
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 41-61 ص ص ،97تابستان  )،57 (پیاپیدوم شماره  ،پانزدهمسال  ،ي آنکاربردهادر تحقیق در عملیات  مجله
 2251-7286 شاپا

41 

 
رویکرد ترکیبی کنندگان زنجیره تامین سبز با استفاده از بندي تامینالویت

MCDM  فازي 
 

 ∗3امیر دانشور، 2مهرداد گودرزوند چگینی، 1مهدي همایون فر

 حسابداري، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسالمی، رشت، ایران، دانشکده مدیریت و صنعتی مدیریت ،استادیار -1
 ، دانشکده مدیریت و حسابداري، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسالمی، رشت، ایراندولتی مدیریت ،استاد -2

 ، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایرانصنعتی، دانشکده مدیریتمدیریت  ،استادیار -3
 

 1395 آبان 13مقاله:  دیرس

 1396 اردیبهشت 23 مقاله: رشیپذ

 
 چکیده 

اي داشته هاي اخیر رشد فزایندههاي تولیدي که پیامد ناخواسته توسعه صنعتی است، در سالافزایش سطح تولید سیستم
اجراي را در زمینه  کارهاییراهرا بر آن داشته است که براي حفظ جایگاه خود،  هاشرکتاست. آثار منفی این رویداد، 

تا اندازه زیادي است که  تامینسبز در زنجیره  مسایلاتخاذ نمایند. از جمله این راهکارها توجه به  محیطی زیست مدیریت
کننده سبز یک تصمیم استراتژیک انتخاب تامینارزیابی و  بنابراین، ؛قرار داردها آنکنندگان تحت تاثیر عملکرد تامین

با توجه به تنوع معیارهاي ارزیابی،  شود.محسوب می هاشرکتو حفظ جایگاه اجتماعی رقابتی  هايحضور در بازار رايب
مبتنی بر  فازي MCDM ترکیبی رویکردیک  پژوهشاین در معیارهاي کیفی،  فازي ها و ماهیت بودن آن کیفیکمی یا 
سبز کنندگان انتخاب تامین ارزیابی و برايویکور فازي فازي و  یدلفی فازي، فرایند تحلیل سلسله مراتبهاي تکنیک

در زنجیره  گانکنندتامین انتخاب معیارهاي، در ابتدا با بررسی مبانی نظري ،به این منظور گردیده است. ارایهشرکت سایپا 
مشاوره با خبرگان و استفاده از روش  ،بررسی وضعیت فعلی شرکت سایپابا سپس  مورد بررسی قرار گرفتند.تامین سبز 

مقایسات  پرسشنامه در قالب معیارهاي نهاییدر مرحله بعد  .شناسایی شدنددلفی فازي، معیارهاي با درجه اهمیت باالتر 
ها بر اساس تکنیک فرایند تحلیل  آنبندي  هاي الزم جهت اولویت داده و شرکت قرارگرفتخبرگان  در اختیار زوجی

مورد ، سایپا کننده شرکتتامین 100 ،ویکور فازيتکنیک از  ، با استفادهدر نهایت .گردیدآوري  جمعفازي  سلسله مراتبی
-بندي تامیناولویتبراي شده، چارچوب کارآمدي  ارایهرویکرد که  دهنده آن استنتایج نشان .ارزیابی قرار گرفتند

 .است شرکت سایپا کنندگان سبز

 
 .زنجیره تامین سبز، ، ویکور فازيدلفی فازي، فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازيکننده، تامین ارزیابی :کلمات کلیدي

 
 

 دار مکاتباتعهده* 
 daneshvar.amir@gmail.com آدرس الکترونیکی:
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 مقدمه  1
دولتی و فشار و درخواست مشتریان در خصوص رعایت هاي دولتی و غیرسازي، افزایش مقررات سازمانجهانی
 نمودهطی محیزیست مسایل مدیریت کارهاياهر استفاده از به وادار را دگانکنندتولی زیست محیطی، مسایل

 محیط مدیریت هايسیستم و پاك تولید سبز، وريبهره ،1سبز تأمین مدیریت زنجیره نظیر هاییاست. دیدگاه
مدیریت در این راستا، . ]1[اند شده گرفته کاربه سبز مدیریت سازي ساز و کارهايپیاده در راستاي زیست،

طراحی محصول، انتخاب و تامین مواد اولیه،  الزامات زیست محیطی درسازي پیاده، سعی دارد با زنجیره تامین سبز
صرف، مدیریت مخدمات پس از فروش/ تولید و ساخت، فرایندهاي توزیع و انتقال، تحویل به مشتري و باالخره 

 نماید بیشینهعملکرد کل زنجیره تامین  را به همراهوري مصرف انرژي و منابع میزان بهره، بازیافت و مصرف مجدد
براي  را برنده -برنده موقعیت یک ،تأمین زنجیره مدیریت با ترکیب در محیطیزیست الزامات رعایت .]2,3[

 بهبود و هزینه کاهش (از طریق بازار در قوي رقابتی مزیت گیريشکل در هانآ به و دسازمی فراهم هاسازمان

 افزایش مکانیسمی براي عنوان به هم سبز، مسایل به توجه کالن نیز دید از. ]4[کند می رقابت) کمک در

 با سازگار سبز محصوالت براي ایجاد بازارهایی براي ايوسیله عنوانبه هم و سبز محصوالت طراحی قابلیت

 . ]5[ز اهمیت است یحا ،زیست محیط
کننده انتخاب تامینارزیابی و و  روندشمار میبه اساسی زنجیره تامین  حلقه ،کنندگانکه تامیناز آنجایی

قیمت مناسب و در زمان با  ،کند تا محصوالت با کیفیت مناسب را به مقدار مورد نیازمناسب به شرکت کمک می
و  تغییر پارادایم مصرف ،المللی نبی محیطیزیست قوانین افزایش به ، و نیز با توجه]6[مورد نیاز فراهم آورد 

 تجارت سازمان به پیوستنرت ضروو  زیست محیط با سازگار سبز محصوالت از استفاده به مشتریانتوجه 

مسئولیت مهمی است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار  ،کنندگان، ارزیابی و انتخاب موثر تامینجهانی
، موقعبه هزینه، تحویل :مانندکنندگان خود بر معیارهایی انتخاب تامین درها شرکت ،گیرد. اگر در گذشته

مدیریت  ، امروزه محققان حوزه]7[کردند تاکید می پذیري و سایر معیارها، انعطافحین و پس از فروش خدمات
-نقش به ،کنندگانتامینکه توجه به معیارهاي سبز در ارزیابی  تاکید دارند این مساله رزنجیره تامین به اتفاق ب

 .]8[ سزایی دارند
عنوان  2009در سال رود که کشور به شمار میترین صنعت  بزرگ ،نفتصنعت خودروسازي ایران، پس از 

ظر تنوع از مناین صنعت است.  کرده کسبرا بزرگترین خودروساز خاورمیانه بیستمین خودروساز بزرگ جهان و 
کشور حوزه محیط زیست  تاثیرگذار بریکی از صنایع ، به عنوان فرآیندهاي تولیدينیز  آالت وماشین، قطعات

کننده بزرگ خودروي ایران پس تولیدبه عنوان دومین سازي سایپا شرکت خودروهمواره مورد توجه بوده است. 
اي در این صنعت دارا می باشد. این درصد سهم بازار تولیدات داخلی، نقش قابل مالحظه 5/38از ایران خودرو، با 

-تامینظرفیت  ریزيبرنامه ل،او جنبهبه زنجیره تامین سبز با چالش روبرو است.  دستیابیبراي  جنبهاز دو شرکت 

 .کندمحیط زیست ایفا می حفظ و نگهداريسزایی در بآالت مورد نیاز است که سهم دگان قطعات و ماشینکنن
در بیانیه ماموریت  مساله داخلی یک عنوانهبی است که محیطزیستهاي تولید بر اساس استاندارد ،دوم جنبه

1 Green Supply Chain Management 
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بندي معیارهاي انتخاب در ابتدا شناسایی و اولویت پژوهش،. هدف اصلی این شرکت، مورد توجه بوده است
 رویکرد ترکیبیبا استفاده از  شناسایی شدهکنندگان بر اساس معیارهاي تامینبندي و سپس رتبه سبزکنندگان تامین

هاي فازي جهت انتخاب این پژوهش از تکنیکدر . باشدمیویکور فازي سلسله مراتبی فازي و فرایند دلفی فازي، 
اي هبودن دادهدقیق ناو  هاي متعارض و متناقض، ابهامکنندگان سبز استفاده شده است، تا عالوه بر شاخصینتام

 .گیري مورد توجه قرار گیرددر تصمیمان ندگگیرهاي تصمیمواقعی مساله و قضاوت

 
 پژوهشمبانی نظري  2
 زنجیره تامین سبز مدیریتو  زنجیره تامین 2-1

انبارداري و هاي تولید، است که در یک توالی از فعالیت هاییکسب و کارز نسبتاً پایدار ا مجموعه، زنجیره تامین
از دید تئوري سازمان، زنجیره تامین، شکل و 1دیدگاه استدلراز  .]10[ قرار دارندبه مشتري نهایی،  کاالتوزیع 

. یک ]11[هاي آن است مولفهپیوند نه چندان محکمی از  دارندهدربر است کهاي سازمان شبکه خاصی از یک
ها، منابع و فرآیندهایی را که محصوالت و خدمات را تولید و به مشتري نهایی زنجیره تامین ارتباط درونی سازمان

هاي زنجیره تامین تمامی فعالیت ،الدونن و و). طبق تعریف الد1385سازد (جعفرنژاد، رقرار میدهند، بتحویل می
کنندگان نهایی و نیز به مصرفکاال خام تا تحویل  وادمتامین مرتبط با جریان مواد و تبدیل کاالها از مرحله 

 . ]12[شود شامل میرا عاتی مرتبط با آنها هاي اطالجریان

کنندگان، سازي مؤثر تامینهایی است که براي یکپارچهروش مجموعه ، شاملمدیریت زنجیره تامین
تا محصوالت مورد نیاز به مقدار مشخص و در زمان و مکان  رودارها و فروشگاه ها به کار میدگان، انبتولیدکنن

 هاي کل زنجیره تامین به حداقل برسد و نیاز مشتریان با سطحهزینه ،معین تولید گردد و به مشتریان عرضه شود
 نشان داده شده است. 1در شکل  تامینزنجیره . سیر تحول مدیریت ]13[رسانی باالیی برآورده شود خدمت

  

1.Stadtler 
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            فروشنده-خریدار-اهمیت روابط - 
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            کنندگانشراکت با تأمین - 
            پشتیبانی یکپارچه - 
 SCM  - تشدید رقابت جهانی       

     
قیمت پایین، کیفیت  فشار براي تحویل کاالهایی با -

 پذیري باالباال، داراي قابلیت اطمینان و انعطاف
      

     JIT & Lean  -  معرفیMRP     

          
براي  MRPاستفاده از  -

 هاي تولیدکاهش هزینه
     

          MRP II  
تولید انبوه براي کمینه کردن  -

 هزینه واحد
 

              
گذاري زیاد براي سرمایه  -

 موجودي در جریان ساخت
 

    تولید انبوه              

 سال
                 ....  

   1960و  1950ي دهه 1970ي دهه 1980ي دهه  به بعد 1990ي دهه
 ]12[مراحل تکامل مدیریت زنجیره تأمین  .1شکل 

 

 سبز گانکنندتامین ارزیابی 2-2

 ،در چند دهه گذشته .]14[ مطرح شد 1989و سیلور در سال  کلهمفهوم زنجیره تامین سبز نخستین بار توسط 
. بر اساس گفته بوئن و ]9[ اندتهبه بررسی مفاهیم زیست محیطی در مدیریت زنجیره تامین پرداخبسیاري محققین 

مفهومی است که بتدریج در صنعت مورد پذیرش قرار گرفته و به عنوان اقدامات و  زنجیره تامین سبزهمکاران، 
مورد مالحظه  مدیریت زنجیره تامینهاي زیست محیطی را به عنوان بخشی از هاي خرید شرکت که نگرانیبرنامه

هر دوي  ها سعی بر تقویت عملکرد زیست محیطیاقدامات و برنامهدهد، تعریف گردیده است. این قرار می
هاي را می توان به عنوان دخالت دادن نگرانی زنجیره تامین سبز. مدیریت ]15[ کنندگان و مشتریان داردتامین

باشد، در نظر زیست محیطی در اقدامات درون سازمانی مدیریت زنجیره تامین که شامل لجستیک معکوس نیز می
منطقی براي بهبود عملکرد عملیاتی شرکت ها در نظر تولیدکنندگان این رویکرد را به عنوان گزینه اي گرفت. 

 . ]16[دهد ار زیان بار تولیدشان را کاهش میگرفته اند که در عین حال، آث
کنندگان سبز مورد طور خاص، ارزیابی تامینهموضوعات زیادي در زمینه ارزیابی مدیریت زنجیره تامین و ب

سبز با استفاده  گانکنندبراي ارزیابی تامینقوانین زیست محیطی کاربردي  از لو و همکاران اند.بررسی قرار گرفته
 34و همکاران،  1کوتزاب. ]9[ ندنمود استفادهگیري چند شاخصه و تصمیماز فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازي 

1 Kotzab 
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هاي سیستمها را در هشت طبقه و این شاخص کردهشاخص زنجیره تامین سبز در حوزه خرده فروشی را شناسایی 
بندي، حمل و نقل، مصرف و ضایعات جاي ها، محصول، بستهمدیریت محیطی، استفاده از انرژي، توجه به ورودي

پنج مولفه در قالب و  کردههاي مدیریت زنجیره تامین سبز را شناسایی ، شاخص1. الرج و تامسن]17[ دادند
زیابی محیطی تامین کنندگان و همکاري با تامین هاي مدیریت تامین سبز، خرید سبز، تعهد محیطی، ارقابلیت

از روش فرایند با توجه به دو دسته معیارهاي اصلی و زیست محیطی، و همکاران  2دو .]18[ دادند ارایهکنندگان 
ز روش . کنان و همکاران، ا]19[ استفاده کردندکنندگان سبز تامین بنديهرتب براياي خاکستري تحلیل شبکه

. ]20[ برزیل استفاده کردنددر شرکت هاي کنندگان در زنجیره تامین سبز بندي تامینبه منظور رتبهتاپسیس فازي 
شرکت هاي تولید کنندگان سبز ی یک سیستم فازي به انتخاب تامینبا طراح ،در پژوهش دیگر کنان و همکاران

 زنجیره تامین سبزبه بررسی و ارزیابی مدیریت ، تسنگ و همکاران. ]21[ سنگاپور پرداختندکننده پالستیک در 
 . هسو و]22[ پرداختندبا استفاده از تحلیل روابط خاکستري و تئوري مجموعه فازي هاي تولید انرژي سیستم

یک شرکت تامین کننده قطعات الکترونیکی کنندگان سبز تامینبه انتخاب استفاده از روش دیماتل با همکاران 
کنندگان ترانزیستور ارزیابی تامینیک مدل انتخاب تامین کننده سبز را براي  ،همکاران . لی و]23[پرداختند

LCD کیفیت، توانایی فناوري، کنترل آلودگی، مدیریت  :انتخاب شامل. معیارهاي این مدل ]24[ دادند ارایه
و همکاران، یک رویکرد چند معیاره فازي  3زیست محیطی، محصول سبز، تصویر و شایستگی سبز بودند. آواستی

این پژوهش معیارهاي  کردند. در ارایهکنندگان ارزیابی عملکرد زیست محیطی تامین(تاپسیس فازي) براي 
ارزیابی شامل فناوري دوستدار محیط زیست، مواد دوستدار محیط زیست، تعهد مدیریت به وظایف سبز، 

گیري در انتخاب و همکاران، روش هاي تصمیم 4چاي.  ]25[ بودند گواهینامه زیست محیطی و کنترل آلودگی
از روش دیمتل براي  ،و همکاران 5هسو. ]26[ کننده را به صورت یک مقاله ادبیات مروري بررسی کردندتامین

 منظوربه اي قربانپور و همکاران در مطالعه .]23[ دکنندگان در زنجیره تامین سبز استفاده کردنانتخاب تامین
، به رقابتی در حوزه صنایع نفتی ایران یترد زیست محیطی و دستیابی به مزافزایش عملک، کاهش خطرات محیطی

شبکه  رویکردو همکاران، دو  6کو .]27[ پرداختندسبز زنجیره تامین  مدل ساختاري اقدامات مدیریت یک ارایه
سبز گان کننداي) را براي انتخاب تامینتحلیل شبکهو ها گیري چند شاخصه (تحلیل پوششی دادهعصبی و تصمیم

-اب تامینرهاي مورد استفاده براي انتخمعیا. مورد استفاده قرار دادند کننده شناخته شده دوربین عکاسییک تولید

ی زیست محیط معیارهاي و )کیفیت، خدمات، تحویل و هزینه(معیارهاي سنتی  :وهش شاملژکننده در این پ
  .]6[ بودند )پاسخگویی اجتماعی شرکت(توجه به محیط زیست و 

1 Large and Thompson 
2 Dou 
3 Awasthi 
4 Chai 
5 Hsu 
6 Kuo 
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 کنندهبراي انتخاب تامینکار رفته ه هاي بنیکتک 2-3
یک سیستم زنجیره  گیريشکل موجود در مسایلترین  کننده به یکی از مهم انتخاب تأمینهاي اخیر، مساله در سال
هاي  گروهی مبتنی بر شاخص انتخابیک  ،در زنجیره تأمینکننده  شده است. انتخاب تأمین تبدیل اثربخشتأمین 

آن هاي مختلفی از بندي طبقه و اي یافتههاي اخیر اهمیت فزایندهسال که در ]28[ چندگانه کمی و کیفی است
ها را  مناسبی از روش  خود، مجموعه دستیابی به انتخابها براي  معموالً شرکت ،صورت گرفته است، با این وجود

 .]29[گیرند میار به ک
تا  2000هاي  کننده در سالمقاله منتشر شده در حوزه انتخاب تامین 78هو و همکاران با مطالعه بر روي 

 رویکردبندي نمودند. در کار رفته را در دو گروه اصلی: رویکردهاي تکی و ترکیبی طبقهه هاي ب، تکنیک2008
، استدالل فرایند تحلیل شبکه اي، فرایند تحلیل سلسله مراتبی نویسی ریاضی، برنامه ،ها تحلیل پوششی داده ،تکی

اند. رویکرد ترکیبی نیز شامل:  و الگوریتم ژنتیک قرار گرفته اسمارتمبتنی بر مورد، نظریه مجموعه فازي، 
. در ]30[ باشد میها  ترکیبی فازي و ترکیب سایر روش ، رویکردفرایند تحلیل سلسله مراتبیترکیبی  رویکرد

بیش  ،مقاله 47 در نشان دادند کهکننده مقاله مرتبط با انتخاب تامین  76بررسی دیگري، وبر و همکاران با بررسی 
گیري مختلفی جهت  هاي تصمیم ي اخیر، روش . در دو دهه]31[ اندشده  از یک معیار در ارزیابی در نظر گرفته

ها و  کننده به روش هاي اصلی در فرایند انتخاب تأمین اند. دیدگاه شده ارایهکننده و مشکالت انتخاب  ارزیابی تأمین
ن وبر و همکارا ،]32[ن بوئر و همکارا ، دي]30[ اند. براي مثال هو و همکاران شده هاي تصمیم خالصه شاخص

جهت بررسی مساله انتخاب   شده کار گرفتههاي به ، مبتنی بر مطالعات قبلی، روش]33[ نگرو و همکارادو  ]31[
) 3نویسی ریاضی، ( هاي برنامه ) مدل2گیري چند شاخصه، ( هاي تصمیم ) مدل1( :کننده را در چهار دسته تأمین

هاي انتخاب بندي تکنیکطبقه 2د. شکل ان بندي کرده ) رویکردهاي هوشمند، طبقه4رویکردهاي ترکیبی و (
 دهد.کننده را در قالب نمودار درختی نمایش میتامین
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AHP + GP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ]34[ کننده هاي انتخاب تأمین بندي روش طبقه .2شکل 

 
 شناسی پژوهشروش 3
 روش تحقیق 3-1

 کننده هاي انتخاب تأمین روش

 روش ترکیبی روش تکی

 

 هوش مصنوعی آماري ریاضیاتی

فرایند تحلیل سلسله 
 )AHP( مراتبی

نویسی خطی  برنامه

)LP( 

 ابتکاري

نویسی  برنامه
 )MOP(چندهدفه 

هاي کل  هزینه
 )TCO( مالکیت

سازي شبیه  

 ها  تحلیل پوششی داده
(DEA) 

 

 ي آرمانیریز برنامه

)GP( 

تحلیل 
 اي خوشه

رگرسیون 
 چندمتغیره

 تحلیل متقارن

تحلیل 
هاي  مؤلفه

 اصولی

 تحلیل افتراقی

 هاي عصبی  شبکه

نظریه 
هاي  مجموعه
 فازي

هاي خبره  سیستم

)ES( 

افزار عامل  نرم
)SA( 

استدالل مبتنی بر 
 )CBR(مورد 

DEA + 
MOP 

AHP + LP 

AHP + 
FST 
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ها مورد بررسی قرار داد.  توان با توجه به دو مالك هدف پژوهش و نحوه گردآوري داده هاي پژوهش را می روش
که در پژوهش حاضر سعی به بررسی و توسعه دانش کاربردي در یک زمینه خاص پرداخته شود، از  ییاز آنجا

بر اساس نحوه گردآوري  هاپژوهشبندي  عالوه، در دستهه اجرا میدانی است. بلحاظ هدف کاربردي و از نظر 
هاي ارزیابی در طول تحقیق، اکتشافی است. ی است و با توجه به شناسایی شاخصها این پژوهش پیمایش داده

 رود.از نوع مدلسازي ریاضی به شمار میکمی و  پژوهشهمچنین این 
 

 جامعه آماري 3-2
ي مدیریت تن از خبرگان حوزه 10 ، شاملي اولدستهدر این تحقیق جامعه آماري از دو منظر قابل بررسی است. 

و تعیین  کنندگان سبزمعیارهاي انتخاب تامین غربالگري رايکه ب باشندمی دروسازيزنجیره تامین و صنعت خو
 ،ي دومو دسته گردیداستفاده  انآننظرات ، در روش دلفی فازي و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازي از ها وزن آن

شامل کارشناسان و خبرگان مدیریت زنجیره تامین، مدیریت تولید و مدیریت کارخانه شرکت سایپا است که با 
 خبرگان شرکت انتخاب شدند. کنندگان از میان دیگرارزیابی تامین رايرشد شرکت بتوجه به نظر مدیر ا

 
 مشخصات خبرگان براي فرایند دلفی فازي و تحلیل سلسله مراتبی فازي .1جدول 

 مجموع کل خبرگان مجموع دکتري کارشناس ارشد کارشناس حوزه فعالیت ي خبرهسابقه

 1 0 1 0 صنعت سال 10الی  5بین 

10 
 5 2 2 1 سال 10بیش از 

 2 2 0 0 دانشگاه سال 10الی  5بین 
 2 2 0 0 سال 10بیش از 

 
 مراحل اجراي پژوهش  -3-3

شرکت سایپا است. به این منظور در  کنندگان سبز در زنجیره تامینمینبندي تا هدف پژوهش حاضر، اولویت
معیارهاي ، علمی و بررسی متون علمی موجود هاي معتبر اي، جستجو در سایت مرحله اول با مطالعات کتابخانه

سپس . گردیدبراي زنجیره تامین شرکت سایپا جمع آوري  ،در زنجیره تامین سبز گانکنندتامینارزیابی و انتخاب 
مشاوره با خبرگان و استفاده از روش دلفی  ،شرکت سایپا موجودبررسی وضعیت  ،با توجه به ادبیات پژوهش

معیارهاي د. در مرحله بعد شناسایی گردیدن ی،هاي ارزیابروش توسعه رايعیارهاي با درجه اهمیت باالتر بفازي، م
آوري  جمع ها آن بندي هاي الزم جهت اولویت تا داده قرار گرفتخبرگان  در اختیارپرسشنامه  نهایی در قالب
 توسط روش ویکور فازي ارزیابیزنجیره تامین سایپا  کنندهتامین 100، پس از تعیین وزن معیارها، شود. در نهایت

 نشان داده شده است: 3در شکل  پژوهشاجراي  مراحل .شدند
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 مراحل اجراي پژوهش. 3شکل 

 ها روش تجزیه و تحلیل داده 4
 روش دلفی فازي 4-1

برگرفته از روش دلفی سنتی و تئوري  گردید،معرفی  ]35[ و همکاران توسط ایشی کاواکه دلفی فازي روش 
ی که در نظرات خبرگان وجود دارد ماتابها ،مجموعه فازي است. نوردرهابن  نشان داد که کابرد روش دلفی فازي

از  کنندگان سبز در زنجیره تامینمینمعیارهاي انتخاب تا جهت تعیین نمودن ،. در گام اول]36[ کندرا برطرف می
، . با توجه به حوزه تحقیقباشداز این فرایند، انتخاب خبرگان میشود. اولین مرحله روش دلفی فازي استفاده می

ران صنایع نفر اساتید حوزه مدیریت زنجیره تامین و کارشناسان و مدی 10در این پژوهش از دو گروه از افراد (
ها براي پرسشنامه ،گام بعد در .خواهد آمدعمل به و مقدمات براي اجراي فرایند هخودروسازي) استفاده شد

حاصل از نظرات دور اول در و نتایج  گردیدهآوري پس از تکمیل جمع هااین پرسشنامه. گرددمیخبرگان ارسال 
 و دریافت بازخور، تا پس از بررسی نتایج مرحله ابتدایی خواهد شدارسال  ها آنبراي  مجدداًپرسشنامه قالب 

الف میانگین اخت ،آوري و تحلیل نظرات خبرگان در دور دومپس از جمعدهند.  ارایه مجدداًنظرات خود را 
حاصل گردیده و مراحل ذلفی فازي به اجماع  ،باشد 2/0تر از  . اگر این اختالف کمشودمیها بررسی  نظرات آن

این رفت  ارسال خواهد شد.خبرگان  نیز برايتحلیل نتایج این دور  مجدداً در غیر این صورت،. اتمام رسیده است
ها ع برسند. اگر در این رفت و برگشتیابد که خبرگان در مورد تمام معیارها به اجماجا ادامه میها تا آنو برگشت

نظرات در  خبرگان تصمیم به اضافه نمودن معیاري بگیرند، این معیار در دور بعد به پرسشنامه اضافه خواهد شد و

 مطالعه مبانی نظري و منابع علمی

 شناسایی معیارهاي اولیه و غربالگري آنها

 طراحی پرسشنامه دلفی فازي

 تحلیل نتایج پرسشنامه و استخراج معیارها

 فازي AHPطراحی پرسشنامه تکنیک 

 تعیین وزن معیارهاي سبز

 طراحی پرسشنامه تکنیک ویکور فازي

 کنندگان با استفاده از ویکور فازيبندي تامینرتبه
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50 

در این مطالعه براي تبدیل واژگان زبانی به اعداد فازي از اعداد فازي مثلثی استفاده  شود.معیار اخذ می مورد این
  شود. می

 

 تخصیص ارزش به معیار برايها واژگان زبانی و ارزش فازي آن. 2 جدول

 مناسببسیار  )7،9،10(

 مناسب )5،7،9(
 معمولی )3،5،7(

 نامناسب )1،3،5(

 نامناسببسیار  )0،1،3(

 
 روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازي -4-2

شد.  ارایه توسط ساعتی 1980در سال گیري چندمعیاره است که یک روش تصمیمفرایند تحلیل سلسله مراتبی 
ز دهد که یک مساله پیچیده را در قالب ساختار سلسله مراتبی که متشکل اگیرندگان اجازه میروش به تصمیم این

. فرایند تحلیل سلسله مراتبی نگرشی کلی از روابط ]37[سازي کنند ها است، مدلمعیار، زیر معیار و گزینههدف، 
سازد که عناصر تحت ارزیابی از چه اولویتی در مقایسه با نموده و مشخص می ارایهمختلف  مسایلپیچیده در 

ها، تعیین هدف، معیارهاي ارزیابی و گزینه )1یکدیگر برخوردارند. رویه حل مساله در این تکنیک عبارتست از: (
 ها. ) تعیین اهمیت معیارها و گزینه3سطوح ساختار سلسله مراتب و ( ارایه) 2(

فرایند اند که در این میان، ها پرداختهبندي گزینهبه ارزیابی و اولویتبسیاري  يهاپژوهشهاي اخیر، در سال
-تصمیماستفاده از مفاهیم فازي در با توجه به گرایش خوردار است. تري بر تحلیل سلسله مراتبی از کاربرد بیش

هاي  هاي بسیاري در سالپژوهش گردیده واز اهمیت بسیاري برخوردار  ، فرایند سلسله مراتبی فازي نیزگیري
 گرفته است.اخیر در این زمینه انجام 

فرایند تحلیل هاي مختلف از میان روش 1ايدر این پژوهش، براي تعیین اهمیت معیارها، روش آنالیز توسعه
 هاي روش به صورت زیر می باشند:فازي انتخاب شده است. گامسلسله مراتبی 

)دو عدد مثلثی فازي  , , )M l m u=1 1 1 )و  1 , , )M l m u=2 2 2  آنگاه: ،گیریمرا در نظر می 2

 

 مقایسه دو عدد مثلثی فازي. 4شکل 

1 Extent Analysis 

  l١               m          ١  l٢        u                                      ١  m٢          u٢ 

M 1  M 2
  

1  
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 :کنیدمحاسبه  1با استفاده از رابطه ی فازي است، مثلث ارزشکه یک  SKارزش  -1گام 

)1( 
n m n

K kj ij
j i j

S M M
−

= = =

 
= ⊗  

 
∑ ∑∑

1

1 1 1

    

 .باشندها میها و شاخصدهنده گزینهبه ترتیب نشان  jو  iبیانگر شماره سطر و  K در این رابطه

M1طور کلی اگر هد. بیدست آوره ب یکدیگررا نسبت به  SKهاي ارزشدرجه بزرگی  -2گام 
  وM 2

  دو
M1مثلثی فازي باشند، درجه بزرگی  دعد

 بر M 2
 شود:می صورت زیر تعریفه ب  

)2( 
( )
( )

( ) ( )

V M M if m m
V M M if u l

V M M hgt M M othrewise

 ≥ = ≥


≥ = <
 ≥ = ∩

1 2 1 2

1 2 1 2

1 2 1 2

1
0

 

 

   

 

 در رابطه فوق، داریم: hgtبراي محاسبه ارزش 

)3( ( )
( ) ( )

u l
hgt M M

u l m m
−

∩ =
− + −

1 2
1 2

1 2 1 2

   

 آید:دست میه ي دیگر نیز از رابطه زیر بعدد مثلثی فاز Kمیزان بزرگی یک عدد مثلثی فازي از  -3گام 

)4( ( ,... , ) ( ) , ... , ( )K KV M M M V M M V M M≥ = ≥ ≥1 2 1 2 1
        

 :گرددمیصورت زیر محاسبه ه بمقایسات زوجی ها در ماتریس شاخصوزن  -4گام 

)5( ( ) min { ( )} , , ... , ,i i kw x V S S k n k i′ = ≥ = ≠1 2  

را بر مجموع عناصر تقسیم  فوق، هر یک از عناصر هانرماالیز شده وزن شاخصدست آوردن بردار ه براي ب
به تکمیل ماتریس مقایسات زوجی  ،3قابل ذکر است که هر یک از خبرگان، بر اساس مقادیر جدول  .شوند

 پرداختند.

 هامتغیرهاي زبانی اهمیت معیار .3جدول 
 واژه زبانی عدد فازي عدد مثلثی فازي

)9،9،9( 9  ترجیح کامل 

)7،8،9( 8  ارزش بینابینی 

)6،7،8( 7  زیاد ترجیح بسیار 

)5،6،7( 6  ارزش بینابینی 

)4،5،6( 5   ترجیح زیاد 
)3،4،5( 4  ارزش بینابینی 
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)2،3،4( 3  ترجیح نسبی 

)1،2،3( 2  ارزش بینابینی 
)1،1،1( 1  نترجیح یکسا 

 
 روش ویکور فازي 4-3

و  ]38[ شد ارایهتوسط اُپریکوویک  1998در سال که  استگیري ور از مدل هاي پرکاربرد در تصمیمروش ویک
-که براي حل مدل مبتنی بر یک تابع تراکمی است . این روش]39[تسنگ توسعه داده شد  و اُپریکوویکتوسط 

بدنبال  این روش گسسته کاربرد دارد. مسایلبراي حل  وماًمتضاد تهیه شده و عممتعدد و معیارهاي  داراي هاي
ش ویکور تحت محیط فازي  به ترین فاصله را با جواب ایده آل داشته باشد. در رو گزینه اي است که کم

ی ها استفاده کند. مقیاس زبانی براي ارزیابینههاي زبانی براي ارزیابی گزشود که از واژهگیرنده پیشنهاد میتصمیم
  :ها به صورت زیر می باشدگزینه

 
 روش ویکورارزش اعداد فازي مثلثی  .4جدول 

 واژه زبانی عدد فازي عدد مثلثی فازي

)15/0  ،05/0  ،0( 1  بسیار کم 

)3/0  ،2/0  ،1/0( 2  کم 
)5/0  ،35/0  ،2/0( 3  نسبتاً کم 

)7/0  ،5/0  ،3/0( 4  متوسط 
)8/0  ،65/0  ،5/0( 5  نسبتاً زیاد 

)9/0  ،8/0  ،7/0( 6  زیاد 
)1  ،95/0  ،85/0( 7  بسیار زیاد 

   

 ماتریس تصمیم گروهی فازي را با استفاده از میانگین هندسی نظرات خبرگان تشکیل دهید. -1گام 
 :را بر اساس روابط زیر مشخص کنید معیارهاهر یک از  بهترین و بدترین ارزش -2گام 

)6( 
{ } { }
{ } { }

* * * *max min , ,....,

min max , ,....,

j ij ij n

j ij ij n

f f J and f J f f f

f f J and f J f f f

+ −

− + − − − −

= =

= =

1 2

1 2

     

     

 

 دارد.اشاره هاي داراي ماهیت منفی به شاخص - Jهاي داراي ماهیت مثبت و به شاخص +J  ،روابط باال در

 : دست آوریدبهزیر  روابطاز را با استفاده  ~iR و ~iSهاي عددي ارزش -3گام 

)7( 
* *

* *. , max .
n

j ij j ij
i j i j

j j j j j

f f f f
S w R w

f f f f− −
=

 − −
= =  

− −  
∑

1

   

 

 

   

 

 را مشخص کنید: ~iQارزش نهایی  -4گام 
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)8( 
**. ( ) .i i

i
S S R RQ v v

R RS S

− −

−−

− −
= + −

−−
1

   



   

 

. میان صفر و یک استعددي  ،ه مطلوبیت گروه تصمیم گیرنده استکه نشان دهند υشاخص ، 8در رابطه  

 :شوندمیبه صورت زیر تعیین  ~iR و ~iSبهترین و بدترین ارزش بعالوه، 
)9( * min , maxi i i iS S S S−= =             ,        * min , maxi i i iR R R R−= =      

بندي براي رتبهبندي کنید. نموده و رتبه قطعی سازيرا  ~iQو ~iR و ~iS هايشاخص عدديارزش  -5گام 
بهترین جواب  iQترین مقدار  کم کنید.بندي صورت صعودي رتبهه را ب iQ وiS ،iRهاي  ارزش ،هاگزینه
 باشد: برقراراگر شروط زیر  ،است

Q ، Aهاي ) در مقایسه ارزش1شرط  AQ Q DQ− ≥
1 2

)باشد. در این رابطه   )DQ m= −1  .است 1

 برتر باشد. 2Aنسبت به گزینه  iRو iSدر یکی از مقادیر   حداقل باید 1Aگزینه ) 2شرط 

بدین صورت که رابطه زیر تا  ،گیرندترتیب قرار میهب Amتا  1Aگزینه ها از  ،اگر شرط اول برقرار نباشد
 م برقرار باشد:اُ mگزینه  

)10( DQQQ
mAA <−

1
 

در روابط باال باید  رتبه اول و دوم هستند.داراي ترتیب به  2Aو  1Aهاي گزینه ،اگر شرط دوم برقرار نباشد
 تري است.  باشد، جواب داراي پایداري بیش داراکه اگر گزینه مورد نظر هر دو شرط را  داشتتوجه 

 
 هاتجزیه و تحلیل داده 5
 سبز با استفاده از روش دلفی فازي گانکنندتامین ارزیابیشناسایی معیارهاي  5-1

همراه تعاریف به در قالب پرسشنامه  پژوهشدر دور اول روش دلفی فازي، معیارهاي استخراج شده از ادبیات 
کدام از هیچ پس از اعالم نظر خبرگان در رابطه با معیارها، مشخص شد که ارسال گردید.براي خبرگان معیارها 

ادبیات پژوهش  در شده شناساییکه دلیلی بر جامع بودن معیارهاي  اضافه نکردندخبرگان معیاري به پرسشنامه 
یستم مدیریت زیست نتایج دور اول نشان داد که معیارهاي پاسخگویی اجتماعی شرکت، تولید آلودگی، س است.

 اند. هباالترین نظرات موافق را به خود اختصاص داد ،محیطی و نوآوري سبز
ها خواسته  ها ارسال گردید و مجدداً از آن براي آن ،بندي نظرات خبرگان در دور اولدر دور دوم، جمع

دهد که معیارهاي پاسخگویی ) نشان می5 جدولشد تا نظرات خود را نسبت به نتایج بیان کنند. نتایج دور دوم (
اجتماعی شرکت، تولید آلودگی، سیستم مدیریت زیست محیطی و نوآوري سبز، خرید سبز، تولید سبز، طراحی 
سبز و پاسخگویی زیست محیطی باالترین نظرات موافق را به خود اختصاص دادند. با توجه به این که در این دور 

 جماع حاصل گردیده است.است، ا 0,2تر از  تفاوت نظرات خبرگان کم
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 تامین کننده سبز انتخاب معیارهاي ارزیابی دور دوم روش دلفی فازي براينتایج  .5جدول 

بسیار  ارزش زبانی
 مناسب

بسیار  نامناسب معمولی مناسب
 نامناسب

میانگین غیر 
فازي شده 

 نظرات خبرگان

تفاوت میانگین 
 نظرات خبرگان

 )0،1،3( )1،3،5( )3،5،7( )5،7،9( )7،9،10( ارزش فازي -معیار

18/5 1 3 2 2 2 محیط زیست  2/0  

28/8 0 0 0 3 7 پاسخگویی اجتماعی شرکت  16/0  

92/7 0 0 0 5 5 پاسخگویی زیست محیطی  2/0  

72/5 1 4 0 3 2 14000ایزو   2/0  

10/8 0 0 0 4 6 تولید پاك تر  2/0  

72/7 0 0 1 4 5 خرید سبز  0 

73/7 0 0 0 6 4 طراحی سبز  2/0  

42/4 2 3 2 2 1 حذف گازهاي گلخانه اي  2/0  

28/8 0 0 0 3 7 تولید آلودگی  16/0  

28/8 0 0 0 3 7 سیستم مدیریت زیست محیطی  2/0  

42/4 3 3 0 2 2 طراحی زیست محیطی  2/0  

43/3 3 5 0 1 1 مصرف منابع  2/0  

98/4 1 4 1 2 2 کنترل آلودگی  2/0  

38/5 1 3 1 3 2 مدیریت مواد خطرناك  2/0  

28/8 0 0 0 3 7 نوآوري سبز  2/0  

15/6 1 2 1 2 4 تصویر سبز  17/0  

کنندگان سبز بندي تامینمعیار به عنوان معیارهاي ضروري براي اولویت 7روش دلفی فازي  کارگیريه ببا 
 شوند. نشان داده می 6در شرکت سایپا مشخص شدند که در جدول 

 کننده سبزبراي تامین فازي روش دلفیمعیارهاي استخراج شده از  .6جدول 
 معیار تعریف

دهد. شرکت بایستی هایی است که جامعه را تحت تاثیر قرار میمسئولیت شرکت در پاسخگویی به پیامد فعالیت
منافع همه ذینفعان را در نظر بگیرد. ذینفعان شامل: کارکنان، سهام داران، مشتریان، شهروندان، رقبا، محیط زیست 

 .باشندمیو ... 

پاسخگویی اجتماعی 
 )1C(  شرکت

ریزي، که شامل ساختار الزامی، برنامه استسیستم مدیریت زیست محیطی، بخشی از یک سیستم مدیریت 
مشی سعه، اجرا، بازنگري و نگهداري خطها، فرآیندها و منابعی است که به منظور توها، روشها، مسئولیتفعالیت

 .شوندکار برده میزیست محیطی به

سیستم مدیریت زیست 
 )2C(  محیطی

ه پایداري بتالش عملی براي رسیدن به پایداري است و این یعنی اجراي عملی اصول و قواعدي که جهت رسیدن 
کارگیري در سطوح مختلف از سطح مولکولی تا محصول و فرایندهاي شوند. این اصول که قابلیت بهمی تدوین

 .ندي مراحل تولید لحاظ گردندبمی بایست از طریق مهندسین، در حین طراحی محصوالت و نظام ،تولید را دارند

 )3C(  تولید سبز

اطمینان از متناسب بودن مواد خریداري شده با محیط  هاهایی است که هدف آنفعالیت :تامین و خرید سبز شامل
 این مواد شامل توانایی استفاده مجدد، توانایی بازیافت و کاهش استفاده از مواد خطرناك هستند. .زیست است

 )4C( خرید سبز

 )5C(  طراحی سبز .هایی است که هدف آن حداقل کردن تاثیرات محیطی محصول در تمام چرخه عمر آن استشامل فعالیت
 )6C(  تولید آلودگی .اشدهمراه بتغییر در محصوالت و یا شیوه تولید به گونه اي که با هدف حداقل کردن آلودگی براي محیط زیست 

نوآوري در ذخیره انرژي، کاهش مواد مصرفی، نوآوري در تکنولوژي  :شامل ،افزار یا نرم افزاروآوري در سختن
 .که مرتبط با محصول سبز باشد غیره و

 )7C(  نوآوري سبز
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 بندي معیارها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازياولویت 5-2
دهی سبز وزن گانکنندنمعیارهاي انتخاب تامی فازي، در این قسمت با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی

ماتریس فازي مقایسات زوجی براي  10، باشندمینفر  10 بخشند. با توجه به اینکه تعداد خبرگان در این اشده
زوجی خبرگان نشان داد که  تاهاي مقایسه شاخص سازگاري ماتریسي معیارها حاصل گردید. محاسب مقایسه
ماتریس مقایسات زوجی فازي  .)CR > 087/0 < 000/0ها از نظر سازگاري مورد تایید هستند (ریستهمه ما

قابل مشاهده  دست آمده است، در ادامهه استفاده از روش میانگین هندسی ب گروهی که از تلفیق نظر خبرگان با
  باشد.می

 
 ماتریس گروهی مقایسات زوجی معیارها  .7جدول 

 C1 C2 C3 . . . C7 

C1 1 1 1 90/0  22/1  53/1  53/1  83/1  13/2  . . . 59/2  41/3  26/4  

C2 65/0  82/0  12/1  1 1 1 28/1  68/1  17/2  . . . 63/2  12/3  57/3  

C3 47/0  55/0  65/0  46/0  60/0  78/0  1 1 1 . . . 58/1  22/2  81/2  

C4 49/0  64/0  87/0  47/0  64/0  91/0  93/0  34/1  81/1  . . . 91/1  43/2  94/2  

C5 43/0  53/0  71/0  51/0  62/0  79/0  68/0  92/0  21/1  . . . 64/1  02/2  35/2  

C6 32/0  40/0  53/0  32/0  41/0  57/0  69/0  90/0  14/1  . . . 28/1  81/1  39/2  

C7 23/0  29/0  39/0  28/0  32/0  38/0  40/0  48/0  63/0  . . . 1 1 1 

 
 اند:دست آمدهه ب ارهافازي زیر براي معیهاي وزنکارگیري روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازي، ه با ب

 
 اوزان فازي معیارها .8جدول 

jw~  l
 

m
 

u
  رتبه قطعیوزن  

w1  150/0 233/0 349/0 24/0 1 

w2  135/0 209/0 321/0 22/0 2 

w3  081/0 124/0 193/0 13/0 4 

w4  098/0 153/0 238/0 16/0 3 

w5  081/0 121/0 183/0 12/0 5 

w6  064/0 098/0 155/0 10/0 6 

w7  042/0 062/0 095/0 06/0 7 

 
توان گفت  تر است، می کم 1/0) از مقدار 033/0با توجه به اینکه شاخص سازگاري محاسبه شده (عالوه، هب

 مناسبی برخوردار است.زوجی گروهی از سازگاري ماتریس مقایسات 
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 کنندگان سبز با استفاده از روش ویکور فازيارزیابی تامین 5-3

در گیرند. کننده سبز شرکت سایپا با استفاده از تکنیک ویکور فازي مورد ارزیابی قرار میتامین 100در این بخش 
خبره  10که در تکنیک دلفی فازي مورد توافق  ارزیابی گانه 7ي با توجه به معیارها شرکت، کنندگانتامین ابتدا

. ماتریس تلفیق نظرات ارزیابی گردیدنددسته دوم) (تن از خبرگان  3توسط (دسته اول) قرار گرفته بودند، 
 :شده است آورده 9هر معیار در جدول  وزنخبرگان به همراه 

 کنندگان زنجیره تامین سبزماتریس تلفیق ارزیابی تامین .9جدول 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

A1 05/0  60/0  86/0  32/0  69/0  79/0  04/0  40/0  82/0  20/0  61/0  98/0  21/0  58/0  92/0  39/0  42/0  84/0  30/0  50/0  90/0  

A2 32/0  62/0  96/0  27/0  53/0  94/0  27/0  62/0  85/0  14/0  65/0  91/0  04/0  60/0  84/0  21/0  42/0  96/0  20/0  50/0  80/0  

A3 36/0  50/0  90/0  31/0  45/0  94/0  05/0  59/0  73/0  39/0  40/0  80/0  07/0  69/0  87/0  36/0  53/0  92/0  20/0  40/0  80/0  

A4 08/0  40/0  91/0  40/0  55/0  95/0  06/0  43/0  74/0  27/0  48/0  76/0  18/0  69/0  89/0  06/0  59/0  77/0  10/0  70/0  90/0  

A5 21/0  54/0  96/0  24/0  44/0  75/0  07/0  46/0  79/0  29/0  59/0  87/0  19/0  66/0  85/0  18/0  66/0  75/0  30/0  50/0  80/0  

A6 25/0  59//0  94/0  17/0  63/0  93/0  13/0  46/0  77/0  27/0  41/0  80/0  23/0  61/0  80/0  13/0  54/0  79/0  30/0  70/0  90/0  

A7 33/0  57/0  75/0  32/0  49/0  85/0  36/0  61/0  86/0  19/0  47/0  90/0  10/0  57/0  95/0  32/0  70/0  74/0  40/0  60/0  90/0  

A8 10/0  67/0  70/0  04/0  43/0  73/0  08/0  46/0  72/0  35/0  48/0  91/0  17/0  43/0  82/0  10/0  61/0  80/0  40/0  70/0  1 

A9 20/0  45/0  98/0  28/0  55/0  75/0  37/0  61/0  86/0  60/0  65/0  74/0  13/0  52/0  94/0  39/0  70/0  88/0  30/0  50/0  80/0  

A10 29/0  55/0  83/0  20/0  44/0  71/0  13/0  45/0  88/0  24/0  51/0  93/0  17/0  52/0  80/0  35/0  52/0  88/0  40/0  40/0  80/0  

. 
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. 

A98 18/0  67/0  81/0  18/0  54/0  87/0  13/0  57/0  98/0  23/0  40/0  92/0  23/0  45/0  84/0  17/0  49/0  78/0  10/0  70/0  90/0  

A99 31/0  52/0  93/0  03/0  49/0  92/0  22/0  50/0  87/0  34/0  68/0  98/0  21/0  70/0  94/0  05/0  58/0  78/0  20/0  40/0  90/0  

A100 31/0  51/0  76/0  28/0  43/0  73/0  15/0  63/0  82/0  21/0  48/0  72/0  39/0  61/0  81/0  07/0  40/0  78/0  10/0  60/0  80/0  

 

با توجه به بهترین و بدترین ارزش  در ادامه، .شدندبراي هر معیار مشخص  سپس بهترین و بدترین ارزش فازي
سازي نهایتاً با قطعی .محاسبه شد ~iQو  ~iR~  ،iS هايارزش مثلثی فازي شاخص، 8و  7و روابط  معیار

 است. ذکر شده 10ها در جدول  دست آمده که مقادیر آنه ها بهاي قطعی این شاخصارزش ،سازي) (دیفازي
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 سبزکنندگان امینت Qiو  Si  ،Ri  هايارزش شاخص .10جدول 

 R S Q گزینه R S Q گزینه R S Q گزینه

1گزینه   720/0  620/0  459/0 35گزینه    876/0  863/0  815/0 69گزینه    628/0  678/0  496/0  

2گزینه   509/0  525/0  330/0 36گزینه    812/0  762/0  538/0 70گزینه    662/0  717/0  416/0  

3گزینه   633/0  659/0  406/0 37گزینه    676/0  769/0  442/0 71گزینه    513/0  560/0  312/0  

821/0 4گزینه   560/0  509/0 770/0 38گزینه    650/0  535/0 804/0 72گزینه    690/0  542/0  

783/0 5گزینه   705/0  478/0 433/0 39گزینه    415/0  286/0 924/0 73گزینه    811/0  662/0  

575/0 6گزینه   471/0  338/0 885/0 40گزینه    773/0  617/0 608/0 74گزینه    656/0  454/0  

748/0 7گزینه   682/0  418/0 725/0 41گزینه    517/0  442/0 514/0 75گزینه    506/0  313/0  

931/0 1 8گزینه   994/0 917/0 42گزینه    885/0  721/0 939/0 76گزینه    658/0  625/0  

821/0 9گزینه   758/0  564/0 859/0 43گزینه    1 709/0 565/0 77گزینه    511/0  361/0  

846/0 10گزینه   932/0  615/0 875/0 44گزینه    774/0  608/0 798/0 78گزینه    863/0  581/0  

880/0 11گزینه   880/0  732/0 792/0 45گزینه    856/0  534/0 829/0 79گزینه    733/0  663/0  

880/0 12گزینه   827/0  680/0 843/0 46گزینه    836/0  566/0 496/0 80گزینه    576/0  338/0  

794/0 13گزینه   602/0  406/0 776/0 47گزینه    658/0  530/0 592/0 81گزینه    730/0  392/0  

605/0 14گزینه   615/0  417/0 473/0 48گزینه    488/0  319/0 735/0 82گزینه    628/0  374/0  

561/0 15گزینه   632/0  371/0 596/0 49گزینه    686/0  414/0 968/0 83گزینه    961/0  1 

600/0 16گزینه   642/0  427/0 918/0 50گزینه    723/0  604/0 738/0 84گزینه    712/0  525/0  

948/0 17گزینه   900/0  991/0 857/0 51گزینه    987/0  715/0 697/0 85گزینه    738/0  575/0  

651/0 18گزینه   585/0  416/0 872/0 52گزینه    895/0  785/0 633/0 86گزینه    542/0  396/0  

671/0 19گزینه   723/0  556/0 648/0 53گزینه    581/0  407/0 812/0 87گزینه    688/0  614/0  

585/0 20گزینه   528/0  348/0 713/0 54گزینه    701/0  411/0 824/0 88گزینه    760/0  602/0  

890/0 21گزینه   773/0  609/0 630/0 55گزینه    603/0  338/0 709/0 89گزینه    707/0  446/0  

906/0 22گزینه   892/0  628/0 772/0 56گزینه    800/0  582/0 811/0 90گزینه    866/0  640/0  

704/0 23گزینه   639/0  430/0 902/0 57گزینه    887/0  858/0 835/0 91گزینه    777/0  646/0  

671/0 24گزینه   494/0  387/0 903/0 58گزینه    880/0  854/0 786/0 92گزینه    701/0  543/0  

779/0 25گزینه   881/0  711/0 827/0 59گزینه    685/0  547/0 745/0 93گزینه    626/0  465/0  

762/0 26گزینه   762/0  568/0 868/0 60گزینه    838/0  815/0 750/0 94گزینه    682/0  481/0  

852/0 27گزینه   835/0  630/0 768/0 61گزینه    636/0  467/0 700/0 95گزینه    616/0  475/0  

718/0 28گزینه   588/0  449/0 825/0 62گزینه    821/0  571/0 763/0 96گزینه    755/0  636/0  

742/0 29گزینه   646/0  434/0 745/0 63گزینه    820/0  592/0 782/0 97گزینه    662/0  573/0  

819/0 30گزینه   816/0  583/0 965/0 64گزینه    805/0  775/0 679/0 98گزینه    638/0  420/0  

639/0 31گزینه   633/0  469/0 851/0 65گزینه    879/0  776/0 529/0 99گزینه    537/0  387/0  

804/0 32گزینه   947/0  631/0 734/0 66گزینه    561/0  398/0 796/0 100گزینه    815/0  460/0  

690/0 33گزینه   791/0  442/0 791/0 67گزینه    679/0  525/0      
844/0 34گزینه   876/0  601/0 886/0 68گزینه    851/0  821/0      

،  Si هايصعودي شاخص بر اساس ارزشرا ها بندي گزینهرتبه، 11جدول طور که گفته شد، مقادیر  همان

Ri  وQi   دهد.نشان می) 10(جدول 
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 Qiو  Si  ،Riهاي  شاخص بر اساسسبز کنندگان بندي تامینرتبه .11جدول 

 R S Q گزینه R S Q گزینه R S Q گزینه

1گزینه  35گزینه  37 23 36  69گزینه  94 83 84   17 39 45 

2گزینه  36گزینه  5 8 4  70گزینه  52 61 64   24 52 23 

3گزینه  37گزینه  19 37 20  71گزینه  33 63 27   5 12 2 

 53 46 62 72گزینه  51 33 49 38گزینه  46 13 67 4گزینه 

 82 71 95 73گزینه  1 1 1 39گزینه  43 49 54 5گزینه 

 36 34 16 74گزینه  74 65 87 40گزینه  7 2 10 6گزینه 

 3 5 6 75گزینه  31 7 37 41گزینه  26 42 44 7گزینه 

 75 35 96 76گزینه  88 90 93 42گزینه  99 95 100 8گزینه 

 10 6 9 77گزینه  85 100 80 43گزینه  57 59 68 9گزینه 

 63 82 60 78گزینه  70 66 83 44گزینه  73 96 76 10گزینه 

 83 56 72 79گزینه  50 81 57 45گزینه  89 87 86 11گزینه 

 6 15 3 80گزینه  58 78 73 46گزینه  84 76 85 12گزینه 

 15 55 12 81گزینه  49 36 51 47گزینه  18 19 58 13گزینه 

 12 25 39 82گزینه  4 3 2 48گزینه  25 21 15 14گزینه 

 100 98 99 83گزینه  22 44 13 49گزینه  11 26 8 15گزینه 

 48 51 40 84گزینه  69 54 94 50گزینه  28 31 14 16گزینه 

 62 57 30 85گزینه  87 99 79 51گزینه  98 94 97 17گزینه 

 16 11 19 86گزینه  92 93 82 52گزینه  24 17 23 18گزینه 

 72 45 65 87گزینه  20 16 22 53گزینه  56 53 26 19گزینه 

 68 60 69 88گزینه  21 48 34 54گزینه  9 9 11 20گزینه 

 34 50 33 89گزینه  8 20 18 55گزینه  71 64 89 21گزینه 

 80 84 63 90گزینه  64 69 50 56گزینه  76 92 92 22گزینه 

 81 67 74 91گزینه  97 91 90 57گزینه  29 30 32 23گزینه 

 54 47 55 92گزینه  96 88 91 58گزینه  13 4 25 24گزینه 

 39 24 42 93گزینه  55 43 71 59گزینه  86 89 52 25گزینه 

 44 41 45 94گزینه  93 79 81 60گزینه  59 62 46 26گزینه 

 42 22 31 95گزینه  40 28 48 61گزینه  77 77 78 27گزینه 

 79 58 47 96گزینه  60 75 70 62گزینه  35 18 35 28گزینه 

 61 38 53 97گزینه  66 74 43 63گزینه  30 32 41 29گزینه 

 27 29 28 98گزینه  90 70 98 64گزینه  65 73 66 30گزینه 

 14 10 7 99گزینه  91 86 77 65گزینه  41 27 21 31گزینه 

 38 72 59 100گزینه  17 14 38 66گزینه  78 97 61 32گزینه 

     47 40 56 67گزینه  32 68 29 33گزینه 
     95 80 88 68گزینه  67 85 75 34گزینه 
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 Qبا ارزش شاخص  77و  20،  55،  6،  80،  2،  48،  75 ، 71،  39کنندگان ، تامین10جدول  با توجه به مقادیر

،  338/0 )3381/0،  ( 338/0 )3379/0،  ( 338/0 )3377/0، ( 330/0،  319/0،  313/0 ، 312/0،  286/0 برابر با
 68،  35،  60 ، 52،  65کنندگان ا دهم هستند. از سوي دیگر، تامیناول تهاي رتبهبه ترتیب داراي  361/0، 348/0

 )8153/0، ( 815/0 )8146/0، ( 785/0،  776/0 برابر با Qبا ارزش شاخص  ترتیببه 83و  8،  17،  57،  58، 
 صدم قرار دارند. نود و یکم تا یکهاي رتبه دربه ترتیب  1و  994/0،  991/0،  858/0،  854/0،  821/0 ، 815/0

در  71و  39هاي فاصله گزینه با توجه به مقدارتکنیک ویکور فازي،  ،5در بررسی شرط اول و دوم از گام 
Q )026/0=Qشاخص  Q−39 A، شرط  DQ=1)/100-1=(0101/0و  )71 AQ Q DQ− ≥

39 71
برقرار است.  

کند. در رابطه با مقایسه بهتر است که برقراري شرط دوم را نیز تایید می 71از  39گزینه  Rو  Sهمچنین، ارزش 
-هاي دوگانه اقناع نشوند، گزینهشود. چنانچه شرطرتبه) نیز رویه مشابهی دنبال می هاي همسایه (از نظرسایر گزینه

 هاي مورد مقایسه از جایگاه یکسانی برخوردار خواهند بود.

 

 و پیشنهادها گیرينتیجه 6
گان سبز شرکت خودروساز سایپا کنند انتخاب تأمین رايمدلی با قابلیت اطمینان باال ب ارایه ،این پژوهش از هدف
ها  ارزیابی معیارها و گزینه رايهاي کیفی (متغیرهاي زبانی) ب از داده ها، در هر یک از تکنیک. در این مطالعهاست

کننده سبز انجام  انتخاب تأمین جامعی روي معیارهاي بررسی نسبتاً ،در فاز اول این پژوهش .استفاده شده است
پاسخگویی نهایی: معیار  7 که پس از چند مرحله تعامل با خبرگان با استفاده از تکنیک دلفی فازي، گرفت

 ،)5C( طراحی سبز ،)4C( خرید سبز ،)3C( تولید سبز ،)2C( سیستم مدیریت زیست محیطی ،)1C( اجتماعی شرکت
ه پس از ب .سبز مورد تایید قرار گرفتند گانکنند براي انتخاب تأمین، )7C( نوآوري سبز، )6C( تولید آلودگی

دست آمد. ه گانه به صورت مثلثی فازي ب 7هاي کارگیري تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازي، وزن شاخص
بندي رتبه تامین کننده) با استفاده از تکنیک ویکور فازي، ارزیابی و 100شرکت سایپا (کنندگان  تأمیندر نهایت، 

به ترتیب داراي  77و  20،  55،  6،  80،  2،  48،  75،  71،  39 کنندگانآن است که تامین نتایج حاکی از. شدند
 هستند. اول تا دهمهاي رتبه

ویژه: سبز، بهمعیارهاي  به باید سایپا خودروسازي) شرکت 1د که: (شوبا توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می
-و انتخاب تامین در ارزیابیمحیطی، خرید سبز و تولید سبز اجتماعی شرکت، سیستم مدیریت زیستپاسخگویی 

، ارتباط بلند مدت با آنان هایی مانند:مشوق ارایهبا  باالیی اختصاص دهد واولویت خود، کنندگان زنجیره تامین 
 گردد. محیطیهاي زیستکنندگان براي رقابت در حوزهباعث افزایش میزان انگیزه تامین

 
 منابع

 )، مدیریت تولید و عملیات نوین. تهران، انتشارات دانشگاه تهران.1385( .،جعفرنژاد، ا ]12[
سبز با  زنجیره تامین اقدامات مدیریتطراحی مدل ساختاري ). 1395قربانپور، ا.، پویا.، ناظمی، ش. ا.، ناجی عظیمی، ز.، ( ]27[
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