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 چکیده 
، سهتی    ههای کهاری، عهی،تد، دو،تهد، م هاری و یهبمامد یهر فرا یهبهای        سهازمان مروزه در کشورهای پیشرفته جهان، نقطهه مررکه    ا

ای یرای ا  هاد ارز  اقتاهادی واق،هد کا هها و یهبماه یهه هرهراه        عیوان پا هقرار گرفته است که یه زن یره مأمین حلقه یسته و م،کوس

های عی،تد و فیهاوری پیشهرفته، م هاری و    ها ازجرله یخشنگرنب. ا ن مررک  اکیون در کلیه یازارمحیطد مدپشتیباند از مالحظاه ز ست

ان مأکیهب  آنچه در جر ان سیتد کا  وجهود دارد و مهب ران عهیا ر یهر کیتهرد و مهب ر ت آن جر ه       .محاو ه مارفد رو یه اف ا ش است

کییهبگان،  ازنبگان، موز هر کییهبگان یهه سهرت سه    که عربماً از سرت مأمین جلوی مواد و محاو ه استورزنب جر ان مستقیم  ا رویهمد

عهوره  های مأمین وجود دارد که یهه فروشان و نها تاً مشتر ان جر ان دارد؛ اما در یسیاری از عیا ر، جر ان مهم د گری نی  در زن یرهیرده

وس یه دنبهاد  شونب. ، ستی  م،کم،کوس شکل گرفته و در آن، محاو ه از سطوح پا یید زن یره مأمین یه سطوح یا مر عوده داده مد

 .یاشبهای مأمین مدیرهدر زن  های رو یه عقبجر ان های م،کوس  ا یه عبارمدیررسد و مب ر ت جر ان

ارز هاید و  .ا یهب واگذار مد نر، ستی  م،کوس یود را یه مأمین کییبگان ثا،ث ، ستی  م،کوس  یرید از سازمانهای مو،یبی میاندر ا ن 

اکتورهای م،کوس در راسهتای یهبهودعرلکرد زن یهره مهامین از اهریهت یسه ا د یریهوردار اسهت.ف         انتخاب مامین کییبگان ثا،ث ، ستی 

اب، مبهر در مسائل ارز اید و انتخ)4MCDM(ها دییل هستیب. مبد های ماریم گیری چیب م،یاره3PRLP3 مت،بدی درارز اید و انتخاب

ی  م،کهوس  ستای ارز اید و انتخاب مأمین کییبگان ثا،ث ، سهت در راMCDMیاعد دارنب. هبف از ا ن مطا،،ه موس،ه و یهبود مبد های

یل سلسهله  دارای روایط یطد هسهتیب. فرآ یهبمحل  مأمین کییبگان ثا،ث ، ستی  م،کوس شایص های درگیر در ارز اید و انتخاب  .است

یهوان  عیهه   فازی  AHPرو  فازی یرای یررسد روایط و وایستگد یطد شایص ها، مبد میاسبد ییظر مد رسب. از طرفد )5AHP(مرامبد

ل مهد  یحار یفهرد عره  رو  های یرمر رمبه ییبی یا یررسد ارجحیت آ،ترنامیوها نسبت یه هم و مقا سه هر مان مقبم و مأیر آ،ترنامیوها، م

نیهای  ه در دکه کالسی  یر ا ن فرض استوار است که داده ها و اطالعاه ورودی یه عوره قط،د در نظر گرفته شهونب،   AHP کیب. اما رو 

ر ا ن مطا،،هه  ه    د.یه میظور یر طرف کردن هرگونه ایهام و عبم قط،یتد از داده های فازی استفاده شب واق،د چیین امری نا مرکن است.

بد مرکیبهد  فرمو،ه شب. نها تا ممأمین کییبگان ثا،ث ، ستی  م،کوس فازی یریظور ارز اید و انتخاب  AHP وAHPمبد مرکیبد میاسب

پهارس  رکت شب. از نتا ج یه دست آمبه یرای یخش ، سهتی  و حرهل و نقهل شه      سهیل فرآ یب حل مسأ،ه یه کار گرفتهپیشیهادی یرای م

طالعامد شکل شا ان ذکر است از سیستم ا .، درجهت یهبود عرلکرد زن یره مأمین و کارآمبی ، ستی  م،کوس استفاده یواهب شبیودرو

 .اده کرداستای یهبود و موس،ه مسائل و مبد های ماریم گیری چیب م،یاره استفگرفته نی  مد موان یه عیوان ای اری موثردر ر

 

 فازی AHP ،میطق فازی،AHPمب ر ت زن یره مأمین،،، ستی  م،کوس های کلیدی: واژه

                                                         

م و احب علودانش وی دکتری مخااد مهیبسد عیا ر  دانشگاه آزاد اسالمد واحب علوم و محقیقاه) گروه مهیبسد عیا ر ، و -1

 محقیقاه ، دانشگاه آزاد اسالمد ، مهران ، ا ران (

 هرانهیاه علرد گروه مهیبسد عیا ر،دانشکبه فید و مهیبسد،دانشگاه آزاد اسالمد واحب علوم و محقیقاه،م عضو -2
3- Third Party Reverse Logistics Providers 
4- Multi-Criteria Decision Models 

5 -Analytical Hierarchy Process 
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  مقدمه -1
تر . ییشه    زن یره مأمین یا حلقه های درست  کد از اساسد مر ن نیازمیبی های هر سازمان مو،یبی محسوب مد شود

جهه  سازمان های مو،یبی غا،با موجه یود را یه جر هان پیشهرو مو،یهب م،طهوف مهد کییهب، حهاد آنکهه موتهو  جب هبمری مو          

  ت های ممو،یبکییبگان را یه یود جلب کرده است و آن پردایتن یه حوزه ، ستی  م،کوس مد یاشب. موتوعد که یه د،یل 

د از قتاهادی ناشه  ییت یاعد یریوردار است. قوانین ز ست محیطد و میهافر ا رقایتد فراواند که یا یود یه هرراه دارد، از محبو

آن ها کهه    مهد دههب. از   پردایتن یه ا ن حوزه از جرله مهرتر ن محرک ها د مد یاشب که مو،یبکییبگان را یه ا ن سرت سوق

 س  حاو ه یا را ن دسته از ممحاو ه یاز افت شبه یا ب یا محاو ه نو و جب ب یه رقایت یپردازد، سرما ه گذاری یر روی 

جستیک  لیاله در فراواند هرراه است. ه  یه محاو ه یاز افت شبه را مد موان یا استفاده از مکان  اید و مخایص یهییه مسهه 

مأثیر گذار  (. در ا ن میان فاکتور های مت،بدی در مؤفقیت    زن یره مأمین م،کوس2003کاهش داد)دی یر تو و دکر، معکوس

یکیب نبگان کر  میب. دانستن روایط متقایل یین فاکتورهای ا  اد مؤفقیت یسیار اساسد یوده و یه مب ران و ماریم گیریاشمد

،تد شهبن،  ا به کسب و کار ، ستی  م،کوس دست کم از اوا ل عار عهی  ما یه عوامل کلیبی مر موجه ییشتری مبذود نرا یب.

ه جب هب  رای محاو ه های قب رد، مالفه ها و ... مد موانیب یاز سازی شبه و یزماند که یازرگانان متوجه شبنب ،باس ها و کهی

ه موتوعاه ی، زماند که مسائل ز ست محیطد 1980 یه کار رونب، مطرح یوده است. ا ن موتو  یه کیبی موس،ه  افت و در دهه

لد فرا یهب  تهد گرد ب. ز رییهای اعه  حساسد مبب ل شبنب اهریت ییشتری  افت و یه پیبا ش کسب و کار فرآوری و یاز افت می

ریهه  چ، ستی  م،کوس ، درک مفهوم مب ر ت چریه عرر و پشتیباند،  ،ید نگاه یه    محاود  ا فیهاوری در مرهام طهود    

ی هه  یهه عیهوان نت   1980 عرر مارف آن است. مفهوم زن یره مامین حلقه یسته مستتر در اعود ، سهتی  م،کهوس در اوا هل   

یهاده سهازی    کپارچه سازی در مقیاس یا  و طراحد یخشد، ایتبا در عی،ت م هی اه ا،کترونیکد پ مستقیم یردسازی قط،اه،

 مواد یهرای  شب و فرا یبم،ریر    محاود از ان ام م،ریراه در محل و م،و ض یخش ها مغییر  افت و ارز  اقتاادی یازگشت

فه آمبها و عره یا یه کار گیری ، ستی  م،کوس یه درم،ریر و مخایص دویاره را ییشتر نرود و شرکت های ی رگ در ا ن زمیی

ین نحهوه  جو د های ییشتری در ارائه یبماه یود دست  افتیب . کار یرد ا ن مفاهیم یاعث مغییر طهود چریهه عرهر و هرچیه    

،  المبرگنگهباری، م،ریر و پشتیباند محاو ه شبه است و در نتی ه ارز  یبماه و پشتیباند محاود فرامهر رفتهه اسهت)ی   

ر هان  جکه وظیفه اعلد آن یرنامهه ر ه ی، اجهرا و کیتهرد     مدیریت زنجکره تتممک (.مب ر ت ، ستی  ی،یوان یخش مهرد از 2009

ماهرف   ببا و نقطهمستقیم و م،کوس مواد، کا ها، اطالعاه مرمبط و ذییره سازی آنها یه گونه ای کارا و اثریخش میان نقطه م

رهبما از  مهواد کهه ع   مشتر ان است. عالوه یر جر انهای سیتد  ا جر ان مستقیم )رو یه جلو( و یا،،کس، یه میظور یرآورد ا، اماه

ود ه مامین وجطرف مامین کییبگان یه سازنبگان ،یرده فروشان و در نها ت مشتر ان مد یاشب ،جر ان مهم د گری نی  در شبک

  ه مد شونب.یره مامین یه سطوح یا مر عوده داددارد که یاوره م،کوس شکل میگیرد و در آن محاو ه از سطوح پا ین زن 

 

 اهداف و روش پژوهش
  م،کهوس  هبف کلد از ا ن محقیق انتخاب و ارز اید ارائه دهیبه گان ثا،ث ، ستی  م،کوس یریظور یرونسهپاری ، سهتی     

ائل و و محلیهل مسه   است. یه موازاه ا ن هبف کلد اهباف ایتااعد ز ر نی  مبنظر است:هبف اود پهووهش، یررسهد و م   هه   

هییهه  یل چا،ش های درگیر در انتخاب مأمین کییبه ثا،ث ، ستی  م،کوس در کشورهای در حاد موس،ه است،هبف دوم راه ح

ر دنیهای  دیرای مقایله یا عبم قط،یهت   یرای ارز اید میاسب مسا،ه محقیق وفازی   AHPو   AHPمرکیب مب،های ماریم گیری

 . مد یاشب واق،د
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ه یهین  ه    سیستم ، ستی  م،کوس غیر یطد و دشوار یودن آن  است. ییایرا ن یبون درک م،امل و رایطاز یاوعیا

ه هیگهام  که شایص های مختلف، انتخاب ارائه دهیبه ثا،ث ، ستی  م،کوس یطورکامل ان ام نرد پذ رد. ییایرا ن واتح اسهت  

 مهد م،کوس یر روایهط غیریطهد مررکه      ، ستی  آماده سازی، طراحد و فراهم آوردن چارچوب مبد ماریم گیری، یبماه

ذشهته  گداده ههای آمهاری   کییب نه روایط یطد.در کشورهای در حاد موس،ه ، پیچیبگد و سختد، غیریطد یودن و نیه  عهبم   

اب ،ِّهرف انتخه  ماز جرله داده های مریوط یه یبماه ثا،ث ، اقتاادی، مامین کییبگان، عرر محاود و عوامل غیره  یرای محلیل

3PRLPs      دغهام  اعوامل مهرد هستیب. ا ن مسئله رو  قبرمریبی را مد طلبب که یر نظراه متخااان مکیهه کیهب و قهادر یهه

 ط گروههد از فاکتورهای ملروس و ناملروس یاشب. اگر آنا،ی  و سیت  اطالعاه یه جای آنکه موسط    فهرد ان هام شهود ، موسه    

ای ان فاکتورهه ه ر  ان و طراحان ، ستی  یگونه ای م،امل و ارمباط میمتخااان عوره یگیرد ا ن امر یاعث مد شود که یرنام

ن مسهائل  ر نظر گرفتمتیو  را شیاسا د، ارز اید و درک کییب که یتوانیب ماریراه عحیح و میاسب را امخاذ کییب. ییایرا ن یا د

نتخهاب  اقهرار مهد گیهرد، یهرای     که در ادامه مورد یحهث   AHPمریوط یه حوزه ، ستی  م،کوس ارائه شبه و یر اساس مئوری 

3PRLPsریق مری ،    مبد مفهومد شایص، یا ب مبنظر قرار گیرد. مبد مفهومد شرح داده شبه ، یه میظور اکتسابِ درک ع

ح ائهه ی مشهرو  از مشکل و موجیه شیوه ی چیب م،یاره ی مقاود، موق،یت های واق،د را یه هم ن د   مد کیب . ا ن مبد یا ار

ظر مد نتلف را در ه عیوان نتی ه ارمباطاه سلسله مرامبد میان فاکتورها ، هم کوشد مرکن یین چیب فاکتور مخفرا یب انتخاب ی

گهری  نی  یه د  گیرد . ا ن مفهوم یه وتوح نشان مد دهب که ا ن چیین فرا یب انتخاب یه فاکتورها د وایسته است که یودشان

 فته مد شونب که یودشان چیب ن ز رم روعه دارد. وایسته هستیب و هرچیین یه عیوان گروهد در نظر گر

 

 های پژوهشیافتهنتیجه گیری و 

ا سه زوجهد  را که شامل مقا سه های زوجد یرای هره عیاعر است، یه کار گرفت. مق AHPا ن پووهش، سلسله مرامبد رو کرد 

  یهه هها،   از سطح م،یارها مها سهطح گ  یر اساس عیاعر    سطح سلسله مرامب یا موجه یه عیار سطح یا مری سلسله مرامب، 

ق شبه ان ام شب. یرای سایت چیین مبد عرومد، متخااان ، ستی  ، یرای ان ام قضاوه زوجد در مورد مامر س های مشت

ان مامر س دعوه یه هرکاری شبنب. سپس اطالعاه جرر آوری شبه یا استفاده از میانگین هیبسد مرکیب شبه و ی،یو AHPاز 

 ار ر هق نهرم افه   در نظر گرفته شبنب. و در نها ت اوزان او،و ت نسبد نرماد شبه یرای مامر س مرکیبد، از ط های زوجد گروهد

 اکسل، مشخص شبنب. 

در پا ان در مرحله محلیل مبد، یا مرکیب کردن اوزان او،و ت نرماد شبه در ههر سهطح از سلسهله مرامهب، اوزان نهها د ا  هاد       

انبار  م بد موجودی یها   C2درعب است. یه دنباد آن 82/10سودآوری یا او،یت نها د  B3ر شبنب. مهرتر ن ز ر م،یارها، م،یا

درعب سهم از او،و ت کل رمبه های ی،ب را در ایتیار دارنب. در نتی ه ا ن عوامهل   76/7رتا ت مشتری یا  B1و  %20/9او،و ت 

ب. هرچیهین مهامین کییهبگان یا هب در جههت یهبهود       در انتخاب مامین کییبگان ثا،ث ، ستی  م،کوس یا ب مب نظر قرار یگیرن

را یهه   %1عرلکرد یود یا ب یر عوامل مهرتر مررک  ییشتری داشته یاشیب. کرتر ن امتیازها از او،و ت نسبد که مقبار کرتهر از  

 H3یارههای  یود ایتااص داده انب، در میان ز رم،یارها یه عیوان ید اهریت مر ن عوامل شیاسا د شبنب. ی،یهوان ماهاد ز رم،  

 48/0دفهر محاهود )   G1درعهب(،   43/0)جرر آوری  E6درعب(،  38/0مرحله افود محاود )  H2درعب(،  09/0مرحله یلوغ )

درعهب   73/0مرحله رشب محاهود یها    H4درعب( و  70/0ارمباط موثر یا کارکیان ) D1درعب(،  55/0مب ر ت انبار ) A2درعب(، 

 AHPرهای مرکن هستیبیاور نو سیبه ا ن است که یها وجهود اشهکا ه  فهوق ا،هذکر،      امتیاز، یه مرمیب  ید اهریت مر ن م،یا

رو کرد سیسترامی  و سایتار میطقد  و م   ه و محلیل مسائل ماریم گیری مریوط یه ، ستی  م،کوس را ارائهه مهد کیهب.    



 

 4 

ار موعیه مهد شهود کهه شهرکت     ، ستی  م،کوس اثباه شبه است. یسی 3PLا ن امر در یرنامه ی مورد کاوی موثر در انتخاب 

فرمو،ه شبه یرای یهبود جر ان فرآ یب انتخاب در ، ستی  م،کوس یود ا،گو یرداری فازی  AHPمد موانب از مبد  پارس یودرو

یسط داده شبه یه راحتد مد موانب یه عیوان    اساس و پا ه یرای شیاسا د عوامل مهوثر در انتخهاب    AHPکیب. مبد عرومد 

،ث ، ستی  م،کوس در کشورهای در حاد موس،ه استفاده شود. ان،طاف پذ ری  مبد اجازه مد دهب ما ،یسهتد  مامین کییبه ثا

موس،ه  افته، ماحیح شود. در چیین حا،تد، ماریم گیرنبگان مریوطهه مهد     AHPاز م،یارها و گ  یه های امخاذ شبه در مبد 

 تگد ها و او،و ت های مبد ان ام دهیب. موانیب م روعه انبازه گیری و داده ها را یرای میظیم وایس

 

 راهبردهای پیشنهادی
ای شهم انهباز هه   ا ن مطا،،ه احتراد چیب مسئله مهم را اف ا ش مد دهب که مد موانب راه را یرای محقیقاه ییشهتر یهاز کیهب. چ   

 پووهشد که مد موانیب در جهاه مختلف ارائه شونب عبارمیب از: 

ایلهد  مامین کییبگان: در یازار رقایتد امروزه مو،یبکییهبگان در عهبد یهبهود وتهر د     نتخاباستفاده از مبد پیشیهادی در ا -1

ا قهرار  مهه ههای آنهه   نیستیب یلکه انتخاب یهتر ن یازارها )یا موجه یه پب به جهاند شبن( و یهتر ن مأمین کییبگان در عهبر یرنا 

نچه کهه  ، مانیب آMCDMد امکان استفاده از مبد     مسیر پووهش مرکن یرای یررس(. 1383گرفته است )رزمد و هرکاران، 

 در ا ن پووهش یه عیوان مبد پیشیهادی یه کار رفت مد موانب در انتخاب مأمین کییبه نی  مواجه شود.

ی مختلف نیازهای کسب و کار و  ا یهرای پهرو ه   یرای مهیه عوره ها:  ANPمبتید یر چارچوب  BOCRاجرای جامر مبد  -2

ه یه را پیشیهاد مد دهب، کهه یهرای کره      ANPمبتید یر چارچوب  BOCRگ، نو سیبه اجرای جامر مبد های در مقیاس ی ر

ود. داده مد ش انتخاب ارائه دهیبگان ثا،ث در فرا یب ماریم گیری یا موجه یه انتخاب آنها در سیستم ، ستی  م،کوس موس،ه

رار، ر جهت اسهتق ده قرار گیرد.در دامیه ا ن محقیق شرکتد عالوه یر آن مد موان در مسائل ماریم گیری د کر نی  مورد استفاد

 راه انبازی، و ارز اید و انتخاب مأمین کییبه ثا،ث در ، ستی  م،کوس وجود داشت.

 در استقرار ، ستی  م،کوس MCDMچگونگد استفاده از  -3

 ن ام محقیقاه ییشتر در زمییه آموز  ، ستی  م،کوس ا -4

 یشیهادیمد یاکستری در مبد پاستفاده از متغیرهای کال -5

 در شرا ط محت فازی یازه ای است.  ANPیررسد ی،بی گستر   -6

امه وان    یرنیه ا ن مرمیب، اجرای انتخاب مامین کییبه ثا،ث ، ستی  م،کوس یا مبد پیشیهادی مطرح شبه، مد موانب یه عی

یهه   بد، دسترسد کد از عوامل در نظر گرفته شبه در م محقیقامد و وه فرمو،ه شبه و موسط محقیقاه ییشتر موس،ه داده شود .

ی مریوطهه  ز رسایت های ، ستی  م،کوس موجود یود، که یواستار هرکاری یا د گر ارائه دهیبگان ثا،ث و سا ر سهازمان هها  

فد موسط یرنامه ر  ی های ، ستی  م،کوس در عی،ت است. ا ن هرکاری ی،یوان یرون سپاری ، ستی  م،کوس شرکت م،ر

یهب  یب در فرآ د شود. پیشیهاد ا ن محقیق ا ن است که ، ستی  م،کوس چگونه یا ب در شرکت استقرار  ایب و چگونه مد موانم

 وازگشهتد هها   ماریم گیری قرار داده شونب.عیا ر جوامر محروم، یه  اد گرفتن و آمهوز  یهرای اسهتفاده از م ا ها و اهریهت ی     

وامهر  دارنب. محقیقاه ییشتر در مورد چگهونگد ان هام چیهین آموزشهد در ج     حفاظت از ز رسایت های ، ستی  م،کوس نیاز

ها  رز اید مبدمحروم و کشورهای جهان سوم در ارز اید مسائل مؤثر یر آن،    چا،ش ی رگ است.راه های محقیقاه ییشتر یه ا

 انیهب حرا هت  م گیرنبگان مهد مو ییایرا ن ماری موردی د گر در عیا ر مرمبط است. ی ماریم گیری و اجرای آنها در مطا،،اه

 . محقیق است شونب و اهریت جا گ  ید یاص، م،یارها و عیاعر آشکار شود.استفاده از م روعه ی فازی  کد از نقاط قوه ا ن

 

 



 

 5 

 

 منابع
a.  (1) 

b. a .  S. Senthil, B. Srirangacharyulu, A. Ramesh, (2014). A robust hybrid multi-criteria decision 

making methodology for contractor evaluation and selection in third-party reverse logistics. 

Expert Systems with Applications 41, 50–58 

c. Kannan, G., Palaniappan, M., Zhu, Q., Kannan, D., 2012. Analysis of third party reverse 

logistics provider using interpretive structural modeling. International Journal of Production 

Economics, 140. 204-211. 
d. Meade, L., Sarkis, J. 2002. A conceptual model for selecting and evaluating third-party reverse 

logistics providers. Supply Chain Management: An International Journal, 7(5), 283 – 295 

e. Mohr, J., Spekman, R., 1994. Characteristics of partnership success: partnership attributes, 

communication behavior, and conflict resolution techniques. Strategic Management Journal 

15 (2), 135–152. 
f. Ravi, V., Shankar, R.M., Tiwari, K., 2005. Productivity improvement of a computer hardware 

supply chain. International Journal of Productivity and Performance Management 54 (4), 

239–255. 
g. Kannan, G., Shaligram, P., Sasikumar, P., 2009. A hybrid approach using ISM and Fuzzy 

TOPSIS for the selection of reverse logistics provider. Resources, Conservation and Recycling 

54, 28–36. 
h. Zareinejad, M., Javanmard, H., (2013). Evaluation and selection of a third-party reverse 

logistics provider using ANP and IFG-MCDM methodology. Life Sci J 2013;10(6s):350-355. 
i. Kannan, G., 2009. Fuzzy approach for the selection of third party reverse logistics provider. 

Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics 21 (3), 397–416. 
j. Krumwiede, D.W., Sheu, C., 2002. A model for reverse logistics entry by third-party providers. 

Omega 30 (5), 325–333. 
k. Kannan, G., Shaligram, P., Sasikumar, P., 2009. A hybrid approach using ISM and Fuzzy 

TOPSIS for the selection of reverse logistics provider. Resources, Conservation and Recycling 

54, 28–36. 
l. k. Kwang, J.K., Jeong, I.J., Park, J.C., Park,  Y.J., Kim, C.G., Kim, T.H., 2007. The impact of 

network service performance on customer satisfaction and loyalty: high-speed internet service 

case in Korea. Expert Systems with Applications 32, 822–831. 
m. l. Ravi, V., Shankar, R., 2005. Analysis of interactions among the barriers of reverse logistics. 

Technological Forecasting and Social Change 72 (8), 1011–1029 

n. m. Adams, W. J. & Saaty, R. W. (2003) Super Decisions software for decision-making with 

dependence and feedback. http://www.superdecisions.com. Pittsburgh, PA. 

o. n.  Alexander, J. M. & Saaty, T. L. (1997) The forward and backward processes of conflict 

analysis. Behavioural Science, 22, 87-98. 

p. o. Alter, H. (1993). Cost of recycling municipal solid waste with and without a concurrent 

beverage container deposit law. Journal of Consumer Affairs, 27 (1), 166–186. 

q. p. Andrew, T. N., Rahoo, P. and Nepal, T. (2005) Enhancing the selection of communication 

technology for rural telecommunications: An Analytic Hierarchy Process model. International 

Journal of Computers, Systems and Signals, 6 (2). 

r. q. Anonymous (1991). Leading-edge engineers design for recycling. Machine Design, 63 (2), 

12–14. 

s. r. Anonymous (2000). E-commerce survey study. Reno: Reverse Logistics Executive Council, 

University of Nevada. 

t. s. Antunes, C. H., Craveirinha, J. & Clímaco, J. (1998) Planning the evolution to broadband 

access networks-A multicriteria approach. European Journal of Operational Research, 109 

(2), pp. 530-540. 

u. t. Arbel, A. & Tong, R. (1982) On the generation of alternatives in decision analysis problems, 

Journal of the Operational Research Society, 33, pp. 377–387. 

v. u. Arrow, K. J. (1963) Social choice and individual values, Wiley, New York. 



 

 6 

w. v. Aylen, J., & Albertson, K. (2006). Markets in ferrous scrap for steelmaking. Ironmaking & 

Steelmaking, 33 (3), 203–212. 

x. w. Banville, C., Landry, M., Martel, J.-M. & Boulaire, C. (1998) A stakeholder approach to 

MCDA. Systems Research and Behavioural Science, 15 (1), pp. 15-32. 

y.  x. Barnes, J. H. (1982). Recycling: a problem in reverse logistics.Journal of 

Macromarketing,2 (2), 31–37. 

z. y. Barros, A. I., Dekker, R., & Scholten, V. (1998). A two-level network for recycling sand: a 

case study. European Journal of Operational Research, 110 (2), 199–214. 

aa. z.Beamon,B.M.(1999).Designingchain.Logistics InformationManagement, 12 (4), 332–342. 

bb. aa. Croom, S., Romano, P., & Giannakis, M. (2000). Supply chain management: an analytical 

framework for critical literature review. European Journal of Purchasing and Supply 

Management, 6 (1), 67–83. 

cc. bb. Daugherty, P. J., Autry, C. W., & Flinger, A. E.(2001),” Reverse logistics: The relationship 

between resource commitment and program performance”. Journal of Business Logistics, 

22(1), 107– 123. 

dd. cc. Daugherty, P. J., Glenn Richey, R., Genchev, S. E., & Chen, H. (2005). Reverse logistics: 

superior performance through focused resource commitments to information technology. 

Transportation Research Part E: Logistics and Transportation View, 41 (2),77–92. 

ee. dd. de  Clercq,  M.  (1996).  The  political  economy  of  green  taxes:  the  Belgian  

experience.Environmental and Resource Economics, 8 (3), 273–291. 

ff. ee. de Brito, M. P., & Dekker, R. (2003). A framework for reverse logistics.ERIM Report Series 

in Management. 

gg. ff. de Brito, M. P., Flapper, S. D. P., & Dekker, R. (2002). Reverse Logistics: a review of case 

studies. Econometric Institute Report. 

hh. gg. de Koster, R. B., de Brito, M. P., & van de Vendel, M. A. (2001). How to organise return 

handling: an exploratory study with nine retailer warehouses. Econometric Institute Report EI 

2002-11. 

ii. hh. de la Fuente, M. V., Ros, L., & Cardos, M. (2008). Integrating forward and reverse supply 

chains: application to a metal-mechanic company. International Journal of Production 

Economics, 111 (2), 782–792. 

jj. ii. deBrito, M. P., & Dekker, R. (2004). A framework for reverse logistics. In R. Dekker, 

K.Inderfurth,  L.  van  Wassenhove,  &  M.  Fleischmann,  Quantitative  Approaches  toReverse 

Logistics, 3–27. Berlin, Germany: Springer-Verlag. 

kk. kk. Dekker, R. and van der Laan, E. (2003). Inventory control in reverse logistics. In Guide Jr., 

D. and van Wassenhove, L. N., editors, Closed-Loop Supply Chains. Carnegie Mellon 

University Press, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S.A. 

ll.  11. 

mm. mm. Dekker, R., de Koster, M. B. M., van Kalleveen, H., and Roodbergen, K. J. (2002). Quick 

response practices at the warehouse of ankor. working paper, Erasmus University Rotterdam, 

the Netherlands 

nn. nn. Dyer, R. F. & Forman, E. H. (1992) Group decision support with the analytic hierarchy 

process, Decision Support Systems 8 (2) 99–123. 

oo. oo. El Saadany, A. M. A., &Jaber, M. Y. (2008a). Coordinating a two-level supply chain with 

production   interruptions   to   restore   process   quality.Computers   &   Industrial 

Engineering, 54 (1), 95–109. 

pp. pp. El-Ansary, A. I. (1974). Societal marketing: a strategic view of the marketing mix in 

the1970's. Journal of the Academy of Marketing Science, 2 (4), 553–566. 

qq. qq. Ellinger,  A.  E.,  Daugherty,  P.  J.,  &Gustin,  C.  M.  (1997).  The  relationship  between 

integrated logistics and customer service. Transportation Research Part E: Logistics and 

Transportation Review, 33 (2), 129–138. 

rr. rr. Ellram, L. M. (1991). Supply chain management: the industrial organisation perspective. 

International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 21 (1), 13–22. 

ss. ss.Emmett, S. (2005). Excellence in Warehouse Management. John Wiley & Sons Ltd. 



 

 7 

tt. tt. Ferguson,  N.,  &  Browne,  J.  (2001).  Issues  in  end-of-life  product  recovery and  

reverse logistics. Production Planning & Control, 12 (5),534–547. 

uu. uu. Finan, J. S. and Hurley, W. J. (2002) The Analytic Hierarchy Process: Can wash criteria 

be ignored? Computers and Operations Research 29(8), pp. 1025-1030 

vv. vv. Gupta, S. M., & Lambert, A. J. (2008).Environment Conscious Manufacturing.Taylor & 

Francis Group, LLC. 

ww. ww. Gupta, S. M., & Taleb, K. N. (1994). Scheduling disassembly. International Journal of 

Production Research, 32 (8), 1857–1866. 

xx. xx. Harker, P. T. (1989) The art and science of decision making: The analytic hierarchy 

process. The analytic hierarchy process applications and studies, Springer-Verlag, 

yy. yy. Harker, P.T. and Vargas, L. G. (1987) “The Theory of Ratio Scale Estimation: Saaty’s 

Analytic Hierarchy Process”, Management Science, Vol. 33, No. 11, pp. 1387. 250 

zz. zz. Harker, P.T. and Vargas, L. G. (1990) “Reply to Remarks on the Analytic Hierarchy 

Process by J. S. Dyer”, Management Science, Vol. 36, pp. 269-273. 

aaa. aaa. Helms, M. M., & Hervani, A. A. (2006). Reverse logistics for recycling: challenges facing 

the carpet industry. In J. Sarkis, Greening the Supply Chain, 117–135. London: Springer-

Verlag. 

bbb. bbb. Henig, M. & Buchanan, J. (1996) Solving MCDM problems: Process concepts. Journal of 

Multi-Criteria Decision Analysis, 5 (1), pp. 3 - ll. 

ccc. ccc.Hicks,D.A.(1997).Manager’sguidetosupplychainandlogisticsproblemsolvingtoolsand 

techniques – part 1: Understandingthetechniques. IIE Solutions, 29 (9), 43–47. 

ddd. ddd. Hilletofth, P,(2009),” How to develop a differentiated supply chain strategy .Industrial 

management and   & data system”,PP 16-33. 

eee. eee. Ho, W. (2008) Integrated analytic hierarchy process and its applications - A literature 

review. European Journal of Operational Research, 186, 211-228. 

fff. fff. Huang, X.-Y., Yan, N.-N., &Guo, H.-F.(2009). An H control method of the bullwhip effect 

for a class of supply chain system.International Journal of Production Research, 45 (1), 207–

226. 

ggg. ggg. Krumwiede, D. W., & Sheu, C. (2002). A model for reverse logistics entry by third-party 

providers. Omega, 30 (5), 325–333. 

hhh. hhh. Kuhn, H. W. & Tucker, A. W. (1951) Nonlinear programming. In proceedings of the 

second Berkeley Symposium on mathematical statistics and probability, J. Neyman(Ed.). 

University of California at Berkeley press, Berkeley, California, USA. 

iii. iii. Kulwiec,R.(2006).Reverse Logistics Provides Green Benefits. Association   for 

Manufacturing Excellence 

jjj. jjj. Rosenhead, J. (1989) Rational analysis for a problematic world, Chichester, Wiley. 

kkk. kkk. Rubio, S., Chamorro, A., & Miranda, F. (2008). Characteristics of the research on reverse 

logistics (1995–2005). International Journal of Production Research, 46 (4), 1099– 1120. 

lll. lll. Saaty, T. & Cillo, B. (2008) The encyclicon, a dictionary of complex decisions using the 

analytic network process, RWS Publications Pittsburgh, PA, USA. 

mmm. mmm. Saaty, T. & Ozdemir, M. (2005) The encyclicon, a dictionary of decisions with 

dependence and feedback based on the analytic network process, RWS publications, Pittsburgh 

nnn. nnn. Saaty, T. & Kearns, K. (1985) Analytical planning, the organization of systems, RWS 

publications Pittsburgh, PA, USA 

ooo. ooo. Saaty, T. & Vargas, L. (1994) Decision making in economic, political, social and 

technological environments with the analytic hierarchy process, RWS publications, University 

of Pittsburgh. 

ppp. ppp. Saaty, T. & Vargas, L. (2006) Decision making with the analytic network process: 

Economic, political, social and technological applications with Benefits, Opportunities, Costs 

and Risks, Springer Science + Business Media, LLC. 

qqq. qqq. Saaty, T. (1980) The analytic hierarchy process, New York, McGraw-Hill. 

rrr. rrr. Saaty, T. (1990) Multicriteria decision making - The analytic hierarchy process, RWS 

publications, Pittsburgh, PA, USA.  



 

 8 

sss. sss. Saaty, T. & Vargas, L. (1994) Decision making in economic, political, social and 

technological environments with the analytic hierarchy process, RWS publications, University 

of Pittsburgh. 

ttt. ttt. Saaty, T. (2010) Principia Mathematica Decernendi: Mathematical principles of 

decisionmaking, RWS publications Pittsburgh, PA, USA. 

uuu. uuu. Saaty, T. L. and Vargas, L. G. (1984a) “Inconsistency and Rank Preservation”, Journal 

of Mathematical Psychology, Vol. 28, pp. 205-214 

vvv. vvv. Saaty, T. L. and Vargas, L. G (1984b) “The Legitimacy of Rank Reversal”, Omega, Vol. 

12, pp. 513-516 

www. www. Sachan, A., & Datta, S. (2005). Review of supply chain management and 

logistics research. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 35 

(9), 664– 705. 

xxx. www. Saaty, T. (1986) Axiomatic foundation of the analytic hierarchy process. Management 

science, Vol. 32, No. 7, pp. 841-855. 

yyy. yyy. Salo, A. & Hamalainen, R. P. (1997) On the measurement of preferences in the analytic 

hierarchy process. Journal of Multi-Criteria Decision Analysis, vol. 6/6, pp 309-319. 

zzz. zzz. Sarkis,  J.  (2003).  A  strategic  decision  framework  for  green  supply  chain  

management. Journal of Cleaner Production, 11 (4), 397–409. 

aaaa. aaaa. Sarkis, J. (2006). Greening the Supply Chain. London: Springer-Verlag. 

bbbb. bbbb. Sasidhar, M. & Min, K. J. (2005) Decision support models for the selection of 

internet access technologies in rural communities. Telemat. Inf., 22 (3), 201-219. 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

. 

 

 


