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چکیده
امروزه ،با افزایش نگرانیهای جهانی ،تولیدکنندگان درصدد کاهش و کنترل انتشار گازهای گلخانهای در فعالیتهای سیستمهای تولیدی
خود هستند ،بهطوریکه عملیات زنجیره تأمین با مالحظات پایداری به یک مسئله کلیدی در سالهای اخیر تبدیل شده است .مطالعات
پیشین عمدتاً به طراحی و پیکرهبندی زنجیره تأمین سبز با هدف کاهش ضایعات و انتشار کربن پرداختهاست .اما از آنجایی که امروزه نقش
مهم موجودی در زنجیره تأمین به اثبات رسیدهاست؛ در واقع موجودی پایدار چشم اندازی جامع از مدیریت موجودی است که فراتر از تمرکز
بر تحویل کاال ،نگهداری و دیدگاههای سنتی هزینه گام برمیدارد .در سالهای اخیر ،محققان به بررسی اثرات کنترل موجودی در کاهش
صدمات زیست محیطی سازمانها میپردازند و تالش میکنند با تکمیل مدلهای موجودی اثرات زیست محیطی و اجتماعی را هم درنظر
بگیرند .در این پژوهش سعی شده تا مدلهای موجودی پایدار بهطور جامع بررسی شوند .بر این اساس ،مطالعات پیشین بر حسب ترکیبات
مختلف ابعاد پایداری دستهبندی شدند و هر دستهبندی بهطور جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است .در پایان نیز با تشریح خالءهای
تحقیقاتی ،پیشنهاداتی برای مطالعات آتی ارائه گردید.
واژههای کلیدی :مدیریت موجودی ،موجودی پایدار.EOQ ،
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رعایت ارگونومی ،باعث شده تا صنایع اهداف گستردهتری را
غیر از عملکرد اقتصادی سودمند ،پیگیری کنند .بنابراین،
حفظ محیطزیست و راهبرد مربوط به آن خیلی زود در الویت
برنامهها ،بهعنوان یک نوآوری مهم سازمانی قرارگرفته است.
سازمان از یک سو باید به سوددهی و مزیت رقابتی و از سوی
دیگر به ازبین بردن یا به حداقل رساندن ضایعات (انرژی،
تولید گازهای گلخانهای ،مواد زائد جامد ،مواد شیمایی و
خطرناک) توجه کند .اینجا است که ایده زنجیره تأمین
پایدار در جهان مطرح شد و خیلی زود نظر همگان را به
خود جلب کرد .درحالیکه تفاسیر مختلفی از پایداری
وجود دارد ،یک مفهوم اساسی میان تمام تفاسیر به چشم
میخورد و آنهم رویکرد سهگانه پایداری یعنی اقتصادی،
محیطزیستی و اجتماعی است.
از آنجایی که امروزه نقش مهم موجودی در زنجیره
تأمین اثبات رسیده است ،نیاز به در نظر گرفتن اهداف
اقتصادی و زیست محیطی در مدلهای تصمیمگیری
مدیریت موجودی ،احساس شد .بنابراین در مطالعات اخیر،
محققان به بررسی اثرات کنترل موجودی در کاهش صدمات
زیستمحیطی سازمانها میپردازند و تالش میکنند با تکمیل

مدلهای موجودیهای سنتی شامل تصمیمگیریهای
مختلف است که تالش میکنند تا با به حداقل رساندن
هزینههای کل زنجیره تأمین ساالنه ،اندازه انباشته را
بهینهسازی کنند] .[1با افزایش نگرانی در مورد مسائل
زیستمحیطی ،مانند افزایش گازهای گلخانهای نظیر متان،
دی اکسید کربن ،بخار آب و اکسید نیتروژن در جو زمین
باعث افزایش دمای کره زمین و ایجاد تغییرات ناخوشایند
در محیط زیست میشود] .[2همچنین نگرانیهای اجتماعی
مانند بهکارگیری کودکان در صنایع ،عدم انطباق مهارتهای
شغلی و تعلیمی با نیازهای جامعه ،اعتراضات مردمی به
آلودگیهای زیستمحیطی ،فرسودگی بدنی و مشکالت جسمی
و بهخطر افتادن سالمتی کارگران در محیط کار بهدلیل عدم

 -1کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه علم و صنعت ،تهران،
پست الکترونیکzadjafar@gmail.com :
 -*2استادیار ،گروه مهندسی سیستم ،دانشکده مهندسی صنایع،
دانشگاه علم و صنعت ،تهران ،نویسنده پاسخگو ،پست الکترونیک:
 ،Gholamian@iust.ac.irنشانی :تهران ،نارمک ،دانشگاه علم و
صنعت ،دانشکده مهندسی صنایع
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تالش برای گنجاندن مسائل پایداری به مدیریت زنجیره
تأمین به شکلهای مختلف انجام شدهاست که مهمترین
آنها زنجیره تأمین سبز و زنجیره تأمین پایدار است که به
دنبال درنظرگرفتن مسائل زیست محیطی در مدیریت
زنجیره تأمین است .در مطالعات پیشین عمدتاً به طراحی و
پیکرهبندی زنجیره تأمین سبز با هدف کاهش ضایعات و
انتشار کربن پرداخته شده است؛ این در حالی است که
مسائل پایداری و زیستمحیطی در مدلهای کنترل
موجودی نیز تأثیرگذار بوده و در قالب کاهش دی اکسید
کربن و با توجه به میزان موجودی و زمان سفارشدهی
مورد بررسی قرار گرفته است .جنبههای پایداری نیز با توجه
به دو سؤال اساسی مدیریت موجودی یعنی "چه هنگام و
چه مقدار سفارش داده شود" ،در نظر گرفته میشود .در واقع
موجودی پایدار چشماندازی جامع از مدیریت موجودی است
که فراتر از تمرکز بر تحویل کاال ،نگهدای و دیدگاههای
سنتی هزینه گام برمیدارد .این فلسفه نوظهور براساس
اصولی است که مسئولیت اجتماعی و مسائل زیست محیطی
را نیز در عمل در نظر گرفته و برخالف تصورات ،در آن
سودآوری بلند مدت سازمانها از اهمیت برخوردار است .در
واقع مدیـریت مـوجودی پـایدار به تولیدکنندگان کمک
میکند تا از منابع بهطور مؤثرتری استفاده کرده و ضمن
جلوگیری از ضایعات ،هزینه های انرژی را نیز کاهش دهند.
اساساً از آنجایی که امروزه نقش مهم موجودی در
زنجیره تأمین به اثبات رسیده است ،محققان به بررسی
اثرات کنترل موجودی در کاهش صدمات زیستمحیطی
سازمانها میپردازند و تالش میکنند با تکمیل مدلهای
موجودی اثرات زیستمحیطی و اجتماعی را هم در نظر
بگیرند .البته در سالهای اخیر پرداختن مقاالت به بعد
زیست محیطی بسیار پررنگتر از بعد اجتماعی بوده است.
مقاالت موجود در حوزه موجودی پایدار را میتوان به
سه دسته زیر طبقهبندی کرد:
دسته اول مقاالتی که هزینههای بعد اقتصادی را همراه
با بعد زیست محیطی در مدل موجودی بررسی کردهاند.
دسته دوم مقاالتی که هزینه های بعد اقتصادی و بعد
اجتماعی را در مدل موجودی بررسی کردهاند.

 -1-2ابعاد اقتصادی و زیست محیطی

 - 2مروری بر ادبیات تحقیق

سال بیستم – شماره  -95بهار 7951

در این راستا میتوان به برخی مقاالتی که به ابعاد
اقتصادی و زیستمحیطی در زنجیره تأمین سبز یا مدیریت
موجودی سبز پرداختهاند بهصورت زیر اشاره کرد:
بیمن ( [3]1)1111و هندفیلد 2و همکاران ([4])2002
موضوع مدیریت زیست محیطی را در زنجیره تأمین ارائه
کرده و چارچوبی برای زنجیره تأمین سبز بیان کردند .آنان
ضمن تحلیل آثار سیاستهای زیستمحیطی بر زنجیره تأمین،
نشان دادند که سیاستهای زیست محیطی بهمنظور ارائه
چارچوبی برای زنجیره تأمین سبزتر باید در تصمیمگیری
در نظر گرفته شود.
دینمحمدی و احمدی ([2])2011در مقاله خود اهمیت
طراحی زنجیرهتأمین سبز ،را برای سازمانها و شرکتها
مورد بررسی قرار دادند و به معرفی برخی عوامل تأثیرگذار
مانند تولید محصول سبز ،برای ترغیب شرکتها در پذیرش
و درنتیجه استقرار زنجیره تأمین سبز پرداختند .لی 3و
همکاران ( [6])2010مدلی برای طراحی شبکه لجستیک
ارائه کردند که در آن برای آثار زیست محیطی هزینه
محاسبه شده است.
وهاب 4و همکاران ( [7])2011یک مدل برای زنجیره
تأمین دو سطحی در نظر گرفتند که در آن سیاست بهینه
تولید  -حمل و نقل برای اقالم معیوب و دارای آثار زیست
محیطی را با در نظر گرفتن هزینه های ثابت و متغیر
انتشار کربن ،تعیین میکند.
کیم 5و همکاران ([8] )2001ارتباط بین حمل ونقل
خارجی و انتشار دیاکسیدکربن در شبکههایی با مدهای
متفاوت حمل نقل را به عنوان یک مسئله چند هدفه مورد
بررسی قراردادند.
باتینی 6و همکاران ([1])2014یک "مدل سفارشدهی
اقتصادی پایدار" را ارائه کردند که آثار زیست محیطی
حملونقل و موجودی را از نظر اقتصادی بررسی میکند و
1- Beamon
2- Handfield
3- Lee
4- Wahab
5- Kim
6- Battini
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مدلهای موجودی آثار زیست محیطی و اجتماعی را هم در
نظر بگیرند.

دسته سوم مقاالتی که به صورت ترکیبی از هر سه بعد
را در مدل موجودی بررسی کردهاند .در ادامه به مرور و
بررسی هر یک از این ابعاد مورد اشاره ،پرداخته می شود.
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الگوریتمی برای تعیین مقادیر بهینه متغیرهای تصمیم در
مدلهای مقدار تولید اقتصادی پایدار پیشنهاد کردند .در
نهایت ،مدلهای ارائه شده را با نمونههای مختلف حل کرده
و نتیجهگیری کردند که با درنظرگرفتن هزینه پس افت و
انتشار کربن در مدل مقدار تولید اقتصادی پایدار ،منجر به
نزدیک شدن مدل به دنیای واقعی شده و می توان از آن در
حل مسائل واقعی استفاده کرد.
در این بین ،انتشار کربن از اهمیت ویژه ای برخوردار
بوده است .پن 6و همکاران ( [12])2013آثار زیست محیطی
تجمیع زنجیره تأمین را مورد بررسی قرار دادند .آنها
دریافتند ادغام شبکه عرضه ،رویکرد کارآمدی در کاهش
انتشار دیاکسیدکربن است.
چن 7و همکاران ( [12])2013به تحلیل تنظیمات
عملیاتی پرداختند که میتواند بدون افزایش قابل توجه
هزینه ،بهطور قابل توجهی تولید گازهای گلخانهای را کاهش
دهد .آنها با استفاده از مدل سفارشدهی اقتصادی ،راهحلی
برای کاهش انتشار کربن با تغییر در مقدار سفارش ارائه کردند.
ملیدیس 8و همکاران ( ]17[)2012در مقاله خود عالوهبر
کربن ،ذرات معلق (موجود در هوا(مانند دوده و گردوغبار
را نیز بهعنوان آالیندههای محیطزیست مورد بررسی قرار
داده و هزینههای انتشار آالیندهها را برای دو بخش کربن و
ذرات معلق و برای سه شیوه حملونقل جادهای ،ریلی و
دریایی محاسبه نموده و یک مطالعه موردی برای توسعه
زنجیره تأمین پایدار در ناحیه جنوب شرقی اروپا ارائه دادند.
بزرگی 1و همکاران ( [18])2014یک مدل موجودی
ارائه کردند که در آن هر دو توابع هزینه و انتشار کربن در
نظر گرفته شده است و برای محیطهایی مناسب است که
در آن اقالم باید در یک درجه حرارت خاص و دمای کنترل
شده ،ذخیره شوند.
در مجموعهای از تحقیقات ،نگرش جامعتری در این
زمینه صورت گرفته است .هوآ و همکاران ( [2])2011به
بررسی چگونگی مدیریت کربن توسط شرکتها ،در مدیریت
10
موجودی انتشار کربن ،تحت مکانیزم تجارت انتشار کربن
(یک رویکرد مبتنی بر دادوستد برای جلوگیری از مقدار
انتشار کربن است) پرداختند .آنها مقدار سفارش بهینه را
بهدستآورده و اثرات تجارت کربن ،11قیمت کربن و

بهطور خاص ،هزینههای حملونقل داخلی و خارجی ،مکان
فروشنده و تأمینکننده و نرخ استفاده از وسایل نقلیه
مختلف حمل بار را در نظر میگیرد.
صفار و همکاران ([10])2014یک شبکة زنجیرة تأمین
چندالیهای ،چندمحصولی و چنددورهای طراحی کردند که
در آن نرخ بازگشت محصوالت و انتشار دی اکسید کربن به
دلیل حملونقل را درنظرگرفتند .به دلیل  NP-Hardبودن
مدل ،از روش  NSGA IIبرای حل مسئله استفاده کردند.
باچری1و همکاران ([11])2016با استفاده از بهینهسازی
چند هدفه نشان دادند که چگونه ممکن است توازن بین
هزینه و انتشار کربن در زمینه عملیات پایدار بهدست آید.
آنها یک مدل که در آن انتخاب حالت حملونقل و
تصمیمگیری در مقدار سفارش بهطور مشترک در نظر
گرفته میشود را فرموله و ارائه کردند .آنها نشان دادند که
برای دستیابی به حالت حمل و نقل سبزتر درحالیکه
همچنان بهینهسازی کل تابع هزینههای لجستیک در نظر
گرفته شود ،ممکن است به یک راهحل غالب منجر شود.
آنها آثار افزایش ظرفیت کامیون را در میزان انتشار کربن
تجزیه و تحلیل کردند و نتایج به دست آمده را از طریق
یک مثال از یک خردهفروشی در فرانسه نشان دادند.
گورتو 2و همکاران ( [12])2012به تجزیه و تحلیل
تأثیر تغییرات قیمت سوخت و اعمال مالیات بر کربن در تولید
گازهای گلخانهای حاصل از حملونقل بار در اندازههای
انباشته و هزینههای زنجیره تأمین پرداختند.
اچسو 3و همکاران ([13])2013مدل مقدار سفارش
اقتصادی را با درنظرگرفتن وجود کاالهای کم کیفیت ،خطا
در بازرسی ،کمبود در سفارش پس افت و برگشت از فروش
توسعه دادند .آنها یک راهحل فرم بسته 4برای اندازه بهینه
سفارش و سطح بهینه کمبود و نقطه بهینه سفارش یا سفارش
مجدد بهدستآوردند.
طالعیزاده 5و همکاران ( ]14[ )2018مدل مقدار تولید
اقتصادی را با در نظرگرفتن کمبود در سفارش پس افت و
انتشار کربن توسعه دادند .آنها چهار مسئله حداکثرسازی
سود را برای چهار موقعیت مختلف ،برای یافتن مقادیر
بهینه متغیرهای مدل موجودی ،حل کردند .آنها همچنین

6- Pan
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10- Carbon Emission Trading
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5- Taleizadeh
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استاندارد حد مجاز کربن 1را در سفارشدهی ،انتشار کربن
و کل هزینهها بررسی کردند.
ذاکری ( [11])2012در پایاننامه خود به بحث و
بررسی قیمت خرید و فروش کربن در طرح تجارت نشر
پرداخت .بدینمنظور یک مدل دوسطحی ارائه کرده و
با کمک دادههای بهدست آمده از یک مطالعه موردی،
مدل را پیادهسازی و حل کرد.
ذاکری 2و همکاران ([20])2012یک مدل برنامهریزی
زنجیره تأمین تحلیلی ارائه کردند که میتواند به بررسی
عملکرد زنجیره تأمین در سطح برنامهریزی تاکتیکی /
عملیاتی تحت سیاستهای قیمتگذاری کربن و تجارت
انتشار کربن بپردازد .آنان این مدل را با استفاده از دادههای
واقعی از یک شرکت فعال در استرالیا ،جاییکه این
سیاستهای نظارتی محیط زیست اعمال می شود را اجرا و
تجزیه و تحلیل کردند .قیمتگذاری کربن و طرحهای
تجارت میتوانند در کاهش هزینهها یا انتشار گازهای
گلخانهای مؤثر باشند .آنها نتیجهگیری کردند که مکانیسم
تجارت کربن به عملکرد بهتر زنجیره تأمین در تولید گازهای
گلخانهای ،هزینه و سطح خدمات کمک میکند.
هی 3و همکاران ( [21])2012براساس مدل مقدار
سفارش اقتصادی به بررسی مسائل مربوط به تولید اندازه
انباشته یک شرکت تحت حد مجاز  /تجارت  /مالیات بر
کربن پرداختند.
ترکی [22])2008( 4یک مدل جدید ارائه کرد که در
آن مالحظات پایداری شامل معیارهای زیست محیطی ،در
مدل سفارشدهی اقتصادی استاندارد ،با اضافه کردن تابع
هدف و محدودیتهایی به روشهای اصلی ،درنظرگرفته شده
2
و به تجزیه و تحلیل پنج روش مختلف :حسابداری مستقیم
(ردپای کربن) ،مالیات بر کربن ،حدمجاز 6مستقیم ،حد
مجاز و تجارت 7و آفست کربن 8پرداخت.
جابر 1و همکاران ( ]23[ )2017با درنظرگرفتن انتشار
کربن به دلیل تولید و حمل و نقل ،مقایسهای بین مدلهای
مقدار سفارش /تولید اقتصادی 10و مدل  JIT11انجام دادند.

در پایان ،ونگ 12و همکاران ( ]24[ )2018مدلهای مقدار
سفارش اقتصادی و  JITرا با درنظرگرفتن انتشار کربن در
یک زنجیره تأمین دو سطحی با یک تولیدکننده و n
خردهفروش مورد بررسی قراردادند.
 -2-2ابعاد اقتصادی و اجتماعی

همچنین مقاالت زیر ابعاد اقتصادی و اجتماعی را در
موجودی پایدار مورد بررسی قرار میدهند :جابر 13و
همکاران ( [22])1111به بررسی اثر یادگیری بر روی
مسئله اندازه انباشته و همچنین به بررسی یادگیری و
اثرات فراموشی در مدل تولید اقتصادی /مدل مقدار
کارتر 12و همکاران ( [26])2002تأثیر پروژههای با
مسئولیت اجتماعی را بر عملکرد زنجیره تأمین تجزیه و
تحلیل کرده و نتیجهگیری کردند که این پروژهها موجب
بهبود عملکرد زنجیره تأمین میشوند .جابر 16و همکاران
( [27])2010خستگی انسان و بازیابی عوامل مهم در
اجتناب از آسیبدیدگی کارگران را در یک سیستم با
18
محدودیت دو منبع ،17را با برنامهریزی خطی عدد صحیح
مدلسازی کردند .جابر و همکاران ('' [28])2013مدل
یادگیری -فراموشی -خستگی -بهبود" 11را ارائه کردند که
به مسائل مربوط به قابلیتهای کارگری و محدودیت در
محیطهای تولید میپردازد .آنها نشاندادند که یادگیری در
یک فرآیند تولید ،خستگی را کاهش داده و باعث بهبود
عملکرد سیستم میشود .در ضمن خستگی کارگر ،زمان
تولید را افزایش و خروجی تولید را کاهش میدهد.
بنابراین ،زمان بازیابی و استراحت باید به اندازه کافی باشد
تا خستگی انباشته شده در زمان کار را کاهش دهد .از
طرفی ،زمان بازیابی طوالنی باعث افزایش زمان تدارک و
کاهش عملکرد تولید به دلیل خاصیت فراموشی میشود.
21
اندریلو 20و همکاران ([21])2013یک مدل اندازه انباشته
پیشنهاد کردند که قادر به درنظرگرفتن تأثیر ارگونومیک
11- Just in Time
12- Wang
13- Jaber
14- EPQ / EOQ
15- Carter
16- Jaber
17- Dual-Resource Constrained
18- Mixed-Integer Linear Programming
19- Learning–Forgetting–Fatigue–Recovery Model
20- Andriolo
21- Lot Size

1- Carbon CAP
2- Zakeri
3- He
4- Türkay
5- Direct Accounting
6- Direct Cap
7- Cap & Trade
8- Carbon Offset
9- Jaber
10- EOQ /EMQ
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سفارش اقتصادی 14پرداختند.
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باچری 4و همکاران ( [33])2010ابزاری برای ارزیابی

تصمیمگیریهای اندازه انباشته است .آنها مقدار مصرف
انرژی متابولیسم بدن برای جابهجایی مواد را اندازهگیری
کرده ،سپس بهمنظور ارائه یک راهحل بهینه منحصر به
فرد ،زمان بیکاری مجاز برای استراحت را به تابع هزینه
کل اضافه کردند .اندریلو و همکاران ( [30])2016یک
روش جدید اندازه انباشته برای مسئله بازپرسازی تک
محصولی براساس رویکرد چند هدفه ارائه کردند که به
بررسی چارچوبی برای مدل سفارشدهی اقتصادی سنتی با
درنظرگیری تأثیر اجتماعی (ارگونومی) بر تصمیمات موجودی
پرداخته است.
باتینی 1و همکاران ( [31])2016یک مدل چند هدفه

پایدار پیشنهاد کردند .آنها برای اعتبارسنجی این روش،
آزمایشی با یک شرکت زنجیرهای خردهفروشی برای مقایسه
عملکرد شبکههای چند توزیع انجام دادند.
ترکی 7و همکاران ([34])2016مدلی را با درنظرگرفتن
معیارهای اجتماعی و زیستمحیطی ،در مدل برنامهریزی

جدید برای حل مسئله موازنه خط مونتاژ 2توسعه و مورد

توافقی 8زنجیرهتأمین ارائهکردند .آنها با استفاده از یک

بحث قرار دادند که شامل جنبه ارگونومی نیز میشود .آنها
از مفهوم مصرف انرژی براساس ویژگیهای اصلی کارگاههای
مونتاژ بهمنظور برآورد سطح ارگونومی استفاده کرده و یک

مطالعه موردی در زمینه تولید یخچال و فریزر در ترکیه
نشان دادند که چگونه سیستم تولید پایدار برای صنایع
الکترونیک ایجاد میشود .آنان پیشنهاد دادندکه تولیدکنندگان
میتوانند تأثیر عوامل اجتماعی را با تجزیه و تحلیل تمام
هزینههای مربوط به کارگر در سیستم تولید خود اندازهگیری
کنند.
ارسالن 1و همکاران ([32])2013مدلی را با در نظر
گرفتن مالحظات پایداری ،زیستمحیطی و اجتماعی،
عالوهبر مالحظات اقتصادی متعارف ،در مدل سفارشدهی
اقتصادی استاندارد ،ارائه کردند .آنها ساعات کار کارگران را
براساس سازمان بینالمللی کار بهعنوان یک معیار اجتماعی
و بهمنظور ارزیابی عملکرد اجتماعی یک سازمان در نظر
گرفتند .آنها انسان -ساعت مورد نیاز برای انجام عملیات
کنترل موجودی را با استفاده از روش حد مجاز در مدل
خود درنظرگرفتند .اندریلو و همکاران ([36])2012به
بررسی رویکرد به اشتراکگذاری حمل و نقل بهعنوان یک
همکاری لجستیکی افقی بین طرفهای مختلف بهمنظور
دستیابی به پایداری با خرید در اندازه انباشته و با استفاده
از بهینهسازی چند هدفه و سازگار با محیطزیست،
پرداختند.
براساس موارد مروری فوق ،در این مقاله ،یک طبقهبندی
جامع و یکپارچه برای ابعاد پایداری با در نظر گرفتن مقاالت
برجسته در این حوزه ،انجام شده است.

عملکرد زنجیرههای تأمین -

توزیع  2 DSCsاز

نظر پایداری

ارائه کردند .برای انجام این ارزیابی ،آنها با استفاده از
مجموعهای از استانداردها ،کمیت شاخصهای کلیدی
عملکرد (6 )KPIرا تعیین کردند .همچنین آنها یک روش
برای KPIها در زمینه زنجیرههای تأمین  -توزیع DSCs

روش جدید ،به نام سیستم انرژی حرکت از پیش تعیین شده،3
را مورد استفاده قراردادند که کمک میکند تا به سرعت،
مقدار مصرف انرژی انسان برآورد شود .سپس ،یک رویکرد
چند هدفه ،براساس چهار تابع هدف مختلف ،به منظور
تعریف مرزهای مؤثر راه حلهای بهینه معرفی کردند.
باتینی و همکاران ([32])2012یک مدل اندازه انباشته
سنتی ارائه کردند که جنبه ارگونومیک را از نظر مصرف
انرژی انسان و حق استراحت در نظر میگیرد .آنها رفتار
مدل را در یک مطالعه عددی مورد بررسی قرار دادند و یک
ماتریس تصمیمگیری را توسعه دادند .آنها نشان دادند که
مدل ارائه شده قادر به بازتاب حجم کار و مصرف انرژی
انسان است و نتیجه گرفتند که جنبههای ارگونومیک باید
در تصمیمگیریهای اندازه انباشته در نظرگرفتهشود.
عالوهبر این ،آنها فرصتهای مختلف برای یکپارچهسازی
پایداری اجتماعی در مدلهای اندازه انباشته را نیز مورد
بحث قرار دادند.
 -9-2ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی

همچنین میتوان به برخی مقاالتی که بهصورت ترکیبی،
هر سه بعد پایداری یعنی بعد اقتصادی ،زیستمحیطی و
اجتماعی را مورد بررسی قراردادهاند بهشرح زیر اشارهکرد:

4- Bouchery
5- Distribution Supply Chains
6- Key Performance Indicators
7- Türkay
8- Aggregate Planning Model
9- Arslan

1- Battini
2- Assembly Line Balancing Problem
3- Predetermined Motion Energy System
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محیطزیست ،در فعالیتهای مدیریت زنجیره تأمین هر
سازمان ،باید در نظرگرفتهشوند .در سالهای اخیر محققان به
موضوعات جدیدی از بعد زیستمحیطی مانند مصرف برق،
ذرات معلق در هوا و غیره نیز پرداختهاند .ولی در عین حال،
پرداختن بهموضوعاتیمانند مصرفبرقدر بعد زیست محیطی،
به واسطه آن است که محققان به این نتیجه رسیدهاند که
بیشترین تولید گازهای گلخانهای به دلیل مصرف انرژی و
برق است.

 -0-2بررسی جزئیات ابعاد سهگانه

 -9تحلیل نتایج
همانطورکه در جدول ( )1و شکل ( )1مالحظه میشود
در بیشتر مقاالت ،به بعد اقتصادی و زیستمحیطی پرداخته
شده است و در بعد زیستمحیطی از میان موضوعات
مختلف ،انتشار کربن بیشترین درصد را به خود اختصاص
داده و بعد از آن ردپای کربن ،مالیات کربن و حد مجاز
بیشترین موضوعاتی بودند که مقاالت به آن پرداختهاند.
مهمترین دلیل این امر این است که در سال  1117طی
پیمانی معروف به کیوتو 37 ،کشور صنعتی به همراه
کشورهای عضو اتحادیه اروپا ،متعهد شدند تا میزان انتشار
خود را از شش گاز گلخانهای،HFCs،N2O،CH4،SF6،
 PFCsو  CO2در طی سالهای  2008تا  2012به 2
درصد زیر سطح مقدار این گازها در سال  1110برسانند و
به کشورهای در حال توسعه کمکهای مالی برای افزایش
ضریب نفوذ استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر نظیر انرژی
خورشیدی و بادی ،اعطا کنند .به منظور کاهش گرمایش
جهانی ،سازمان ملل متحد ،1اتحادیه اروپا 2و بسیاری از کشورها
قوانینی را تصویب یا مکانیسمهایی برای جلوگیری از انتشار
مقدارکربنطراحیکردهاند.
در سالهای اخیر ،تأثیر تولیدکنندگان بر محیط زیست،
اقتصاد و جامعه بهطور فزاینده برای محققان و دستاندرکاران
مهم بوده است .امروزه ،شرکتها بهمنظور باقی ماندن در
کسب و کار باید قوانین دولتی را در مسائل زیستمحیطی
درنظر بگیرند .این بدان معنی است که مسائل آلودگی

شکل( :)1وضعیت مقاالت در موضوعات مختلف بعد اجتماعی

[

1- UN
2- EU
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در این بخش به بررسی جامعی از جزئیات هر یک از
تحقیقات ارائه شده در بخشهای قبلی پرداخته میشود.
در جدول ( )1موضوعات در ابعاد سهگانه پایداری در
مقاالت درنظر گرفته شده نشان داده شده است.
جدول ( )2روشهایی که در حل مدل ارائه در مقاالت
مورد استفاده قرار میگیرد ،نشان داده شده است.
شکلهای ( )1وضعیت مقاالت در موضوعات مختلف جنبه
زیستمحیطی ،شکلهای ( )2وضعیت مقاالت در موضوعات
مختلف جنبه اقتصادی و شکلهای ( )3وضعیت مقاالت در
موضوعات مختلف جنبه اجتماعی را نشان میدهند.
در بخش تحلیل نتایج به تحلیل جدولها و نمودارها و
در انتها به نتیجهگیری و پیشنهادات آتی پرداخته میشود.

جدول ( :)1تفکیک معیارهای پایداری در مقاالت مروری

معیار اقتصادی
هزینه حمل ونقل

هزینه قرداد محصول

هزینه پس افت

هزینه اضافه کاری

هزینه تولید کارگر

هزینه سوخت

هزینه بررسی

هزینه بسته بندی

محصوالت معیوب

حمل و نقل داخلی

مسمومیت انسانی

انگیزه

امنیت شغلی کارمندان

ارگونمی

یادگیری و اثرات فراموشی

متابولیسم مصرف انرژی و اجازه استراحت

خستگی و بازیابی کارگران

ساعت کار کارمندان

هزینه فرآیندی هر واحد از محصول بازگشتی

هزینه حمل و نقل در هر واحد از محصول بازگشتی

ذرات معلق

تجارت کربن

قیمت کربن

جذب کربن

انتشار ریلی

انتشار جاده ای

مصرف سوخت

مد حمل و نقل

مصرف انرژی

حمل و نقل خارجی

انتشار کربن

حد مجاز و تجارت

*

*

*
*

کربن آفست

*
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2013
*

مالیات بر کربن

*

2013
*

*

ردپای کربن

*

سال

*

*

2012

Mallidis et,al.
)[16](gsc
*

*

2012

Zakeri et,al.
)[19](gsc
*

2011

Wahab
]et,al.[6
*

2011

]Hua et,al.[18
*

2010
*

نویسنده

2010
*

]Lee et,al. [3
*

*
*

*

2009

]Kim et,al. [7
*

*

2008

]Türkay [22
*

1999

Jaber
]et,al.[25
*

]Pan et,al. [14
)(scm
Arsalan
]et,al.[35
*

معیار اجتماعی

2010
*

معیار زیست محیطی

Jaber
]et,al.[27
Bouchery
]et,al.[33
*

مشخصات مقاله

معیار اقتصادی

هزینه حمل ونقل

هزینه قرداد محصول

هزینه پس افت

هزینه اضافه کاری

هزینه تولید کارگر

هزینه سوخت

هزینه بررسی

هزینه بسته بندی

محصوالت معیوب

حمل و نقل داخلی

مسمومیت انسانی

انگیزه

امنیت شغلی کارمندان

ارگونمی

یادگیری و اثرات فراموشی

متابولیسم مصرف انرژی و اجازه استراحت

خستگی و بازیابی کارگران

ساعت کار کارمندان

هزینه فرآیندی هر واحد از محصول بازگشتی
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مروری بر مدلهای موجودی با رویکرد پایداری در زنجیره تأمین

با توجه به وضعیت مقاالت در موضوعات مختلف جنبه
اقتصادی ،همانطورکه در شکل ( )2نشان داده شده است،
از میان موضوعات مختلف هزینه حمل و نقل داخلی و بعد
از آن هزینه پس افت بیشترین موضوعاتی بودند که مقاالت
به آن پرداختهاند .در سالهای اخیر روند پرداختن مقاالت
به این موضوعات رو به کاهش است و محققان سعی میکنند
به موضوعاتی جدیدی از بعد اقتصادی مانند هزینه محصوالت
معیوب ،هزینه بستهبندی محصوالت ،هزینه سوخت ،هزینه
اضافهکاری بپردازند که این موضوعات از آن جهت که بسیار
کم کار شده است ،میتوانند از موضوعات مورد توجه در
تحقیقاتی آتی باشند.

شکل( :)2وضعیت مقاالت در موضوعات مختلف بعد اقتصادی

همچنین ،همانطورکه در شکل ( )3مالحظه میشود ،از
میان موضوعات مختلف بعد اجتماعی ،موضوع ارگونومی
بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است و موضوعاتی
مثل انگیزه کارگران ،امنیت شغلی کارمندان ،ساعت کار
کارمندان بسیار کم کار شده است .البته بعد اجتماعی نسبت
به ابعاد دیگر کمتر مورد توجه قرار گرفته است و پرداختن
به این بعد میتواند یکی از حوزههای قابل توجه تحقیق باشد.
این نکته قابل ذکر است که در چند سال اخیر محققان
سعی کردهاند که با مدلسازی موضوعات مختلف اجتماعی
این بعد را نیز در مدلهای موجودی مدنظر قرار دهند.

شکل( :)9وضعیت مقاالت در موضوعات مختلف بعد اجتماعی

همانطورکه در جدول ( )2مشاهده میشود ،روشهای
حل مورد استفاده در مقاالت مورد بررسی در این حوزه را
میتوان به دو دسته دقیق و غیردقیق دستهبندی کرد .در
این جدول روشهای حل دقیق شامل برنامهریزی خطی
عدد صحیح ،برنامهریزی عدد صحیح مختلط ،برنامهریزی
غیرخطی عدد صحیح ،برنامهریزی غیرخطی ،بهینهسازی
چندهدفه و برنامهریزی پویا است و منظور از سایر روشها
مانند فازی و شبیهسازی مونت کارلو است .همانطورکه
مالحظه میشود بیشتر مقاالت از روشهای حل دقیق مانند
برنامهریزی خطی عدد صحیح ،برنامهریزی عدد صحیح
مختلط ،برنامهریزی غیرخطی عدد صحیح ،برنامهریزی
غیرخطی استفاده کردهاند و دلیل اصلی این امر قطعی و ثابت
بودن تقاضا و سایر متغیرهای مدل میباشد .همچنین دلیل
دیگر استفاده از این روشها در سهولت استفاده از این
روشها است ،ولی برای نزدیک کردن مدل به شرایط واقعی،
مدلهای احتمالی و پویا بسیار بهتر جواب میدهند .استفاده
از سایر روشها مانند فازی و شبیهسازی بیشتر در مواقعی
بوده که بعد اجتماعی و زیستمحیطی در مقاالت در نظر
گرفته شده است.
 -0نتیجهگیری و تحقیقات آتی
در این پژوهش سعی شد تا مدلهای موجودی پایدار به
طور جامع بررسی شوند .بدینمنظور مقاالت و پژوهشهای
پیشین در زمینه موجودی پایدار براساس ترکیب ابعاد مختلف
پایداری ،دستهبندی گشته و سپس در هر دسته جزئیات
مشخصههای مقاالت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
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نتیجهای که از این پژوهش اخذ میشود ،نقش مهم
مدیریت موجودی در کاهش آثار زیست محیطی و گازهای
گلخانهای ،کاهش هزینهها و کاهش آثار سوء اجتماعی
است ،بهطوریکه در نظر گرفتن معیارهای پایداری در
مدلهای موجودی باعث نزدیکتر شدن مدلها به دنیای
واقعی شده و پاسخگوی نیاز شرکتها برای کاهش آثار
زیستمحیطی در زنجیره تأمین میشود .مدلهای موجودی
پایدار از موضوعات جدیدی است که خأل آن در دانش
کنونی وجود دارد و یکی از بهترین حوزههایی است که قطعاً
در سالهای آتی توجهات زیادی بدان خواهد شد .این خأل
پژوهشی بهخصوص در حوزههای اجتماعی بسیار پررنگتر
از حوزههای زیست محیطی بوده (بهخصوص در تلفیق با دو
بعد دیگر) درحالیکه کمتر به این بعد پرداخته شده است
که شاید یکی از دالیل این امر غیر کمی و کیفی بودن
شاخصهای اجتماعی است .همچنین مقاالتی که به صورت
ترکیبی ابعاد پایداری را درنظرگرفتهاند نیز بسیار اندک بوده
است.
در ارتباط با این مقاالت ،پیشنهادهایی برای کارهای آتی
مطرح می شود که به شرح زیر است:
همانطورکه در شکل ( )2مشاهده میشود ،در بعد
زیست محیطی به موضوعاتی مانند دفع ضایعات ،مصرف
برق ،جذب کربن ،هزینه حمل و نقل در هر واحد از
محصول بازگشتی ،هزینه محصوالت معیوب ،هزینه بسته-
بندی محصوالت ،هزینه ضایعات ،هزینه سوخت ،هزینه
اضافهکاری بسیار کم پرداخته شده است و خأل آن در
تحقیقات کنونی احساس می شود.
در اکثر مقاالت ،هزینههای کمبود در نظر گرفته نشده
است ،درصورتیکه در دنیای واقعی واحدهای تولیدی با
کمبود مواجه میشوند و درنظر گرفتن این هزینه ،باعث
ملموس شدن مدل با دنیای واقعی است.
در اکثر مقاالت ،تقاضا قطعی و ثابت است .درصورتیکه
میتوان تقاضا را احتمالی در نظر گرفت.
در مقاالت میزان انتشار کربن ،عدد ثابت در نظر گرفته
شده ،درصورتیکه میتوان آن را بهصورت متغیر در مدل در
نظر گرفت.
غالباً مدلها تک محصولیدر نظر گرفته شدهاند .درحالیکه
مدلها میتوانند بهصورت چند محصولی در نظر گرفته شوند.
در زمینه در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت ،بیشتر
مقاالت در شرایط قطعی مدلسازی شده است و با درنظر
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گرفتن عدم قطعیت مدلها ،به مدل واقعی نزدیکتر
میگردند.
در اکثر مقاالت زنجیره تأمین دو سطحی در نظر گرفته
شده است ،درصورتیکه میتوان زنجیره تأمین را بیش از دو
سطحی در نظر گرفت .برای یکپارچگی هر چه بیشتر
زنجیره باید این موضوع را حتماً مورد توجه قرار داد چرا که
در نظر گرفتن روابط عمودی در زنجیره تأمین محصوالت
بسیار مورد نیاز است.
در اکثر مقاالتی که به موضوع حد مجاز و تجارت کربن
میپردازد ،تصمیمگیری در یک دوره خاص و فقط براساس
اندازه انباشته صورت گرفته و قیمت خرید و فروش مجوز،
ثابت در نظر گرفته شده است ،بهگونهای که در طول زمان
تغییر نمیکند ،درصورتیکه در دنیای واقعی این قیمتها
در طول زمان متغیرند.
در نظر گرفتن بعد اجتماعی در مقاالت کمتری مشاهده
میشود و پرداختن به این حوزه میتواند به تکمیل مدل
پایداری کمک کند .در بعد اجتماعی و در شکل ( )3از میان
موضوعات مختلف ،ارگونومی بیشترین درصد را به خود
اختصاص داده است و موضوعاتی مثل انگیزه کارگران،
امنیت شغلی کارمندان ساعت کار کارمندان کمترین درصد
را در برمیگیرد که در اینصورت میتوانند از موضوعات مورد
توجه در تحقیقات آتی باشند.
بیشتر مقاالت فقط یک بعد پایداری را در نظر گرفتهاند
و مقاالت کمی وجود دارند که بهصورت ترکیبی به ابعاد
مختلف پایداری پرداخته باشند ،بهخصوص در بعد اجتماعی
 اقتصادی و زیستمحیطی – اجتماعی و همچنیناجتماعی  -اقتصادی – زیستمحیطی بسیار محدود به آن
توجه شده است؛ درصورتیکه پرداختن به هر سه بعد
میتواند خأل تحقیقی را از بین برده و مدل پایداری کاملی
را ایجاد کند.
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