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Abstract: In this study, using the fuzzy DEMATEL approach, causal relationships between factors 

and criteria for sustainable chicken meat supply chain management were evaluated from three 

perspectives: optimistic, pessimistic and moderate. For this purpose, a group of experts was 

considered for mental responses to these effects in the form of paired comparison questionnaires. In 

this regard, 16 factors or criteria affecting the sustainable supply chain of chicken meat were extracted 

by reviewing the literature in this field as well as the opinions of experts. These factors were divided 

into four categories: critical, effective, dependent and elimination. The results of causal evaluation 

showed that in the optimistic view most of these factors are critical and in the pessimistic view most 

of the factors are elimination type. The results showed that the growth of profits from the 

implementation of sustainable supply chain, the cost of material recycling in the process of 

sustainable supply chain and investment of environmental protection in the process of sustainable 

supply chain are three factors that are critical in all three perspectives: optimistic, pessimistic and 

moderate. Recycling of resources used in the sustainable supply chain process is also one of the 

variables affecting other factors. Accordingly, government support for the development of new 

technologies, the development of logistics infrastructure and increasing energy and water productivity 

along the chicken supply chain not only can increase profits, but also reduce recycling costs and 

expand environmental investment. 
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تحليل ارتباط علّی عوامل مؤثر بر عملکرد زنجيره تأمين پايدار گوشت 

 مرغ

 4، محمدرضا اسالمی3، محمدهاشم موسوی حقيقی*2اله موسوی ، سيدنعمت1عباداله جهان آبادی

 گروه اقتصاد کشاورزی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسالمی، مرودشت، ايران .1

 .رانيمرودشت، ا ،یواحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسالم ،یگروه اقتصاد کشاورز .2

 .رانيا راز،يفارس، ش یکشاورز قاتيمرکز تحق یدانشکده کشاورز .3

 .گروه اقتصاد، واحد يزد، دانشگاه آزاد اسالمی، يزد، ايران. 4

 (28/6/1401تاريخ تصويب:  -11/2/1401تاريخ بازنگری:  -30/9/1400)تاريخ دريافت:  

 

علّی بين عوامل و معيارهای مديريت در اين مطالعه با استفاده از رويکرد ديمتيل فازی ارتباطات : چکيده

زنجيره تأمين پايدار گوشت مرغ از سه ديدگاه خوشبينانه، بدبينانه و ميانه ارزيابی شد. برای اين هدف 

های مقايسه زوجی در نظر های ذهنی به اين تأثيرات در قالب پرسشنامهگروهی از متخصصان برای پاسخ

يار مؤثر بر زنجيره تأمين پايدار گوشت مرغ از طريق مرور ادبيات عامل يا مع 16گرفته شد. در اين راستا، 

موضوع در اين زمينه و همچنين نظرات کارشناسان استخراج شد. اين عوامل در چهار دسته بحرانی، 

بندی شدند. نتايج ارزيابی عليت نشان داد که در ديدگاه خوشبينانه تأثيرگذار، وابسته و حذفی تقسيم

باشند. نتايج نشان داد رشد بحرانی و در ديدگاه بدبينانه بيشتر عوامل از نوع حذفی می بيشتر اين عوامل

-سود حاصل از اجرای زنجيره تأمين پايدار، هزينه بازيافت مواد در فرايند زنجيره تأمين پايدار و سرمايه

سه ديدگاه  گذاری محافظت زيست محيطی در فرايند زنجيره تأمين پايدار سه عاملی هستند که در هر

شوند. بازيافت منابع استفاده شده در فرايند خوشبينانه، بدبينانه و ميانه جزء عوامل بحرانی محسوب می

 از دولت زنجيره تأمين پايدار نيز از جمله متغيرهای تأثيرگذار بر ساير عوامل است. بر اين اساس، حمايت

 وری مصرفبهره ای لجستيکی و افزايشههای نوين، توسعه زيرساختتکنولوژی و هاگسترش فناوری

تواند ضمن افزايش سود به کاهش هزينه بازيافت مواد طول زنجيره تأمين گوشت مرغ می در آب و انرژی

 زيستی نيز کمک کند.گذاری محيط و گسترش سرمايه

 گوشت مرغ، ارتباط علّی، زنجیره تأمین پایدار، دیمتیل فازی های کليدی:واژه
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 مقدمه

امروزه برای تولید و عرضه محصوالت مختلف اعم از 

صنعتی، کشاورزی، تبدیلی و غذایی راهکارهای علمی و 

مؤثری اندیشیده شده است تا تمام این محصوالت در 

مدیریت طی یک فرایند مدیریت شده تحت عنوان 

آماده ارسال به بازارها شده و به دست  1زنجیره تأمین

برسند؛ لذا مدیریت زنجیره تأمین، یک  کنندهمصرف

ریزی و کنترل مواد و سازی برای برنامهرویکرد یکپارچه

کنندگان اطالعات است که از تولیدکنندگان تا مصرف

(. مدیریت Benis & Ferrão, 2017نهایی جریان دارد )

ها را در تواند شرکته تأمین، مفهومی است که میزنجیر

یکپارچه کمک نماید  ریزیرسیدن به عملیات و برنامه

(Chopra & Meindl, 2007; Rizou et al., 2020 .)

-های تأمین عالوه بر تولیدکنندگان و عرضهزنجیره

و نقل و  فروشان، حملفروشان، خرده کنندگان، عمده 

گیرد. در این راستا، ر بر میکنندگان را نیز دمصرف

-سازی تأمینمدیریت زنجیره تأمین، فرآیند یکپارچه

فروشان است، کنندگان، تولیدکنندگان، انبارها و خرده

ای که طی آن کاالها به تعداد مناسب، تولید و در گونهبه

زمان مناسب تحویل شوند و در عین حال از لحاظ قیمت 

نیز مرتفع نمایند  مناسب بوده و نیازهای مشتری را

(Behdani et al., 2012; Nsamzinshuti et al., 

مدیریت ضمن لحاظ زنجیرة تأمین پایدار،  (.2017

جریان مـواد، اطالعـات و سـرمایه و همکـاری بـین 

گانة تمام ابعاد سه، ها در طول زنجیرة تأمینشرکت

محیطی و اقتصادی، زیستشامل ابعاد توسعة پایدار 

ا که برگرفته از نیازهای مشتریان و ذینفعـان ر اجتماعی

. در (Lin et al., 2018) دهداسـت، مـدنظر قرار می

های تـأمین پایـدار، ایـن اعضـا هسـتند کـه زنجیره

 محیطی را بهو زیست ، اقتصادیمعیارهـای اجتمـاعی

گیرند تا بتوانند در طول زنجیرة تأمین باقی کار می

مندی از طریق رود رقابتانتظار میبمانند؛ در عین حال، 

های مشتری و معیارهای پاسخگویی به نیازمندی
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 ,Seuring & Muller) اقتصادی مـرتبط، حفظ شود

2008; Jeng, 2015 .) 

در حال حاضر، زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی 

به یک موضوع مهم و در حال تحول تبدیل شده است. 

در بخش کشاورزی بسیار پیچیده بوده و  تأمینزنجیره 

فروشان، تجار، کشاورزان، عمده، های تولیدیشامل نهاده

فروشان است که همگی های مواد غذایی و خردهشرکت

کنندگان )کاالهای باید تقاضاهای گوناگون مصرف

بخش رضایت ای پایدار وای و نهایی( را به شیوهواسطه

-تجربیات بین .(Todorovic et al., 2018) پاسخ دهند

 تأمین زنجیره تحلیل و تجزیه که اندداده نشان المللی

های عملکرد سیستم بهبود جهت در مهمی ابزار تواندمی

 شدن مشخص باشد. با آن به وابسته صنایع و کشاورزی

 و گذارانسیاست تأمین در زنجیره ضعف و قوت نقاط

 عملکرد این بود خواهند قادر زنجیره در نفعان فعالذی

  (.Benis & Ferrão, 2017بخشند ) بهبود را زنجیره

 کنندگانتقاضای مصرف های اخیر، رونددر دهه

 و تولید جریان کنندهتعیین اصلی نیروهای عنوانبه

 و سالمت کیفیت با محصوالت سمت به کاالها فرآوری

است. از طرفی،  نموده تغییر منجمد محصوالت و باال

کسب و ، مشتری آگاهی افزایش و بازار شدید رقابت

 نیازهای تأمین هنگام در که است کرده مجبور را کارها

 پاسخگویی و کارایی از باالتری سطوح دنبال به مشتری

 (. ضمنSimatupang & Sridharan, 2008باشند )

مکان  و زمان در و الزم مقدار به محصول عرضه اینکه

است  ربرخوردا باالیی اهمیت از نیز مناسب

(Chiffoleau et al., 2016.)  خاص ویژگیبا توجه به 

 از زنجیره این عملکرد افزایش کشاورزی، محصوالت

-دست مصرف به محصول رسیدن تا خام مواد عرضه

 بین مستقیم همچنین، روابط .حائز اهمیت است کننده

 از ایپیچیده سیستم با کنندگانمصرف و کشاورزان

 شده جایگزین است واسطه چندین شامل که بازیگران

بنابراین، یکی از اهداف  (.Dunne et al., 2011) است
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عمده مدیریت زنجیره تأمین، کنترل تغییرات و رسیدن 

به حداقل تغییرپذیری در طول زنجیره است 

(Stevenson, 2007.)  افزون بر این، با توجه به اثرات

منفی جهانی شدن کشاورزی بر تنوع زیستی و تشدید 

(، افزایش Maye & Kirwan, 2010فاصله طبقاتی )

( Bloemhof et al., 2015محیطی  )اثرات مخرب زیست

(، Nsamzinshuti et al., 2017و ضعف لجستیک )

 تحقیق در زمینه عوامل مؤثر بر ایجاد و توسعه زنجیره

ای مورد توجه قرار گرفته پایدار به طور فزاینده تأمین

 (. 2021egiani, Paciarotti & Torrاست )

وضعیت صنعت تولید گوشت مرغ در ایران از نظر 

ها، موقعیت مناسب و قابل رشد تولید و وجود زیرساخت

قبولی دارد ولی رشد در کمیت و مقدار تولید، همگام و 

های اخیر همسو با رشد در سایر ابعاد نبوده است. در سال

مشکالت اقتصادی و ساختاری موجود در این صنعت از 

های اقتصادی، عدم هماهنگی بین عرضه و جمله شوک

کنندگان تقاضا در مقاطعی از سال و نگرانی مصرف

نسبت به مسائل ایمنی و سالمت گوشت مرغ در فرآیند 

تولید و توزیع، موجب نارضایتی تولیدکنندگان و 

های دولت نیز تاکنون کنندگان شده و سیاستمصرف

 ,.Erfanifar et alت )قادر به حل این مشکالت نبوده اس

2020; Mardani Najafabadi et al., 2020 عوامل .)

مختلف زنجیره تأمین گوشت مرغ شامل مزارع پرورش 

کشی، کارخانجات تولید مرغ مادر، کارخانجات جوجه

خوراک مرغ، واحدهای پرورش مرغ گوشتی، واحدهای 

بندی، مرکز توزیع، کشتارگاهی، واحدهای بسته

کنندگان نهایت مصرف فروشان و درخرده فروشان،عمده

 Country Livestock Supportباشند )نهایی می

Company, 2016.) 

این در حالی است که با بکارگیری ظرفیت خالی 

توان بدون های تولید مرغ کشور، میقابل توجه در حلقه

گذاری برای احداث واحدهای جدید، تولید را به سرمایه

افزایش داد. در واقع، ناهماهنگی  ایطور قابل مالحظه

ترین چالش زنجیره تأمین های مختلف مهممیان حلقه

 Countryشود )صنعت تولید گوشت مرغ محسوب می

Livestock Support Company, 2016 ،عالوه بر این .)

های اخیر بیشتر تمرکز صنعت تولید گوشت مرغ در سال

بوده است  بر رشد و ارتقاء هر یک از اجزای این صنعت

ی و با وجود بهبود نسبی، این ارتقاء به بهبود زنجیره

توان گفت تولید و تأمین منجر نشده است. به عبارتی می

ها در حالت مجزا، تا تمرکز بر سوددهی انفرادی حلقه

تواند موجب بهبود عملکرد زنجیره تأمین ای میاندازه

های یهشود و باقیمانده این بهبود در گرو تعامالت با ال

قبلی و بعدی زنجیره است. در واقع، عدم توجه به تعامل 

های اخیر اثرات نامطلوبی بر میان اجزاء زنجیره در سال

کل این صنعت بر جای گذاشته است. به اعتقاد 

کارشناسان تغییر در ساختار صنعت تولید گوشت مرغ 

های تأمین را به میزان قابل تواند کارایی زنجیرهمی

های نامطلوب و اضافی را به تقاء بخشد و هزینهتوجهی ار

میزان مؤثری کاهش دهد و همچنین در اثربخشی 

زنجیره تأمین و در نتیجه دستیابی به اهدافی مانند 

ای به شیوه کنندگانتقاضاهای مصرفپاسخگویی به 

ای داشته باشد. این امر نقش عمده بخشپایدار و رضایت

 تأمین زنجیره عملکرد رب مؤثر مستلزم شناسایی عوامل

 بین علّی ارتباط تر بررسیاز آن مهم و گوشت مرغ پایدار

عوامل در زنجیره تأمین پایدار  این اهمیت میزان و عوامل

 در علیت تحلیلتوان گفت که است. بنابراین، می

 روابط دقیق مدل از استفاده زیرا، است مهم گیریتصمیم

 کارآمدتر و مؤثرتر گیریتصمیم به منجر تواندمی علیت

 ,Country Livestock Support Company)شود 

2016) . 

 از را زیادی توجه پایدار تأمین زنجیره مدیریت

 خود به تأمین زنجیره مدیران و اندرکاراندست سوی

 عوامل تحلیل و بر این اساس، تجزیه. است کرده جلب

هدف بسیاری از  پایدار تأمین زنجیره مدیریت بر مؤثر

 گیریتصمیم هاینوع مدل مطالعات بوده است. بنابراین
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 در پایدار کنندگان تامین هایبه منظور ارزیابی مؤلفه

 ,.An et al) است مهم بسیار تامین زنجیره مدیریت

 2ها، تحلیل پوششی داده1مصنوعی عصبی . شبکه(2015

های از جمله روش 3های رایجو تجزیه و تحلیل وزن

(. Kuo et al., 2010کاربردی در این زمینه بوده است )

 را علّی هایمدل که فعلی تحقیق از طرفی، جریان

 ساختاری معادالت سازیمدل از عمدتاً، کندمی بررسی

(SEM)4 آماری هایداده که حالی در. کندمی استفاده 

 را محققین تواندمی کارهایی چنین در شدهآوریجمع

 اما ،کند بهتری برازش هایمدل به دستیابی به قادر

SEM برازش مدل یک به صرفا هاداده که زمانی اغلب 

 از نظریه این همچنین و رودمی کار به اشتباه، شوندمی

 یابدمی بسط قطعی هایفرضیه اساس بر تحلیلی نتایج

(Wei et al., 2010.) استفاده، مشکل این بر غلبه حلراه 

 آزمایشگاهی ارزیابی و آزمایشی گیریتصمیم تکنیک از

(DEMATEL)5 است (1973Gabus & Fontela, ) که 

 یک تشکیل برای گروهی دانش آوریجمع به تواندمی

کند  کمک علّی روابط تجسم همچنین و ساختاری مدل

(Jeng, 2015) . 

 هایقضاوت، موارد از بسیاری در، حال این با

این  اما، شوندمی ارائه دقیق مقادیر عنوانبه گیریتصمیم

دهد. چرا بازتاب کافی از دنیای واقعی ارائه نمی مسئله

 نامشخص اغلب ترجیحات مورد در انسان که قضاوت

 و است دشوار دقیق عددی مقادیر با آن تخمین و است

 را موارد این که مشکالتی به رسیدگی برای فازی منطق

 بنابراین(. Zadeh, 1975) است موردنیاز شود،می شامل

 منظور به فازی منطق با دیمتیل الگوی گسترش به نیاز

 همراه با عدم قطعیت هایمحیط در بهتر گیریتصمیم

 تواندمی روش این (.Lin & Wu, 2004) دارد وجود

 و عوامل مورد در خاص متخصصان هایدیدگاه درک

 مدل از استفاده با و دهد افزایش را متقابل معیارهای

 در .دهد ارائه پذیرامکان حلیراه سازیبصری ساختار

                                                                                                                                                                  
1 Artificial neural network (ANN) 

2 Data envelopment analysis (DEA) 

3 Common weights analysis (CWA) 

عوامل اثرگذار بر زنجیره  اهمیت به قبلی ادبیات که حالی

و  مبهم اطالعات برخی، است کرده توجه پایدار تأمین

. دارد وجود پایدار تأمین زنجیره مدیریت نامشخص در

 از یکی تواندمی فازی هایمجموعه نظریه ،بنابراین

باشد  عملکرد زنجیره تأمین ارزیابی برای ممکن هایراه

(Lin et al., 2018). هایمدل از مطالعات از برخی 

 مدیریت عملکرد ارزیابی تسهیل برای فازی گیریتصمیم

 ,.Tseng et al) کردند استفاده پایدار تأمین زنجیره

2014; Wu et al., 2015; Su et al., 2016; Lin et al., 

 آوریجمع در فازی گیریتصمیم هایمدل (. این2018

 بیشتر اعتبار اطالعات ارائه نتیجه در و متخصصان نظرات

 صورت تجربی مطالعات یعمده .اندبوده مؤثر بسیار

 تأمین هایزنجیره مدیریت خصوص در ایران در گرفته

 بوده سازیقطعه و خودروسازی بزرگ به صنایع مربوط

ی زنجیره مورد در کمی مطالعات منظر این از و است

  است. گرفته صورت کشاورزی صنایع در تأمین

 یک ایبه منظور اجرا و توسعه راهبردهای توسعه

شناسایی و بررسی سیستماتیک  زنجیره تأمین پایدار،

که برای ایجاد یک سیستم تأمین  هاییو محرک عوامل

گوشت مرغ وجود دارد، ضروری است. در این راستا، در 

ها و روابط علّی بین مطالعه به شناسایی محرکاین 

 عملکرد ارزیابی بر مؤثر زیرمعیارهای و( عوامل) معیارها

 پرداخته شده است. گوشت مرغ پایدار  تأمین زنجیره

 هامواد و روش

در این مطالعه برای بررسی ارتباط علّی بین عوامل مؤثر 

بر عملکرد زنجیره تأمین پایدار گوشت مرغ و میزان 

فازی استفاده شد. از  اهمیت این عوامل از معیار دیمتیل

توان در ابتدا های استفاده از این رویکرد جدید میمزیت

های کارشناسان اشاره به لزوم توجه به تردید در پاسخ

کرد. چنین رویکردی مسائل دنیای واقعی را بهتر 

منعکس و نتایج قابل اعتمادتری به نسبت رویکردهای 

4 Structural Equation Modeling 

5 Decision Making Trial and Evaluation Laboratory 

(DEMATEL) 
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کند. مزیت دوم، نیاز این رویکرد به می قطعی ارائه

اطالعات کم است. به عبارت دیگر، در این رویکرد نیاز 

در طول  به اطالعات اضافی از جمله توابع عضویت، داده

های مختلف نیست. مزیت بعدی این زمان و یا شاخص

صورت رویکرد این است که روابط علّی بین عوامل را به

کند که این تصویر بیان می نمودار و در قالب شکل و

های اقتصادسنجی برای ارزیابی روابط علّی مزیت در مدل

توان به بررسی نتایج در آید. همچنین میبه چشم نمی

عنوان یک مزیت های مختلف بهاین رویکرد از دیدگاه

اشاره کرد. در این روش با در نظر گرفتن سطوح مختلفی 

ها تعریف و با توجه به آنهای مختلف ، دیدگاه𝛼𝑐𝑢𝑡از 

 به تحلیل روابط بین عوامل پرداخته شد.

هایی جهت بررسی تأثیر این در اینجا پرسشنامه

صورت زوجی تدوین و نظرات پنج عوامل بر یکدیگر به

کارشناس خبره در این زمینه استخراج شد که نظرات 

این خبرگان از طریق کالمی استخراج شد. پنج 

 پشتیبانی امور سازمان ارشناسیک ک کارشناس شامل

یک نفر از ، کشاورزی جهاد وزارت دو کارشناس، دام

 مرغ برتر یکی از تولیدکنندگان و دانشگاهی محققان

اند. همچنین، با توجه به نظرات کالمی، گوشتی بوده

ای برای هر های بازههای فازی تردیدی با ارزشداده

 کارشناس به دست آمد. 

ردد م یفازر مورد مجموعه دشده  شنهادیپروش 

شناخته شده  ، دیمتیل(IVHF)1 ایبازه با ارزش

را با در نظر گرفتن عدم قطعیتی که به طور  کیکالس

دهد. روش شود، تعمیم میکلی از شک انسانی نتیجه می

دهد تا کارشناسان نظرات خود را در یاجازه مجدید 

ی از فواصل بیان کنند که ریبا مقاد تیعضودرجه مورد 

شده در  فیتعر شیپاز توابع  او ی یبه اطالعات قبل ازین

 ریاستفاده از مقاد باندارد.  نانیبرخورد با عدم اطم

ابهام در توان هر دو یم ،ایمجموعه فازی با ارزش بازه

کارشناسان  نیب یابیارز درابهام متخصص و  کی یابیارز

                                                                                                                                                                  
1 Interval Valued Hesitant Fuzzy 

قابلیت ها و داده ازی حدودبا تعداد م یحتو به طور مؤثر 

 یریگمیتصم طیمحیک در تغییر باال را بدست آورد. 

 توسطهایی که یابیارزی برای روش دیمتیل، گروه

ممکن است به طور شود، مختلف ارائه می نیمتخصص

عنصر  کبنابراین، با ارتباط ی .دنمتفاوت باش یقابل توجه

از تر مناسبتر و سادهبرای هر قضاوت، یک نمایش  یفاز

گردد میارائه گیری در زندگی واقعی مسائل تصمیم

(Asan et al., 2018این روش ایجاد ی .)ادغام کامل  ک

را اطالعات کند و تلفات را تضمین میدو روش این  نیب

دهد. این روش ها کاهش میداده لیگونه تبد هر به علت

 باشد: می ریمراحل ز شامل

يک  ليو تشک یريگميهدف تصم فيتعر -1

مربوط به  یریگمیتصم هدف متخصصان:از  تهيکم

تعریف شده  گروه از کارشناسان کیمسئله تحت مطالعه 

تجزیه و و برای ایجاد آنها  یهاکه نظرات و قضاوتاست 

 رود. ای که تنظیم شده است، بکار میمسئله لیتحل

به دست به منظور  عوامل مرتبط: نييتع -2

ی که این عوامل ستم،یساز این  کاملیک ارائه آوردن 

تحت مطالعه و  دهیتوسط پدکنند، را تعریف می ستمیس

 نیچند یهنظر اساس برشوند که تشکیل میآن  طیمح

گردند. می نییتعمرور تحقیقات پیشین متخصص و 

 لیو تحل هیتجزممکن است مشترک، مبنای  نیبدون ا

-یب او ی رممکنیغدرونی بین آنها ارتباطات یی و شناسا

 .باشد یمعن

با ارتباط  IVHF هياول سيماتر جاداي -3

𝐾) کارشناسانابتدا، گروهی از (: �̃�مستقيم ) =

1, … , 𝐾)𝐾 رابطه ایآکنند که این موضوع را تعیین می-

روابط  یبراوجود دارد یا خیر. سپس، عوامل این  نیبای 

-شود تا درجهیمتخصصان خواسته ماز  مشخص شده

بسته به شکل زیرمجموعه با فواصل را  تیعضو های

ماتریس رابطه فازی مردد با بازه . واگذار کنند [0،1]

𝐹 عوامل نیبروابط  2(IVHFRM)ارزشمند  =

2 Interval Valued Hesitant Fuzzy Relation Matrix (IVHFRM) 
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{𝐹𝑖 |𝑖 = 1,2, … , 𝑛}  متخصص  یبرارا𝐾 نماید ارائه می

( 1به صورت ماتریس ارائه شده در رابطه )تواند یمکه 

 شود: داده  نشان

�̃�𝑘               (1)رابطه  =

[
 
 
 

0̃ ℎ̃12
𝑘      

ℎ̃21
𝑘 0̃

⋯ ℎ̃1𝑛
𝑘

⋯ ℎ̃2𝑛
𝑘

⋮   ⋮
ℎ̃𝑛1

𝑘 ℎ̃𝑛2
𝑘      

⋱ ⋮
⋯ 0̃ ]

 
 
 

 

 

باشد که در آن میها  IVHFEشامل  سیماتر نیا

ℎ̃𝑖𝑗به شکل فواصل مجزا 
𝑘 = {�̃�𝑖𝑗

𝐿  , �̃�𝑖𝑗
𝑈} باشند، و در می

تعداد  𝑘ها و تعداد ستون 𝑗ها و تعداد ردیف 𝑖آن 

 نیب نفوذها فاصله نیادهد. متخصصان را نشان می

ی را نشان احتمال تیعضوهای درجهعوامل در رابطه با 

 دهند.می

دارای رابطه  IVHF سيماتر ديتول -4

بدست آمده از  تیعضوهای درجه (:�̃�) ميمستق

با استفاده از عملگر مجزا  IVHFEدر یک کارشناسان 

IVHFWA ( ( به شرح ز1)معادله)است: ری 

  (2)رابطه 
�̃�𝑖𝑗 =⊕𝑘=1

𝑝
 (𝑤𝑘ℎ̃𝑖𝑗

𝑘 )

= {[1 − ∏ (1 − (�̃�𝑖𝑗
𝑘)

𝑈
)

𝑤𝑘
 ,𝑘

𝑘=1 ] |�̃�𝑖𝑗
1 ∈ ℎ̃𝑖𝑗

1 , … , �̃�𝑖𝑗
𝐾 ∈ ℎ̃𝑖𝑗

𝐾} 

 

�̃�𝑖𝑗)که در آن 
𝑘)

𝐿  و(�̃�𝑖𝑗
𝑘)

𝑈  ی و باال نییپاحدهای

𝐼𝑉𝐻𝐹𝐸 �̃�𝑖𝑗
𝑘 رندهیگمیتصم یا برار 𝑘  و دهند مینشان

-( ارائه می3به صورت رابطه ) �̃� سیماتر 𝑖𝑗𝑡ℎورودی 

 شود:  

�̃�                  (3)رابطه  =

[
 
 
 

0̃ �̃�12     

�̃�21 0̃

⋯ �̃�1𝑛

⋯ �̃�2𝑛

⋮   ⋮
�̃�𝑛1 �̃�𝑛2

     
⋱ ⋮
⋯ 0̃ ]

 
 
 

 

 

گروه طبيعی شده از بدست آوردن  -5

 ميرابطه مستقمبهم دارای  یفاز هایسيماتر

(𝑺𝑳 𝒂𝒏𝒅 𝑺𝑼): یبرا یخط لیتبد کیمرحله،  نیدر ا 

 در طول میمستق ریبدست آوردن کاهش مداوم اثرات غ

، مورد میرابطه مستقبا  سیگروه ماتراین  هایییتوانا

ارائه همگرا روش یک راه حل  نی. اگیرداستفاده قرار می

-میداده  حیدر مرحله بعد توضآن  اتیجزئنماید که می

با  IVHF سیماترگروه نرمال شده  ،یطور رسم بهشود. 

�̃�𝑖𝑗یی نقاط انتها میتقسبوسیله  (�̃�) میمستقرابطه  =

{[�̃�𝑖𝑗
𝐿  , �̃�𝑖𝑗

𝑈]} های بوسیله مقدار ماکزیمم تمام مجموع

 آید: به روش زیر بدست می (𝑑)ردیف 

 

 (4)رابطه 

𝑑 = max
1≤𝑖≤𝑛

{∑𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 (�̃�𝑖𝑗
𝑈)

𝑛

𝑗=1

} 

 (5)رابطه 

�̃�𝑖𝑗 = {[�̃�𝑖𝑗 , �̃�𝑖𝑗]} = {[
�̃�𝑖𝑗

𝐿

𝑑
 ,
�̃�𝑖𝑗

𝑈

𝑑
]} 

 

 ی( برا5( و )4در معادالت )منظور شده محاسبات 

گیرد مورد استفاده قرار میحاصل  سیماتراز  نانیاطم

را  یتصادفبا زیرمجموعه  سیماتر کهای یتا ویژگی

 (.Torra & Narukawa, 2009تأمین کند )

 یفازهای سیماتراز به دو بخش  �̃�ماتریس  سپس

به ترتیب، شامل هر کدام گردد که مردد تقسیم می

ی مقادیر فازی مردد با بازه ارزشمند و باال نییپاحدهای 

�̃�𝑖𝑗 باشند.  می 

 (6)رابطه 

𝑆𝐿 =

[
 
 
 

0̃ �̃�12
𝐿      

�̃�21
𝐿 0̃

⋯ �̃�1𝑛
𝐿

⋯ �̃�2𝑛
𝐿

⋮   ⋮
�̃�𝑛1

𝐿 �̃�𝑛2
𝐿      

⋱ ⋮
⋯ 0̃ ]

 
 
 

  ,   

 

  𝑆𝑈 =

[
 
 
 

0̃ �̃�12
𝑈      

�̃�21
𝑈 0̃

⋯ �̃�1𝑛
𝑈

⋯ �̃�2𝑛
𝑈

⋮   ⋮
�̃�𝑛1

𝑈 �̃�𝑛2
𝑈      

⋱ ⋮
⋯ 0̃ ]

 
 
 

  

 

(: �̃�مردد با رابطه کل ) یفاز سيماتر -6

 میرمستقیو غ میروابط مستقکلیه  مجموع �̃� سیماتر

 بازهبا مردد  یعناصر فازرا از نظر  هاعاملزوج از  هر نیب
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رابطه  سیمحاسبه ماتر یبرا دهد. ارزشمند نشان می

تواند یمی معرفی شده است که نواضح ریمقاد یبرا کل

برای مقادیر فازی مردد با بازه ارزشمند  میبه طور مستق

-ماتریسعملکرد معکوس مورد استفاده قرار گیرند، زیرا 

 نیدر ا ن،ینشده است. بنابرا فیتعرهای فازی مردد، 

را  �̃�مقدار تقریبی  است کهتحقیق این نظریه ارائه شده 

 بدست آورد: داده شده  ریتوان با استفاده از معادله زیم

 
�̃� (7)رابطه  = �̃� ⊕ �̃�2 ⊕ …⊕ �̃�𝑚 

 

به اندازه  𝑚شود که که در آن اینگونه فرض می

، �̃� سیماتر محاسبه قدرت یباشد. برامیبزرگ  یکاف

توان به طور جداگانه یرا م، �̃�ی و باال نییپا حدهای

ی جمع و ضرب برا یبا استفاده از عملگرهاتا  داد شیافزا

 مردد، قدرت آن افزایش یابد. یفاز یهامجموعه

، 𝑇𝑈و  𝑇𝐿مردد با رابطه کل  یفاز یهاسیماتر ن،یبنابرا

ه صورت میباشند که ب �̃�ی باالو  نییپاترتیب حدهای به 

 شوند:یمحاسبه م ریز

 

𝑇𝐿 (8)رابطه  = 𝑆𝐿⨁ (𝑆𝐿)2⨁ . . .⨁ (𝑆𝐿)𝑚 

𝑇𝑈 (9)رابطه  = 𝑆𝑈⨁ (𝑆𝑈)2⨁ . . . ⨁ (𝑆𝑈)𝑚 

 

شوند تا ماتریس با یکدیگر ترکیب می 𝑇𝑈و  𝑇𝐿سپس 

 (: Asan et al., 2018به شکل زیر نشان داده شود ) �̃�حد 

 (10)رابطه 

�̃� =

[
 
 
 
 
 
 {[

�̃�11
𝐿

 ,
�̃�11
𝑈

]}

{[
�̃�21
𝐿

 ,
�̃�21
𝑈

]}

 
{[

�̃�12
𝐿

 ,
�̃�12
𝑈

]}    ⋯

{[
�̃�22
𝐿

 ,
�̃�22
𝑈

]}   ⋯

    
{[

�̃�1𝑛
𝐿

 ,
�̃�1𝑛
𝑈

]}

{[
�̃�2𝑛
𝐿

 ,
�̃�2𝑛
𝑈

]} 

⋮                      ⋮                        ⋱    ⋮                     

{[
�̃�𝑛1
𝐿

 ,
�̃�𝑛1
𝑈

]}     {[
�̃�𝑛2
𝐿

 ,
�̃�𝑛2
𝑈

]}⋯ {[
�̃�𝑛𝑛
𝐿

 ,
�̃�𝑛𝑛
𝑈

]}
]
 
 
 
 
 
 

 

 

�̃�𝑖𝑗)در این تعریف، 
(𝑚)

)
𝐿

�̃�𝑖𝑗)و  
(𝑚)

)
𝑈

به ترتیب، به  

اشاره  �̃�از  𝑚𝑡ℎحدهای پایین و باالی عناصر قدرت 

های حد سیماتر 𝑚𝑡ℎ قدرتکنند. به عبارت دیگر، می

 کرد: فیتعر ریتوان به صورت زیمرا  و باال نییپا

 

 (11 رابطه)

 

(𝑆𝐿)𝑚 =

[
 
 
 
 
 (�̃�11

𝐿 )
(𝑚)

     (�̃�12
𝐿 )

(𝑚)
     ⋯      (�̃�1𝑛

𝐿 )
(𝑚)

(�̃�21
𝐿 )

(𝑚)
     (�̃�22

𝐿 )
(𝑚)

     ⋯      (�̃�2𝑛
𝐿 )

(𝑚)

⋮                   ⋮                   ⋱               ⋮       

(�̃�𝑛1
𝐿 )

(𝑚)
     (�̃�𝑛2

𝐿 )
(𝑚)

     ⋯      (�̃�𝑛𝑛
𝐿 )

(𝑚)
]
 
 
 
 
 

 

 

(𝑆𝑈)𝑚 =

[
 
 
 
 
 (�̃�11

𝑈 )
(𝑚)

     (�̃�12
𝑈 )

(𝑚)
     ⋯      (�̃�1𝑛

𝑈 )
(𝑚)

(�̃�21
𝑢 )

(𝑚)
     (�̃�22

𝑈 )
(𝑚)

     ⋯      (�̃�2𝑛
𝑈 )

(𝑚)

⋮                   ⋮                   ⋱               ⋮       

(�̃�𝑛1
𝑈 )

(𝑚)
     (�̃�𝑛2

𝑈 )
(𝑚)

     ⋯      (�̃�𝑛𝑛
𝑈 )

(𝑚)
]
 
 
 
 
 

 

 

 آید:های زیر بدست میسپس ویژگی
 

 (12 رابطه)
[(�̃�𝑖𝑗

𝐿 )
(𝑚)

] = [(�̃�𝑖𝑗
(𝑚)

)
𝐿

] 

[(�̃�𝑖𝑗
𝑈)

(𝑚)
] = [(�̃�𝑖𝑗

(𝑚)
)
𝑈

] 

 

مجموع  و �̃�𝒊های فيمحاسبه مجموع رد -7

برای : �̃�مردد  یفاز سيماتراز ؛ �̃�𝒊ی هاستون

𝑛ماتریس  × 𝑛 ،عملگر مجموع فازی با رابطه کلی ،
(𝑛 − برابر هر مجموع ردیف و ستون بکار گرفته  (1

های به عامل 𝑖مجموع اعمال شد از عامل  �̃�𝑖شود. می

؛ مجموع نفوذی را �̃�𝑖دهد، در حالی که دیگر را نشان می

 کند.از عوامل دیگر دریافت می 𝑖دهد که نشان می

 (13 رابطه)

 

�̃� =

[
 
 
 
 
 
 {[

�̃�1
𝐿

  ,
�̃�1

𝑈

]}

{[
�̃�2

𝐿

  ,
�̃�2

𝑈

]}

⋮                 

{[
�̃�𝑛

𝐿

  ,
�̃�𝑛

𝑈

]}
]
 
 
 
 
 
 

  ,   �̃� =

[
 
 
 
 
 
 {[

�̃�1
𝐿

  ,
�̃�1

𝑈

]}

{[
�̃�2

𝐿

  ,
�̃�2

𝑈

]}

⋮                 

{[
�̃�𝑛

𝐿

  ,
�̃�𝑛

𝑈

]}
]
 
 
 
 
 
 

 

  

با استفاده ی، وابستگ -نفوذنمودار ايجاد  -8

محور ، به ترتيب، �̃�𝒊 و �̃�𝒊 محاسبه شدهمقادير از 
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روش در  دهند:را نشان می یو محور افق یعمود

عملگرهای استفاده از  باتمام محاسبات پیشنهاد شده، 

 ریبه مقادمردد  یفازفواصل  لیبدون تبدمردد  یفاز

در روش باشد. می اطالعاتتلفات کاهش  یواضح برا

استفاده از  باعلّی، ، نمودار کیکالس دیمتیل

𝑅𝑖)ی سازبرجسته + 𝐶𝑖) رابطهمقادیر  و (𝑅𝑖 + 𝐶𝑖) 

-میرا ارائه  یمنف یهاارزشمعموالً که شوند ایجاد می

 HFSبر روی  اتیعمل، فیتعربا این حال،  نیبا انمایند. 

 جیو نتا، ابدییم انیپا یمنف ریغهمواره با مقادیر ها 

 ریتأث یبندطبقه درکبرای  یاساس تیاز اهم یمنف

باشد. به برخوردار می ستمیساین  در عوامل یوابستگ

نمودار به نفوذ  یمسئله، وابستگ نیامنظور بررسی 
(𝐼 − 𝐷)  توسط افتهیتوسعه ( گودتGodet)  روش در

 نیآخربرای معادل  ریارائه تفس یبراشده  شنهادیپ

 نی. اگردد، ادغام میکیکالس دیمتیلروش  از مرحله

و  رسدینم انیبه پابا مقادیر منفی هرگز  یبندطبقه

-با روش دیمتیل را از نظر اهمیت و نقش مشابه ریتفاس

 & Torraنماید )های مشخصه این عوامل ارائه می

Narukawa, 2009.) 

 
 

 بين عوامل وضعيت وابستگی نفوذ -1جدول 

Table 1- The state of dependence-influence between factors 
یعوامل بحران  

(R+C) 

رگذاريوامل تأثع  

(R-C>0) 

   
   

  
 

ذار
رگ

ثي
تأ

 

 عوامل وابسته

(R-C<0) 

 عوامل حذف شده

 (0) وابسته

 

نشان داده ( 1نفوذ که در جدول ) یوابستگ نمودار

که در آن محور  است یدو بعداست، یک نقشه شده 

 فیمجموع ردی، و محور عمود �̃�𝑖 ستونمجموع  ی،افق

�̃�𝑖 نیابر روی  یمنطقه اساس چهاردهد. را نشان می 

وابسته و مهم،  رگذار،یتأثعوامل نمودار وجود دارد که 

ی که بر روی این هر عاملدهند. انحصاری را نشان می

بر اساس توان یعوامل را ماین نقش و  قرار داردنمودار 

دارند مورد بررسی قرار داد. به تعلق به آنها که  یامنطقه

𝐼نمودار طور طبیعی،  − 𝐷 ّمرتبط است. یبا نمودار عل 

نمودار مناطق دهد که کدامیک از نمودار باال نشان می

𝐼 − 𝐷  ریمقادبه 𝑟𝑖 + 𝑐𝑖  و𝑟𝑖 − 𝑐𝑖  .کی اگرتعلق دارند 

متعلق باشد، آنگاه این موضوع عامل به منطقه نفوذ 

𝑟𝑖 مقداردهنده این است که نشان − 𝑐𝑖  عامل مربوطه

ی متعلق وابستگ منطقه عامل بهاین مثبت است. اگر 

𝑟𝑖 ارزشباشد، آنگاه  − 𝑐𝑖 است و  یمنف، عامل مربوطه

-یمطرح معامل مهم عامل که به عنوان  کی ت،یدر نها

𝑟𝑖دارای مقادیر باالیی از شود،  + 𝑐𝑖  است. همانطور که

نقاط ( نشان داده شده است، این 15( و )14در معادالت )

سبه محا بوسیله  کنند،یکه چهار منطقه را جدا م قطع

 هاستون مجموع ها وفیردمجموع  ریمقاد نیانگیم

 گردند. تعیین می

 نقاط قطع برای محور افقی به شرح زیر است:

 

 (14)رابطه 

 

{[�̃�𝑎𝑣𝑔
𝐿  , �̃�𝑎𝑣𝑔

𝑈 ]} = {[
 1 

𝑛
⊗ (⊗𝑖=1

𝑛  �̃�𝑖
𝐿) ,

 1 

𝑛
⊗

(⊗𝑖=1
𝑛  �̃�𝑖

𝑈)]}  
 

 نقاط قطع برای محور عمودی به شرح زیر است:

 

 (15)رابطه 

 

{[�̃�𝑎𝑣𝑔
𝐿  , �̃�𝑎𝑣𝑔

𝑈 ]} = {[
 1 

𝑛
⊗ (⊗𝑖=1

𝑛  �̃�𝑖
𝐿) ,

 1 

𝑛
⊗

(⊗𝑖=1
𝑛  �̃�𝑖

𝑈)]}  
 

𝐼 نمودارهمچنین،  − 𝐷 جینتا سهیامکان مقا 

کند روش پیشنهاد شده را با نتایجی فراهم میحاصل از 

های پیشنهاد شده در تحقیقات گذشته که بوسیله روش

 اند. بدست آمده
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 و بحث نتايج

هر یک از عوامل به منظور بررسی روابط علّی و نقش 

-پایدار گوشت مرغ، پاسخ تأمین زنجیره مؤثر بر عملکرد

سازی بررسی های خبرگان نمونه موردنظر جهت مدل

ارتباط درونی بین این عوامل استخراج و مورد ارزیابی 

سازی ارتباط درونی بین قرار گرفت. در این راستا، مدل

ریح زنجیره تأمین پایدار گوشت مرغ مرحله به مرحله تش

و نتایج هر مرحله ارائه شد. همچنین، ارتباطات درونی و 

تأثیر عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیره تأمین پایدار گوشت 

مرغ استخراج و تحلیل شد. در پایان از سه دیدگاه 

بدبینانه، خوشبینانه و میانه به ارزیابی میزان نقش هریک 

ایدار سازی مدیریت زنجیره تأمین پاز این عوامل در پیاده

 پرداخته شد.   

معیارهای مؤثر بر زنجیره تأمین پایدار گوشت مرغ 

از طریق مرور ادبیات موضوع در این زمینه و همچنین 

نظرات کارشناسان استخراج شد. این معیارها در چهار 

ای عملکرد پایدار و عوامل گروه عوامل مالی، هزینه

ک بندی شد که در هر یمرتبط با مشتری مداری تقسیم

از این معیارها خود به چندین دسته یا زیرمعیار 

( ارائه شده 2اند. این عوامل در جدول )بندی شدهدسته

مشخص و  Fتا  Fاست که به ترتیب با نمادهای 

 اند.عنوان معیارهای مدل در نظر گرفته شدهبه
 

 امل( مؤثر بر ارزيابی عملکرد زنجيره تأمين پايدارتعريف و توصيف معيارهای )عو -2جدول 
Table 2- Definition and description of criteria (factors) affecting the evaluation of sustainable supply chain performance 

 زيرمعيارها نماد معيارها

 رشد فروش حاصل از اجرای زنجيره تأمين پايدار F عوامل مالی

F رشد سود حاصل از اجرای زنجيره تأمين پايدار 

F گردش دارايی بوجود آمده از اعمال زنجيره تأمين پايدار 

F بازگشت سرمايه پس از اعمال زنجيره تأمين پايدار 

 هزينه انرژی مصرف شده در فرايند زنجيره تأمين پايدار F ایعوامل هزینه

F  زنجيره تأمين پايدارهزينه بازيافت مواد در فرايند 

F هزينه تعمير و نگهداری تجهيزات اجرای زنجيره تأمين پايدار 

F هزينه نيروی انسانی بکار رفته در فرايند زنجيره تأمين پايدار 

عوامل زیست 

 محیطی

F و نقل زنجيره تأمين پايدارو حمل توزيع، فرآوری، مصرف انرژی در فرايند توليد 

F گذاری محافظت زيست محيطی در فرايند زنجيره تأمين پايدارسرمايه 

F بازيافت منابع استفاده شده در فرايند زنجيره تأمين پايدار 

F زيستی در فرايند در زنجيره تأمين پايدارمحيط قوانين اجرای جهت های کافیمشوق و هامحرک وجود 

عوامل مختلف از 

بعد مشتری 

 مداری

F به مشتريان در فرايند زنجيره تأمين پايدار پاسخگويی 

F تحويل صحيح و درست محصول به مشتری در فرايند زنجيره تأمين پايدار 

F ناسالم در فرايند زنجيره تأمين پايدار و سالم مرغ هایتفاوت از کنندگانمصرف آگاهی 

F پايدار نظارت بر اجرای استانداردهای الزم بهداشتی زنجيره تأمين 

 

هایی جهت بررسی تأثیر این پرسشنامه ،در ادامه

صورت زوجی تدوین و نظرات پنج عوامل بر یکدیگر به

کارشناس خبره در این زمینه استخراج شد که نظرات 

این خبرگان از طریق کالمی استخراج شد. همچنین، با 

فازی تردیدی با های توجه به نظرات کالمی، داده

ای برای هر کارشناس به دست آمد. به های بازهارزش

ای که های بازهعبارت دیگر، متغیرهای کالمی به داده

ی عدم حتمیت ها و نشان دهندهبیانگر تردید در پاسخ

اند. به این ترتیب، موجود در نظرات است، تبدیل شده

ان ها از نظر کارشناسحدود پایین و باالی این ارزش
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 مختلف مشخص شد. 

ای با در نظر گرفتن تردید در های بازهنتایج ارزش

دهد که در ها برای کارشناسان مختلف نشان میپاسخ

مقایسه اثرات دو معیار بر یکدیگر، گاهی نظرات 

باشد. کارشناسان نزدیک و گاهی بسیار دور از هم می

دهد که در تأثیرگذاری عوامل مؤثر این تفاوت نشان می

بر زنجیره تأمین پایدار گوشت مرغ، تفاوت دیدگاه و نظر 

-بین کارشناسان وجود دارد. بنابراین وجود چنین تفاوت

های کارشناسان و همچنین تردید در این هایی در پاسخ

ها، لزوم استفاده از یک مدل با رویکرد جدید که پاسخ

سازی و نقش و ها را مدلبتواند ارتباط درونی این مؤلفه

ر عوامل موجود در مدیریت زنجیره تأمین پایدار گوشت اث

سازد. مرغ را به طور دقیق شناسایی کند را ضروری می

 بر استفاده مورد جدید رویکرد  بر این اساس، نتایج

 به کالسیک تشریح شده است. الزم دیمتیل روش یپایه

 رویکرد این مراحل تمامی نویسی فرمول که است ذکر

 .است گرفته صورت MATLAB افزار نرم در

در مرحله اول، نظرات فردی کارشناسان مطابق با 

 روش تحقیق ارائه شده با یکدیگر ترکیب و ماتریس

( ایجاد شد. همه Dگروهی )ماتریس  مستقیم ارتباطات

ای گروهی نیز به این طریق محاسبه و های بازهارزش

های های فازی تردیدی با ارزشماتریس گروهی داده

در مرحله دوم، جهت  .( استخراج شدDای )ماتریس هباز

های (، ارزشDسازی ماتریس گروهی )ماتریس نرمال

ای این ماتریس بر حداکثر مجموع ردیفی ماتریس بازه

ها تقسیم شده است. از آنجا که حداکثر مجموع ردیف

ها است، لذا مجموع مقادیر سازی ارزشمالک نرمال

سبه شده است. بنابراین، حدود باال در هر ردیف محا

 گروهی مستقیم ارتباطات ای ماتریسهای بازهارزش

محاسبه شد. در مرحله سوم نیز،  (S ماتریس) شده نرمال

حدود باال و پایین ماتریس گروهی نرمال شده )ماتریس 

S را به توان رسانده تا جایی که ماتریس صفر حاصل )

یس ها، ماترشود. سپس مجموع توانی این ماتریس

-های بازههای فازی تردیدی با ارزشارتباطات کلّی داده

های فازی دهد. روش توان رساندن دادهای را شکل می

ای مطابق با آنچه در روش تحقیق به آن با ارزش بازه

های قطعی پرداخته شد، متفاوت از توان رساندن داده

شود که به توان رسانده می Sاست. تا جایی ماتریس 

تمامی ماتریس صفر شود. سپس مجموع عناصر 

های توانی غیرصفر، عناصر ماتریس ارتباطات ماتریس

 .دهد( را شکل میTکلّی )ماتریس 

های در مرحله چهارم، مجموع ردیفی و ستونی داده

محاسبه و  Tای ماتریس های بازهفازی تردیدی با ارزش

رت صوها به( ارائه شده است. از آنجا که داده3در جدول )

-های قطعی میها متفاوت از دادهفازی است، مجموع آن

محاسبه  Tباشد که به طور مثال برای ردیف اول ماتریس 

 .شده است

دهد که براساس مجموع ( نشان می3نتایج جدول )

ترتیب به F و F ،F ،F ،Fردیفی، معیارها یا عوامل 

اند. از آنجا های اول تا پنجم را به خود اختصاص دادهرتبه

که ارزش مجموع ردیفی باال، میزان تأثیرگذاری باالی 

توان فهمید که این دهد، میعوامل )معیارها( را نشان می

عوامل بر عوامل دیگر تأثیرگذاری بیشتری دارند. به 

 فرایند در شده استفاده منابع عبارت دیگر عوامل بازیافت

 از حاصل سود (، رشدFپایدار )معیار  تأمین زنجیره

 هامحرک (، وجودFپایدار )معیار  تأمین زنجیره اجرای

 در زیستیمحیط قوانین اجرای جهت کافی هایمشوق و

 بازیافت (، هزینهFپایدار )معیار  تأمین زنجیره فرایند

( و Fپایدار )معیار  تأمین زنجیره فرایند در مواد

 فرایند در محیطی زیست محافظت گذاریسرمایه

( بیشترین تأثیرگذاری Fپایدار )معیار  تأمین زنجیره

توان را بر سایر عوامل مورد مطالعه دارند. بنابراین، می

ها در مدیریت زنجیره تأمین نتیجه گرفت این مؤلفه

عوامل، پایدار، عوامل اثرگذار هستند که توجه به این 

اقدامی کارآمد در جهت مدیریت زنجیره تأمین پایدار 

 آید.گوشت مرغ به حساب می
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 Tمجموع رديفی و ستونی ماتريس  -3جدول 
Table 3- Row and column sum of matrix T 

 icبندی مبتنی بر رتبه irبندی مبتنی بر رتبه (icمجموع ستونی ) (irمجموع رديفی ) 

F {[]} {[]}  3رتبه  12رتبه 
F {[]} {[]}  2رتبه  2رتبه 

F {[]} {[]}  7رتبه  15رتبه 

F {[]} {[]}  1رتبه  10رتبه 
F {[]} {[]}  6رتبه  14رتبه 

F {[]} {[]}  5رتبه  4رتبه 

F {[]} {[]}  16رتبه  13رتبه 
F {[]} {[]}  15رتبه  7رتبه 

F {[]} {[]}  8رتبه  8رتبه 

F {[]} {[]}  4رتبه  5رتبه 

F {[]} {[]}  12رتبه  1رتبه 
F {[]} {[]}  11رتبه  3رتبه 

F {[]} {[]}  13رتبه  16رتبه 

F {[]} {[]}  9رتبه  6رتبه 
F {[]} {[]}  14رتبه  9رتبه 

F {[]} {[]}  10رتبه  11رتبه 

 های تحقيقمأخذ: يافته              

 

(، براساس میانگین 4مطابق با نتایج جدول )

 Fو  F ،F ،F ،Fمجموع ستونی، معیارها یا موانع 

-های اول تا پنجم را به خود اختصاص دادهترتیب رتبهبه

باال، میزان وابسته اند. از آنجا که ارزش مجموع ستونی 

توان دهد، میبودن باالی عوامل )معیارها( را نشان می

فهمید که این عوامل بیشترین تأثیرپذیری را از سایر 

عوامل دارند. به عبارت دیگر این عوامل وابسته هستند و 

 رو، بازگشتباشند. از اینخود متأثر از عوامل دیگری می

(، Fپایدار )معیار  تأمین زنجیره اعمال از پس سرمایه

(، Fپایدار ) تأمین زنجیره اجرای از حاصل سود رشد

(، Fپایدار ) تأمین زنجیره اجرای از حاصل فروش رشد

 فرایند در محیطی زیست محافظت گذاریسرمایه

 فرایند در مواد بازیافت (، هزینهFپایدار ) تأمین زنجیره

که خود  ( عواملی هستندFپایدار )معیار  تأمین زنجیره

عنوان موانع وابسته تحت تأثیر سایر عوامل بوده و به

شوند. بنابراین، برای تأمین چنین شرایطی شناخته می

نیاز به شناخت عوامل )معیارها( اثرگذار بر  هر یک از 

عوامل است تا با اعمال تغییر در آن عوامل انتظار بهبود 

 این عوامل را داشت.
 

 Tميانگين مجموع رديفی و ستونی ماتريس  -4جدول 
Table 4- Row and column sum mean of matrix T 

 icمیانگین  irمیانگین  

F  
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 

 های تحقيقمأخذ: يافته              
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ردیفی و ستونی به  به طور کلّی، توجه به مجموع

تواند ساختار کلی ارتباطات عوامل را طور جداگانه نمی

آشکار سازد. بنابراین برای درک بهتر این ساختار، در 

-های بازههای مجموع ردیفی و ستونی دادهابتدا میانگین

نفوذ -ای محاسبه و در فضای دو بعدی نمودار وابستگی

نگین مجموع ترسیم گردید. در مرحله پنجم، ابتدا میا

ای برای معیارهای مختلف محاسبه ردیفی و ستونی بازه

 .( آمده است4شد که نتایج آن در جدول )

های بدست آمده در فضای دو بعدی سپس میانگین

از ترسیم نمودار . نفوذ ترسیم شد-نمودار وابستگی

توان به چهار حالت مختلف از تعریف نفوذ می-وابستگی

( 5عوامل )یا معیار( رسید که این تعاریف در جدول )

یابی به این تعاریف نیاز به ارائه شده است. برای دست

د نواحی چهارگانه را در نمودار مرزهایی است که بتوان

نفوذ ایجاد کند. در این مطالعه دو دیدگاه -وابستگی

بندی ارائه شده بینانه و بدبینانه برای این تقسیمخوش

بینانه، بدبینانه و میانی، است. برای سه دیدگاه خوش

مشخص جهت تقسیم نمودار به نواحی  𝛼𝑐𝑢𝑡میزان 

حدود پایین میانگین ترتیب معادل میزان چهارگانه به

(، حدود باال avgc( یا ستونی )avgrکلّی مجموع ردیفی )

( و avgc( یا ستونی )avgrمیانگین کلّی مجموع ردیفی )

میانگین حدود پایین و باال در نظر گرفته شده است 

 ((. 6)جدول )

 

 نفوذ-وابستگیتعاريف عوامل براساس وضعيت  -5جدول 
Table 5- Definitions of factors based on dependence-influence state 

نوع عوامل  شماره

 )معيار(

 تعريف

منظور عوامل يا معيارهايی است که بسيار مهم و حياتی بوده و نقش بسزايی در مديريت زنجيره تأمين  بحرانی 1

 پايدار دارند.

معيارهايی است که بر ساير عوامل در مديريت زنجيره تأمين پايدار تأثيرگذاری بااليی منظور عوامل يا  تأثيرگذار 2

 دارند.

منظور عوامل يا معيارهايی است که از ساير عوامل يا معيارها در مديريت زنجيره تأمين پايدار  وابسته 3

 باشند.ها میتأثيرپذيری بااليی دارند و وابسته به آن

ای در مديريت زنجيره تأمين ل يا معيارهايی است که دارای اهميت نبوده و نقش قابل توجهمنظور عوام حذف شده 4

 پايدار ندارند. 

 

 𝛂𝐜𝐮𝐭مختلف کارشناسان براساس  هایديدگاه -6جدول 
Table 6- Different views experts based on 𝜶𝒄𝒖𝒕 

 ديدگاه ميزان هاشاخص

𝑟𝑎𝑣𝑔مجموع ردیفی یا ستونی )میانگین کلّی حدود پایین 
𝐿  یا𝑐𝑎𝑣𝑔

𝐿)  𝜶𝒄𝒖𝒕 بينانهخوش 

𝑟𝑎𝑣𝑔میانگین کلّی حدود باال مجموع ردیفی یا ستونی )
𝑈  یا𝑐𝑎𝑣𝑔

U)  𝜶𝒄𝒖𝒕 بدبينانه 

 ميانه  میانگین کلّی حدود پایین و باال

 های تحقيقمأخذ: يافته

 

برای شناخت نوع عوامل یا معیارها، نمودار 

-های خوشکه بیانگر دیدگاه 𝛼𝑐𝑢𝑡نفوذ با سه -وابستگی

های بینانه، بدبینانه و میانی هستند، ترسیم شد )شکل

((. در پایان، با توجه به هر دیدگاه، نوع 3( و )2(، )1)

 ( ارائه شد.7عوامل تعریف و نتایج آن در جدول )
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 بينانهنفوذ و تقسيم آن به نواحی مختلف براساس ديدگاه خوش-نمودار وابستگی -1شکل 

Figure 1- Dependence-influence chart and its division into different areas based on an optimistic view 

 
 

 
 بينانهبه نواحی مختلف براساس ديدگاه بدنفوذ و تقسيم آن -نمودار وابستگی -2شکل 

Figure 2- Dependence-influence chart and its division into different areas based on a pessimistic view 

 

 
 نفوذ و تقسيم آن به نواحی مختلف براساس ديدگاه ميانی-نمودار وابستگی -3شکل 

Figure 3- Dependence-influence chart and its division into different areas based on a middle view 
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 های کارشناسانوامل )معيارها( در زنجيره تأمين بر اساس ديدگاهنقش ع -7جدول 
Table 7- The role of factors (criteria) in the supply chain based on experts' views 

 نوع ديدگاه تعريف عامل نماد 

 ميانه بدبينانه بينانهخوش
F وابسته وابسته وابسته رشد فروش حاصل از اجرای زنجيره تأمين پايدار 
F بحرانی بحرانی بحرانی رشد سود حاصل از اجرای زنجيره تأمين پايدار 
F وابسته حذفی وابسته گردش دارايی بوجود آمده از اعمال زنجيره تأمين پايدار 
F وابسته وابسته بحرانی بازگشت سرمايه پس از اعمال زنجيره تأمين پايدار 
F  وابسته حذفی وابسته فرايند زنجيره تأمين پايدارهزينه انرژی مصرف شده در 
F بحرانی بحرانی بحرانی هزينه بازيافت مواد در فرايند زنجيره تأمين پايدار 
F حذفی حذفی حذفی هزينه تعمير و نگهداری تجهيزات اجرای زنجيره تأمين پايدار 
F  تأثيرگذار حذفی تأثيرگذار پايدارهزينه نيروی انسانی بکار رفته در فرايند زنجيره تأمين 
F بحرانی حذفی بحرانی و نقل زنجيره تأمين پايدارحمل و توزيع، فرآوری، وليدمصرف انرژی در فرايند ت 

F بحرانی بحرانی بحرانی گذاری محافظت زيست محيطی در فرايند زنجيره تأمين پايدارسرمايه 
F تأثيرگذار تأثيرگذار بحرانی زنجيره تأمين پايدار بازيافت منابع استفاده شده در فرايند 
F در فرايند در  زيستیمحيط قوانين اجرای جهت کافی هایمشوق و هامحرک وجود

 زنجيره تأمين پايدار

 تأثيرگذار تأثيرگذار بحرانی

F حذفی حذفی حذفی پاسخگويی به مشتريان در فرايند زنجيره تأمين پايدار 
F  بحرانی حذفی بحرانی و درست محصول به مشتری در فرايند زنجيره تأمين پايدارتحويل صحيح 
F تأثيرگذار حذفی تأثيرگذار در فرايند زنجيره تأمين پايدار سالمنا و سالم مرغ هایتفاوت از کنندگانمصرف آگاهی 
F حذفی حذفی بحرانی نظارت بر اجرای استانداردهای الزم بهداشتی زنجيره تأمين پايدار 

 

 در شکست، ضعیف رهبری، ماهر پرسنل کمبود

 با ضعیف ارتباط و ظرفیت، اطالعات فناوری سیستم

 تأمین زنجیره به عنوان عوامل اصلی در حوزه مشتری

عواملی از  .(Ali et al., 2019) گزارش شده است غذا

از  کشاورزی کار نیروی عملکرد و باال تولید قبیل هزینه

 در مرکبات صنعت پایدار تأمین عوامل اصلی زنجیره

از  .(Ashfaq et al., 2019معرفی شدند ) پاکستان

 مورد در فشار و مشتریان آگاهی طرفی، فاکتورهای عدم

ر تأثیرگذارترین فاکتورهای مؤثر ب تأمین سبز زنجیره

 Amani et)تشخیص داده شد اتخاذ رنجیره تأمین سبز 

al., 2017بر اثرگذار اصلی چالش (. در ایران نیز پنج 

مرغ شناسایی شد. این  گوشت پایدار تأمین زنجیره

 توسعه عدم و ضعیف عوامل شامل عملکرد

 متعدد موانع و لجستیکی، مشکالت هایزیرساخت

 مرغ، اثرات گوشت تأمین زنجیره فرایند در بازاریابی

زیست، محیط کیفیت بر مرغ گوشت تأمین زنجیره منفی

 و کنندهمصرف ترجیحات و مداریمشتری به توجه عدم

تعریف شد  کشور در سالم مرغ تقاضای بودن پائین

(Mirzaei et al., 2021همچنین رقابت .)زنجیره پذیری 

 هایشاخص محرک اصلی عوامل غذایی تأمین و امنیت

در این راستا، . هستند زنجیره عرضه پایدارمدیریت 

و لجستیک  محصول سبز، طراحی فناوری به بایستیمی

(. رشد سود Yang et al., 2021شود ) سبز نیز توجه

حاصل از اجرای زنجیره تأمین پایدار، هزینه بازیافت مواد 

گذاری محافظت در فرایند زنجیره تأمین پایدار و سرمایه

ند زنجیره تأمین پایدار سه عاملی محیطی در فرایزیست

هستند که در هر سه دیدگاه خوشبینانه، بدبینانه و میانه 

 تحقیقیک  شوند. نتایججزو عوامل بحرانی محسوب می

 در زمینه زنجیره تأمین روغن خوراکی نشان داد که از

 بین از عملیاتی و هایهزینه کاهش، اقتصادی عوامل بین

 با محیطیزیست همکاری، محیطیزیست عوامل

در  اولویت باالترین دارای مشتریان و کنندگانتأمین

 (.Azizi, 2018عملکرد زنجیره تأمین پایدار هستند )

 

  یی کلگيرنتيجه

 دیمتیلدر این مطالعه، رویکرد جدید مبتنی بر روش 



 )علمی پژوهشی(  1401 ، پاييز3، شماره 53، دوره ايران مهندسی بيوسيستم 246

 

کالسیک به منظور تحلیل و بررسی ارتباطات علّی عوامل 

و معیارها مدیریت زنجیره تأمین پایدار گوشت مرغ مورد 

های استفاده قرار گرفت. لحاظ عدم حتمیت در پاسخ

های مدل کارشناسان و نیاز به اطالعات کم از مزیت

گیری کلّی از این مطالعه این فازی است. نتیجه دیمتیل

عامل  16عامل از بین  9بینانه، یدگاه خوشاست که از د

بحرانی و حیاتی هستند و نقش بسزایی در مدیریت 

زنجیره تأمین پایدار گوشت مرغ دارند. به عبارت دیگر، 

ی حاضر از دیدگاه معیارهای مورد بررسی در مطالعه

بینانه هم عواملی تأثیرگذار بر سایر عوامل و هم خوش

باشند. همچنین، دو عامل میتأثیرپذیر از سایر عوامل 

 تأمین زنجیره فرایند در رفته بکار انسانی نیروی هزینه

 سالم مرغ هایتفاوت از کنندگانمصرف پایدار و آگاهی

پایدار عوامل تأثیرگذار  تأمین زنجیره فرایند در ناسالم و

شوند. به عبارتی، بر سایر عوامل یا معیارها شناخته می

گیرند و عوامل یا معیارها تأثیر نمیاین دو عامل از سایر 

عنوان عوامل خارجی و مستقل شناخته شده که خود به

بر سایر عوامل تأثیرگذار خواهند بود. همچنین در این 

دیدگاه عوامل رشد فروش حاصل از اجرای زنجیره تأمین 

پایدار، گردش دارایی بوجود آمده از اعمال زنجیره تأمین 

صرف شده در فرایند زنجیره پایدار و هزینه انرژی م

تأمین پایدار وابسته هستند. به این معنا که سایر عوامل 

 بر این سه عامل تأثیرگذار هستند. همچنین، نتایج

فازی در این مطالعه نشان داد  دیمتیل تحلیل از حاصل

 پذیرش ارشد در مدیریت مشارکت که فاکتورهای عدم

محیطی و مشکل در حفظ زیست مدیریت

بندی مواد زیستی برای بستهکنندگان محیطتأمین

دارای باالترین درجه اهمیت نسبت به سایر فاکتورهای 

بندی و یا مورد بررسی است. در این مطالعه رتبه

بندی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین انجام نگرفت. اولویت

 تجهیزات نگهداری و تعمیر از طرفی، دو عامل هزینه

 در مشتریان به ر و پاسخگوییپایدا تأمین زنجیره اجرای

-پایدار فاقد اهمیت و یا حذفی می تأمین زنجیره فرایند

باشند. ذکر این نکته ضروری است که این دو عامل در 

اند. از هر سه دیدگاه به عنوان عامل حذفی شناخته شده

بینانه، تعداد عوامل حذفی افزایش و تعداد دیدگاه بد

عبارت دیگر، بیشتر  یابد. بهعوامل بحرانی کاهش می

-ی حاضر از دیدگاه بدعوامل مورد بررسی در مطالعه

بینانه، نه عواملی تأثیرگذار بر سایر عوامل و نه تأثیرپذیر 

که با دنیای  باشند. در دیدگاه میانیاز سایر عوامل می

 Fو  F ،F ،F ،Fواقعی تطابق بیشتری دارد، 

شوند. بنابراین عوامل بحرانی و حیاتی شناخته می

شامل  Fو  Fمحیطی توان گفت که عوامل زیستمی

 و توزیع، فرآوری، تولید فرایند در انرژی مصرف

گذاری پایدار و سرمایه تأمین زنجیره ونقلحمل

محافظت زیست محیطی در فرایند زنجیره تأمین پایدار 

نقش بسیار مهم و حیاتی در مدیریت زنجیره تأمین 

غ دارند. هزینه بازیافت مواد در فرایند پایدار گوشت مر

( نیز جزو عوامل بحرانی در Fزنجیره تأمین پایدار )

باشد. عالوه بر این، مدیریت زنجیره تأمین پایدار می

بازیافت منابع استفاده شده در فرایند زنجیره تأمین 

پایدار از جمله متغیرهای تأثیرگذار بر سایر عوامل است. 

 و هاگسترش فناوری از دولت یتدر این راستا، حما

های لجستیکی در ها نوین و توسعه زیرساختتکنولوژی

کنار ملزم ساختن تولیدکنندگان به اجرای قوانین 

تواند در مصرف بهینه منابع و کاهش زیستی میمحیط

هزینه بازیافت مواد مؤثر باشد. بنابراین، با شناخت عوامل 

مین پایدار گوشت بحرانی در زمینه مدیریت زنجیره تأ

توان در جهت تقویت این عوامل گام برداشت تا مرغ می

مدیریت زنجیره تأمین پایدار در این صنعت را به نحو 

 سازی و اجرا کرد. همچنین، افزایشمطلوب پیاده

طول زنجیره تأمین نیز  در آب و انرژی وری مصرفبهره

مواد تواند ضمن افزایش سود به کاهش هزینه بازیافت می

محیطی در های زیستنیز کمک کند. نقش سازمان

اطالع رسانی و دادن آگاهی و سواد زیست محیطی به 
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اقشار مختلف جامعه در این زمینه بسیار تأثیرگذار است. 

شود در مطالعات آینده ابعاد در نهایت، پیشنهاد می

اجتماعی زنجیره تأمین پایدار گوشت مرغ و مسائل 

یز مدنظر قرار گیرد. همچنین، لجستیکی این صنعت ن

یک از  هر بررسی رتبه و وزن نهاییدر مطالعات آتی 

 مرغ گوشت پایدار تأمین زنجیره عملکرد عوامل مؤثر بر

 مفید خواهد بود. 
 ود ندارد. تعارض منافع بين نويسندگان وجهيچگونه 
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