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 چکيده

مین چند أیره تنفتی در زنج هایفرآوردهتحقیق، ارزیابی عملکرد توزیع  اینهدف اصلی  

          های نفتی منطقه فارس محیط خاکستری در شرکت ملی پخش فرآورده معیاره سبز در

های عملکردی سبز، شرایط عدم قطعیت و شاخصدر نظر داشتن  باپژوهش حاضر  . دراست

 یخاکستری روابط علی و معلولی بین منظرها گیری گروهیتصمیمکارگیری روش  ابتدا با به

ها و نهایتاً وزن منظرها مورد ، میزان اثرپذیری آنارت امتیازی متوازن بهبود یافتهروش ک

ای اهمیت زیر یند تحلیل شبکهآه از روش فربررسی قرار گرفته است. سپس با استفاد

بندی رتبه خاکستری، به ارزیابی و به کمک روش ویکور های هر منظر تعیین گردید وشاخص

نشان  ، نتایجلذاهای نفتی منطقه فارس پرداخته شد. رآوردهمحصوالت شرکت ملی پخش ف

به مدیران  تحقیقارد. نتایج نفت سفید در رتبه آخر قرار دنفت کوره در رتبه اول و  دهد کهمی

کند تا به بهبود توان و کاهش ضعف خود در جهت ها کمک میشرکت و سایر سازمان

 افزایش عملکرد بپردازند. 

 

گیری با معیارهای خاکستری، تصمیم هایسیستم نظریه ،یابی عملکردارز کلیدی: کلمات

 مین سبزأزنجیره ت  چندگانه،

 

                                                                                                                                       

  :ad@gmail.comalalinezhEmail* نویسنده مسئول:9 
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 مقدمه 

های اقتصادی مورد استفاده قرار انرژی از جمله عواملی است که در اکثر فعالیت

گیرد. امنیت ملی اکثر کشورها در گرو دسترسی مطمئن به انرژی است. بخش می

در  درصد3/11های فسیلی و نفت و گاز )ر ایران، از سوختاعظم انرژی مصرفی د

 خام و گازهای افزایش تولید نفتشود. با توجه به محدودیت( تامین می9381سال 

های نفتی و گاز، وابستگی اقتصاد و بودجه طبیعی، رشد فزاینده مصرف فرآورده

ابع طبیعی، لزوم های آینده بر منعمومی به درآمدهای فروش نفت خام و مالکیت نسل

های عرضه و تقاضای نفت و گاز کشور، واقعیتی انکارناپذیر سازی در بخشبهینه

سومین ذخایر بزرگ نفتی و دومین  منابع انرژی در ایران، (.9381، است )اسعدی

ریزی برای تخصیص بهینه منابع عظیم ذخایر بزرگ گاز طبیعی در جهان است. برنامه

با توجه به اینکه مدیریت (. 2192، )کاظمی و همکاران ستنفت و گاز بسیار ضروری ا

های اخیر بر مدیریت عملیات حاکم شده مین رویکردی است که در سالأزنجیره ت

مین سبز به منظور بهبود أیر توجه زیادی به مفهوم زنجیره تهای اخدر سال است،

هدف اصلی  ها شده است.ها به همراه زنجیره ارزش آنعملکرد زیست محیطی شرکت

ای که نه مین و یافتن بهترین شیوهأیندهای ساختار زنجیره تآسازی تمام فریکپارچه

کار وبلکه به ارزش کسب ها گردد،تنها منجر به افزایش عملکرد زیست محیطی آن

بردی برای مین سبز به روش کارأنجیره ت(. ز9،2191)نو و همکاران ها نیز بیفزایدآن

تحت مقررات  یی زیست محیطی تبدیل شده است.آرتوسعه و باال بردن کا

ها نیاز به باال بردن و بهبود و توسعه شرکت، نفعانگیرانه و فشار ذیسخت

 (.2193 طوسی و همکاران، )فالطونی مین سبز دارندأهای مدیریت زنجیره تشیوه

ز ئهای مناسب و حاهای بزرگ در این راستا تعریف شاخصیکی از گام ،بنابراین

عملکرد ارزیابی  بررسی و میت در امر توزیع و تخصیص منابع انرژی و همچنیناه

زمینه ارزیابی و  . با توجه به  اینکه دراستهای توزیع کننده در سازمان محصوالت

های نفتی تاکنون مطالعات جامعی به بندی توزیع انواع انرژی در حوزه فرآوردهرتبه

پرداختن به این فته است، رورت نپذیصورت مجزا در داخل و خارج از کشور ص

 .استای برخوردار موضوع از اهمیت ویژه

                                                                                                                                       

- Nwe  
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تواند تصمیمات از طرفی انسان به دلیل جنبه احساسی و عاطفی خود همواره نمی

گیری با معیارهای ن روش تصمیماتالش محققبا به همین دلیل  منطقی اتخاذ نماید،

که با تبدیل مسائل  هستندهایی مدل ی،گیرهای تصمیممدل چندگانه بوجود آمده است.

گیری با به افراد مختلف در تصمیم ها،های ریاضی و حل این مدلانتزاعی به مدل

 .)9312، )امیری و دارستانی فراهانی دهندهای متعدد یاری میشاخصها و گزینه

 های نفتی ومحیطی در بحث توزیع فرآوردهاهمیت زیست، با توجه به پژوهشدر این 

های شاخصهای نفتی ایران و استانداردهای شرکت ملی پخش فرآوردهبر اساس 

ره زنجی عملکردبندی ارزیابی و رتبهچگونگی محیطی در حوزه توزیع و پخش، زیست

های منطقه یک از محصوالت چهارگانه شرکت ملی پخش فرآورده هر مین سبزتأ

 . گرددتری استفاده میگیری چند معیاره در محیط خاکستصمیم روشاز فارس، 

 

 پيشينه پژوهشمبانی نظری و 

  سبز تأمين زنجيره مديريت

بودن را در ، اولین بار در مقاله خود مفهوم سبز 9111در سال  9و همکاران هندفیلد

مین سبز از منظر چرخه عمر . مدیریت زنجیره تأکار بردندکنار زنجیره تأمین به

و ساخت محصول، فروش  ولیه، طراحیمحصول شامل تمامی مراحل از مواد ا

)احمدی و  استنقل، استفاده از محصول و بازیافت محصوالت ومحصول و حمل

مین شده أاره سبز بودن زنجیره تتعاریف بسیاری درب(. 9312جعفرزاده افشاری، 

 استمین مترادف با دوستدار محیط زیست بودن أاست. از جمله، سبز بودن زنجیره ت

    مالحظات  یا هاشاخص گرفتن نظر در یندآ( و یا فر9111ران، ندفیلد و همکا)ه

ها تالش معموال سازمان(. 2111، 2تأمین )سارکیس زنجیره در سرتاسر محیطیزیست

دست آورند و از این طریق از یک هکنند جایگاه مناسبی را در سطح ملی و جهانی بمی

استفاده از مزیت رقابتی و  مین سبز برایغیر مناسب مانند مدیریت زنجیره تأمت

 .(2191کنند )امینی و همکاران، سازی انتظارات مشتریان استفاده میبرآورده

سازی تفکر زیست محیطی با مدیریت یکپارچه همچنین، مدیریت زنجیره تأمین سبز،

                                                                                                                                       

- Hadfield  

- Sarkis  
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یابی و گزینش مواد، فرآیندهای تولید و زنجیره تأمین، شامل طراحی محصول، منبع

نهایی به مشتری همگام با مدیریت پایان عمر محصول پس از عمر رساندن محصول 

 (.2111، 9)سریواستاوا استمفید آن 

 

 ارزيابی عملکرد

آید. شمار میههای مدیران بمین هر سازمانی از دغدغهارزیابی عملکرد زنجیره تأ

گیری عملکرد برای تشریح عملکرد، تعیین پیشرفت و ها از یک سیستم اندازهسازمان

ها به اطالعات و سپس به نمایند. چرخه تبدیل دادهارزیابی نتایج بهبودها استفاده می

هم أمین را بهگیری عملکرد، بهبود عملکرد و موفقیت زنجیره تگیری و اندازهتصمیم

مین نیز به کیفیت اطالعات وابسته سازد. موفقیت یک مدیریت زنجیره تأمرتبط می

گیری و تناسب آن وابسته است. بنابراین یت اندازهاست و کیفیت اطالعات به کیف

گیری عملکرد و میزان دقت آن نقش کلیدی در موفقیت این بخش دارد. بدین اندازه

مین بخش توزیع زنجیره تأ ویژه درهد بارزیابی عملکرتحقیقات متعددی جهت ، منظور

ارچه جهت ارائه یک چارچوب یکپبه  (،1021) 2هروانی و هلمز صورت گرفته است.

به  (،2111حامدی و همکاران ). مین سبز پرداختندارزیابی کیفی عملکرد در زنجیره تأ

بخش انتقال  ارزیابیریزی عدد صحیح مختلط غیرخطی در جهت ارائه یک مدل برنامه

(، با رویکرد 2191) 3شاو و همکارانمین گاز طبیعی پرداختند. و توزیع یک زنجیره تأ

مین سبز به ارزیابی سطوح مختلف زنجیره تأ 2تیاز متوازنالگوبرداری و کارت ام

بندی معیارهای فازی به اولویتگیری گروهی تصمیم(، با روش 2193) 0لینپرداختند. 

 در (،2190) 1نوگوگی و موتوریمین سبز پرداخت. عملکرد زنجیره تأارزیابی 

 نایعص در هاسیستم مینتأ زنجیره عملکرد بر ثرمؤ هایچالش خود پژوهش

 به نیاز نفتی هایشرکت که اند و مشخص گردیدکرده بررسی را کنیا در پتروشیمی

 به رسیدن برای مداوم یندفرآ یک مثابهبه مین،تأ زنجیره هایسیستم سازیپیاده

                                                                                                                                       

- Srivastava 

- Hervani & Helms 

- Shaw 

- Balanced Score Card

- Lin

- Muturi & Ngugi
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(، با ارائه 2198(نژاد خلیلی و علی دارند. خود مینتأ زنجیره یندهایفرآ در پایداری

کاوی به ارزیابی ها و دادهوازن، تحلیل پوششی دادهمدل ترکیبی کارت امتیاز مت

فرجی خورشیدی و حدادی در صنعت خودروسازی پرداختند.  سبز مینزنجیره تأ

 پنج را در مین داروتأ زنجیره است، فرآیند بر مبتنی مدل یک هک SCOR(، با مدل 9381)

بازگشت(  و رسالا ساخت، منابع، ریزی،)برنامه مینتأ زنجیره هایفرآیند اصلی حوزه

 که کردند ارائه انرژی مبحث درپژوهشی (، 9381)همکاران  و محقر .ارزیابی نمودند

 تخصیص و مصرف بندیاولویت به TOPSIS شاخصه چند روش از استفاده با آن در

 منظوربه فازی رویکرد با چندهدفه گیریتصمیم روش از سپس و پرداخته گاز

ه یک مدل ئارا (، به9313باستانی و همکاران ) .کردند دهاستفا طبیعی گاز تخصیص

مین با استفاده از أکنندگان در زنجیره تت به توزیعتلفیقی برای تخصیص محصوال

پور و قربانپرداختند.  صنعت خودرو در ریزی آرمانیها و برنامهتحلیل پوششی داده

وح مختلف از مین سبز در سطر زمینه اقدامات مدیریت زنجیره تأ(، د9310همکاران )

 ثر با روش دلفی فازی پرداختند.در صنعت نفت به ارزیابی عوامل مؤ جمله توزیع

 

 خاکستری نظريه

د و برخالف کرارائه  9182در سال  9جوالنگ دنگ راهای خاکستری سیستم نظریه

ای دیگر، تبدیل به زمینه تحقیقاتی قدرتمندی در های بین رشتهنظریهبسیاری از 

های بسیاری نظیر اعداد خاکستری، روابط ی گردید و شاخهکاربردهای عمل

های های خاکستری، مدلسازی سیستمهای خاکستری، مدلسیستم خاکستری، تحلیل

ایجاد شده  نظریهگیری خاکستری و نظایر آن در این بینی خاکستری، تصمیمپیش

ینی و ب(. تمرکز اصلی دنگ نیز بر روی پیش9312است )کریمی و صادقی مقدم، 

های غیرقطعی های اقتصادی و فازی بود و در تحقیقات خود با سیستمکنترل سیستم

که در آن قسمتی از اطالعات معلوم و قسمتی نامعلوم بود مواجه شد که تشریح 

در  پذیر بود.یا آمار و احتمال به سختی امکان ها با ریاضیات فازیهای آنویژگی

توان به ارزیابی می ین در محیط خاکستری نیزمنجیره تأزمینه ارزیابی عملکرد ز

                                                                                                                                       

- Julong Deng 
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، 9دو و همکارانای خاکستری )مین سبز با فرآیند تحلیل شبکهکنندگان زنجیره تأتأمین

در  ELECTRERو  VIKORمین سبز با روش ترکیبی ارزیابی زنجیره تأ (،2192

 نسبی ییکارآ بررسی(، 2190، 2)چیتانباراناتان و همکاران محیط خاکستری

 (،9319همکاران، و )باغبان خاکستری هایداده پوششی تحلیل مدل از انکاران،پیم

های بر اساس تئوری سیستم مینزنجیره تأ پذیریگیری انعطافروش اندازهارائه 

 . ( اشاره داشت9312در صنعت خودروسازی )فکورثقیه،  ستریکخا
 

 خاکستری گيری گروهیتصميمروش 

وجود آمده و اهداف ی بررسی مسائل پیچیده جهانی بهراعمدتاً ب(  3دیمتل)روش این 

های مناسب را حلمنظور دسترسی به راهراتژیک و عینی از مسائل جهانی بهاست

 هایدادهبرای ساختاردهی به یک دنباله از  روشمدنظر قرار داده است. از این 

رح زیر به ش روشهای این گام .(2193، 2همکارانگردد )لی و مفروض استفاده می

 :است

 گام اول: تشکيل ماتريس تصميم 

و با نظر کارشناسان  گیری استاین مرحله نیازمند تعیین معیارهایی برای تصمیم

 .شودتعیین می Aماتریس تصمیم 

 CFCSبه روش  ماتريس تصميم وم: قطعی سازیدگام 

دست هب با توجه به اینکه در این پژوهش از اعداد خاکستری استفاده شده است برای

های خاکستری این اعداد قطعی گردند. روش تبدیل داده بایدآوردن یک جواب یگانه 

روش مناسبی جهت قطعی نمودن است که مقادیر قطعی  0(CFCS) های قطعیرتبه به

 مرحله(. این روش شامل سه 2113، 1و تزنگ )اپریکوویچ آورددست میهبهتری ب

 :استزیر  شرحکه به  است

                                                                                                                                       

- Dou 

- Chithambaranathan 

- Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory:DEMATEL 

- Lee  

- Converting Fuzzy data into Crisp Scores 

- Opricovic & Tzeng 
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 چپ مقياسبیير محاسبه مقاد (lو راست ) (r) 

𝑥𝑟𝑖𝑗
𝑛 = (𝑟𝑖𝑗

𝑛 − 𝑚𝑖𝑛 𝑟𝑖𝑗
𝑛)/D𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑎𝑥 (9        )                                                                      

          

𝑥𝑙𝑖𝑗
𝑛 = (𝑙𝑖𝑗

𝑛 − 𝑚𝑖𝑛 𝑙𝑖𝑗
𝑛 )/D𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑎𝑥                                                                             (2)  

D𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑎𝑥 𝑟𝑖𝑗

𝑛 − 𝑚𝑖𝑛 𝑙𝑖𝑗
𝑛                                 (3)                                                

    

  قياسمبیمحاسبه مقادير قطعی 

 

(2) 𝑦𝑖𝑗
𝑛 = [𝑥𝑙𝑖𝑗

𝑛 (9- 𝑥𝑙𝑖𝑗
𝑛 ) + (𝑥𝑟𝑖𝑗

𝑛 × 𝑥𝑟𝑖𝑗
𝑛)] / [9-𝑥𝑙𝑖𝑗

𝑛 + 𝑥𝑟𝑖𝑗
𝑛] 

 ماتريس تصميم  محاسبه مقادير قطعی نهايی 

 

𝑍 = 𝑚𝑖𝑛 𝑙𝑖𝑗
𝑛 + 𝑦𝑖𝑗

𝑛D𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑥                    (0)                                                                

 مقياسبیگام سوم: تشکيل ماتريس 

روابط صورت ه ب Dو تشکیل ماتریس A تصمیم  قطعی سازی ماتریسمقیاسبیجهت 

 .شودعمل می (1( و )1)

𝐷 = 𝐴/𝑆                                                                                                                                    (1)  

𝑆 = 𝑚𝑎𝑥

[
 
 
 

𝑚𝑎𝑥
9≤𝑗≤𝑛

∑𝑎𝑖𝑗

𝑛

𝑖=9

; 𝑚𝑎𝑥
9≤𝑖≤𝑛

∑𝑎𝑖𝑗

𝑛

𝑗=9 ]
 
 
 

                                                                   (1)  

 باشند.آن اعداد بین صفر و یک میهای حاصل شده تمام درایه Dدر ماتریس 

 گام چهارم: تشکيل ماتريس رابطه کل

 تعیین (8رابطه )صورت ه باشد که بمیn×n ( یک ماتریس Tماتریس رابطه کل )

 .شودمی

𝑇 = 𝐷(𝐼 − 𝐷)
−9

= [𝑡𝑖𝑗]𝑛×9       ; 𝑖, 𝑗𝜖{𝑖=9,… ,𝑛}    (8                                           )
          

 .است n×nیک ماتریس یکه  I به طوری که
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 ها سطرها و ستون مجموعگام پنجم: محاسبه 

 (91( و )1رابطه )صورت ه ب Cو  Rهای بردار Tهای ماتریس با جمع سطر و ستون

 .شوندحاصل می

𝑅 = [𝑟𝑖]𝑛×9 =

[
 
 
 

∑𝑡𝑖𝑗

𝑛

𝑗=9 ]
 
 
 

𝑛×9

                                                                                                   (1)  

𝐶 = [𝑐𝑖]9×𝑛
=

[
 
 
 

∑𝑡𝑖𝑗

𝑛

𝑖=9 ]
 
 
 

9×𝑛

                                                                                               )91( 

 شوند:ت زیر تعریف میصوره ب jcو  C، irو  Rهای پس از تشکیل بردار

ir جمع سطر :i ام از ماتریسT بنابراین  .استir مستقیمی را نشان ثیر مستقیم و غیرأت

 های دیگر گذاشته است.شاخصبه  iدهد که معیار می

jcن: جمع ستو j ام از ماتریسT بنابراین .است jc مستقیمی را ثیر مستقیم و غیرأت

 ی دیگر دریافت کرده است.هاشاخصاز  j شاخصدهد که نشان می

 

 و وزن شاخص  jc-irو  jc+ir گام ششم: محاسبه

ام را نشان i( درجه اهمیت عامل jc+irباشد در نتیجه رابطه ) j=iدر این حالت وقتی 

های تاثیری که عامل مربوطه در سیستم در ارتباط با عامل( jc-ir)دهد و رابطه می

 که: طوریبهدهد را نشان می است دیگر سهیم

< اگر 1 (jc-ir باشد در نتیجه عامل )iصورت عامل  ام علت است و در غیر اینi ام

 معلول است.

 .شوندمحاسبه می (99)ها با استفاده از رابطه شاخصاهمیت یا وزن 

𝜔 𝑖 = {(𝑟𝑖 + 𝑐𝑖)
2
}
9/2

           ; 𝑖=9,… ,𝑛 (99)                                                           
       

 .شوندمحاسبه می (92رابطه )صورت ه هر یک از عوامل ب مقیاسبیو در نهایت وزن 

𝑊𝑖 =
𝜔 𝑖




n

i 1

𝜔 𝑖

         ; 𝑖=9,… ,𝑛                                                                                 )92(  

 



 3    محصوالت در زنجيره تأمين سبز عيعملکرد توز یابيارز

 

 

 ی و معلولیرابطه علّ نمودارام هفتم: رسم گ

 طوریه ب استها شاخصمعلولی بین ودهنده رابطه علتی و معلولی نشانعلّ نمودار

. است jc-irو محور عمودی نشان دهنده  jc+irکه محور افقی نشان دهنده 

هایی که شاخصها و هایی که باالی خط افق قرار دارند نشان دهنده علتشاخص

 .خواهد بود هادهنده معلولنشان دخط افق قرار دارنپایین 

 CRM و رسم نمودار pگام هشتم: محاسبه مقدار آستانه 

عامل  iدهد که عامل ها در ماتریس رابطه کل این اطالعات را به ما میهر یک از درایه

j دهد. جهت تعیین مقدار آستانه ثیر قرار میأرا تا چه اندازه تحت تp جهت جداسازی 

ثیرشان در ماتریس رابطه کل بزرگتر از أای کوچک، تنها عواملی که مقدار تهعلت

برابر میانگین  pشود. مقدار نمایش داده می CRM( باشد در نمودار pمقدار آستانه )

 شود.تعریف می (T) عناصر ماتریس رابطه کل

 خاکستری ایشبکه تحليل فرآيند

 د.کرمطرح  2میالدی ساعتی 9111بار در سال  اولینرا  ANP(9(ای شبکه تحلیل فرآیند

ها ترین شبکه از تعدادی خوشه به همراه عناصر درون آنساده ،ANPدر روش 

 ساخته شده است. در مواردی که عناصر یک خوشه روی هم یا برخی عناصر خوشه

شود پذیرند(، ارتباطی بین دو خوشه ایجاد میها اثر میگذارند )یا از آنمی ثیرأدیگر ت

عناصر  مراتبی یند تحلیل سلسلهآبرخالف فرنامند. که آن را وابستگی بیرونی می

ای یک عنصر از مدل بر شبکه ند تحلیلآیطرفه است، در فر دهنده مدل یکتشکیل

بر خود اثرگذار است و ممکن است از دیگر عناصر نیز  عنصر یا عناصر دیگر و حتی

یابد ای نمود میج و در قالب غیرخطی یا شبکهبپذیرد، مسئله از حالت خطی خار تأثیر

 :استگام  هشتدارای ای شبکه تحلیل یندآفر روش .(2119، ساعتی)

 ایتحليل شبکه يندآفرطراحی ساختار  گام اول :

ها تعیین شاخص و زیرشاخص ، هدفای با در نظر گرفتن تحلیل شبکه یندآفرابتدا 

 می گردد.

 

                                                                                                                                       
- Analytic Network Process:ANP 

- Saaty 
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  ها نسبت به يکديگرصشاختعيين وابستگی  گام دوم :

 استخراج شده و دیمتلها از خروجی روش شاخصدر این تحقیق وابستگی 

 ها نیز بر این اساس طراحی شدند. شاخصهای مقایسات زوجی پرسشنامه

 ماتريس اوليهابرطراحی  گام سوم :

ها شاخصبا توجه به ساختار شکل گرفته در گام دوم، ارتباط و وابستگی بین 

  :وزنی و سوپرماتریس اولیه به این شرح خواهد بودبردارهای 

29W :  های اصلی نسبت به یکدیگر؛شاخصبردار اوزان مقایسات زوجی 

22W :  های اصلی. شاخصبردار اوزان وابستگی درونی 

 28W های اصلی و تعيين بردارشاخصمقايسه زوجی  گام چهارم:

  22W اصلی و تعيين بردارهای شاخصمقايسه زوجی روابط درونی  گام پنجم:

های اصلی بر اساس نظرات خبرگان با هم مقایسه زوجی شده، ضرائب شاخص

اهمیت هر یک محاسبه شده و آزمون سازگاری نیز از ماتریس تجمیع شده نظرات 

آوری نظرات از اعداد خاکستری استفاده شده اسبه گردیده است. در جمعخبرگان مح

 است. 

 ایس خوشهطراحی ماتري :ششمگام 

ها را برای دستیابی به ثیرگذاری هر خوشه از شاخصأای، میزان تماتریس خوشه

ها به صورتی زوجی ای، شاخصنماید. جهت تعیین ماتریس خوشههدف مشخص می

 .شوندگیرنده مقایسه میتوسط تصمیم

 موزونماتريس ابر: طراحی مهفتگام 

ی در ابرماتریس اولیه، ابرماتریس ادر این مرحله، با ضرب مقادیر ماتریس خوشه

 .گرددموزون تشکیل می

  ابرماتريس حدیطراحی م: هشتگام 

شود( که رسد )در خود ضرب میتوان میآنقدر به، در این مرحله، ابرماتریس موزون

وزن ، بیانگر حدیماتریس ابرهر سطر از . سطرهای آن به اعداد ثابتی میل نماید

  .استها شاخص
 

 

 



 88    محصوالت در زنجيره تأمين سبز عيعملکرد توز یابيارز

 

 

 خاکستری کورويروش 

ارائه گردید. نام این روش از عبارت  9118 اپریکوویچ در سالتوسط  9ویکورروش 

   به معنی "VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje"صربستانی 

 واپریکوویچ گرفته شده است ) "سازشی حلراه و معیاره چند سازیبهینه"

ها با بندی و انتخاب گزینهین روش بر روی رتبهطور کلی، ابه .(9121، 2میلورادوف

مناسب برای  جوابکند و در نهایت تمرکز می ناسازگارهای ای از شاخصمجموعه

   :استو دارای هفت گام  (2191، امینی و علی نژاد) .کندگیرندگان فراهم میتصمیم

ها با رعایت نهبندی گزیو رتبهشاخص متغیرهای کالمی برای ارزیابی اهمیت  اول: گام

رود. در پرسشنامه میزان رضایت و خرسندی نسبت به های متنوع به کار میشاخص

از نارضایتی تا رضایتمندی کامل را  و شودآن شاخص در آن سازمان سنجیده می

 گیرد.در برمی

ام را iگزینه  𝐴𝑖ارزیابی وجود دارد.  شاخص nو گزینه  mدر این مرحله  دوم:گام 

(. بدین =n 9 j,…,) دهدام را نمایش میjشاخص  𝐶𝑗؛ (=n 9i,…,) کندمشخص می

 ماتریس تصمیم گیری تشکیل می شود.ترتیب 

 گیری.قطعی نمودن اعداد خاکستری موجود در ماتریس تصمیم سوم:گام 

در شاخص تعیین بهترین و بدترین مقدار از میان مقادیر موجود برای هر  چهارم:گام 

( 92( و )93های مثبت و منفی به ترتیب از روابط )که برای شاخص ماتریس تصمیم

 .می آید بدست

𝑓j
∗ = 𝑚𝑎𝑥 𝑓𝑖𝑗    ,     𝑓j

− = 𝑚𝑖𝑛 𝑓𝑖𝑗    ; i=9,…,m , j=9,…,n (93)                               

𝑓j
∗ = 𝑚𝑖𝑛 𝑓𝑖𝑗     ,     𝑓j

− = 𝑚𝑎𝑥 𝑓𝑖𝑗   ; i=9,…,m , j=9,…,n (92)                                

𝑓𝑖که 
𝑓𝑖و هااز بین تمام گزینهشاخص  iبهترین مقدار  ∗

از شاخص  iبدترین مقدار    −

 .استها بین تمام گزینه

 jWشوند که محاسبه می (91( و )90)با توجه به روابط    Rو Sمقادیر پنجم: گام 
 .استام iشاخص مورد نظر برای  مقدار وزن

                                                                                                                                       

- VIKOR

- Opricovic & Miloradov 
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𝑆𝑖 = ∑𝑤𝑗 (
𝑓𝑖

∗ − 𝑓𝑖𝑗

𝑓𝑗
∗ − 𝑓𝑗

−)

𝑛

𝑗=9

                                                                                                       )90( 

 

𝑅𝑖 = 𝑚𝑎𝑥
𝑗

{𝑤𝑗 (
𝑓𝑖

∗ − 𝑓𝑖𝑗

𝑓𝑗
∗ − 𝑓𝑗

−)}                                                                        )91( 

 

مطرح  سفأمقدار ت حداکثر مثابهبهR𝑖 و  9سفأمتوسط مقدار ت S𝑖به طوری که 

ابط ور ضمن آنکهشود. معرفی می c𝑗به عنوان وزن شاخص w𝑗 گردند. همچنین می

  باشند.میهمواره برقرار ( 98و ) (91)

𝑅∗ = 𝑚𝑖𝑛
𝑗

 𝑅𝑗  ,     𝑅− = 𝑚𝑎𝑥
𝑗

 𝑅𝑗    ; j=9,…,n (93 )                                                

𝑆∗ = 𝑚𝑖𝑛
𝑗

 𝑆𝑗  ,     𝑆− = 𝑚𝑎𝑥
𝑗

 𝑆𝑗    ; j=9,…,n (92)                                                 

  

 کمترین مقدار در بین ∗Sبوده و S𝑖 تمام مقادیر بیشترین مقدار در بین  −Sطوری کهبه

 گردد کهی برمیژنیز به نوع استرات ν. همچنین مقدار است S𝑖 تمام مقادیر

 نماید.گیرنده تعیین میتصمیم

 .گرددمیمحاسبه  (91)ها طبق رابطه گزینهبرای هر یک از را  Q𝑖مقدار  ششم:گام 

Q𝑖 = 
ν(S𝑖−S∗)

(S−−S∗)
+ 

(9−ν)(R𝑖−R∗)

(R−−R∗)
(91     )                                                                  

   
رتب ها در سه گروه مگزینه Qو  R ،Sدر این مرحله با توجه به مقادیر  هفتم:گام 

گزینه برتر انتخاب خواهد شد که در هر سه گروه  مثابهبه ایشوند در نهایت گزینهمی

ها با توجه به کاهش مقادیر گزینه برتر شناخته شود. ترتیب قرارگیری گزینه مثابهبه

R ،S  وQ است. 

 

 پژوهش شناسیروش

 .است میدانی –ای از نوع کتابخانه آنروش  کهاست کاربردی  پژوهشیمقاله حاضر، 

با استفاده از مقاالت داخلی و خارجی و کتب مختلف در رابطه با موضوع مورد 

ها و های دیجیتال، بررسی دستورالعملهای اطالعاتی، کتابخانهبررسی، بانک

                                                                                                                                       

- Regret



 89    محصوالت در زنجيره تأمين سبز عيعملکرد توز یابيارز

 

 

های ثبت شده در حوزه شرکت ملی استانداردهای تدوین شده و سایر اطالعات و داده

طالعات الزم جهت انجام این پژوهش اهای نفتی منطقه فارس ردهپخش فرآو

نظرات  ، ازمصاحبه و نیز از طریق پرسشنامهدر تمامی مراحل آوری شدند. جمع

های در حال انجام شرکت و بررسی فرآیند توزیع خبرگان به منظور بررسی فعالیت

 .ستا 9شکل براساس  پژوهشمراحل  استفاده گردیده است. هافرآورده

 

 

 مراحل تحقيق -8 شکل

 

 ها تجزيه و تحليل داده

از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه های ارزیابی عملکرد گزینش شاخص

منظور دستیابی به سوابق کارشناسان مورد نظر به است. ها انجام گردیدهاز سوی آن

 گرفته است.ر قرا مورد بررسی ،نفت نتایجی عادالنه از تمام جهات در حوزه صنعت
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بین  و معلولی یروابط علّ بررسیهای ارزیابی عملکرد، به شاخص ییپس از شناسا

، این روابط کارشناسان پرداخته شد که با نظرکه کارت امتیازی متوازن از پنج منظر 

. دکردن( ارائه 9111نورتون ) و کاپالنرا  کارت امتیازی متوازن .ندگردید ییشناسا

ای از اهداف مشخص کند که تصورات را به مجموعهم میاین روش محیطی فراه

های عملکردی گیریاهداف تبدیل به یک سیستم اندازه این سپسو کند تبدیل می

، کاپالن و نورتون)تمرکز دارد  قدرتمندبر یک سازمان ثر طور مؤشوند که بهمی

 9جدول در  مطابقها های زبانی و مقادیر خاکستری معادل آنواژههمچنین  (.9111

 .است
 

 های زبانی به اعداد خاکستریتبديل واژه -8 جدول

 قضاوت کالمی اعداد خاکستری

[ 3/1-1 ثیر خیلی باالأت [  

[ 0/1-3/1 ثیر باالأت [  

[ 1/1-2/1 ثیرکمأت [  

[ 1/1-0/1 ثیر خیلی کمأت [  

[ 9-1/1 ثیرأبدون ت [  

 

ها به منظرل برای سازی مقادیر خاکستری، مقادیر ماتریس رابطه کسپس با قطعی

 .تعیین گردید، 2صورت جدول 

 
 مقادير ماتريس رابطه کل -2 جدول

 منظر  مالی مشتری فرآيندهای داخلی آموزش و رشد سبز

10/2  11/2  01/2  13/2  01/2  مالی 

21/2  23/2  2 09/2  01/2  مشتری 

13/2  21/2  02/2  12/2  13/2  فرآیندهای داخلی 

38/2  01/2  22/2  10/2  10/2 ش و رشدآموز   

09/2  09/2  21/2  21/2  01/2  سبز 

 د.نشوتعیین می 3جدول  طبقنیز  cو  rمقادیر 
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 cو  r مقادير -9 جدول

c r منظر 

12/92  91/93  مالی 

19/99  22/99  مشتری 

22/92  11/93  فرآیندهای داخلی 

31/92  11/92  آموزش و رشد 

11/92  18/92  سبز 

 

دیهاگرام  و  2جهدول   مطهابق  هها منظرو وزن  r-cو  r+c ، مقهادیر 3با توجه بهه جهدول   

 .است 2شکل  صورتبه ی و معلولیرابطه علّ
 

 

 c-rو  r+c مقادير -4 جدول

 منظر r-c r+c وزن 

29/1  91/1  12/21  مالی 

91/1  21/1-  90/23  مشتری 

21/1  13/1  09/20  فرآیندهای داخلی 

21/1  31/1  12/20  یادگیری و رشد 

-82/1 وزن  21/1 سبز   
 

 

مقدار شود. ( برابر با میانگین عناصر ماتریس رابطه کل تعریف میpمقدار آستانه )

دست آمده است که با هب 21/2های اصلی، متوسط ماتریس رابطه کل برای شاخص

تبدیل  0 جدول آستانه، مقادیر ماتریس رابطه کل به صورت توجه به این مقدار

نشان داده  3مطابق شکل  CRMنمودار  ،لماتریس رابطه کمقادیر شود. با توجه به می

 شده است.
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 اصلی هایمنظری علّرابطه  -2 شکل

 

 ماتريس رابطه کل با توجه به مقدار آستانهمقادير -5جدول 

  منظر مالی مشتری فرآيندهای داخلی آموزش و رشد سبز

13/2  10/2  11/2  01/2  01/2   مالی 

09/2  1 1 1 01/2   مشتری 

12/2  13/2  1 02/2  13/2   فرآیندهای داخلی 

10/2  1 01/2  1 10/2   آموزش و رشد 

1 09/2  09/2  1 01/2   سبز 

 

 

 CRM روابط تعاملی  -9شکل

 

 .خواهد بود 2شکل  مطابق ایشبکهتحلیل  یندآفرساختار سپس  
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 ایشبکهساختار  -2شکل

 

ها، مطابق نهایت اوزان نهایی شاخص در و ارائه شده است 1جدول  درها طیف پاسخ

 .است 1جدول 
تبديل واژه های زبانی به اعداد خاکستری -6جدول  

 قضاوت کالمی اعداد خاکستری

[ 9-9  اهمیتخیلی بی [

[ 0/9-0/1  اهمیتنسبتاً بی [

[ 2-9  اهمیت برابر [

[ 0/2-0/9  نسبتا با اهمیت [

[ 3-2  خیلی با اهمیت [
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 اشاخص هنهايی وزن  -7جدول 
 شاخص وزن

93/1  تر از تجهیزات و فضای موجودافزایش بازده دارایی با استفاده بیشتر و مناسب 

18/1  های غیر ضروری منتج از اتالف و دوباره کاریکاهش هزینه 

11/1  های قانونیها از طریق استفاده از معافیتکاهش هزینه 

13/1  بازار مناسب 

12/1  ثرؤاز طریق انجام به موقع، صحیح و میان تالش در جهت کسب رضایت متقاض 

12/1  جلب رضایت مشتری و رسیدگی به شکایات 

12/1  افزایش خدمات غیر حضوری 

19/1  هاسخ گویی و توزیع به موقع فرآوردهپا 

19/1  هاوردهآکیفیت و اطالع رسانی در مورد فر کنترل 

12/1  نفعانبه ذی گویی هر چه بیشترهای تخصصی جهت پاسخافزایش حوزه 

12/1  ها، پرسنل، واحدها و مشاوران و پیمانکاران(استقرار سیستم ارزیابی عملکرد مکانیزه )پروژه 

12/1  افزایش چابکی سازمان )سرعت ارائه خدمات( 

91/1  های دانش و تکنولوژیسسه متناسب با پیشرفتؤهای آموزشی برای کارکنان متدوین و اجرای دوره 

18/1  های تحقیقاتیری و اشتراک دانشی منتج از پروژهکارگیکه مدیریت دانش جهت ثبت، بهاد شبایج 

11/1  یی مصرف انرژیآکار 

11/1  ثیرات زیست محیطیأت 

10/1  کنندگانهای محیطی مصرفافزایش آگاهی 

12/1  های حمل و نقل پاکانتخاب روش 

12/1  زیستهای محیطصشاخکید بر أان با تهای توزیع و مشتریانتخاب شبکه 

13/1  شناسایی و معرفی سوخت جایگزین 
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 هاماتريس نهايی خبرگان و رتبه -1 جدول

نفت 

 سفيد

نفت 

 کوره
 شاخص تعيين عملکرد بنزين نفت گاز

21/1  01/1  31/1  11/1  
تجهیزات و  تر ازافزایش بازده دارایی با استفاده بیشتر و مناسب

 فضای موجود

21/1  01/1  31/1  01/1 دوباره کاری  های غیر ضروری منتج از اتالف وکاهش هزینه   

21/1  31/1  21/1  21/1 های قانونیها از طریق استفاده از معافیتکاهش هزینه   

91/1  11/1  31/1  11/1  بازار مناسب 

21/1  11/1  21/1  01/1  
 تالش در جهت کسب رضایت متقاضیان از طریق انجام به موقع،

ثرصحیح و مؤ  

21/1  11/1  21/1  01/1  جلب رضایت مشتری و رسیدگی به شکایات 

21/1  21/1  31/1  21/1  افزایش خدمات غیرحضوری 

21/1  11/1  31/1  11/1 هاپاسخ گویی و توزیع به موقع فرآورده   

31/1  11/1  21/1  11/1 هاکنترل کیفیت و طالع رسانی در مورد فرآورده   

21/1  21/1  31/1  31/1  
-یگویی هر چه بیشتر به ذهای تخصصی جهت پاسخهافزایش حوز

 نفعان

21/1  21/1  21/1  21/1  
، واحدها ها، پرسنلاستقرار سیستم ارزیابی عملکرد مکانیزه )پروژه

 و مشاوران و پیمانکاران(

31/1  11/1  21/1  11/1  افزایش چابکی سازمان )سرعت ارائه خدمات( 

21/1  21/1  21/1  21/1  
متناسب  های آموزشی برای کارکنان مؤسسهورهتدوین و اجرای د

 های دانش و تکنولوژیبا پیشرفت

21/1  21/1  21/1  31/1  
اشتراک  ایجاد شبکه مدیریت دانش جهت ثبت، به کارگیری و

 های تحقیقاتیدانشی منتج از پروژه

21/1  01/1  31/1  21/1  کارایی مصرف انرژی 

21/1  21/1  21/1  21/1  تأثیرات زیست محیطی 

21/1  21/1  21/1  21/1 های محیطی مصرف کنندگانافزایش آگاهی   

21/1  21/1  21/1  21/1 های حمل و نقل پاکانتخاب روش   

21/1  21/1  21/1  21/1  
های شاخص انتخاب شبکه های توزیع و مشتریان با تأکید بر

 محیط زیست

31/1  01/1  31/1  31/1  شناسایی و معرفی سوخت جایگزین 

88/1  21/1  11/1  22/1  S 

90/1  18/1  92/1  18/1  R 

9 1 81/1  18/1  Q9 

9 1 83/1  18/1  Q2 

9 1 81/1  18/1  Q3 

 

ها شناسایی های ارزیابی عملکرد و وزن نسبی این شاخصدر مراحل قبلی شاخص

کارگیری روش ویکور خاکستری، ارزیابی عملکرد جامعی گردید. در این مرحله با به
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د. شوهای نفتی منطقه فارس انجام میرآوردهبر روی محصوالت شرکت ملی پخش ف

مراحل مختلف روش ویکور  ،هاداده سازیقطعیآوری، تجمیع و پس از جمع

د. گردها انجام میبندی آنمنظور ارزیابی عملکرد محصوالت و رتبهخاکستری به

ای تحلیل شبکه یندآفرهای ارزیابی عملکرد مستخرج از روش نسبی شاخص اوزان

شود. خالصه کار برده میبندی محصوالت بهمنظور رتبهبه 1در جدول  خاکستری

نفت کوره دارای که  ،مشاهده نمود 8توان در جدول نتایج مرتبط با ارزیابی را می

 . است و نفت سفید دارای رتبه چهارم رتبه اول

 

  گيری و پيشنهادنتيجه

های نفتی در فرآوردهکرد عمل، سعی بر آن داشت تا مدل ترکیبی ارزیابی پژوهشین ا

های وردهدر شرکت پخش فرآ معیاره سبز در محیط خاکستریمین چندأزنجیره ت

 نفتی منطقه فارس بر مبنای کارت امتیازی متوازن توسعه یافته، با در نظر گرفتن

خاکستری  دیمتلروش  کارگیریبه زیست محیطی ارائه دهد. از طریق های شاخص

ی و عوامل معلول های عملکردی، عوامل علّبین شاخص ببیمنظور تحلیل روابط س ب

ها با استفاده از روش وزن شاخص ،با توجه به روابط بین مناظرگردیدند.  ییشناسا

یندهای آفر منظرهای مالی،دست آمد نتایج حاکی از این است که های بتحلیل شبکه

بز و مشتری منظرهای علت بوده و منظر س مثابهداخلی و یادگیری و رشد به

-، در میان تمام منظرهای موجود، منظر مالی مهمهمچنین .باشندمی منظرهای معلول

. این امر بیانگر این است که در عالم استها است که دارای بیشترین وزن ترین آن

 یابی عملکرد از درجه اهمیت بسیار باالیی برخوردار بوده وواقعیت، بحث هزینه

زیرا این منظر بر طبق ؛ ارزیابی عملکرد محصوالت است دارای باالترین اهمیت در

نتایج حاصله بیشترین مجموع اثرگذاری و اثرپذیری را نسبت به دیگر منظرها دارد. 

 در وضعیت متعادلی حفظ نمود بنابراین، اگر بتوان این منظر را بهبود بخشیده و دائماً

-تواند زمینهارتقاء خود می توان به ارتقاء عملکرد محصوالت امیدوار بود که اینمی

تحلیل  یندآفرروش از  پژوهشدر این  ساز فزونی سود برای کل سازمان گردد.

 ی هر یک از منظرهاهاهای نسبی شاخصوزن منظور یافتن به ای خاکستریشبکه

بین منظرهای مختلف نیز مورد بحث قرار که در آن روابط متقابل  استفاده گردید

در محیط خاکستری محصوالت ویکور با استفاده از روش گرفته است. در نهایت 
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که  بندی گردیدندرتبههای نفتی منطقه فارس شرکت پخش فرآورده چهارگانه شرکت

نفت کوره  به ترتیب امتیاز عملکرد های مطرح،با توجه به اهداف تحقیق و شاخص

بنابراین،  .دارند های بعدی قراررتبه در نفت سفید بنزین، نفت گاز و دارای رتبه اول و

 با در نظر داشتن و نفت گاز،مدیران سازمان در زمینه بهبود عملکرد توزیع نفت سفید 

استقرار سیستم  و بازار مناسب ،های حمل و نقل پاکانتخاب روشنظیر ی یهاشاخص

تصمیمات  باید، که در آن امتیاز مطلوبی کسب نشده است ارزیابی عملکرد مکانیزه

عملکرد و حتی بهبود در جهت حفظ  بایدمدیران  از سوی دیگر .نمایندالزم را اتخاذ 

، با توجه به تحقیقات پیشیننیز اهتمام ورزند.  توزیع دو محصول نفت کوره و بنزین

های عملکردی روش مقاله حاضر به ارائه مدلی در زنجیره تامین سبز و با شاخص

BSC نظرات کارشناسان ارائه  در محیط عدم قطعیت خاکستری و با در نظر داشتن

با توجه به نتایج این  . همچنین،شده است که وجه تمایز با تحقیقات گذشته بوده است

 نمود: ارائهبرای تحقیقات آتی به شرح زیر  هاییتوان پیشنهادمی تحقیق،

  پژوهش حاضر در محیط پیوسته مورد پایش قرار گرفته و عالوه بر

 زمینه در وده نیز معین گردد تخصیص هر فرآور بندی، میزانرتبه

 اجرایی هایمدل صنایع ماهیت به توجه با صنایع به هافرآورده تخصیص

 .شود ارائه

 های کلیدی ارزیابی عملکرد در زمینه صنعت نفت و شاخص با توجه به ارائه

الگوی معرفی شده در این پژوهش را در صنایع گوناگون  توانمی ،گاز

ها را توسعه داده و یا با دیگر موعه شاخصسازی نمود و نیز مجپیاده

 ابزارهای تحلیلی ترکیب کرد.

 هایمحدودیت علت به محصوالت پایین عملکرد از بخشی اینکه به توجه با 

 و هایی در راستای برندسازیگردد مدلپیشنهاد می ،است دولتی بخش

 ها،قیمت نمودن متعادل و خصوصی، واقعی بخش به هافعالیت واگذاری

 شود. ارائه سوخت قاچاق با مبارزه و محصوالت بندیهمیهس
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Abstract 

The main purpose of this study was to evaluate the performance of 

petroleum products distribution in the gray multi-criteria supply chain for the 

National Iranian Oil Products Distribution Company in the Fars region. In the 

present study, considering the uncertainty conditions and green performance 

indices, first, by applying gray group decision-making method, the causal 

relationships between the points of view of the improved balanced scorecard 

are improved, their effectiveness and finally the weight of the perspectives 

have been studied. Then, using the network analysis process method, the 

importance of the sub-indices of each perspective was determined, and with 

the help of the VIKOR gray method, the products of the National Iranian Oil 

Products Distribution Company in the Fars region were evaluated and ranked. 

Therefore, the results show that the furnace is in the first place and kerosene is 

in the last place. The research findings help company executives and other 

organizations improve their strengths and reduce their weaknesses in order to 

increase performance. 
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