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 چالش ها و مزایای زنجیره تأمین معکوس
 

 2صدیقه قضاوی، 1دکتر ناصر خانی

 
  چکیده

رگشتی از محصوالت بتوانایی بازیابی ارزش معکوس به دلیل قوانین زیست محیطی، اهمیت اقتصادی و لجستیک ی گذشته در طی دهه

ه اخیر در این حوزه، کتحقیقات  .زنجیره تأمین تبدیل شده استعنصر کلیدی در یک و به نموده بسیاری دریافت توجه  ،و استفاده شده

 و را بررسی نموده اند که بر روی زنجیره ی تامین کارآمد و بادوام اثر دارند های محیطی و اقتصادی، مسائل و چالشباشدمیالبته محدود 

، موضوعی وسیع و بین به این که زنجیره ی تامین معکوس توجهبا  .را مد نظر داشته اندها  الی و اقتصادی شرکتنهایتاً  بهبود عملکرد م

در آغاز راه،  .وجود داردتحقیقات در این زمینه  ، فرصت های کافی برای رشد و توسعه یشودت و شامل حوزه های مختلفی میرشته ای اس

 .باشدیش روی آن میهمیت و چالش های پاو همچنین،  ، مراحل زنجیره ی تامین معکوسمعرفی زنجیره ی تامین معکوسمقاله هدف این 

ند کچنین افراد فعال و مدیران کمک می، به محققان و همس که در این تحقیق ارائه شده استویژگی های مربوط به زنجیره ی تامین معکو

 .سطح عملکرد خود را ارتقاء بخشندبا آشنائی با زنجیره تامین معکوس تالش کنند  که

زنجیره تأمین مستقیم،زنجیره تأمین معکوس,مدل متمرکز زنجیره تأمین معکوس،مدل غیر متمرکز زنجیره تامین : کلیدیکلمات 
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 مقدمه  -1
 افزایش رقابت در محیط کسب و بادر دهه ی اخیر،  .ره ی تامین مستقیم خود بوده اندزنجی به دنبال بهبود فرآیند، شرکت ها از دیرباز

زنجیره تأمین معکوس در از سال های دور جالب است بدانیم  .عکوس اهمیت بیشتری پیدا کرده استبهینه سازی زنجیره ی تامین م ،کار

دد قطعات خودرو های کار و احیای مجکه کارخانجات به بازیافت  ،خودرو سازیدر صنعت از دیرباز طور مثال ب ،عمل وجود داشته است

 .پرداخته اندمیکرده 

ضرورت  ( در تحقیقی به1831ت )حقیقازجمله  .در سال های اخیر پژوهش هایی پیرامون زنجیره تأمین معکوس صورت گرفته است

طراحی درمورد ( 1832رباف و همکاران )شه توان به پژوهشپرداخته است. همچنین می مدیریت زنجیره تأمین و نقش لجستیک معکوس

به ارائه ی مدل ریاضی ( در پژوهش خود 1830و همکاران ) یاوری .اشاره کرد مدل ریاضی برای مکان یابی تسهیالت در لجستیک معکوس

 ( به بررسی و تحقیق پیرامون طراحی1830و همکاران ) حسین زاده .لجستیک معکوس پرداختندمسئله ی زمان بندی سه مرحله ای مونتاژ 

( 1831همکاران ) حسینی وهمچنین . ژنتیک پرداختند الگوریتم از استفاده با عدم قطعیت شرایط در معکوس لجستیک شبکه سازیه بهین و

در این  .تحقیقی انجام داده اند در مدیریت لجستیک معکوس و جریان های برگشتی RFIDنقش تکنولوژی اطالعات و فناوریدر مورد 

 .باشدمی اهمیت استراتژیک آنو مراحل  ،فرآیند زنجیره ی تامین معکوس قصد ما روشن تر کردنمقاله 

 3معرفی زنجیره تأمین معکوس -2
 انجام مختلف هایبخش  دررا  لجستیک های عالیتف ها، سازمان بودند و مجزا هم از کامال تامین های زنجیره ،1310 سال از قبل

 و گذاشتندمی اشتراك به را اطالعات ندرت به سازمان آن هایبخش و  شدندمی اجرا یکدیگر از منفک کامال بطور ها فعالیت این .دادندیم

 امروزه، کننده در نظر بگیریم مصرف برای خدمات و تهیه کاال کامل فرآیندرا  تأمین زنجیره اگر.ردندکمی نگاه یکدیگر به رقیب چشم به

 توانندنمی ها شرکت که ای گونه به است ها شده شرکت به فشارهایى افزایش موجب سریع، رسانى خدمت و باال کیفیت برای مشترى تقاضای

کنترل  کاال، نگهدارى مواد، تولید و تهیه تقاضا، و عرضه ریزى برنامه نظیر هایى فعالیت اساس، این بر .برآیند امور تمام عهده از تنهایى به

 صورت عرضه زنجیره یک به شکل اینک شد،می انجام شرکت سطح در همگى قبال که مشتری به خدمت ارائه و تحویل توزیع، موجودى،

 تعیین و گذاری هدف سازنده، متعدد های شرکت با برخورد نحوه جمله از مدیریتی های فعالیت شامل تأمین زنجیره طورکلی به. پذیردمی

 غیره و متعدد مشتریان به بهتر خدمات ارائه ،4لجستیک بازاریابی، سازنده، های شرکت کیفیت ارتقاء خارجی، و داخلی خرید های استراتژی

 فرایند از بخش آن لجستیکبه صورت دقیق تر،  .(1831حقیقت، ) شودمی محسوبزنجیره  این در مهم مراحل از یکی لجستیک و گرددمی

ما  اطالعات و خدمات کاالها، انبارش معکوس، و جلو به رو جریان کارای و مؤثر کنترل و اجرا ریزی، داربرنامه عهده که است تأمین زنجیره

 لجستیک یکلطور به .(2000، لجستیک مدیریت )انجمن باشدمی مشتریان نیازهای سازی برآورده جهت در مصرف نقطه و مبدأ نقطه بین

 :(1831حقیقت، )گرددمی زیر موارد شامل لجستیک های فعالیت عمده. یکدیگرند ملزوم و الزم همگی که استفعالیت  هفت شامل

 خدمات به مشتریان 

 موجودی( مدیریت و ریزی تقاضا )برنامه برای ریزی برنامه و بینی پیش 

  تدارکاتتأمین و 

 نگهداری 

 انبارداری 

 مواد توزیع 

 معکوس لجستیک 

 دقیقاً، این حرکت کاالها. دارد یعنی از طرف مشتری به تولید کننده، اشاره به حرکت معکوس کاالها 1معکوسلجستیک با این وصف، 

ول در ط به سمت مصرف کنندهید کننده باشد که طی آن کاالها از طرف تولکاالها در طی زنجیره ی تامین می بالعکس حرکت سنتی

زنجیره ی  ،به طور خالصه. برسد کننده به دست مصرف کننده تا نهایتاً کاالی تولید شده توسط تولید کردندزنجیره ی تامین حرکت می
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به .باشدپیاده سازی و کنترل موثر بودن و کارآمدی حرکت معکوس کاالها در زنجیره ی تامین می ، فرآیند برنامه ریزی، تامین معکوس

 توجه فرمایید. 1شکل 

که کاالها و محصوالت حداقل یک باشند زنجیره ی تامین معکوس می در نمونه ای از فعالیت های عملیطور مثال فرآیند های زیر ب 

ز عمده فروش ) مثالً از مشتری به خرده فروش و یا از خرده فروش به عمده فروش و یا ا گردندطول زنجیره ی تامین به عقب بر میقدم در 

 : به تولید کننده (

 بازگشت محصوالت و کاالها و مدیریت به کارگیری و استفاده و یا عرضه ی مجدد آن ها،  

 تولید مجدد و یا تعمیرات کاالهای برگشتی برای عرضه ی مجدد و یا به کارگیری در فرآیند تولید،  

 شرکت های اجاره ی ماشین آالتگشتی از اشین آالت و تجهیزات مرجوعی و برمدیریت و فروش م.  

 بازگشت موجودی، برای گارانتی و پشتیبانی به کارخانه نمونه های دیگری از زنجیره تامین معکوس در موارد بازگشت کاالها 

 وسطتیا درخواست بازگشت کاالها ، بازگشت کاالها بعد از مستهلک شدن به تولید کننده، اضافه ی عمده فروش ها به کارخانه

است تویوتا برای بازگشت درخو برای نمونه می توان ازد کننده برای برطرف کردن نقص های محصول می باشد که تولی

 .(6،2011)کومار یاد نمود م ترمز در چند سال پیش رابرای رفع نقص سیستخودروهایش 

 اهداف زنجیره تأمین معکوس -3
به سازمان ها و شرکت ها و فراهم آوردن مزیت رقابتی برای آن ها ایفا  زنجیره ی تامین معکوس اهداف گوناگونی را در برتری بخشیدن

 می کند ؛ این اهداف می تواند شامل موارد زیر باشد:

  ها و یا تولیدکننده ها،ها و واسطهبه دست آوردن کاالها و محصوالت کارکرده و کهنه ی مشتری ها توسط دالل 

  در بخشی از زنجیره ی  رای بازرسی و طبقه بندی و عرضه ی مجدد برای کاربرد بازگشت کاالها به کارخانه و یا تاسیسات ب

 تأمین، 

  ارزیابی وضعیت کاالهای برگشتی برای گرفتن سودآورترین تصمیم در مورد کاربرد مجدد آن محصوالت یا تصمیم گیری این که

به عنوان کاالی دست دوم به بازار عرضه شوند و یا  این کاالها مجدداً چگونه به کار گرفته شوند، برای مثال آیا تعمیر شوند و

 قطعات آن ها از هم جدا شود و مجدداً قطعات سالم آنها در فرآیند تولید به کار گرفته شود،

  برگشت به کارخانه برای برگرداندن تنظیمات و ویژگی های آن به حالت اولیه و گارانتی و تعمیرات الزم برای عرضه ی مجدد آن

 به مشتری،

 (.2004و همکاران، 7ایجاد بازارهای کاالی دست دوم برای فروش مجدد محصوالت تعمیرشده یا بازیافت شده )بلکبرن 

تواند گرفته شود. بعضی شرکت ها با همه ی کاالهای مرجوعی مانند هم برخورد انواع مختلفی از تصمیمات برای عرضه ی مجدد می

ای معیوب در نظر می گیرند. در حالی که بسیاری از کاالهای مرجوعی ممکن است نو باشند و کنند و همه ی آن ها را به عنوان کاالهمی

 اصالً به کار نرفته باشند و این ها می توانند مجدداً به زنجیره ی تامین روبه جلو برای فروش مجدد بازگردند. برخی کاالهای برگشتی می

ی توانند به عنوان کاالهای تعمیری در بازارهای کاالهای دست دوم به مشتریانی که توانند به عنوان ضایعات به فروش برسند. برخی نیز م

ای ریا مایل نیستند و یا توان مالی خرید کاالی نو را ندارند، برای ایجاد یک جریان درآمدی اضافی، به فروش برسند. کاربرد متداول دیگری ب

ئه ی خدمات گارانتی و پشتیبانی به محصوالت فعلی می باشد که نهایتاً هزینه ی استفاده ی کاالهای برگشتی، تامین قطعات الزم برای ارا

(.زنجیره ی تأمین معکوس، تنها در جهت سودآوری بیشتر نیست. در 2011کند )کومار،خدمات گارانتی و پشتیبانی را برای شرکت کم می

ای کهنه و قدیمی خود را از بازار جمع آوری کنند، به ویژه در مواردی کند که کاالهبرخی موارد الزامات قانونی، تولید کنندگان را مجبور می

که خطرات زیست محیطی می تواند به بار آورد. به طور مثال، کارخانه های تولید کننده ی یخچال در آمریکا، موظفند که همه ی کاالهای 

کار می رود، از بازار و از محیط زیست جمع آوری کنند. در کهنه و از رده خارج خود را به علت مواد خطرناکی که در ساخت یخچال ها به 

که هزینه کند، بلاین موارد، در صورتی که زنجیره ی تامین معکوس به درستی مدیریت نشود، نه تنها منافع اضافی برای کارخانه ایجاد نمی
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 انجات الستیک سازی موظفند یک الستیک کهنه را بههای سنگینی قانونی را نیز به آن تحمیل می کند. در مثالی دیگر، در اروپا نیز کارخ

 ازای هر الستیک نو از بازار جمع آوری کنند. با توجه به آنچه ذکر شد زنجیره تأمین معکوس اهمیت روزافزونی یافته است. 

 

 

 

 
 بازیافت

 

 

 

 
 (1331)حسین زاده، معکوس و مستقیم لجستیک در کاال جریان. 1 شکل

 

 اهمیت زنجیره تأمین معکوس -4
 ،درباره ی اهمیت زنجیره ی تامین معکوس. کندنقش مهمی را در کشورهای پیشرفته بازی می ، زنجیره ی تامین معکوسمدیریت 

 هابه مراکز خرید و فروشگاه شود به نحویدرصد از کل کاالهایی که فروخته می 20ریکا در آم، که طبق آمار استخراجی یمکافی است بدان

 محصوالت :شوندمرجوع می  گوناگونیدالیل  به مواد و محصوالت .(در همه ی صنایع یکسان نیست ،ین رقما)البته .شودبازگردانده می

 محصوالت فروش دارند، ارزش هنوز که عمرشان چرخه مرحله پایانی در محصوالت شوند، استفاده یا تعمیر دیگر توانند بار می که شده خراب

با  .(1831، و همکاران )ترابی مواد خطرناك و ضایعات و شده داده پس محصوالت فروشان، قفسه های خرده در موجود ناخواسته یا و نرفته

مهمی  می تواند نقش، در شرایط اقتصادی به شدت رقابتی فعلی، مدیریت مطلوب زنجیره ی تامین معکوس، این نرخ باالی بازگشت کاالها

ه اهمیت زنجیره تامین معکوس به دالیل زیر ب. افزایش حاشیه سود شرکت ها و یا هر دو بازی کند، را در کاهش هزینه های شرکت ها

 سرعت در حال افزایش است :

 مجدد آن ها به شررکل  شرررکت ها و کارخانجات منافع قابل توجهی را از به دسررت آوردن مجدد کاالهای کارکرده و اسررتفاده ی

 ،آورندهای مختلف به دست می

   کارآمد در بازگشت کاالها  فشار روزافزونی بر شرکت ها برای فراهم کردن فرآیند های موثر و   ، با توجه به رقابت شدید شرکت ها

ست   شرکت ها متوجه شده اند که برای   ، به ویژه که امروزه با افزایش فروشهای اینترنتی و فروش های کاتالوگی . پدیدار گشته ا

باید سیاست و فرآیند های بازگشت کاالی مناسبی      به همراه دارد، نیز کم کردن ریسک و جلب اعتماد مشتری که وفاداری او را  

  ،م کنند تا بتوانند در رقابت موفق باشندرا فراه

  با کم شرردن چرخه ی عمر کاالها و محصرروالت به علت معرفی محصرروالت و کاالهای جدید در مدت زمان کمتر در سررال های

از مد افتاده و یا بازگشررت موجودی های ، شرررکت ها متوجه شررده اند که برای بازگرداندن کاالهای کهنه و از رده خارج ، اخیر

باید فرآیند ها و ، قابلیت فروش خود را از دسررت داده اند، ده در دسررت نمایندگان فروش که به علت معرفی کاالهای جدیدمان

 ،بازگشت طراحی و پیاده سازی کنندمؤثری را برای سیاست های 

  ستی جدید از طرفی سی  قوانین محیط زی شرکت ها را مجبور می ب ه ب، مستهلک خود کند که محصوالت کهنه و قدیمی و  اری از 

ست        ست در آن ها به کار رفته ا سیب زننده به محیط زی صوالتی که مواد خطرناك و آ و  یط جمع کنندرا از مح، ویژه برای مح

 .(2011)کومار، رو به افزایش است تعداد این قوانین 
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 مین معکوس طراحی زنجیره ی تأ -5
د تصمیمات مور. کنندمان و هزینه نقش اصلی را بازی میدو عامل زدر تصمیم گیری برای طراحی سیستم زنجیره ی تامین معکوس 

طبق این موضوع برای روشن تر شدن . کاالها باشد منعکس کننده و منتج از ارزش زمانباید  نیاز برای طراحی زنجیره ی تامین معکوس

 :وندشتقسیم می کاالها و محصوالت به دو گروه، (1331)مدل فیشر

  به عنوان مثال می توان به کاالهایی نظیر مبلمان. تقاضرررای قابل پیش بینی و چرخه ی عمر محصرررول طوالنی: با 8عملیاتی،  

 . لوازم خانگی غیر الکترونیکی اشاره کرد

  برای مثال کاالهایی نظیر لوازم الکترونیکی پیشرررفته. : تقاضررای متریر و نامشررخص و چرخه ی عمر کوتاه 9ابداعی و خالقانه،  

 . گیرندپ تاپ در این گروه قرار مییل و لموبا

 دهد:پیشنهاد می معکوس مینزنجیره ی تأ برای طراحی چارچوب بنیادی( دو 1331فیشر)

  برای طراحی زنجیره ی تامین کاالها و محصرروالت که تحویل و جابجایی کاالها با هزینه ی پایین  سرریسررتم کارآمد :10کارآمد

صلی را دارد  سب می  اهمیت ا شد منا ستم    این. با ست     سی شان کوتاه نی شتر برای کاالهای عملیاتی که چرخه ی عمر رد کارب، بی

ستم زنجیره تامین کارآمد   . دارد سی ستفاده نمود   11از مدل متمرکز  توان، میبرای طراحی  شر ا کاالهای ، در مدل متمرکز. فی

به مراکز ، به حد معینی رسرریدشرروند و وقتی تعداد آن ها فروشررندگان در یک محل جمع آوری میبرگشررتی خرده فروشرران و 

برای آشررنایی با . شرروندفرسررتاده میو یا فروش مجدد در بازارهای دسررت دوم بازیافت ، مسررتهلک کردن، مربوطه برای تعمیر

 . توجه شود 2به شکل شماره ی ، ساختار مدل متمرکز
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  برای طراحی زنجیره ی تامین کاالها و محصوالت که سرعت تحویل و پاسخگویی اهمیت اصلی را  سیستم پاسخگو :12پاسخگو

راحی برای ط. کاربرد دارد، گیرنددر گروه ابداعی و خالقانه جای میسیستم بیشتر برای کاالهایی که این . باشدمناسب می دارد

به ، کاالهای برگشتی، در مدل غیر متمرکز. استفاده نمود فیشر18از مدل غیرمتمرکز  توانمی، سیستم زنجیره تامین پاسخگو

بازیافت و یا فروش مجدد در بازارهای دست ، مستهلک کردن، محض دریافت توسط خرده فروشان به مراکز مربوطه برای تعمیر

 . توجه شود 8به شکل شماره ی ، برای آشنایی با ساختار مدل متمرکز. شوندمیدوم فرستاده 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 (1331زنجیره تامین معکوس )فیشر،  مدل غیر متمرکز  .3شکل شماره 

برای جابجایی کاالهای عملیاتی مناسب اند که تقاضای قابل ، مین تحت چارچوب کارآمدتأیستم های طراحی شده ی زنجیره ی س

سیستم های طراحی شده تحت چارچوب پاسخگو برای جابجایی کاالهای ابداعی و خالقانه مناسب . پیش بینی و چرخه ی عمر طوالنی دارند

 به جدول شماره یک توجه نمائید. .(1331ر،) فیش اند که تقاضای متریر و نامشخص و چرخه ی عمر کوتاه دارند
  زنجیره ی کارآمد زنجیره ی پاسخگو

-   کاال با چرخه ی عمر طوالنی 

  - کاال با چرخه ی عمر کوتاه 

 ی عمررابطه ی سیستم کارآمد و پاسخگو با چرخه.1جدول                                    

ه ی یک سیستم زنجیر، کند و در عوضرعت را فدای کم کردن هزینه ها میتامین کارآمد سیک سیستم زنجیره ی ، بر طبق نظر فیشر

حمیل نه ی بیشتری را به شرکت تهزی، تمرکز بر سرعت دارد که معموالً سرعت بیشتر در تحویل و جابجایی کاال و محصوالت، تامین پاسخگو

ه دقت بمین ی تأ همیت سرعت و هزینه در زنجیرها باید، معکوستامین در طراحی سیستم زنجیره ی ، با توجه به دیدگاه فیشر. کندمی

شود و نهایتاً راه حلی میانه اتخاذ شود که هم تاخیرات را کم کرده و سرعت الزم در انتقال کاالها و محصوالت را فراهم کرده و هم بررسی 

  .(2004ران، )بلکبرن و همکا زه به شرکت و سازمان تحمیل ننمایدهزینه ای بیش از اندا
 چالش های پیش روی زنجیره تأمین معکوس -6

این یکی از . چالش های زیادی پیش روی شرکت ها و مدیران وجود دارد، در پیاده سازی سیستم های زنجیره ی تامین معکوس

 ها به ویژهبسیاری از کاالچرخه ی عمر کم شدن باشد که به علت ین معکوس سریع تر مینیاز به سیستم های زنجیره ی تام، هاشلچا
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 ی از موقع بازگشت این نوع کاالهازمان بیشترمدت هر چه . شوداین نیاز بیش از پیش احساس می، کاالهای الکترونیکی و کاالهای مد روز

ن بنابراین فراهم کرد. شوندمید و در مدت نسبتاً کوتاهی از رده خارج ندهیبرگشتی به تدریج ارزش خود را از دست م تآن محصوال، بگذرد

 .(2004، ) بلکبرن و همکاران خواهد بود هابرای سازمان یک زنجیره ی تامین معکوس پاسخگو و سریع یکی از الزامات کنونی و آینده

ین ا. باشدمیبر قوانین حفاظت از محیط زیست  فزاینده ی بسیاری از کشورها تاکید، هاهای پیش روی شرکتی دیگر از چالشیک

ورتی در ص. کنندآوری دارد که ضایعات و کاالهای مستهلک شده ی تولیدی شان را از بازار جمع های تولید کننده را برآن میین شرکتقوان

ر شرکت اگ، و ثانیاً کندتحمیل میبه واحد تجاری را اوالً هزینه ی سنگینی ، وجود نداشته باشد در سازمان که یک زنجیره ی معکوس کارآمد

. تجاری تحمیل خواهد شد اتها بر موسساز سوی دولتجریمه های سنگین و کمرشکنی ، نشود اشجمع آوری کاالهای فرسودهموفق به 

آن ها به حساب یک ضرورت برای ، کنند که یک زنجیره ی معکوس تامین کارآمدبیش از پیش احساس می سازمان های امروزیبنابراین 

 .(2011، )کومار آیدمی

رقابت  با افزایش. بار مالی فزاینده ی افزایش کاالهای برگشتی به شرکت ها می باشد، مسائل زنجیره ی تامین معکوسیکی دیگر از 

مجبورند سیاست های  بیشتر مشتریو وفاداری آن ها برای رقابتی ماندن در زمینه ی خودشان و جلب اعتماد ، بین شرکت های تجاری

واهند شود که کاالهای بیشتری بازگشت خپیش بینی می، در نتیجه. ری را به مشتری ها ارائه دهندبازگشت کاالی وسیع تر و سخاوتمندانه ت

افزایش کاالهای برگشتی به خودی خود بار مالی زیادی . مجبورند یک یا چند ایستگاه در زنجیره ی تامین به عقب برگردند شرکت ها  شد و

توانایی تفکیک بین کاالها در مبدأ را نداشته باشند و همچنین برنامه ، ی که شرکت هادر صورت. را برای شرکت تجاری به بار خواهد آورد

در نهایت به علت عدم ارائه ی خدمات مناسب در زمینه ی سیاست های ، ریزی مناسبی برای زنجیره ی تامین معکوس شان نداشته باشند

 .(2004، ) بلکبرن و همکاران میدان رقابت کنار زده خواهند شداز ، برگشت کاال و یا هزینه های زیاد زنجیره ی تامین معکوس شان

با  .(2012، ) لکس نیز از چالش های پیش روی شرکت ها در طراحی زنجیره ی تامین شان می باشد کاالی برگشتی در مبدأ ارزیابی

مثالً  ؛همه ی آن ها برخورد یکسانی صورت گیردبنابراین نباید با ، باشنددارای عمر یکسانی نمیتوجه به این که همه ی کاالهای برگشتی 

یک  ،دست دوم به فروش برسدتواند مجدداً توسط شرکت در بازار کاالهای کوچک دارد و با یک تعمیر جزئی مییک کاال فقط یک عیب 

ه مجدداً درفرآیند تولید بمستهلک شده است و در نتیجه باید قطعات آن از هم جدا شوند و تفکیک شوند و قطعات قابل استفاده آن کاال 

ه بندی ر نتیجه با یک بستکامالً نو است و مشتری کاال را به علت دوست نداشتن رنگش پس داده است و د، یک کاالی برگشتی ، یاکار رود

وقتی  .نخواهد داشتاست و هیچ کاربردی  یا این که یک کاال کامالً مستهلک و غیر قابل استفاده ،تواند دوباره به بازار عرضه شودمجدد می

اول این که نیاز نیست که همه ی کاالها به ابتدای  ؛دو مزیت برای شرکت خواهد داشت، از هم تفکیک شوند در مبدأاین کاال ها بتوانند 

 مدت، فادهباعث می شود که کاالهای قابل است، ثانیاً. برگردند و در نتیجه نقش مهمی در کاهش هزینه ها خواهد داشت زنجیره ی تامین

 .توانند در محل مناسب شان مورد استفاده قرار گیرندبا سرعت بیشتری می نهایتدر  و نیابدارزششان کاهش زیادی معطل نمانند و زمان 

برخی به تازگی اقداماتی که جمله از . نقش مهمی در کاهش هزینه و افزایش سرعت زنجیره ی تامین معکوس بازی خواهد کرد، از این رو

قرار دادن کیت های الکترونیکی ارزان قیمتی در ، شان انجام داده اندها و محصوالت گران قیمت بازگشتی رای ارزیابی عمر کاالها بشرکت

عمر باقی مانده ی هر یک از قطعات دستگاه را نشان دهد و به شرکت ها کمک کند ، آن کاالها است که می تواند با وصل شدن به کامپیوتر

ی سالم و معیوب دستگاه را از هم تشخیص دهند و عمر باقی مانده ی هر یک از قطعات را بفهمند و در نهایت که به آسانی قسمت ها

  .(2004)بلکبرن و همکاران، تصمیم بگیرند که با آن محصول برگشتی چه برخوردی شود

  و توصیه هایی برای مدیران نتیجه گیری
د یک نوانتره ی تامین معکوس مدیریت شوند میشد که کاالهای برگشتی در صورتی که به درستی در زنجی توضیح داده، در این مقاله

 ،که در صورت عدم مدیریت صحیح زنجیره تامین معکوساست در حالی این . دنمزیت رقابتی نسبت به سایر رقبا برای شرکت فراهم کن

 براییز نقائل هستند را زنجیره ی تامین مستقیم  که برای مدیران باید همان اهمیتیشوند.از این رو، مواجه میتهدید بزرگی شرکت ها با 

توصیه های زیر برای مدیران ارزشمند خواهد بود ، برای مدیریت یک زنجیره ی تامین معکوس موفق. قائل باشندزنجیره ی تامین معکوس 

: 

به ی به کاالهای برگشت، بسیاری از شرکت ها مانند شرکت بوش آلماندر . عنوان یک دارایی ارزشمند نگاه شودبه کاالهای برگشتی به 

 عات چرخه ی عمر محدودیبا توجه به این که بسیاری از قط. شود و نه یک جریان ضایعات غیر قابل استفادهعنوان دارایی ارزشمند نگاه می

مدیران این شرکت تاکید زیادی بر استخراج ، دهنده زودی ارزش خودشان را از دست میدر صورت عدم استفاده ی به موقع ب دارند و
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 . حداکثر منافع ممکن از کاالهای برگشتی دارند

درصدی محصوالت تامین کنندگان، همواره چالش بزرگی میان تولید کنندگان و مشتریان وجود داشته  20تا  11توجه به برگشت  با

ها نقش مهمی در تسهیل این چالش و تثبیت موقعیت تامین کنندگان در بر لجستیک معکوس و مدیریت برگشتیاز این رو توجه  است،

ی زنجیره ی تامین به عنوان یک اولویت و مدیریت زنجیره ی کارآمد و کارا به طراحیبهتر است مدیران ، از اینرو. بازار رقابتی خواهد داشت

 . (1831اران،همک )حسینی و نگاه کنند به چشم یک فرصتبه کاالهای برگشتی در سازمان و 

بسیار حیرت آور است که . در زنجیره تامین معکوس توجه شود زمان به عنوان یک مقیاس عملکرد ضروریبه عامل شایسته است 

 نند وککوس حرکت کند را اندازه گیری نمیکشد تا کاالهای برگشتی در زنجیره ی تامین معاز شرکت ها مدت زمانی که طول می بسیاری

با طوالنی شدن زمان برگشت شان شود و ارزششان کم می، در حالی که بسیاری از کاالها و قطعات با گذشت زمان. دهنداهمیت نمی به آن

. ه ی ارزششان را از دست می دهندعمد، در ایستگاه های زنجیره ی تامین معکوس و رسیدن به مقصدشان در زنجیره ی تامین معکوس

کاالهای و محصوالت الکترونیکی . االهایی که چرخه ی عمر محدود دارند بسیار مهم تر به نظر می رسدبه ویژه در مورد صنایع و ک، زمان عامل

 . (2004)بلکبرن و همکاران ، شوندعموالً در این دسته طبقه بندی میم

ابتدا باید . و چرخه ی عمر کاالها طراحی کنند حصوالتنوع م ،با توجه به نیاز سازمانزنجیره تامین معکوس را مدیران بهتر است 

شود سرعت کار را فدای می، در صورتی که کاالها دارای چرخه ی عمر طوالنی باشند. مشخص شودن کاالها و محصوالتشای عمر چرخه

باشد  داشتهرعت کمتری نحوی طراحی و مدیریت کرد که سبه را  معکوس سیستم زنجیره ی تامینتوان کاهش هزینه ها کرد ؛ به قولی می

برای شرکت و سازمان هزینه بر است و با افزایش سرعت ، معکوستامین ی معموالً افزایش سرعت زنجیره. کاهش یابدها و در عوض هزینه

ز ابه خاطر این که ، تر استن معکوس متمرکز معموالً کم هزینهیک سیستم زنجیره ی تامی. شودزینه ی اضافی به سازمان تحمیل میه

ند تا حجم کاالهای برگشتی به مقدار و ککه صبر می نحوه ی عمل سیستم متمرکز به این صورت است. بردد مقیاس بهره میمزیت اقتصا

کند که در نتیجه ی آن با توجه به مدت انتظار جهت عکس زنجیره ی تامین ارسال میتعداد مشخصی برسد و سپس همه را یکباره در 

بر عکس در سیستم زنجیره ی تامین معکوس غیر . یابدسرعت زنجیره تامین کاهش می، رگشتی به مقدار مورد نظربرای رسیدن کاالهای ب

رد، ت روی آن صورت بگیگیرند و به مکانی که باید عملیازمان رسیدن مورد ارزیابی قرار میکاالهای برگشتی به طور انفرادی در ، متمرکز

نیز به  تریو البته سرعت بسیار بیش کندتحمیل میسیستم متمرکز  بیشتری نسبت بههزینه  ازمانبه س فرآیندشوند که این فرستاده می

در این راستای مدیریت بهینه . باشدچرخه ی عمر کوتاه دارند مناسب میو برای کاالها و محصوالتی که  دهدزنجیره ی تامین معکوس می

 واند بهتفناوری می. با هزینه ی کمتر شایان توجه استای رسیدن به سرعت بیشتر بر های جدیداز فناوریزنجیره تامین معکوس، استفاده 

والنی و های طتاخیرارزیابی وضعیت کاالهای برگشتی ممکن است به . ارزیابی وضعیت کاالی برگشتی با حداقل هزینه ممکن کمک کند

می توان  ،ایی که قبالً در مورد شرکت بوش مطرح شدهفناوریز با استفاده ا به عنوان مثال. مین معکوس بینجامدسرعت پایین زنجیره ی تا

 طوالنی ایهتاخیرزیافت مورد نظرش فرستاد به نحوی که ه محل باوضعیت کاالها را به صورت انفرادی در محل برگشت کاال ارزیابی کرد و ب

 .ناشی از سیستم متمرکز حذف گردد
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