هدهند نشانامر  این شوند. محسوب می توجه قابلدهند، بازاری  ز تقاضای این بازار را ارائه میا درصد 44بازارهای دیگر که تنها 
 شده بینی پیش چنین هماست.  شده ها هباال رفتن تقاضای تعویض تایر در این منطق درنتیجهنقلیه شده و  های هباالیی از مالکیت وسیل های حکه باعث سط

 واحد برسد. میلیون 994، با سبقت گرفتن از میانگین جهانی به میالدی 2449 ه تقاضای تایر برای موتورسیکلت و دیگر کاربردهای آن تا سالاست ک

                                                 
ارائه شده  4305ر المللی مدیریت بازاریابی در شهریو گروه سایپا که در کنفرانس بین های پژوهشعمل آمده در  تفصیلی به های هنگاه کنید به محاسب 4

 است.
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نمودار 2- روند رشد سرانه ی مالکیت خودرو در ایران تا افق 1404 ]12[ 

با توجه به نمودار )2( و با مبنا قرار دادن تناسب بین 
رشد اقتصادی و رشد سرانه ی مالکیت خودرو، انتظار می رود 
تا سال 1404 هجری شمسی، سرانه ی مالکیت خودروهای 
سواری و وانتِی درحال حرکت در ایران، به 300 خودرو به ازای 
هر 1000 نفر جمعیت برسد؛ به عبارتی بیش از 25 میلیون 

دستگاه خودرو در سال افزایش خواهیم داشت.
امروزه تایرها در صنایع زیادی کاربرد پیدا کرده اند، 
خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه، هواپیما، وسیله های صنعتی 
کارخانه ها و... ازجمله مصرف کنندگان اصلی تایر هستند که 
به افزایش تقاضای جهانی برای این محصول دامن زده اند. 
در این میان وسیله های نقلیه به ویژه خودروها، بزرگ ترین 
بازار فروش برای تقاضای تولید تایر در سطح جهان هستند، 
به طوری که پیش بینی شده است بیش از نیمی از این تقاضا را 

در سال 2019 میالدی به خود اختصاص دهند.
در این میان اروپای غربی و امریکای شمالی دو بازار 
قابل توجه در جهان هستند که 40 درصد از تقاضای این 
بازار را نشان می دهند که در مقایسه با بازارهای دیگر که 
تنها 10 درصد از تقاضای این بازار را ارائه می دهند، بازاری 
قابل توجه محسوب می شوند. این امر نشان دهنده ی ثروت 
موجود این منطقه ها که باعث سطح های باالیی از مالکیت 
وسیله های نقلیه شده و درنتیجه باال رفتن تقاضای تعویض 

تایر در این منطقه ها شده است. هم چنین پیش بینی شده است 
که تقاضای تایر برای موتورسیکلت و دیگر کاربردهای آن تا 
سال 2019 میالدی، با سبقت گرفتن از میانگین جهانی به 

990 میلیون واحد برسد.
 درباره ی صنعت تایر باید اشاره کرد که حدود 70 تا 75 
درصد هزینه های این صنعت مربوط به مواد اولیه و از این 
میزان حدود 35 تا 40 درصد مواد اولیه ای ست که به اجبار 
باید از دیگر کشورها تأمین شود. برای نمونه کائوچوی 
طبیعی که حدود 25 تا 30 درصد مواداولیه ی این صنعت را 
تشکیل می دهد، از کشورهای خارجی مانند مالزی، ویتنام و 

اندونزی وارد می شود.
این کشورها تولیدکنندگان اصلی کائوچوی طبیعی اند، اما از 
کشورهای دیگری مانند هند نیز کائوچوی طبیعی را وارد کرده ایم. 
در زمان تحریم ها تأمین این مواد با مشکل های بسیاری همراه بود 
و به دلیل آن که چنددست می چرخید تا وارد کشور شود، هزینه های 
آن دو برابر می شد. با برداشته شدن تحریم ها در سال 1396، 

نرخ ارز تثبیت شد و امکان برنامه ریزی به شرکت ها می داد.

میزان.تقاضای.خودرو.در.ایران.در.افق.سال.1404.
هجری.شمسی

برآورد تقاضای بازار خودرو در دو دهه ی آتی متأثر از 
دو عامل عرضه و تقاضاست که تقاضا تابعی از دو عامل:
- نیاز جدید به خودرو بر اساس فاصله بین میزان موجودی 

مورد انتظار و فعلی خودرو در کشور
- و نیاز به خودرو بر اساس میزان خروج خودروهای 

فرسوده از سیستم حمل ونقل است.
و عرضه تابعی است از:

- ظرفیت تولید کشور و برنامه ی توسعه صنعت
- توسعه ی بازارهای صادراتی

- واردات خودرو.
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 [2]میالدی  2222- 2222 های سالی  هفاصلدر  جهاننمودار تولید انواع خودروهای  -1نمودار 

 
 :دهد مینشان  (4)نمودار 

 .است شده اشباع کره( ژاپن، اروپا، شمالی، یمریکاا) افتهی  هتوسع یشورهاک در خودرو داخلی مصرف بازار -
 .است رشد درحال (یمالز برزیل، ایران، ترکیه، هندوستان، چین، )روسیه، توسعه درحال یکشورها در خودرو داخلی مصرف بازار -
 .است همراه رشد با خاورمیانه خیز نفت یکشورها داخلی مصرف بازار -
 .است رشد روبه دوم دست یخودروها وشفر بازار -
 .بود خواهد کاهشی صورت به بعد بهمیالدی  2444 سال از (یتجار -ی)سوار جهان یخودروها تولید رشد -
 .شد خواهد کاسته بعد بهمیالدی  2444 سال از ،جهان در استفاده حالرد یسوار یخودروها تعداد رشد شتاب از -
 
 :دهد مینشان  4141 انداز چشمسند  اساسیران را بر ا مالکیت خودرو دری  هرانسنمودار زیر روند رشد  چنین هم

 

 
 1[42] 1121 مالکیت خودرو در ایران تا افق ی روند رشد سرانه -2نمودار 

 
ی  هسران، هجری شمسی 4141تا سال  رود میمالکیت خودرو، انتظار  ی ( و با مبنا قرار دادن تناسب بین رشد اقتصادی و رشد سرانه2نمودار )با توجه به 

میلیون دستگاه خودرو  25بیش از  عبارتی به ؛نفر جمعیت برسد 4444ازای هر  خودرو به 344به  ،حرکت در ایران درحال واری و وانتیِس مالکیت خودروهای
 داشت. خواهیم افزایشدر سال 

کنندگان اصلی  مصرف ازجملهها و...  صنعتی کارخانههای  وسیله، دوچرخه، هواپیما، موتورسیکلت، خودرو، اند پیدا کردهامروزه تایرها در صنایع زیادی کاربرد 
ترین بازار فروش برای تقاضای  خودروها، بزرگ ویژه نقلیه به های هیلد. در این میان وسان تایر هستند که به افزایش تقاضای جهانی برای این محصول دامن زده

 خود اختصاص دهند. به میالدی 2449است بیش از نیمی از این تقاضا را در سال  شده بینی پیشکه  یطور تولید تایر در سطح جهان هستند، به
دهند که در مقایسه با  از تقاضای این بازار را نشان می درصد 14در جهان هستند که  توجه قابلمریکای شمالی دو بازار ادر این میان اروپای غربی و 

 ها همنطقثروت موجود این ی  هدهند نشانامر  این شوند. محسوب می توجه قابلدهند، بازاری  ز تقاضای این بازار را ارائه میا درصد 44بازارهای دیگر که تنها 
 شده بینی پیش چنین هماست.  شده ها هباال رفتن تقاضای تعویض تایر در این منطق درنتیجهنقلیه شده و  های هباالیی از مالکیت وسیل های حکه باعث سط

 واحد برسد. میلیون 994، با سبقت گرفتن از میانگین جهانی به میالدی 2449 ه تقاضای تایر برای موتورسیکلت و دیگر کاربردهای آن تا سالاست ک

                                                 
ارائه شده  4305ر المللی مدیریت بازاریابی در شهریو گروه سایپا که در کنفرانس بین های پژوهشعمل آمده در  تفصیلی به های هنگاه کنید به محاسب 4

 است.

علمی - فنی: تحلیل عامل های مؤثر بر تقاضای ...
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مجموع تولید انواع خودرو در سال 1395 با 38  درصد 
افزایش نسبت به سال 1394، به بیش از یک میلیون و 350هزار 
دستگاه رسید. در بین کالس های خودرویی، بیشترین رشد تولید 
با 8750 % برای کالس ون بود. کمترین رشد تولید نیز با 3/3 
درصد برای کالس وانت هاست. ایران خودرو با تولید بیش از 634 
هزار دستگاه خودرو، بیشترین سهم تولید سواری در سال 1395 
را به خود اختصاص داده است. سایپا با 517  هزار دستگاه رتبه ی 
دوم، مدیران خودرو با 55هزار دستگاه رتبه ی سوم و کرمان 
موتور با 41 هزار دستگاه رتبه ی چهارم تولید سواری را داشتند.

تحلیل.اقتصادی.رابطه.ی.صنعت.تایر.و.خودرو
به طورکلی تقاضا، مقدار کاالیی ست که مصرف کننده در یک دوره ی 
زمانی معین و در قیمت معین )جاری(، مایل به خرید آن ا ست ]13[. 

عامل های مؤثر بر تقاضای یک کاال به شرح زیر است ]14[.
1-  قیمت کاال)1(؛
2- درآمد فرد)2(؛

3-  ثروت فرد)3(؛ 
4-  قیمت کاالهای دیگر)4(؛ 

5-  سلیقه و ترجیح های فرد)5(؛ 
6-  انتظارهای فرد)6(.

Science & Technologyعلمی- فنی

از دیدگاه اقتصادی بین دو کاال می تواند رابطه های  گوناگونی 
وجود داشته باد ]13[.

1-.دو.کاالی.مکمل)7(:

دو کاالی x و y هنگامی مکمل هستند که جهت تغییر در 
تقاضای x مخالف جهت تغییر در قیمت های کاالی y باشد؛ 

 .[43باد ]وناگونی وجود داشته گ های  هرابط تواند میدو کاال  بین اقتصادی دیدگاهاز 
 :4دو کاالی مکمل -4

 :یعنی ؛باشد y یاالک یها متیر در قییمخالف جهت تغ x یر در تقاضاییه جهت تغکمل هستند کم یهنگام yو  x دو کاالی
 .چای و قند مانند؛ دیگرند هممل کم ،شوند یمصرف و استفاده م یزمان توسط متقاض ه همک ییاالهاک دیگر بیان بهیا 

 
0  :2دو کاالی جانشین -2

x
py


   

 یعنی:؛ سو باشد هم y یاالکمت یق تغییر دربا  x یر در تقاضاییه جهت تغکن هستند یجانش یهنگام yو  x دو کاالی
  
0  :3دو کاالی خنثی -3

x
py


  

دو کاال مستقل از  دیگر عبارت بهندارد؛  y یاالکمت یق تغییر دربا  ای رابطههیچ  x یر در تقاضاییهستند که جهت تغخنثی  یهنگام yو  x دو کاالی
 یعنی:؛ هستندیکدیگر 

 
0

x
py


  

شان را ن xشکل زیر اثر تغییر قیمت کاالی مکمل و انتقال منحنی تقاضا برای کاالی  .هستنددو کاالی مکمل یکدیگر  تایر و خودرو پژوهشدر این 
 (.3 شکلدهد ) می

 
 .x [41]تغییر قیمت کاالی مکمل و انتقال منحنی تقاضا برای کاالی  -1شکل 

 
مکمل با افزایش قیمت کاالی  شود میدیده که  طور همان .دهد میرا نشان  xشکل فوق تغییر قیمت کاالی مکمل و انتقال منحنی تقاضا برای کاالی 

 کس.برعو  شود میکم )تایر(  xخودرو( تقاضا برای کاالی )

 
 حالت تعادل بازار –2شکل 

 
بر هم خوردن این  باعث تواند می. مازاد عرضه و مازاد تقاضا ست تعادلیقیمت  peحالت تعادلی و  eکه در آن  دهد مینشان  بازار را 1شکل فوق حالت تعادل

 انداز چشمبر آن در  افزون .استدر ایران نیز تقاضا بیشتر از میزان عرضه  است. نشده  اشباعبازار تایر خاورمیانه هنوز  دهد میآمار نشان  .شودتعادل 
اقتصادی درحالت مازاد تقاضا قرار داریم  ازنظراین بنابر؛ صادرات نیز انجام گیرد ،خلکامل نیاز دا تأمیناست که عالوه بر  شده بینی پیشایران ی  هسال بیست
 .(1 )شکل

 است: شده دادهنشان میالدی  2442تا سال  نیاز و تولید جهانی تایر ادامهدر 

                                                 
1 Complementary products 
2 Alternative products 
3 Neutral products 
4 Balance 
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X

یعنی:                                 
یا به بیان دیگر کاالهایی که هم زمان توسط متقاضی مصرف 

و استفاده می شوند، مکمل هم دیگرند؛ مانند چای و قند.

2-.دو.کاالی.جانشین)8(:

دو کاالی x و y هنگامی جانشین هستند که جهت تغییر 
در تقاضای x با تغییر در قیمت کاالی y هم سو باشد؛ یعنی:

 .[43باد ]وناگونی وجود داشته گ های  هرابط تواند میدو کاال  بین اقتصادی دیدگاهاز 
 :4دو کاالی مکمل -4

 :یعنی ؛باشد y یاالک یها متیر در قییمخالف جهت تغ x یر در تقاضاییه جهت تغکمل هستند کم یهنگام yو  x دو کاالی
 .چای و قند مانند؛ دیگرند هممل کم ،شوند یمصرف و استفاده م یزمان توسط متقاض ه همک ییاالهاک دیگر بیان بهیا 

 
0  :2دو کاالی جانشین -2

x
py


   

 یعنی:؛ سو باشد هم y یاالکمت یق تغییر دربا  x یر در تقاضاییه جهت تغکن هستند یجانش یهنگام yو  x دو کاالی
  
0  :3دو کاالی خنثی -3

x
py


  

دو کاال مستقل از  دیگر عبارت بهندارد؛  y یاالکمت یق تغییر دربا  ای رابطههیچ  x یر در تقاضاییهستند که جهت تغخنثی  یهنگام yو  x دو کاالی
 یعنی:؛ هستندیکدیگر 

 
0

x
py


  

شان را ن xشکل زیر اثر تغییر قیمت کاالی مکمل و انتقال منحنی تقاضا برای کاالی  .هستنددو کاالی مکمل یکدیگر  تایر و خودرو پژوهشدر این 
 (.3 شکلدهد ) می

 
 .x [41]تغییر قیمت کاالی مکمل و انتقال منحنی تقاضا برای کاالی  -1شکل 

 
مکمل با افزایش قیمت کاالی  شود میدیده که  طور همان .دهد میرا نشان  xشکل فوق تغییر قیمت کاالی مکمل و انتقال منحنی تقاضا برای کاالی 

 کس.برعو  شود میکم )تایر(  xخودرو( تقاضا برای کاالی )

 
 حالت تعادل بازار –2شکل 

 
بر هم خوردن این  باعث تواند می. مازاد عرضه و مازاد تقاضا ست تعادلیقیمت  peحالت تعادلی و  eکه در آن  دهد مینشان  بازار را 1شکل فوق حالت تعادل

 انداز چشمبر آن در  افزون .استدر ایران نیز تقاضا بیشتر از میزان عرضه  است. نشده  اشباعبازار تایر خاورمیانه هنوز  دهد میآمار نشان  .شودتعادل 
اقتصادی درحالت مازاد تقاضا قرار داریم  ازنظراین بنابر؛ صادرات نیز انجام گیرد ،خلکامل نیاز دا تأمیناست که عالوه بر  شده بینی پیشایران ی  هسال بیست
 .(1 )شکل

 است: شده دادهنشان میالدی  2442تا سال  نیاز و تولید جهانی تایر ادامهدر 

                                                 
1 Complementary products 
2 Alternative products 
3 Neutral products 
4 Balance 
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3-.دو.کاالی.خنثی)9(:

دو کاالی x و y هنگامی خنثی هستند که جهت تغییر در 
تقاضای x هیچ رابطه ای با تغییر در قیمت کاالی y ندارد؛ 

به عبارت دیگر دو کاال مستقل از یکدیگر هستند؛ یعنی:

 .[43باد ]وناگونی وجود داشته گ های  هرابط تواند میدو کاال  بین اقتصادی دیدگاهاز 
 :4دو کاالی مکمل -4

 :یعنی ؛باشد y یاالک یها متیر در قییمخالف جهت تغ x یر در تقاضاییه جهت تغکمل هستند کم یهنگام yو  x دو کاالی
 .چای و قند مانند؛ دیگرند هممل کم ،شوند یمصرف و استفاده م یزمان توسط متقاض ه همک ییاالهاک دیگر بیان بهیا 

 
0  :2دو کاالی جانشین -2

x
py


   

 یعنی:؛ سو باشد هم y یاالکمت یق تغییر دربا  x یر در تقاضاییه جهت تغکن هستند یجانش یهنگام yو  x دو کاالی
  
0  :3دو کاالی خنثی -3

x
py


  

دو کاال مستقل از  دیگر عبارت بهندارد؛  y یاالکمت یق تغییر دربا  ای رابطههیچ  x یر در تقاضاییهستند که جهت تغخنثی  یهنگام yو  x دو کاالی
 یعنی:؛ هستندیکدیگر 

 
0

x
py


  

شان را ن xشکل زیر اثر تغییر قیمت کاالی مکمل و انتقال منحنی تقاضا برای کاالی  .هستنددو کاالی مکمل یکدیگر  تایر و خودرو پژوهشدر این 
 (.3 شکلدهد ) می

 
 .x [41]تغییر قیمت کاالی مکمل و انتقال منحنی تقاضا برای کاالی  -1شکل 

 
مکمل با افزایش قیمت کاالی  شود میدیده که  طور همان .دهد میرا نشان  xشکل فوق تغییر قیمت کاالی مکمل و انتقال منحنی تقاضا برای کاالی 

 کس.برعو  شود میکم )تایر(  xخودرو( تقاضا برای کاالی )

 
 حالت تعادل بازار –2شکل 

 
بر هم خوردن این  باعث تواند می. مازاد عرضه و مازاد تقاضا ست تعادلیقیمت  peحالت تعادلی و  eکه در آن  دهد مینشان  بازار را 1شکل فوق حالت تعادل

 انداز چشمبر آن در  افزون .استدر ایران نیز تقاضا بیشتر از میزان عرضه  است. نشده  اشباعبازار تایر خاورمیانه هنوز  دهد میآمار نشان  .شودتعادل 
اقتصادی درحالت مازاد تقاضا قرار داریم  ازنظراین بنابر؛ صادرات نیز انجام گیرد ،خلکامل نیاز دا تأمیناست که عالوه بر  شده بینی پیشایران ی  هسال بیست
 .(1 )شکل

 است: شده دادهنشان میالدی  2442تا سال  نیاز و تولید جهانی تایر ادامهدر 

                                                 
1 Complementary products 
2 Alternative products 
3 Neutral products 
4 Balance 
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جدول 1- آمار تولید خودرو در 7 سال اخیر

مواد درصد  14تا  35حدود و از این میزان  اولیههای این صنعت مربوط به مواد  هزینه درصد 05تا  04صنعت تایر باید اشاره کرد که حدود  ی بارهدر 
دهد،  صنعت را تشکیل می این ی درصد مواداولیه 34تا  25کائوچوی طبیعی که حدود  برای نمونهشود.  تأمیناجبار باید از دیگر کشورها  ست که به ای اولیه

 .شود از کشورهای خارجی مانند مالزی، ویتنام و اندونزی وارد می
این  تأمینها  ایم. در زمان تحریم از کشورهای دیگری مانند هند نیز کائوچوی طبیعی را وارد کرده اما اند، کائوچوی طبیعی این کشورها تولیدکنندگان اصلی

ها در  شد. با برداشته شدن تحریم های آن دو برابر می چرخید تا وارد کشور شود، هزینه چنددست می که آندلیل  بسیاری همراه بود و به های مواد با مشکل
 داد. ها می ریزی به شرکت د و امکان برنامهنرخ ارز تثبیت ش، 4396سال 

 
 هجری شمسی 1121 سال افق در ایران در خودرو یتقاضا میزان -2-2

 :عامل دو از تابعی تقاضا که تقاضاست و عرضه عامل دو از متأثر آتیی  هده دو در خودرو بازار یتقاضا برآورد
 کشور در خودرو فعلی و انتظار ردمو یموجود میزان بین فاصله اساس بر خودرو به جدید نیاز -
 .است ونقل حمل سیستم از فرسوده یخودروها خروج میزان اساس بر خودرو به نیاز و -
 :از تابعی است عرضه و
 صنعت توسعهی  هبرنام و کشور تولید ظرفیت -

 صادراتی یبازارها ی توسعه -
 .خودرو واردات -

های  بین کالس در .زار دستگاه رسیده354و  میلیون یکبه بیش از  ،4391افزایش نسبت به سال  رصدد  30با  4395مجموع تولید انواع خودرو در سال 
با تولید  خودرو ایران .هاست برای کالس وانت درصد 3/3برای کالس ون بود. کمترین رشد تولید نیز با  درصد ؟؟؟؟ 0054خودرویی، بیشترین رشد تولید با 

دوم، مدیران  ی هزار دستگاه رتبه 540خود اختصاص داده است. سایپا با  را به 4395یشترین سهم تولید سواری در سال هزار دستگاه خودرو، ب631بیش از 
 .چهارم تولید سواری را داشتند ی هزار دستگاه رتبه 14سوم و کرمان موتور با  ی هزار دستگاه رتبه55خودرو با 

 اخیر سال 7 در خودرو تولید آمار -1 جدول
 سال

 4395 4391 4393 4392 4394 4394 4309 4300 ودرونوع خ

 492559244 0929644 9509339 6219019 0009350 491249049 493599593 494939214 سواری
 009604 039400 4549411 4419016 4409204 4949034 2449536 4939960 وانت

مینی بوس و 
 005 544 206 449 451 39614 39300 39662 میدل باس

 49450 696 654 346 941 29544 39406 39444 اتوبوس
کامیون، 

 کامیونت، کشنده
349566 369400 319190 469359 09464 249900 99011 459422 

 493549423 9069036 494349200 0309464 9219454 496539030 496439254 491219554 مجموع تولید
 

 
 تایر و خودروصنعت ی  هرابطتحلیل اقتصادی  -2-3
بر  مؤثر های عامل .[43] ست آن ا دیل به خریما ،(ین )جاریمت معیدر ق و نیمع یزمانی  هدور یکدر  کننده مصرفه ک ست ییاالکمقدار  ،تقاضا طورکلی به

 .[41است ]زیر  شرح تقاضای یک کاال به
 4االکمت یق  -4
 2درآمد فرد - 2 
 3ثروت فرد  -3 
 1گرید یاالهاکمت یق  -1 
 5فرد های حیترجقه و یسل  -5
 .6فرد هایانتظار  -6 

                                                 
1 Goods price 
2 Individual Income 
3 Individual wealth 
4 Price of other goods 
5 Individual tastes 
6 Individual expectations 

 1. Goods price                    2. Individual Income                    3. Individual wealth                  4. Price of other goods                    5.  Individual tastes         
 6. Individual expectations                           7. Complementary products                             8. Alternative products
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در این پژوهش تایر و خودرو دو کاالی مکمل یکدیگر 
هستند. شکل زیر اثر تغییر قیمت کاالی مکمل و انتقال 

منحنی تقاضا برای کاالی x را نشان می دهد )شکل 1(.

.]14[ x شکل 1- تغییر قیمت کاالی مکمل و انتقال منحنی تقاضا برای کاالی

شکل )1( تغییر قیمت کاالی مکمل و انتقال منحنی تقاضا 
برای کاالی x را نشان می دهد. همان طور که دیده می شود 
 x با افزایش قیمت کاالی مکمل )خودرو( تقاضا برای کاالی

)تایر( کم می شود و برعکس.
 شکل )2( حالت تعادل)1( بازار را نشان می دهد که در آن 
e حالت تعادلی و pe قیمت تعادلی ست. مازاد عرضه و مازاد 

تقاضا می تواند باعث بر هم خوردن این تعادل شود. آمار 
نشان می دهد بازار تایر خاورمیانه هنوز اشباع  نشده است. 
در ایران نیز تقاضا بیشتر از میزان عرضه است. افزون بر 
آن در چشم انداز بیست ساله ی ایران پیش بینی شده است که 
عالوه بر تأمین کامل نیاز داخل، صادرات نیز انجام گیرد؛ 

بنابراین ازنظر اقتصادی درحالت مازاد تقاضا قرار داریم.

حالت تعادل بازار شکل 2– 

در ادامه نیاز و تولید جهانی تایر تا سال 2012 میالدی 
نشان داده شده است.

جدول )2( نشان می دهد در سال های پیش از 2000 
میالدی روند تولیدات تایر با نیاز جامعه ها هم سو نبوده و 
موجود نبود تعادل عرضه و تقاضا در بازار شده است؛ اما 
با گسترش فناوری و شیوه های جدید تولید و نیز افزایش 
روند تولید خودرو در جهان و نیاز بازار، این روند به سوی 
تعادل پیش می رود به گونه ای که تا سال 2012 میالدی 

عرضه و تقاضا تایر شکاف فاحشی نخواهند داشت.

جدول 2- تولید و نیاز جهانی تایر بین سال های 2012-1997 میالدی

شرح کوتاه حلقه های سیستم و نظریه های پشتیبان آن 
در رابطه با عامل های مؤثر بر صنعت تایر در جدول )3( 

ارائه شده است.
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 .[43باد ]وناگونی وجود داشته گ های  هرابط تواند میدو کاال  بین اقتصادی دیدگاهاز 
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 .چای و قند مانند؛ دیگرند هممل کم ،شوند یمصرف و استفاده م یزمان توسط متقاض ه همک ییاالهاک دیگر بیان بهیا 
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شان را ن xشکل زیر اثر تغییر قیمت کاالی مکمل و انتقال منحنی تقاضا برای کاالی  .هستنددو کاالی مکمل یکدیگر  تایر و خودرو پژوهشدر این 
 (.3 شکلدهد ) می

 
 .x [41]تغییر قیمت کاالی مکمل و انتقال منحنی تقاضا برای کاالی  -1شکل 

 
مکمل با افزایش قیمت کاالی  شود میدیده که  طور همان .دهد میرا نشان  xشکل فوق تغییر قیمت کاالی مکمل و انتقال منحنی تقاضا برای کاالی 

 کس.برعو  شود میکم )تایر(  xخودرو( تقاضا برای کاالی )

 
 حالت تعادل بازار –2شکل 

 
بر هم خوردن این  باعث تواند می. مازاد عرضه و مازاد تقاضا ست تعادلیقیمت  peحالت تعادلی و  eکه در آن  دهد مینشان  بازار را 1شکل فوق حالت تعادل

 انداز چشمبر آن در  افزون .استدر ایران نیز تقاضا بیشتر از میزان عرضه  است. نشده  اشباعبازار تایر خاورمیانه هنوز  دهد میآمار نشان  .شودتعادل 
اقتصادی درحالت مازاد تقاضا قرار داریم  ازنظراین بنابر؛ صادرات نیز انجام گیرد ،خلکامل نیاز دا تأمیناست که عالوه بر  شده بینی پیشایران ی  هسال بیست
 .(1 )شکل

 است: شده دادهنشان میالدی  2442تا سال  نیاز و تولید جهانی تایر ادامهدر 
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 1. Balance

 میالدی 1997-2212 های سالتولید و نیاز جهانی تایر بین  -2جدول 
 تولید 

 میلیون حلقه()
 نیاز 

 حلقه( میلیون)
 سال

944 915 1997 
979 930 1998 
1008 976 1999 
1057 1017 2000 
1028 1012 2001 
1065 1050 2002 
1108 1085 2003 
1177 1144 2004 
1219 1183 2005 
1240 1215 2006 
1268 1255 2007 
1319 1303 2008 
1376 1359 2009 
1428 1413 2010 
1482 1469 2011 
1536 1524 2012 

 
عادل عرضه و تقاضا در بازار ت نبودسو نبوده و موجود  هم ها هروند تولیدات تایر با نیاز جامع یالدیم 2444از  پیش های سالدر  دهد می( نشان 2جدول )

 رود میتعادل پیش  سوی به، این روند جدید تولید و نیز افزایش روند تولید خودرو در جهان و نیاز بازار های شیوهو  فناوریاما با گسترش ؛ شده است
 نخواهند داشت. فاحشیعرضه و تقاضا تایر شکاف میالدی  2442که تا سال  ای گونه به

 .است شده ارائه (3جدول ) در بر صنعت تایر مؤثر های عاملآن در رابطه با  بانیپشتهای  یهنظر و ستمیس یها حلقه کوتاه شرح
 
 
 

  
علمی - فنی: تحلیل عامل های مؤثر بر تقاضای ...
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رویکرد.مدل.سازی.پویایی.سیستم
مدل سازی پویای سیستم برای اولین بار در دهه ی 1950 
میالدی، توسط فارس تر در دانشگاه ابداع شد ]19[. این مدل 
روشی برای توصیف کیفی، اکتشاف و تجزیه وتحلیل سیستم های 
پیچیده است ]20[. هنر اصلی مدل سازی پویایی سیستم، کشف 

 ومعلولی مدل تحلیلی علت های حلقهموجود در  های رابطهی  هدرزمینمرور ادبیات  -3جدول 

ینه متن
زم

 

یف نام نویسنده سال
رد

 

ه طی یک دوران معین، ک ست خدماتیاالها و کوع ارزش مجمی  هدربرگیرندتولید ناخالص داخلی 
 شود. شور تولید میک کسال، در ی کی معموالً

دی
صا

اقت
 

 4 [45نیلی ] 4306

تورم  چنین هم. کردو اشتغال اشاره دی کشور ابه وضعیت اقتص توان می GDPبر  مؤثر های عاملاز 
 2 [46نظری ] 4305 .است GDPی  هکنند تعدیل عنوان به

. در این نوشتار هستندمل کشوند م یمصرف و استفاده م یزمان توسط متقاض ه همک ییاالهاک
 3 [41سالواتوره ] 4306 .نددو کاالی خودرو و تایر مکمل یکدیگر

 گوناگون های موقعیت در جهان، در نمونه کشور 34 از یالگوبردار اساس بر سایپا شرکت های پژوهش
 کشورهای  هسران درآمد میان دهد مینشان  یاقتصاد رشد و تتعداد جمعی سرانه، درآمد میزان شامل

 .مستقیم وجود داردی  هرابطخودرو  تعداد و

 
4305 

 شرکتگزارش 
 1 [42سایپا ]

زان درآمد، یتوان م یم ها آن ترین مهمه از کوابسته است  بسیاری های عاملخودرو به  یتقاضا
مت ین، قیمت بنزین خودرو، قیگز یجا ونقل لحمانات کمنطقه، ام یایت، نرخ اشتغال، جغرافیجمع

 و باالخره عمر خودرو را نام برد. (استفاده از آن های هزینهه و هم یمت اولیهم ق)خودرو 

ایر
 و ت

درو
خو

ی 
ضا

تقا
 

 
4305 
 

همکاران ناظمی و 
[40] 0 

 صنعت مشابه تقریباً نشیبش و فراز خودرو، تولید دستی پایین صنایع ی هزنجیر از بخشی عنوان به تایر
 بلکه خودرو، مصرفی ی قطعه هزار چند از ای قطعه عنوان به نه ،خودرو در آن جایگاه و بوده خودرو

 و بار حمل ازنظر خودرو توانایی موجب که ستخودرو تکمیلی و مهم یاجزا از یکی عنوان به
 .دشو می گوناگون جوی شرایط در باال سرعت به ابیی دست

 گزارش وزارت صنایع 4305
 9 [0ایران ]و معادن 

 و نفت غنی منابع وجود لحاظ به که شود می محسوب نیز پتروشیمی دستی پایین صنایع عنوان به تایر
 ارزشیدرصد  64 و وزنی درصد  04 حدود هستیم مزیت دارای تایر تولید در پتروشیمی، صنایع و گاز

 غیرمستقیم در مشاغل دارای ،یممستق طور به نفر 41444 زایی اشتغال بر افزون کشور تایر صنعت
 .است نفر هزار 04 تا 04 میزان به وابسته صنایع و زیرمجموعه واحدهای

گزارش وزارت صنایع  4305
 44 [0ایران ]و معادن 

 44 [2]توانا و همکاران  4300 .ستاز میزان مصرف خودرو متأثرمستقیم  طور بهمصرف تایر 
 و خودرو هری  هپیمود مسافت از بلکه خودروهاست، تعداد تابع تنها نه جهان در تایر مصرف میزان

 .پذیرد می تأثیر نیز زمان واحد شده در حمل مسافر و بار کیلومتراژ

ایر
ی ت

ضا
تقا

 

2005 
Michelin 

[40] 42 

 فروشی خرده و یانباردار و فروشی عمده از توزیعی  هشبک ارزش،ی  هزنجیر در حاکمیتی لحاظ به
 تطبیقی های همطالع اساس بر. است یکشور هر در تایر ارزشی  هزنجیر از بخش ترین مهم

ی  هویژ توزیعی  هشبک و اند واردشده باقدرت حوزه این در بزرگ تایرسازان تمام در عمل ،فتهگر ورتص
 اند. هکرد ایجاد را خود

 توانا و همکاران 4300
[2] 41 

 
 پویایی سیستم سازی مدلرویکرد  -2-1

روشدی بدرای توصدیف کیفدی،      ایدن مددل   .[49شدد ]  دانشگاهابداع در تر فارس توسط ،میالدی 4954ی  هده در بار اولین برای ی سیستمپویا سازی مدل
سدت کده همدراه بدا      یندهای بازخوردیاپویایی سیستم، کشف و نمایش فر سازی مدلهنر اصلی . [24است ]پیچیده  های سیستم وتحلیل تجزیهاکتشاف و 

 هدای  سیسدتم  رفتار و ساختاری  همطالع انکام و کند می، پویایی سیستم را تعیین غیرخطیزمانی و ساختارهای  تأخیرهایو جریان،  ساختارهای انباشت
 ،یزمدان  ریتدأخ  ،بسدیار  4بازخوردهدای  توسدط  یواقعد ی  هپیچیدد  هدای  سیسدتم  روش نیا در .کند می فراهم را یفن و یستیز ،یاجتماع ،یاقتصاد دهیچیپ

 هکد بل ،سدت ین ندهیآ یمک بینی پیش پویایی سیستم، سازی مدلهدف رویکرد  .شوند می فیتوص هم به مربوط لیفرانسید های لهمعاد راه از و سازی ذخیره
 [.24] ست فنی و یستیز ،یاقتصاد ،یاجتماع های سیستم انیم دوطرفه پویای های ارتباطی  هدربار گسترده دانش به فتنیا دست نبالد به
    
 ازیدیماتل ف -2-5
بشر  های برنامهده در علوم و یچیپ های لکحل مش منظور به، ییایکمراتوسط دانشمندان میالدی  4906تا  4902 های سالن ین بار بیاول یماتل براید
را مشخص  یکهر یاثرگذاری  هدرجو  ها عاملن یب های هه رابطک یمعلول -یلاگرام عِید یک یبر مبنا یساختاری  هشدرد مدل یکن رویار گرفته شد. اک به

تا فهم  شود می کمک گران پژوهشو به  شوند میم یر و اثرگذار تقسیبه دو گروه اثرپذ ستمیس های عامل ین روش تمامیشده است. با ا گذاری پایه ،کند می

                                                 
1 Feedbacks 

جدول 3- مرور ادبیات درزمینه ی رابطه های موجود در حلقه های علت ومعلولی مدل تحلیلی

و نمایش فرایندهای بازخوردی ست که همراه با ساختارهای انباشت 
و جریان، تأخیرهای زمانی و ساختارهای غیرخطی، پویایی سیستم 
را تعیین می کند و امکان مطالعه ی ساختار و رفتار سیستم های 
پیچیده اقتصادی، اجتماعی، زیستی و فنی را فراهم می کند. در این 
روش سیستم های پیچیده ی واقعی توسط بازخوردهای  بسیار، 



29

در حقیقت پویایی سیستم ها به عنوان روشی برای درک 
رفتار پویای سامانه های پیچیده است. اساس روش، درک این 
موضوع است که ساختار هر سیستم با رابطه های دایره ای، 
به هم پیوسته و گاهی با تأخیر زمانی بین اجزای شان، بیشتر 
به همان اندازه ای در تعیین رفتار اهمیت دارد که خود اجزا 
به صورت منفرد. نمونه هایش نظریه ی آشوب و پویایی های 
اجتماعی ست. هم چنین ادعا شده که بیشتر به دلیل وجود 
ویژگی های کلی ای که نمی توان آن ها را در ویژگی های اجزا 
یافت، در برخی موردها نمی توان به شرح رفتار کل در قالب 
رفتار اجزا پرداخت. پویایی سیستم ها با حلقه های بازخورد 
و تأخیرهای زمانی سروکار دارد که رفتار کل سامانه را 
موردتأثیر قرار می دهند. چیزی که استفاده از پویایی های 
سامانه را از دیگر رویکردهای مطالعه ی سامانه های پیچیده 
متمایز می سازد، استفاده از حلقه های بازخورد و انباشت و 
جریان است. این عنصرها به شرح چگونگی نمایش تأثیرهای 

غیرخطی در سامانه های به ظاهر ساده کمک می کنند ]27[.
در یک نگاه، مدل ها در دودسته ی ایستا و پویا قرار 
می گیرند. در مدل های دسته ی اول یعنی مدل های ایستا، یا 
به طورکلی عامل زمان درنظر گرفته نمی شود یا وضعیت مدل 
درحالت لحظه ای نشان داده می شود. در مقابل، مدل های پویا 
مدل هایی هستند که اجزا و رابطه های میان آن ها با گذشت 
زمان تغییر می کنند ]28[. درحالت کلی می توان چند ویژگی 

برجسته را برای مدل های دسته دوم، برشمرد ]29[:
- حرکت های جهت دار و رشدکننده

- تغییر و نوآوری
- انعطاف پذیری در تولید محصوالت و سازگاری آگاهانه با 

محیط
- تعادل پویای دائمی و پیش رونده

- علت یابی مشکل ها در خود سازمان
- انجام کاری شگرف با استفاده از امکانات معمولی

Science & Technologyعلمی- فنی

تأخیر زمانی، ذخیره سازی و از راه معادله های دیفرانسیل مربوط به 
هم توصیف می شوند. هدف رویکرد مدل سازی پویایی سیستم، 
پیش بینی کمی آینده نیست، بلکه به دنبال دست یافتن به دانش 
گسترده درباره ی ارتباط های پویای دوطرفه میان سیستم های 

اجتماعی، اقتصادی، زیستی و فنی ست ]21[.
  

دیماتل.فازی
دیماتل برای اولین بار بین سال های 1972 تا 1976 میالدی 
توسط دانشمندان امریکایی، به منظور حل مشکل های پیچیده 
در علوم و برنامه های بشر به کار گرفته شد. این رویکرد 
مدل شده ی ساختاری بر مبنای یک دیاگرام ِعلی- معلولی که 
رابطه های بین عامل ها و درجه ی اثرگذاری هریک را مشخص 
می کند، پایه گذاری شده است. با این روش تمامی عامل های 
سیستم به دو گروه اثرپذیر و اثرگذار تقسیم می شوند 
و به پژوهش گران کمک می شود تا فهم بهتری نسبت به 
رابطه های ساختاری اجزای سیستم داشته باشند و برای حل 
مشکل های سیستم های پیچیده راه هایی پیدا کنند ]22[. این 
روش با موفقیت در موقعیت های بسیاری به کاررفته است؛ مانند 
روش های توسعه، سیستم های مدیریت، ارزیابی های یادگیری 

الکترونیک و مدیریت دانش ]22، 23، 24، 25 و 26[.

مدل.مفهومی.پژوهش
در این پژوهش ابتدا به روش دلفی و گفت وگو با 20 
تن از خبرگان )خبرگان افرادی که سابقه ی طوالنی تدریس 
در موضوع های اقتصادی را در کارنامه داشته و از استادان 
برجسته در این حوزه محسوب می شوند( و نیز مطالعه ی 
پژوهش های انجام شده در حوزه ی تایر و خودرو که در 
جدول )3( آمده است، متغیرهای تأثیرگذار بر آن ها استخراج 
و با استفاده از روش سیستم داینامیک حلقه های علت ومعلولی 

تقاضای تایر رسم شد.

علمی - فنی: تحلیل عامل های مؤثر بر تقاضای ...
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- حساس و هوشیار در برابر مشکل ها
- تولید کاال یا خدمات مولد.

پس از دریافت نظرهای خبرگان و بررسی مطالعه های 
انجام شده در حوزه ی صنعت تایر و خودرو، پژوهش گر 
مبادرت به ترسیم نمودارهای حلقوی می کند. در مدل 
علت ومعلولی تقاضای تایر )شکل 3(، حلقه ها در قالب 
تجدیدشونده و باالنس موجب حرکت های پویا در کل زنجیره 
شده اند. با افزایش نرخ واردات خودرو، موجودی خودروها 
در داخل افزایش یافته درپی آن نقطه ی سربه سر سر نزولی 
خواهد داشت. درپی چنین فرایندی و برای رسیدن به تعادل 

Science & Technologyعلمی- فنی

تقاضای خودرو افزایش یافته، برنامه های تولید خودرو در 
کشور توسعه مندتر خواهند شد.

 با رشد صعودی برنامه های تولید خودرو، نرخ تولید در 
کشور روندی رو به افزایش پیداکرده و این عامل افزایش 
موجودی واقعی خودروهاست. به دلیل آن که تقاضای تایر منتج 
شده و وابسته به تقاضای خودروست، با باال رفتن موجودی 
واقعی خودروها در کشور، نرخ مصرف تایر افزایش یافته، 

چون خودرو بدون تایر عمالً محصولی بی فایده است. 
با باال رفتن تقاضای تایر، تولیدات این محصول در کشور 
روند صعودی پیدا خواهد کرد و برنامه های اتوماسیون سازی 

 
 معلولی تقاضای تایرو علت های حلقه -3شکل 

 
 
 

 
 دیماتل فازی کارگیری به -1
عامل درنظر گرفته شد که  9 ،داناتاسهای پیشین و نظر های پژوهشی  همطالع با، ندرا بر تقاضای تایر دار تأثیرتعیین متغیرهایی که بیشترین  منظور به

 در جدول زیر آمده است:
 

 بر تقاضای تایر کشور مؤثر متغیرهای -1جدول 
بر تقاضای  مؤثر های عامل

 T2خودرو 
تایر بر تقاضای  مؤثر های عامل

T1 

 A6      خودروضریب اشتیاق به 
 A7       خودروموجودی واقعی 

  A8                  خودروواردات 
 A9   ونقل حملناوگان ی  هتوسع

  A1                  نرخ مصرف تایر
   A2           تایرموجودی واقعی 

  A3                      تایرواردات 
  A4                    فناوریانتقال 
 A5           شدهطی  های مسافت

 
( دراختیار سه تن از خبرگان 44نمودار )( و 1جدول ) بر اساسبا متغیرهای زبانی  ای نامه پرسشبر یکدیگر،  ها عاملهر یک از  هایارزیابی اثر منظور به

 برجسته قرار گرفت:

شکل 3- حلقه های علت ومعلولی تقاضای تایر
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خط های تولید و انتقال فناوری از کشورهای قدرت مند 
تولیدکننده ی تایر رو به گسترش می رود.

بر اساس سیاست اصل 44، با افزایش سرانه ی نرخ رشد 
داخلی، درآمد سرانه ی افراد افزایش و درپی آن سیاست های 
کالن توسعه و رشد فزونی می یابند. در این میان دولت 
با افزایش توسعه ی زیرساخت های جاده ای، توسعه ی ناوگان 
حمل ونقل و جای گزینی خودروهای فرسوده با خودروهای 
حافظ محیط زیست و ایمن به نوعی باعث افزایش مسافرت های 
درون و برون شهری خواهد شد. موضوعی که هم تقاضای 
خودرو را در کشور به همراه دارد و هم تقاضای تایر. 
تشریح دیگر ُبعدهای موجود در رابطه های علت ومعلولی، در 

مدل مفهومی آمده است.

به.کارگیری.دیماتل.فازی
به منظور تعیین متغیرهایی که بیشترین تأثیر را بر تقاضای 
تایر دارند، با مطالعه ی پژوهش های پیشین و نظرهای 
 استادان، 9 عامل درنظر گرفته شد که در جدول )4( آمده 

است.

جدول 4- متغیرهای مؤثر بر تقاضای تایر کشور
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 دیماتل فازی کارگیری به -1
عامل درنظر گرفته شد که  9 ،داناتاسهای پیشین و نظر های پژوهشی  همطالع با، ندرا بر تقاضای تایر دار تأثیرتعیین متغیرهایی که بیشترین  منظور به

 در جدول زیر آمده است:
 

 بر تقاضای تایر کشور مؤثر متغیرهای -1جدول 
بر تقاضای  مؤثر های عامل

 T2خودرو 
تایر بر تقاضای  مؤثر های عامل

T1 

 A6      خودروضریب اشتیاق به 
 A7       خودروموجودی واقعی 

  A8                  خودروواردات 
 A9   ونقل حملناوگان ی  هتوسع

  A1                  نرخ مصرف تایر
   A2           تایرموجودی واقعی 

  A3                      تایرواردات 
  A4                    فناوریانتقال 
 A5           شدهطی  های مسافت

 
( دراختیار سه تن از خبرگان 44نمودار )( و 1جدول ) بر اساسبا متغیرهای زبانی  ای نامه پرسشبر یکدیگر،  ها عاملهر یک از  هایارزیابی اثر منظور به

به منظور ارزیابی اثرهای هر یک از عامل ها بر یکدیگر،  برجسته قرار گرفت:
پرسش نامه ای با متغیرهای زبانی بر اساس جدول )5( 
 و نمودار )3( دراختیار سه تن از خبرگان برجسته قرار 

گرفت.

جدول 5- تناظر عبارت های کالمی با عددهای فازی مثلثی

 

 فازی مثلثی عددهایمی با کال های تتناظر عبار -5جدول 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 فازی مثلثی ایعدده -1شکل 
 

فازی مثلثی  عددهایاز  هاو برای شناسایی این اثر هستندنیز  تأثیریهای خوداز دو عامل تقاضای تایر و خودرو دارای اثر هرکدامست که  الزم به یادآوری
 زیر است: های جدول صورت به ها هنتیج ،یند دیماتل فازی در سیزده مرحلهااست. با توجه به فر شده گرفتهبهره 

 ها عاملمربوط به  Aم یمستق های طهرابس یماتر -6دول ج
 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 ها عامل

A1 0 0/337 0/309 0/602 0/467 0/602 0/602 0/254 0/535 
A2 0/254 0 0/082 0/791 0/833 0/607 0/203 0/124 0/203 
A3 0/309 0/362 0 0/453 0/791 0/714 0/714 0/362 0/004 
A4 0/082 0/082 0/124 0 0/082 0/082 0/082 0/256 0/25 
A5 0/004 0/166 0/004 0/082 0 0/124 0/004 0/082 0/203 
A6 0/004 0/082 0/004 0/124 0/116 0 0/25 0/116 0/18 
A7 0/004 0/124 0/124 0/082 0/18 0/714 0 0/791 0/957 
A8 0/082 0/124 0/166 0/166 0/67 0/67 0/957 0 0/602 
A9 0/124 0/082 0/124 0/124 0/208 0/499 0/467 0/363 0 

 
 .دهد میرا نشان  گانه 9 های عاملربوط به م Dی  هشدز یم نرماالیمستق های رابطهس یجدول زیر ماتر

 
 
 
 

 ها عاملمربوط به  Dز شده یم نرماالیمستق های رابطهس یماتر - 7جدول 
 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 ها عامل

A1 0/144 0/068 0/162 0/162 0/126 0/162 0/083 0/091 0/000 
A2 0/055 0/033 0/055 0/164 0/225 0/213 0/022 0/000 0/068 
A3 0/001 0/098 0/193 0/193 0/213 0/122 0/000 0/098 0/083 
A4 0/067 0/069 0/022 0/022 0/022 0/000 0/033 0/022 0/022 
A5 0/055 0/022 0/001 0/033 0/000 0/022 0/001 0/045 0/001 
A6 0/049 0/031 0/067 0/000 0/031 0/033 0/001 0/022 0/001 
A7 0/258 0/213 0/000 0/193 0/049 0/022 0/033 0/033 0/001 
A8 0/162 0/000 0/258 0/181 0/181 0/045 0/045 0/033 0/022 
A9 0/000 0/098 0/126 0/135 0/056 0/033 0/033 0/022 0/033 

 

 یالمک مقدارهای یالمک های تارعب
 VH( (4 – 4 – 05/4)(اد یز یلیخ تأثیر

 H( (4 – 05/4 – 5/4)( ادیز تأثیر
 L( (05/4 – 5/4 – 25/4)( مک تأثیر

 VL( (5/4 – 25/4 – 4/4)( مک یلیخ تأثیر
 فازی مثلثی عددهایمی با کال های تتناظر عبار -5جدول  VO( (25/4 – 4/4 – 4/4)( تأثیر بی
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 زیر است: های جدول صورت به ها هنتیج ،یند دیماتل فازی در سیزده مرحلهااست. با توجه به فر شده گرفتهبهره 

 ها عاملمربوط به  Aم یمستق های طهرابس یماتر -6دول ج
 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 ها عامل

A1 0 0/337 0/309 0/602 0/467 0/602 0/602 0/254 0/535 
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A6 0/004 0/082 0/004 0/124 0/116 0 0/25 0/116 0/18 
A7 0/004 0/124 0/124 0/082 0/18 0/714 0 0/791 0/957 
A8 0/082 0/124 0/166 0/166 0/67 0/67 0/957 0 0/602 
A9 0/124 0/082 0/124 0/124 0/208 0/499 0/467 0/363 0 

 
 .دهد میرا نشان  گانه 9 های عاملربوط به م Dی  هشدز یم نرماالیمستق های رابطهس یجدول زیر ماتر

 
 
 
 

 ها عاملمربوط به  Dز شده یم نرماالیمستق های رابطهس یماتر - 7جدول 
 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 ها عامل

A1 0/144 0/068 0/162 0/162 0/126 0/162 0/083 0/091 0/000 
A2 0/055 0/033 0/055 0/164 0/225 0/213 0/022 0/000 0/068 
A3 0/001 0/098 0/193 0/193 0/213 0/122 0/000 0/098 0/083 
A4 0/067 0/069 0/022 0/022 0/022 0/000 0/033 0/022 0/022 
A5 0/055 0/022 0/001 0/033 0/000 0/022 0/001 0/045 0/001 
A6 0/049 0/031 0/067 0/000 0/031 0/033 0/001 0/022 0/001 
A7 0/258 0/213 0/000 0/193 0/049 0/022 0/033 0/033 0/001 
A8 0/162 0/000 0/258 0/181 0/181 0/045 0/045 0/033 0/022 
A9 0/000 0/098 0/126 0/135 0/056 0/033 0/033 0/022 0/033 

 

 یالمک مقدارهای یالمک های تارعب
 VH( (4 – 4 – 05/4)(اد یز یلیخ تأثیر

 H( (4 – 05/4 – 5/4)( ادیز تأثیر
 L( (05/4 – 5/4 – 25/4)( مک تأثیر

 VL( (5/4 – 25/4 – 4/4)( مک یلیخ تأثیر
 VO( (25/4 – 4/4 – 4/4)( تأثیر بی

شکل 4- عددهای فازی مثلثی

الزم به یادآوری ست که هرکدام از دو عامل تقاضای تایر و 
خودرو دارای اثرهای خودتأثیری نیز هستند و برای شناسایی 
این اثرها از عددهای فازی مثلثی بهره گرفته شده است. با 
توجه به فرایند دیماتل فازی در سیزده مرحله، نتیجه ها 

به صورت جدول های )6( تا )11( است

جدول 6- ماتریس رابطه های مستقیم A مربوط به عامل ها

Science & Technologyعلمی- فنی

 فازی مثلثی عددهایمی با کال های تتناظر عبار -5جدول 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 فازی مثلثی ایعدده -1شکل 
 

فازی مثلثی  عددهایاز  هاو برای شناسایی این اثر هستندنیز  تأثیریهای خوداز دو عامل تقاضای تایر و خودرو دارای اثر هرکدامست که  الزم به یادآوری
 زیر است: های جدول صورت به ها هنتیج ،یند دیماتل فازی در سیزده مرحلهااست. با توجه به فر شده گرفتهبهره 

 ها عاملمربوط به  Aم یمستق های طهرابس یماتر -6دول ج
 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 ها عامل

A1 0 0/337 0/309 0/602 0/467 0/602 0/602 0/254 0/535 
A2 0/254 0 0/082 0/791 0/833 0/607 0/203 0/124 0/203 
A3 0/309 0/362 0 0/453 0/791 0/714 0/714 0/362 0/004 
A4 0/082 0/082 0/124 0 0/082 0/082 0/082 0/256 0/25 
A5 0/004 0/166 0/004 0/082 0 0/124 0/004 0/082 0/203 
A6 0/004 0/082 0/004 0/124 0/116 0 0/25 0/116 0/18 
A7 0/004 0/124 0/124 0/082 0/18 0/714 0 0/791 0/957 
A8 0/082 0/124 0/166 0/166 0/67 0/67 0/957 0 0/602 
A9 0/124 0/082 0/124 0/124 0/208 0/499 0/467 0/363 0 

 
 .دهد میرا نشان  گانه 9 های عاملربوط به م Dی  هشدز یم نرماالیمستق های رابطهس یجدول زیر ماتر

 
 
 
 

 ها عاملمربوط به  Dز شده یم نرماالیمستق های رابطهس یماتر - 7جدول 
 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 ها عامل

A1 0/144 0/068 0/162 0/162 0/126 0/162 0/083 0/091 0/000 
A2 0/055 0/033 0/055 0/164 0/225 0/213 0/022 0/000 0/068 
A3 0/001 0/098 0/193 0/193 0/213 0/122 0/000 0/098 0/083 
A4 0/067 0/069 0/022 0/022 0/022 0/000 0/033 0/022 0/022 
A5 0/055 0/022 0/001 0/033 0/000 0/022 0/001 0/045 0/001 
A6 0/049 0/031 0/067 0/000 0/031 0/033 0/001 0/022 0/001 
A7 0/258 0/213 0/000 0/193 0/049 0/022 0/033 0/033 0/001 
A8 0/162 0/000 0/258 0/181 0/181 0/045 0/045 0/033 0/022 
A9 0/000 0/098 0/126 0/135 0/056 0/033 0/033 0/022 0/033 

 

 یالمک مقدارهای یالمک های تارعب
 VH( (4 – 4 – 05/4)(اد یز یلیخ تأثیر

 H( (4 – 05/4 – 5/4)( ادیز تأثیر
 L( (05/4 – 5/4 – 25/4)( مک تأثیر

 VL( (5/4 – 25/4 – 4/4)( مک یلیخ تأثیر
 VO( (25/4 – 4/4 – 4/4)( تأثیر بی

علمی - فنی: تحلیل عامل های مؤثر بر تقاضای ...
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 D جدول زیر ماتریس رابطه های مستقیم نرماالیز شده ی
مربوط به عامل های 9 گانه را نشان می دهد. جدول )8( ماتریس 
رابطه های کلی T مربوط به عامل ها را نشان می دهد جدول )9( 

جمع اثرهای داده شده و گرفته شده عامل ها را نشان می دهد.

جدول 7- ماتریس رابطه های مستقیم نرماالیز شده D مربوط به عامل ها

 فازی مثلثی عددهایمی با کال های تتناظر عبار -5جدول 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 فازی مثلثی ایعدده -1شکل 
 

فازی مثلثی  عددهایاز  هاو برای شناسایی این اثر هستندنیز  تأثیریهای خوداز دو عامل تقاضای تایر و خودرو دارای اثر هرکدامست که  الزم به یادآوری
 زیر است: های جدول صورت به ها هنتیج ،یند دیماتل فازی در سیزده مرحلهااست. با توجه به فر شده گرفتهبهره 

 ها عاملمربوط به  Aم یمستق های طهرابس یماتر -6دول ج
 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 ها عامل

A1 0 0/337 0/309 0/602 0/467 0/602 0/602 0/254 0/535 
A2 0/254 0 0/082 0/791 0/833 0/607 0/203 0/124 0/203 
A3 0/309 0/362 0 0/453 0/791 0/714 0/714 0/362 0/004 
A4 0/082 0/082 0/124 0 0/082 0/082 0/082 0/256 0/25 
A5 0/004 0/166 0/004 0/082 0 0/124 0/004 0/082 0/203 
A6 0/004 0/082 0/004 0/124 0/116 0 0/25 0/116 0/18 
A7 0/004 0/124 0/124 0/082 0/18 0/714 0 0/791 0/957 
A8 0/082 0/124 0/166 0/166 0/67 0/67 0/957 0 0/602 
A9 0/124 0/082 0/124 0/124 0/208 0/499 0/467 0/363 0 

 
 .دهد میرا نشان  گانه 9 های عاملربوط به م Dی  هشدز یم نرماالیمستق های رابطهس یجدول زیر ماتر

 
 
 
 

 ها عاملمربوط به  Dز شده یم نرماالیمستق های رابطهس یماتر - 7جدول 
 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 ها عامل

A1 0/144 0/068 0/162 0/162 0/126 0/162 0/083 0/091 0/000 
A2 0/055 0/033 0/055 0/164 0/225 0/213 0/022 0/000 0/068 
A3 0/001 0/098 0/193 0/193 0/213 0/122 0/000 0/098 0/083 
A4 0/067 0/069 0/022 0/022 0/022 0/000 0/033 0/022 0/022 
A5 0/055 0/022 0/001 0/033 0/000 0/022 0/001 0/045 0/001 
A6 0/049 0/031 0/067 0/000 0/031 0/033 0/001 0/022 0/001 
A7 0/258 0/213 0/000 0/193 0/049 0/022 0/033 0/033 0/001 
A8 0/162 0/000 0/258 0/181 0/181 0/045 0/045 0/033 0/022 
A9 0/000 0/098 0/126 0/135 0/056 0/033 0/033 0/022 0/033 

 

 یالمک مقدارهای یالمک های تارعب
 VH( (4 – 4 – 05/4)(اد یز یلیخ تأثیر

 H( (4 – 05/4 – 5/4)( ادیز تأثیر
 L( (05/4 – 5/4 – 25/4)( مک تأثیر

 VL( (5/4 – 25/4 – 4/4)( مک یلیخ تأثیر
 VO( (25/4 – 4/4 – 4/4)( تأثیر بی

جدول 8- ماتریس رابطه های کلی T مربوط به عامل ها

 .دهد میرا نشان  ها عاملمربوط به  Tکلی  های هس رابطیجدول زیر ماتر
 

 ها عاملمربوط به  Tکلی  های رابطهس یماتر - 8جدول 
ها عامل  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

A1 0/338 0/233 0/340 0/391 0/292 0/269 0/134 0/162 0/046 
A2 0/189 0/138 0/171 0/300 0/321 0/281 0/059 0/056 0/094 
A3 0/216 0/251 0/356 0/410 0/370 0/232 0/053 0/169 0/118 
A4 0/133 0/120 0/097 0/108 0/087 0/040 0/052 0/048 0/038 
A5 0/086 0/049 0/038 0/076 0/035 0/046 0/011 0/056 0/011 
A6 0/105 0/077 0/114 0/065 0/074 0/059 0/016 0/039 0/012 
A7 0/409 0/331 0/192 0/389 0/197 0/107 0/078 0/091 0/038 
A8 0/353 0/166 0/407 0/393 0/314 0/134 0/090 0/100 0/056 
A9 0/132 0/192 0/238 0/272 0/156 0/095 0/064 0/066 0/055 

 
 .دهد میرا نشان  ها عامل شده گرفتهو  شده داده هایجدول زیر جمع اثر

 ها عامل شده گرفتهو  شده هداد اثرهایجمع  - 9جدول 
ها عامل                    
A1 2/205 0/468 2/673 1/738 
A2 1/609 0/788 2/396 0/821 
A3 2/175 0/556 2/731 1/618 
A4 0/724 1/265 1/989 -0/541 
A5 0/408 1/846 2/254 -1/438 
A6 0/561 2/404 2/965 -1/842 
A7 1/832 1/951 3/783 -0/119 
A8 2/013 1/557 3/570 0/456 
A9 1/269 1/961 3/230 -0/692 

 
 /دهد میابعاد را نشان  یبرا Tکلی  های هس رابطیجدول زیر ماتر

 بُعدها یبرا Tکلی  های رابطهس یماتر -12جدول 
                                                                                                                        

 
 
 

 /است شده ارائه (44)ابعاد در جدول ی  هشد گرفتهو  شده داده هایجمع اثر درنهایت
 ابعادی  هشد گرفتهو  شده داده هایجمع اثر -11جدول 

 
 
 
 
 

 پیشنهادهای  هارائو  گیری نتیجه -5
بر  یرگذارتأث های عامل ترین مهم ،که از این جدول پیداست گونه همان. دهد مینشان  اثرپذیرو  اثرگذاررا در غالب پارامترهای  گانه 9 های عامل( 0جدول )

پارامترهای  وجز های عاملو این  ستواردات خودرو چنین همتقاضای تایر از دید متخصصان نرخ مصرف تایر، موجودی واقعی تایر کشور، واردات تایر و 
قعی خودرو، ، ضریب اشتیاق خودرو، موجودی وا، مسافت طی شدهفناوریانتقال  های شاخص. در مقابل ندشو میبر تقاضای تایر محسوب  اثرگذار
 .دهد میرا نشان  ها نتیجه( تحلیل این 3بر تقاضای تایر در کشور هستند. نمودار ) اثرپذیراز پارامترهای  ونقل حملناوگان  ی توسعه

 T1 T2 ابعاد

T1 3/153 1/876 
T2 4/153 2/911 

                     ابعاد
T1 5/030 7/306 12/336 -2/277 
T2 7/064 4/788 11/852 2/277 

جدول 9- جمع اثرهای داده شده و گرفته شده عامل ها

Science & Technologyعلمی- فنی

جدول )10( ماتریس رابطه های کلی T برای ابعاد را نشان 
می دهد. درنهایت جمع اثرهای داده شده و گرفته شده ی ابعاد 

در جدول )11( ارائه شده است.

جدول 10- ماتریس رابطه های کلی T برای ُبعدها

 .دهد میرا نشان  ها عاملمربوط به  Tکلی  های هس رابطیجدول زیر ماتر
 

 ها عاملمربوط به  Tکلی  های رابطهس یماتر - 8جدول 
ها عامل  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

A1 0/338 0/233 0/340 0/391 0/292 0/269 0/134 0/162 0/046 
A2 0/189 0/138 0/171 0/300 0/321 0/281 0/059 0/056 0/094 
A3 0/216 0/251 0/356 0/410 0/370 0/232 0/053 0/169 0/118 
A4 0/133 0/120 0/097 0/108 0/087 0/040 0/052 0/048 0/038 
A5 0/086 0/049 0/038 0/076 0/035 0/046 0/011 0/056 0/011 
A6 0/105 0/077 0/114 0/065 0/074 0/059 0/016 0/039 0/012 
A7 0/409 0/331 0/192 0/389 0/197 0/107 0/078 0/091 0/038 
A8 0/353 0/166 0/407 0/393 0/314 0/134 0/090 0/100 0/056 
A9 0/132 0/192 0/238 0/272 0/156 0/095 0/064 0/066 0/055 

 
 .دهد میرا نشان  ها عامل شده گرفتهو  شده داده هایجدول زیر جمع اثر

 ها عامل شده گرفتهو  شده هداد اثرهایجمع  - 9جدول 
ها عامل                    
A1 2/205 0/468 2/673 1/738 
A2 1/609 0/788 2/396 0/821 
A3 2/175 0/556 2/731 1/618 
A4 0/724 1/265 1/989 -0/541 
A5 0/408 1/846 2/254 -1/438 
A6 0/561 2/404 2/965 -1/842 
A7 1/832 1/951 3/783 -0/119 
A8 2/013 1/557 3/570 0/456 
A9 1/269 1/961 3/230 -0/692 

 
 /دهد میابعاد را نشان  یبرا Tکلی  های هس رابطیجدول زیر ماتر

 بُعدها یبرا Tکلی  های رابطهس یماتر -12جدول 
                                                                                                                        

 
 
 

 /است شده ارائه (44)ابعاد در جدول ی  هشد گرفتهو  شده داده هایجمع اثر درنهایت
 ابعادی  هشد گرفتهو  شده داده هایجمع اثر -11جدول 

 
 
 
 
 

 پیشنهادهای  هارائو  گیری نتیجه -5
بر  یرگذارتأث های عامل ترین مهم ،که از این جدول پیداست گونه همان. دهد مینشان  اثرپذیرو  اثرگذاررا در غالب پارامترهای  گانه 9 های عامل( 0جدول )

پارامترهای  وجز های عاملو این  ستواردات خودرو چنین همتقاضای تایر از دید متخصصان نرخ مصرف تایر، موجودی واقعی تایر کشور، واردات تایر و 
قعی خودرو، ، ضریب اشتیاق خودرو، موجودی وا، مسافت طی شدهفناوریانتقال  های شاخص. در مقابل ندشو میبر تقاضای تایر محسوب  اثرگذار
 .دهد میرا نشان  ها نتیجه( تحلیل این 3بر تقاضای تایر در کشور هستند. نمودار ) اثرپذیراز پارامترهای  ونقل حملناوگان  ی توسعه

 T1 T2 ابعاد

T1 3/153 1/876 
T2 4/153 2/911 

                     ابعاد
T1 5/030 7/306 12/336 -2/277 
T2 7/064 4/788 11/852 2/277 

جدول 11- جمع اثرهای داده شده و گرفته شده ی ابعاد

نتیجه.گیری.و.ارائه.ی.پیشنهادها
جدول )8( عامل های 9  گانه را در غالب پارامترهای اثرگذار 
و اثرپذیر نشان می دهد. همان گونه که از این جدول پیداست، 
مهم ترین عامل های تأثیرگذار بر تقاضای تایر از دید متخصصان 
نرخ مصرف تایر، موجودی واقعی تایر کشور، واردات 
تایر و هم چنین واردات خودروست و این عامل های جزو 
پارامترهای اثرگذار بر تقاضای تایر محسوب می شوند. در 
مقابل شاخص های انتقال فناوری، مسافت طی شده، ضریب 
اشتیاق خودرو، موجودی واقعی خودرو، توسعه ی ناوگان 
حمل ونقل از پارامترهای اثرپذیر بر تقاضای تایر در کشور 
هستند. نمودار )4( تحلیل این نتیجه ها را نشان می دهد. 
همان طور که در نمودار )4( نیز مشخص است، عامل نرخ 
مصرف تایر در باالی سمت راست نمودار، با عدد 1.738 
بیشترین تأثیرگذاری را در این فرایند دارد. سایر عامل ها در 
نمودار قابل بررسی اند. الزم به یادآوری ست میزان تأثیرگذاری و 
تأثیرپذیری در خروجی روش دیماتل، درواقع رابطه ها و اهمیت 
عامل ها و نقش تعیین کننده ی آن ها را در مدل نشان می دهد.

 .دهد میرا نشان  ها عاملمربوط به  Tکلی  های هس رابطیجدول زیر ماتر
 

 ها عاملمربوط به  Tکلی  های رابطهس یماتر - 8جدول 
ها عامل  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

A1 0/338 0/233 0/340 0/391 0/292 0/269 0/134 0/162 0/046 
A2 0/189 0/138 0/171 0/300 0/321 0/281 0/059 0/056 0/094 
A3 0/216 0/251 0/356 0/410 0/370 0/232 0/053 0/169 0/118 
A4 0/133 0/120 0/097 0/108 0/087 0/040 0/052 0/048 0/038 
A5 0/086 0/049 0/038 0/076 0/035 0/046 0/011 0/056 0/011 
A6 0/105 0/077 0/114 0/065 0/074 0/059 0/016 0/039 0/012 
A7 0/409 0/331 0/192 0/389 0/197 0/107 0/078 0/091 0/038 
A8 0/353 0/166 0/407 0/393 0/314 0/134 0/090 0/100 0/056 
A9 0/132 0/192 0/238 0/272 0/156 0/095 0/064 0/066 0/055 

 
 .دهد میرا نشان  ها عامل شده گرفتهو  شده داده هایجدول زیر جمع اثر

 ها عامل شده گرفتهو  شده هداد اثرهایجمع  - 9جدول 
ها عامل                    
A1 2/205 0/468 2/673 1/738 
A2 1/609 0/788 2/396 0/821 
A3 2/175 0/556 2/731 1/618 
A4 0/724 1/265 1/989 -0/541 
A5 0/408 1/846 2/254 -1/438 
A6 0/561 2/404 2/965 -1/842 
A7 1/832 1/951 3/783 -0/119 
A8 2/013 1/557 3/570 0/456 
A9 1/269 1/961 3/230 -0/692 

 
 /دهد میابعاد را نشان  یبرا Tکلی  های هس رابطیجدول زیر ماتر

 بُعدها یبرا Tکلی  های رابطهس یماتر -12جدول 
                                                                                                                        

 
 
 

 /است شده ارائه (44)ابعاد در جدول ی  هشد گرفتهو  شده داده هایجمع اثر درنهایت
 ابعادی  هشد گرفتهو  شده داده هایجمع اثر -11جدول 

 
 
 
 
 

 پیشنهادهای  هارائو  گیری نتیجه -5
بر  یرگذارتأث های عامل ترین مهم ،که از این جدول پیداست گونه همان. دهد مینشان  اثرپذیرو  اثرگذاررا در غالب پارامترهای  گانه 9 های عامل( 0جدول )

پارامترهای  وجز های عاملو این  ستواردات خودرو چنین همتقاضای تایر از دید متخصصان نرخ مصرف تایر، موجودی واقعی تایر کشور، واردات تایر و 
قعی خودرو، ، ضریب اشتیاق خودرو، موجودی وا، مسافت طی شدهفناوریانتقال  های شاخص. در مقابل ندشو میبر تقاضای تایر محسوب  اثرگذار
 .دهد میرا نشان  ها نتیجه( تحلیل این 3بر تقاضای تایر در کشور هستند. نمودار ) اثرپذیراز پارامترهای  ونقل حملناوگان  ی توسعه

 T1 T2 ابعاد

T1 3/153 1/876 
T2 4/153 2/911 

                     ابعاد
T1 5/030 7/306 12/336 -2/277 
T2 7/064 4/788 11/852 2/277 

 .دهد میرا نشان  ها عاملمربوط به  Tکلی  های هس رابطیجدول زیر ماتر
 

 ها عاملمربوط به  Tکلی  های رابطهس یماتر - 8جدول 
ها عامل  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

A1 0/338 0/233 0/340 0/391 0/292 0/269 0/134 0/162 0/046 
A2 0/189 0/138 0/171 0/300 0/321 0/281 0/059 0/056 0/094 
A3 0/216 0/251 0/356 0/410 0/370 0/232 0/053 0/169 0/118 
A4 0/133 0/120 0/097 0/108 0/087 0/040 0/052 0/048 0/038 
A5 0/086 0/049 0/038 0/076 0/035 0/046 0/011 0/056 0/011 
A6 0/105 0/077 0/114 0/065 0/074 0/059 0/016 0/039 0/012 
A7 0/409 0/331 0/192 0/389 0/197 0/107 0/078 0/091 0/038 
A8 0/353 0/166 0/407 0/393 0/314 0/134 0/090 0/100 0/056 
A9 0/132 0/192 0/238 0/272 0/156 0/095 0/064 0/066 0/055 

 
 .دهد میرا نشان  ها عامل شده گرفتهو  شده داده هایجدول زیر جمع اثر

 ها عامل شده گرفتهو  شده هداد اثرهایجمع  - 9جدول 
ها عامل                    
A1 2/205 0/468 2/673 1/738 
A2 1/609 0/788 2/396 0/821 
A3 2/175 0/556 2/731 1/618 
A4 0/724 1/265 1/989 -0/541 
A5 0/408 1/846 2/254 -1/438 
A6 0/561 2/404 2/965 -1/842 
A7 1/832 1/951 3/783 -0/119 
A8 2/013 1/557 3/570 0/456 
A9 1/269 1/961 3/230 -0/692 

 
 /دهد میابعاد را نشان  یبرا Tکلی  های هس رابطیجدول زیر ماتر

 بُعدها یبرا Tکلی  های رابطهس یماتر -12جدول 
                                                                                                                        

 
 
 

 /است شده ارائه (44)ابعاد در جدول ی  هشد گرفتهو  شده داده هایجمع اثر درنهایت
 ابعادی  هشد گرفتهو  شده داده هایجمع اثر -11جدول 

 
 
 
 
 

 پیشنهادهای  هارائو  گیری نتیجه -5
بر  یرگذارتأث های عامل ترین مهم ،که از این جدول پیداست گونه همان. دهد مینشان  اثرپذیرو  اثرگذاررا در غالب پارامترهای  گانه 9 های عامل( 0جدول )

پارامترهای  وجز های عاملو این  ستواردات خودرو چنین همتقاضای تایر از دید متخصصان نرخ مصرف تایر، موجودی واقعی تایر کشور، واردات تایر و 
قعی خودرو، ، ضریب اشتیاق خودرو، موجودی وا، مسافت طی شدهفناوریانتقال  های شاخص. در مقابل ندشو میبر تقاضای تایر محسوب  اثرگذار
 .دهد میرا نشان  ها نتیجه( تحلیل این 3بر تقاضای تایر در کشور هستند. نمودار ) اثرپذیراز پارامترهای  ونقل حملناوگان  ی توسعه

 T1 T2 ابعاد

T1 3/153 1/876 
T2 4/153 2/911 

                     ابعاد
T1 5/030 7/306 12/336 -2/277 
T2 7/064 4/788 11/852 2/277 
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 گانه9 های عامل هایاثر -3نمودار 

 
ی را در این فرایند تأثیرگذاربیشترین  49030عدد با  ،در باالی سمت راست نمودار عامل نرخ مصرف تایر ،نیز مشخص است (3)که در نمودار  طور همان

و اهمیت  ها هابطر درواقع ،دیماتل روشدر خروجی  تأثیرپذیریی و تأثیرگذارمیزان  ست یادآوریالزم به . اند بررسی قابلدر نمودار  ها عاملدارد. سایر 
 .دهد میرا در مدل نشان  ها آنی  هکنند تعیینو نقش  ها عامل

بر واحد.  میلیارد 3یعنی تولیدی برابر با  ،رسد درصدی می 4/1به رشدی میالدی  2449تقاضای جهانی برای صنعت تایر تا سال  ها نیبی پیشبر اساس 
 میلیارد 250و به ارزشی برابر با  پیدا کندرشد  درصد 4/0 ،صورت ساالنه به تایر، فروش افزوده ارزش ازنظرشود که  بینی می گران پیش نظر تحلیل اساس

 آورد. دست به را تعادل به بییا دست فرصت کشوری خودرو بازار و شود برطرف ها مشکل این آینده های سال که دشو می بینی پیش .دالر برسد
رشد تقاضا برای این بازار  ،میالدی 2449شود تا سال  بینی می تایر داشته و پیش بازار جهانیترین سهم را در  آسیایی بزرگ های هحاضر منطق درحال
ترین بازارهای این صنعت باقی  ، یکی از مهممیالدی 2441تقاضای جهانی تایر در سال  چهارم یکداشته باشد. چین با داشتن  ها هتری در این منطق سریع

اند. ژاپن نیز با  اشتهتقاضای تایر دی  هدرزمینهای سریع  کشورهای آسیایی هستند که پیشرفت ازجملهخواهد ماند. هند، اندونزی، تایلند و ویتنام نیز 
 .است داده نشانکه رشد زیادی را در این بازار  ست کشورهایی ازجملهداشتن چهارمین بازار جهانی تایر، 

 تایرسازی، صنعت TechSceبه بازار موسوم  های پژوهش المللی بینی  همؤسس بینی پیش بر اساسحال باید دید جایگاه ایران از این رشد چقدر است؟ 
در سراسر جهان تصمیم دارند  گوناگون های شرکت، ها تحریملغو  با .درصد رشد خواهد داشت 42ساالنه  ،میالدی 2424تا  2446 های سالطی  در ایران
هجوم اخیر  های سالدر  . البتهدارد تایربازار  ازجمله ،بسیار مثبت بر صنعت خودروسازی این کشور تأثیریایران بازگردند و این  سازی تایربه بازار 

های تایرسازی در کشور را با مشکل  رسد، بسیاری از شرکت سطح تایرهای ایرانی نمی هم به ها آنترین  باکیفیت ،کارشناسان گفته بهتایرهای چینی که 
 اندیشیده شود. ای چارهکه در این زمینه نیز باید  کرده است رو روبه

 مشارکت به رقابتی صورت به هایی حوزه در ،کند می کار رقابتی صورت به که خود ارزشی  هزنجیر در که برخورداست ظرفیت این از ایران تایر صنعت
 زمینه این در مرتبط های حوزه ازجمله ببرد. پیش و داده شکل هایی شرکت قالب در افقی صورت به را خود امور از هایی بخش آن بر مبتنی و بپردازد
 در مشارکت به توجه با حوزه، بجز این .است گرفته شکل مبنا همین بر که است گذشته سالیان در الستیک صنایع تحقیقات و مهندسی شرکت تشکیل
 از که کند ایجاد ای یکپارچه یقو داخلی فروش از پس خدماتی  هشبک تواند می تایر صنعت خارجی، نبایرق با رقابت در و فروش از پس خدمات

 .بکاهد یانفراد صورت به شبکه ایجاد های هزینه
 تعریف قالب این در تواند می نیز همسایه یکشورها در حضور یبرابازار و نفوذ ی  هتوسعو استراتژی  تایر صنعت در تبلیغاتی ی یکپارچه گذاری یهسرما
 .است کرده عمل خوبی به گونه همین به تر پیش صنعت این نیز اولیهموادی  هحوز در شود.

هدف  که ازآنجایی. کندبه شناخت و درک بهتر آن کمک  تواند میومعلولی  علت های حلقه صورت به بر تقاضای تایر مؤثر های عاملشناسایی و ترسیم 
 :شود میزیر ارائه  صورت بهآتی  های پژوهشانجام  برای پیشنهادهایی بنابراین ،استتحلیل تقاضای تایر در کشور  پژوهش

 بر تقاضای تایر مؤثر های شاخص بندی رتبهآرمانی برای  ریزی برنامهمراتبی و  استفاده از یک مدل ترکیبی تحلیل سلسله -
 تقاضای خودرو بر تقاضای تایر در ایران و جهان با رویکرد تحلیل عاملی تأثیربررسی  -
 آن بر تقاضای تایر تأثیرتولید تایر در کشورهای صاحب فناوری با ایران و  های یفناوری  همقایس -
 یر در ایران و جهان در بازارهای صادراتیصنایع تولید تا پذیری رقابتبررسی  -
 آناتومی تقاضای تایر در ایران -

 منابع
تحلیل تغییرات نیروی انسانی صنعت تایر خودروی سواری کشور با رویکرد (. 4392) ؛محمد مهدیلطفی،  ؛مرتضیالهی،  -4

 .23-10، ص 2 ی ، شماره5 ی دوره ، مدیریت صنعتی دانشگاه تهران،های سیستمی پویایی
 1121صنعت الستیک کشور در افق ی  هتوسع انداز چشم(. سند 4300) ؛سعید ،تقوایی ؛مصطفی ،تنها ؛ناصر ،امامی ؛اکبر ،توانا  -2

 عت الستیک ایران.صنایع الستیک. انجمن صنفی صن تحقیقات، شرکت مهندسی و شمسی

نمودار 4- اثرهای عامل های 9گانه

بر اساس پیش بینی ها تقاضای جهانی برای صنعت تایر تا 
سال 2019 میالدی به رشدی 4/1 درصدی می رسد، یعنی 
تولیدی برابر با 3 میلیارد واحد. بر اساس نظر تحلیل گران 
تایر  ارزش افزوده، فروش  ازنظر  پیش بینی می شود که 
به صورت ساالنه، 7/1 درصد رشد پیدا کند و به ارزشی 
برابر با 258 میلیارد دالر برسد. پیش بینی می شود که 
سال های آینده این مشکل ها برطرف شود و بازار خودروی 

کشور فرصت دست یابی به تعادل را به دست آورد.
درحال حاضر منطقه های آسیایی بزرگ ترین سهم را در 
بازار جهانی تایر داشته و پیش بینی می شود تا سال 2019 
میالدی، تقاضا برای این بازار رشد سریع تری در این 
منطقه ها داشته باشد. چین با داشتن یک چهارم تقاضای 
جهانی تایر در سال 2014 میالدی، یکی از مهم ترین 
بازارهای این صنعت باقی خواهد ماند. هند، اندونزی، تایلند 
و ویتنام نیز ازجمله کشورهای آسیایی هستند که پیشرفت های 
سریع درزمینه ی تقاضای تایر داشته اند. ژاپن نیز با داشتن 
چهارمین بازار جهانی تایر، ازجمله کشورهایی ست که رشد 

زیادی را در این بازار نشان داده است.
حال باید دید جایگاه ایران از این رشد چقدر است؟ بر 
اساس پیش بینی مؤسسه ی بین المللی پژوهش های بازار موسوم 
به TechSce، صنعت تایرسازی در ایران طی سال های 2016 

تا 2021 میالدی، ساالنه 12 درصد رشد خواهد داشت. با 
لغو تحریم ها، شرکت های گوناگون در سراسر جهان تصمیم 
دارند به بازار تایر سازی ایران بازگردند و این تأثیری بسیار 
مثبت بر صنعت خودروسازی این کشور، ازجمله بازار تایر 
دارد. البته در سال های اخیر هجوم تایرهای چینی که به گفته 
کارشناسان، باکیفیت ترین آن ها هم به سطح تایرهای ایرانی 
نمی رسد، بسیاری از شرکت های تایرسازی در کشور را با 
مشکل روبه رو کرده است که در این زمینه نیز باید چاره ای 

اندیشیده شود.
صنعت تایر ایران از این ظرفیت برخورداست که در 
زنجیره ی ارزش خود که به صورت رقابتی کار می کند، در 
حوزه هایی به صورت رقابتی به مشارکت بپردازد و مبتنی 
بر آن بخش هایی از امور خود را به صورت افقی در قالب 
شرکت هایی شکل داده و پیش ببرد. ازجمله حوزه های مرتبط 
در این زمینه تشکیل شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع 
الستیک در سالیان گذشته است که بر همین مبنا شکل گرفته 
است. بجز این حوزه، با توجه به مشارکت در خدمات 
پس از فروش و در رقابت با رقیبان خارجی، صنعت 
تایر می تواند شبکه ی خدمات پس از فروش داخلی قوی 
یکپارچه ای ایجاد کند که از هزینه های ایجاد شبکه به صورت 

انفرادی بکاهد.
سرمایه گذاری یکپارچه ی تبلیغاتی در صنعت تایر و استراتژی 
توسعه ی بازار و نفوذ برای حضور در کشورهای همسایه 
نیز می تواند در این قالب تعریف شود. در حوزه ی مواداولیه 
نیز این صنعت پیش تر به همین گونه به خوبی عمل کرده است.
شناسایی و ترسیم عامل های مؤثر بر تقاضای تایر به صورت 
حلقه های علت ومعلولی می تواند به شناخت و درک بهتر آن 
کمک کند. ازآنجایی که هدف پژوهش تحلیل تقاضای تایر در 
کشور است، بنابراین پیشنهادهایی برای انجام پژوهش های 

آتی به صورت زیر ارائه می شود:

Science & Technologyعلمی- فنی

علمی - فنی: تحلیل عامل های مؤثر بر تقاضای ...
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- استفاده از یک مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و 
برنامه ریزی آرمانی برای رتبه بندی شاخص های مؤثر بر 

تقاضای تایر
- بررسی تأثیر تقاضای خودرو بر تقاضای تایر در ایران 

و جهان با رویکرد تحلیل عاملی

Science & Technologyعلمی- فنی

- مقایسه ی فناوری های تولید تایر در کشورهای صاحب 
فناوری با ایران و تأثیر آن بر تقاضای تایر

- بررسی رقابت پذیری صنایع تولید تایر در ایران و جهان 
در بازارهای صادراتی

- آناتومی تقاضای تایر در ایران 

مراجع

الهی، مرتضی؛ لطفی، محمد مهدی؛ )1392(. تحلیل تغییرات نیروی انسانی صنعت تایر خودروی سواری کشور با رویکرد پویایی های سیستمی،   -1

مدیریت صنعتی دانشگاه تهران، دوره ی 5، شماره ی 2، ص 23-48.

2-  توانا، اکبر؛ امامی، ناصر؛ تنها، مصطفی؛ تقوایی، سعید؛ )1388(. سند چشم انداز توسعه ی صنعت الستیک کشور در افق 1404 شمسی، 

شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک. انجمن صنفی صنعت الستیک ایران.

بکی حسکوئی، مرتضی؛ تاجیک، الناز؛ )1391(. پیش بینی تقاضای خودرو با استفاده از رویکرد اختیار واقعی مطالعه ی موردی محصوالت   -3

گروه خودروسازی سایپا، فصلنامه ی تحقیقات توسعه اقتصادی، شماره ی هشتم، ص 31-56.

نصیری، صیاد؛ رستمی، پیمان؛ زارع، اسماعیل؛ رهبر، علی؛ معاونی، بیژن؛ )1396(. مدل سازی و شبیه سازی تایر خودرو روی سطح   -4

استوانه ای، نشریه ی صنعت الستیک ایران، شماره ی 8، ص 23-33.

اصغری زاده، عزت  ا  هلل؛ انصاری، منوچهر؛ کیانی مأوی؛ زهرا )1385(. وزن دهی و رتبه بندی شاخص های مؤثر بر کیفیت الستیک خودرو با   -5

استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه ی مطالعه ی موردی: شرکت کویر تایر، فصلنامه ی دانش مدیریت، سال 19، ش 75، ص 3-21.

6. The Middle East and Africa Car/LCV market )2008(, PR Newswire Europe Limited, London.

گزارش وزارت صنایع و معادن ایران، )1385(. وزارت صنعت، معدن و تجارت.  -7

صارمی، محمود؛ اژدری، بهنام؛ )1387(. اثر توان مندی های چابکی بر عملکرد تولیدی در شرکت های سازنده قطعات و مجموعه های خودرو با   -8

رویکرد شبکه های بیز، فصلنامه ی مدرس علوم انسانی، دوره ی 13، ش 2، 181-207.

9. Official site of Iranian Ministry of industry and mining, http://www.mim.gov.ir, 2002.

محمدفام، ایرج؛ بهرامی، عبدالرحمن؛ گل محمدی، رستم؛ فاطمی، فرین؛ محجوب، حسین؛ )1388(؛ ارتباط استرس شغلی و حوادث در یک   -10

شرکت خودروسازی، فصلنامه ی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، سال سیزدهم، ش 2، ص 135-144.

11. Clarke S., )2006(. Contrasting perceptual, attitudinal and dispositional approaches to accident involvement in the workplace. 

Safety Sci, pp 44 )6(: 537- 550.

گزارش تحقیقات شرکت سایپا، )1385(؛ شرکت سایپا.  -12

موریس، اولن؛ فیلیپس، چالرز؛ )1385(؛ تحلیل اقتصادی نظریه و کاربرد )اقتصاد خرد(، ترجمه ی  اکبر کمیجانی، دانشگاه تهران، ج 2، چاپ 7.  -13



35

Science & Technologyعلمی- فنی

سالواتوره، دومینیک، )1386(. تئوری و مسائل اقتصاد خرد، ترجمه ی حسن سبحانی، نشر نی، چاپ 35.  -14

نیلی، مسعود )1386(؛ مبانی اقتصاد، نشر نی.  -15

نظری، محسن )1385(؛ اقتصاد کالن رشته مدیریت، انتشارات نگاه دانش، تهران.  -16

ناظمی، جمشید؛ جنگی، امیرحسین؛ مؤمنی، علی )1385(؛ پیش بینی بازار خودرو ایران بر اساس رفتار بازار خودرو جهانی، تحقیقات گروه   -17

سایپا، کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی.

18. Investing in global leadership)2005(. Michelin, Paris, Nov.

19. Forrester, J. W. )1971(. Principles of systems. Productivity Press, Cambridge.

20. Richard W. Stevenson & Prof. Eric F. Wolstenholme, (1993), Modeling for Competitive Advantage (3- days Workshop 

Presentation(, St. George Swallow Hotel, Harrogate USA.

21. International Sociology, ISA, March, )1992(, P. 115, Vol.  7, No.1, London, SAGE.

22. Zhou Quan, Huang Weilai, Zhang Ying. )2010(. Identifying success factors in emergency management using a fuzzy 

DEMATEL method, Safety Science.

23. Lin, C. L., Hsieh, M. S., Tzeng, G. H. )2010(. Evaluating vehicle telematics system by using a novel MCDM techniques with 

dependence and feedback. Expert Systems with Applications, 37)10(, 6723 -6736.

24. Lin, C. L., Tzeng, G. H. )2009(. A value-created system of science )technology( park by using DEMATEL. Expert Systems 

with Applications, 36)6(, 9683- 9697.

25. Tsai, W. H., Chou, W. C. )2009(. Selecting management systems for sustainable development in SMEs: A novel hybrid model 

based on DEMATEL, ANP, and ZOGP. Expert Systems with Applications, 36)2(, 1444- 1458.

26. Tzeng, G. H., Chiang, C. H., & Li, C. W. (2007). Evaluating intertwined effects in elearning programs: A novel hybrid MCDM 

model based on factor analysis and DEMATEL. Expert Systems with Applications, 32)4(, 1028- 1044

نظام الدین فقیه )1393(؛ سیستم های پویا: اصول و تعیین هویت، سازمان مطالعه و تدوین کتاب های علوم انسانی دانشگاه ها )سمت(.  -27

28- حمیدی زاده، محمدرضا؛ )1379(؛ "پویایی های سیستم"، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

بهرامی، آرش؛ یادگارزاده، غالمرضا؛ پرند، کوروش )1386(؛ "تعیین خط مشی ها و عامل های تأثیرگذار در ارزشه ی  ابی درونی گروه های   -29

آموزشی: رویکردی بر اساس پویایی سیستم ها"، فصلنامه ی پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره ی 44، ص 49-84.

علمی - فنی: تحلیل عامل های مؤثر بر تقاضای ...



93 Iranian Rubber Magazine, No. 88, Vol. 22

nalysis of the Factors Affecting the Tire Industry's Demand 
under the 20-Year Outlook Documentation with a Dynamic 
System and FUZZY DEMATEL Approach

A. Shahabi1,* and A. Mahdi-Abadi2

1. PhD student of Technology Management, Islamic Azad University Science and Research Branch  &  
Advertising Director of Development and Promotion of the Bank of Gharzol Hassaneh Resalat, Tehran

2. PhD student of Industrial Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University   &  
 Managing Director of Iran Cylinder Co.

*Corresponding author Email:  shahabi_63@yahoo.com

Recieved: October 2017, Accepted: January 2018

Abstract: The tire industry has always been undergoing tremendous transformations due 
to the heavy need of its communities, and has gone a long way. This paper, after reviewing 
the theoretical foundations of the research, emphasizes the effective relationship between 
tire demand and vehicle demand. Then, in order to understand the variables that affect this 
relationship, with the aim of reaching the 1404 horizons and with the help of Delphi technique, 
a conceptual model has been designed and analyzed from the system dynamical modeling 
approach and Drawing Circular Charts )CLDs(; In order to identify the key and effective 
variables on the whole chain, 5 experts from the interest and researcher-made questionnaires 
were distributed, distributed and collected. The results indicate that there are 9 key factors 
on the total two-way tire demand and vehicle demand, with 5 factors affecting tire demand 
and 4 factors affecting vehicle demand across the entire chain. The analysis also confirmed 
that demand for tire in Iran was driven by the demand for a car without which it would not be 
meaningful

Keywords: Tire Industry, 1404 Landscape Documentation, Fuzzy DEMATEL, Dynamic 
Modeling System.

Science &
Technology


