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چکیده
با افزایش قوانین و مقررات زیستمحیطی و آگاهیهای مردم در خصوص حفاظت از محیط زیست ،اگر شرکتها همچنان خواستار فعالیت
در بازارهای جهانی و رقابت با شرکتهای دیگر باشند دیگر بهراحتی نمیتوانند مسائل زیستمحیطی را نادیده بگیرند .مدیریت زنجیره
تأمین سبز ،روشی برای بهبود عملکردهای زیستمحیطی است .شرکتها مجبورند تحت فشار صاحبان سرمایه و قوانین و مقررات زیست
محیطی ،عملکردهای زیستمحیطی خود را شامل عملیاتی از قبیل خرید سبز ،طراحی سبز و بازیافت محصوالت بهبود دهند .در نظر گرفتن
معیارها و مالحظات زیستمحیطی ،مزیت رقابتی را برای شرکتها بههمراه خواهد داشت و عملکرد زیستمحیطی و اقتصادی آنها را بهبود
میبخشد .بنابراین ارزیابی مدیریت زنجیره تأمین سبز برای شرکتها اهمیت راهبردی دارد .یکی از فنونی که میتوان برای ارزیابی مدیریت
زنجیره تأمین سبز بهکاربرد ،تحلیل پوششی دادهها است .مدلهای سنتی تحلیل پوششی دادهها با واحدهای تصمیمگیری به مانند جعبه
سیاه رفتار میکنند .یکی از اشکاالت مدلهای کالسیک تحلیل پوششی دادهها این است که در آنها توجهی به ارتباطات بخشهای داخلی
واحدها نمیشود .هدف این مقاله ارائه مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای برای ارزیابی مدیریت زنجیره تأمین سبز با خروجیهای
نامطلوب است .در پایان ،کاربرد مدل پیشنهادی با یک زنجیره تأمین سبز چهار مرحلهای نشان داده شده است.

واژههای کلیدی :مدیریت زنجیره تأمین سبز ،تحلیل پوششی دادههای شبکهای ،مرز کارایی ،ارزیابی ،خروجیهای نامطلوب
 -1مقدمه
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رو به رشد مصرفکنندگان برای عرضه محصوالت سبز به
زنجیره تأمین ،که تمام فعالیتهای مرتبط با جریان کاال از
مرحله ماده خام تا تحویل کاال به مصرفکنندگان نهایی را
در بر میگیرد ،موجب ظهور مفهوم جدید "مدیریت زنجیره
تأمین سبز"3شده است ،که شامل مراحل چرخه عمر محصول
از طراحی تا بازیافت میشود .ازاینرو ارزیابی زنجیرههای
تأمین سبز در شرکتهای پیشرو اهمیت باالیی دارد[.]2
برای ارزیابی عملکرد مؤثر مدیریت زنجیره تأمین سبز،
الزم است ساختارهای داخلی مؤثر و پیچیده بخشها نیز
بررسی شود .روشهای مختلفی در این زمینه وجود دارد،
که یکی از این روشها ،روش تحلیل پوششی دادهها4است.
تحلیل پوششی دادهها یک ابزار ریاضی غیرپارامتری بهمنظور
ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیمگیری متجانس است.
از این فن بهمنظور ارزیابی کارایی نسبی در صنایع مختلف

برای ورود به فضای رقابتی چالشبرانگیز موجود ،توسعه
محصول با رویکردی نوین در مواجهه با تغییرات محیطی
امری ضروری است[ .]1از سوی دیگر ،امروزه تضمین توسعه
پایدار هر کشور منوط به حفظ و استفاده بهینه از منابع محدود
و غیرقابل جایگزین در آن کشور شده است و اقدامات گوناگونی
برای مواجهه با این مسئله توسط دولتها از جمله اعمالِ
قوانین و اصول سبز ،کاهش استفاده از منابع انرژی فسیلی و
نفتی ،استفاده مجدد ضایعات برای شرکتها و سازمانهای
بخش دولتی و خصوصی انجام گرفته است .تسری مقررات
دولتی بهمنظور اخذ استانداردهای زیستمحیطی و تقاضای
 -*1دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشکده مهندسی
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تشریح مدل پیشنهادی میپردازد .در بخش چهارم با ارائه
یک مثال عددی کاربرد عملی مدل و تحلیل یافتههای تحقیق
انجام خواهد شد .در پایان ،نتیجهگیری و پیشنهادات برای
پژوهشهای آتی ارائه میشود.

مانند بانکها ،بیمارستانها ،مراکز آموزشی و غیره استفاده
میشود[ .]3در مطالعات کالسیک تحلیل پوششی دادهها،
ورودیها برای تولید خروجیها بدون اینکه توجهی به ارتباطات
بخشهای داخلی واحدها شود ،بهکار میروند.
بسیاری از واحدهای تصمیمگیری و فرآیندهای تولیدی
در حقیقت واحدهای چند مرحلهای یا شبکهای هستند،
ازاینرو ارزیابی آنها به کمک  DEAنیازمند روشهای چند
مرحلهای یا شبکهای است .تحقیقات اولیه در مورد تحلیل
1
پوششی دادههای شبکهای به مطالعات تحقیقاتی فِیر و ویتاکر،
در سال  1995برمیگردد[.]4
فِیر و گروسکوف( )20002اولین بار مدلهای تحلیل
پوششی دادههای شبکهای را ارائه کردند[ .]5مینمینگیو و
اروین لین( )20083نیز مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای
را برای ارزیابی کارایی شبکه راهآهن ارائه کردند[ .]6در
تحلیل پوششی دادهها وقتی مرز کارایی تعیین میشود،
واحدهای تصمیمگیری 4ناکارا میتوانند عملکرد خود را
برای دستیابی به مرز کارا با افزایش سطح خروجیها یا
کاهش ورودیها بهبود بخشند.
در راستای تحلیل کارایی اغلب خروجیها را خوب در نظر
میگیرند ،درحالیکه این فرض همیشه درست نیست زیرا
خروجیها ممکن است نامطلوب یا بد باشند .بهعنوان مثال
آلودگیها و ضایعات یک کارخانه ،خروجی نامطلوب5هستند
که بهمنظور افزایش سطح کارایی و بهبود سطح عملکرد،
میبایست کاهش یابند[ .]7بنابراین از یک طرف وجود بیش

 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 -1-2مدیریت زنجیره تأمین سبز
6

از مهمترین موضوعات مدیریتی زنجیره تأمین ،مدیریت
زنجیره تأمین7است[ .]8زنجیره تأمین شامل تأمینکنندگان،
تولیدکنندگان ،حملونقل ،انبارها ،خردهفروشان و مشتریان
است که بهطور مستقیم و غیرمستقیم ،در راستای برآوردهسازی
درخواستمشتری نقش دارند[ .]9براساس این تعریف ،مدیریت
زنجیره تأمین ،شامل تمام فرآیندها از تأمینکننده تا مشتری،
با هدف مدیریت عرضه و تقاضا و هماهنگسازی فعالیتها
از خریداری مواد خام تا تولید ،جمعآوری ،انبارداری ،پیگیری
موجودی ،مدیریت و ورود سفارش و توزیع است .بهعبارت
دیگر مدیریت زنجیره تأمین ،شامل تمام فعالیتها از تولید
تا تحویل محصول نهایی (خدمت) به مشتریان است[.]8
رویکردهای نوین زنجیره تأمین و مدیریت آن متأثر از
تحوالت اساسی شکلگرفته در فناوریهای تولید و اطالعات
و بهتبع آن انتظارات مشتریان و مصرفکنندگان در نیمه دوم
قرن بیستم پا به عرصه وجود گذاشت[.]10
مدیریت زنجیره تأمین سبز ،ترکیبی از تفکر زیستمحیطی
و مدیریت زنجیره تأمین شامل :طراحیِ محصول ،انتخاب و
منبعیابی ،فرآیند ساخت و تولید ،تحویل محصول نهایی به
مشتری و مدیریت محصول پس از مصرف و طی شدن عمرِ
مفید آن است[.]11
تسنگ )2010(8تئوری مجموعههای فازی با درجه امکان
خاکستری9را برای ارزیابی شاخصهای مدیریت زنجیره تأمین
10
سبز در انتخاب تأمینکننده بهکار برده است[ .]12چانگ
و همکاران ( )2011رویکرد دیمتل فازی11را برای شناسایی
فاکتورهای مؤثر در انتخاب تأمینکنندگان مدیریت زنجیره
تأمین ارائه کرده است[ .]13لین ( )201312با استفاده از تئوری
مجموعههای فازی و مدلسازی ساختاری به کشف روابط

از یک مرحله در زنجیرههای تأمین سبز و از طرف دیگر
حضور برخی خروجیهای نامطلوب ،موجب پیچیدگیهایی
در ارزیابی کارایی خواهند شد.
هدف این مقاله ،ارائه مدلی برای ارزیابی کارایی یک
زنجیره تأمین سری  pمرحلهای با ساختار سبز در حضور
خروجیهای نامطلوب ،با استفاده از فن تحلیل پوششی
دادههای شبکهای است .کاربرد مدل پیشنهادی ،در یک
زنجیره تأمین چهار مرحلهای با ساختار سبز اجرا میشود.
ساختار پژوهش حاضر به شرح زیر است .در ادامه مفاهیم
مدیریت زنجیره تأمین سبز و تحلیل پوششی دادههای شبکهای
با خروجیهای نامطلوب و مدل ترکیبی ورودی و خروجیمحور
مطرح میشود .بخش سوم با عنوان روششناسی تحقیق به

)6- Supply Chain (SC
)7- Supply Chain Management (SCM
8- Tseng
9- Gray Possible Degree
10- Chang
11- Fuzzy DEMATEL
12- Lin

1- Fare and Whittaker
2- Fare and Grosskopf
3- Yu, M.-M., Lin, E.
)4- Decision making unit (DMU
5- Undesirable Outputs
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اولین بار در سال  ،1978فن تحلیل پوششی دادهها توسط
چارنز ،کوپر و رودز 1ارائه شده است[ ،]3همچنین روشی
برای ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیمگیری با چندین
ورودی و چندین خروجی در نظر گرفته شده است[.]14
مدلهای کالسیک تحلیل پوششی دادهها با واحدهای

 -3-2خروجیهای نامطلوب

 -2-2تحلیل پوششی دادهها و تحلیل پوششی دادههای
شبکهای

در تحلیل پوششی دادهها ،کارایی نسبت خروجیهای بیشتر
به ورودیهای کمتر است .درحضور خروجیهای نامطلوب،
واحدهای تصمیمگیری با خروجیهای خوب (مطلوب) بیشتر
و خروجیهای بد (نامطلوب) کمتر ،نسبت به ورودیهای
کمتر،کارا هستند[.]21
از پیشگامان تحقیق در زمینه خروجیهای نامطلوب میتوان
به پیتمن( ]22[ )19837فار 8و همکاران (،]23[ )1989
یایساوانگ و کلین( ]24[ )19949و چانگ و10همکاران ()1997
 11همکاران ( ]26[ )2005چهار
[ ]25اشاره کرد .جهانشاهلو و
روش را برای مقابله با خروجیهای نامطلوب در مدلهای
تحلیل پوششی دادهها ارائه کردند که به ترتیب عبارتند از:
روش اول؛ از حضور و میزان تأثیر عوامل نامطلوب چشمپوشی
شود.
روش دوم؛ با خروجیهای نامطلوب مانند ورودی و با ورودیهای
نامطلوب مانند خروجی رفتار شود.
روش سوم؛ حضور و میزان تأثیرگذاری عوامل نامطلوب
توسط مدلهای  DEAغیرخطی مورد تحلیل قرار گیرند و
روش چهارم؛ استفاده از یک تبدیل نزولی یکنوا برای کاهش
خروجیهای نامطلوب و افزایش ورودیهای مطلوب است.
کورهونن و لوپتاسیک ]27[ )2004(12از تحلیل پوششی
دادهها برای اندازهگیری کارایی اقتصادی  24کارخانه سوخت
زغال سنگ استفاده کردند ،آنها خروجیِ تولید را بهطور مستقیم
بهعنوان ورودی بهکاربردند ،بهطوریکه مایل به افزایش
خروجیهای مطلوب و کاهش ورودیها و آلودگیها میباشند.
جهانشاهلو و همکاران ( )2005رویکرد مقابله همزمان با هر دو
ورودیها و خروجیهای نامطلوب را در مدل  DEAغیرشعاعی
ارائه کردند[.]28

تصمیمگیری به مانند "جعبه سیاه"2رفتار میکنند ،این
رویکرد هیچ بینشی در مورد منابع ناکارآمد فراهم نمیکند،
به خصوص اینکه نمیتواند مدیران را بهمنظور بهبود کارایی
واحدهای تصمیمگیری راهنمایی کند[ .]15بسیاری از
فرآیندهای تولیدی و زنجیرههای تأمین ،ساختار شبکهای
دارند ،بهعبارت دیگر رویکردهای شبکهای از زیرفرآیندها و
مراحلی با ورودیها و خروجیها و اندازههای میانی بین
مراحل تشکیل شدهاند[ .]6در سالهای اخیر ،مدلهای تحلیل
پوششی دادههای شبکهای بهوسیله محققان زیادی توسعه
یافته است.
لوئیس و سکستون )2004( 3ساختارهای چندمرحلهای
4
تحلیل پوششی دادههای شبکهای[ ]15و کائو و هوآنگ
ساختارهای سری و موازی بخشهای داخلی واحدهای
تصمیمگیری را ارائه کردند[ .]16در این خصوص میتوان از
محققان دیگر از جمله  ،فِیر و همکاران ( ،]17[ )2007تون
و تیسوتسویی ( ،]18[ )2010کوک و همکاران ()2010
[ ،]6و یانگ و لیو ]19[ )2012(5را نام برد.
دسپوتیس 6و همکاران ( ،)2015با استفاده از تحلیل
پوششی دادههای شبکهای دو هدفه به ارزیابی عملکرد
تحصیلی  40اعضای هیئت علمی در یک دانشگاه یونانی
پرداختند .ایشان با معرفی یک روش تحلیل پوششی دادههای
شبکهای به ارزیابی بهرهوری در مقایسه با روش دومرحلهای
پرداختند .در این مطالعه ترکیب بهرهوری کلی سیستم و
بازدههای قبلی آن در نظر گرفته شده است .بهعبارت دیگر،
بازده کلی سیستم با جمع بازدههای مراحل قبلی بهدست آمده
1- Charnes, Cooper and Rhodes
2- Black Box
3- Lewis and Sexton
4- Kao and Hwang
5- Yang and Liu
6- Despotis
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7- Pittman
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9- Yaisawarng and Klein
10- Chung
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علت و معلول میان شاخصهای مدیریت زنجیره تأمین سبز
پرداخته است[.]8

است .در چنین حالتی از برنامهریزی چند هدفه بهعنوان
چارچوب مدلسازی استفاده کردند و در این تحقیق ،به این
نتیجه رسیدند که "این روش راه را برای ارزیابی کارایی
منحصر به فرد و بیطرف فراهم میکند"[.]20

ارزیابی مدیریت زنجیره تأمین سبز شرکتهای مواد نوشیدنی با استفاده از مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای

 -4-2مدل ترکیبی ورودی و خروجیمحور

متغیرهای نامطلوب میتوانند هم در خروجیها و هم در
ورودیها وجود داشته باشند .بنابراین برای در نظر گرفتن
آنها در مدل ،باید از مدل ترکیبی که بهطور همزمان به
کاهش ورودیها و افزایش خروجیها میپردازد ،استفاده
شود .این مدل ترکیبی که توسط سیفورد و ژو)2002( 1
ارائه شده بهصورت زیر است[.]29

n

n

حال اگر در کنار عوامل مطلوب  x D , y Dعوامل نامطلوب
 x U , y Uنیز ظاهر شوند ،در این هنگام ،ناحیه شدنی به
صورت]  [y x] = [y D y U x D x Uخواهد بود.
در اینصورت مدل ارزیابی کارایی بهصورت مدل زیر خواهد
بود .این مدل درصدد کاهش خروجیهای نامطلوب و افزایش
خروجیهای مطلوب ،همچنین افزایش ورودیهای نامطلوب
و کاهش ورودیهای مطلوب است[.]30
مدل (: )2
𝜃 max
𝐷 D
λj xijD ≤ (1 − θ)xip
𝐷 , i = 1, … , I

j=1

s. t.

4
𝑦1

Y

4

4
𝑦3

4
𝑦2

1

j=1

در بسیاری از مثالهای عملی ،واحدهای تصمیمگیرنده یا
فرآیندهای تولید ،خود شامل زیرواحدهایی هستند که این
زیرواحدها بهطور شبکهای با یکدیگر در ارتباط میباشند .یعنی
خروجی یک زیرواحد ممکن است ورودی زیرواحد دیگر باشد
که در نهایت این فعل و انفعاالت باعث تولید خروجی نهایی
سیستم میشود .همچنین مدلهای اساسی تحلیل پوششی
دادهها عملکرد کامل یک واحد را میسنجند .درحقیقت به
واحدهای تصمیمگیرنده بهعنوان جعبه سیاه نگاه میشود و
اجزای واحدهای تصمیمگیرنده در ارزیابی لحاظ نمیشود.
اما مدلهای شبکهای که توسط فیِر و گروسکوف توسعه داده
شدهاند ،این اجازه را میدهند که برای ارزیابی عملکرد یک
واحد تصمیمگیرنده و اجزای تشکیلدهنده آن به داخل جعبه
سیاه نگاه شود .شکل ( ،)1شبکهای با سه زیر فرآیند  2 ،1و
 3است .این شبکه فناوری شبکهای نامیده میشود.

𝑗=1

n

λj = 1

n

∑

(MNDEA)2

∑ 𝜆𝑗 = 1

∑

j=1

∑

 -5-2تحلیل پوششی دادههای شبکهای چند فعالیته

j=1
𝑛

, j = 1, … , n

, λj ≥ 0

j=1
n

∑

s. t.

∑ λj yj ≥ (1 + θ)yp
, λj ≥ 0

𝑈, r 𝑈 = 1, … , R

U
U
λj yrj
≤ (1 − θ)yrp

j=1
n

نوآوری مدل این تحقیق ،در این است که عالوهبر در نظر
گرفتن عوامل مطلوب و نامطلوب ،چه در ورودی و چه در
خروجیها ،برای کاهش ورودی و افزایش خروجیها بهصورت
همزمان زیرفعالیتها و ورودیهای میانی را نیز درنظر میگیرد.

max θ

j=1

𝐷, r 𝐷 = 1, … , R

D
D
λj yrj
≥ (1 + θ)yrp

, j = 1, … , n

مدل (:)1

∑ λj xj ≤ (1 − θ)xp

𝑈 , i𝑈 = 1, … , I

U
λj xijU ≥ (1 + θ)xip

n

∑

3
𝑦1

1

1
0x

3
𝑥0

3
3
𝑦2

2

شکل ( :) 1فناوری شبکه ای

0

X

2
𝑥0

2

1- Seiford & Zhu
2 - Multi Network DEA
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مدل (:)3

تولید  x1و y1
تولید  x2و y2
تولید  x3و y3

, r = 1, … , R 3

λ3j 43yjr ≥ 43yor

, i = 1, … , I

λ3j 30x ij ≤ 30x oi

∑ )(b

, r = 1, … , R1

λ3j 31yjr ≤ 31yor

∑ )(c

, r = 1, … , R 2

λ3j 32yjr ≤ 32yor

, j = 1, … , n
, r = 1, … , R1

j=1
n
j=1

) ( 31yjr + 41yjr ) ≥ ( 31yor + 41yor

λ1j

1
0x ji

λ

≤ 10x oi

}𝛽𝑝2(𝑥2, 𝑦2 ) = max { 𝛽𝑝2: ((1 − 𝛽𝑝2)𝑥2, (1 + 𝛽𝑝2)𝑦2 ) ∈ 𝐴2 , 𝛽𝑝2 ≥ 0
}𝛽𝑝3(𝑥3, 𝑦3 ) = max { 𝛽𝑝3: ((1 − 𝛽𝑝3)𝑥3, (1 + 𝛽𝑝3)𝑦3 ) ∈ 𝐴3 , 𝛽𝑝3 ≥ 0

اعداد نامنفی در  wp1 , wp2 , wp3تابع هدف مدل
چندفعالیته هستند که اهمیت نسبی هر یک از فعالیتها را
در  wp1 + wp2 + wp3 = 1نشان میدهند.
در این مدل ،اگر مقدار تابع هدف صفر حاصل شود،
آنگاه  β3p , β2p , β1pبرابر صفر خواهند بود و بنابراین کل
واحد تصمیمگیری و تمام زیرواحدها کارا هستند .بزرگتر از
صفر بودن هر یک از مقادیر  βنشاندهنده ناکارایی2زیرواحد
یا زیرفرآیند متناظر آن است  .بنابراین این مدل ،در صورت
ناکارایی واحد ،امکان تشخیص ناکارایی در هر زیرواحد را
میدهد[.]31

) + 42yor

n

j=1
1
n
j=1 j

( 32yor

≥

4
) 2yjr

+

( 32yjr

λ2j

2
0x ji

λ

≤ 20x oi

, i = 1, … , I
, j = 1, … , n

∑ )(d
(e)λ3j

∑ )(f

∑ )(g

(h)λ1j ≥ 0

, j = 1, … , n

, i = 1, … , I

j=1
n

n

j=1
2
n
j=1 j

∑ )(i

مدل (:)4
1 1
2 2
max wp βp + wp βp + wp3 β3p

∑ )(j
(k)λ2j

≥0
(I) 10x i + 20x i + 30x i ≤ x i

 :s. t.محدودیتهای مدل ( )a( -)3تا ()i

در این مدل ،سه زیرفرآیند مشخص میشود .زیرفرآیند
سوم ) β3 ( 30x, 31y, 32yشامل عبارات ) (aتا ) (eاست.
زیرفرآیند اول ) β1 ( 10xتوسط عبارات ) (fتا ) (hمشخص
شده و عبارات ) (iتا ) (kبرای زیرفرآیند دوم β2 20x
میباشد .همچنین عبارت ) (Iمربوط به توزیع ورودیهای
خارجی است[.]5
یو و لین ( ]31[)2008روش فِیر و گروسکوف[ ]5را
توسعه داده و مدلی برای ارزیابی کارایی شبکه راهآهن ارائه
دادند .آنها برای هر زیرفرآیند یک مجموعه امکان تولید و
یک تابع هدف در نظر گرفتند .سپس مجموع موزون توابع
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})A 3 = {(x3 , y3 ): x3 = ( 31y, 30x , 32y) , y3 = ( 43y

}𝛽𝑝1(𝑥1 , 𝑦1 ) = max { 𝛽𝑝1: ((1 − 𝛽𝑝1)𝑥1, (1 + 𝛽𝑝1)𝑦1 ) ∈ 𝐴1 , 𝛽𝑝1 ≥ 0

∑ )(a

≥0

, i = 1, … , I

, r = 1, … , R 2

j=1
n

})A 2 = {(x2 , 𝑦2 ): x2 = ( 20x), y2 = ( 32y, 42y

مقادیر کارایی هر یک از این سه فرآیند ،با سه تاابع زیار
تعریف میشود:
) ( β3p (x3 , y3 ) , β2p (x2 , y2 ) , β1p (x1 , y1واحد pام تحت
ارزیابی است) بهطوریکه:

∶ )β (x) = {y = ( 41y, 42y , 43y
n

})A1 = {(x1 , y1 ): x1 = ( 10x), y1 = ( 31y, 41y

 -3روششناسی پژوهش
 -1-3مدل پیشنهادی

 nواحد تصمیمگیری یا ) (DMUبا شمارنده j=1, …,
 nمطابق شکل ( )2را در نظر بگیرید .هر واحد تصمیمگیری
شامل Pمرحله است.

)1- Production Possibility Set (PPS
2- Inefficiency
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ارزیابی مدیریت زنجیره تأمین سبز شرکتهای مواد نوشیدنی با استفاده از مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای

منبع صفر به شبکه ،ورودیهای خارجی  xرا میدهدکه به
سه قسمت  10x , 20x, 30xتقسیم شده و وارد زیرفرآیندهای
 1,2,3میشوند .اندیس پایین مبدأ و اندیس باال مقصد را
نشان میدهد .زیرفرآیند اول 10x ،را مصرف کرده و خروجی
میانی  31yو خروجی نهایی 𝑦 41را تولید میکند 31𝑦 .به
عنوان ورودی در زیرفرآیند سوم مورد استفاده قرار میگیرد.
زیرفرآیند دوم 20x ،را مصرف کرده و خروجی میانی  32yو
خروجی نهایی  42yرا تولید میکند .زیرفرآیند سوم از
ورودی خارجی  30xورودیهای میانی  31yو  32yاستفاده
میکند و خروجی 𝑦 43را تولید میکند .تمام خروجیهای
نهایی وارد چاهک چهارم میشوند .برای ارائه مدل این شبکه،
به ورودیها و خروجیهای هر زیرفرآیند توجه شده و برای
هر زیرفرآیند تعدادی محدودیت در نظر گرفته میشود .این
مدل بهصورت زیر است:

هدف زیرفرآیندها را بهعنوان تابع هدف کل ارائه کردند .این
روش را تحلیل پوششی دادههای شبکهای چندفعالیته مینامند.
برای هر زیرفرآیند سه مجموعه امکان تولیدA1 , A2 , A31
بهصورت زیر ارائه میشود:

𝑗 𝑝 𝑖𝑥

ارزیابی مدیریت زنجیره تأمین سبز شرکتهای مواد نوشیدنی با استفاده از مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای

𝑗 𝑃 𝑖𝑥

P
𝐷𝑈𝑟𝑦
𝑗𝑃

𝑗 𝑥𝑖 2

p

𝐷𝑈𝑟𝑦
𝑗𝑝

𝑗 𝑃𝐷𝑟𝑦

…

𝑗 𝑝𝐷𝑟𝑦

𝑗 𝑥 𝑖1
𝑧k (1,2)j

2

𝐷𝑈𝑟𝑦
𝑗2

1

𝑗 𝑦𝑟𝐷2

𝐷𝑈𝑟𝑦
𝑗1

𝑗 𝑦𝑟𝐷1

شکل ( :)2ساختار سری با خروجیهای نامطلوب
𝑛

 -2-3متغییرها و پارامترهای تصمیم

𝐷𝑈𝑝𝑟 ,

𝐣𝐩𝐢𝒙  :مقدار ورودی  iام مربوط به مرحله  pام از DMUj
است.
𝐣𝐩𝐫𝐲  :مقدار خروجی rام از مرحله Pام متعلق به DMUj
بوده و شبکه (فرآیند) را ترک میکنند .خروجیها به دو صورت
مطلوب و نامطلوب وجود دارد.
 UDنشاندهنده کلمه  Undesirableیا نامطلوب و D
نشاندهنده کلمه  Desirableیا مطلوب است.
𝐣 𝐩𝐤𝒛  :مقدار اندازه میانی  kاز مرحله pام متعلق به DMUj
است .اندازههای میانی از شبکه خارج نمیشوند و بهعنوان
قسمتی از ورودی وارد مرحله بعد میشوند ،بهطور مثال
 𝑧k(1,2)jاندازه میانی kام از مرحله اول (خروجی) به مرحله

𝑝𝑘 ,
𝑝,

𝑃 , 𝑝 = 1, … ,
𝑃 , 𝑝 = 1, … ,

𝐩

ارزیابی) میباشد و 𝐨𝐰  : 𝐰𝐨𝟏 … ,وزنهای نسبی مربوط
به مراحل است بهطوریکه:
𝑝

𝑤01 + 𝑤02 + ⋯ + 𝑤0 = 1

𝑝

𝑜𝜃 𝑜𝑤 ∑ 𝑥𝑎𝑀

𝐷𝑝𝑟 ,
𝑃 , 𝑝 = 1, … ,

𝑛

𝑜𝑝𝑖𝑥) 𝑝𝑜𝜃 ∑ 𝜆𝑗𝑝 𝑥𝑖𝑝𝑗 ≤ (1 −

𝑃 , 𝑝 = 1, … ,

𝑗=1

𝑝

𝑟 𝐷 𝑦) 𝑜𝜃 ≥ (1 +

𝑜𝑝

𝐷𝑝𝑅 = 1, … ,

𝑛
𝑝

𝑟 𝐷 𝑦 𝑗𝜆 ∑

𝑗𝑝

𝑜𝑝𝑘𝑧) 𝑝𝑜𝜃 ∑ 𝜆𝑗𝑝 𝑧𝑘𝑝𝑗 ≥ (1 +
𝑝𝑘 = 1, … ,
𝑃 = 1, … ,

𝑗=1

𝑛

𝑝𝑘 = 1, … ,
, 𝑗 = 1, … , 𝑛,

𝑗=1
𝑝

𝜆𝑗 ≥ 0

میشاوند .محادودیت دوم و ساوم باه ترتیاب نشااندهناده
خروجی هاای مطلاوب و ناامطلوب اسات .در ایان مادل ،باا
خروجاایهااای نااامطلوب هماننااد ورودی و بااا ورودیهااای
نامطلوب ،همانند خروجی رفتار میشود .محدودیت چهاارم،
مربوط به اندازههای میاانی اسات کاه از مرحلاه pام خاارج
میشوند و محدودیت پنجم ،اندازههای میانی کاه باهعناوان
قسمتی از ورودی وارد مرحله p+1ام میشاوند .محادودیت
ششم ،متغیرهای تصمیم را نشان مایدهاد .هماانطاورکاه
مالحظه میشود ،مدل به فرم پوششی اسات ،بناابراین ورودِ
عوامل نامطلوب به مدل راحت تار و بادون غیرخطای شادن

𝑃

𝑝𝐼 = 1, … ,

𝑛

تااابع هاادف ،بیشااینه مجمااوع مااوزون توابااع هاادفِ
زیرفرآیندها است .اگر مقدار تابع هدف صافر حاصال شاود،
واحد کارا و اگر بزرگتار از صافر باشاد واحاد ناکاارا اسات.
محدودیت اول ،ورودی های هار مرحلاه را نشاان مایدهاد.
ازآنجاکه در مدل به دنبال آن هستیم که با کمتارین ورودی
بیشترین خروجی حاصل شود ،ورودیها با عالمت کوچکتر
مساوی و خروجی ها با عالمت بزرگتار مسااوی نشاان داده

𝐩

𝑝𝑖 ,

=

𝑗=1

-3-3تابع هدف و محدودیتها

مربوط به مرحله pام میباشد 𝛉𝟏𝒐 , … , 𝛉𝐨 .مقادیر تابع
هدف مراحل  1تا  pبرای 𝐨𝐔𝐌𝐃 (واحد تصمیمگیری تحت

𝑝=1

𝐷𝑈𝑝𝑅 1, … ,

𝑗𝑝

𝑜𝑝𝑘𝑧) ∑ 𝜆𝑗𝑝+1 𝑧𝑘𝑝𝑗 ≤ (1 − 𝜃𝑜𝑝+1

𝑝𝑘 ,

p

𝑝

𝑜𝑝

𝑃 , 𝑝 = 1, … ,

دوم (ورودی) مربوط به از  DMUjاست λ𝑗 .بردار شدت

مدل :5

𝑝

𝑟 𝐷𝑈 𝑦) 𝑜𝜃 ≤ (1 −

𝑟 𝐷𝑈 𝑦 𝑝𝑗𝜆 ∑

𝑗=1
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مدل ،امکانپذیر است .همچناین مایتاوان باه راحتای و باا
افزودن یک محدودیت ،این مدل را به فرض بازده به مقیاس
متغییر تعمیم داد[.]32
 -4تحلیل یافتهها
 -1-4مثال عددی

در این قسمت ،ساختار یک زنجیره تأمین سبز در شرایط
مدیریت زنجیره تأمین سبز مورد ارزیابی قرار گرفته است .این
زنجیره تأمین از چهار مرحله شامل ،تأمینکننده ،تولیدکننده،

Co 2

( ):

]28[(Mirhedayatian et al., 2014) :

با توجه به اینکه در زنجیره تأمین ،برگشت کاال (مواد خام،
محصول و  )...بهدلیل معیوبی ( )PPMامکانپذیر است،
ازاینرو این معیار شاخصی برای ارزیابی تأمینکنندگان
محسوب شده و در  DEAبهعنوان خروجی نامطلوب در نظر
گرفته میشود[ .]33در بخش تأمینکننده ،هزینه خریداری،
حملونقل ،کارگر ،کیفیت ،آگهی و هزینه قابلیت اطمینان
بهعنوان ورودی هستند .خروجی حاصل از تأمینکننده فناوری
تسهیالت ،انعطاف تأمینکننده PPM ،و خدمات بوده و سایر
خروجیها طبق عکس فوق ورودی مرحله تولیدکننده خواهند
بود .به همین ترتیب خروجی تولیدکننده ،اعتبار ،محصول
سبز و انتشار گاز ( CO2بهعنوان متغبر نامطلوب و آلودهکننده
محیطزیست) ،است .در نهایت خروجی بخش توزیعکننده
خدمات ،محصول ،تحویل بهموقع به مشتری است که تمام
مراحل به مشتری ختم میشود .در بخش توزیعکننده،
ورودی ،هزینه کارگر و خروجیها ،خدمات و تحویل بهموقع
محصول به مشتریان بوده و اندازههای میانی ،تعداد
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محصوالت تحویل داده شده به مشتری است .متغیرهای
مورد استفاده در ارزیابی  GSCMدر جدول ( )1ذکر شده
است .اندازه میانی ،تعداد بخشها از تأمینکننده به
تولیدکننده است .در بخش تولیدکننده ،ورودیها شامل
هزینه انتقال از تأمینکننده به تولیدکننده ،هزینه طراحی
اقتصادی ،انتشار گاز ( CO2خروجی نامطلوب) و اعتبار
تولیدکننده ،اندازههای میانی ،تعداد محصوالت سبز و هزینه
1
حمل و نقل تولید کننده به توزیعکننده است.

)1- Part Per Million (PPM
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توزیعکننده و مشتری تشکیل شده است .ورودیهای مرحله
تأمینکننده شامل هزینه خریداری مواد ،هزینه حملونقل،
هزینهکارگر،هزینهآگهی ،هزینه قابلیت اطمینان و خروجیهای
مرحله تأمینکننده ،سطح فناوری تسهیالت ،انعطافپذیری
تأمینکنندگان ،قابلیتهای تأمینکنندگان ،خدمات و PPM1
است .ساختار این زنجیره تأمین در شکل ( )3نشان داده شده
است.

جدول ( :)1متغیرهای مورد استفاده در ارزیابی GSCM

بخش
(مرحله)
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تأمینکننده

بخش

تعریف

متغیرها

هزینه خریداری مواد

𝑥11j

هزینه حمل ونقل

𝑥21j

هزینه طراحی اقتصادی

هزینه کارگر

𝑗𝑥31

انتشار گاز Co2

هزینه کیفیت

𝑗𝑥41

اعتبار تولیدکننده

هزیته آگهی
هزینه قابلیت اطمینان

𝑗𝑥51

سطح فناوری تسهیالت
انعطافپذیری
تأمینکننده

𝑗𝑦2𝐷1

قایلیتهای
تأمینکنندگان

𝑗𝑦3𝐷1

خدمات

𝑗𝑦4𝐷1

 PPMمیلیون در
بخشها

𝐷𝑈𝑦1
𝑗1

هزینه انتقال از تأمینکننده به
تولیدکننده

𝑥12j
𝑗𝑥22

(مرحله)
تولیدکننده

توزیع کننده

𝑗𝑥61

𝑗𝑦1𝐷1

تعریف

متغیرها

مشتری

اندازه میانی

هزینه کارگر
خدمات

𝐷𝑢𝑦1
𝑗2
𝐷
𝑗𝑦22
𝑥13j

تحویل به موقع به مشتریان

𝑗𝑦1𝐷3
𝑗𝑦2𝐷3

هزینه تدارکات

𝑥14j

رضایتمندی

𝑗𝑦14

تعداد بخشها از تأمینکننده
به تولیدکننده

z11(1,2)j

تعداد محصوالت سبز (در هزار)

z11(2,3)j

هزینه حملونقل

z11(2,3)j

تعداد محصول بهموقع تحویل
داده شده

z11(3,4)j

منبع]28[ (Mirhedayatian et al., 2014) :
همانطورکه از جدول ( )1مشخص است تمام ورودیها
از جنس هزینه بوده و براساس میزان هزینه واحدگذاری
میشوند .خروجیها و اندازههای میانی نیز بیواحد گشتهاند.
دلیل آن نیز این است که طبق مقاله مرجع [ ]28این متغیرها
فازی و کیفی بوده و از طریق رابطه ( )1به اعداد قطعی و
بیواحد تبدیل شدهاند .دوره بررسی شده در این مثال نیز در
یک چرخه تولید محصول از ورود مواد اولیه تا آماده شدن
محصول نهایی در هر کارخانه بررسی شده و در چهار مرحله
تکرار شده است.
رابطه ( -)1تبدیل اعداد فازی به اعداد قطعی:

در بخش مشتری نیز ورودی هزینه تدارکات و خروجی
رضایت مشتری است .وزنهای هر یک از مراحل تأمینکننده،
تولیدکننده ،توزیعکننده و مشتری ،به ترتیب  0/3و  0/4و
0/2و  0/1توسط تصمیمگیرنده تعیین شده است .بهمنظور
ارزیابی عملکرد زنجیرههای تأمین سبز 10 ،شرکت ایرانی
تولیدکننده آب معدنی در شرایط  GSCMمورد ارزیابی
قرار گرفتند .هر زنجیره تأمین همانند یک  DMUدر نظر
گرفته میشود .متغیرهای دو عاملی در مقاله مرجع []28
در نظر گرفته نشده و خروجیهای فازی با استفاده از رابطه
( )1به اعداد قطعی تبدیل شدهاند .مجموعه دادهها در جدول
( )2نشان داده شده است.

𝑏𝑎+4𝑚+
6
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جدول ( :)2جدول دادهها (مرحله تأمینکننده)

مرحله اول -تأمینکننده -وزن مرحله اول= 0/3

4
2
3
3
2
2
4
2
3
4

1250
1295
1320
1259
1320
1349
1329
1276
1293
1302

39
34
46
32
53
62
39
45
72
42

2
2
3
3
2
4
2
4
4
3

3
2
3
2
4
3
4
2
4
3

60
65
72
78
90
88
92
95
105
70

104
125
110
105
135
142
159
130
115
100

75
110
85
65
93
115
125
150
145
80

85
95
110
80
92
103
100
87
75
92

220
345
350
330
275
210
370
250
320
335

290
300
288
320
290
340
325
330
349
295

جدول ( :)3دادهها (مرحله تولیدکننده)
مرحله دوم ،تولیدکننده -وزن مرحله دوم=0/4
𝑗𝑦1𝐷2
155
167
153
180
167
156
178
182
167
174

𝑗𝑦2𝐷2
3
2
3
3
2
3
3
2
2
2

𝑗𝑥12
139
125
155
132
149
176
125
192
156
145

𝑗𝑥22
394
452
329
442
526
349
527
397
309
403

Behnoush
Abali
Kafir
Zamzam
Khazar
Damdaran
Sara
Ramak
Pegah
Varna

جدول ( :)4دادهها (مرحله توزیعکننده)
مرحله سوم ،توزیعکننده -وزن مرحله سوم= 0/2
𝑗𝑦2𝐷3
220
138
128
149
140
180
177
209
210
225
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𝑗𝑦1𝐷3

𝑥13j

170
189
172
193
219
189
190
153
189
210
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29
32
28
35
32
35
29
26
37
30

Behnoush
Abali
Kafir
Zamzam
Khazar
damdaran
Sara
Ramak
pegah
varna

behnoush
Abali
Kafir
Zamzam
Khazar
damdaran
Sara
Ramak
Pegah
varna
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y4D1 j y1UD
1j

y3D1 j

y1D1 j y2D1 j

x61 j

x51 j

x41 j

x 31j

x21 j

x11 j

جدول ( :)6جدول دادهها (اندازههای میانی)

جدول (  :)5جدول دادهها (مرحله مشتری)
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مرحله چهارم ،مشتری -وزن=0/1

اندازههای میانی

𝑗𝑦1𝐷4
4

102

Behnoush

2

112

Abali

3

130

Kafir

4

100

Zamzam

4

139

Khazar

3

149

damdaran

4

147

Sara

2

125

Ramak

3

130

pegah

2

104

varna

𝑗 𝑥14

جدول ( :)6جدول دادهها (اندازهه

𝑗)𝑧1(1,2)j z1(2,3) j 𝑧2(2,3)𝑗 𝑧1(3,4
9590

127

490

236

Behnoush

9721

147

523

279

Abali

10372

247

539

247

Kafir

10333

147

597

289

Zamzam

9742

184

479

275

Khazar

11036

194

623

298

damdaran

11553

204

589

320

Sara

10846

215

532

327

Ramak

10423

167

508

297

pegah

10467

156

639

217

varna

 -2-4نتایج حاصل از اجرای مدل پیشنهادی

همانطورکه ذکر شد ،در این مدل اگر مقدار تابع هدف
صفر حاصل شود ،واحد کارا و اگر بزرگتر از صفر باشد،
واحد ناکاراست .همچنین به کمک این مدل میتوان فهمید
که این ناکارایی مربوط به کدام مرحله یا زیرفرآیند است.
جدول ( )7نتایج را نشان میدهد.
جدول ( :)7نتایج

مقدار تابع هدف

DMU

0/0099

0000

000

000

0/00099

behnoush

0/382

0/022

000

0/014

0/047

Abali

0/26

0/065

000

0/001

0/039

Kafir

0000

0/012

000

000

0/0024

Zamzam

0/16

0/011

000

000

0/0185

Khazar

0/33

0/0129

0/033

000

0/0724

damdaran

0/190

0/033

000

000

0/025

Sara

0/428

0000

0/062

000

0/067

Ramak

0/268

0/086

000

000

0/044

pegah

0/350

000

000

000

0/035

varna

مشتری

توزیعکننده

تولیدکننده تأمینکننده

نتایج حاصله از حل مدل ،با نرمافزار لینگو 1نشان
میدهد که مقدار تابع هدف زنجیرههای تأمین یا DMU
مثبت (غیر صفر) است .بنابراین هیچ یک از زنجیرههای
تأمین ،شرکتها کارا نبودهاند .از میان این شرکتها ،شرکت
بهنوش ،بهعلت آنکه میزان ناکارایی کمتری دارد ،بهتر از

بقیه عمل کرده و در رتبه اول قرار دارد .شرکتهای زمزم و
خزر بهترتیب در رتبه دوم و سوم قرار دارند .از طرفی ،ناکارایی
شرکت بهنوش مربوط به بخش مشتری (مرحله  )4بوده چون
مقدار  θ4غیرصفر(مثبت) است ولی در بخشهای تأمینکننده،
تولیدکننده و توزیعکننده ،کارا عمل کرده است ،چون مقادیر
 θ1 , θ2 , θ3صفر بهدست آمده است .همانطورکه از جدول

1- Lingo
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نتایج مشخص است اعداد مثبت نشانه ناکارایی عامل
مربوطه در یکی از شرکتهای مورد بررسی میباشد .طبق
این جدول ستون مربوط به مشتری بیشترین اعداد مثبت را
دارد که نشان میدهد در سبز نگهداشتن زنجیره تأمین
ناکاراست ،یعنی تأثیر خیلی کمتری به نسبت سایر عوامل
برای این سبز بودن ،دارد که این نکته در میزان وزن (اهمیت)
آن نیز مشخص است .همچنین بیشترین مقدار صفر برای
تأمینکننده و تولیدکننده است که مهمترین نقش را در
مدیریت زنجیره تأمین سبز و محصول ایفا کردهاند.

 -1-5پیشنهاد برای پژوهشهای آتی

در دنیای واقعی ،مقادیر برخی از پارامترها را نمیتوان با
قطعیت بیان کرد .ازاینرو میتوان از دادههای فازی یا تصادفی
در مدلهای ارزیابی کارایی زنجیرههای تأمین یا زنجیرههای
تأمین سبز استفاده کرد .همچنین تحقیق مشابهی میتواند
در حضور متغیرهای غیرقابل کنترل ارائه شود .در این مقاله
به ارزیابی کارایی یک زنجیره تأمین سبز با ساختار سری
پرداخته شده است .پیشنهاد میشود از انواع دیگر ساختارهای
موازی ،یا زنجیرههای تأمین بازگشتی بهمنظور ارزیابی کارایی
زنجیرههای تأمین سبز استفاده شود.

 -5نتیجهگیری
امروزه ،مدیریت زنجیره تأمین سبز ،یکپارچهکننده مدیریت
زنجیره تأمین با الزامات زیستمحیطی ،به دلیل آثار مهم
اقتصادی و محیطی که بهدنبال دارد ،از موضوعاتی است که
بسیارمورد توجه قرار گرفته است .با افزایش قوانین و مقررات
زیستمحیطی و افزایش آگاهیهای مردم د ر خصوص حفاظت
از محیطزیست ،شرکتها اگر خواستار فعالیت در بازارهای
جهانی و رقابت با شرکتهای دیگر باشند دیگر بهراحتی
نمیتوانند مسائل زیستمحیطی را نادیده بگیرند ،در نظر
گرفتن معیارها و مالحظات زیستمحیطی مزیت رقابتی را
برای آنها در برخواهد داشت .مدیریت زنجیره تأمین سبز به
شکلهای شبکهای و با ارتباطات و مراحل چندگانه است،
بنابراین برای ارزیابی عملکرد مؤثر مدیریت زنجیره تأمین
سبز ،الزم است ساختارهای داخلی مؤثر و پیچیده بخشها،
نیز بررسی شود.
در این مقاله مدلی برای ارزیابی کارایی واحدهای چند
مرحلهای با حضور خروجیهای نامطلوب ارائه شد .این مدل
برای ارزیابی یک ساختار زنجیره تأمین سبز چهار مرحلهای
مورد استفاده قرار گرفت .مدل مورد نظر برگرفته از روش
تحلیل پوششی دادههای شبکهای چندفعالیته است .ساختار
این مدل بهگونهای است که بهراحتی میتوان عناصر
نامطلوب را در آن وارد کرد .در این مدل صفر شدن تابع
هدف بهمعنی کارا بودن واحد و بزرگتر از صفر شدن آن
بهمعنی ناکارا بودن واحد است .بنابراین میتوان اذعان کرد
که تابع هدف در این مدل ،مقدار ناکارایی را ارائه میدهد،
هر چه مقدار تابع هدف کل بزرگتر باشد ،کل واحد مربوطه
ناکاراتر است و همچنین هر چه مقدار تابع هدف مربوط به
یک زیرواحد ناکارا ،بزرگتر باشد ،آن زیرواحد ناکاراتر است.
بنابراین واحدهایی که تابع هدف آنها بزرگتر از صفر باشند،
ناکارا بوده و حداقل یکی از زیرواحدهای آنها ،ناکارا بوده
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