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 چکیده

دهد،  یقرار م  ریرا تحت تاث   ستی ز  طیکه محپایدار    نیمتأ  رهیزنجحیطه  در  حائز اهمیت  از موضوعات    یکی
  ،یاقتصاد  یامدها یپ  مسئله  نی است. عدم توجه به ا  ن یتام  رهیزنج  یمنتشر شده از اجزا  ی آلودگ  زانیم

ز  یاجتماع پ  یفراوان  یطیمح  ستیو  داشت.  یدر  پرداخته    خواهد  این مهم  به  تحقیق  این  در  بنابراین، 
که در آن تنها    گرددمیارائه    داریپا  ن یتام  رهیشبکه زنج  یطراح  یبرا  نوینیمدل  شود. در این مطالعه،  می

-زا به محیطآسیب  سایر تسهیالتو    داشته باشند   تیتوانند فعالیم   ستیزطیمح  سازگار با  تسهیالت
این، جهت افزایش توسعه یافتگی و بهبود وضعیت معیشتی  برعالوه  شوند.  ی و نوساز  ریتعم  دیبا  زیست،

 لیبا پتانس  افتهیمناطق کمتر توسعه  میان  از    و اجتماعی مردم، در مدل پیشنهادی، مکان احداث تولیدکننده
ورهای  گردد. برای محاسبه پتانسیل رشد مناطق معیارهایی مانند نزدیکی به کشمی انتخاب شتریرشد ب

گیری  های تصمیمباالتر، نرخ بیکاری، تعداد معادن و غیره در نظر گرفته شده و با تکنیک  GDPهمسایه با  
می یکپارچه  روش  نیاگردند. روش شناسی  چندمعیاره  با  ابتدا  که  است  این صورت  به  های  پژوهش 

گردد. ها بهینه سازی می گیری، برای هر منطقه امتیازی محاسبه شده و سپس مساله با این امتیازتصمیم
تکنیک با  رشد هر منطقه  پتانسیل  امتیاز  مرحله محاسبه  دو  پیشنهادی شامل  های  در واقع، مدلسازی 

عملکرد تصمیم گیری چند معیاره و سپس فرموله بندی مسأله شبکه زنجیره تأمین پایدار است. در پایان،  
مطالعه  های لجستیک در یک  اری سیستمکاهش اثرات زیست محیطی برای بهبود پایدو  مدل پیشنهادی  

میو  بررسی    موردی داده  ارائه  شود.  نشان  متفاوت  حساسیت  تحلیل  چند  مدل،  اعتبارسنجی  جهت 
 . استدهنده کارایی و اثربخشی مدل نشان تحلیل محاسباتیونتایج تجزیه گردد.می

  تصمیم گیری چند معیارهیدار،  پا یطی، توسعه  مح  یستز  طراحی شبکه زنجیره تأمین ، اثرات:  هاکلیدواژه
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 مقدمه  -1
آگاهی زیست محیطی رو به رشد جهانی و افزایش قوانین و مقررات، باعث شده است تا رویکرد  

ها به منظور دستیابی پایداری و حرکت به سمت آن، به عنوان یکی از موضوعات مهم شرکت
های اثرات زیست محیطی و اجتماعی در فعالیتبه محیط زیست پایدار مطرح شود. توجه به  

مشتمل شده است که    "زنجیره تأمین  پایدار"  لجستیک منجر به ایجاد یک الگوی جدید به نام 
. با وجود اهمیت این موضوع  [1]است  سه بعد مسائل اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی    بر

این   به  اندکی  مقاالت  این شکاف .  [2]  اندپرداخته  بحث تعداد  برای  فرصت بسیاری  بنابراین 
 تحقیقاتی وجود دارد که این پژوهش درصدد پوشش آن است. 

کنند و مسائل زیست  ها به سمت مدیریت زنجیره تأمین پایدار حرکت میاکنون بیشتر شرکت
گویندان    کنند. همان طور کهعملکرد زیست محیطی را در کل زنجیره تأمین لحاظ می محیطی و  

کنند حدود نیم درصد مقاالت لجستیک اخیر به طراحی  بیان میدر مقاله مروری   [3]  1ناو همکار
مندان، بررسی این مهم پیشنهاد شده اند و اکیداً به عالقهشبکه زنجیره تأمین  سبز پرداخته

گردد تا بتوان این می  است. در این پژوهش، توجه به اثرات محیط زیستی از دو جنبه مطرح
در جنبه اول از آنجا که تجهیزات و تسهیالت به مرور  اثرات را به طور چشم گیری کاهش داد.  

میزان شوند، هر چند سال یکبار  زمان دچار فرسایش شده و موجب آالیندگی محیط زیست می
د. تسهیالت  شوآالیندگی منتشر شده هر تولید کننده محاسبه و با دو حد آستانه سنجیده می

تعمیر   باید توانند در شبکه زنجیره تأمین  فعالیت داشته و سایرین  سازگار با محیط زیست می
اگر اثرات زیست محیطی آنها بیش از حد مجاز اولیه باشد، باید تعمیراتی صورت گیرد   شوند.

مجاز ثانویه باشد تا میزان آالیندگی تا حدی کاهش یابد. اما اگر میزان آالیندگی بیشتر از حد  
توان باید تعمیرات کلی و احتماالً نوسازی انجام پذیرد. بر اساس میزان آالیندگی منتشر شده می

آالت انجام داد. این اقداماتی از قبیل تعمیرات اساسی، بهبود روشهای تولید و نوسازی ماشین
وارد سازد. اگر    استراتژی تضمین خواهد کرد که زنجیره تأمین آسیب کمتری به محیط زیست

این موضوع نادیده گرفته شود، اثرات محیط زیستی افزایش یافته و منجر به مشکالت اجتماعی 
 ، خواهد شد. تاکنون در مقاالت طراحی شبکه زنجیره تأمین  شهروندانفراوانی از قبیل بیماری  

پرداخته  مطالعه در هیچ   این موضوع مهم  به  فقط  نشده  ای  و همکاراناست،  تا   [ 4]  شرافتی 
حدودی این مسأله را مدنظر قرار داده اند که البته در آن مقاله فقط یک سطح مجاز در نظر  

تصمیمات زیست محیطی  آن  اولین کار تحقیقاتی است که در  حاضر  گرفته شده است. مطالعه  
 . گیردمیمورد توجه قرار  برای کاهش اثرات نامطلوب زیست محیطی  ای  پلهبا سطوح  
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جنبه    [6,  5] نقل بودهونده ترین فعالیت شناخته شده در جهان اقدامات حملاز آن جایی که آالی
ی است که کمترین  نقلوحملانتخاب نوع سیستم دوم کاهش اثرات زیست محیطی در این مقاله،  

سازد.   وارد  زیست  محیط  به  را  مدل  آسیب  گرفتن  نظر  در  با  شد  اشاره  قبال  که  همانطور 
دو هدف اقتصادی و  بر اساس    نقلوحملانتخاب سیستم  ه  توان بپیشنهادی در این مقاله می

 .حاضر استزیست محیطی همزمان دست یافت که این از مزایای تحقیق  

با توجه به مطالب بیان شده که از بررسی مقاالت مرتبط اخیر و پیشنهادات محققین اقتباس 
 برخی از مزایای اصلی این پژوهش عبارتند از:شده و نیاز دنیای واقعی  

توجه به هر سه بعد توسعه پایدار یعنی اقتصاد، محیط زیست و اجتماع یکی از اهداف   -
 بحث یت این موضوع تعداد مقاالت اندکی به این  با وجود اهمعمده این پژوهش است که  

ی تأمین با در نظر گرفتن توأم فاکتورهای  های زنجیره. طراحی شبکه[2]  اندپرداخته
  محیطی به عنوان یک شکاف مهم و قابل توجه توسط محققین متعددیزیست و اجتماعی

 پیشنهاد شده است   [8]   2و یو و سولونگ  [7]، اسکندرپور  [3]از جمله گویندان و همکاران  
 که در این تحقیق سعی در پوشش این خأل پر اهمیت داریم. 

تا بتوان شود،  پرداخته میاز دو جنبه  و اثرات آن    محیط زیست  مسئلهدر این تحقیق به   -
طراحی شبکه زنجیره تأمین  در نظر گرفتن    این اثرات را به طور چشم گیری کاهش داد.

تامین توسط پژوهشگرانی مانند   سبز به محیط زیست در مدل های زنجیره  و توجه 
تاکید شده است. در مقاالت قبلی برای جلوگیری از پیچیدگی    [3]ن  اگویندان و همکار

 گردد.مسئله اغلب یک جنبه لحاظ می
با سطوح تصمیمات زیست محیطی  آن  اولین کار تحقیقاتی است که در  حاضر  مطالعه   -

اثرات نامطلوب زیست محیطی  ای  پله قرار  برای کاهش  در مدل   .گیردمیمورد توجه 
سایر و    داشته باشند   تیتوانند فعالیم  ستیزطیمح  سازگار با  تسهیالت تنها  پیشنهادی،  

اقدامات    نوعدر مورد  .  شوند  یو نوساز  ریتعم  دیبا  زیست،زا به محیطآسیب  تسهیالت
 مات یتصم  یعنید،  گرداتخاذ    متناسبی   مات یتصمدر زنجیره تامین باید    یو نوساز  ریتعم

 . در نظر گرفته شود  ایصورت پلهبه    یطیمح  ستیز

دو هدف شود تا بتوان به  پرداخته می  نقلوحملبه انتخاب نوع سیستم  در این مقاله،   -
آالینده ترین فعالیت شناخته شده در .  اقتصادی و زیست محیطی همزمان دست یافت

توان  نقل میوو همچنین با برنامه ریزی صحیح حمل  [6,  5] نقل بودهوجهان اقدامات حمل
 . [10,  9]میزان قابل توجهی از هزینه های کل زنجیره تامین را کاهش داد 
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یافتگی و بهبود وضعیت معیشتی و اجتماعی مردم را مدنظر این پژوهش افزایش توسعه   -
 ل یبا پتانس  افتهیمناطق کمتر توسعه  میان  از    قرار داده است و مکان احداث تسهیالت

ب اصلیمی  انتخاب  شتریرشد  محققین  گفته  به  مهمگردد.  و    ت یجنبه مسئول  ترینترین 
جوامع از اهداف   یتوسعه متوازن برا  جاد یا  نیهمچن  .[11]  توسعه جامعه است ی،  اجتماع

و    افتهیمناطق کمتر توسعه  . با توجه بیشتر به  [12]است  پایداری    ی اجتماع  بعد  یاصل
. با وجود [13]توان تأثیر چشم گیری بر کل جامعه گذاشت  متوازن کردن توسعه می

اهمیت فراوان این موضوع، در ادبیات تعداد اندکی از مقاالت به توسعه جامعه و متوازن  
بنابراین با درنظر گرفتن مناطق کمتر توسعه یافته و تالش   .[14]کردن آن پرداخته اند  

ها، می توان با پر کردن این شکاف تحقیقاتی، به جوامع کمک کرد و  در جهت رشد آن
 سطح زندگی و رفاه مردم را بهبود داد. 

و  - شده  گرفته  ایران  آمار  مرکز  از  اطالعات  استان،  هر  رشد  پتانسیل  محاسبه  برای 
های تصمیم گیری چند معیاره به صورت ترکیبی و  قیاس از روشهمچنین برای این م

 .گرددنوآورانه استفاده می

 در نظر گرفتن تصمیمات تاکتیکی در کنار مسأله پایدارییکی دیگر از مزایای این تحقیق   -
پیشنهاد و تاکید شده   [10]   3کاپارها توسط محققینی مانند  است که مدلسازی توام آن

گویندان و  ست. همچنین طراحی شبکه زنجیره تأمین شامل تصمیمات موجودی توسط  ا
شکاف تحقیقاتی قابل توجه مطرح شده است. در پژوهش    به عنوان یک  [15]همکاران  

ونقل و قیمت  حاضر عالوه بر تصمیمات موجودی به دو تصمیم تاکتیکی دیگر یعنی حمل
قیمت به ونقل انتخاب شده و همچنین  گذاری نیز پرداخته شده است. بهترین نوع حمل

ریان را تابعی از  توان تقاضای مشتمی  کههای تصمیم مطرح شده  صورت یکی از متغیر
 این متغیر فرض کرد. 

بیان مسأله، مراحل و فرموله  که در بخش دوم    استساختار این پژوهش به این صورت  
پایدار   مدلبندی   تأمین   زنجیره  شبکه  پارامترها،   پیشنهادیطراحی  مفروضات،  همراه  به 

بخش سوم نتایج شود. سپس در  داده می ها تشریحمحدودیتتابع هدف و  متغیرهای تصمیم،  
 گیرد. سازی مدل پیشنهادی مورد تجزیه و تحلیل قرار می حاصل از بهینه
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 بررسی پیشینه  -2

 شود.  به مرور ادبیات مرتبط با مقاله از جنبه های مختلف پرداخته می  این بخشدر  
کاهش    [6,  5] بودهنقل  وحملاقدامات  از آن جایی که آالینده ترین فعالیت شناخته شده در جهان  

که کمترین آسیب را به محیط زیست    ینقلوحملانتخاب نوع سیستم    واثرات زیست محیطی  
های پیشنهاد شده در ادبیات برخی از روشدر ادامه    وارد سازد از اهداف این پژوهش است.

یک شبکه   [9]  4تسائو و همکارانگردند.  اند، ارائه مینظر گرفتهرا در    نقلوحمل  هایفعالیت  که
 د ن ده ینشان مرا بررسی کرده و  نقل  وحمل  یهانهیدر هز  یحجم  یهاف یتحت تخفزنجیره تامین  

ادغام  از[10] گردد. کاپار  میونقل  حمل  ترنییپا  یهانهیهزبا حجم باالتر منجر به  نقل  وحملکه  
 نیتامکرد. در این روش نقل استفاده وحمل نهیکاهش هز یاز ابزارها یکی به عنوان مرسوالت

این  .  آماده شودمحموله بزرگتر    کیاندازد تا  یم  ریکوچک را به تاخ  یهاکننده ارسال سفارش
 ه ینقل  لهیاستفاده از وسبهبود  و  نقل  وحمل  نه یکاهش هز،  ارسالامر موجب کاهش تعداد دفعات  

ع، جهت نگهداری های متقاطانبارمدلی ارائه دادند که در آن   [ 15]شود. گویندان و همکاران  می
فعالیت به کار برده میوهای حملموقت محصوالت برای مدیریت  شود. همچنین غفاری  نقل 

-حملهای  فعالیتتوان  های کل میدهند که برای کاهش هزینهپیشنهاد می   [16]نسب و همکاران  
 رد.  ک  های ثالث برون سپاریشرکترا به  نقل  و

-اکثر مقاالت طراحی شبکه زنجیره تأمین  که به موضوعات اقتصادی و زیست محیطی می
پردازند، اغلب این دو محور را به عنوان دو هدف جدا درنظر گرفته و سعی در حل مدل با روش  
اند. تحقیقاتی که به طراحی شبکه زنجیره تأمین و حفاظت از  بهینه سازی چند هدفه داشته 

در یک شبکه دوسطحی   [ 17] حداد و همکاران  گردند.  در ادامه ارائه میاند،  رداختهمحیط زیست پ
 [18]احمدی و همکاران    را حداقل کردند.  ای اثرات گازهای گلخانههای کل،  در کنار کاهش هزینه

و  را مدنظر قرار داده و سعی در بهینه سازی د  حلقه بسته  سطحیسه  یک مدل زنجیره تأمین  
اقتصادی و زیست محیطی  تابع انتشار کربن  داشتند. در آن مقاله    هدف  به برای مدلسازی 

حل مدل زنجیره تأمین بر اساس  پرداخته شد. بررسی یک  مسیریابی وسایل نقلیه سبزمسئله 
   صنعت لبنی نشان دهنده کارایی پژوهش مذکور بود.آوری شده از یک    جمع  های واقعیداده

ارائه   دار یپا  ن یتام  رهیشبکه زنج  ک ی  یطراح  یمدل چند هدفه برا  ک ی  [ 11]زهیری و همکاران  
کل، به حداکثر    نهیهز  کردنحداقل  توابع هدف    بود.  های کربناعمال سیاستدادند که شامل  

کارخانجات و کمینه کردن اثرات محیط زیستی به طور همزمان  از    ناشی  یاجتماع  ریرساندن تأث
با پیشنهاد شد که می  [ 13]  5ارامپنتزی و مینیس توسط    مدل چندهدفه  ک ی  بهینه شدند. توان 

http://journal.saim.ir/?_action=article&kw=652997&_kw=%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C+%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%B3%D8%A8%D8%B2
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در آن پژوهش، به    .اخذ نمود  داریپا  نیتام  رهی زنج  یرا در طراح  یمهم  ماتیتصماستفاده از آن  
 یهانهیهز  کاهش منجر به  پرداخته شده و نشان داده شد که مدل پیشنهادی    کاهش ضایعات 

  ی طراحز مروری بر مقاالت  پس ا  [2]  6الویی و همکاران.  شودیم  یطیمح  ستیو ز   یاقتصاد
هر سه بعد   به   همزمانو    دادند  شنهاد یپ  یادو مرحله دیروش جد  ک، یداریپا  نیتام  یهاره یزنج

  پرداختند.  نیتام  رهیزنج  یکل طراح  نهیو هزی  اجتماع  یامدهایآب، پ  مسئلهاز جمله    یداریپا
توسط برخی دیگر از محققین از   های محیط زیستی مانند مصرف سوخت و انرژیسایر جنبه

   در نظر گرفته شدند.  [12]   جمله ژاله چیان و همکاران
دسته بعدی مقاالت شامل جنبه اجتماعی در طراحی شبکه زنجیره تأمین که در ادامه معرفی  

عالوه بر ابعاد اقتصادی و زیست محیطی به دو مساله مهم    [13]  ارامپنتزی و مینیس  گردند:می
  یباال  یدگیچیپ  رغمیعل  پرداختند.  بهبود شرایط کار و ای  افزایش توسعه منطقهاجتماعی یعنی  

مطلوب مدل را نشان داد.   عملکرد  ی، کننده جهان  دیتول  کیاز    یمطالعه موردیک    جی، نتامدل
پوشش سه بعد  یرا برا دیجد  نیتام رهیشبکه زنج یطراح مسئله کی [14]شرافتی و همکاران 

اجتماع معرف  ستیز  طیمح  ،اقتصاد  یعنی  ،یداریپا متعادل   تی. مز کردند  یو  ارائه شده  مدل 
رضایت تالش کردند تا در مدل پیشنهادی   [19]بشیری و شرافتی    است.سازی توسعه منطقه ای  

  ی طراح  یمدل چند هدفه برا  کبه بررسی ی  [20]برسانند. صاحب جمع نیا    به حداکثررا  مشتریان  
 نه یهز  یساز  نهی به  یشنهادی . هدف مدل پپرداختند  ریتا  داریحلقه بسته پا   نیتام  رهیشبکه زنج

  یهابیو آس  یشغل  یهااز جمله فرصت  یجتماعاثرات ا  نیو همچن  یطیمح  ستیکل، اثرات ز
 از کار است.  یناش

بر اساس مقاالت مرتبط بررسی شده، مهمترین معیار اجتماعی شناخته شده افزایش توسعه 
های اجتماعی از جمله رفاه، یافتگی مناطق است، زیرا پیشرفت آن منجر به بهبود سایر جنبه 

در مقاله حاضر، این امر   . لذا[14]گردد و بر کل جامعه اثرگذار است م میانگیزه و روحیه مرد
مهم لحاظ شده است تا بتوان با احداث تولید کننده در مناطق کمتر توسعه یافته با پتانسیل رشد  

 بیشتر به توسعه یافتگی کشور کمک کرد. 
که در بازار جهانی تمرکز بر هماهنگی زنجیره تأمین  به شدت   کردنشان    همچنین باید خاطر

اگر در زنجیره تأمین  هماهنگی نباشد اجزا به صورت مستقل عمل  .  [21]  در حال گسترش است
. [22]  توانند تضمین کنند که همه اجزا به موقعیت بهینه برسند کرده و این تصمیمات مستقل نمی 

، قیمت گذاری و نقل  وحملتصمیمات  شامل  این تمایل، باید بر اقدامات هماهنگی که    بر اساس 
همان طور که در ادبیات مشهود است، با درنظر گرفتن این   .[23]  تمرکز کرد  باشد،موجودی  
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حاضر در تحقیق  .  [24]ت  توان به نتایج کاراتری دست یافتصمیمات تاکتیکی در کنار یکدیگر می
در نظر گرفته شده و همچنین قیمت محصول، به    نقلوحملموجودی و انتخاب نوع  تصمیمات  

توان بهینه آن را تعیین کرد. این موارد از سایر مزایای صورت متغیر تصمیم لحاظ شده تا ب
 . [3]  مدل پیشنهادی هستند که با وجود اهمیت فراوان، کمتر مورد توجه قرار گرفته اند

توان بیان کرد به طور خالصه در رابطه با پژوهش حاضر می  با توجه به مقاالت مرتبط اخیر
  در این پژوهش هدف طراحی شبکه زنجیره تأمین پایدار با در نظرگیری مسائل اقتصادی وکه  

محیط زیستی در کنار یکپارچه سازی تصمیمات تاکتیکی پر اهمیت و اثرگذار مانند سیاست 
. همچنین پژوهش حاضر با استو سیاست کنترل موجودی  نقل  وحملقیمت گذاری، مسأله  

درصدد کاهش هر چه بیشتر اثرات مخرب زیست محیطی    نقلوحملانتخاب بهترین سیستم  
قاالت پیشین طراحی شبکه زنجیره تأمین، قیمت به صورت یکی  است. عالوه براین، برخالف م

توان تقاضای مشتریان را تابعی از این متغیر فرض کرد.  های تصمیم مطرح شده و میاز متغیر
شد، در نظر گرفتن تصمیمات تاکتیکی در کنار مسأله پایداری یک   بیانهمان طور که پیش تر  

در این تحقیق برای اولین بار چند حد آستانه برای همچنین  شود.  شکاف قابل توجه محسوب می
میزان آلودگی انتشار یافته جهت جلوگیری از افزایش بی رویه آالیندگی و کمک به حفظ محیط  

اساس آنها تصمیمات نوسازی و تعمیر تسهیالت آالینده شود، که برزیست در نظر گرفته می
از دیگر مزایای عمده این پژوهش، مکانیابی و طراحی شبکه زنجیره تأمین از    گیرد.صورت می

های تصمیم بین مناطق محروم کشور با پتانسیل رشد بیشتر است که برای این هدف از روش
 گردد.  فاده میگیری چند معیاره به صورت ترکیبی و نوآورانه است

 شناسی پژوهش روش  -3
مدل طراحی شبکه زنجیره تأمین  پیشنهادی در این تحقیق چند دوره ای و چند محصولی بوده  
و شامل دو سطح تولیدکنندگان و مشتریان است. در هر دوره تاکتیکی قیمت محصوالت تعیین 

مشتریان چند نوع  شوند. جهت ارسال محصوالت به شده و تصمیمات موجودی نیز گرفته می
-وجود دارد که کم هزینه ترین و سازگارترین با محیط زیست انتخاب می  نقلوحملسیستم  

و بر اساس آن    شدهمیزان آلودگی هر تولید کننده در پایان هر دوره استراتژیک ارزیابی  گردد.  
(  θ1ز اولیه )میزان آالیندگی کمتر از آستانه مجا( اگر  1)  :شودتصمیم زیر انتخاب می   3یکی از  

و کمتر از آستانه   θ1( اگر میزان آالیندگی بیشتر از  2گیرد. )باشد، هیچ اقدامی صورت نمی
( اگر میزان 3یابد. )( باشد، با تعمیرات جزیی میزان آالیندگی تا حدی کاهش میθ2مجاز ثانویه )

 .تعمیرات کلی صورت گیرد و میزان آالیندگی به صفر برسد  ،باشد   θ2آالیندگی بیشتر از  
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، ساخت تسهیالت در مناطق کمتر توسعه یافته با پتانسیل "توسعه اجتماعی "جهت رسیدن به  
شود که مسأله به صورت  شود. در واقع در این تحقیق پیشنهاد میرشد بیشتر در نظر گرفته می

پتانسیل رشد هر استان توسعه نیافته یا کمتر   ای حل شود. در مرحله اول امتیازدو مرحله
شود. این امتیاز در مرحله دوم به عنوان یک پارامتر در تابع هدف گیری میتوسعه یافته اندازه

از روش  استفاده  با  منطقه  هر  رشد  پتانسیل  دارد.  نقش  تسهیالت  مکان  انتخاب  برای  سوم 
سطح اراضی تعداد معادن،  ،  تباط با همسایگان آید: امتیاز ارهای زیر به دست میو معیار  7ویکور

جا  یزانمکشاورزی،   به  علمی نقلوحملبارنامه    یدارا  یکاال  ییجا  هیات  اعضای  تعداد   ،
یت و نرخ بیکاری. امتیاز ارتباط با همسایگان عبارت است از که فاصله مرکز  جمعها،  دانشگاه

کشور با  استان  گرفتن  هر  نظر  در  با  همسایه  کشور  GDP8های  استانآن  به ها.  که  هایی 
گیرند. در باالتر نزدیک تر هستند امتیاز ارتباط با همسایگان بیشتری می  GDPکشورهای با  

 شود.بخش بعدی در رابطه با نحوه محاسبه توضیح داده می

 
 پیشنهادیشناسی تحقیق روش . 1شکل 

گیری چند معیارههای تصمیممرحله اول: محاسبه امتیاز پتانسیل رشد هر منطقه با تکنیک  
شود و از به کار برده می  9برای محاسبه این امتیاز، روش تصمیم گیری مجموع وزین ساده

های گردد. در ادامه گامبه عنوان وزن هر کشور )در اینجا هر معیار( استفاده می  GDPمقدار  
شود. فرض  روش مجموع وزین ساده جهت تعیین امتیاز ارتباط با همسایگان شرح داده می

 ( است. j= 1,…,nگزینه )   n( و  i= 1,…,mگزینه )   mشود که ماتریس شامل  می
دهید. معیارهای کیفی را کمی کرده و با استفاده از ماتریس تصمیم گیری را تشکیل  -1گام 

 فرمول زیر، ماتریس را نرمال کنید.
min معیار منفی: ( 1)

j

ij

ij

x
r

x
=  

محاسبه امتیاز 
ه ارتباط هر منطق
با کشورهای 
همسایه با در

GDPنظر گرفتن 

به کمک آنها
SAWروش 

محاسبه امتیاز 
ر پتانسیل رشد ه
منطقه با روش

ویکور 

مدلسازی 
ریاضی مسأله 
طراحی شبکه 
زنجیره تأمین 

پایدار

ند تبدیل مسأله چ
ه هدفه به تک هدف
با یک روش 
تصمیم گیری 

چند هدفه

بهینه سازی مدل
تک هدفه
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 معیار مثبت: ( 2)
max

ij

ij

j

x
r

x
=  

سازی شده تک تک معیارهای آن را در وزن آن معیار  برای هر گزینه، ارزش نرمال  -2گام 
 ضرب کنید و مقادیر به دست آمده را جمع کرده، مجموع حاصل را امتیاز آن گزینه بنامید. 

همان طور که پیش از این ذکر شد، برای هر استان یک امتیاز نزدیکی همسایگان با روش  
یکی از معیارها، جهت محاسبه امتیاز مجموع وزین ساده به دست آورده و این امتیاز به عنوان  

شود. روش ویکور برای تصمیم  پتانسیل رشد با استفاده از روش ویکور در نظر گرفته می
 . [25]گیری مسائل گسسته، شامل معیارهای متعدد و متضاد بسیار پرکاربرد و موثر است  

 مرحله دوم: فرموله بندی مدل طراحی شبکه زنجیره تأمین  پایدار پیشنهادی
حال با به دست آوردن مقدار امتیاز پتانسیل رشد به مرحله دوم یعنی مدلسازی برای طراحی 

 ادی به صورت زیر است. رویم. مفروضات مدل پیشنهشبکه زنجیره تأمین  پایدار می
 مفروضات  

  ره گیرد که هر دودو افق برنامه ریزی زمانی استراتژیکی و تاکتیکی در این مدل مدنظر قرار می  •
 . [26]  استراتژیک شامل چند دوره تاکتیکی است

شود که موجودی آخرین دوره  در ابتدای افق برنامه میزان موجودی صفر بوده، و فرض می  •
 شود. تاکتیکی در هر دوره استراتژیکی به اولین دوره تاکتیکی دوره استراتژیکی بعدی منتقل می

-های قبلی در نظر گرفته میهای ایجاد شده در هر دوره به صورت تجمعی با دورهآالیندگی  •
تعمیرات جزیی صورت گیرد، درصدی از میزان انتشارات دوره قبلی که از بین نرفته    ود. اگرش

های حاصل از اند، جمع شده و در صورت انجام تعمیرات کلی فرض بر آن است که کل آالیندگی
 اند. های قبلی پاک شدهدوره

 های تصمیم در ادامه ارائه خواهند شد.ها، پارامترها و متغیرتعاریف مجموعه
 هامجموعه

I  ،مجموعه نقاط کاندید برای تولیدکنندگانi ϵ I 

J  ،مجموعه نقاط مشتریان j ϵ J 

P  ،مجموعه محصوالت p ϵ P  

T های زمانی تاکتیکی، مجموعه دورهt ϵ T 

S های زمانی استراتژیکی، مجموعه دورهs ϵ S 

L   ،مجموعه سطوح قیمتl ϵ L 
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R نقلو حملهای مجموعه سیستم ،R  r ϵ 

 هاپارامتر
 s . plstbدوره استراتژیکی  و  tدر دوره تاکتیکی  lبا سطح قیمت  pقیمت برای محصول 

تقاضای مشتری   قیمت     pبرای محصول     jمیزان  تاکتیکی    lبا سطح  دوره    و   tدر دوره 
 .sاستراتژیکی 

jplstd 

 r . ijprcنوع نقل و حملبا  j  به مشتری  iاز تولید کننده  pهزینه ارسال یک واحد محصول 

 i . ipnدر تولید کننده  pهزینه تولید برای یک واحد محصول  

 i . ifهزینه احداث تولید کننده 

 ipm .در هر دوره iدر تولیدکننده   pحداکثر ظرفیت تولید برای تولید محصول 

 i . iphدر انبار تولید کننده   pهزینه نگهداری محصول 

 g .هزینه تعمیرات جزیی
 k . هزینه تعمیرات کلی

 i . ipeدر تولیدکننده   pهر محصول تولید میزان آالیندگی به ازای 

  نقل وحملبا  j  به مشتری    iاز تولید کننده    pارسال یک واحد محصول    میزان آالیندگی به ازای
 . rنوع 

ijprv 

 i . iOتولید کننده پتانسیل رشد منطقه شامل 

 θ1 .حد آستانه برای تعمیرات جزیی

 θ2 . حد آستانه برای تعمیرات کلی

 λ .روددرصدی از آالیندگی که در اثر تعمیرات جزیی از بین می

 BN .یک عدد بسیار بزرگ

 متغیرهای تصمیم پیوسته 
 sمیزان آالیندگی تولید شده در دوره استراتژیکی 

 qis 

 متغیرهای تصمیم عدد صحیح 
در دوره     pمحصول   از  jبرای براورده کردن تقاضای مشتری  iسهم تولیدکننده  

 .sدوره استراتژیکی  و tتاکتیکی 
wijpst 

در دوره   rنوع    نقلوحمل با   jمشتری به   iارسالی از تولید کننده   pمیزان محصول 
 .sدوره استراتژیکی  و tتاکتیکی 

zijprst 

دوره  و  tدر دوره تاکتیکی  iکننده تولید  نگهداری شده در  pمیزان محصول 
   .sاستراتژیکی 

uipst 
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 متغیرهای تصمیم صفر و یک 

 ix احداث شود و صفر در غیر اینصورت. iاگر تولید کننده  1

  sدوره استراتژیکی    و   tدر در دوره تاکتیکی    pبرای محصول    lاگر سطح قیمت    1
 انتخاب شود و صفر در غیر اینصورت.

plsty 

و هیچ اقدامی در  بوده کمتر از آستانه مجاز اولیه   iاگر میزان آالیندگی تولید کننده    1
 .صورت نگیرد sدوره استراتژیکی 

is1a 

بیشتر از آستانه مجاز اولیه و کمتر از آستانه   iاگر میزان آالیندگی تولید کننده    1
 . تعمیرات جزیی صورت گیرد sمجاز ثانویه باشد و در دوره استراتژیکی 

is2a 

بیشتر از آستانه مجاز ثانویه باشد و در دوره   iاگر میزان آالیندگی تولید کننده    1
 .صورت گیرد سازیو نو  تعمیرات کلی sاستراتژیکی 

is3a 

 مدل ریاضی 

1max

2 3

plst jplst plst

j p l s t

i i

i

ip ijpst

i j p s t

ijpr ijprst

i j p r s t

ip ipst

i p s t

is is

i s i s

Z b d y

f x

n w

c z

h u

a g a k

=  

− 

− 

− 

− 

−  − 











 

 
  (3) 

2min ijpr ijprst

i j p r s t

Z v z=   (4 ) 

3max i i

i

Z o x=   (5 ) 

s.t. 

( )ijpst jplst plst

i l

w d y   , , ,j p s t   (6 ) 

1plst

l

y = , ,p s t   (7) 

ijpst ip i

j

w m x  , , ,i p s t   (8) 
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, ,s, 1i p t ijpst ipst ijrpst

j j r

u w u z− + = + 
 

, , , 2i p s t 

 

  (9) 

, , 1, , , , ,1 , , ,1 , , , , ,1i p s T i j p s i p s i j r p s

j j r

u w u z− + = + 
 

, , 2i p s 

 

  (10) 

,1 1i ip ijp t

j p t

q e w=   
, 1i s =   (11) 

( ), 1 , 1 , 1 , 11 1 2is ip ijpst i s i s i s i s

j p t

q e w q a q a− − − −=  +  + −    , 2i s  (12) 

1 1 2 2 3is is is isq a a BN a   +  +   ,i s (13) 

1 2 3 1is is isa a a+ + =  ,i s (14 ) 

qis ≥ 0  ,i s (15 ) 

wijpst, zijprst, uijpst  ≥ 0 and Integer 

 

, , , , ,i j p r s t (16 ) 

}0,1{ ϵ  is3ais, 2ais, 1a ,plsty ,ix , , , ,i p l s t (17) 

، نقلوحمل  ،های احداث، تولیدحداکثرسازی سود و کمینه کردن هزینه  برای  (3)تابع هدف  
تابع  بر اساس  .  در نظر گرفته شده استنگهداری محصوالت، تعمیرات جزیی و تعمیرات کلی  

سازد. شود که به محیط زیست آسیب کمتری وارد مینقلی انتخاب میوسیستم حمل  (4)هدف  
ای که جهت احداث تولید کننده در نظر یافتهاز بین مناطقی کمتر توسعه  (5)براساس تابع هدف  

جهت برقراری    (6)رابطه  شوند.  هایی با پتانسیل رشد بیشتر انتخاب میگرفته شده اند، مکان
فقط یک سطح قیمت   (7)تعادل میزان کاالهای تولیدی و تقاضای مشتریان است. براساس رابطه  

می انتخاب  دوره  هر  در  محصول  هر  ظرفیت  برای  محدودیت  تولیدات    (8)شود.  هر  میزان 
های باالنس موجودی در  بیانگر محدودیت  (10)و    (9)های  کند. محدودیتکارخانه را محدود می

کارخانه هستند و موجب تساوی میزان موجودی دوره قبل بعالوه کاالی تولید شده در این 
میزان آالیندگی   (11)  رابطه.  شونددوره با میزان موجودی و کاالی ارسال شده همین دوره می

های استراتژیک را نشان میزان آالیندگی در سایر دوره  (12)در دوره استراتژیک اول و رابطه  
های آالیندگی ایجاد شده و آستانه  آالیندگیمتناظر با    (14)و    (13)دهد. بر اساس روابط  می

 شوند. می  تعیین  (17)تا    (15)گردد. نوع متغیرهای تصمیم به کمک روابط  تصمیم بهینه اتخاذ می
مدل پیشنهادی جهت طراحی شبکه زنجیره تأمین  با در نظر گرفتن توسعه پایدار، حاوی دو 

 گردد: است که به صورت زیر خطی سازی می  (12)ترم غیرخطی در رابطه  
1isبه ترتیب جایگزین    is2qaو    is1qaدو متغیر تصمیم   isq a  2وis isq a    ( 12)در رابطه  

 گردند.محدودیت زیر جهت خطی سازی به مدل اضافه می  6شده و  
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  (18) ,i s 1is isqa q  
(19) ,i s 1 1is isqa BN a   

(20) ,i s 1 (1 1 )is is isqa BN a q+  −  
(21) ,i s 2is isqa q  

(22) ,i s 2 2is isqa BN a   
(23) ,i s 2 (1 2 )is is isqa BN a q+  −  

و   الویی  پیشنهادی  روش  هدف  تابع  سه  کردن  یکپارچه  برای  مدل،  سازی  خطی  از  پس 
 شود.با نرم افزار بهینه سازی گمز مدل حل میو سپس  به کار برده شده،    [ 2]همکاران  

 نتایج محاسباتی  -4

در مقاله پیشنهادی برای نخستین بار تعمیرات چند سطحی به مسأله طراحی شبکه زنجیره 
تواند به حفاظت از محیط زیست کمک کند. گیری میشود، که به طور چشم  تأمین  اضافه می

ترین فعالیت در شبکه به عنوان آالینده  نقلوحملاز آن جهت که  همان طور که قبال ذکر شد،  
از مزایای مدل    رود و در مقاالت کمتر مورد توجه قرار گرفته است،زنجیره تأمین  به شمار می 

-و حملدر واقع سیستم  است. نقلوحملطریق  ایجاد شده ازمیزان آلودگی کاهش پیشنهادی، 
شود که کمترین آسیب را به محیط زیست وارد کند. در این بخش درصدد اثبات انتخاب می  ینقل

 [27]اقتباس شده از مقاله حسنی و همکاران  زنجیره تأمین   این ادعاها برای یک مطالعه موردی  
   .هستیم

ایران آمار  مرکز  از  یافتگی  توسعه  به  مربوط  همه   10اطالعات  بین  از  است.  شده  گرفته 
توسعه یافتگی کمتری دارند در نظر گرفته شده و از  هایی که میزان  های کشور، استاناستان

شوند.  های که پتانسیل رشد بیشتری دارند، برای ساخت کارخانه انتخاب میها استانبین آن
حجاریان   و  تقدیسی  مقاله  نتایج  اساس  ته [28]بر  استان  استان  و  یافته  توسعه  بسیار  ران 

ها محروم و خیلی محروم هستند. پس اصفهان توسعه یافته تشخیص داده شده و سایر استان
هایی شوند و استانهای کشور بجز تهران و اصفهان در نظر گرفته میدر مرحله اول همه استان

گیرند که در  ظر قرار میکه پتانسیل رشد )امتیاز ویکور( باالتری دارند، در مرحله دوم مد ن
ها با کشورهای همسایه ایران یعنی پاکستان، شود. فاصله بین استانادامه توضیح داده می

افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، عراق، کویت، عربستان، بحرین،  
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آن کشورها با روش مجموع    GDPقطر، امارات و عمان محاسبه شده و سپس با در نظر گرفتن  
میزان این امتیاز را برای   1  جدولآید.  به دست می  1وزین ساده که قبال گفته شد، امتیاز معیار  

می  10 نشان  دارند،  را  مقدار  باالترین  که  میاستان  مشاهده  که  طور  همان  اکثر  دهد.  شود، 
ها، در نواحی غربی ایران هستند، یکی از دالیل این امر، نزدیکی به کشور ترکیه است که  استان

 را در بین همسایگان ایران دارد.  GDPباالترین  
 استان با باالترین مقدار 10امتیاز ارتباط با همسایگان برای  .1 جدول
 استان  خوزستان کرمانشاه  ایالم لرستان آذربایجان شرقی 

 امتیاز 0.7939 0.6671 0.6668 0.6626 0.6400

 استان  آذربایجان غربی  همدان  کردستان مرکزی  قم

 امتیاز 0.6376 0.6333 0.6329 0.6296 0.6290
 

ها از مرکز آمار ایران گرفته شده، با استفاده از روش ویکور و سایر معیارهایی که میزان آن
های با باالترین پتانسیل خوزستان، کرمانشاه، کرمان، یزد و بوشهر به ترتیب استانهای  استان

نشان داده شده   2  جدولشود. مقادیر  مربوط به روش ویکور به صورت  رشد شناخته می
 است.  

 های ویکوراستان محروم ایران با باالترین پتانسیل رشد بر اساس شاخص 5رتبه بندی  .2 جدول

  شاخص مطلوبیت  شاخص نارضایتی امتیاز ویکور 

 خوزستان 0.3597 0.1264 0.2940

 کرمانشاه 0.4665 0.1184 0.3264

 کرمان 0.5860 0.1197 0.4938

 یزد 0.5218 0.1314 0.5582

 بوشهر 0.6101 0.1257 0.5963

 
گردد. الزم به ذکر است اگر کارخانه در پس از تعیین پتانسیل رشد، مرحله دوم آغاز می

یابی، هزینه باشد، در شبکه زنجیره تأمینی مکانهای مذکور ساخته نشود و تنها مالک  استان
یابد. اما با استفاده از روش دو مرحله ای پیشنهادی، شود هزینه کل کاهش میکه طراحی می

گردند که توسعه یافتگی کمتری دارند ولی قابلیت  هایی جهت احداث کارخانه انتخاب میاستان
ها یشتر است. چنانچه کارخانه در این استانهای توسعه نیافته برشدشان نسبت به سایر استان

تر می پاکیزه  آلودگی جلوگیری شده، محیط زیست  و  تراکم  از  و هم احداث گردد، هم  ماند 
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یابد. با کاهش آلودگی و  های محروم و در نتیجه کل کشور افزایش میتوسعه یافتگی استان
، روحیه مردم بهتر شده و بهبود توسعه یافتگی، سالمتی روحی و جسمی مردم بهبود یافته

شود. همچنین از آنجا که نرخ بیکاری در نظر گرفته شده است، با احداث ها بیشتر میرفاه آن
یابد و به کل جامعه کمک کارخانه میزان بیکاری و به تبع آن جرم، جنایت و فساد کاهش می

کنند، توجه به مسائل بیان می  [ 4]شود. از طرف دیگر، همان طور که شرافتی و همکاران  می
ها شهرت، اعتبار و ایجاد مزیت رقابتی را به همراه زیست محیطی و اجتماعی، برای شرکت

 دارد.
کارا برای رسیدن به توسعه پایدار است که فقدان چنین   رو این مقاله یک روش موثر و  از این

 پژوهشی توسط محققین مختلف پیشنهاد شده است. 
  زیست محیطی بدیهی است که مدل پیشنهادی در مقایسه با سایر مدلهای قبلی از نقطه نظر  

شود، بدون در نظر گرفتن تابع مشاهده می  3جدول  همان طور که در  تری دارد.  اعملکرد کار
شود، اما اگر میزان اثرات زیست محیطی  انتخاب می  نقلوحملهدف دوم، کم هزینه ترین نوع  

ت کاست. همچنین از اثرات وارده بر محیط زیس  16توان %کمینه گردد، می  نقلوحملناشی از  
محیطی کمتری   زیست   ثراشوند،  کنترل و تعمیر میتسهیالت هر چند سال یکبار  از آنجا که  

آسیب کمتری    %170 گیرند،هایی که تصمیمات تعمیر را نادیده می سایر مدلنسبت به  دارند که  
 نشان دهنده این موضوع است.   4جدول    کنند.به محیط زیست وارد می

 

 مزیت تابع هدف دوم در کاهش میزان آالیندگی .3جدول 

 تاثیر مدل پیشنهادی 
با در نظر 

گرفتن تابع 
 هدف دوم

بدون در نظر گرفتن 
 تابع هدف دوم

 

 میزان آالیندگی 165793 142907 (( 165793- 142907/)142907) ×  100 =16%

 
 مزیت اعمال تصمیمات کنترل و تعمیر تسهیالت آالینده در کاهش میزان آالیندگی  .4جدول 

 تاثیر مدل پیشنهادی 

با در نظر گرفتن 
تصمیمات کنترل  
و تعمیر تسهیالت  

 آالینده 

بدون در نظر 
گرفتن تصمیمات  
کنترل و تعمیر  
 تسهیالت آالینده

 

 میزان آالیندگی 55568 20599 ((20599-55568/) 20599)  × 100  =170%
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، [9]، تسائو و همکاران  [29]همان طور که تعداد مقاالت پرشماری مانند رکاوندی و همکاران  
، صاحب جمع نیا و [ 11]، زهیری و همکاران   [4]، شرافتی و همکاران[15] گویندان و همکاران 

... بیان کرده   [30] و فخرزاد و همکاران    [ 14]شرافتی و همکاران  ،  [20]همکاران   اند، برای و 
های مختلف استفاده کرد و توان از تحلیل حساسیت اعتبار سنجی مدل های زنجیره تامین می

 رفتار مدل را بررسی نمود. 
ی چند تحلیل حساسیت در رابطه با  در ادامه جهت نشان دادن صحت عملکرد مدل پیشنهاد

 شود. مزیت اصلی مقاله یعنی تصمیمات زیست محیطی با سطوح پله ای انجام می

دوره استراتژیک با حدود آستانه   3اولین تحلیل حساسیت مربوط به عملکرد دو کارخانه در  
شود، میزان آالیندگی نشان داده می 2شکل  است. همان طور که در   15000و  8000به ترتیب 

، از حد آستانه اولیه عبور کرده و با تعمیرات جزیی 3و    1های استراتژیک  کارخانه اول در دوره
به علت زیاد شدن آالیندگی   2وره  مقداری از اثرات زیست محیطی آن کاهش یافته است. در د

تولید شده و تجاوز از حد آستانه ثانویه و اعمال تعمیرات کلی، کاهش قابل توجه اثرات زیست  
شود. کارخانه دوم میزان آالیندگی کمتری نسبت به حد مجاز ثانویه داشته محیطی مشاهده می

لت عبور از آستانه اولیه، به ع 2و تعمیرات کلی روی آن صورت نگرفته است و فقط در دوره 
 تحت تعمیرات جزیی قرار گرفته است. 

 
 های استراتژیکمیزان آالیندگی کل تولید شده توسط کارخانه اول و دوم در دوره . 2شکل 

 

کنند. برای نشان دادن این با افزایش حدود مجاز، کارخانجات آلودگی بیشتری ایجاد می
)که میزان    حد آستانه تعمیرات جزییبحث و صحه گذاری بر عملکرد مدل تحلیل حساسیتی بر  

آالیندگی تولید شده نسبت به این پارامتر حساسیت بیشتری داشته( صورت گرفته و نتیجه آن  
   گردد.مشاهده می  3شکل  در  
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دهد، میزان آالیندگی انتشار یافته توسط کارخانجات به  نشان می  3شکل  همان طور که  
شود.  آستانه مجاز اولیه وابسته بوده و با افزایش آن، آسیب بیشتری به محیط زیست وارد می

برای مدل پیدا کرد و در نظر گرفت.  توان بهترین سطح حد آستانه را  با تحلیل حساسیت می
ارائه شده، چارچوب    نشان دهنده آن است که عملکرد مدل صحیح  3شکل   بوده و رویکرد 

 کارامدی برای توسعه پایدار است.

 
 اثر آستانه مجاز اولیه بر میزان آالیندگی. 3شکل 

 

 پیشنهادات آتی گیری و نتیجه -5

چند    -در تحقیق حاضر یک مدل نوین جهت طراحی یک شبکه زنجیره تأمین  چند محصولی
گیرد. در نظر گرفتن  ای پیشنهاد شده و پس از بهینه سازی مورد تجزیه و تحلیل قرار میدوره

های محروم )و به طور کلی کل کشور( توجه به محیط  معیارهایی چون توسعه یافتگی استان
و پرداختن به تصمیمات تاکتیکی و ... مدل را کاراتر و به    نقلو حملزیست، انتخاب نوع سیستم  

ها پرداخته شده است. برای بهبود شبکه کند، لذا در این پژوهش به آندنیای واقعی نزدیکتر می
شود در نظر گرفته شده و نشان داده می  نقلوحملاز نظر زیست محیطی، انتخاب نوع سیستم  

می این سیاست  با  هزینهکه  کاهش  بر  عالوه  کرد.  توان  حفاظت  بیشتر  زیست  محیط  از  ها، 
جهت   ،در این تحقیق برای اولین بار چند حد آستانه برای میزان آلودگی انتشار یافتههمچنین  

شود، که محیط زیست در نظر گرفته می  جلوگیری از افزایش بی رویه آالیندگی و کمک به حفظ
واضح است که   گیرد.براساس آنها تصمیمات نوسازی و تعمیر تسهیالت آالینده صورت می

مزایای کاهش تأثیرات زیست محیطی عالوه بر ذینفعان زنجیره تأمین، تأثیرات مفیدی بر جامعه  
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تر شدن محیط  آلودهساخت کارخانجات در مناطق توسعه یافته، موجب  نیز خواهد گذاشت.  
کند. در این پژوهش جهت برقراری عدالت زیست شده و کمکی به توسعه یافتگی کشور نمی

شود که تصمیم گیری در خصوص  اجتماعی و افزایش توسعه یافتگی کل کشور پیشنهاد می
های کمتر توسعه  در استانتأمین  و شبکه زنجیره    مناطق محروم و خیلی محروم صورت گیرد

ب گرددیافته  طراحی  باالتر  رشد  پتانسیل  تکنیک.  ا  از  هدف،  این  گیری  برای  تصمیم  های 
های مختلف شود. حل یک مطالعه موردی واقعی و انجام تحلیل حساسیتچندمعیاره استفاده می

دهند که مدل طراحی شبکه زنجیره تأمین  پیشنهادی هزینه کمتری داشته، منجر به نشان می
 تواند توسعه پایدار را ارتقا دهد. زیست شده و میپاکیزه نگه داشتن محیط  

گردد که جهت نزدیک کردن مسأله به دنیای واقعی  در پایان جهت تحقیقات آتی پیشنهاد می
مدل طراحی شبکه زنجیره تأمین  پایدار در محیط غیرقطعی مدلسازی شود. به عنوان مثال  

توان تقاضا را به صورت فازی یا تصادفی درنظر گرفت زیرا پارامترهای زنجیره تامین می
های لجستیک معکوس و زنجیره  . همچنین با در نظر گرفتن بحثهستند  ینیبشیپ  رقابلیغاغلب  

کرد.بسته، میتأمین حلقه بیشتر محیط زیست کمک  به حفاظت هر چه  مثال   توان  به عنوان 
حلقه    نیتام  رهیزنج  کیبه  یا ...    افتیباز  ،یآورمراکز جمع   قیمدل از طرکه    شودیم  شنهادیپ

 ی مسئولیت اجتماعی ارهایمع  توان پژوهش آتی میبه عنوان  عالوه بر این،  .  ابدی  شبسته گستر
اپراتور ها را در نظر گرفت.  مانند     ی برا حقوق مصرف کننده، شرایط کاری، رفاه و راحتی 

معیارهای دیگر توسعه مانند توان  یم  یداریپا  یابیارز  ق ومناطیافتگی  سنجش سطح توسعه  
ونقل و  ا توجه به اهمیت مبحث حملب  ،همچنین.  مدنظر قرار دادرا    رهیبهداشت، آموزش و غ

 یابیریمسبا به کارگیری مسئله  مدل    میتعمتاثیر چشمگیر آن بر هزینه کل و محیط زیست،  
تحق  هینقل  لهیوس بود.  یآت  قاتیدر  خواهد  که   ارزشمند  شد  پیشنهاد  پژوهش  این  مدل  در 

تولیدکنندگان هر چند وقت یکبار از نظر میزان خسارت به محیط زیست مورد بررسی قرار  
توان این اقدامات را در خصوص تسهیالت دیگر و  گرفته و در صورت لزوم تعمیر شوند، می

 رد. وسایل نقلیه نیز انجام داد و از محیط زیست حفاظت ک

 تشکر و قدردانی  -6

در انجام این  کرمانشاه دانشگاه آزاد اسالمی واحد حمایت از  دانند نگارندگان بر خود الزم می

طراحی شبکه زنجیره تأمین   ". این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان  تشکر نمایند  تحقیق
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه بوده که با حمایت مالی  "با در نظر گرفتن توسعه پایدار

 انجام یافته است.
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