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 چکیده

دیگری، بر ضرورت یک سیسعتم توزیعع یکپارچعه و هماهنعگ     امروزه بیش از هر زمان 
هعدف ایعن    شعود.  یعد معی  کمصعرفی تا  گردش تندخصوصاً کاالهای  ،برای کلیه صنایع

بنعدی ایعن    پژوهش شناسایی معیارهای تأثیرگعذار در انتخعاب کانعال توزیعع، اولویعت     
کت ویرا روش در بستر زنجیره تأمین الکترونیک در شر ،ها بر مبنای اهمیت آن ،معیارها

هعای توزیعع فیزیکعی     پایا است. در مرحلۀ تعیین چعارچوب پعژوهش و بررسعی کانعال    
نامه با طیعف   ادبیات مرتبط مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از یک پرسش ،موجود

خبعره در حعوزۀ فعروش و توزیعع محصعوالت تنعد گعردش         10لیکرت و نظرسنجی از 
معیار اصعلی و   6ک شناخت و آگاهی کامل دارند، مصرفی که به زنجیره تأمین الکترونی

 -گیری بهترین  زیر معیار شناسایی و نهایی شد. سپ  با استفاده از تکنیک تصمیم 11
بندی شدند. در مرحلعه   بدترین فازی وزن هر یک از معیارها استخراج و معیارها اولویت

گیعری   یعک تصعمیم  های استخراج شعده در مرحلعه قبعل، از تکن    وزناز بعد با استفاده 
گیرنده در شرکت مورد مطالعه، انتخاب کانعال   تصمیم 1واسپاس فازی و نظرسنجی از 

به نتایج، در بیان معیارهعای اصعلی هزینعه و خعدمات، معیعار       . با توجه شدتوزیع انجام 
عنوان معیعار بعا    به 136/0ترین معیار و معیار هزینه با وزن  مهم 202/0خدمات با وزن 
ونقل با  تعیین شدند. همچنین از میان زیر معیارها، زیر معیار هزینه حملاهمیت کمتر 

 022/0تععرین زیععر معیععار و قابلیععت مشععاهده سععفارش بععا وزن       مهععم 606/0وزن 
ترین زیر معیار انتخاب کانال توزیع است و دیگر زیر معیارها به ترتیب تنعوش   اهمیت کم

ار و موجودی، هزینعه تجهیعزات و   محصول، تجربه مشتری، زمان پاسخگویی، هزینه انب
پذیری، هزینه اطالعات، زمان عرضه به بازار و  تسهیالت، دسترسی به محصول، بازگشت
 قابلیت مشاهده سفارش تعیین شدند. 
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 مقدمه -1

هعای داخعل و    ائل مهم و بسیار گسترده است که تمعام فعالیعت  زنجیره تأمین یکی از مس

های اخیر تجارت الکترونیکی و اینترنت، بعه   دهد. در سال خارج یک شرکت را پوشش می

هعای   های تأمین را دچار تغییر کرده است. در زنجیره های زنجیره صورتی زیربنائی ویژگی

گونعه   آن اجزای مختلف زنجیره هیچ وکار برقرار بود که در تأمین سنتی، جریانی از کسب

هعای جدیعد و مبتنعی بعر      کعه در معدل   ارتباط معؤثری بعا مشعتریان نداشعتند؛ درحعالی     

های این زنجیره در ارتباط هسعتند. در   سازوکارهای الکترونیکی، مشتریان با تمامی حلقه

 هعای  های تأمین مبتنی بعر تجعارت الکترونیعک یعا زنجیعره      واقع باید گفت حوزه زنجیره

در دو دهععه اخیععر موردتوجععه چشععمگیری قععرار گرفتععه اسععت     1تععأمین الکترونیکععی 

گیری در مورد انتخاب یک سعاختار   و تصمیم 1(. انتخاب یک کانال بهینه6،6017)صدیقی

هععای  تععرین تصعمیمات و موضععوعات بعرای مععدیران شعرکت    توزیعع خعوب یکععی از مهعم   

 ست.فروشان کاالهای تند گردش مصرفی ا تولیدکننده و خرده

شعود،   شده مصرفی نیز نامیده می بندی کاالهای تند گردش مصرفی که کاالهای بسته

شعوند و بایعد سعریع     انواش کاالهای تجاری است که در حجم باال و با هزینه کم تولید می

هعای   فروخته شوند. تعداد زیادی از کاالهایی ماننعد معواردی کعه روزانعه از سعوپرمارکت     

مچنعین معواردی کعه گعردش معالی بعاالیی دارنعد و نسعبتاً         کنیم، ه محلی خریداری می

شعوند. یکعی از    ای یافت معی  گیرند که معموالً در هر خانه ترند در این دسته قرار می ارزان

های اصلی کاالهای این دسته، قابل مصرف بودن آنهاست. این کاالها اغلب تعاریخ   ویژگی

ا تاریخ انقضا حساس هستند. ایعن  کنندگان نسبت به ساخت ی انقضا کوتاه دارند و مصرف

جعایی سعریعی دارنعد و قیمعت کمتعری       نوش کاالها که در مقایسه با کاالهای دیگر جابعه 

 (6،6061و کلر رکاتل)دارند، به کاالهای تند گردش مصرفی معروف هستند 

ی تنعد گعردش مصعرفی عمعدتاً محصعوالت لبنعی،        تحقیقات فعلی در معورد کاالهعا  

ها و سعایر محصعوالت    ای خوراکی، شیرینی و شکالت، نوشیدنیه محصوالت غالت، روغن

 توجعه  بعا   (7،6013اند )قاضی مقدم های تند گردش مصرفی معرفی کرده عنوان کاال را به

به پیچیدگی و نیعاز مشعتری در صعنعت کاالهعای تنعد گعردش مصعرفی، قسعمت آخعر           

قیمعت تعدارکات اسعت؛     ونقل کاال به مشتریان بخش بسیار ناکارآمد و بسعیار گعران   حمل

ونقعل و ناکارآمعدی در توزیعع کاالهعای      های باالی حمعل  ها با هزینه بنابراین، این شرکت
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کعه در حعوزۀ انتخعاب     ییهعا  پژوهشدر (. 2،6013نهایی به مشتریان روبرو هستند )مالما

گرفته است، عمدتاً بر روی انتخاب کانال مناسب بین کانعال آفالیعن،    کانال توزیع صورت

های دوگانه، چندگانه، و تعیین کانعال بهینعه در صعنایع مختلعف، بعا       کانال آنالین، کانال

 (6013، 2اکاتادرنظرگرفتن عوامل تأثیرگذار در کانال توزیع، تمرکز کردند )ت

بدترین فعازی و   -صورت ترکیبی از روش بهترین  در این پژوهش روش حل مسئله به

روش واسپاس مدل مجموش وزنعی و معدل ضعرب وزنعی را     باشد.  روش واسپاس فازی می

هعای   تری نسبت به سایر تکنیک گیری تجمیع کرده و عملکرد صحیح برای توسعه تصمیم

هعا   کند که گزینه دهد. این روش این امکان را ایجاد می یگیری چندمعیاره ارائه م تصمیم

طبق (. 0،6060آگاروال و همکاران)بندی شوند  با درجه باالیی از اطمینان ارزیابی و رتبه

های محدودی حوزه توزیع محصوالت تند گردش مصعرفی،   مطالعات انجام شده، پژوهش

حصعوالت را در زنجیعره   ونقعل م  سعازی و حمعل   خصوص بخش نهایی توزیع که خخیره به

انعد.   تأمین الکترونیک در جهت مسعئله انتخعاب کانعال توزیعع معورد بررسعی قعرار داده       

انعد و   های متفاوتی داشته های پیشین در حوزۀ انتخاب ساختارهای توزیع دیدگاه پژوهش

های توزیع متفاوت و معیارهای متفاوتی را نسبت به این پژوهش مورد بررسی قعرار   کانال

اند. از  سوی دیگر نظر به اینکه کاالهای تنعد گعردش مصعرفی دارای قیمعت کعم و       داده

گردش باال نسبت به کاالهای بادوام و صنعتی هستند هزینۀ تحمیل شده به کانال توزیع 

هعای اضعافی ناشعی از     منظور کعاهش هزینعه   آنها بسیار حائز اهمیت است و الزم است به

هعای توزیعع بهینعه صعورت      انتخاب سعاختار کانعال  تری بر روی  های دقیق توزیع، بررسی

کننده و همچنعین   گیرد. حساسیت توزیع محصوالت تند گردش مصرفی، رضایت مصرف

سودآوری شرکت، موجب شده است که در این پژوهش نیاز به تمرکز بیشعتری بعر روی   

کشف عوامل مؤثر بر انتخاب کانال توزیع محصوالت تند گردش مصرفی باشعد و حیعاتی   

خصوص بخش لجسعتیک توزیعع در    های توزیع مختلف به گیری میان حالت دن تصمیمبو

قطعیتی که در مسئلۀ مربوط به انتخعاب کانعال توزیعع،     این حوزه و همچنین میزان عدم

گیعری میعان    شود که از یک روش هوشمند جهعت افعزایش دقعت در تصعمیم     موجب می

 های مختلف کانال توزیع استفاده شود.  گزینه
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 پژوهشو پیشینه بانی نظری م -1

 مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک -1-1

( مععدیریت زنجیععره تععأمین الکترونیکععی را یععک روش مععدیریت تععاکتیکی و 6010) 3دامععاک

هعا و منعابع سیسعتم زنجیعره      ای جامع و کاراتر از ظرفیعت  راهبردی، جهت دستیابی به شبکه

تعریف کرده است که بعه دنبعال دسعتیابی     تأمین از طریق کاربرد فناوری اطالعات ایجاد شده

هعای   باید گفت حوزه زنجیعره  باشد. های نوآورانه برای ایجاد ارزش برای مشتریان می حل به راه

هعای تعأمین الکترونیکعی( در دو دهعه اخیعر       تأمین مبتنی بعر تجعارت الکترونیعک )زنجیعره    

یعی که ایعن سیسعتم   ( و یکی از صنا6017موردتوجه چشمگیری قرار گرفته است )صدیقی، 

باشعد.   فروشعی معی   سازی کرده است، صنعت خعرده  مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک را پیاده

شعود کعه شعامل عملیعات و      این فناوری برای ادغام فرایندهای تجاری در شرکت استفاده می

سازی سیستم مدیریت زنجیره تعأمین الکترونیعک بعرای     توزیع محصول است. همچنین، پیاده

ریزی، خرید مواد اولیعه،   سازی و افزودن ارزش به عملکرد زنجیره تأمین که شامل برنامه بهینه

توانعد عملکعرد    شعود کعه معی    ونقل است، ایجاد معی  موجودی، اطالعات، تولید، توزیع و حمل

 (.6017، 10شرکت را به طور مؤثر و کارآمد بهبود بخشد )حیاتی و فیتریاه

وکار از کعاربر   بر یکپارچگی فرایندهای اصلی کسب باید توجه داشت که تأثیر اینترنت

کننده اصلی محصوالت، خعدمات و ارائعه اطالععات بعه مشعتریان و سعایر        نهایی تا تأمین

شعود   داران و ایجاد ارزش، در قالب مدیریت زنجیره تعأمین الکترونیکعی میسعر معی     سهام

بعد جدیعدی از تکامعل   در واقع زنجیره تأمین الکترونیک  (.11،6017)قاسمی و همکاران 

منظعور بهبعود کعارائی و     وکارهای سازمان بعه  فن آوری اطالعات و مهندسی مجدد کسب

(. طبق ایعن  6011باشد )پولوسکا ایوانوسکاو کلشوسکا، اثربخشی زنجیره تأمین سنتی می

شدن بعد جدید به مدیریت زنجیره تعأمین، معدیریت زنجیعره تعأمین الکترونیکعی       اضافه

کننعد   عنوان سیستم کانال تعریف می های بکار رفته در اینترنت را به اتژیتاکتیک و استر

های درگیر در زنجیره تأمین را برای بهبود خدمات یا مزایعای مشعتریان    که تمام سازمان

همکاری زنجیره تأمین الکترونیکی در عمل دشوار به نظر ( 16،6001کند )راس متصل می

وری و عدم درک آنچه بایعد اطالععات بعه اشعتراک     رسد زیرا اتکای بیش از حد به فنا می

وکار هنگام اجرای فناوری جدیعد   ویژه چگونگی تغییر فرایندهای کسب گذاشته شود و به

 ساز خواهد شد. وجود دارد که مشکل
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 کانال توزیع -1-1

کننعدگان   کانال توزیع سیستمی است که به تهیه محصوالت از تولیدکنندگان تعا مصعرف  

هعای توزیعع بعرای اطمینعان از دسترسعی نهعایی        ها از کانال ند. شرکتک نهایی کمک می

کننعد.   کنندگان به محصوالتشان در زمان و مکان مناسب استفاده معی  مشتریان و مصرف

ای هستند که به روند تهیه و تحویل  های واسطه های توزیع همچنین شامل سازمان کانال

دو جنبعه از  (. 11،6016آرمسعترانگ کنند ) کنندگان نهایی کمک می مصرف محصوالت به

کانال توزیع محصول نهایی وجود دارد: کانال توزیع فیزیکی و کانال تجعارت )مععامالت(   

شود کعه تحقعق    ها و فرایندهای لجستیکی را شامل می .کانال توزیع فیزیکی کلیه فعالیت

از سوی  کند. اندازی محصوالت نهایی را از محل تولید تا محل مصرف تضمین می آنها راه

فیزیکی مربعوط بعه عرضعه محصعوالت از      های غیر دیگر، کانال تجارت )معامله( به فعالیت

(. منظعور از توزیعع   16،6010کننده اشاره دارد )راشتون و همکعاران  تولیدکننده به مصرف

سازی و انتقال کاال برای مشعتریان در زمعان و مکعان     فیزیکی کاال همان نگهداری، آماده

ریزی، اجرا و کنترل جریان فیزیکعی معواد    توزیع فیزیکی مستلزم برنامهباشد.  مناسب می

ای کعه ضعمن تعأمین     گونعه  شده از مبدأ تولید بعه مقصعد اسعت بعه     اولیه و کاالی ساخته

 (.6016نیازهای مشتریان برای شرکت سودآوری به همعراه داشعته باشعد )آرمسعترانگ،    

س صعنعت شعرکت یکعی از شعش     بر اسعا  ( بیان کرده است که6011چوپرا و همکاران )

طرح شبکه توزیع برای انتقال محصعوالت از کارخانعه بعه مشعتری اسعتفاده شعود. ایعن        

 شوند. بندی می ( طبقه1ساختارها به شرح جدول )
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 های انتخابی کانال توزیع :گزینه1جدول 

 ها گزینه ها ساختار شماتیک گزینه

 

سازی توسط  خخیره-1
تولیدکننده با 

 مستقیمونقل  حمل

 

سازی سازنده  خخیره-6
ونقل مستقیم و  با حمل

 ونقل ادغام در حمل

 

سازی  خخیره-1
فرو کننده/خرده توزیع

 ش با تحویل حامل
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 ها گزینه ها ساختار شماتیک گزینه

 

سازی  خخیره -6
فرو کننده/خرده توزیع

 Lastش با تحویل 

Mile 

 

سازی  خخیره -7
کننده با  سازنده/توزیع

برداشت توسط مشتری 
 صورت مستقیم به

سازی  خخیره -2 شود ساختار شماتیک ندارد. ترین حالت توزیع تلقی می دلیل اینکه این ساختار سنتیبه 
فروشی با  خرده

 برداشت توسط مشتری

 

   15کاالهای تند گردش مصرفی -1-9

شعود،   شده مصعرفی نیعز نامیعده معی     بندی کاالهای تند گردش مصرفی که کاالهای بسته

شعوند و بایعد سعریع     انواش کاالهای تجاری است که در حجم باال و با هزینه کم تولید می

هعای   فروخته شوند. تعداد زیادی از کاالهایی ماننعد معواردی کعه روزانعه از سعوپرمارکت     

ن معواردی کعه گعردش معالی بعاالیی دارنعد و نسعبتاً        کنیم، همچنعی  محلی خریداری می

شعوند. یکعی از    ای یافت معی  گیرند که معموالً در هر خانه ترند در این دسته قرار می ارزان

های اصلی کاالهای این دسته، قابل مصرف بودن آنهاست. این کاالها اغلب تعاریخ   ویژگی
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ریخ انقضا حساس هستند. ایعن  کنندگان نسبت به ساخت یا تا انقضا کوتاه دارند و مصرف

جعایی سعریعی دارنعد و قیمعت کمتعری       نوش کاالها که در مقایسه با کاالهای دیگر جابعه 

 (12،6061مصرفی معروف هستند )کاتلر و همکاراندارند، به کاالهای تند گردش 

رغم داشتن حجم فروش باال و پتانسیل درآمدزایی، کاالهای تند گردش مصعرفی   علی

های فععال در ایعن زمینعه     رقابت شدید قرار دارد. به همین دلیل، شرکتفشار  اغلب تحت

دهنعد. ایعن امعر     تمام تالش خود را برای رسیدن به تعادل بین سود و قیمت انجعام معی  

ها و موضوعات پیرامون حاشیه سود محصول  ها به طور مداوم با چالش باعث شده شرکت

های فععال در حعوزه کاالهعای     ر شرکتزنجیره تأمین د (.6016روبرو شوند )آرمسترانگ،

فروشان و مشتریان  کنندگان کارخانه، انبارها، مراکز پخش، خرده تند مصرف شامل تأمین

های پیشعروی معدیریت زنجیعره تعأمین در ایعران، سیسعتم        یکی از چالشباشد.  خود می

د کعه  توزیع است. در این راستا، کاالهای مصرفی با سرعت باال، گروهی از کاالهعا هسعتن  

شدت به مکانیزم توزیع منسجم و کارآمد نیاز دارند و نقش مهمی در تعأمین مایحتعاج    به

کننعد. همچنعین سعهم بعاالیی از      کننعدگان ایفعا معی    روزمره و کاالهای موردنیاز مصعرف 

و  12شععود )ناصععحی فععر  هععای توزیععع در ایععران را شععامل مععی   هععا و فعالیععت  شععاخص

 (.6013همکاران،
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 شینه پژوهش. جمع بندی پی1جدول

 روش کانال های مورد بررسی منبع ردیف

1 
، 10)وانگ و همکاران
6010) 

 دوتا کانال دوگانه را بررسی کردند متشکل از:
 یکیکانال الکترون کیو  یکیزیکانال ف-1

 میمستق
 یکیکانال الکترون کیو  یکیزیکانال ف-6

 واسطه

 ها یبازنظریه 

6 
)دالیچ و 
 (13،6060همکاران

 کننده مصرف -ه تولیدکنند -1
 کننده مصرف -فروش  خرده -ه تولیدکنند -6
 -فروش  خرده -فروش  عمده -ه تولیدکنند -1

 کننده مصرف
 کننده مصرف -ه مایندن -ه تولیدکنند -6
 کننده مصرف -ر ارگزاک -ه تولیدکنند -7
 کننده مصرف -ج انه حراخ -ه تولیدکنند -2
 ندهکن مصرف -کار  العمل حق -ه تولیدکنند -2

 بندی معیارها: اولویت برای
FUCOM 

 برای ارزیابی و انتخاب:
MARCOS 

 (60،6060)جیا و لی 1

شده  یو بازساز دیفروش محصوالت جد -1
 نیدر بازار آنال

شده از  یو بازساز دیفروش محصوالت جد -6
 یکیالکترون یفروش خرده قیطر
 قیاز طر دیفروش محصول جد -1

و محصول دوباره  یکیفروش الکترون خرده
 نیشده در بازار آنال دیتول
 قیشده از طر یفروش محصوالت بازساز -6

در  دیو محصول جد یکیفروش الکترون خرده
 نیبازار آنال

 ی تصمیم بهینهساز مدل

 (6061 ،61)کیائو و سو 6
 فروش مستقیم محصوالت بازسازی شده  -1
فروش غیرمستقیم محصوالت بازسازی  -6

 شده 
 ها یبازنظریه 

7 
)وانگ و همکاران، 

6066) 

فروش  خرده قیاز طرفروش مجدد  -1
 یکیالکترون
 فروش از طریق نمایندگی فروش  -6
 فروش مستقیم محصوالت -1

 ها یبازنظریه 
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 روش تحقیق -9

در خصوص تشریح روش تحقیق این مقاله الزم به خکر است که مخعاطبین ایعن تحقیعق    

کارشناسان و متخصصعان حعوزه خعرده فروشعی حتعی در      به صورت کلی تمامی فعاالن، 

گیعری   ی تصعمیم  حوزه ی محصوالت دیگعر و همچنعین محققینعی اسعت کعه در حعوزه      

پردازند هسعتند. تحقیعق حاضعر برمبنعای روش کمعی و از نعوش        مدیریت به پژوهش می

پیمایشی می باشد. این تحقیق بر مبنای هعدف کعاربردی اسعت. چعرا کعه بعه        -توصیفی

هایی عملی برای یک مشکل یعا تاکیعد بعر نیازهعای خعاص و فعوری        رائه راه حلمنظور ا

، ایعن تحقیعق بعه      متخصصان و کارشناسان انجام شده است. همچنین از نظر بعد زمعانی 

ای بعرای   گرفتعه اسعت. در پعژوهش حاضعر از مطالععه کتابخانعه       صورت مقطععی صعورت  

ه خکعر اسعت کعه از مشعاهدات،     گردآوری اطالعات استفاده شده است و همچنین الزم بع 

 مصاحبه و پرسشنامه جهت تکمیل و گردآوری اطالعات استفاده شده است.

به دلیل اینکه انتخاب کانال توزیع با عدم قطعیت همعراه اسعت و یعک کانعال توزیعع      

منتخب ممکن است طبق شرایط مختلف اعضعای زنجیعره تعأمین طعی زمعان تغییراتعی       

گرفتعه   ن حوزه در این تحقیعق در محعیط فعازی صعورت    گیری در ای داشته باشد، تصمیم

به اینکه مطالعات پیشین کمتر بععد فیزیکعی کانعال توزیعع را معدنظر قعرار        است. باتوجه

تایی توزیعع  2هایی  مدل  سنجی با خبرگان فعال در این حوزه اند. بنا بر مشورت و نظر داده

ر حعوزۀ محصعوالت تنعد    عنوان مدل مرجع جهت بررسعی د  ( به6011چوپرا و همکاران )

در خصوص استخراج معیارها ابتدا با استفاده   گردش مصرفی در این تحقیق انتخاب شد.

از مرور ادبیات و مقاالت مشعابه در حعوزه انتخعاب کانعال توزیعع، لیسعتی از معیارهعای        

آوری و تجمیع شد. سپ  به دلیل ععدم انسعجام معیارهعا     استفاده شده در مقاالت جمع

گرفتعه بودنعد، بعا مشعورت از خبرگعان       در سطوح متفاوت مورد استفاده قعرار  که در واقع

سععپ  بععا اسععتفاده از پرسشععنامه طیععف لیکععرت  معیارهععای تاثیرگععذارترانتخاب شععدند.

ها  ابعاد و زیر معیارهای موردنیاز برای مقایسۀ گزینهغربالگری نهایی معیارها انجام شد و 

بندی شدند و چارچوب تحقیق توسط  صه و جمعمعیار فرعی خال 11معیار اصلی و  6در 

تعا بعرای مقایسعات زوجعی معیارهعا در       خبرگان ایعن حعوزه اعتبارسعنجی و تأییعد شعد     

 استفاده قرار گیرند. فازی موردBWMپرسشنامه 

به اینکه محصوالت مورد هدف تحقیق محصوالت تند گردش مصرفی هسعتند،   باتوجه
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تعرین معیارهعا    اهمیت ترین و کم ی فرعی بااهمیتابتدا در بین معیارهای اصلی و معیارها

برای انتخاب کانال توزیع محصوالت تند گردش مصرفی در هعر دسعته توسعط خبرگعان     

بدترین فعازی طراحعی شعد. از طریعق      -نامۀ روش بهترین  تعیین شد و طبق آن پرسش

 بعدترین فعازی، معیارهعا و زیعر     -نامۀ مقایسات زوجی مربعوط بعه روش بهتعرین     پرسش

تایی مقایسعه شعدند کعه    7اهمیت طبق طیف  دو با معیارهای بااهمیت و کم معیارها دوبه

درنهایت با استفاده از این روش وزن معیارها و زیر معیارها جهت استفاده در قسمت دوم 

روش تحقیععق یعنععی روش واسععپاس فععازی بععه دسععت آمععد. در قسععمت روش تحقیععق  

دهی و  فازی تشکیل داده شد و برای امتیاز گزینه برای روش واسپاس -نامۀ معیار پرسش

مقایسۀ هر گزینه نسبت به زیر معیارهای تعیین شده در اختیار خبرگعان قعرارداده شعد.    

 -هعای حاصعل شعده از روش بهتعرین     نامعۀ دوم و وزن  درنهایت با بررسی نتعایج پرسعش  

 بندی شدند. های تحقیق طبق روش واسپاس فازی رتبه ،گزینه بدترین

 
 مراحل انجام پژوهش. 1شکل

بندی معیارهای ارزیابی شامل خبرگان و متخصصان فععال   جامعه آماری برای اولویت

فروشی آنالین محصوالت تند گردش مصرفی در ایران  در زمینه زنجیره تأمین و در خرده
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گیری این پژوهش از نوش غیراحتمالی هدفمند قضاوتی )تعمدی( است.  روش نمونه است.

ای جهت انتخاب نمونه که در موضعوش پعژوهش تخصعص داشعته      راد خبرهاساس اف براین

شعوند. کعه    به عنوان نمونه درنظر گرفته معی باشند و همچنین در دسترس محقق باشند 

نفر از خبرگان در حوزۀ زنجیره تأمین و فروش و توزیع آنالیعن   10تعداد  1طبق جدول 

نفعر از   1 انتخاب شدند. ها  صمحصوالت تندگردش مصرفی برای غربالگری و تأیید شاخ

مدیرۀ شرکت مورد مطالعۀ تحقیق یعنی شعرکت ویعرا روش    مدیرعامل و هیئت این افراد

فروشعی   صعورت خعرده   یاپا که در زمینۀ فروش و توزیع محصوالت تند گردش مصرفی به

جهعت  به عنوان اعضای تیم چندتخصصعی انتخعاب شعدند.    کنند  الکترونیکی فعالیت می

ها از روایی ظاهری استفاده شده است بدینگونه که پرسشعنامه طراحعی   امهروایی پرسشن

شده در اختیار چند خبعره قعرار داده شعد و روایعی آن معورد تاییعد قعرار گرفعت. بعرای          

هعا میباشعد از پایعایی اسعتفاده     پرسشنامه اول که در واقع شناسایی و غربالگری شعاخص 

اسعت کعه نشعان     002/0این پرسشعنامه   میشود. مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برای

دهنده این است که این پرسشنامه از پایایی قابل قبعول و مناسعبی برخعوردار اسعت. در     

 -گیعری چنعدمعیاره بهتعرین     سازی تکنیک تصعمیم  وتحلیل نتایج و پیاده خصوص تجزیه

دی بنع  باشعد بعرای اولویعت    می 12افزار لینگو که نسخه  بدترین فازی از آخرین نسخه نرم

نویسعی و   سعازی تکنیعک واسعپاس فعازی، فرمعول      شود. و برای پیاده معیارها استفاده می

در این پژوهش بعه   شود. افزار اکسل انجام می با انتخاب کانال در نرم گیری دررابطه تصمیم

هعای کیفعی    دلیل اینکه معموال در چنین موضوش پژوهشی، طبق نظر گعو و ژائعو، داوری  

های ابهام و نامشخص بعودن را دارنعد و در دنیعای     وال ویژگیمعم BWMانسانی در روش 

فازی در محیط فازی نرم افزار  BWMواقعی با عدم قطعیت همراه است بنابراین از روش 

لینگععو و اعععداد فععازی بععرای مععدل سععازی مسععئله بععرای حععل مشععکل ابهامععات کالمععی 

بیشعتر و نتیجعه   دهندگان پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده شده که موجب دقت  پاسخ

شود. در روش مکمل که روش واسپاس فازی است نیعز بعه همعین     بهتر در محاسبات می

است.در ادامه مراحل دو تکنیک  صورت طبق دلیل بیان شده، از اعداد فازی استفاده شده

 مذکور شرح داده می شود.
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. مشخصات خبرگان9جدول   

 سمت جنسیت سابقه کد خبرگان

Q1 16 مدیرعامل مرد سال 

Q2 16 هیئت مدیره مرد سال 

Q3 12 هیئت مدیره مرد سال 

Q4 11 مدیرعامل شرکت توزیع مرد سال 

Q5 0 مدیرارشد فروش زن سال 

Q6 2 معاون بازاریابی مرد سال 

Q7 16 رئی  هیئت مدیره مرد سال 

Q8 2 مدیر فنی زن سال 

Q9 2 مدیرعامل زن سال 

Q10 3 مدیرهرئی  هیئت  مرد سال 

 

بعه شعرح    چند شاخصه یریگ میتصم یها در روش اریمع ندتریب -ن یروش بهترهای گام

 زیر است:

معیعار از طریعق    nمعیار وجود داشته باشعد مقایسعات زوجعی ایعن      nفرض کنید که 

شعوند یعنعی عبعارات کالمعی     با یکعدیگر مقایسعه معی    1عبارات کالمی موجود در جدول

 شود.اعداد فازی متناظر تبدیل می به 1بر اساس جدول دهندگان پاسخ
 

(1117و و ژائو )گمتناظر  یو اعداد فاز یعبارات کالم. 4جدول   

 عدد فازی عبارات کالمی کد
 (1،1،1) اهمیت برابر 1
 (0.22،1،1.7) اهمیت کم 6
 (1.7،6،6.7) نسبتاً مهم 1
 (6.7،1،1.7) خیلی مهم 6
 (1.7،6،6.7) مهم کامالً 7

 :شود یمدترین فازی اجرا ب -ن ی روش بهتریساز ادهیپی زیر جهت ها گامدر ادامه 
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 یجاد سیستم تصمیم معیارهاا -ل گام او

در این گام معیارهای پژوهش که قصعد مقایسعه   . یریگ میتصمتعیین مجموعه معیارهای 

 صعورت  که بعه  باشندمعیار جهت ارزیابی می nکنیم که شامل ها را داریم استخراج می آن
 تعریف می شود. {          }

 ( معیارنیتر تیاهم )کم( معیار و بدترین نیتر تیبااهمعیین بهترین )ت -م گام دو

بهتعرین و بعدترین    عنعوان  بهمعیار  نیتر تیاهم کممعیار و  نیتر تیبااهمدر این گام باید 

تعوان از نظعرات مسعئولین، تشعکیل جلسعات گروهعی و یعا        معیار تعیین شوند کعه معی  

  CWو بعدترین معیعار را بعا     CBیی نظیر دلفی حاصل شود. بهتعرین معیعار را بعا    ها روش

 دهیم.نشان می

 قایسه زوجی بهترین معیار با دیگر معیارهام -م گام سو

بهترین معیار است یعنعی   iباید تعیین شود  aijمقایسه  1در این گام با استفاده از جدول 

CB  وj هترین معیار با بدترین معیار باید همیشعه بیشعترین   دیگر معیارها است. مقایسه ب

( اسعت. در حالعت   1،1،1برابعر )  aBBعدد نسبت به بقیه باشد. همچنین مقایسه زوجعی  

ترجیح فعازی بهتعرین معیعار نسعبت بعه       دهندۀ نشانکه  زیر است صورت بهکلی مقایسه 

 باشد: می ام j اریمع

  ̃  ( ̃   ̃    ̃  )     

 قایسه زوجی دیگر معیارها با معیار بدترینم -م گام چهار

شعوند. مقایسعه   در این گام نیز همانند گام سوم دیگر معیارها با معیار بدترین مقایسه می

 awwهمچنین مقایسه زوجی . است a1B صورت بهشوند زوجی که در این گام بررسی می

 زیر است: صورت به( است. در حالت کلی مقایسه 1،1،1برابر )

 ̃  ( ̃  ̃   ̃ ) 

̃  )های بهینه عیین وزنت -م گام پنج
 
  ̃

 
   ̃

 
) 

 ̃ برای هر زوج  ،وزنی که در آن ،ارهایمعوزن بهینه برای 

 ̃ 
 ̃ و   

 ̃ 
 ، رابطه خیل برقرار باشد. 
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  ̃ 
 ̃ 
  ̃   

  ̃ 

 ̃ 
  ̃   

، بایعد راه حلعی را بیعابیم کعه در آن حعداکثر       هاjبرای برقراری این شرایط برای تمامی  

 ̃ | ی مطلق یعنیها تفاوت

 ̃ 
 ̃ |و  |  ̃  

 ̃ 
 .ها حداقل باشد jبرای تمامی  |  ̃  

 .گردد یممسئله خیل حاصل  ،و شرایط جمع اوزان ریمقادمنفی نبودن  درنظرگرفتنبا 

 

min maxJ {|
 ̃ 

 ̃ 
  ̃  |,|

 ̃ 

 ̃ 
  ̃  |}         

  s.t.                                                                  

∑  ( ̃ )  = 1  

  
    

    
            

                   
( ̃ )  رابطه نیدراکه   

        

 
 است. 

 توان به مدل رابطه زیر تبدیل گردد.   در نهایت مسئله مدل رابطه باال را می 

  

min  ̃ 

  s.t.       

|
 ̃ 

 ̃ 
  ̃  | ≤  ̃                                

|
  

  
  ̃  | ≤  ̃                          

∑  ( ̃ )  = 1  

  
    

    
             

       Wj ≥ 0,   

 
̃  )اوزان بهینه  ،با حل مسئله فوق

 
  ̃

 
   ̃

 
 به دست می آیند. *̃ و   (

 *̃ ، نسبت سازگاری را معرفعی معی نمعائیم. هرچعه کعه مقعدار       *̃ در ادامه با استفاده از 

بزرگتر باشد، مقدار نسبت سازگاری باالتر رفته و مقایسات از قابلیعت اطمینعان کمتعری    

 برخوردارهستند.

 رخ ناسازگارین -م ششگام 

 برقرار باشد.  هاjکامل سازگار است که رابطه خیل برای تمامی  صورت بهمقایسه زمانی 

= aBW  aBj ×ajw که در آن  aBj ،ajw  وaBw  ی بهتعرین معیعار   هعا  تیاولوبه ترتیب
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نسبت به بدترین معیار، و اولویت بهترین معیار نسعبت   j، اولویت معیار  jنسبت به معیار 

اسعت،   {     }    و   aBW aBj ×ajw = که ییازآنجاه بدترین معیار خواهند بود. ب

را به دست آورد. با استفاده از شاخص سازگاری رابطه ی  زیعر و   ξتوان حداکثر مقدار  می

قعرار   [1  0]رابطه آن مقدار نرخ ناسازگاری را محاسبه کرد. این نرخ ناسعازگاری در بعازه   

گیعرد و هعر چعه بعه صعفر نزدیکتعر باشعد مقایسعات از سعازگاری و ثبعات بیشعتری             می

برخوردارند و هر چعه بعه یعک نزدیکتعر باشعد مقایسعات از سعازگاری و ثبعات کمتعری          

 برخوردارند.

 شاخص سازگاری را حساب نمود. 0-1توان از طریق رابطه می

 
   (      )  (   

     )    

 
( ارائه شد الگوریتم ایعن  6017ترسکسی  و همکاران ) توسط فازی واسپاستکنیک 

شعده اسعت.    یساز ادهیباشد منتها در محیط فازی پمی واسپاسمشابه روش  باًیروش تقر

استفاده شده  6همچنین در این پژوهش از عبارات کالمی و اعداد فازی مندرج در جدول

 است.

1114ها )پاتیل و کانت، بندی گزینهمتناظر جهت رتبهعبارات کالمی و اعداد فازی . 5جدول ) 

 ها تیاولو کد
 ها تیاولومعادل فازی 

 (uحد باال ) (mحد متوسط ) (Lد پایین )ح
 1 1 1 خیلی کم 1
 7 1 1 کم 6
 2 7 1 متوسط 1
 3 2 7 خوب 6
 11 3 2 خیلی خوب 7

 

هعای  بر اساس شعاخص وضع موجود ی فاز یریگ میابتدا ماتری  تصمدر این تکنیک 

س تععداد  mعوامعل(،  ) ستعداد معیارهای ارزیابیnدر آن دهیم که  طراحی شده تشکیل می

 است. jاز نظر معیار  iدهنده ارزش عملکرد گزینه  س مقدار فازی نشان  ̃ ها و   گزینه

 .شود یماتری  تصمیم بر اساس دو رابطه زیر پرداخته م یساز اسیمق یسپ  به ب
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 ̅   

 ̃  

   
 
 ̃  
                            

  ̅   

   
 
 ̃  

 ̃  
                                

 .، یک معیار مشترک از بهینه سازی به دنبال دو معیار بهینه اسعت واسپاس در روش 

 .اسعت  WSM میانگین موفقیت وزنی، مشعابه روش  معیارسازی، یعنی اولین معیار بهینه

گیری چند معیاره اسعت کعه بعرای ارزیعابی     تصمیم این یک رویکرد محبوب و قابل قبول

گیری مورد استفاده قرار تعدادی از گزینه ها در رابطه با مجموعه ای از معیارهای تصمیم

ورت زیر محاسبه می امین گزینه به صiاهمیت نسبی کل  WSMمیگیرد. بر اساس روش 

 شود.

  
 
 ∑  ̅̃   ̃ 

 

   

 

 امین معیار است.jوزن  wjکه در این رابطه 

-ها از روش زیر محاسبه میارزش نسبی کل گزینه WPMاز طرفی دیگر طبق روش 

 شود.

    ∏( ̅̃  )
 ̃ 

 

   

 

  ریدر گام بعد مقاد
 
 کنیم.را با استفاده از رابطه زیر دیفازی می   و  

  
 
 
 

 
( 

  
  

  
  

  
) 

    
 

 
(           ) 
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( و محصعول وزنعی   WSMسپ  یک معیار کلعی بعرای ادغعام روش مجمعوش وزنعی )     

(WPMبه ) .صورت زیر خواهد بود 

 

       (   )  

  ∑  ̅    

 

   

 (   )∏( ̅  )
  
 

 

   

       

شود     کند. اگر مقادیر مختلف اختیار می Qiشاخص   بر اساس مقادیر مختلف 

شود مدل واسعپاس بعه معدل        شود. و اگر می WPMمدل واسپاس تبدیل به مدل 

WSM از رابطه زیر محاسبه می   گیری مقدار بهینه شود. برای مسائل تصمیمتبدیل می

 (. 6016شود )زاوادسکاس و همکاران، 

   
∑   
 
   

∑   
 
    ∑   

 
   

 

 ی تحقیقهایافتهتحلیل  -4

فازی و واسپاس فعازی   بدترین -برای دستیابی به هدف های پژوهش از روشهای بهترین 

بعدترین فعازی اوزان معیارهعا     -استفاده شده اسعت. ابتعدا بعا اسعتفاده از روش بهتعرین      

بندی شعدند. ابتعدا بعر    ها رتبهمحاسبه شد و سپ  توسط روش واسپاس فازی نیز گزینه

اساس معرور ادبیعات و پیشعینه پعژوهش معیارهعای انتخعاب کانعال توزیعع شناسعایی و          

نفعر از خبرگعان    10ای از  نامعه  سازی این عوامل طی پرسشاستخراج شد که جهت بومی

س 1س اهمیت کعم،  6ساهمیت خیلی کم، 1لیکرت ) 7تا  1خواسته شد که بر اساس طیف 

ی زیاد( بعه هعر شعاخص امتیعاز دهنعد.      س اهمیت خیل7س اهمیت زیاد، 6اهمیت متوسط، 

سپ  میانگین امتیازات هر شاخص محاسبه شد چنانچه میانگین امتیاز شاخصی از عدد 

هعای   صورت میانگین پاسخ کمتر باشد حذف میگردد. نتایج شمارش نظرات خبرگان به 1

 ( آورده شده است.6آنها در جدول )
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 پژوهش هایی:کدگذاری معیارهای ن841جدول 

 میانگین امتیاز کد شاخص بعد

 (  )هزینه 

 C11 3.375 هزینه انبار و موجودی

 C12 4.375 ونقل هزینه حمل

 C13 3.75 هزینه تجهیزات و تسهیالت

 C14 3.25 هزینه اطالعات

 (  )خدمات 

 C21 3.25 زمان پاسخگویی

 C22 3.5 پذیری بازگشت

 C23 4.25 تنوش محصول

 C24 4 تجربه مشتری

 C25 3.5 دسترسی به محصول

 C26 3.625 قابلیت مشاهده سفارش

 C27 3.625 زمان عرضه به بازار

 

در این پژوهش با استفاده از نظعرات خبرگعان پعژوهش ابتعدا در معیارهعای اصعلی و       

ترین )بهترین( و کماهمیتترین )بعدترین(   سپ  در بین زیر معیارهای هر معیار، بااهمیت

 ( آورده شده است.1که در جدول )شاخص مشخص شدند 

 

 :بهترین و بدترین معیارها9جدول 

 بدترین معیار بهترین معیار معیار

 هزینه خدمات معیارهای اصلی

 هزینه اطالعات ونقل هزینه حمل (  )هزینه 

 قابلیت مشاهده سفارش تنوش محصول (  )خدمات 

 

( و دیگعر  BOدیگعر معیارهعا )  در این قسمت مقایسات زوجی بهترین معیار نسب بعه  

( انجام میشود که در این پعژوهش ابتعدا مقایسعات    OWمعیارها نسبت به بدترین معیار )

 7نفر از خبرگان قرار داده شد تا بر اساس طیعف جعدول    10زوجی تشکیل و در اختیار 

تایی فازی، میزان ارجحیت در مقایسعات زوجعی را مشعخص کننعد بععد از پاسعخگویی،       

 جی با روش میانگین هندسی ادغام شدند که در ادامه آورده شده است.مقایسات زو
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 مقایسه زوجی معیارهای اصلی :4جدول

 C1 C2 

 - C2 (1.107,1.542,2.064) بهترین معیار

 - - C1 بدترین معیار

 

 : مقایسه زوجی زیر معیارهای هزینه5جدول

 C11 C12 C13 C14 

 C12 (0.904,1,1.107) - (1.225,1.682,2.2) (2.958,3.464,3.969) بهترین معیار

 - C14 (1.107,1.542,2.064) - (0.817,1.189,1.704) بدترین معیار

 

 مقایسه زوجی زیر معیارهای خدمات :1لجدو

 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 

یار
مع
ن 
ری
هت
ب

 

C
2
3

 

(1,1,1) (2.2,2.711,3.
218) - (0.667,1,1.5) (1.854,2.378,2.

896) 
(2.5,3,3.

5) 
(2.719,3.224,3.

727) 

یار
مع
ن 
ری
دت
ب

 

C
2
6

 

(2.295,2.81,3
.32) 

(0.702,1,1.42
6) - (2.719,3.224,

3.727) 
(1.817,2.328,2.

836) - (0.859,1,1.164) 

 

 .باشد صورت زیر می سازی خطی معیارهای اصلی به(، مدل بهینه6بر اساس جدول )
min=z; 
 

l2-1.107*u1<=z*u1;  l2-1.107*u1>=-z*u1; 

m2-1.542*m1<=z*m1; m2-1.542*m1>=-z*m1; 

u2-2.064*l1<=z*l1;  u2-2.064*l1>=-z*l1; 
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0.167*l1+0.668*m1+0.167*u1+ 0.167*l2+0.668*m2+0.167*u2=1; 

 

l1<=m1; m1<=u1; l1>=0; 

l2<=m2; m2<=u2; l2>=0; 

 

معیارها محاسبه میشعود کعه در جعدول    وزن  12باال در نرمافزار لینگو  سپ  با حل مدل

 قرار داده شده است. 1افزار نیز در پیوست  ( آورده شده است همچنین خروجی نرم2)

 : وزن و رتبه نهایی معیارهای اصلی7جدول 

 رتبه وزن قطعی وزن فازی معیار

 2 0.396 (0.307,0.411,0.411) (  )هزینه 

 1 0.604 (0.455,0.634,0.634) (  )خدمات 

 

حاصل شعده اسعت    Lingoافزار  ( وزن فازی مستقیماً از حل مدل در نرم2در جدول )

( ̃ ) سپ  این اوزان فازی توسط رابطه   
         

 
تبدیل به وزن قطعی شده اسعت.    

( اسعت کعه وزن   0.102،0.611،0.611به عنوان مثال وزن فازی معیار هزینه به صورت )

                   قطعی آن برابر با 

 
میشود. بعر ایعن اسعاس معیعار خعدمات               

(C6 با وزن )0.206  ( رتبه اول و هزینعهC1  بعا وزن )رتبعه دوم را کسعب کعرده     0.132

 است.

سازی خطی تشعکیل شعده و توسعط     برای زیر معیارها نیز مدل بهینه به طریق مشابه

 ( آورده شده است.3( و )0افزار حل میشود که اوزان نهایی حاصل شده و در جداول ) نرم

 :وزن و رتبه زیر معیارهای هزینه8جدول 

 رتبه وزن قطعی وزن فازی معیار کد

C11 2 0.272 (0.255,0.272,0.291) هزینه انبار و موجودی 

C12 1 0.402 (0.402,0.402,0.403) ونقل هزینه حمل 

C13 
هزینه تجهیزات و 
 تسهیالت

(0.15,0.186,0.236) 0.188 3 

C14 4 0.135 (0.114,0.134,0.162) هزینه اطالعات 
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 0.606ونقعل بعا وزن    ( در بین زیر معیارهای هزینه، هزینه حمعل 0به جدول ) باتوجه

و هزینه تجهیعزات و   0.626است. هزینه انبار و موجودی با وزن رتبه اول را کسب کرده 

 به ترتیب رتبههای دوم و سوم را کسب کردهاند. 0.100تسهیالت با وزن 

 

 : وزن و رتبه زیر معیارهای خدمات3جدول  

 رتبه وزن قطعی وزن فازی معیار کد

C21 3 0.202 (0.184,0.206,0.206) زمان پاسخگویی 

C22 5 0.089 (0.067,0.093,0.093) پذیری بازگشت 

C23 1 0.223 (0.218,0.218,0.249) تنوش محصول 

C24 2 0.222 (0.173,0.232,0.232) تجربه مشتری 

C25 4 0.120 (0.103,0.115,0.159) دسترسی به محصول 

C26 7 0.066 (0.063,0.063,0.078) قابلیت مشاهده سفارش 

C27 6 0.077 (0.059,0.08,0.08) زمان عرضه به بازار 

 

رتبعه اول را   0.661( در بین زیعر معیارهعای تنعوش محصعول بعا وزن      3به جدول ) باتوجه

رتبعه دوم و زمعان پاسعخگویی بعا وزن      0.666کسب کرده است. تجربه مشتری بعا وزن  

 رتبه سوم را کسب کردهاند. 0.606

وزن نسعبی زیعر معیارهعا     اوزان نهایی زیر معیارها از ضرب وزن معیارهعای اصعلی در  

زیعر معیعار،    11اساس در بعین   ( آورده شده است. براین10حاصل میشود که در جدول )

ونقل رتبه اول را کسب کرده است. تنوش محصول رتبه دوم و تجربه مشعتری   هزینه حمل

 رتبه سوم را کسب کرده است.
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 : وزن نهایی زیرمعیارها11جدول 

 رتبه وزن نهایی زیر معیار وزن نسبی زیر معیار زیر معیار وزن معیار معیار

 0.394 هزینه

 5 0.1072 0.272 هزینه انبار و موجودی

 1 0.1583 0.402 ونقل هزینه حمل

 6 0.0741 0.188 هزینه تجهیزات و تسهیالت

 9 0.0533 0.135 هزینه اطالعات

 0.604 خدمات

 4 0.1222 0.202 زمان پاسخگویی

 8 0.0536 0.089 پذیری بازگشت

 2 0.1348 0.223 تنوش محصول

 3 0.1342 0.222 تجربه مشتری

 7 0.0727 0.120 دسترسی به محصول

 11 0.0396 0.066 قابلیت مشاهده سفارش

 10 0.0462 0.077 زمان عرضه به بازار
 

سعاختار در زیعر معرفعی     2ساختار توزیع پرداخته میشعود ایعن    2بندی در ادامه به رتبه

 شدهاند.

 (  )ونقل مستقیم  سازی سازنده با حمل خخیره .1

 (  )ونقل  ونقل مستقیم و ادغام در حمل سازی سازنده با حمل خخیره .6

 (  )کننده با تحویل حامل  سازی توزیع خخیره .1

 (  )کننده با تحویل  سازی توزیع خخیره .6

 (  )کننده با برداشت توسط مشتری  سازی سازنده/توزیع خخیره .7

 (  )فروشی با برداشت توسط مشتری  انبار خرده .2

 

در این گعام معاتری  تصعمیم نظعرات را       گام اول تشکیل ماتری  تصمیم می باشد.

تشکیل میدهیم. ماتری  تصمیم روش واسپاس فازی ماتریسعی متشعکل معیارهعا )زیعر     

تعا   1نههای پژوهش است که هر گزینه نسبت به هر معیار بر اساس طیف معیارها( و گزی

خبره تکمیل شده و سپ  توسط   1فازی ارزیابی میشود. این ماتری  تصمیم توسط  7

( 11روش میانگین حسابی ادغام میشود. معاتری  تصعمیم واسعپاس فعازی در جعدول )     
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گزینعه در سعطر    2تون و زیر معیار پعژوهش در سع   11آورده شده است. در این ماتری  

 قرار دارند.

 :  ماتریس تصمیم واسپاس فازی11جدول 

 C11 C12 C13 … C25 C26 C27 

A1 (6.75,8.75,10.75) (1,1,3) (5,7,9) … (5,7,9) (5,7,9) (5,7,9) 

A2 (4.75,6.75,8.75) (3,5,7) (3,5,7) … (5,7,9) (5,7,9) (5,7,9) 

A3 (1,3,5) (2.75,4.75,6.75) (3,5,7) … (3,5,7) (5,7,9) (5,7,9) 

A4 (1,3,5) (5,7,9) (3,5,7) … (3,5,7) (3,5,7) (5,7,9) 

A5 (6.75,8.75,10.75) (7,9,11) (1,3,5) … (5,7,9) (5,7,9) (5,7,9) 

A6 (1,1,3) (3,5,7) (1,2.75,4.75) … (1,3,5) (2.5,4.5,6.5) (1,3,5) 

 

سازی ماتری  تصمیم می باشد. در این گام ماتری  تصعمیم نرمعال معی     گام دوم، نرمال

سعازی   است نرمال A1و گزینه  C11که تقاطع معیار  a11مثال برای سلول  عنوان شود به

را بعر معاکزیمم    C11صورت زیر انجام میشود. ابتعدا بایعد اععداد فعازی سعتون معیعار        به

 10.27تقسیم کرد. ماکزیمم مقدار برابعر بعا    C11حدهای باالی اعداد فازی ستون معیار 

میباشد.به طریق مشابه برای دیگر سلولهای محاسبات انجام میشود که نتعایج در جعدول   

 (  آورده شده است.16)

 :  ماتریس نرمال واسپاس فازی11جدول 

 C11 C12 C13 … C14 C25 C26 C27 

A
1 

(0.628,0.8
14,1) 

(0.091,0.0
91,0.273) 

(0.556,0.7
78,1) … (0.476,0.6

67,0.857) 
(0.556,0.7

78,1) 
(0.556,0.7

78,1) 
(0.556,0.7

78,1) 
A
2 

(0.442,0.6
28,0.814) 

(0.273,0.4
55,0.636) 

(0.333,0.5
56,0.778) … (0.476,0.6

67,0.857) 
(0.556,0.7

78,1) 
(0.556,0.7

78,1) 
(0.556,0.7

78,1) 
A
3 

(0.093,0.2
79,0.465) 

(0.25,0.43
2,0.614) 

(0.333,0.5
56,0.778) … (0.286,0.4

76,0.667) 
(0.333,0.5
56,0.778) 

(0.556,0.7
78,1) 

(0.556,0.7
78,1) 

A
4 

(0.093,0.2
79,0.465) 

(0.455,0.6
36,0.818) 

(0.333,0.5
56,0.778) … (0.095,0.2

86,0.476) 
(0.333,0.5
56,0.778) 

(0.333,0.5
56,0.778) 

(0.556,0.7
78,1) 

A
5 

(0.628,0.8
14,1) 

(0.636,0.8
18,1) 

(0.111,0.3
33,0.556) … (0.286,0.4

76,0.667) 
(0.556,0.7

78,1) 
(0.556,0.7

78,1) 
(0.556,0.7

78,1) 
A
6 

(0.093,0.0
93,0.279) 

(0.273,0.4
55,0.636) 

(0.111,0.3
06,0.528) … (0.619,0.8

1,1) 
(0.111,0.3
33,0.556) 

(0.278,0.5,
0.722) 

(0.111,0.3
33,0.556) 

)جمعع   WSMگام سوم، تعیین مقادیر جمع وزنی و ضرب وزنی است. در این گام مقادیر 
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( محاسعبه معی گعردد و در انتهعا ایعن مقعادیر       P)ضرب وزنی( ) WPS( و مدل Qوزنی( )

 شده است.( آورده 11دیفازی می شود که در جدول )

 

 WPMو  WSM:مقادیر 1719جدول 

 Q P Q قطعی P قطعی 

A1 (0.313,0.447,0.651) (0.231,0.321,0.575) 0.470 0.376 

A2 (0.41,0.614,0.818) (0.395,0.603,0.808) 0.614 0.602 

A3 (0.368,0.572,0.775) (0.331,0.55,0.759) 0.572 0.547 

A4 (0.314,0.518,0.722) (0.285,0.504,0.712) 0.518 0.500 

A5 (0.449,0.653,0.857) (0.41,0.632,0.843) 0.653 0.628 

A6 (0.314,0.495,0.699) (0.24,0.423,0.656) 0.503 0.440 

 

در این گام امتیعاز هعر گزینعه    ها است. بندی گزینهگام چهارم، تعیین امتیاز نهایی و رتبه

( آورده 16مقدار الندا محاسعبه میشعود کعه در جعدول )    محاسبه میشود البته قبل از آن 

کننده با برداشت توسط مشعتری رتبعه    سازی سازنده/توزیع اساس خخیره شده است براین

 اول را کسب کرده است.

 ها بندی آن : امتیاز هر گزینه و رتبه14جدول 

 رتبه نرمال K k نام گزینه کد

A1 6 0.131 0.421 ونقل مستقیم سازی سازنده با حمل خخیره 

A2 2 0.190 0.608 ونقل ونقل مستقیم و ادغام در حمل سازی سازنده با حمل خخیره 

A3 3 0.174 0.559 کننده با تحویل حامل سازی توزیع خخیره 

A4 کننده با تحویل  سازی توزیع خخیرهLast Mile 0.509 0.159 4 

A5 1 0.200 0.640 مشتریکننده با برداشت توسط  خخیره سازی سازنده/توزیع 

A6 5 0.147 0.470 فروشی با برداشت توسط مشتری انبار خرده 
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 گیری نتیجه -5

هععدف از پععژوهش حاضععر انتخععاب کانععال بهینععه توزیععع در زنجیععره تععأمین الکترونیععک 

ای انجام شده و  ( می باشد. طبق مطالعۀ کتابخانهFMCGمحصوالت تند گردش مصرفی )

بنعدی بعرای کانعال توزیعع از      زمینۀ کانال توزیع چندین دسته بررسی مقاالت موجود در

های مختلف بررسی شد، و طبق نظرات خبرگان و طبق بررسعی مسعئله شعرکت     دیدگاه

ونقعل بعرای ایعن     سازی و حمعل  های مختلف خخیره ویرا روش پایا و نیاز به بررسی حالت

هعای مناسعب کانعال     نهعنوان گزی ( به 6011های توزیع چوپرا و همکاران) شرکت، شبکه

های مطرح در  های واقعی از شرکت توزیع که طبق توضیحات چوپرا و همکاران و مصداق

 اند انتخاب شدند.    دنیا که از این ساختارها استفاده کرده

طبق نتعایج حاصعل شعده از معرور ادبیعات و نظرسعنجی از خبرگعان جهعت تعیعین          

معیار  11عنوان معیارهای اصلی و  مات بهمعیار هزینه و خد 6معیارهای ارزیابی مناسب، 

عنوان معیارهای فرعی تعیین شدند. در معیار هزینه معیارهعای فرععی هزینعه انبعار و      به

ونقل، هزینه تجهیزات و تسهیالت و هزینه اطالعات قرار داشعته و   موجودی، هزینه حمل

حصعول، تجربعه   پذیری، تنوش م در معیار خدمات زیر معیارهای زمان پاسخگویی، بازگشت

 مشتری، دسترسی به محصول، قابلیت مشاهده سفارش، زمان عرضه به بازار قرار دارد.

بدترین  -بندی و بدست آوردن وزن معیارها از روش نسبتاً جدید بهترین برای اولویت

سازی شده اسعت اسعتفاده شعد. از میعان معیارهعای       پیاده 12افزار لینگو  فازی که در نرم

مات طبق نتایج حاصل از مصاحبه با خبرگان معیار خعدمات در حعوزۀ   اصلی هزینه و خد

توزیع محصوالت تند گردش مصرفی از اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین در هعر  

ترین معیار و هزینعۀ   ونقل بااهمیت دسته، از میان زیر معیارهای معیار هزینه، هزینه حمل

یارهعای معیعار خعدمات، تنعوش محصعول      ترین معیار، از میان زیعر مع  اهمیت اطالعات کم

 ترین معیار تعیین شدند. اهمیت ترین معیار و قابلیت مشاهدۀ سفارش کم بااهمیت

، اولویعت معیارهعا بعه    12افعزار لینگعو    هعای نهعایی اسعتخراج شعده از نعرم      طبق وزن

 -7زمان پاسخگویی  -6تجربه مشتری  -1تنوش محصول  -6ونقل  هزینۀ حمل -1ترتیب:

 -0دسترسعی بعه محصعول     -2هزینه تجهیعزات و تسعهیالت    -2بار و موجودی هزینه ان

قابلیعت مشعاهده    -11زمعان عرضعه بعه بعازار      -10هزینعه اطالععات    -3پذیری  بازگشت

 باشد. سفارش می
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پ  از محاسبۀ وزن معیارهای ارزیابی مناسب برای انتخاب کانال توزیع با استفاده از 

های توزیع منتخب جهت ارزیابی، با استفاده از روش  لبدترین فازی، کانا -روش بهترین 

طبق نتایج بدسعت آمعده    بندی شدند گیری چندمعیارۀ جدید واسپاس فازی رتبه تصمیم

کننعده بعا برداشعت توسعط مشعتری       سازی سعازنده/توزیع  از روش واسپاس فازی، خخیره

سازی سازنده  یرهکسب کرده است. در جایگاه دوم خخ 0.260باشد رتبۀ اول را با وزن  می

قرار گرفته اسعت و بعاقی   0.200ونقل با وزن  ونقل مستقیم و ادغام در حین حمل با حمل

سعازی   ،خخیره0.773کننده با تحویل حامل با وزن  سازی توزیع ها به ترتیب، خخیره گزینه

فروشعی بعا برداشعت     سازی خعرده  ، خخیره0.703با وزن  Last mileکننده با تحویل  توزیع

سعازی سعازنده بعا حمعل      و در نهایعت گزینعه آخعر خخیعره    0.620شتری با وزن توسط م

 مستقیم قرار دارد.

نقل مهمترین معیار ارزیابی در  و طبق نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر، هزینه حمل

خصوص انتخاب کانال توزیعع تعیعین شعد کعه بعا نتعایج مطالععه آنعدریجیچ و کلیبعاردا          

معیارهای هزینه در این پژوهش، هزینه  همچنین در بین زیر باشد. ( هم راستا می6017)

هعای اول   نقل، هزینه انبار و موجودی و هزینه تجهیزات و تسهیالت به ترتیب رتبه و حمل

 باشعد.   ( می6013راستا با نتایج حاصل از تحقیق تیتیال ) اند که هم تا سوم را کسب کرده

 آن در کعه  اسعت  سعاختاری  دهنعدۀ  اننشع  برتعر  گزینعۀ بر اساس رتبه بندی انجام شعده  

 هعا،  سعفارش  تجمیعع  از پ  و گیرد می صورت کننده توزیع یا سازنده توسط سازی خخیره

 مشعتریان  بعه  کعه  سعفارش  دریافعت  مشعخص  های سایت به تجمیع و سازی آماده از پ 

 تنعد  محصعوالت  از دسعته  آن بعرای  شعود  معی  توصیه. لذا شود می منتقل هستند نزدیک

 انقضعای  تعاریخ  و دارنعد  بعاالتری  دوام کمعی  که گیرد قرار استفاده مورد مصرفی گردش

 ارسعال  تعدد اینکه دلیل به ساختار این. روغن مثال برای باشد مفید ندارد کوتاهی بسیار

 حمعل  هعا  سعفارش  تحویعل  سعایت  بعه  توزیعع  محل از محصوالت و ندارد را مشتریان به

ونقل را در سطح پایینی در زنجیعره تعأمین نگعه دارد و     های حمل هزینه تواند می شود می

تنوش محصوالت باالیی به مشتریان از این طریق جریان پیدا کند. این به این معنی است 

تواند برای توزیع محصوالت مصرفی در ایران معورد ارزیعابی و آزمعایش     که این کانال می

در این حوزه فروش و توزیع محصوالت تندگردش  هایی که قرار گیرد. مدیران شرکتیهااا 

کنند معی تواننعد از نتعایج تحقیعق حاضعر بهعره ببرنعد و معیارهعا و          مصرفی فعالیت می
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گیعری در ایعن پعژوهش اسعتفاده شعدند را در       زیرمعیارهای ارزیعابی کعه بعرای تصعمیم    

 تصمیمات استراتژیک خود درخصوص انتخاب کانال توزیع مناسب، لحاظ کنند.

 پیشنهادها -1

سنجی قرار گیعرد   ای که رتبۀ اول را کسب کرده است مورد امکان شود گزینه پیشنهاد می

دهنعدۀ   گزینعۀ برتعر کعه نشعان    که در صورت تناسب با اهداف شرکت بکار گرفتعه شعود.   

گیعرد و   کننده صعورت معی   سازی توسط سازنده یا توزیع ساختاری است که در آن خخیره

هعای مشعخص دریافعت     سازی و تجمیع به سعایت  پ  از آمادهها،  پ  از تجمیع سفارش

شود برای آن دسته از  شود، توصیه می سفارش که به مشتریان نزدیک هستند منتقل می

محصوالت تند گردش مصرفی مورداستفاده قرار گیعرد کعه کمعی دوام بعاالتری دارنعد و      

یعن سعاختار بعه دلیعل     تاریخ انقضای بسیار کوتاهی ندارد مفید باشد برای مثال روغعن. ا 

اینکه تعدد ارسال به مشتریان را ندارد و محصعوالت از محعل توزیعع بعه سعایت تحویعل       

ونقعل را در سعطح پعایینی در زنجیعره      های حمل تواند هزینه شود می ها حمل می سفارش

تأمین نگه دارد و تنوش محصوالت باالیی به مشتریان از این طریق جریان پیدا کند. ایعن  

تواند برای توزیع محصوالت مصعرفی در ایعران معورد     نی است که این کانال میبه این مع

 ارزیابی و آزمایش قرار گیرد.

توانعد بعا    هایی که در حوزۀ زنجیره تأمین الکترونیک فعال هستند معی  مدیران شرکت

بعدترین فعازی و واسعپاس فعازی      -گیعری ترکیبعی بهتعرین    استفاده از تکنیعک تصعمیم  

ن پژوهش، جهت انتخعاب کانعال توزیعع متناسعب بعا محصوالتشعان و       شده در ای استفاده

 گیری در مورد این مسئله را تسهیل بخشند. شرایط شرکت، استفاده کنند و تصمیم

 ها نوشت پی
1. Electronic Supply Chain 2. Siddiqui 

3. Optimal channel choice  4. Kotler and Keller 
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Abstract: 
Due to the globalization of industries and its becoming more competitive, 
today more than ever, the necessity of an integrated and coordinated 
distribution system is emphasized for all industries, especially for fast 
moving consumer goods. The purpose of this study is to identify the 
influencing criteria in selection of distribution channel based on their 
importance in the context of electronic supply chain of fast moving 
consumer goods and prioritize them based on their importance in Vira 
Ravesh Paya Company which is operating in the field of sales and 
distribution in e-commerce space. At the stage of determining the research 
analytical framework, we reviewed the relevant literature and distributed a 
questionnaire among 10 experts in the field of sales and distribution of fast-
moving consumer goods who had adequate knowledge in the electronic 
supply chain area. The analysis of data revealed there are 2 main criteria and 
11 sub-criteria. Then, we applied the best-worst fuzzy decision making 
technique in order to find the weight of each criterion. Lastly, the 
information from the weights extracted in the previous step, using a fuzzy 
WASPAS technique and using  a survey by 3 decision-makers who had 
participated in the company’s previous study,  the distribution channel has 
been selected. According to the results, in expressing the main cost and 
service criteria, the service criterion with a weight of 0.607 was determined 
as the most important criterion and the cost criterion with a weight of 0.394 
was determined as the least important criterion. Also, among the sub-criteria, 
the transportation cost sub-criterion with a weight of 0.402 is the most 
important sub-criterion and the order visibility with a weight of 0.066 is the 
least important sub-criterion of choosing the distribution channel. The other 
sub-criteria are product variety, customer experience, response time, 
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warehouse and inventory cost, equipment and facilities cost, product 
availability, returnability, information cost, time to market and order 
visibility were determined. Then, as a result of the fuzzy WASPAS feedback 
decision making technique, the distribution channel option, which is storage 
by the manufacturer/distributor and pickup by the customer, won the first 
place regarding the optimal distribution channel in the electronic supply 
chain of fast moving consumer goods. 
Keywords: optimal distribution channel selection , electronic supply chain, 
fast moving consumer products 
 

 


