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و ی فازی شهودی تئوری مجموعهسبز در زنجیره تامین سبز بر اساس  کنندهانتخاب تأمین
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 چکیده -1

شده ی مهم تبدیلزیست به یک مسئلهافزایش آگاهی در خصوص حفاظت از محیط( با GSCMی تأمین سبز )مدیریت زنجیره

محیطی های درونی آن دارای اهمیت است بلکه عملکرد زیستتنها برای تالشمحیطی یک شرکت نهاست. رویکرد زیست

( بر اساس MCDMمیعی )گیری چند معیاری تجی یک رویکرد تصمیمکنندگان آن نیز مهم است. هدف این مطالعه ارائهتأمین

 ی سبز است. کننده( برای انتخاب تأمینGRAی خاکستری )( و تحلیل رابطهIFSی فازی شهودی )مجموعه

است که شامل انواع مختلفی از عدم اطمینان است. به دلیل ابهام و عدم دقت  MCDMی سبز یک فرآیند کنندهانتخاب تأمین

ها مورداستفاده قرار گونه عدم اطمینانبرای مدیریت این GRAو  IFSها، ودن مالکگیرندگان و ذهنی بهای تصمیمارزیابی

ی دهد که تئوری مجموعههای نتایج نشان میگیرد. تحلیلشده موردبحث قرار مییک مثال عددی برای رویکرد ارائهگیرند. می

انواع های نامطمئن مورداستفاده قرارداد. در محیطی سبز کنندهصورت مشترک برای مسائل انتخاب تأمینتوان بهفازی را می

های عدم اطمینان مناسب کننده وجود دارد. نوآوری این مطالعه استفاده از روشمتفاوتی از عدم اطمینان در فرآیند انتخاب تأمین

کننده تخاب تأمینجای تخصیص کل فرآیند انتخاب با یک تئوری عدم اطمینان یکسان است. مسائل انهای مختلف بهدر گام

شوند. های مختلفی در مقاالت متفاوت استفاده میدهند. مالکای را در ادبیات تحقیق عملیات به خود اختصاص میفضای گسترده

ی سبز کنندههای معمول برای انتخاب تأمینشده است و تعدادی مالک از میان مالکدر این مطالعه، بررسی دقیق ادبیات انجام

 اند. پیشنهادشده

گیری چند معیاری، ی خاکستری، تصمیمی فازی شهودی، تحلیل رابطهی سبز، مجموعهکنندهانتخاب تأمین کلمات کلیدی:

 کنندگان گیری، تأمینتصمیم

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

490 

 

 مقدمه  -1 -2

هی مشتریان، محیطی ناشی از مقررات دولتی، آگاتوانند مسائل زیستها بخواهند در بازار جهانی باقی بمانند نمیامروزه اگر شرکت

را نادیده  ISO 14000محیطی از قبیل ها و مسائل مدیریت زیستهای اجتماعی سازمانسازی، افزایش رقابت، مسئولیتجهانی

( و GSCMی تأمین )(. به همین دلیل، مدیریت سبز زنجیره2009؛ لی و همکاران، 2012بگیرند )بویوکوزکان و سیفچی، 

کند به اهدافی چون سودآوری و سهم بازار تنها کمک مینه GSCMاند. ازپیش شدهیشمحیطی دارای اهمیت بحفاظت زیست

محیطی های کلی مدیریت زیستشامل نظارت واکنشی برنامه GSCMکند. هدف زیست نیز حفاظت مییابیم بلکه از محیطدست

 ل آلودگی/پسماند در فرآیند تولید است. ای چون استفاده از مواد خام سبز، محصوالت سبز و کنتردستانهتا رویکردهای پیش

های آن نیز مربوط کنندههای سبز داخلی آن است بلکه به عملکرد سبز تأمینتنها مربوط به تالشرویکرد سبز یک شرکت نه

ی کنندهاست. تعداد مطالعات مربوط به انتخاب تأمین GSCMترین مسائل در یکی از مهمکننده شود. بنابراین، انتخاب تأمینمی

زیست برای کنندگان دوست دار محیطبندی تأمینهای اخیر رو به افزایش بوده است. یک چارچوب رتبهسبز در ادبیات در سال

( یک مدل پشتیبانی تصمیم 2002شده است. هندفیلد و همکاران )( ارائه1997کنندگان توسط نوچی )ارزیابی عملکرد سبز تأمین

( AHPمحیطی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی )های بین ابعاد زیستمنظور درک مصالحهرا برای کمک به مدیران به

محیطی کنندگان زیست( یک ابزار سیستم پشتیبانی تصمیم را برای انتخاب تأمین2003پیشنهاد دادند. هامفریز و همکاران )

کننده بود. والتون و همکاران لکرد سبز برای فرآیند انتخاب تأمینهای عمها شامل مالکی آنها توسعه دادند. مطالعهبرای شرکت

ی تأمین سبز محیطی برای ایجاد یک زنجیرهکنندگان در فرآیندهای مدیریت زیست( روشی را با استفاده از ادغام تأمین2006)

ی سبز ارائه کنندهرای ارزیابی تأمین( رویکردی را با استفاده از روش آنتروپی خاکستری ب2007ارائه نمودند. یوژانگ و لیون )

ی سبز پیشنهاد دادند. کنندهو مدل مبتنی بر منطق فازی را برای انتخاب تأمین AHP( یک مدل 2007دادند. لو و همکاران )

فازی  AHPکنندگان سبز برای صنایع فناوری سطح باال با استفاده از ( روشی را برای ارزیابی تأمین2009لی و همکاران )

بندی کنندگان با استفاده از روش رتبه( رویکردی را برای ارزیابی عملکردهای سبز تأمین2009پیشنهاد دادند. توزکایا و همکاران )

نویسی ( یک رویکرد برنامه2009( ارائه دادند. سای و هونگ )ANPی تحلیلی ترکیبی فازی )ترجیح فازی و یک فرآیند شبکه

محیطی تحت ارزیابی هزینه و عملکرد مبتنی بر فعالیت با یک ساختار ی تأمین زیستزنجیره سازیهدف فازی را برای بهینه

کننده را برای ایجاد یک چارچوب ارزیابی تأمین ANP( یک ساختار مبتنی بر 2009ی ارزش بررسی نمودند. سو و هو )زنجیره

محیطی، محیطی که مسائل زیستی زیستکنندهمینبرای یک شرکت الکترونیکی تایوانی پیشنهاد دادند. یک روش انتخاب تأ

ی درشت بهبود یافت تا ( با استفاده از تئوری مجموعه2010گرفت توسط بای و سارکیس )اجتماعی و اقتصادی را در نظر می

ی ودند که شبکهمحیطی را ارائه نمی زیستکننده( یک مدل ارزیابی تأمین2010ابهام اطالعاتی را مدیریت نماید. کو و همکاران )
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ها نمود: تحلیل پوشش داده( را باهم ترکیب میMADAای )( و دو روش تحلیل تصمیم چند خصیصهANNعصبی مصنوعی )

(DEA و )ANP( یک رویکرد چند مالکی فازی را برای ارزیابی عملکرد زیست2010. آواستی و همکاران ) محیطی

شناختی مورداستفاده قرار های زبانبندیفازی برای ترکیب رتبه TOPSISکنندگان ارائه نمودند. در رویکرد پیشنهادی، تأمین

کننده را برای انتخاب تأمین GSCMمحیطی زیست محیطی و غیرهای مناسب زیست( مالک2013گیرد. سنگ و چیو )می

 شناسایی نمودند و رویکرد زیر را توسعه دادند: 

 شده توسط اطالعات کیفی و کمی؛ و های جایگزین توصیفها و گزینهارزیابی اوزان مالک -

 (. GRAای خاکستری )کنندگان با استفاده از یک تحلیل رابطهبندی تأمینرتبه -

ی پایدار با استفاده از کننده( یک مدل تصمیم چند معیاری فازی گروهی را برای ارزیابی تأمین2011چی )بویوکوزان و سیف

ANP ( یک مدل برنامه2011فازی تحت اطالعات ناقص پیشنهاد دادند. یا و چوانگ ) ریزی ریاضیاتی بهینه را برای انتخاب

ی پارتو، بهبود های بهینهحلی راهد هدفی برای یافتن مجموعهمحیطی با استفاده از دو الگوریتم ژنتیکی چنهمکار زیست

ی تأمین های تأثیرگذار مدیریت کربن در زنجیره( رویکردی را برای شناسایی مالک2011بخشیدند. سو و همکاران )

و ارزیابی  کنندگان ازلحاظ مدیریت کربن با استفاده از آزمایشگاه بررسیمحیطی برای بهبود عملکرد کلی تأمینزیست

ی فازی برای ( روشی را پیشنهاد داده است که از تئوری مجموعه2011( ارائه نمودند. سنگ )DEMATELگیری )تصمیم

ی کند. این مدل از یک درجهشناختی استفاده میها با استفاده از ترجیحات زبانو گزینه GSCMهای تعریف اوزان مالک

( یک چارچوب ترکیبی انتخاب 2012برد. شا و همکاران )اساس اطالعات ناقص بهره میها بر بندی گزینهخاکستری برای رتبه

نویسی خطی چند هدفی فازی فازی و برنامه AHPی تأمین با کربن پایین با استفاده از ی زنجیرهکننده را برای توسعهتأمین

های سبز را مورد قضاوت قرار کنندهاند که تأمین( یک مدل ترکیبی را پیشنهاد داده2012ارائه نمودند. بویوکوزان و سیفچی )

ها فازی. آن TOPSISفازی و  ANPفازی،  DEMATELکند: را باهم ترکیب می MCDMها، سه رویکرد دهد. مدل آنمی

 ی موردی واقعی به کار گرفتند. مدل خود را برای یک مطالعه

های متفاوتی در ها دارای نامگیرند، این مالکورد تحلیل قرار میی سبز مکنندهکه مطالعات مرتبط با انتخاب تأمینهنگامی

مقاالت مختلف هستند. کیفیت خدمات، تصویر سبز، استفاده از فناوری سبز، رویکرد مدیریت سبز، استفاده از مواد خام سبز، 

بندی سبز، طراحی سبز ون، بستههای سبز، لجستیک وارکنترل آلودگی/پسماند در فرآیند تولید، محصوالت سبز، توزیع، قابلیت

 شده در ادبیات هستند. های استفادهترین مالکو یا تحقیق و توسعه اصلی
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ی ی سبز را یک مسئلهکننده( متعدد، انتخاب تأمینDMگیرندگان )های مختلف و تصمیمهای متعدد، گزینهبه دلیل وجود مالک

گروهی دارای ابهام  MCDMگیری انسانی در ازآنجاکه فرآیند تصمیمگیرند. ( در نظر میMCDMگیری چند معیاری )تصمیم

ی سبز کنندهها دارای عدم اطمینان و قضاوت فردی است. بنابراین، فرآیند انتخاب تأمینو عدم دقت ذاتی است، ساختار مالک

یک تئوری عدم اطمینان یکسان نشان  توان کل فرآیند انتخاب را با استفاده ازسختی میحال، بهدارای عدم اطمینان است. بااین

 داد. 

ی سبز مورداستفاده کنندههای فرآیند انتخاب تأمینهای عدم اطمینان مختلف برای مدیریت گامدر این مطالعه، روش

که دارای  IFSها مناسب هستند. روش ها و گزینهها، مالکDM( برای ارزیابی IFSهای فازی شهودی )اند. مجموعهقرارگرفته

گیری را انجام دهند و بنابراین تر بتوانند فرآیند تصمیمگیرندگان راحتشود که تصمیمشناختی است باعث میهای زبانبارتع

های ها با استفاده از عبارتDMتواند توانایی و انعطاف را برای می IFSشود. استفاده از آن ترجیح داده می MCDMدر مسائل 

(، برای تجمیع 2012شده توسط سو و همکاران )، ارائهIG-IFOWAهمچنین، اپراتور  شناختی خاص ارائه نماید.زبان

ی ( برای محاسبهIFگیرد. این مقاله از آنتروپی فازی شهودی )ها مورداستفاده قرار میها در خصوص گزینهDMهای ارزیابی

 IFها باشیم. آنتروپی نیم تا قادر به تشریح اعتبار دادهکاستفاده می IFکند. ما به این دلیل از آنتروپی ها استفاده میاوزان مالک

در مراحل یافتن بهترین  GRA(. 2010شود )چن و لی، های ورودی استفاده میبرای ارزیابی اوزان هدف بر اساس اعتبار داده

فرآیند غیر فازی سازی در  ها با عدم اطمینان و تردید برایDMهای شود. ارزیابیها، استفاده میDMهای گزینه بعد از ارزیابی

گروهی  MCDMی یک رویکرد های بعدی این فرآیند ضروری هستند. بر اساس این اطالعات، هدف این مطالعه ارائهگام

 ی سبز است. کنندهبرای انتخاب تأمین GRAو  IFSتجمیعی بر اساس 

در بخش سوم  GRAاند. شدهو تعاریف آن در بخش دوم ارائه IFSشده است: تئوری مابقی این مقاله به این صورت سازماندهی

ی کنندهبرای انتخاب تأمین GRAو  IFSگیری گروهی تجمیعی را بر اساس شده است. بخش چهارم یک رویکرد تصمیمارائه

ها در بخش گیریها برای رویکرد پیشنهادی در بخش پنجم آورده شده است. نتیجهدهد. یک مثال عددی و مقایسهسبز ارائه می

 اند. شدهنهایی ارائه

 ی فازی شهودی تئوری مجموعه -2 -3

تر ی فازی و برای توصیف تفکر انسانی مناسبشده است، تعمیمی است از تئوری مجموعه( ارائه1965، که توسط زاده )IFSتئوری 

( 1986ابهام است و توسط آتاناسوف ) یک روش قوی برای مدیریت عدم اطمینان و IFSی فازی است. تئوری از تئوری مجموعه

اند ها عبارتاند. بعضی از آنگیری بودهدر خصوص مسائل تصمیم IFSی تئوری شده است. محققان بسیاری در حال مطالعهارائه
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(، 2005(، لی )2002(، اشمیت و کاپریک )2000(، چن )2000(، هانگ و چوی )1996(، تریانتافیلو و لین )1994از: چن و تان )

، d ،c ،b(، ژو )2007(، لیو و وانگ )2007(، لیو و همکاران )b ،a 2006(، جهان شاهلو و همکاران )2005آتاناسوف و همکاران )

a 2007( بوران و همکاران ،)ژانگ و یو 2009(، وانگ )2008(، فو )2008(، چو و چانگ )2008، 2006(، ژو و یاگر )2009 ،)

 (. 2012( و وانگ و همکاران )2012)

 کنیم. را ارائه می IFSدر اینجا تعدادی از تعاریف اساسی تئوری 

یک شیء است  Aبا نام  IFSی واحد باشد. یک ی بستهدامنه ی غیر تهی و یک مجموعه X: فرض کنید 1تعریف 

 که دارای شکل زیر است: 

 

خواهیم داشت  به صورتی که برای هر  و  های که در آن نگاشت

ی عدم عضویت ی عضویت و درجهی درجهدهندهبه ترتیب نشان و  . مقادیر 

 هستند.  Aدر  هر عنصر 

است که دارای شکل  IFSیک  Xی غیر تهی بر روی یک مجموعه Aی فازی مشخص است که هر مجموعه

 است.  

 باشد:  Xدر  IFSیک  Aی غیر تهی و یک مجموعه X: فرض کنید 2تعریف 

 

هست یا خیر. این درجه  Aعضو  xشود که آیا این مسئله شناخته می IFتردید )یا عدم تعیین یا عدم اطمینان(ی عنوان درجهبه

 الخصوص اگر: (. علی1986است )آتاناسوف، » خطای فردی»ناشی از فقدان دانش یا 

 

 . ی فازی خواهد بود که در آن یک مجموعه IFS A، آنگاه برای هر 

نامیم که در آن ( میIFNعدد فازی شهودی )را یک  : ما 3تعریف 

 .و  

هستند و  Xدر  IFNدو  و : 4تعریف 

 شوند: صورت زیر تعریف می. قوانین عملیاتی به
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 ای خاکستری تحلیل رابطه -3 -4

ها اطالعات هایی ارائه شد که در آنمنظور مدیریت وضعیت( به1982تئوری خاکستری اولین بار توسط پروفسور یوالنگ دنگ )

ی اطالعات، بر اساس این شرط که اطالعات شده و تا حدی ناشناخته است. در تئوری خاکستری، بر اساس درجهتا حدی شناخته

نامند. اگر اطالعات ناشناخته باشد، آن را یک ، سیستم را یک سیستم سفید میشده باشدصورت کامل شناختهسیستمی به

شود. نامند. سیستمی که اطالعات آن تا حدودی مشخص است یک سیستم خاکستری نامیده میی سیاه( میسیستم سیاه )جعبه

توانایی باالیی برای تحلیل ریاضیاتی  ی عدم اطمینان است که دارایشده برای مطالعههای استفادهتئوری خاکستری یکی از روش

های گسسته های دارای اطالعات نامشخص است. این روش یک روش مؤثر است که برای حل مسائل عدم اطمینان با دادهسیستم

، تصمیم خاکستری، GRAبینی خاکستری، شود. این تئوری شامل پنج بخش اصلی است: پیشو اطالعات ناقص استفاده می

 (. 2004ی خاکستری و کنترل خاکستری )لین و همکاران، نویسبرنامه

GRA ها با استفاده از ی بین دنبالهگیری برای تعیین رابطهکه از تئوری سیستم خاکستری مشتق شده است یک روش اندازه

ی این است که نزدیکی یک رابطه بر اساس سطح شباهت الگوهای هندس GRAی اساسی مقادیر محدود داده است. ایده

 ها باالتر است و بالعکس. ی بین دنبالهی رابطهتر باشند، درجهها مشابهشود. هر چه این منحنیهای دنباله تعیین میمنحنی

GRA  برای حل مسائل دارای روابط درونی پیچیده بین چندین عامل و متغیر مناسب است. این روش با موفقیت برای حل

؛ پرامانیک و موخوپادایا، 2011ه قرارگرفته است از قبیل انتخاب کارکنان )ژانگ و لیو، مورداستفاد MCDMای از مسائل مجموعه

(، شناسایی 2006(، تصمیمات استخدام )اولسون و وو، 2008ی کاری و ارسال محصوالت )کو و همکاران، (، چینش مجموعه2011

(، 2005های توزیع نیرو )چن، ازسازی برای سیستمریزی ب(، برنامه2006های سیلیکونی )لین و همکاران، های برش ورقهنقص

(، 2002سازی استفاده از تابع کیفیت )وو، (، مدل2002گذاری مدارهای مجتمع )جیانگ و همکاران، بازرسی فرآیند عالمت

 ( و غیره. 2012؛ باسکاران و همکاران، 2012پرست، کننده )گل محمدی و ملتانتخاب تأمین

ها. این گام باعث تبدیل دنباله اولیه به یک دنباله سازی عملکرد تمامی گزینهعبارت است از نرمال GRAاولین گام در فرآیند 

ی خاکستری برای نشان دادن شده و ضرایب رابطهشود. در ادامه، یک دنباله مرجع )دنباله هدف ایدئال( تعریفمقایسه میقابل

ای خاکستری، شوند. درنهایت، بر اساس این ضرایب رابطه، محاسبه میهای ایدئال و واقعی نرمال شدههمبستگی بین دنباله

ی دهندهی خاکستری نشانی رابطهای محاسبه خواهد شد. درجهی خاکستری بین دنباله مرجع و هر دنباله مقایسهی رابطهدرجه
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ی این امر است که دنباله دهندهنشانی خاکستری باالتر ی رابطهای است. درجههای مرجع و مقایسهسطح همبستگی بین دنباله

ی ی رابطهیکسان باشند، آنگاه مقدار درجهدهد. اگر این دو دنبالهتر را با دنباله مرجع نشان مییک همبستگی قویمقایسه شده

 خواهد بود.  ی خاکستری، بهترین گزینهی رابطهی با باالترین درجهخاکستری برابر با یک خواهد شد. در غیر این صورت، گزینه

 شود. صورت زیر تعریف میبه GRAالگوریتم 

و  صورت شده برای مقایسه به ترتیب بهفرض کنید که دنباله مرجع اصلی و دنباله انتخاب

هایی که باید مدنظر قرار برابر است با تعداد کل گزینه mکه در آن  و  

  گیری.های تصمیمبرابر است با تعداد کل مالک nگیرند و 

 شود: ام به این صورت تعریف میjدر مورد  ی مرجع و دنباله ای ی مقایسهی خاکستری بین دنبالهضریب رابطه

 

 ام، یعنی: jدر مورد  و  عبارت است از انحراف بین  که در آن، 

 

گیرد. قرار می 0.5و اغلب برابر با  و  عبارت است از عامل تمایز برای کنترل وضوح بین  همچنین، 

 شود:به این صورت مشخص می ی ی خاکستری برای دنبالهی رابطهدرجه

 

 ام. jگیری برابر است با وزن مالک تصمیم که در آن، 

ای، به دست ی مقایسهی خاکستری برای هر دنبالههای درجات خاکستری بعد از متوسط گیری ضرایب رابطهبندیدرنهایت، رتبه

است.  ی مرجع و دنباله ای ی مقایسهی شباهت بین دنبالهی درجهکنندهتعریف ی خاکستری ی رابطههآیند. درجمی

 تر هستند. نزدیک ی مرجع به دنباله ی نسبت به خصایص دنباله ی ، خصایص دنبالهباشد دیگر، اگر عبارتبه
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 ی سبز کنندهرویکرد پیشنهادی برای انتخاب تأمین -4 -5

ارائه  GRAو  IFSی سبز بر اساس کنندهگروهی تجمیعی را برای انتخاب تأمین MCDMدر این بخش، ما یک رویکرد 

گزینه  mو مالک  DM  ،nتصمیم گیر  𝑙کنیم. فرض کنید که تعداد می

نشان  1گروهی شامل هشت مرحله است. این مراحل در تصویر  MCDMوجود دارد. رویکرد پیشنهادی  

 شوند: صورت زیر تشریح میاند و بهشدهداده

 ها ها و مالک: تعیین گزینه1ی مرحله

 شوند. ی شرکت، تعیین میمدیرهها توسط یک واحد مانند هیئتهای مدنظر برای ارزیابی این گزینهکنندگان مختلف و مالکتأمین

 هاDMی اوزان ها و محاسبهDM: تخصیص و ارزیابی 2ی مرحله

صورت زیر ها بهDMکند. اوزان شناختی ارزیابی میها را با استفاده از متغیرهای زبانها را تعیین نموده و آنDMمدیره هیئت

 شوند: محاسبه می

توان است، را می dی شماره DM، که وزن باشد. آنگاه مقدار  dی شماره DMبرای  IFNیک  فرض کنید 

 (: 2011؛ ژانگ و لیو، 2009به این صورت به دست آورد )بوران و همکاران، 
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 ها ی اوزان آنتروپی مالکها و محاسبهDMها توسط : ارزیابی مالک3ی مرحله

ی یک دهندهکه نشان 𝑊منظور به دست آوردن کند. بهشناختی ارزیابی میها را با استفاده از متغیرهای زبانمالک DMهر 

 (: 2007توان به شکل زیر محاسبه نمود )والچوس و سرگیادیس، را می IFمجموعه از درجات اهمیت است، آنتروپی 

 

و ، آنگاه به ترتیب و ، اگر 

 شود: صورت زیر تعریف میام بهj. وزن آنتروپی مالک 

 

 تعریف مشکل انتخاب تامین کننده سبز

 تعیین گزینه ها و معیار ها

 اختصاص تصمیم گیرنده و محاسبه اوزان

 ارزیابی معیار ها توسط تصمیم گیرندگان

 آیا تصمیم گیرندگان وزن معیار ها را تایید می کنند؟

شهودی فازی تصمیم کل ماتریس ساخت و گیرندگان تصمیم توسط جایگزین ارزیابی  

مرجع توالی تعیین  

خاکستری رابطه ضریب محاسبه  

بهترین آنانتخاب  و خاکستری رابطه نمرات با مطابق های گزینه تمامبندی  رتبه  
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 . که در آن، 

ها اوزان آنتروپی را تائید کنند، به DMشوند. اگر ها ارائه میDMها به دست آمد، این موارد به بعدازاینکه اوزان آنتروپی مالک

 شوند. ها از اول ارزیابی میی بعدی خواهیم رفت. در غیر این صورت، مالکمرحله

 . IG-IFOWAبا استفاده از  IFها و ایجاد ماتریس تصمیم DMها توسط : ارزیابی گزینه4ی مرحله

IF (𝑅𝑑 )عنوان یک ماتریس تصمیم کند. هر ارزیابی بهشناختی ارزیابی میها را با استفاده از متغیرهای زبانگزینه DMهر 

( 2012( که توسط سو و همکاران )IG-IFOWAی القائی )یافتهتعمیم IFگیرد. اپراتور متوسط وزنی ترتیبی شکل می

( مورداستفاده قرار 𝑅تجمیعی ) IFبه یک ماتریس تصمیم  IFصمیم های تپیشنهادشده است برای تجمیع تمامی ماتریس

 گیرد. می

 (: 2012شود )سو و همکاران، صورت زیر تعریف میبه IG-IFOWA: اپراتور 5تعریف 

 

در  بزرگ و  امین dدارای   IFOWAعبارت است از مقدار جفت  ، که در آن، 

یک بردار وزن دهی مرتبط نامند. می IFومان را متغیر آرگ را متغیر القای ترتیب و  

 است.  و  ، با 

 باشد:  DMبرای هر  IFیک ماتریس تصمیم  فرض کنید 

 

 شود: استفاده می 𝑅زیر برای ایجاد  IG-IFOWAاپراتور 
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، ، ، ، که در آن، 

ها و DMبرابر با بردار وزنی ، 

 . و  ، با  IG-IFOWAی اپراتور عبارت است از بردار وزنی مربوطه

 توان به شکل زیر تعریف نمود: تجمیع شده را می IFماتریس تصمیم 

 

 ی مرجع : تعیین دنباله5ی مرحله

را  ، مقدار بیشینه IFها باشد. در ماتریس تصمیم ای از مقادیر مالکی بهینهی مرجع باید دنبالهدنباله

 برابر است با:  ی مرجع عنوان مقدار مرجع به کار گرفت. بنابراین، دنبالهتوان بهمی

 

 . 3ی ی خاکستری با استفاده از معادلهی ضریب رابطه: محاسبه6ی مرحله

 . 7ی ای خاکستری به شکل تشریح شده در معادلهای خاکستری به درجات رابطه: تبدیل ضرایب رابطه7ی مرحله

 ها ی خاکستری آنبر اساس ترتیب نزولی درجات رابطه های بندی تمامی گزینه: رتبه8ی رحلهم

 بهتر خواهد بود.  ی باالتر باشد، گزینه و انتخاب بهترین مورد. هر چه مقدار 

 مثال عددی  -5 -6

. این شرکت به دنبال یک ظاهر کند، بازسازی نمایدخواهد سیستم نوردهی مدلی را که تولید مییک شرکت خودروسازی می

کند تا  فروش آن را در بازار جهانی باال ببرد. سیستم نوردهی یک خودرو شامل جدید برای این مدل است. بنابراین، تالش می
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تنها نور کافی برای های جلو، کنار و عقب خودرو است. سیستم نوردهی نهدهی قرارگرفته در قسمتهای نوردهی و عالمتدستگاه

کند چراکه باعث نمایش حضور، جایگاه، اندازه و جهت تر میدهد بلکه شناسایی خودرو را نیز راحتانندگی ایمن را ارائه میر

 شود. حرکت خودرو می

است چراکه از مقررات قانونی، نظرات مشتریان و  GSCMکننده و انتخاب آن برای مند به ارزیابی تأمیناین شرکت عالقه

ترین خواهد مناسبعالوه، این شرکت دارای یک تصویر سبز در بازار است. بنابراین، این شرکت میبرد. بهمی مؤسسات مدنی رنج

 شده در ادامه تشریح شده است. ی استفادهکننده را برای تصویر سبز خود انتخاب نماید. رویهتأمین

 ها ها و مالک: تعیین گزینه1ی مرحله

رای تأمین سیستم نوزدهی جدید مشخص نموده است. هشت مالک را ب مدیره پنج گزینه هیئت

ی اند تا چارچوبی برای مسئلهشدهمدیره انتخابتوسط هیئت 1های موجود در جدول از میان مالک 

 شده است. نشان داده 2ی سبز به دست آید که در جدول کنندهگیری برای انتخاب تأمینتصمیم

 ها DMی اوزان ها و محاسبهDM: تخصیص و ارزیابی 2ی مرحله

ی ی مدیریت زنجیرهرا مشخص نموده است که دارای تخصص در زمینه  DMی این شرکت سه مدیرههیئت

ها در IFNشناختی ارزیابی نموده است و های زبانها را با استفاده از عبارتDMتأمین و مدیریت سبز هستند. این هیئت، 

شده نشان داده 4گیری گروهی در جدول ها در فرآیند تصمیمDM(. اهمیت 2009اند )بوران و همکاران، شدهارائه 3جدول 

 است. 

صورت زیر خواهد بهی توان مشاهده نمود که محاسبهاند. برای مثال، میشدهمحاسبه 8ی ها با استفاده از معادلهDMاوزان 

 بود: 
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 1جدول 

 تعریف شاخص کد

C1 اینکه آیا تامین کنندگان دارای گواهینامه  کیفیت خدماتISO 14001 سیستم مدیریت ،

 کیفیت، ظرفیت پاسخگویی به موقع برای نیازها دارند

C2 تامین کنندگان عملکرد مورد انتظار، اهمیت محیط زیست و مسئولیت های  تصویر سبز

 اجتماعی

C3 کنندگان از مواد مضر استفاده می کنندآیا تامین  استفاده از مواد سبز 

C4 آیا تامین کنندگان هدر رفتن آب، مواد شیمیایی و گازهای مضر را کنترل می  کنترل اتالف در تولید

 کنند

C5 آیا محصوالت تامین کنندگان قابل بازیافت است تولید سبز 

C6 ت سبز وجود آیا ظرفیت توزیع به موقع با هزینه حمل و نقل پایین و سوخ توزیع

 دارد

C7 آیا سیستم لجستیکی که بر روی بازیافت تمرکز داشته باشد، دارند لجستیک معکوس 

C8  طراحی سبز یا تحقیق و

 توسعه

 آیا تامین کنندگان طراحی های جدید سبز را توسعه می دهند
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  2جدول 

 

 ها ی اوزان آنتروپی مالکها و محاسبهDMها توسط : ارزیابی مالک3ی مرحله

توان در ها را میها برای مالکارزیابی نموده است. ارزیابی 5شناختی در جدول های زبانها را با استفاده از عبارتمالک DMهر 

 مشاهده نمود.  6جدول 
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 داریم:  یعنی  IFی آنتروپی برای محاسبه 9ی با استفاده از معادله

 

 شده است: صورت زیر محاسبهبه برای مثال، 

 

 آید: به دست می ها، ، اوزان آنتروپی مالک10ی در ادامه با استفاده از معادله

 

 شده است: صورت زیر محاسبهبه برای مثال، 

 

 تجمیعی  IFها و ایجاد ماتریس تصمیم DMها توسط : ارزیابی گزینه4ی مرحله

ها ، ارزیابی نموده است. این ارزیابی5شناختی در جدول های زبانها را بر اساس هشت مالک با استفاده از عبارتگزینه DMهر 

 اند. شدهنشان داده 9تا  7در جداول 

یعنی  IFهای تصمیم تبدیل شدند. در ادامه، ماتریس IFNبه  9تا  7شده در جداول شناختی نشان دادهارزیابی زبان

 شود: صورت زیر ایجاد میبه DMهر  
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  3جدول  –( d2ارزیابی برای جایگزین )

 

 4جدول  –( d3ارزیابی برای جایگزین )

 

)که بردار وزن دهی  12ی و معادله IG-IFOWAگیریم. اپراتور در نظر می IG-IFOWAرا برای کاربرد  ما پارامتر 

شود( برای ( تعریف می2005وزیع نرمال )ژو، است و توسط روش ت ی آن برابر با مربوطه

 شود. استفاده می 𝑅ی تجمیع شده IFبه یک ماتریس تصمیم  یعنی  IFهای تصمیم تجمیع تمامی ماتریس

 شود: صورت زیر محاسبه میبه برای مثال، 

 

 ی مرجع: تعیین دنباله5ی مرحله

 

 ای خاکستری ی ضرایب رابطه: محاسبه6ی مرحله
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شود. ضریب تمایز استفاده می و  ی مقدار مطلق تفاوت بین برای محاسبه 4ی شده توسط معادلهی تعریفمقیاس فاصله

شوند. ماتریس فاصله و ماتریس محاسبه می 3ی ی خاکستری با استفاده از معادلهشود و ضرایب رابطهاعمال می 0.5صورت به

 اند. شدهنشان داده 11و  10اول ای خاکستری به ترتیب در جدضریب رابطه

 ی خاکستری ی رابطهی درجه: محاسبه7ی مرحله

 اند. شدهنشان داده 12شده و در جدول محاسبه 7ی ی خاکستری هر گزینه با استفاده از معادلهدرجات رابطه

 ها و انتخاب بهترین گزینه: ی خاکستری آنها بر اساس ترتیب نزولی درجات رابطهبندی تمامی گزینه: رتبه8ی مرحله

 5جدول  –ماتریس فاصله ها 

 

 6جدول  –ماتریس ضریب رابطه خاکستری 

 

 است.  ترین گزینه شوند. بنابراین مناسببندی میرتبه صورت در ادامه، پنج نامزد به

گیرند تا ی سبز مورد آزمون قرار میکنندههای مختلف فرآیند انتخاب تأمینهای عدم اطمینان در گامدر این بخش، تئوری

ی اوزان های مختلف برای محاسبهها هستند یا خیر. روشبندی گزینهمشخص شود که آیا دارای یک اثر معنادار بر روی رتبه

های بندیروش غیر فازی سازی در رویکرد پیشنهادی مورد آزمون قرارگرفته و رتبه[ا و DMهای ها، تجمیع ارزیابیمالک

شده در مطالعات های ارائهاند. برای رسیدن به این هدف، چهار مورد متفاوت با استفاده از روشآمده باهم مقایسه شدهدستبه
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کند. ها تغییری نمیIFNها و DMهای شود که ارزیابی(. فرض میc ،b 2007؛ ژو، 2009اند )بوران و همکاران، مختلف، اجراشده

 اند. شدهنشان داده 13ها در جدول بندیموارد و رتبه

عنوان روش غیر به IF-TOPSISبندی کنونی است. در مورد دوم، ی وضعیت و رتبهدهنده، مورد اول نشان13بر اساس جدول 

کنند. در حالت سوم، های دوم و سوم ترتیب خود را عوض می، گزینهکاررفته است. در این حالتبه GRAجای فازی سازی به

آمده مشابه با مورد اول هستند. در مورد چهارم، دستهای بهبندیشود و رتبهها استفاده میبرای اوزان مالک IFWAاپراتور 

دهد ی نتایج نشان میند. مقایسهاشدهبرای روش غیر فازی سازی استفاده IF-TOPSISها و برای اوزان مالک IFWAاپراتور 

شود. ها میبندیی چهارم در تمامی موارد بهترین گزینه است، روش غیر فازی سازی باعث تغییر در رتبهکه گزینهکه درحالی

ه شکل ها نیستند. ببندی گزینهها به نظر دارای اثری معنادار بر رتبهی اوزان مالکشده در محاسبههای استفادهدرنتیجه، روش

 شوند. ها نمیبندی گزینهها باعث تغییر در رتبهDMهای شده برای تجمیع ارزیابیمشابه، اپراتورهای استفاده

 گیری نتیجه -6 -7

ها دارای اهمیت باالتری برای شرکت GSCMزیست و به دلیل مقررات دولتی، آگاهی مشتریان و سایر عوامل، حفاظت از محیط

است. در این مطالعه، یک رویکرد  GSCMترین مسائل در ی سبز یکی از مهمکنندهانتخاب تأمیناند. در بازار جهانی شده

MCDM  گروهی تجمیعی بر اساسIFS  وGRA ی سبز کنندهی انتخاب تأمینکه شامل هشت مرحله است برای مسئله

های فردی گیری انسانی و مالکشی از تصمیمی عدم اطمینان نادهندهی سبز نشانکنندهشود. فرآیند انتخاب تأمینپیشنهاد می

ی سبز در رویکرد پیشنهادی مورداستفاده کنندههای عدم اطمینان مختلف در مراحل مختلف فرآیند انتخاب تأمیناست. روش

ط سو و شده توس، ارائهIG-IFOWAاند. اپراتور شدهها استفادهها و گزینهها، مالکDMها برای ارزیابی IFSاند. قرارگرفته

ی برای محاسبه IFها مورداستفاده قرارگرفته است. آنتروپی ها در خصوص گزینهDMهای ( برای تجمیع ارزیابی2012همکاران )

ها DMهای ترین گزینه بعد از تمامی ارزیابیدر مراحل یافتن مناسب GRAها مورداستفاده قرارگرفته است. اوزان آنتروپی مالک

 شده است.در یک شرکت خودروسازی برای نشان دادن روند کار رویکرد پیشنهادی ارائه مفید است. یک مثال عددی
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 7جدول  –رتبه بندی نهایی جایگزین ها 

 

 موارد و رتبه بندی برای مقایسه

الخصوص اگر انواع متفاوتی از به کار گرفت علی MCDMتوان برای سایر مسائل برای مطالعات آنی، رویکرد پیشنهادی را می

 ها در محیط وجود داشته باشد. عدم اطمینان
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