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  چکیده
ـ  یمناسـب  سـبز فرصـت   تأمینحرکت به سمت زنجیره  موضـوعات   توجـه همزمـان بـه    رايب

 نظـر  باعـث تجدیـد  زنجیـره   نمایـد. در ایـن   ایجـاد مـی   محیطـی  تجاري عملکردهاي پایداري و
 هچ ،طیحم اب رتراگزاس یتالوصحم هئارا يارب دوخ ياهکینکت و تالوصحم یحارط رد اه شرکت

 هکـ  يدوهشـ مان ياه هنیزه ،دوهشم ياه هنیزه رب هوالع و دوش یم فرصم نامز هچ و دیلوت نامز
 زیـ ن دنراد برخم و یفنم تارثا تسیز طیحم رب و دوش یمن ظاحل لوصحم هدش مامت تمیق رد
 درکـ لمع یبایزرا يارب یشور ،عوضوم ترورض هب هجوت اب شهوژپ نیا رد اذل .دسر یم لقادح هب
ـ ارا يزافـ  شور و یطـ خریغ يزاسـ  لدم بیکرت اب هیولسع ياه یمیشورتپ زبس نیمأت هریجنز  هئ
ـ  طابـ ترا رد یلدمـ  ،شهوژپـ  تایـ بدا عماج یسررب زا هدافتسا اب ادتبا روظنم نیدب .تسا هدش  اب
 ابـ  طابـ ترا رد یجوز ياه هسیاقم همانشسرپ سپس و نیودت زبس نیمأت هریجنز درکلمع یبایزرا
ـ  هکـ ( صصختم 15 رایتخا رد اهرایعمریز و اهرایعم نزو نییعت  دنـ مفده يریـ گ هنـ ومن شور هب
 هبسـ احم یطخریغ يزاس لدم شور هب اهرایعمریز و اهرایعم نزو و تفرگ رارق )دنا هدش باختنا

ـ  هریـ جنز درکـ لمع يزافـ  کیـ نکت زا هدافتسا اب دعب هلحرم رد .دش  و يواکـ  هنـ یهب زبسـ  نیمأت
 زبس نیمأت هریجنز درکلمع یبایزرا هجیتن زین نایاپ رد .دندیدرگ یبایزرا هیولسع ياه یمیشورتپ
 ياهـ  یمیشـ ورتپ هکـ  داد ناشـ ن یبایزرا نیا .دش هسیاقم يواک هنیهب اب هیولسع ياه یمیشورتپ
 رد یلامـ  و يریذپـ  فاطـ عنا ياهـ رایعم هبـ  تبسـ ن يرتشـ م و هنیزه ،زبس رایعم رظن زا هیولسع
                                                                                                                                                                                      .دنراد رارق یبسانمان تیعضو رد يواکهنیهب اب هسیاقم

 JEL: E23 ،I12 ،Q01 ،56 Q بندي طبقه
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Abstract 

The move to green supply chains provides an opportunity for simultaneous 
attention to environmental issues and sustainability of business functions. 
Companies have to review the design of their products and production technology to 
ensure that they produce products that take into account environmental factors both 
during their production and use. This approach forces firms to minimize the 
environmental costs of their operations that do not impact their money metric cost of 
production.  In this study we use a combination of fuzzy method and non-linear 
modeling approach to assess the green supply chain performance of Assaluyeh 
petrochemical plants. For this purpose, we first develop a green supply chain 
evaluation model, based on a thorough review of the existing research in this area.  
We then distributed paired comparison questionnaires associated with definition of 
the weight of criteria and sub-criteria to 15 specialists. We used a non-liner 
modeling to estimate the weights of criteria and sub-criteria.  These weights were 
then used to assess the optimal performance of Assaluyeh petrochemical plants 
through a fuzzy technique.  We used this benchmark to assess the actual 
performance of Assaluyeh petrochemical plants. The results indicated a suboptimal 
performance of Assaluyeh petrochemical plants in term of green supply chain 
performance criteria. 

JEL Classification: E23 ،I12 ،Q01، Q56 
keywords: green  supply chain management, performance assessment, fuzzy 

method, nonlinear modeling 
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  مقدمه -1

 تأمینهاي معمول زنجیره  سازي هزینه سبز عالوه بر حداقل تأمینمدیران در زنجیره 

در راستاي پاسخگویی به مسئولیت اجتمـاعی   ،)...هزینه موجودي کاال و، (هزینه سفارش

تـا از   ،هستندنیز هاي اجتماعی  وري به دنبال حداقل کردن هزینه سازمان و ارتقاي بهره

این طریق به خلق ارزش و ارضاي نیازهاي مشتریان (مخصوصاً مشتریان مطلع و حـامی  

یدي ي جدها بخشدستیابی به ، ح یا ایجاد تقاضاي جدیداصال تامحیط زیست) پرداخته 

عنـوان منـابع    بـه  )جدیـد تولیـد  هاي  (با دستیابی به شیوهها از بازار و تغییرات در هزینه

همراه  که این امر در نهایت مزیت رقابتی را براي سازمان به ،مند شوند عمده نوآوري بهره

و از طریـق ایجـاد   ي پیشـر هاشرکتز در سب تأمینامروزه مدیران زنجیره . خواهد داشت

کوشند تا  می ،تأمینمندي از منظر زیست محیطی در سراسر زنجیره مطلوبیت و رضایت

بـه عنـوان یـک     تـأمین از لجستیک سبز و بهبود عملکرد محیطی خود در کـل زنجیـره   

اهـداف خـود را   مزیت رقابتی پایدار سود ببرند بنـابر ایـن    سالح استراتژیک جهت کسب

، (فرایند) و بازیافت محصول تولید سبز، (محصول) اساس سه موضوع مهم طراحی سبزبر

(کاپالن کنند گذاري می پایه
1

در گذشته چرخه عمر محصول شامل فرآیندها از . )2007، 

(چن فاز طراحی تا مصرف بود
2

، که رویکـرد مـدیریت محـیط زیسـت     در حالی، )2009، 

بازیافـت و مصـرف مجـدد و     ،استفاده، ساخت، طراحی، شامل فرایندهاي تهیه مواد اولیه

کـاهش مصـرف منـابع و کـاهش اثـرات       منظور هتشکیل یک حلقه بسته از جریان مواد ب

( فوالن و همکاران مخرب زیست محیطی است
3

هـا بایـد مـدیریت     لذا سازمان. )2005، 

ملکـرد  به کار گیرنـد تـا از بهبـود ع    خود محیط زیست را در تمام چرخه عمر محصوالت

، سـبز  تـأمین مـدیریت زنجیـره   . اطمینـان حاصـل کننـد    تأمینزیست محیطی زنجیره 

با الزامات زیست محیطی در تمام مراحل طراحی  تأمینیکپارچه کننده مدیریت زنجیره 

تحویـل بـه   ، فراینـدهاي انتقـال  ، تولیـد و سـاخت  ، مواد اولیـه  تأمینانتخاب و ، محصول

ــاالخره پــس از مصــرف  ــه منظــور  ، مشــتري و ب مــدیریت بازیافــت و مصــرف مجــدد ب

وري مصرف انرژي و منابع همراه با بهبود عملکرد کـل زنجیـره    میزان بهره حداکثرسازي

(مورگان است تأمین
4

 ،2007.(           

  

 

1- Kaplan  
2- Chen  
3- Folan 
4- Morgan  
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  پیشینه پژوهش -2

 سـبب  Tها انسان پیشرفت و رفاه، سعادت تأمین بر عالوه بشري جوامع شدن صنعتی

، رفـتن منـابع  از بـین  ، ها انسان سالمت، محیط زیست زمینه در مشکالتی و معضالت بروز

این موضوع  .است شده ایمنی و کار از ناشی حوادثو و ناهماهنگی اکولوژي  الودگی محیطی

 توسـعه  مـانع  عنـوان  به حتی و شده شناخته توسعه کشورها و رشد اساسی و اصلی مانع

آنگاپا( رودمی شمار به یافتگی
1

، سـبز  تـأمین مدیریت زنجیره حرکت به سمت  ،)2015، 

نیازهـاي جامعـه و مراقبـت و     تـأمین ي بـراي  ور رهسطح باالتري از بهـ  شود به باعث می

افـزایش حفاظـت   ، طی در سطح محلی و جهانی و همچنـین افزایش کیفیت زیست محی

 شده و همزمانبه نحوي که موجب افزایش سودآوري تجاري  دست یابیم،محیط زیست 

ینـ (فهیم نمایـد  مـی توجـه  کیفیت و سود آوري ، موضوع اصلی محیط به سه
2

 ،2015( .

اهمیت موضوع باال به حدي است که بسیاري از تحقیقات سازمان را به خـود اختصـاص   

کیفیـت  ، پنج دسـته از معیارهـا را کـه شـامل عملکـرد مـالی       ،)2009( چن. داده است

 وسـیله  بـه فرایند تجاري و محیط تجـاري را شناسـایی و   ، سطح هزینه، خدمات مشتري

 تـأمین وي براي ارزیـابی عملکـرد زنجیـره    . فرایند تحلیل سلسله مر اتبی وزن دهی کرد

. سبز از سیتسم ارزیابی خاکستري براي ارزیابی چهار شرکت الکترونیکـی اسـتفاده کـرد   

 تـأمین ود عملکرد زنجیـره  ي بهبگیر مرا براي تصمیاي  هنتایج نشان داد که این مدل پای

  .کند سبز فراهم می

سیرواستا 
3

 GSCM    بـا الزامـات زیسـت     تـأمین را یکپارچه کننـده مـدیریت زنجیـره

، تولیـد و سـاخت  ، مواد اولیـه  تأمینانتخاب و ، محیطی در تمام مراحل طراحی محصول

تحویل به مشتري و باالخره پس از مصرف مجـدد بـه منظـور    ، انتقال، فرآیندهاي توزیع

وري مصرف انرژي و منابع همراه با بهبود عملکرد کل زنجیـره  -بیشینه کردن میزان بهره

(شانگ و همکاران داند می تأمین
4

 ،2010(.  

جریـان  ، جریان حمل و نقـل ، سبز شامل جریان مالی تأمینو نهایتاً مدیریت زنجیره 

ارتباطات و مدیریت محیطی بوده و یک منبع مهم براي مزیـت  ، سازي هیکپارچ، اطالعات

هاي فرهنگی تعاریف مختلفی بـراي ایـن    کسب و کار و انجمن. باشد می ها شرکترقابتی 

   )2009(چن،  .حوزه دارند که به هدف استفاده از آن بستگی دارد

  

 

1- Angappa  
2- Fahimni 
3- Green Supply Chain Management 
4- Shang et al  
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یوآنکیونگمین 
1
 وسـیله  بـه هـا کـه   ي ورودي و خروجـی هـا  شـاخص ابتدا )، 2009( 

بـراي   DEA سـپس از روش  و .انـد محققان مختلف مطرح شده است را شناسـایی کـرده  

 تأمینناگونگو الگوریتمی را براي زنجیره  .اند هاستفاده کرد تأمینارزیابی عملکرد زنجیره 

این مدل از چهار سـطح تشـکیل شـده    . به کار گرفت، سبز براساس مدل محصول محور

سـطح دوم  . ش سازمان بر انطبـاق بـر محـیط متمرکـز اسـت     در مرحله اول بر تال. است

طراحی محصول جدید با هـدف کـاهش مصـرف منـابع و انـرژي و آلـودگی در تولیـد و        

انرژي کـارا و   سطح سوم طراحی فرایند تولید بر اساس منابع و. استفاده از محصول است

یریت ضـایعات و  که شامل اصول مـد ، گیردمرحله چهارم تحویل و توزیع سبز را در برمی

  )2009 یوآن،کیونگمین . (جریان بازیافت است

نگاشو
2
داند که اسـتراتژي  آمادگی سبز را به معنی سطوح بهینه منابع می)، 2010( 

وي براي شناسایی منابع کلیدي رقـابتی در زنجیـره   . کند گیري میو نقشه سبز را اندازه

سبز از دیدگاه منابع بحث کرده است و یـک سیسـتم شـاخص ارزیـابی مـدیریت       تأمین

  . .فاکتورهاي امادگی سبز مطرح کرد وسیله بهرا براي موسسات تولیدي  تأمینزنجیره 

کایلون
3

یک سیستم ارزیابی عملکرد را براي ارزیابی عملکرد صنایع خـوك  )، 2010( 

، جنبــه شــامل مــدیریت محیطــی بــا توجــه بــه اهمیــت آن در اقتصــاد چــین از چهــار

کیفیـت خـوك را بـا اسـتفاده از مـدل شـبکه       ، مزایاي اجتماعی، ي محیطیگذار هسرمای

علمـی بـا مطالعـه     هـا  شـاخص نتایج تحقیق نشان داد کـه  . طبیعی احتمالی مطرح کرد

سـبز   تـأمین منجر به توسعه سـطوح عملکـرد زنجیـره     ندتوان و می بودندسازگار موردي 

   .دنشو

گووال
4
ي را براي ارزیابی عملکرد زنجیره گیر هاز معیارهاي انداز اي مجموعه)، 2010(  

پژوهش بـا اسـتفاده از پرسشـنامه    این . ي سازنده اتومبیل ارائه دادها شرکتسبز  تأمین

همه معیارها بود و  يگر اهمیت و قابلیت اجرابیاننتایج تحقیق . انجام شداي  هچهار صفح

  .معیار شناخته شدترین  عنوان مهم مشتري به

سـبز را در   تـأمین به شکل تجربی معیارهاي ارزیابی مـدیریت زنجیـره   )، 2008( 5وژ

در . در چین بررسی کـرد  را شرکت تولیدي 341وي . تولیدي بررسی کرد ها شرکتبین 

  

 

1- QingminYuan 

2- Shuwang 

3- Kailun 
4- Olugu  
5- Zhua 
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هـاي مختلـف    از جنبه ارزیابی نقاط قوت و ضعفدر  مطالعه معیارهاي ارزیابی معتبراین 

  . .دگردیها پیشنهاد  سبز در سازمان تأمیننجیره مدیریت عملکرد ز

سبز پیشـنهاد   تأمینیک سیستم ارزیابی نرمال براي عملکرد زنجیره )، 2010( 1ئوکا

سـهم  ، ه مشـتري گـرو سـبز در پـنج    تـأمین در این مقاله ابتـدا معیارهـاي زنجیـره    . داد

تجزیـه تحلیـل    سـپس بـا   بندي شـدند و  دستهفرایند تجاري و محیط ، هزینه، اطالعات

با تجزیـه تحلیـل خاکسـتري     در نهایت. گردیدسبز ارزیابی  تأمینعملکرد زنجیره ، فازي

  . تصادفی نتایج تجزیه تحلیل شد

اکسیو
2
سبز را یکـی از گرایشـات جدیـد صـنعت و ارزیـابی       تأمینزنجیره  )،2010( 

ملکـرد را  وي سیستم شاخص ارزیـابی ع . داندمی تأمینعملکرد را کلید مدیریت زنجیره 

که روش جدید در ارزیابی عملکرد زنجیـره   ها از مدل تحلیل پوششی داده و طراحی کرد

  .  سبز استفاده کرد تأمینبراي ارزیابی عملکرد زنجیره  سبز است تأمین

اکسو
3

یک نـوع جدیـد توسـعه زنجیـره      عنوان بهرا اي  هخوش تأمینزنجیره )، 2009( 

مدل طراحی شده وي . دشورا تدوین  تأمیني عملکرد زنجیره ها شاخصو  معرفی تأمین

وي همچنین براي اعتبار سنجی این مدل از مطالعـه مـوردي   . بر اساس تئوري فازي بود

  .  استفاده کرد

شائو کانگ
4

گیري زنجیـره  کار به سبز را کلید تأمینارزیابی عملکرد زنجیره )، 2010( 

 تـأمین دید در ارزیابی عملکرد محیطی زنجیـره  ج روشیو در مقاله خود ا. داند می تأمین

بـراي ارزیـابی    کانـگ . تئوري جامع فازي ارائه داد گیري کارت امتیازي متوازن وکار به با

را مـورد بررسـی    توسعه و محـیط ، فرایند، مشتري، پنج بعد مالی ،تأمینعملکرد زنجیره 

  . قرار داد

ضمن ارائه مدلی در زمینه ارزیابی عملکرد زنجیره  ،)1390(و همکاران  بندرزاده شاه

، مشـتري ، زنجیره کشور را مـالی این بر عملکرد  مؤثري ها شاخصمهمترین  ،سبز تأمین

اي از چهـارچوب نظـري ارزیـابی     ) خالصه1در جدول ( .و محیط دانستند پذیري انعطاف

  . سبز آمده است تأمینعملکرد زنجیره 
  

 
 

  

 

1- Cao 
2- Yixi 
3- Xu 
4- Kang Shao 
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  خالصه چهارچوب نظري ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین سبز -1جدول 

 نتیجه موضوع سال نام نویسنده

 شاه

بندرزاده و 

 همکاران

 ايشبکه تحلیل فرآیند کاربرد 1390

 سازي مدل رویکرد با فازي

 و شناسایی در غیرخطی

هاي مؤثر  شاخص بندي رتبه

بر ارزیابی عملکرد زنجیره 

هاي  شرکت تأمین سبز

 کشورصنعتی 

در 48/0شاخص محیطی با درجه اهمیت 

هاي مذکور مهمترین شاخص  بین شاخص

مؤثر بر ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین سبز 

 باشد. می

مدل ارزیابی عملکرد زنجیره  2010 نچ

تأمین سبز بر اساس اقتصاد 

 چرخشی

مین تأهاي عملکرد زنجیره  تدوین شاخص

و طراحی مدل بر اساس تئوري فازي و 

 همچنین اعتبار سنجی این مدل

ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین  2010 کا و چن

سبز با رویکرد تصادفی 

 وتجزیه تحلیل خاکستري

قرار دادن معیارهاي زنجیره تأمین سبز در 

پنج دسته، مشتري، سهم اطالعات، هزینه، 

و سپس  است فرایند تجاري و محیط

 ابتدا با ،ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین سبز

کنیک ت استفاده ازتجزیه تحلیل فازي، 

 تجزیه تحلیل خاکستري تصادفی

بررسی ارزیابی عملکرد  2010 وژ

مدیریت زنجیره تأمین سبز در 

 ها تولیدي بین شرکت

در معیارهاي ارزیابی معتبر پیشنهاد 

هاي  ها از جنبه ها و ضعف قوتنقاط ارزیابی 

د زنجیره تأمین مختلف مدیریت عملکر

 ها سبز در سازمان

گیري عملکرد در  توسعه اندازه 2010 گووال

 زنجیره تأمین سبز

ترین معیار شناسایی مشتري به عنوان مهم

گیري عملکرد در زنجیره  توسعه اندازه

 زتأمین سب

سیستم ارزیابی عملکرد براي  2010 کایلون

 پرورش ارزیابی عملکرد صنایع

خوك با توجه به اهمیت آن 

 در اقتصاد چین

مدیریت محیطی، معرفی کردن چهار جنبه 

گذاري محیطی، مزایاي اجتماعی،  سرمایه

کیفیت خوك با استفاده از مدل شبکه 

 طبیعی احتمالی

-  کیونگمین

 آنوی

 ارزیابی موفقیت زنجیره تأمین 2009

براساس مدل تحلیل  سبز

 ها پوششی داده

مطرح  ورودي و خروجیهاي  ابتدا شاخص

محققان مختلف را شناسایی و  شده توسط

براي ارزیابی عملکرد  DEA سپس از روش

 نداستفاده کرد زنجیره تأمین

کانگ و 

 جوانمی

ارزیابی عملکرد محیطی  2009

زنجیره تأمین سبز با استفاده 

ارزیابی عملکرد محیطی زنجیره تأمین 

 کارگیري کارت امتیازي متوازن و بهسبز با 
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 نتیجه موضوع سال نام نویسنده

تئوري جامع فازي با در نظر گرفتن  زنااز کارت امتیازي متو

معیارهاي مالی، مشتري، فرایند داخلی، 

توسعه و یادگیري و محیط براي ارزیابی 

 عملکرد زنجیره تأمین سبز

ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین  2009 چن

سبز با استفاده از سیستم وزن 

 دهی خاکستري

امل از معیارها ششناسایی پنج دسته 

عملکرد مالی، کیفیت خدمات مشتري، 

سطح هزینه، فرایند تجاري و محیط 

عیارها با فرایند تجاري و وزن دهی این م

اتبی و ارزیابی عملکرد تحلیل سلسله مر

رکت زنجیره تأمین سبز چهار ش

م ارزیابی تسالکترونیکی با استفاده از سی

اي براي  خاکستري و ارائه مدل پایه

 گیري بهبود عملکرد زنجیره تأمین متصمی

 سبز

مطرح کردن سیستم شاخص ارزیابی  مادگی سبزآ 2008 نگاشو

مدیریت زنجیره تأمین را براي موسسات 

وسیله فاکتورهاي امادگی سبز و  تولیدي به

 تئوري-مچنین ارائه یک مدرك عملیه

وسیله امادگی زنجیره تأمین سبز در  به

 ي زنجیره تأمین سبزژاسترات

ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین  2005 عارف

 سبز

ارائه چارچوب ادغامی براي مطالعه، 

طراحی و ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین 

 سبز

 و چان

 همکاران

مدل مفهومی ارزیابی عملکرد  2003

 زنجیره تأمین سبز

 (تأمین کلیدي فرآیند شناسایی شش

 داخلی، تولید، لجستیک کننده، لجستیک

 فروش، مشتریان و بازاریابیخارجی، 

 و ورودي، خروجی معیارهاي و ارائه نهایی)

 از این فرایندها یک هر براي ترکیبی

 
  روش شناسی -3

از سبز بـا اسـتفاده    تأمینه زنجیر عملکرد ارزیابی به مدل ارائه از بعد شهپژو این در

  .)2010، شائو (کانگ باشد می زیر صورت ن بهآي ها گامکه . خواهیم پرداخت روش فازي
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 معیارها و زیر معیارها ازاي  هگام اول: تعیین مجموع

از معیارها و زیرمعیارهاي کـه در ارزیـابی عملکـرد    اي  هاین گام ابتدا باید مجموع در

این معیارها در ایـن پـژوهش از طریـق    . سبز اثر گذار است را تعیین کنیم تأمینزنجیره 

  . ن ارائه شده استجامع ادبیات پژوهش و نظر متخصصا بررسی

 A={A�,A�,A�,A�,A�} 

 A�={a��,a��,a��,a��,a��} 

 A�={a��,a��,a��,a��,a��} 

 A�={a��,a��,a��,a��,a��} 
 A�={a��,a��,a��,a��,a��} 

 A�={a��,a��,a��,a��,a��} 

A� و معیارهاي اصلی  تعدادA�� رزیابی عملکرد زنجیـره تـأمین   اهاي تعداد زیر معیار

  . باشد می سبز

  

  دوم :تعیین وزن هر معیار و زیرمعیار گام

تکنیک دیگر مورد استفاده در این پـژوهش بـه منظـور تعیـین وزن معیارهـا و زیـر       

سبز همانطور که در پیشینه اشاره شـد تعیـین    تأمینمعیارهاي ارزیابی عملکرد زنجیره 

و  از این تکنیک براي تعیین وزن معیارهاي. باشد می ي غیر خطیساز مدلوزن به روش 

بـراي تعیـین   . شود میاستفاده ، زیر معیارها که در گام دوم تکنیک فازي مورد نیاز است

ابتـدا جـدولی   . باشد می خطی به صورت زیرغیري ساز مدلوزن به روش تکنیک رویکرد 

(بـراي معیارهـا و    باشد می ستون ان دربرگیرنده معیارها و زیرمعیارهاي مدل که سطر و

، عسـلویه هاي  یه شکل جداگانه) در اختیار متخصصان پتروشیمزیر معیارهاي هر معیار ب

نها خواسته شـد بـا توجـه بـه     آو منطقه گازي پارس جنوبی قرار داده شد سپس از ، جم

و  بنـدرزاده  شـاه  ( ) نظرات خود را در قالب اعداد فازي بیان کننـد 2طیف فازي جدول (

       . )1390 ،همکاران
  

  هاي زبانی براي مقایسات زوجی مقیاس -2جدول 

 هاي فازي مثلثی معکوس مقیاس هاي فازي مثلثی مقیاس مقادیر زبانی براي مقایسات زوجی

 )1، 1، 1( )1، 1، 1( ترجیح یکسان

 )0.666، 1، 2( )0.5، 1، 1.5( نسبتاً مرجح

 )0.5، 0.666، 1( ) 1، 5.1، 2( ترجیح قوي

 )0.4، 0.5، 0.666( )1.5، 2، 2.5( قویا مرجع

 )0.333، 0.4، 0.5( ) 2، 2.5، 3( ارجعیت بسیار قوي

 )0.285، 0.333، 0.4( )2.5، 3، 3.5( اندازه قوي بی

Cao Dianli, C.Z.(2010). 
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(وفادار نیکجو شدادغام سپس این نظرات به روش گروهی  
1

در تفسیر  ).2015، 

شکل فازي داراي سه حد  هکه اعداد از نظرات کارشناسان و ب شود میجدول زیر بیان 

ابتدا در اختیار کارشناسان و در مرحله بعد  متوسط و باالست. این جدول، پایین

داده شده و از آنها خواسته قرار در اختیار متخصصین ، اي که قبالً تهیه شده پرسشنامه

 در واقع جدول. ددهن میانجام  رامعیارها  یرزکه مقایسات زوجی بین سطح هدف و  شد 

ترکیب نظرات کارشناسان به روش گروهی  زوجی حاصل از هاي ه) جدول مقایس3(

   است.

 
  مقایسات زوجی سطح معیارها -3جدول

SA HA EN MO MA معیارها 

     MA 
     MO 
     EN 
     HA 
     SA 

  قیحقت منبع: یافته هاي

  

در ایـن پـژوهش بـراي تعیـین وزن      ،ي مشابهها پژوهشبا رویکردي متفاوت از سایر 

از تلفیق مدل ریاضی غیر خطی و اعداد فازي مثلثی استفاده شده ، معیارها و زیرمعیارها

در را هـا    باشند که ایـن حـد   وسط و پایین می، حد باال 3اعداد فازي مثلثی داراي . است

فرمـول مـدل ریاضـی    . کنـیم  ها را محاسـبه مـی     مدل ریاضی غیر خطی قرار داده و وزن

 شـاه ( ها به شرح زیر است وزن براي تعییناین پژوهش  غیرخطی فازي مورد استفاده در

  . )1390و همکاران  بندرزاده

  

 i>jn 2,3zzz..,=j, 1-n1,2,...,=i

n1,2,...,=k,w,w

wuww)mu(

wlww)lm(:St
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  فازي غیرخطی سازي ریاضی مدل -1 فرمول

  

 

1- Vafadarnikjoo 
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یک سري روابـط تعـاملی ارائـه     صورت به ،این مدل به دلیل اینکه روابط بین معیارها

یـک   صـورت  بـه دلیل توجه به تعامالت بین معیارها و و اثرات متقابل  هگردد و اصوالً ب می

، باشـد  مـی  بـراي محاسـبه روابـط مناسـب و مفیـد     ، نماید مدل غیرخطی عمالً جلوه می

که بـر اسـاس متغیرهـاي    (همچنین از آنجایی که در این پژوهش از نظرات متخصصین 

از اعـداد فـازي بـراي رسـیدن بـه      سـعی شـده   ، استفاده شده اسـت  )اند ارائه شده زبانی

است کـه   αدر این فرمول هدف بیشینه کردن . مکنونات ذهنی متخصصین استفاده شود

 αبنابراین هرچه مقدار ، باشد می نشان دهنده سازگاري بین مقایسات زوجی هر ماتریس

نشـاندهنده   wjهمچنـین  . شتر خواهد بـود بیشتر باشد سازگاري بین مقایسات زوجی بی

  . باشد می آمده از مقایسات زوجی دست بههاي  وزن

ي غیر خطی وزن هر معیـار و  ساز مدلدر این مرحله با استفاده از تکنیک وزن دهی 

  .  شود میتعیین زیر معیارها 

 W={W �,W �,W �,W �,W �} 

 W �={w ��,w ��,w ��,w ��,w ��} 

 W �={w ��,w ��,w ��,w ��,w ��} 

 W �={w ��,w ��,w ��,w ��,w ��} 

 W �={w ��,w ��,w ��,w ��,w ��} 

 W �={w ��,w ��,w ��,w ��,w ��} 
 
 W wوزن معیارهاي اصلی و  �   . باشد می وزن زیر معیارهاي مدل ��

 

 گام سوم: تعیین مجموعه براي قضاوت

کـه یکـی از    تـأمین رزیابی هر شاخص در عملکرد زنجیـره  گام سوم عبارت است از ا

) 20، 40، 60، 100عـالی) کـه بـه ترتیـب نمـرات (     ، خـوب ، متوسط، (ضعیفهاي  هنمر

 گیرنـد  سبز بـه خـود مـی    تأمینبا توجه به شاخص مربوط به عملکرد زنجیره هستند را 

.(Cao Dianli, C. Z, 2010)    
v� = (v�,v�,v�,v�,v�) 

 

  �� از  	��گام چهارم: تعیین ماتریس 

 یبایزرا ياه صخاش اب طبترم ياه ) که در ارتباط با قضاوت�A) از(�Rابتدا ماتریس (

 سیرتامـ  عقـ او رد هک ،دیآ یم تسد هب صخاش ره يارب دشاب یم نیمأت هریجنز درکلمع

R صخاش ره یعرف
��
= (r

��
,r

��
,r

��
,r

��
,r

��
ـ  دعـ ب هلـ حرم رد .دمـ آ دهاوخ تسد هب (  اب

                                                                      .دوش یم ماغدا رگیدکی اب ناصصختم ياه تواضق ،یهورگ تارظن زا هدافتسا



     183   ...هاي  به منظور ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین سبز پتروشیمیارائه روشی 
  

  )��گام پنجم: محاسبه ماتریس (

از ضرب کردن وزن هر زیر معیار در ماتریس قضاوت به دست امـده در  ) �c( ماتریس

  . شود میحاصل  ،مرحله قبل

)2(  �� = (w �∗r�) 

 :ر است باصورت براب ) در این�cکه (

 ��� = (c��,c��,c��,c��,c��) 

 
  )��گام ششم: محاسبه ماتریس ارزیابی جامع (

Mماتریس ارزیابی جامع ( ) ��از ضرب کـردن وزن معیارهـاي اصـلی در مـاتریس (     )�

   (Cao Dianli, C. Z, 2010). یدآ دست می به

)3(  M � = (H ∗C)  

M( که   :صورت برابر است با) در این�

  �� = (m �,m �,m �,m �,m �)    
) 2مـده از فرمـول (  آماتریس به دسـت   Cوزن معیارهاي اصلی مدل و  Hن آکه در 

  . است

  )S(تأمینگام هفتم : محاسبه نمره ارزیابی عملکرد زنجیره 

  . آید می به دست )4( معادلهسبز با استفاده از  تأمیننمره ارزیابی عملکرد زنجیره 

)4(  S= (M ∗V�)  

. دهد سبز را نشان می تأمین) نمره ارزیابی عملکرد زنجیره S( مدهآاین عدد به دست 

وت که در گام سوم بـه دسـت   ترانهاده بردار مجموعه قضا �Vو  3 معادله) از Mمقادیر (

  ).2010. (کانگ شاو، باشد می ،مدهآ

  

                               هیولسع ياه سبز پتروشیمی تأمینارزیابی عملکرد زنجیره  -4

 معیارها و زیر معیارها ازاي  هاول: تعیین مجموعگام 

در ارزیـابی عملکـرد    مـؤثر از معیارهـا و زیرمعیارهـاي   اي  هاین گام ابتدا مجموعـ در 

 و اهـ رایعم نامـ ه عقـ او رد هکـ  میدومـ ن نییعت ار هیولسع ياه پتروشیمی تأمینزنجیره 

 تایبدا عماج یسررب قیرط زا و هدمآ )1( لکش رد هک دندوب شهوژپ لدم ياهرایعمریز

 رد )رتاوتـ ( رارکـ ت دادعـ ت بسـ حرب و ناصـ صختم رظـ ن و یجراخـ  و یلخاد ياه شهوژپ

                                                                                 .تسا هدش هئارا اه شهوژپ
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 قیحقت منبع: یافته هاي

 پژوهش مدل -1 شکل

 

  وزن هر معیار و زیرمعیار گام دوم :تعیین

  کـه در سـاخت بهینـه   است یی ها وزنهمان پژوهش مده در این آي به دست ها وزن

ي غیرخطی و با ساز مدلبا استفاده از رویکرد  ها ه است. این وزنکاوي از آن استفاده شد

 ،مجـ  ،هیولسـ ع ياهـ  ترکیب نظرات پانزده متخصص که از کارکنان و مدیران پتروشیمی

 لودجـ  .تسـ ا هدشـ  هبساحم یهورگ شور هب ،دندوب یبونج سراپ زاگ عمتجم و هیوزرب

)4(                                   
  

دست آمده از مقایسات زوجی هاي به وزن زیر معیار -4جدول  
wj Aj wj Aj wj Aj wj Aj wj Aj  

.150en1 .260mo1 .120g 1 .150ha1 .120ma1  

.250en2 .230mo2 .270g 2 .260ha2 .200ma2  

.250en3 .250mo3 .240g 3 .250ha 3 .200ma3 وزن زیر معیارها 

.240en4 .130mo4 .260g 4 .230ha 4 .340ma4  

.11 .0 en5 .110mo5 .110g 5 .110ha 5 .140ma5  

0.13EN 0.32MO 0.25G 0.1HA 0.12MA وزن معیارها 

  تحقیقمنبع: یافته هاي 
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  گام سوم: تعیین مجموعه براي قضاوت

، (عـالی هاي  ، هر شاخص یکی از نمرهتأمیندر عملکرد زنجیره ها  شاخصارزیابی در 

) بـا توجـه بـه شـاخص     25، 50، 75، 100ضعیف) که به ترتیب نمرات (، خوب؛ متوسط

همچنـین بـراي ارزیـابی    . گیرنـد  مـی سـبز بـه خـود     تـأمین مربوط به عملکرد زنجیـره  

، متوسـط ، خوب، بایست تمامی زیر معیارها در طیف (عالیسبز می تأمینکردزنجیره عمل

لـذا بـراي انجـام ایـن پـژوهش      . دنارزیابی شـو  مربوطهضعیف) متناسب با اعداد فازي  و

اي ارزیـابی عملکـرد   هم براي ساخت بهینـه کـاوي و هـم بـر    معیارهاي ارزیابی عملکرد 

                          .                   )5 لودج( تفرگ رارق ناصصختم رایتخا رد هیولسع ياه سبز پتروشیمی تأمینزنجیره 

  

  

  هاي زبانی براي ارزیابی مقیاس -5جدول 

 مقادیر زبانی براي زیر معیارها هاي فازي مقیاس

 عالی ).60، .30، .10، 0(

 خوب ).30، .55، .15، 0(

 متوسط ).10، .15، .50، .25(

 ضعیف )0، .10، .30، .60(

  )1390و همکاران ( بندرزاده شاهمنبع: 

  

                           هیولسع ياه )پتروشیمی��( ) از��گام چهارم: تعیین ماتریس (

 مــوردمتخصصــان در  يهــا کــه در ارتبــاط بــا قضــاوت )�A( ) از�Rابتــدا مــاتریس (

 براي هر باشد می عسلویههاي  سبز پتروشیمی تأمیني ارزیابی عملکرد زنجیره ها شاخص

متخصصـان  از نفـر   15نظـرات  براي محاسبه این مـاتریس از  . آید متخصص به دست می

ایـن  ( اسـتفاده شـده اسـت.   دانـش و تجربـه الزم در ایـن زمینـه را داشـتند       ذیربط که

دول جـ ، )انـد گیري هدفمند از نوع قضاوتی انتخـاب شـده  متخصصان با استفاده از نمونه

سـبز در اختیـار ایـن     تـأمین مربوط به تمامی زیر معیارهاي مربوط به عملکـرد زنجیـره   

دسـت   بـه به روش میانگین ساده  آنها ادغام نظراتو جدول زیر از  متخصصان قرار گرفت

                                )6(جدول. دآم
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                                    هیولسع ياه ) پتروشیمی��(ماتریس عضویت  -6جدول

 ضعیف متوسط خوب عالی زیر معیارها معیارها

 )MA(مالی 

)ma1( 

)ma2( 

)ma3 

)ma4( 

) ma5( 

0.130.320.250.33
0.410.310.220.3
0.60.250.20.05
0.430.240.230.06

0.430.240.130.2

 )HA( هزینه

(ha1) 

(ha2)  

(ha3)  

(ha4)  

(ha5) 

0.320.230.110.43
0.150.30.250.3
0.30.220.150.43
0.450.20.20.35
0.110.030.230.54

 )G( سبزي

)g1( 

)g2( 

)g3(  

)g4( 

( g5) 

0.130.40.130.61
0.140.240.130.44
0.060.40.430.34
.10.020.070.2

0.120.140.260.43

 )Mo( مشتري

)mo1( 

)mo2( 

)mo3(  

)mo4(  

)mo5( 

0.150.260.240.33
0.150.140.350.34
0.240.330.240.27
0.310.20.210.3

0.20.310.20.33

 )EN( انعطاف

)en1( 

)en2(  

)en3(  

)en4( 

)en5( 

0.120.450.30.35
0.270.10.130.2
0.130.270.310.4
0.570.350.230.25

0.250.330.20.14

  منبع: یافته هاي تحقیق

  

  )��گام پنجم: محاسبه ماتریس (

ماتریس عضـویت  ) در 4 (حاصل شده از جدول در این گام وزن هر یک از زیرمعیارها

)Rکه مربوط به زیرمعیـار اول   )012/0( به عنوان مثال عدد. شود میضرب  )6) (جدول�

) 4(جـدول  )12/0( ) از ضرب وزن این زیر معیار یعنی عدد7(. باشد می در وضعیت عالی
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. آیـد  ) به دست مـی 6(جدول )13/0( مقدار این زیر معیار در وضعیت عالی یعنی عدد در

. ه اسـت هاي این جدول به همین روش محاسـبه شـد   سایر درایه) 12/0×13/0=016/0(

  )2(فرمول

  
                                    هیولسع ياه ) پتروشیمی��محاسبه ماتریس ( -7جدول 

 ضعیف متوسط خوب عالی زیر معیارها معیارها

 

 )MAمالی (

)ma1( 
)ma2(  

)ma3 

)ma4( 

) ma5( 

0.0160.030.030.04
0.020.0620.0440.076
0.120.050.040.01
0.1460.020.070.02
0.060.0340.010.02

 )HA( هزینه

(ha1) 

(ha2)  

(ha3)  
(ha4)  

(ha5) 

0.040.0350.0170.065
0.030.070.0650.07
0.0750.0550.030.10
0.1040.0460.0460.01
0.0120.0030.0250.05

 

 )Gسبز (

)g1( 

)g2( 

)g3(  

)g4( 

( g5) 

0.0160.040.0160.073
0.030.0650.0350.11
0.0140.060.1030.02
0.0260.0050.010.213

0.0130.0150.020.047

 )Mo( مشتري

)mo1( 

)mo2( 

)mo3(  

)mo4(  

)mo5( 

0.030.060.0620.06
0.0350.0320.010.07
0.060.030.060.06
0.040.0260.0270.03

0.0310.0340.0310.036

 )ENانعطاف (

)en1( 

)en2(  

)en3(  

)en4( 

)en5( 

0.010.060.0570.053
0.060.0250.0330.05
0.0330.060.070.123
0.1370.040.0550.06

0.020.0360.0310.015

 منبع: یافته هاي تحقیق
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  )N( گام ششم محاسبه ماتریس

طیـف و   nهاي اصلی مدل و  تعداد متغیر mکه  است m×nاین ماتریس یک ماتریس 

ضرب زیر معیارها در ماتریس  از جمع ستونی )N( ماتریس. باشند یا متغیرهاي زبانی می

)c� (آید دست می هب .)کـه در تقـاطع ردیـف اول و     266/0 عنوان مثال عدد) به 7 جدول

) از جمع ستونی نمره محاسبه شده معیار مالی در 8 (جدول ستون دوم قرار گرفته است

  . حاصل شده است )7 گام پنجم در وضعیت دوم یعنی وضعیت خوب (جدول

  )0.038+0.062+0.050+0.082+0.034=0.266( به عنوان مثال

  
                                    هیولسع ياه ) پتروشیمیN( ماتریس - 8جدول 

 ضعیف متوسط خوب عالی معیارها

0.4240.2660.210.174 مالی

0.270.2170.110.31 هزینه

0.1070.220.2010.534 سبز

0.2050.2430.2610.307 مشتري

0.240.210.2540.301 انعطاف پذیري

  منبع: یافته هاي تحقیق

  

 )��گام هفتم: محاسبه ماتریس ارزیابی جامع (

مـاتریس  ن ایـ  در. آید) به دست می4() از معادله �kجامع (محاسبه ماتریس ارزیابی 

) 8) در ماتریس به دست آمده در گـام قبل(جـدول   4(جدول معیارهاي اصلی مدل وزن

) که در تقاطع ردیـف دوم و سـتون اول قـرار    0.050به عنوان مثال عدد(. شود میضرب 

در درایه مشابه ان  )18/0( ) یعنی عدد4) از ضرب وزن معیار دوم (جدول9ل (جدو دارد

 یعنــی. آیــد بــه دســت مــی )278/0( ) یعنــی عــدد8(جــدول در مــاتریس گــام ششــم

)050/0=278/0×18/0 (  
  

  پتروشیمی عسلویه )��( ماتریس -9جدول 

 ضعیف متوسط خوب عالی معیارها

0.0500.0310.0250.020 مالی

0.0500.030.0340.070 هزینه

0.0260.0570.0500.133 سبز

0.0650.0770.030.0 مشتري

0.0360.0360.0330.03 انعطاف 

  منبع: یافته هاي تحقیق
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  )�( گام هشتم: محاسبه بردار

گرفته شده در ماتریس  کار به در واقع به اندازه طیف )n(که  n×1این بردار یک بردار 

ایـن بـردار    ،چهار بعـدي این پژوهش از طیف با توجه به استفاده  .باشد می )�Rعضویت (

که در درایه اول این بردار قـرار دارد   230/0 به عنوان مثال عدد. باشد می 1×4یک بردار 

) 9(جـدول  ) که در گام هفتم محاسبه شـد �kاز جمع ستون اول ماتریس ارزیابی جامع (

  .آیددست میبه

  0.230) =0.036+0.065.0+0.026.0+0.050.0+0.050(    

 )41/0 )225/0 174/0 230/0  (N= 

  

 ياه پتروشیمی (S)سبز تأمینگام نهم : محاسبه نمره ارزیابی عملکرد زنجیره 

                                 هیولسع

. آید ) به دست می4( معادلهبا استفاده از  (s) سبز تأمیننمره ارزیابی عملکرد زنجیره 

سـوم بـه   ترآنهاده بردار مجموعه قضاوت که در گام  �V) درMاز ضرب مقادیر (این عدد 

 ياه سبز پتروشیمی تأمیننمره ارزیابی عملکرد زنجیره . شود میمحاسبه ، یدآدست می

                                     .تسا ریز لکش هب ددع نیا هبساحم یگنوگچ .تسا هدش هبساحم )75/16( هیولسع

(0.187 0.242 0.226 0.362)× �

100
75
50
25

�=61.57 

  

سبز  تأمینگام دهم: محاسبه نمره ارزیابی عملکرد معیارهاي زنجیره 

                          هیولسع ياه پتروشیمی

اي هـ  سـبز پتروشـیمی   تـأمین براي محاسبه نمره ارزیابی عملکرد معیارهاي زنجیـره  

معیـار  ماتریس محاسبه شده در گام ششم که از جمع ستونی زیر معیارهاي هر ، عسلویه

 کنـیم  مـی گرفته شده در روش فازي ضرب کار به ) را در طیف8(جدول  آید به دست می

 91/42 به عنوان مثال نمره معیـار سـبز عـدد   . (گام سوم) تا نمره هر معیار به دست آید

اي مختلف مربوط به این معیار بـه دسـت   ه که این عدد از جمع نمرات وضعیت باشد می

(محاسـبه شـده در   ) N( هـا نیـز از ضـرب مـاتریس     در واقع نمرات این وضـعیت  آمده و

 .)10جـدول آیـد (  ) به دسـت مـی  25 ،50، 75، 100( ) در طیف فازي گام سوم8جدول

            . ه استمعیارها نیز به همین شکل محاسبه شد سایرنمره عملکرد 
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                                     هیولسع ياه پتروشیمی نمره معیارهاي - 10 جدول

 معیارها تراز عالی خوب متوسط ضعیف

5.257.762.5532.1674.07مالی 

11.12.5611.0420.0451.76هزینه 

14.4311.317.3.3442.1سبز 

.3712.715.415.1351.5مشتري 

7.1213.16.3226.764.21انعطاف پذیري 

  هاي تحقیقمنبع: یافته

 
  پتروشیمی کاوي در زمینهبهینهسبز  تأمینمحاسبه نمره ارزیابی عملکرد زنجیره  -5

ـ  هیولسـ ع ياه سبز پتروشیمی تأمینبعد از محاسبه نمره ارزیابی عملکرد زنجیره   هب

ــعت روظــنم ــب هکــ يا هجنســ نیی ــجنز درکــلمع درکــلمع هرمــن ناوت ــ هری  زبســ نیمأت

 هنـ یمز رد يواک هنیهب کی نییعت هب مادقا ،درک هسیاقم نا اب ار هیولسع ياه یمیشورتپ

                                                                       .تسا هدمآ 11 لودج رد نآ جیاتن هک دش یمیشورتپ زبس نیمأت هریجنز درکلمع

  

  کاوينمره بهینه - 11جدول 

 ضعیف متوسط خوب عالی تراز معیارها

246.161.0.61.5.77 مالی

1.0153.441.037.351.7125 هزینه

6.4262.3215.7.310 سبز

7.354.71.11.171.37 مشتري

7.614.51.5.31.75 انعطاف 

1.51 نمره کل

  منبع: یافته هاي تحقیق

  

  گیري و پیشنهاداتنتیجه - 6

نمره ارزیابی عملکـرد زنجیـره   گیري  دنبال اندازه بهوهش ژاین پهمانطور که بیان شد 

تا با توجه به آن اقدام بـه   باشد، آن میعسلویه و بهینه کاوي اي ه سبز پتروشیمی تأمین

را مقایسـه  عسـلویه بـا بهینـه کـاوي     اي ه پتروشیمی سبز تأمینمقایسه عملکرد زنجیره 
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ــا اســتفاده از . نمــود ــذا ب نفــر از متخصصــان کــه از کارمنــدان و مــدیران  15نظــرات ل

و منطقه ویژه اقتصادي بودند و بـا اسـتفاده از روش    برزویه، جم، هاي عسلویهپتروشیمی

عسلویه و تعیـین نمـره   اي ه سبز پتروشیمی تأمینفازي اقدام به ارزیابی عملکرد زنجیره 

نشـان داد  ز ارزیـابی  مـده ا آبه دسـت   منابع. سبز بهینه کاوي شد تأمینعملکرد زنجیره 

و نمـره ارزیـابی    57/61 عسـلویه عـدد  هـاي   سبز پتروشیمی تأمینعملکرد زنجیره نمره 

با مقایسـه  . باشد می 51/81 سبز بهینه کاوي در زمینه پتروشیمی تأمینعملکرد زنجیره 

سـبز بهینـه    تأمینعسلویه با عملکرد زنجیره هاي  سبز پتروشیمی تأمینعملکرد زنجیره 

سـبز   تأمیناز نمره عملکرد زنجیره  )94/19(عسلویه هاي  ص شد پتروشیمیکاوي مشخ

اي هـ  سـبز پتروشـیمی   تـأمین به عبارتی نمره عملکـرد زنجیـره   . بهینه کاوي کمتر است

 همانطور که در شکل. باشد می کاوي ساخته شده در پژوهشنمره بهینه )75/0عسلویه، (

مشـخص شـد کـه معیـار سـبز       ،همچنـین در سـطح معیارهـا    شـود و  مشاهده مـی ) 2(

سبز بهینه کاوي  تأمیننسبت به نمره عملکرد زنجیره  51/43عسلویه با هاي  پتروشیمی

نمـره بهینـه کـاوي ارزیـابی      49/0، به عبارتی عملکرد این معیار. داردرا بیشترین فاصله 

 عسلویهاي ه سبز پتروشیمی تأمینزنجیره  هاي عملکرد همچنین از بین سایر معیار. شد

 40/15معیار انعطاف پذیري بـا  ، 50/26 معیار مشتري با، 25/29 عیار هزینه باترتیب  به

 .سبز بهینه کاوي بیشترین فاصـله را دارنـد   تأمینبا عملکرد زنجیره  25/3و معیار مالی 

و  80/0پـذیري   معیار انعطـاف ، 66/0معیار مشتري ، 63/0عبارتی عملکرد معیار هزینه  به

. )2(شکل  سبز بهینه کاوي ارزیابی شد تأمینعملکرد زنجیره  ،95/0عملکرد معیار مالی 

 داهنشیپ هیولسع ياه تحلیل خروجی پژوهش به مدیریت پتروشیمیو با تجزیه  بنابراین

 هتخاس يواکهنیهب هرمن اب هکنیا لیلد هب يرتشم ،هنیزه ،زبس ياه ياهرایعم هک دوش یم

 نیمأتـ  هریجنز درکلمع ندش کیدزن روظنم هب ،دنراد ار هلصاف نیرتشیب شهوژپ رد هدش

ـ  هیولسـ ع ياه یمیشورتپ زبس  زبسـ  نیمأتـ  هریـ جنز درکـ لمع دوبـ هب و يواکـ  هنـ یهب اب

                                                                                                                                                                                                                                              .دوش فوطعم يرتشیب هجوت اهرایعم نیا هب هیولسع ياه یمیشورتپ

  



  1395 بهار/ 48 ي / شمارهدوازدهمي مطالعات اقتصاد انرژي/ سال  نامه فصل   192

 

61. 57 42. 1
51. 7651. 5

64. 21
74. 07

1. 51

6. 42
1. 017. 35

7. 61
77. 2

کل

سبز

هزینه

مشتري

انعطاف

مالی

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                   يواک هنیهب اب هیولسع ياه پتروشیمی سبز تأمین زنجیره عملکرد مقایسه -2 شکل

 منبع: یافته هاي تحقیق

  

  فهرست منابع 

کاربرد فرآیند تحلیـل  . )1390(. مهدي، هاشمی، .غالمرضا، جمالی، .حمید، بندرزاده شاه

 مؤثري ها شاخصي بند هي غیرخطی در شناسایی و رتبساز مدلاي فازي با رویکرد  شبکه

نهمـین کنفـرانس   . ي صـنعتی کشـور  هـا  شـرکت سـبز   تأمینبر ارزیابی عملکرد زنجیره 

 دانشگاه صنعتی شریف، مدیریت

Angappa Gunasekaran, (2015) Green supply chain management enablers: 
Mixed methods research. Sustainable production and consumption . 

Amin Vafadarnikjoo. Kannan Govindan, intuitionistic fuzzy based 
DEMATEL method for developing green practices and performances in a 
green supply chain. (2015). 

Behnam Fahimnia, Joseph Sarkis,(2015) A tradeoff model for green supply 
chain planning:A leanness-versus-greenness analysis, Volume 54, Pages 
173–190 . 

Bo Li, Mengyan Zhu, Yushan Jiang, Zhenhong LiPricing policies of a 
competitive dual-channel green supply chain,(2014). 

baoqin yu, s. c. (2008). the green supply chain managent based on EMS. 
International Conference on Automation and Logistics, pp. 2199-2204. 



     193   ...هاي  به منظور ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین سبز پتروشیمیارائه روشی 
  

Chen, J. (2009). Performance Evaluation of Green Supply Chain Based on 
Entropy Weight Grey System Model. IEEE, pp. 474-478.  

Carmignani, G. (2009). Supply chain and quality Supply chain and quality: 
The definition of a standard to implement a process management system in a 
supply chain. Business Process Management Journal, PP. 395-407.  

Cao Dianli, C. Z. (2010). Evaluation of Green Supply Chain Performance 
based on Fuzzy Method and Grey Incidence Analysis. Seventh International 
Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, pp. 858-861.  

DuberSmith, D. C. (2005). The Green Imperative. Soap, Perfumery, and 
Cosmetics, pp. 24-26.  

Debabrata Ghosha,n, Janat ShahSupply chain analysis under green sensitive 
consumer demand and cost sharing contract, Volume 164, June 2015, Pages 
319–329. 

Jayanth Jayaram,, Balram Avittathur,Green supply chains: A perspective 
from an emerging economy, Volume 164, June 2015, Pages 234–244. 

Kailun, X. (2010). The Application of Probabilistic Neural Network Model 
In the Green Supply Chain Performance Evaluation for Pig Industry. 
International Conference on E-Business and E-Government, pp 3310-3313. 

Folan, P., Jim, Browne., (2005). A review of performance measurement: 
towards performance management. Computers in Industry, No. 56, pp. 663–
680.  

Kang Shao, J. Y. (2010). Study on the Performance Evaluation of Green 
Supply Chain Based on the Balance Scorecard and Fuzzy Theory, pp. 1-5.  

Morgan, Chris. (2007). Supply network performance measurement: 
futurechallenges?. The International Journal of Logistics Management. Vol. 
18 No. 2, pp. 255-273.  

Kaplan, R. S. (1996). devisingBalansed Scorecard As Strategic management 
System. Harvard BusinessReview, pp. 10-17. 

Ngongo, N. J. (2009). Achieving a highly effective Green Supply Chain with 
a “Product Oriented Model”. IEEE, pp. 1-4.  

Olugu Ezutah Udoncy, Y. K. (2010). Development of key performance 
measures for the automobile green supply chain. Resources, Conservation 
and Recycling, pp. 1-13.  

QingminYuan, L. W. (2009). A Study on Green Supply Chain Achievements 
Evaluation Based on DEA Model. IEEE, pp. 1-3.  

Romano, P., Vinelli, A. (2001). Quality management in a supply chain 
perspective Strategic and operative choices in a textile-apparel network. 
International Journal of Operations & Production Management, PP. 446-460.  



  1395 بهار/ 48 ي / شمارهدوازدهمي مطالعات اقتصاد انرژي/ سال  نامه فصل   194

 

Shang, K,C., Lu, C. S ., Li, S. (2010). A taxonomy of green supply chain 
management capability among electronics-related manufacturing firms in 
Taiwan. journal of environmental management 91, pp. 1218-1226.  

Wang shuwang, Z. H. (2010). Study on the Performance Assessment of 
Green Supply Chain. IEEX, pp. 1-6.  

Xu, J. (2009). Model of Cluster Green Supply Chain Performance valuation 
Based on Circula Economy. Second International Conference on ntelligent 
Computation Technology and Automation, pp. 941-944.  

Yin. z, R. (2009). Green Supply Chain Performance Based on Unascertained 
Means Cluster. IEEE, pp. 1511-1514.  

Yixi, X. (2010). Performance Evaluation of Green Supply Chain. IEEE, pp. 
1-9.  

Zhua Qinghua, S. J. (2008). Confirmation of a measurement model for green 
supply chain management practices implementation. Int. J. Production 
Economics 111, pp. 261–273.  



 
  7  Abstract  

 
 

Providing A Method To Assess the Assaluyeh 
Petrochemical Plants Green Supply Chain 

Performance By Using a Combination of Fuzzy 
Method and Nonlinear Modeling 

Azar Adel 
Member of the Board of TMU, azara@modares.ac.ir 

Mahmoodian omid* 
PhD student at University of Tehran, omid. mahmoudian@gmail.com 

Hashemi Mehdi 
PhD student at University of Tehran, Mehdihashemi180@ut.ac.ir 

Received: 2015/02/13        Accepted: 2015/08/14 
 
Abstract 

The move to green supply chains provides an opportunity for simultaneous 
attention to environmental issues and sustainability of business functions. 
Companies have to review the design of their products and production technology to 
ensure that they produce products that take into account environmental factors both 
during their production and use. This approach forces firms to minimize the 
environmental costs of their operations that do not impact their money metric cost of 
production.  In this study we use a combination of fuzzy method and non-linear 
modeling approach to assess the green supply chain performance of Assaluyeh 
petrochemical plants. For this purpose, we first develop a green supply chain 
evaluation model, based on a thorough review of the existing research in this area.  
We then distributed paired comparison questionnaires associated with definition of 
the weight of criteria and sub-criteria to 15 specialists. We used a non-liner 
modeling to estimate the weights of criteria and sub-criteria.  These weights were 
then used to assess the optimal performance of Assaluyeh petrochemical plants 
through a fuzzy technique.  We used this benchmark to assess the actual 
performance of Assaluyeh petrochemical plants. The results indicated a suboptimal 
performance of Assaluyeh petrochemical plants in term of green supply chain 
performance criteria. 

JEL Classification: E23 ،I12 ،Q01، Q56 
keywords: green  supply chain management, performance assessment, fuzzy 

method, nonlinear modeling 

  


