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  چکیده

ی و طـ یدر کـاهش خطـرات مح   یفلسفه مهم سـازمان  کیسبز به عنوان  نیتام رهیزنج تیریمد
بهبود عملکرد زیست محیطی و دستیابی بـه مزایـاي رقـابتی در     یک رویکرد پیشگیرانه جهت

سـنجی اقـدامات مـدیریت      شود. هدف اصلی پژوهش، شناسایی و اهمیـت   ی  میتلقها   سازمان
ی و موضــوع اتیـ ادب مطالعـه بـا  زنجیـره تـامین سـبز در حــوزه صـنایع نفتـی ایـران اســت.       

آمـاري    ده اقدام سبز احصاء شد. جامعـه گیري از رویکرد تحلیل محتواي متنی تعداد پانز  بهره
تحقیق را مدیران و کارشناسان آشنا بـه موضـوع و شـاغل در حـوزه صـنایع نفتـی تشـکیل        
دادند. اعضاي نمونـه از طریـق روش نمونـه گیـري غیـر تصـادفی هدفمنـد از نـوع قضـاوتی          

کـه روایـی و   ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شـد    آوري داده  انتخاب شدند.  براي جمع
پایایی آن نیز تائید گردید. به منظـور دسـتیابی بـه هـدف تحقیـق، از رویکـرد ترکیبـی فـازي         

 طیمحـ  یتریمـد « ،»و مقـررات  یالزامـات قـانون  « دارد که اقـدامات   استفاده شد.  نتایج بیان می
داراي اهمیـت نهـایی بیشـتر     »سـبز  يفناور«، و »سبز نیو تام دیخر«، »سبز یطراح«، »یداخل

باشـند.    نسبت به سایر اقدامات در حوزه مدیریت زنجیره تامین سبز صنایع  نفتـی ایـران مـی   
سـازي سـاختاري تفسـیري      رویکـرد مـدل     این تحقیق، از جهت بسط مفاهیم نظـري و توسـعه  

  باشد.  فازي داراي نوآوري می

                                                                                                                                               
  E-mail: Alirezapooya@um.ac.ir نویسنده مسئول مقاله: *

 گیري هاي نوین در تصمیم پژوهش
 1396 پاییز، 3، شماره 2دوره 
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 سـازي  مـدل اي فـازي،    سـبز، فرآینـد تحلیـل شـبکه     تـأمین مـدیریت زنجیـره    :واژگان کلیـدي 
  .يفازساختاري تفسیري 

  

  قدمهم -1
آیند   میحساب بهحیاتی بشر و ارزش  با هاي  زیستی همه جزو دارایی  آب، زمین، جنگل و تنوع 

هـا، خسـارات     المللـی در مـورد آن    اقـدامات محـافظتی کـافی در سـطوح بـین     انجام که عدم 
در کنـار   زیسـت  محـیط داشت. تغییـرات آب و هـوایی و تخریـب     خواهدیپدر را باری  فاجعه 

جهـانی و نهایتـاً گسـترش    ش خسارات وارده به تولید محصوالت کشاورزي به دنبالگرمای
 در هـا   نگرانی افزایش ].5، ص 1[د بودنجهی خواهتو  یبهاي خاص، از پیامدهاي این   بیماري

 محیطـی  زیسـت هـاي    هرچه بیشـتر آالینـده  محیطی و تالش براي کاهش  هاي  هشدار مورد
 تـر   پاك سبز،وتولید وري  بهره سبز، تأمین مدیریت زنجیره مفاهیم جدید نظیر ظهور موجب

بـا   تـأمین هاي مدیریت زنجیـره    سبز تلفیقی از اندیشه تأمینمدیریت زنجیره ]. 2[است   شده
سازي اقدامات سبز متعدد مانند طراحی سبز، خرید سبز، بازیافـت، اسـتفاده مجـدد و      پیاده

اقــدامات مشــارکتی بــا انجــام ســبز و  ، لجســتیکمحیطــی زیســتهــاي   فنّــاوريبازتولیــد، 
توانـد    سـبز مـی   تـأمین مدیریت زنجیـره  ]. 3[و مشتریان است کنندگان توزیع، کنندگان تأمین

هاي هوا، آب و زمین) و اتالف منابع(انرژي، مواد، محصوالت)   اثرات منفی بر محیط(آلودگی
را برآورده کنـد و کـارایی    محیطی زیستهاي صنایع را کاهش دهد، قوانین   ناشی از فعالیت
 يهــا  اگــر بـه پیامــد لـذا،  ]. 4[کیفیـت و هزینــه بهبـود بخشــد   نادیـده گــرفتن مـالی را بــدون  

 و خسـارت  رفـع  کالنی بـراي  هاي  هزینه باید نشود، توجه ها  فعالیت گونه این محیطی زیست
  .]15، ص 5شود[ صرف موضوع این به توجه عدم از ناشی ضایعات

اي در   ، طـی چنـد دهـه اخیـر جایگـاه ویـژه      صـنایع نفتـی  هاي ناشی از   موضوع آلودگی
در جهان به خود اختصاص داده که بار منفـی آن، منتقـدان    زیست محیطحث مربوط به امب

هـا لیتـر نفـت خـام بـه دریاهـا بـر اثـر           ورود میلیون. متنوعی کشانده است هاي بحثرا به 
نفتـی ناشـی از تـردد وسـایل نقلیـه       زائـدات حوادث مختلف دریایی، تخلیه صدها هزار لیتر 

هاي ناشی از فعالیـت صـدها پاالیشـگاه و      ، آلودگیزیست محیطزمینی، دریایی و هوایی به 
دیگـر   محیطـی  زیسـت هـاي    هاي صنایع و آلودگی  ظیم پسابمراکز صنعتی وابسته، حجم ع

، همـه و همـه عالمـت هشـداري اسـت بـه وسـعت        دنـ گرد بازمیبه مواد نفتی  اي گونه بهکه 
نمایـد و    روشـن مـی   پـیش  از  بیشرا  زیست محیطدهکده جهانی، که ضرورت پرداختن به 

در طـول دهـه گذشـته، فشـار زیـادي بـر        بـدین منظـور،   .نمایاند میگریز از آن را ناممکن 
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در زنجیـره   محیطـی  زیسـت صنایع نفتی وجود داشته تـا اقـداماتی بـراي افـزایش عملکـرد      
، 6زیسـت را کـاهش دهنـد[    بر محـیط  شان    خطرناك تأثیراتانجام دهند و بتوانند  شان  تأمین

سـبز در حـوزه صـنایع     تـأمین مـدیریت زنجیـره    اقدامات اجرایی ، شناسایینبنابرای].4ص
دهـد تـا مزایـاي      ها اجـازه مـی    به سازمانچراکه ؛یک ضرورت باشد عنوان بهتواند   نفتی می

 مسئله اصـلی  بنابراین،گردد.  مند بهرهرقابتی پایداري به دست آورند و از عملکرد بلندمدت 
و سـبز در حـوزه صـنایع نفتـی      تأمینمدیریت زنجیره  اقدامات اجرایی ، شناساییپژوهش

  .است پایه قضاوت ذهنی خبرگان در محیط فازي بر ها  میزان اهمیت هر یک از آن تعیین
  

 پژوهشپیشینه  - 2
که براي نخسـتین بـار    گردد برمی 1990سبز، به اوایل سال تأمیني مدیریت زنجیره   سابقه

مطالعـات حـوزه مـدیریت     ،یک دهـه گذشـته   طی ].7[در دانشگاه ایالتی میشیگان مطرح شد
هـاي مفهـومی تـا مطالعـات نظـري        از توسـعه  کـه داشته  فراوانیرشد سبز  تأمینزنجیره 

  ز:ااند عبارتها   برخی از آن .متغیر بوده است
شناسـایی موانـع و توانمندسـازهاي مـدیریت     «]، تحقیقی را با عنوان 8قازیال و همکاران[

انجام دادند. نتایج تحقیق نشان  »کشور مالزيهاي کوچک در   سبز در شرکت تأمینزنجیره 
، ایجاد يریپذ رقابت، آموزش، مقرراتباالي سهامداران، قوانین و  تیو حمادهد که تعهد   می

داخلی و خارجی مانند دولت و  نفعان ذيفرهنگ مناسب، در نظر گرفتن نیاز مشتریان، فشار 
و منفعـت مـالی در    تصـویر شـرکت   بهبودپذیري اجتماعی،   مشتریان، فشار رقبا، مسئولیت

  . هستند تیپراهمسبز بسیار مؤثر و  تأمینمدیریت زنجیره  ياجرا
عملکـرد   توانمندسـازهاي شناسـایی و تعیـین   «]، تحقیقی را با عنوان 9کواي و همکاران[

دهـد کـه     نشـان مـی   قیـ تحقپرداختنـد. نتـایج    »سبز در کشور چـین  تأمینمدیریت زنجیره 
و  تیــفیباکهـایی ماننــد سـازگاري بــا محـیط، حمایــت سـازمانی، منــابع انسـانی        شـاخص 

شایسته، فشار از جانب مشتریان، فشارهاي قانونی، حمایـت دولـت جهـت ارتقـاء عملکـرد      
  .هستند تیاهم باها بسیار مؤثر و   محیطی و اقتصادي سازمان

شناسایی عوامـل حیـاتی در مـدیریت زنجیـره     «]، تحقیقی را با عنوان 10وو و همکاران[
دهد که در مقایسه با ابعـاد دیگـر،     انجام دادند. نتایج نشان می »سبز با رویکرد دیمتل تأمین
هاي حمایت مـدیریت    . و شاخصندتر  و دخالت سازمانی مهم کننده نیتأمهاي مدیریت   عامل

ــت    ــاذ سیاس ــازمان، اتخ ــالی س ــتع ــی زیس ــبز، ارز محیط ــی س ــاب  ، طراح ــابی و انتخ ی
سـبز، خریـد سـبز، بـرآوردن احتیاجـات محیطـی از طریـق اسـتفاده مـواد           کننـدگان  تأمین
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در ایـن تحقیـق    شـده  ییشناسـا هاي فرعی   نسبت به سایر شاخص ستیز طیمح با سازگار
  .هستندتر   یسبز مؤثرتر و حیات تأمینجهت مدیریت زنجیره 

ي اقـدامات سـبز در     بررسـی و توسـعه  ]، پژوهشی را با هـدف  11دان و همکاران[  گوین
هـا جهـت دسـتیابی بـه مزیـت رقـابتی         سـازمان  ایشان معتقدنـد انجام دادند.  تأمینزنجیره 

باشـند.    سبز مـی  تأمینمدیریت زنجیره  ياجرانیازمند  ،پایدار و ارتقاء عملکرد محیطی خود
خریـد سـبز،    هـاي حمایـت مـدیران عـالی سـازمان،       تحقیق نشان داد که شاخصاین نتایج 

ــزو  ــه ای ــت گواهینام ــاخص   14001دریاف ــایر ش ــه س ــبت ب ــوس نس ــتیک معک ــا   ، و لجس ه
  .ترند تیپراهم

هـاي    بررسـی رابطـه عملکـرد بـین فعالیـت     «]، تحقیقی را بـا عنـوان   12الري و همکاران[
انجام دادنـد. نتـایج تحقیـق     »سبز و عملکرد مالی و محیطی در تولید تأمینمدیریت زنجیره 

سبز باعث ارتقاء عملکرد سـازمان   تأمینهاي مدیریت زنجیره   ه توجه به فعالیتنشان داد ک
  در ابعاد مالی و محیطی خواهد شد.

 تـأمین بررسی رابطـه بـین مـدیریت زنجیـره     «]، تحقیقی را با عنوان 13چین و همکاران[
انجـام دادنـد. نتـایج تحقیـق نشـان       »هاي تولیدي در مالزي  سبز و عملکرد پایدار در شرکت

هـاي سـبز از قبیـل خریـد سـبز، تولیـد سـبز،          دهد که رعایت ودر نظـر گـرفتن فعالیـت     می
لجستیک سبز باعث افزایش و ارتقاء عملکرد پایدار در ابعاد اقتصادي، اجتمـاعی و محیطـی   

  شود.  می
ي مـدیریت زنجیـره   یی توانمندسازهاشناسا«پژوهشی را با عنوان  ]،14دابی و همکاران[

هـاي مـدیریت کیفیـت جـامع، مـدیریت        انجام دادند. نتایج نشان داد که شاخص »سبز تأمین
مـدیران   تیـ و حمامناسب، فشارهاي قـانونی، تعهـد   فناوري ، اتخاذ کنندگان تأمینارتباط با 

اي، افزایش سهم بـازار، و منفعـت اقتصـادي در      عالی سازمان، کاهش تولید گازهاي گلخانه
  .هستند تیپراهمسبز بسیار مهم و  تأمینمدیریت زنجیره  ياجرا

بررسـی رابطـه اقـدامات مـدیریت زنجیـره      «]، تحقیقـی را بـا عنـوان    15ونگ و همکاران[
ابتـدا بـا   در ایـن پـژوهش،   انجـام دادنـد.   » 1هاي ثـاي   سبز بر عملگرهاي مالی شرکت تأمین

شامل تدارکات سـبز، تولیـد   سبز  تأمین رهیزنج تیریمد اقداممطالعه ادبیات موضوعی پنج 
نتـایج   شـدند. شناسـایی   زیسـت  محـیط سبز، لجستیک سبز، سازگاري بـا   ونقل حملسبز، 

ها با رویکرد تحلیل رگرسیون چند متغیـره نشـان داد کـه اقـدامات تولیـد سـبز،         تحلیل داده
به ترتیب بیشترین اثر را بـر عملکـرد مـالی     زیست محیطلجستیک معکوس، و سازگاري با 

  ها دارند.  شرکت
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سـبز در   تأمینبررسی اقدامات مدیریت زنجیره «]، تحقیقی با عنوان 16استفان و کومار[
دهـد کـه تولیـد      نشـان مـی  هـا   تحقیق آن. نتایج را انجام دادند»سازي در هند  صنعت اتومبیل

  باشند.  تر می  تر و مهمسبز و لجستیک سبز نسبت به سایر عوامل مؤثر
  

  روش تحقیق - 3
در زمـره   ق،یـ تحق روشو به لحـاظ   يکاربرد قاتیمطالعه به لحاظ هدف، در قالب تحق نیا

این تحقیـق را مـدیران و کارشناسـان شـاغل در حـوزه       جامعه آمارياست.  کمی قاتیتحق
 نـد. ا هتشـکیل داد آشـنا بـه موضـوع تحقیـق      برخـی اسـاتید دانشـگاهی    نیـز  صنایع نفتی و

،و نیز اسـاتید دانشـگاه   HSEاعضاي نمونه شامل مدیران میانی و ارشد، کارشناسان بخش 
د از نـوع قضـاوتی انتخـاب    گیـري هدفمنـ    آشنا به موضوع نحقیق بودند که با روش نمونـه 

مقایسـات زوجـی محقـق سـاخته اسـتفاده         ها از پرسشنامه آوري داده  جهت جمع گردیدند.
نیز از طریق محاسبه نـرخ     پایایی آنتواي صوري و با رویکرد تحلیل مح آنروایی که  شد

مقـدار   کـه یآنجائ. از شـد و تائیـد  ] بررسی 17[ 3به روش ساسیوتورا و باکلی 2ناسازگاري
تحقیـق از   این درها نیز تائید شد.  محاسبه گردید، لذا پایایی آن 1/0نرخ ناسازگاري کمتر از 

اعـداد  متغیرهاي زبانی و  نیرابطه متناظر بنمایانگر  کهاستفاده گردید )1جدول(طیف فازي 
  است.   4ي مثلثیفاز
  

  يو اعداد فاز متغیرهاي زبانی 1 جدول

  ]19[سنجی  اهمیتطیف مربوط به   ]18[روابط درونی نییتعطیف مربوط به 
  اعداد فازي زبانیمتغیرهاي   اعداد فازي  متغیرهاي زبانی

)1،1،1( برابر قًایدق )0,0,0,25( بدون تأثیر  

)5/0، 1، 5/1( برابر نسبتاً )0,0,25,0,5( تأثیر کم  

 )1، 5/1، 2(  ضعیف )0,25,0,5,0,75( تأثیر متوسط
 )5/1، 2، 5/2( مهمنسبتاً )0,5,0,75,1( تأثیر زیاد

)2، 5/2، 3( خیلیمهم )0,75,1,1( تأثیر خیلی زیاد  

)5/2، 3، 5/3 مهم کامًال    

  
کامـل بیـانگر اندیشـه     طور به کالسیکدر حالت اي  فرآیند تحلیل شبکه ی کهیآنجااز 

ساختاري  سازي مدلروش  تلفیق، در این پژوهشمنظور، نیبد ،]19[نیستواقعی افراد 
  اي فازي پیشنهاد شده است. یند تحلیل شبکهآفردر  فازي تفسیري
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  تحقیق مراحل -3-1
بـه ترتیـب انجـام     زیـر سنجی اقدامات سبز در حوزه صنایع نفتی مراحـل    جهت اهمیت

  پذیرفت.
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  (محقق ساخته) خالصه مراحل تحقیق 1شکل 

خیر
 

 بله

سنجی اهمیتمرحله دوم:
اقدامات با بکارگیري 

 FANPرویکرد 

تلفیق رویکرد
FISM

 
در

FA
N

P
 

 فازي زوجی مقایسات ماتریس تشکیل

 فازي قضاوت ماتریس تشکیل

تعیین روابط مرحله دوم: 
درونی با بکارگیري 

 FISMرویکرد 

 فازي شده نرماالیز ماتریس ایجاد

 شده نرماالیز ماتریس نمودن دیفازي

 وقوع ماتریس تشکیل

 اولیه پذیريدسترس تشکیلماتریس

 نهایی پذیريدسترس ماتریس تشکیل

شناسایی مرحله اول:
اقدامات مدیریت زنجیره 

 سبزنیتأم

 بررسی ادبیات موضوعی مطالعه و

 سبز  نیتأمبومی سازي اقدامات مدیریت زنجیره 

 فازيی زوج مقایسات ماتریس تشکیل

 فازي قضاوت ماتریس تشکیل

 SKمحاسبه ارزش 

 
 محاسبه درجه بزرگی

 محاسبه اوزان نابهنجار

 محاسبه اوزان بهنجار

تمامی اوزان درونی و 

بیرونی محاسبه 

 که اقدامات مدیریت سبزترسیم شب

هب
گ

ش چان
ي رو

کارگیر
 

ماتریس اوزان 

 درونی

 ماتریس اوزان نهایی
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  سبز صنایع نفتی تأمینمدیریت زنجیره شناسایی اقدامات مؤثر  -3-1-1
در پژوهش حاضر، ابتدا با مطالعه و بررسی ادبیات موجود، اقدامات مدیریت زنجیـره  

در حـوزه   شـده  ییشناسااقدامات  سازي بومیسبز استخراج شدند. سپس جهت  تأمین
براي ضـریب کنـدال    83/0محاسبه مقدار  که شدصنایع نفتی از رویکرد دلفی استفاده 

که اعضاي پانل اتفاق نظـر بسـیار قـوي روي اقـدامات مـورد       دادنشان  در دور سوم
  مطالعه دارند.

  
  اقدامات سنجی اهمیت جهت تلفیقی مراحل رویکرد -3-1-2

   هاي زیر انجام گرفت:  براساس گارم سبز تأمینسنجی اقدامات مدیریت زنجیره  اهمیت
  

  سبز تأمین زنجیره مدیریت تعیین روابط درونی اقدامات -3-1-2-1
سـاختاري   سـازي  مـدل تعیین روابط درونی اقـدامات از رویکـرد    این تحقیق، جهت در

  :شدبه ترتیب زیر استفاده  فازيتفسیري 
  

  تشکیل ماتریس مقایسات زوجی فازي -3-1-2-1-1
  ].20[)، نمایانگر فرم کلی ماتریس مقایسات زوجی است2شکل(
  

D =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡ P P … P

P − d … d
P
⋮

P

d
⋮

d

− …
⋮

d
−
…

d
⋮
− ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

	

  فرم کلی ماتریس مقایسات زوجی 2 شکل

  
dام، iبیانگر عنصر  Pدر شکل فوق، = l 	, m , u  عنصـر  تـأثیر بیانگر میزانi ام

ز نیـ  وحد بـاالي عـدد فـازي مثلثـی     حد وسط،  حد پایین،  ام، jبر عنصر
  ].21[است ماتریس مقایسات زوجی 
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  فازي تشکیل ماتریس قضاوت -3-1-2-1-2
هاي مقایسات زوجـی بـا ادغـام نظـرات، مـاتریس قضـاوت یـا          پس از تشکیل ماتریس

  ].3[)، نمایانگر فرم کلی ماتریس قضاوت است3. شکل(شود میادغامی تشکیل 
  

G = 

− g … g
g
⋮

−
⋮

…
−

…
…

g … … −
  

  قضاوت سیماترفرم کلی   3شکل
  

  ].22[شود  می) استفاده 2از میانگین هندسی نظرات بر اساس رابطه(این ماتریس در 
  

= ( , ,⋯ , ) /  )2(  
  

  نمایانگر تعداد خبرگان است. kدر رابطه فوق، 
  

  فازي ایجاد ماتریس نرماالیزشده -3-1-2-1-3
شـود. بـدین     آورده مـی  بهدسـت از روي مـاتریس قضـاوت   ) N(ماتریس نرماالیز شده

  ].22[شود  می) محاسبه 3از طریق رابطه( γمنظور، ابتدا مقدار 
  

γ = max1≤i≤n ∑ uij
n
j=1  )3(  

  
. پـس از  اسـت نمایانگر حد باالي اعـداد فـازي مـاتریس قضـاوت      uدر رابطه فوق،

  شود.  ) تقسیم می4رابطه( مانند بهγ، تمامی عناصر ماتریس قضاوت بر عدد γمحاسبه
  

N =   )4(  
 

  شدهماتریس نرماالیز دیفازي نمودن -3-1-2-1-4
د. امـا  هـاي مختلفـی از قبیـل بـرش وجـود دار       اعداد فـازي روش  نمودن يفازیدجهت 

  .]23[آید  می بهدست) 5از طریق رابطه( 5که بهترین عملکرد غیرفازيمعتقدند محققان 
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BNP =
	

+ l 	 )5(  
 

  6محاسبه حد آستانه -3-1-2-1-5
دیفازي سـ یماترمیـانگین حسـابی اعـداد     حد آستانه از طریـق روش در تحقیق حاضر، 

  ].23[شود  می) محاسبه 6رابطه(بر اساس ،به دلیل تعدد تکرار در تحقیقات مشابه ،شده
  

)6(  C =
∑ ∑ a

n  

  
a ،nو	c1يازادهنده مقادیر دیفازي شده بـه    به ترتیب نشان ≤ i ≤ n	  1و ≤ j ≤ n ،

  . استو مقدار حد آستانه تعداد عنصر 
  

  7تشکیل ماتریس وقوع -3-1-2-1-6
شـوند. اگـر     با مقـدار حـد آسـتانه مقایسـه مـی      کی به کیعناصر ماتریس دیفازي شده 

آنگـاه در درایـه    حد آستانه و یا مساوي بـا آن بـود،   عنصري داراي مقداري بیشتر از
، عـدد صـفر جـایگزین    نصـورت یاشـود و در غیـر     عدد یک قرار داده می ،متناظر با آن

  ].24[شود  می
  

  8پذیري اولیه  تشکیل ماتریس دسترس -3-1-2-1-7
) 7عد خود بر اسـاس رابطـه(  با ماتریس همانی هم ب ماتریس وقوعجمع از ،سیماتراین 

  ].25[شود  میایجاد 
  

)7(  M = R + I 

  
، وقـوع، و همـانی   هیـ اول يرپذی  دسترس  هاي  نمایانگر ماتریس I	R،	M،در رابطه فوق، 

  . هستند
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  پذیري نهایی  تشکیل ماتریس دسترس -3-1-2-1-8
  ].25[دآی  می به دست) 8براساس رابطه(پذیري نهایی   ماتریس دسترسدر ادامه 

  
)8(  M∗ = M = M 		, k > 1 

  
M∗  وk نهایی و یک عدد طبیعی هستند. يرپذی  دسترس  به ترتیب نمایانگر ماتریس  

  
 قضاوت فازي  و مقایسات زوجی هاي ماتریستشکیل  -3-1-2-2

شوند. در ایـن مرحلـه بـر      ها با انجام مقایسات زوجی حاصل می  شاخصاهمیت نسبی 
، اهمیـت نسـبی   )1(جـدول گیـري از اعـداد فـازي      اساس نظرات افراد خبـره و بـا بهـره   

] و 22[شـده  ماتریس مقایسات زوجی تشـکیل   نسبت به یکدیگر محاسبه وها   شاخص
  .شود تشکیل میاز طریق میانگین هندسی اعداد فازي  ، ماتریس گروهیسپس

  
  محاسبه اوزان اولیه  -3-1-2-3

کـه   ]22[شود  استفاده می 10چانگ 9اي  از روش تحلیل توسعه اوزان اولیهبراي محاسبه 
  از:  اند عبارتآن  هاي مگا
  

 kSمحاسبه ارزش -3-1-2-3-1
ارزش 

kS  شود میمحاسبه ) 9بر اساس رابطه(براي هر یک از سطرها:  
  

)9           (                   
1

111

-

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
å
=

å
=

Äå
=

=
n

j ijM
m

i

n

j ijMKS  

  
  . است عدد فازي در ماتریس گروهی و شماره شاخصبیانگر  kدر آن 

  
  محاسبه درجه بزرگی -3-1-2-3-2

 بـه دسـت  ) 10رابطـه(  شـان از   د فازي مثلثی باشـند، درجـه بزرگـی   اعدا2Mو 1Mاگر
  آید.  می
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)10(              
ïî

ï
í
ì

Ç=<

³=³

otherwiseMMhgtMMV

mmifMMV

����
����

2121

21121  

  

  و داریم
  

)()(
)(

1221

21
21 mmLU

LUMMhgt
-+-

-
=Ç  

  

بـه  ) 11رابطـه( عـدد فـازي دیگـر از     kنسبت بهمیزان بزرگی یک عدد فازي مثلثی 
  .آید می دست
  

)1(...)21()...,,21( kMMVandandMMVkMMMV ³³=³   
)11(  

  
  هاي نابهنجار  محاسبه وزن -3-1-2-3-3

  .شود عمل می) 12بر اساس رابطه(زوجی  ها در ماتریس مقایسات محاسبه وزن شاخص
  

)12      (      { } iknkkSiSVixw ¹=³= ,,...,3,2,1)(min)('  
  

  :خواهد شدزیر  صورت بهها  بنابراین بردار وزن شاخص
  

[ ] t
nxwxwxww )(...,),(),( '

2
'

1
'' =  

  

  همان بردار ضرایب غیر بهنجار است.   که 
  

  هاي بهنجار محاسبه وزن -3-1-2-3-4
  شود. میآورده  به دست) 13بر اساس رابطه(بردار بهنجار به 

 

)13  (     
å
=

= n

k kxw

kxw
kxw

1
)('

)('
)(
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  همان بردار ضرایب بهنجار است. که 
  

  تشکیل سوپر ماتریس -3-1-2-3-5
) و ماتریساوزان درونـی  Wمحاسبه برداروزن محلی اقدامات نسبت به هدف(پس از 

  .شود می) تشکیل 4شکل( مانند به مسئلهسوپرماتریس ، )Wاقدامات(
  

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ G C … C

G 1 0 0 0
C
⋮

C
(W ) (W )

⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
 

  سوپر ماتریس 4شکل

  
  .]22[شد محاسبه  )14() بر اساس رابطهWANPبردار وزن نهایی اقدامات(در ادامه، 

  
= 	W × W  )14(  

 
  هاي تحقیق  یافته -4

سـبز   تـأمین در ابتدا با مطالعه و بررسی ادبیـات موجـود، اقـدامات مـدیریت زنجیـره      
و دلفی اقـدامات   تحلیل محتواي متنی هاي  رویکردبا بکارگیري  ،استخراج شدند. سپس

احصـاء   )،2نهایی مدیریت زنجیره تأمین سبز در حوزه صنایع نفتی بـه ماننـد جـدول(   
  شد.

  سبز تأمیناقدامات نهایی مدیریت زنجیره  2جدول

  منبع و مآخذ  نماد اقدام ردیف
  ]10؛9؛ C1 ]4 الزامات قانونی و مقررات 1

 ]13؛C2 ]10 نفعان ارتباط و تعامل با ذي 2
 ]12؛C3 ]11 يگذار هیسرمامالی و بهبود  3
 ]13؛C4 ]9 تولید و عملیات سبز  4
 ]16؛C5 ]10  خرید و تأمین سبز  5
 ]13؛C6 ]10  طراحی سبز 6
 ]14؛C7 ]10  مدیریت مصرف انرژي و منابع  7
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  منبع و مآخذ  نماد اقدام ردیف
 ]10؛C8 ]4  مدیریت پسماند و بازیافت  8
 ]11؛10؛C9 ]4  مدیریت محیط داخلی  9
 ]16؛13؛C10 ]11 مدیریت محیط بیرونی  10
 ]13؛C11 ]10  اي  مدیریت گاز گلخانه  11
 ]13؛11؛C12 ]9 آموزش، پژوهش و فرهنگ سبز  12
 ]16؛14؛C13 ]13  لجستیک معکوس 13
 ]17؛C14 ]12  ، و توزیع سبزونقل حملي، انباردار  14
 ]10؛C15 ]4 فنّاوري سبز 15

  
رویکـرد   گیـري    بـا بهـره   اقـدامات  درونـی بـین   روابـط ، پس از شناسـایی اقـدامات  

  ) احصاء گردیدند. 3مانند جدول( سازي ساختاري تفسیري فازي به مدل
  

  نهایی يریپذ دسترس اتریسم 3 جدول

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 

C1 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

C2 0  1  1  0  0  0  1  0  0  1  0  1  0  0  0  

C3 0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  

C4 0  0  1  1  0  0  1  0  0  1  1  0  0  1  0  

C5 0  1  1  1  1  0  1  0  0  1  1  1  0  1  0  

C6 0  0  1  1  0  1  1  1  0  1  1  0  1  1  0  

C7 0  0  1  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  

C8 0  0  1  0  0  0  0  1  0  1  1  0  1  0  0  

C9 0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

C10 0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  

C11 0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  

C12 0  0  1  0  0  0  1  0  0  1  0  1  0  0  0  

C13 0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  1  0  1  0  0  

C14 0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  1  0  

C15 0  0  1  1  0  0  1  1  0  1  1  0  1  1  1  

  
  .است) 5شکل( مانند بهاي تحقیق   در ادامه، ساختار شبکه
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  اي   ساختار شبکه 5 شکل

  
جیم خاطر حبه . شدهاي مقایسات زوجی تشکیل   ، ماتریسمسئلهپس از ترسیم شبکه 

  .شداشاره ) 4مانند جدول( ادغامی نظرات خبرگان   ماتریستنها بودن محاسبات، 
  

  سبزقضاوتاقداماتماتریس  4جدول 

 C1 C2   C14 C15 
C1 1 1 1 1 38/1 86/1 

  

52/1 86/1 77/7 23/1 27/1 49/1 

C2 0,536 0,725 1 1 1 1 85/0 14/1 39/1 93/0 08/1 19/1 

    

C14 44/0 54/0 66/0 72/0 87/0 18/1 1 1 1 96/0 27/1 58/1 

C15 67/0 73/0 81/0 84/0 92/0 07/1 64/0 79/0 04/1 1 1 1 

  
، مـاتریس قضـاوت   اعداد فـازي سطریجمع ابتدا جهت محاسبه اوزان محلی،  ،سپس

  . شدمحاسبه  )5(جدول مانند به) 9گیري از رابطه(  ها با بهرهiSارزش ها و  مع کل آنج
  

 اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز صنایع نفتی
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ها، و ارزش  کل آن جمعجمع سطري اعداد فازي ماتریس قضاوت،  5 دولج
iSها  

ارزش L M U  قضاوت ماتریس امiجمع سطر
iSها  

R1 71/16 85/20 71/24 Si L M U 
R2 67/10 14/12 98/17 S1 061/0 104/0 151/0 
R3 87/10 77/10 61/17 S2 039/0 061/0 11/0 
R4 49/11 28/14 23/18 S3 04/0 054/0 108/0 
R5 76/11 32/12 18/21 S4 043/0 071/0  112/0 
R6 22/10 38/13 35/17 S5 043/0 063/0 13/0 
R7 88/8 43/12 95/16 S6 038/0 067/0 106/0 
R8 77/10 13/13 73/17 S7 033/0 062/0 104/0 
R9 86/11 75/15 63/19 S8 04/0 066/0 109/0 
R10 72/9 91/12 85/17 S9 044/0  079/0 12/0 
R11 79/10 56/12 17/17 S10 036/0 065/0 109/0 
R12 42/9 13/12 23/18 S11 04/0 063/0 105/0 
R13 72/9 44/12 64/16 S12 035/0 066/0 112/0 
R14 23/10 71/12 16/17 S13 036/0 062/0 102/0 
R15 21/10 11,225 04/14 S14 038/0 064/0 105/0 
 S15 037/0 056/0 086/0 45/272 046/200 34/163 کلجمع 

  

درجه بزرگی ،)6(جدول
jS نسبت بهها

iSدهد  را نشان میها.  
  

درجه بزرگی  6 جدول
jS ها را نسبت به

iSها  

V(Sj / Si) S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S14 S14 S15 

S1 1 53/0 48/0 61/0 62/0 55/0 5/0 55/0 0,70 55/0 51/0 57/0 49/0 52/0 34/0 
S2 1 1 91/0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 91/0 
S3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
S4 1 86/0 0,79 1 9/0 93/0 87/0 92/0 1 91/0 88/0 92/0 87/0 89/0 74/0 
S5 1 89/0 89/0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 89/0 
S6 1 92/0 84/0 1 95/0 1 93/0 98/0 1 97/0 94/0 98/0 93/0 95/0 83/0 
S7 1 98/0 9/0 1 99/0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9/0 
S8 1 93/0 85/0 1 96/0 1 95/0 1 1 98/0 96/0 1 95/0 97/0 83/0 
S9 1 79/0 72/0 9/0 83/0 84/0 78/0 83/0 1 82/0 79/0 84/0 78/0 8/0 65/0 
S10 1 95/0 87/0 1 97/0 1 97/0 1 1 1 98/0 1 97/0 99/0 86/0 
S11 1 97/0 88/0 1 99/0 1 99/0 1 1 1 1 1 99/0 1 87/0 
S12 1 94/0 86/0 1 96/0 1 95/0 1 1 98/0 96/0 1 95/0 97/0 84/0 
S13 1 98/0 9/0 1 99/0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 89/0 
S14 1 96/0 88/0 1 98/0 1 98/0 1 1 1 99/0 1 98/0 1 87/0 
S15 1 1 97/0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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از طریـق  سـبز بـه ترتیـب     تـأمین و بهنجار اقـدامات زنجیـره    نابهنجاراوزان  سپس
) را 21W)، بـردار اوزان بهنجـار(بردار   7جـدول(  .ندشـد محاسبه  )13( و) 12(هاي رابطه

  دهد.  نشان می
  

  21Wبردار 7 جدول

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 

21W  118/0 063/0 057/0 071/0 073/0 064/0 059/0 065/0 082/0 064/0 06/0 067/0 058/0 061/0 04/0 

  
فرض ا ب، )22Wماتریسسبز( تأمیناقدامات زنجیره ماتریس اوزان بهنجار  در ادامه،

 مقـادیر غیـر صـفر   ، 22Wدر مـاتریس . شـدند محاسـبه   ،شـان  نیمـاب  درونیوابستگی 
ام نسبت به سایر اقدامات بـا توجـه بـه    iاقدام در سطر ینسب تیاهمام، نمایانگر ijدرایه

ام رابطه jستون ام با اقدامiاست که اگر مابین اقدام سطر گفتنی .استام jاقدام در ستون
  گیرد.  می، مقدار صفر 22Wدرونی وجود نداشته باشد، درایه متناظر با آن در ماتریس

  
  22Wماتریس  8 جدول

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 

C1 1 305/0  113/0  205/0  373/0  406/0  176/0  286/0  531/0  128/0  133/0  25/0  192/0  231/0  36/0  

C2 0 218/0  073/0  0 0 0 084/0  0 0 07/0  0 168/0  0 0 0 

C3 0 0 059/0  0 0 0 0 0 0 059/0  0 0 0 0 0 

C4 0 0 069/0  015/0  0 0 096/0  0 0 064/0  085/0  0 0 119/0  0 

C5 0 0,237/0 077/0  155/0  307/0  0 122/0  0 0 062/0  113/0  175/0  0 113/0  0 

C6 0 0 076/0  168/0  0 245/0  125/0  189/0  0 071/0  083/0  0 0,170 171/0  0 

C7 0 0 064/0  0 0 0 118/0  0 0 064/0  0 0 0 0 0 

C8 0 0 069/0  0 0 0 0 166/0  0 071/0  086/0  0 169/0  0 0 

C9 0 24/0  071/0  176/0  32/0  35/0  098/0  164/0  469/0  063/0  104/0  211/0  172/0  176/0  322/0  

C10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 067/0  0 0 0 0 0 

C11 0 0 068/0  0 0 0 0 0 0 058/0  101/0  0 0 0 0 

C12 0 0 059/0  0 0 0 088/0  0 0 066/0  0 196/0  0 0 0 

C13 0 0 072/0  0 0 0 0 0 0 053/0  13/0  0 15/0  0 0 

C14 0 0 071/0  0 0 0 0 0 0 058/0  077/0  0 0 099/0  0 

C15 0 0 058/0  147/0  0 0 094/0  196/0  0 046/0  087/0  0 148/0  109/0  318/0  



 انو همکار رپو  احمد قربان   ____________________________  ... یریت زنجیره تأمیندسنجی اقدامات م اهمیت

283  

  .شدل ی) تشک9جدول( مانند به مسئلهسوپرماتریس  در ادامه،
  

  سوپر ماتریس 9 جدول

 G C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 

G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C1 118/0 1 305/0  113/0  205/0  373/0  406/0  176/0  286/0  531/0  128/0  133/0  25/0  192/0  231/0  36/0  

C2 063/0 0 218/0  073/0  0 0 0 084/0  0 0 07/0  0 168/0  0 0 0 

C3 057/0 0 0 059/0  0 0 0 0 0 0 059/0  0 0 0 0 0 

C4 071/0 0 0 069/0  015/0  0 0 096/0  0 0 064/0  085/0  0 0 119/0  0 

C5 073/0 0 0,237/0  077/0  155/0  307/0  0 122/0  0 0 062/0  113/0  175/0  0 113/0  0 

C6 064/0 0 0 076/0  168/0  0 245/0  125/0  189/0  0 071/0  083/0  0 0,170 171/0  0 

C7 059/0 0 0 064/0  0 0 0 118/0  0 0 064/0  0 0 0 0 0 

C8 065/0 0 0 069/0  0 0 0 0 166/0  0 071/0  086/0  0 169/0  0 0 

C9 082/0 0 24/0  071/0  176/0  32/0  35/0  098/0  164/0  469/0  063/0  104/0  211/0  172/0  176/0  322/0  

C10 064/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 067/0  0 0 0 0 0 

C11 06/0 0 0 068/0  0 0 0 0 0 0 058/0  101/0  0 0 0 0 

C12 067/0 0 0 059/0  0 0 0 088/0  0 0 066/0  0 196/0  0 0 0 

C13 058/0 0 0 072/0  0 0 0 0 0 0 053/0  13/0  0 15/0  0 0 

C14 061/0 0 0 071/0  0 0 0 0 0 0 058/0  077/0  0 0 099/0  0 

C15 04/0 0 0 058/0  147/0  0 0 094/0  196/0  0 046/0  087/0  0 148/0  109/0  318/0  

  
بـه  )10جـدول(  مانند به )14بر اساس رابطه( )WANP(بردار وزن نهایی اقداماتسپس، 

  .آمد دست
  

  WANP بردار یعنی اقدامات نهایی برداروزن 10ل جدو

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 

WANP  354/0 038/0 007/0 0368/0 089/0 0815/0 0147/0 034/0 189/0 004/0 0137/0 0258/0 0239/0 0184/0 0679/0

  
الزامـات  »  هـاي   اقـدام  بر پایه نظرات خبرگان این تحقیق، دهد که  نشان می جدول فوق

و  »سـبز  یطراحـ «، »سـبز  تأمینو  دیخر« ،»یداخل طیمح یتریمد« ،»و مقررات یقانون
  ند.وزن نهایی بیشتري نسبت به سایرین دار »سبز فّناوري«
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  گیري نتیجه -5
ی پیرامـون عملیـات تولیـدي صـنایع،     زیسـت  محـیط هـاي    در چند دهـه گذشـته، دغدغـه   

داشته تا از اقدامات سبز در فرآیندهاي مختلـف زنجیـره    برآنهاي مختلف را   سازمان
فلسـفه مهـم    کیـ عنوان بـه سـبز   تـأمین  رهیـ زنج تیریمـد چراکـه   ؛اسـتفاده کننـد   تأمین

و یک رویکرد پیشـگیرانه جهـت افـزایش عملکـرد      یطیدر کاهش خطرات مح یسازمان
بـدین منظـور،    شـود.   یمیتلقها   و دستیابی به مزایاي رقابتی در سازمان محیطی زیست

 تـأمین  زنجیره مدیریت اقدامات سنجی  شناسایی و اهمیت ،حاضر هدف اصلی پژوهش
دقیـق   مطالعـه و بررسـی   براسـاس ، در ایتـدا  اسـت.  ایـران  نفتی صنایع حوزه در سبز

. شـدند سـبز شناسـایی    تـأمین مـدیریت زنجیـره    رگذاریتأثاقدامات ادبیات موضوعی، 
  بهـره از نظرات خبرگـان  حوزه صنایع نفتی،  در زباقدامات س سازي  بومیجهت سپس 
 سـازي  مـدل رویکرد  تلفیقاقدامات احصاء شده از  سنجی  میتاهجهت در ادامه،  بردهو

  . شداستفاده اي فازي   فرآیند تحلیل شبکهساختاري تفسیري فازي در 
 ،»یداخل طیمح یتریمد« ،»و مقررات یالزامات قانون«هاي   اقدام که دادها نشان   یافته

، 3545/0نهـایی  به ترتیب اوزان» سبز فّناوري«و  »سبز یطراح«، »سبز تأمینو  دیخر«
 کـــهگـــر آن اســـت  بیـــانتحقیـــق نتـــایج  دارنـــد.را 081/0،0679/0، 089/0، 1899/0

و  دیـ خر«، »سبز یطراح«، »یداخل طیمح یتریمد« ،»و مقررات یالزامات قانون«اقدامات
ر نسبت بـه سـایر اقـدامات د   بیشتر  نهاییاهمیت  يدارا» سبز فّناوري«، و »سبز تأمین

اسـت کـه    گفتنـی . هسـتند  نایع نفتی داخل کشـور سبز ص تأمینحوزه مدیریت زنجیره 
 طیمحـ  یتریمـد «و  »و مقـررات  یالزامات قانون«با انجام تحقیقی،  ]9کواي و همکاران[

دان و   گــوین. بودنــدهــاي ســبز معرفــی نمــوده   تــرین اقــدام مهــم عنــوان بــهرا  »یداخلـ 
 عنــوان بــهرا  »ســبز خریــد«و  »یداخلــ طیمحــ یتریمــد«اقــدامات نیــز ، ]11همکــاران[

 تـأمین اصـلی اجـراي زنجیـره     ارکـان از این اقدامات لذا،  ؛پراهمیت دانستند هاي  محرك
 بنـابراین،  کننـد.  دیکته می ها سازمان به را محیطی زیست مسائل رعایت که سبز هستند

قـدامات  بر ایـن ا سـبز مـدیریت   ياجـرا جهـت   شـود  میشـنهاد یپصنایع نفتی  مدیران به
 سازي هر یک پیادهممکن است باید توجه داشت که البته،  .بیشتري داشته باشندمرکز ت

 شـود  مـی توصـیه  لذا  ؛را به همراه داشته باشد موانع و تضادهاي بسیاري از اقدامات،
 بـه  توجه باهمچنین  .نمایند واکاوي را اجرایی اقدامات موانع نیمحقق آتی، مطالعات در
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، شـود   مـی  پیشـنهاد  سـیمان  ماننـد  دیگـر  تولیدي صنایع محیطی زیست فراوان آلودگی
 گونـه   ایـن  در سـبز  تـأمین  ي  شناسایی اقدامات اجرایـی زنجیـره   موضوع با تحقیقاتی

میـزان اهمیـت   ، تعیـین  حاضر تحقیق   تیمحدودترین   جدي. شود اجرا و تعریف صنایع
 يازابـه   که،چراپذیرد  می صورتخبرگان  ذهنیي ها  قضاوت مبنايبرکه  است اقدامات
درك  منظـور  بـه تواننـد    لذا محققان مـی  .شود میحاصل  متفاوت نتایج ،ختلفم خبرگان

 روش سـبز از  تـأمین مـدیریت زنجیـره   مختلـف  اقدامات تر چگونگی روابط میان   دقیق
ایـن  ینـد محاسـبات   آطوالنی بـودن فر  استفاده نمایند. 11ساختاريسازي معادالت   مدل

، هم در بخش تعیین روابط درونی و هم در بخش اهمیت سـنجی اقـدامات   تلفیقی   روش
  .است تحقیقمحدودیت دیگر 
  

  ها نوشت پی -6
1. Thai 
2. Inconsistency Rate 
3. Csutora & Buckley 
4. Triangular fuzzy numbers 
5. best non-fuzzy performance: BNP 
6. Threshold 
7. Incidence matrix 
8. Initial Reachability Matrix 
9. Extent Analysis Method 
10. Chang 
11. Structural Equation Modeling 

 
  
  منابع -7

[1] Goldin, I., Reinert, K. (2007) "Globalization for development: trade, finance, 

aid, migration, and policy",World Bank Publications. 

[2] Zhu Q, Sarkis J. (2006)"an inter-sectoral comparison of green supply chain 

management in China: drivers and practices". Journal of Cleaner Production, 

14(5), 472–86. 

[3] Tseng, M. (2013) "Modeling sustainable production indicators with linguistic 

preferences", Journal of Cleaner Production, 40, 46-56. 



 1396 پاییز، 3، شماره 2دوره   __________________________________ گیري هاي نوین در تصمیم پژوهش

286  

[4] Sarpong,S., Sarkis, J., Wang, X.(2016) "Assessing green supply chain 

practices in the Ghanaian mining industry: A framework and evaluation", 

International Journal of Production Economics,181, 325–341. 

[5] Huang, N,(2001)" Eco-Efficiency and an Overview of Green Productivity", 

Conference on Enhancing Competitiveness through Green Productivity, 

China, 25-27. 

[6] Jaafari, a., Sayeban, m., Hanaie, M. (1387)"Vision for the petrochemical 

industry in the region and the world". The first Iranian Petrochemical 

Conference. Tehran. 
[7] Sirvastava, K. (2007)"Green supply-chain management: a state-of-the-art 

literature review". International Journal of Management Reviews, 9, 53-80. 

[8] Ghazilla, R., Sakundarini, N., Rashid, S.(2015) "Drivers and barriers analysis 

for green manufacturing practices in Malaysian SMEs: A Preliminary 

Findings". Procedia CIRP, 26: 658 – 663. 

[9] Kuei C-H, Madu CN, Chow WS, Chen Y, (2015)"Determinants and 

Associated Performance Improvement of Green Supply Chain Management in 

China", Journal of Cleaner Production,95:163-173. 

[10] Wu, K., Liao, C, Tseng, M., Chiu, A.(2015) "Exploring decisive factorsin 

green supply chain practices under uncertainty". Production Economics, 159: 

147–157. 

[11] Govindan, K., Khodaverdi, R., Vafadarnikjoo, A.,(2015)"Intuitionistic fuzzy 

based dematelmethod for developing green practices and performances in a 

green supply chain", Expert Systems with Applications.42(20): 7207–7220. 

[12] Laari, S., Töyli, J., Solakivi, T., Ojal, L. (2015)"Firm performance and 

customer-driven green supply chain management",Journal of Cleaner 

Production,112(3):1960–1970. 

[13] Chin, T, Tat, H, Sulaiman, T, (2015),"Green Supply Chain Management, 

Environmental Collaboration and Sustainability Performance", 12th Global 

Conference on Sustainable Manufacturing, 26:695 – 699. 



 انو همکار رپو  احمد قربان   ____________________________  ... یریت زنجیره تأمیندسنجی اقدامات م اهمیت

287  

[14] Dubeya, R.,  Gunasekaranb, A, Papadopoulosc, T., Childed, S. (2015)"Green 

supply chain management enablers: Mixed methods research",Sustainable 

Production and Consumption, 4:72–88. 

[15] Wong, K, Y., Witb, T., Sopadang, A. (2015) "Positive Influence of Green 

Supply Chain Operations on Thai Electronic Firms Financial Performance". 

Procedia Engineering, 118: 683 – 690. 

[16] Stephen, G,  Kumar. R. (2015)"The Implementation of Green Supply Chain 

Management Practices in Automobile Industry"International Journal of 

Innovative Research in Science, Engineering and Technology,4(4):53-64. 

[17] Csutora, R, Buckley, J, (2001) "Fuzzy hierarchical analysis: the Lambda-Max 

method".  Fuzzy Sets and Systems, 120(2): 181–195. 

[18] Akyuz, E., Celik, E.,(2015). " A Fuzzy DEMATEL method to evaluate critical 

operational hazards during gas freeing in crude oil tankers", Journal of Loss 

Prevention in the Process Industries, 38: 243–253. 

[19] Nilashi, M, Ahmadi, H., Ahani, A., Ravangard, R, Ibrahim, O, (2015) 

"Determining the importance of Hospital Information System adoption factors 

using Fuzzy Analyticl Network Process (ANP)".Technological Forecasting 

and Social Change, 111: 244–264. 

[20] Tseng, M, Chiu, A. (2013)"Evaluating firm’s green supply chain management 

in linguistic preferences", Journal of Cleaner Production, 40: 22-31. 

[21] Jeng, D.(2015)"Generating a causal model of supply chain collaboration using 

the fuzzy DEMATEL technique". Computers & Industrial Engineering, 87: 

283–295. 

[22] Zulkifli, N., Abdullah, L.(2015). "Integration of fuzzy AHP and interval type-2 

fuzzy DEMATEL: An application to human resource management", Expert 

Systems with Applications, 42: 4397–4409. 

[23] Gumus, A, Yayla, A. Y., Celik, E., Yildiz, A, (2013) "A combined fuzzy-ahp 

and fuzzy-gramethodology for hydrogen energy storage method selection in 

Turkey". Energies, 6 (6): 3017 - 3032. 



 1396 پاییز، 3، شماره 2دوره   __________________________________ گیري هاي نوین در تصمیم پژوهش

288  

[24] Bacudioa, L, (2016) "Analyzing barriers for implementing industrial symbiotic 

networks using DEMATEL",Sustainableproduction and consumption,7:57–65. 

[25] Xiong,G., Li, L., Hao, J. (2011) "2-Tuple Linguistic Fuzzy ISM and Its 

Application", Fuzzy Information and Engineering, 353–362. 

 

 


