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 چکیده 

 نیتام رهیزنج تیریحوزه مد نیاست که توجه محقق یچند رگذاریتاث اریو بس دیبه عنوان بخش جد نیتام رهیدر زنج یداریپا

و  یالملل نیب یجوامع، دولت ها، کسب و کارها، آژانس ها ،یعالوه بر حوزه دانشگاه. را به خود معطوف ساخته است

 . موضوع پرداخته اند نیابه   یا ندهیبه طور فزآ یرانتفاعیغ یها سازمان

 اتیبا استفاده از روش مرور ادب داریپا نیتام رهیمقاالت منتشر شده در حوزه زنج لیو تحل هیتجز ،ییمقاله به شناسا نیدر ا

 .میا پرداخته 1075تا  7991 یها سال نیب( SLR)کیستماتیس

 داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد نهیکه در زم یمطالعاتبا توجه به مطالعات صورت گرفته، این نتیجه حاصل شده است،  اکثر  

، انیم نیدر ا. پرداخته اند داریپا نیتأم رهیشبکه زنج یو طراح جادیلزوم ا د،یفقط به بحث و گفتگو در مورد فوا، وجود دارد

  .انجام شده است داریپا نیتأم رهیزنج یمدل برا کیارائه  یدر راستا زیاز مطالعات ن یتعداد کم

 

داریپا نیتام رهیزنج تیریمد دار،یپا نیتام رهیزنج ن،یتام  رهیزنج :واژگان كلیدي  
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 مقدمه 

را به خود  نیتام رهیزنج تیریحوزه مد نیاست که توجه محقق یچند رگذاریتاث  اریو بس دیجد یبه  عنوان بحث نیتام رهیدر زنج یداریپا

و در  یجهان تیبا توجه به اثرات رو به رشد جمع ن،یتأم رهیشبکه زنج یدر طراح یداریامروزه لحاظ کردن مفهوم پا. معطوف ساخته است

شده  لیتبد ستیز طیدوستداران مح ژهیها و مردم به و ها، دولت سازمان یبرا یبه موضوع مهم ،یسانان یها تیش فعالیآن افزا جهینت

 (.7991قاسمی و همکاران،)است

به کار  گرید کی یمعموالً به جا 9سبز نیتأم ی رهیزنج تیریو مد 1داریپا نیتأم ی رهیزنج تیریمد می، مفاه 7نیتأم ی رهیزنج اتیادب در

و  یاجتماع یداریپا ،یابعاد اقتصاد ی رندهیبرگ در داریپا نیتأم ی  رهیزنج تیریمد. فرق دارند گرید کیبا  یدو مفهوم کم نیروند، ا یم

 ی رهیزنج تیریسبز است و مد نیتأم ی رهیزنج تیریتر از مد عیوس داریپا نیتأم ی رهیزنج تیریمفهوم مد نیبنابرا. ستا یطیمح ستیز

های نوین و ایجاد تحوالت عظیم در  طی چند سال اخیر ظهور فناوری. باشد یم داریپا نیتأم ی رهیزنج تیریاز مد یسبز بخش نیتأم

های مختلف برای  را بیش از پیش ضروری ساخته است، به طوریکه سازمان داریزنجیره تامین پا یتبازارهای جهانی، لزوم توجه به مدیر

مقاله  نیدر ا نیبنابرا .باشند می داریبه استفاده از تئوری های مدیریت زنجیره تأمین پا ایجاد، حفظ موقعیت و جایگاه رقابتی خود، ناگزیر

ی و خارج یمقاالت داخل یو بررس داریپا نیتام رهیاستفاده از زنج تیاهم  لیلزوم و دال ، نیتام رهیزنج تیریو مد یداریمفهوم پا یبه بررس

 .میپرداز یم یآت شنهاداتیو ارائه پ یریگ جهینت انیبه ب تینها حوزه  و در نیدر امنتشر شده 

و تعیین تعداد مقاالت منتشر شده در هر ژورنال در این حوزه و  ( SLR)جنبه نوآوری این مقاله، استفاده از روش مرور ادبیات سیستماتیک

و  سیستماتیک اتیمرور ادب انیم یادیز اریتفاوت بسباید به این نکته توجه داشت ،   .شاخص های ارائه شده در این مقاالت می باشد

 ییمسائل پژوهش نبوده، و توانا یتکامل ریس قیعم لیو تحل هیو تجز ییمعمول قادر به شناسا اتیمرور ادب. وجود دارد یمعمول یها مرور

 .پژوهش را ندارد شیکشف گرا

 :معرفی و ذكر تعاریف

 :4پایداري

  Linton et al )عبارت است از، استفاده از منابع برای رفع نیازهای نسل حاضر بدون آنکه توانایی نسل آینده را به مخاطره بیاندازد  

اروپا در  یو اتاق بازرگان 1002در سال  کایآمر یجمهور استیس یشورا) استمدارانیتوسط س یا ندهیبه طور فزآ یداریپا (.1001،

 .(et al Mudgal ،1070)بحث شده است یمختلف فن یو مجله ها 1007مانند آنون در سال  ی، مطبوعات معروف(7991سال

 :تامین زنجیره   

ها و توزیع محصول نهایی را به  شبکه امکانات و اختیارات توزیع است که وظایف تهیه مواد و مصالح، تحویل این مواد و کاالها به واسطه 

 (.Opricovic et al ،1009)کنندگان به عهده دارد دست مصرف

 :داریپا نیتام رهیزنج تیریمد

 یم یطیو مح یاجتماع ،ینظر گرفتن سه بعد اقتصاد را با در نیتام رهیدر سراسر زنج یاطالعات و هماهنگ ،مواد  انیجر تیریمد 

 (.Seuring et al ،1002)باشد

 :نیتأم رهیزنج يداریمفهوم پا
اشاره  یدرون سازمان یندهایموثر فرآ یها با هماهنگ سازمان یو اقتصاد یطیمحزیست  ،یاجتماع یبه هدف ها یابیبه ادغام شفاف و دست 

 بردکار ن،یتأم رهیزنج طیو مح نیتأم رهیشبکه زنج یداریشامل، پا داریپا نیتأم رهیزنج تیریاعمال مد یدیکل یجنبه ها. دارد

 نیتأم رهیدر زنج یداریبا لحاظ کردن پا نیبنابرا، است یاجتماع یها تیکمال مسئول رفتنیو پذ ستیز طیدوستدار مح یها یاستراتژ

نظرگرفت و آنها را  در زینامساعد را ن یاثرات اجتماع نیو همچن یطیناگوار مح راتیتاث ،یمال یها یعالوه بر در نظرگرفتن سودآور توان یم

 (.7991قاسمی و همکاران،)کرد نهیکم

 انیبه تعادل م دنیرس یرا برا داریپا نیتام رهیزنج تیریمحققان مد. وجود دارد داریپا نیتام رهیزنج تیریمد نهیدر زم یاریبس یبحث ها 

 دیبا دار،یپا نیتام رهیزنج تیریاند و مطرح کرده اند که مد دهیکش ریبه تصو یطیمح یها یو نگران یاجتماع یعملکردها ،یمال یبازده ها

تعامل داشته باشند و در  یعیبا علوم طب یو جامعه شناس یروان شناس ،یاسیعلوم س ،یبرقرار نگه دارد که در آن انسان شناس را یروابط

 نیدهد، در ا یرا نشان م یمدل مفهوم کی( 7)شکل  (.Zhong ،1077 )،( Linton et al ،1001)شوند  ریو تفس تیریمد است،یتوسعه س
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بلکه به  ستین یطیمح ای یاجتماع ،یاقتصاد ،یمحدود به اهداف فرد شتریب دار،یپا نیتام رهیزنج تیریکه دامنه مد دیتوان د یشکل م

 .است نیتام رهیها در زنج اتیادغام آنها در همه عمل یسو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نیتأم رهیدر زنج يداریلزوم لحاظ كردن پا

 7920دهه  لیاز اوا شانیها تیفعال یطیمح راتیکاهش تاث یسازنده  برا یسازمان ها یو فشار بر رو یطیمح نیدر مورد قوان ینگران

 دنیرس یها سمیاز مکان یکی نیتأم رهیزنج یسازمان ها است، فشار بر رو یمنابع فشار بر رو نیاز مهم تر یکی ن،یقوان. شده است دیتشد

 .هدف است نیبه ا

را به  نیتام رهیزنج تیریحوزه مد نیاست که توجه محقق یچند رگذاریتاث اریو بس دیبه عنوان بخش جد نیتام رهیدر زنج یداریپا

 ندهیبه طور فزآ یرانتفاعیغ یو سازمان ها یالملل نیب یجوامع ، دولت ها، آژانس ها ،یعالوه بر حوزه دانشگاه. خود معطوف ساخته است

 .موضوع پرداخته اند نیبه ا  یا

 لیتبد یبه مسئله مهم رندیگ یدر نظر م شانیها یاستراتژ را در یطیمح ستیو ز یکه موضوعات اجتماع ییشرکت ها یبرا یداریپا

بدون به کار  یهر سازمان یطیمح ستیز یداریدر توسعه خود، آگاه هستند و پا یداریپا تیمسئول تیامروزه شرکت ها به اهم. شده است

 (.UNIDO ،1000)است  رممکنیغ داریپا نیره تأمیزنج تیریمد یها هیگرفتن رو

 :داریپا نیتام  رهیاستفاده از زنج دالیل

راجع به گرم شدن زمین، تخلیه منابع طبیعی،  ست،یز طیدوستداران مح ژهیو غیرانتفاعی، مردم به و یسازمان های دولت های نگرانی

توسعه یافته و نوظهور، باعث شده که بسیاری از  جوامع اقتصادیهای صنعتی در  استفاده از منابع تجدید ناپذیر و افزایش فعالیت

های اخیر، مسئولیت پذیری شرکتی، اجتماعی و زیست محیطی بخشی از  در سال. پایدار متمرکز شوند یر توسعه بازرگانسهامداران ب

همچنین . های سازمانی گشته است های تولیدی و خدماتی شده است و به شکلی مثبت، تبدیل به قاعده فعالیت اهداف مورد نظر سازمان

از مدیریت زنجیره تامین پایدار،  بخصوص در بخش های فرادستی زنجیره تامین  فادهها را به است ن عوامل دیگری نیز وجود دارند که سازما

عوامل خارجی عبارتند از مقررات قانونی، ماهیت فعالیت بازرگانی، رقبا و . این عوامل می توانند داخلی یا خارجی باشند. سوق می دهند

مدیریت ارشد، مشوق های پایدار تامین کنندگان و نیازهای مشتریان  دگاهداخلی عبارتند از دیعوامل (. هاNGOمانند )اقدامات سهامداران 

(Agerun et al ،1071.) 

 :داریپا نیتام رهیموانع اجراء زنج

ت مدیری: مقاومت از چندین منبع ایجاد می شود که عبارتند از. در برابر تغییر، همواره در تمامی سازمان ها دیده می شود مقاومت

تامین، هزینه ها، اهداف عملیاتی، منابع انسانی و  رهیارشد، موارد مالی، مکان، ظرفیت سیستم، فرهنگ، نوع فعالیت بازرگانی، ساختار زنج

، قیمت (ROI5)هیهزینه های مالی،  نرخ بازگشت سرما: تامین عبارتند از رهیبرخی از مهمترین موانع ناشی از زنج. مدیریت دانش

محصول، تعهد مدیریت ارشد، فرهنگ سازمانی شرکت تامین کننده، ظرفیت تولید، منابع انسانی، ساختار زنجیره تامین، مکان جغرافیایی 

 . از این دست هستند مواردیهای تامین کننده و  و اندازه شرکت

 :داریپا نیتام رهیو مشوق هاي زنج فواید

(1111ژانگ،)مدل مفهومی زنجیزه تامین پایدار .(1)شکل   
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پذیری و  پایدار،  برای رقابت پذیر بودن سازمان از لحاظ قیمت، کیفیت، قابلیت اعتماد، انعطاف نیتام  رهیاز مدیریت  زنج استفاده

کردن  تامینرضایت مشتری، کیفیت، نوآوری، اعتماد، سرعت : تامین پایدار عبارتند از رهیفواید مدیریت زنج. پذیری اهمیت دارد مسئولیت

تامین پایدار باید  رهیبه هنگام استفاده از مشوق های مدیریت زنج. منابع، موجودی بهینه، انعطاف پذیری ، زمان رهبری و کنترل هزینه ها

 لید،بازتو، حمل و نقل سبز، تولید سبز، بازیافت، ISO 14001توان به استاندارد  موارد باال را مورد توجه قرار داد؛ از جمله این عوامل می

 . طراحی محصوالت و فرایندهای سبز، کاهش بقایای کربن و ارزیابی سیکل زندگی محصوالت اشاره کرد

و  ستیز طیبر مح یجهان تیبا توجه به اثرات، روند رو به رشد جمع ن،یتأم رهیشبکه زنج یدر طراح یداریامروزه لحاظ کردن مفهوم پا

شده  لیتبد ستیز طیدوستداران مح ژهیها و مردم به و ها، دولت سازمان یبرا یضوع مهمبه مو ،یانسان یها تیفعال شیآن افزا جهیدر نت

و  (داخلی و خارجی) داریپا نیتام رهیصورت گرفته در زنج یها پژوهش کیبه تفکبعد   قسمتدر  (.7991قاسمی و همکاران،)است 

 .شود یپرداخته م نهیزم نیارائه شده در ا یکردهایرو
 

 :موضوعمروري بر ادبیات 

6)کیستماتیس اتیمقاله از روش مرور ادب نیا در
SLR )کیستماتیس اتیاستفاده شده است،  مرورادب(SLR ) عبارتست از

. به طور موجز و شفاف افتهیو ارائه  جینتا قیمشخص، تلف یارهایآنها براساس مع یابیمطالعات مربوطه، ارز افتنیجستجو و 

 یریگ میو کمک به تصم یا مطالعات مداخله یادیاز تعداد ز یریگ جهیتو ن یخالصه ساز ک،یستماتیس اتیهدف از مرورادب

کلمه  2 تیمقاالت مختلف با محور یو بررس یا کتابخانه  قیمطالعات دق قیپژوهش از طر ازیمقاله اطالعات موردن نیدر ا. است

 یها گاهیو از پا "یطیمح ستیز یداریاپ"و  "یاقتصاد  یداریپا"، "یاجتماع یداریپا"، "داریپا نیتام رهیزنج تیریمد"یاصل

 .استخراج شده است گری، کتب  و  منابع  دScholar " "Civilica"،"Emeraled"   ،""Elsevier"،رینظ یو خارج یمعتبر داخل

 

 یو طراح داریپا نیتام رهیزنج تیری، مدیداریپا ن،یتام رهیزنج یمفهوم یدر مقاله خود  به بررس( 7991)و همکاران یقاسم

 نیانجام گرفته، در ا( ینارگون -یژانگ و نارگون  یمدل ساز) یها یدو نمونه از مدل ساز یو معرف داریپا نیتام رهیشبکه زنج

 .پرداخته اند  نهیزم

 یها اند و  شاخص پرداخته یداریمطالعات گذشته در حوزه پا لیو تحل یدر مقاله خود به بررس( 7991)و همکاران  یامباشیخ

 یداریشاخص پا 11،یپرسش نامه و مطالعات آمار هیاز خبرگان و ته یو پس از  انجام  نظرسنج یآنها را جمع آور یکل

در  یو خدمات یدیوجوه تول یو در تمام نیتام رهیبر زنج یکل دیبا د ها شاخص. مشخص کرده اند نیتام رهیدر زنج رگذاریتاث

 .متفاوت است ینسبت یدارا نیتام رهیمختلف زنج یها هر کدام در بخش ریاند که تاث نظر گرفته شده

حوزه  نیمهم در ا یها تیبه فعال یبه صورت اجمال ،یداریاز پا یفیدر مقاله خود، پس از ارائه تعر( 7991)و همکاران نیچوب

که  یعوامل است و شدهو ضرورت وجود هر بخش اشاره  کی، لجستنیتام رهیعوامل چرخه مانند، زنج تیاشاره کرده اند و در نها

گسترده در  راتییکه با وجود تغ کنند یم انیب تیدر نها. کنند را بر شمردند یها فشار وارد م به سازمان داریپا کردیرو یبرا

به فرصت  ها یسخت لیتبد یبرا یداریاز پا توان یم میتحر طیخصوصاً شرا ،کشورها امروز طیو در شرا ستیز طیمح ،یتکنولوژ

 .ها آن را بکار گرفت ستمیبهبود انواع س هتاستفاده کرده و در ج

در  نیتأم رهیوارد بر زنج یها فشار ن،یتأم رهیمفهوم زنج حیپس از تشر یمطالعه مورد کیدر مقاله خود، در ( 7991) لیه

و  یقانون یها یازمندیمعتقد است که ن  یو. کند یم یو هومبر انگلستان را بررس ریش ورکی هیسازنده در ناح یها سازمان

باشند و  طیدوستدار مح شتریتا ب کنند یها  فشار وارد م کننده عیها و توز هدر حال تکامل مصرف کننده بر سازند قهیسل

 .را به حداقل برسانند یدیانتشارات تول

 یها نهیدر هز رییمنابع، تغ لیبلند مدت در ارتباط با تقل یها سکیکاهش ر یبرا یلیرا پتانس یداریپا( 1001) واستاوایاستر

در  یطیمح ستیاز منظر ز شتریب یداریمقاله پا نیدر ا. کند یم فیمواد زائد تعر تیریو مد یمحصوالت، آلودگ تیریمد ،یانرژ

  .است دهیدر آن لحاظ نگرد یجتماعا ینظر گرفته شده  است و جنبه ها

و تعامل  راتیدرک تاث. دارد یکیزیو ف یدر علوم اجتماع یقیعم یها شهیر یداریمعتقدند که پا( 1001)و همکاران  نتونیل

مختلف علوم  یحوزه ها شرفتیپ هیبر پا ندهیحال و آ یزندگ تیفیو مفهوم آن در ک یعیطب طیمختلف با مح یها تیفعال
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 یرفتار ها ،یفرهنگ یها شامل هنجار ،یداریما در مورد پا شیو گرا ریتفس یبرا یعلوم اجتماع ن،یعالوه بر ا. است یعیطب

انسان  نیبنابرا. اند یضرور ،یعیطبمستقیماً به محیط   طینقش دولت و جامعه، رابطه با علوم و رابطه با مح ،یو گروه یفرد

 یم تیریو مد ریها تفس استیستعامل دارند و در توسعه  یعیبا علوم طب یو جامعه شناس یروان شناس ،یاسیعلوم س ،یشناس

 .شوند

هر  نیا بنابر. ردیگ یصورت م نیتأم رهیدر زنج ،یداریپا راتیاز تاث یاریکه بس کنند یاستدالل م   (1002)و همکاران  شوارتز

 نیتأم رهیزنج تیریمد. دارد داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد یبه اجرا ازین ،یداریبهبود پا یها برا توسط اپراتور یگونه تالش جد

شود، مالحظات  یکنندگان موجب م نیتأم تیریمد یها ندیرا در فرآ یو اقتصاد یاجتماع ،یطیمح ستیمالحظات ز داریپا

 نیتأم رهیزنج تیریمد یرا برا یآنها سه شرط اساس. یفرهنگ راثیو م عتیزباله ها، حفاظت از طب تیریمد ،یمربوط به انرژ

 اتیمنصفانه و حجم مداوم و ثابت از عمل یگذار متیق مدت،  یطوالن یهمکار:  کنند که عبارت اند از یمهم قلمداد م داریپا

 . ها

آنها عالوه بر  قیتحق نیدر ا. ارائه کردند داریپا نیتام رهیزنج تیریمد یجامع برا یچارچوب مفهوم کی( 1002)کارتر و راجرز  

 یکننده از سه مفهوم اصل تیکه نقش حما گریچهار جنبه د (یو اجتماع ستیز طیمح ،یابعاد اقتصاد)یداریپا یسه بعد اصل

حوزه  یعلم اتیگسترده در ادب قیتحق کیچهار جنبه که براساس  نیا. اضافه کردند ارچوبچ نیکند در ا یم فاءیرا ا یداریپا

 :شده اند، شامل  یجمع بند یالملل نیشرکت موفق ب 12 یی،اجرا ریارشد و مد ریمد 95و مصاحبه با  یسازمان یداریپا

 یاستراتژ  .7

 تیو عدم قطع سکیر تیریمد .1

 تیشفاف .9

 یفرهنگ سازمان .2

 انیکنند و رابطه م یاستفاده م نیتأم رهیزنج تیریمد نهیدر زم یداریمفهوم پا یمعرف یبرا یساختمان مفهوم کیاز  آنها

 تیریمساله و حوزه مد طیدهند و مح ینشان م نیتأم رهیزنج تیریمد نهیرا در زم یطیو مح یاجتماع ،یعملکرد اقتصاد

 یسه گانه ساخته م نییخط پا هیخانه بر پا.  (داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد نهخا.)کشند یم ریرا به تصو داریپا نیتأم رهیزنج

. شود یاست، مشاهده م ینگه داشتن تعادل ساختمان ضرور یکه برا ییدر آن به عنوان ستون ها یداریسه بعد پا .شود 

 دیها با سکیبلند مدت، ر عبه مناف دنیرس یبرا. دهد یم لیساختمان را تشک هیو پا ونیو انطباق فونداس سکیر تیریمد

 یها نیاصول و تمر یساز ادهیپ ینقطه شروع برا کیراهنماها و استاندارد ها به عنوان  ن،یقوان.  ابندیمشخص شوند و کاهش 

به  داریپا نیتأم رهیزنج تیرینشان داده شده است که مد( 1)به عالوه در شکل  .روند  یبه کار م نیتأم رهیجدر طول زن یداریپا

 نیو کارا و همچن ریاطالعات سبز، انعطاف پذ یتکنولوژ طیمح کیدر سرتاسر سازمان و  یارزش ها و اصول اخالق یاربرقر

 .دارد ازین داریتوسعه پا یبرا یهمکار یاستراتژ میتنظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حقوق، سالمت،  یتساو»حوزه  پنجدر  یاجتماع یداریپا یها شاخص انیدر مقاله خود به ب(  1002)مارگات و همکاران 

 یداریپا یها و شاخص( یپول)ی مال یها تیفعال نیاند که ب کرده انیاند و ب پرداخته «تیمسکن و جمع -یزندگ الت،یتحص

خانه زنجیره تامین پایدار .(1)شکل   

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

 
 

 نیدر چند نیتام رهیدر زنج یداریپا یشاخص ها یابیبه ارز  Input- Out putارتباط وجود دارد و با استفاده از روش  یاجتماع

 .شرکت پرداخته اند

اند  آنها فرض کرده. اند را توسعه داده داریپا نیتأم رهیشبکه زنج یمدل طراح کیدر مطالعه خود، ( 1070) یو ناگورن یناگورن

مرتبط را در نظر  نیتأم رهیزنج یها  تیتمام فعال دیمحصول، با کی یاز برآورده شدن تقاضا نانیاطم یها برا که سازمان

ساخت و  یها نهیکردن هز نهیهستند که نه تنها به دنبال کم ای ارهیچند مع رانیگ میصمها، ت مدل، سازمان نیدر ا. رندیبگ

توسعه  ارهیچند مع دگاهید کیمدل،  نیدر ا. کنند یدنبال م زیرا ن یطیمح یها نهیکردن هز نهیباشند، بلکه کم یم اتیعمل

 یها اریمحصول در مع انیو جر یگذار هیدر کل سرما نیتأم رهیشبکه زنج یارهایمع تیهمزمان ظرف نییداده شده و تع

کل در ارتباط با  نهیهز. ردیگ یصورت م یدیانتشارات تول نییو ساخت، همراه با تع یارد انتقال، انبار یارهایمختلف شامل مع

تواند  یم ارینکته که انتشارات هر مع نیباشد، با در نظر گرفتن ا یهر واحد از هر بار انتشار م نهیشامل هز یدیانتشارات تول

 یهر کدام از بخش ها ای دیاست که در اثر تول یطیمح ستیز یاثرات و شاعبه ها یدیمنظور از انتشارات تول)باشد  زیمتما

 (.شود یم جادیا عیتوز ایو  یاعم از انبار ساز نیتأم رهیزنج گرید

 هیو هم در فاز سرما اتیشده هم در فاز عمل دیشود که سازمان ها در مورد مقدار کل انتشارات تول یمدل آنها فرض م در

مدل  نیا. و انتقال محصول رخ دهند داریتوانند در ساخت، انبار یم یدینگران هستند و انتشارات تول نیتأم رهیزنج یگذار

درطول  یاتیعمل یها نهیهز نیها و همچن نکیل لیدر تشک ریدرگ هیسرما یها نهیکردن هز ممینیم.  شامل دو تابع هدف است

 . یدیکردن کل انتشارات تول ممینیزمان و دوم م

 نیتام رهیزنج تیریدر مد یمهم ارینقش بس کننده نیکه انتخاب تام کنند یم انیدر مقاله خود، ب( 1070) سیو سارک یبا 

GRA))یروابط خاکستر یتئور یاز روش ها داریپا نیتام رهیدر زنج کننده نیانتخاب تام یو برا.  کند یم فاءیا
 یو تئور 1

در  ستیبا یم یو اجتماع یطیمح   ستیز ،یکه عوامل اقتصاد ندکن یم اشارهموضوع  نیاستفاده کرده و به ا 2مجموعه راف

 .معمول اضافه شوند یارهایوارد شده و به مع نیتام رهیو زنج کیلجست

جهت  توانند یم داریپا نیتام رهیقرار دادند که چگونه سازمان ها در زنج یموضوع را مورد بررس نیا(  1077)همکاران  ویژاهو

قرار  یسازمان را مورد بررس 2آنها . کنند یریگ میتصم تیعدم قطع طیکوتاه مدت و بلند مدت در شرا یتعادل در سودآور

و  ستیز طیبه حفاظت از مح ازینمودند که ن انیرا مطرح کردند و آنها  ب داریپا نیتام رهیمطرح در زنج یها نشیدادند و ب

کرده  نیتام رهیزنج اتیکسب و کار و عمل ینظر در مدل ها دیسازمان ها را مجبور به تجد یعیمنابع طب یتقاضا برا شیافزا

  .است

 یبرا ،یالزامات طراح نییبه منظور تع یریگ میچارچوب تصم کیدر مقاله خود ( 1077)و همکاران  وکوزکانیبا نیگولس

QFDکردیآنها از رو. نمودند انیب  داریپا نیتام رهیبه زنج دنیرس
9  ،ANP 

ZOGP)یآرمان یزیو برنامه ر 70
در مقاله خود ( 77

 تیصورت گرفته است و در نها یمطالعه مورد کیروش ارائه شده، جهت اعتبار  روش فوق،  حیشراستفاده  کردند و پس از ت

 تیمحدود با توجه به QFDیکاربرد یبرنامه ها یتواند برا یمطالعه م نیارائه شده در ا یریگ میکرده اند، روش تصم انیب

 .ابدیگسترش  یو طراح یمنابع، اهداف، الزامات مشتر یها

را   یو چارچوب پرداخته  داریپا نیتام رهیزنج یو پژوهش یتیریمد میمفاه یدر مقاله خود، به بررس( 1071)و همکاران  کنگ

به  دیبا نهیزم نیکه در ا یکند و نوع استراتژ لیتحل دیبا نیتأم رهیزنج نهیسازمان در زم کیکه  ییمشاهده نوع فاکتورها یبرا

  .خود برقرار کنند، ارائه کردند نیتأم رهیرا در زنج داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد انندبتو تیتا در نها دریکار بگ

 یدرکشور مالز یدیشرکت تول 200در  داریپا نیتام رهیزنج تیریمد یدر مقاله خود به بررس( 1071)و همکاران  یالنیز

دارد، در  یاتیو عمل یاجتماع ،یاثر مثبت بر عوامل  اقتصاد یدارا یطیمح ستیز دیکرده اند که خر انیآنها ب. پرداخته اند

 داریپا نیتام رهیزنج تیریمد یها وهیو ش  دارد یاجتماع جیاقتصاد و نتا ست،یز طیبر مح تاثرمثب داریپا یکه بسته بند یحال

به  ازیشرکت ها ن نیدارد، بنابرا یاجتماع ،یاقتصاد دگاهیاز د ژهیبه و نیتام رهیدر زنج داریاثر مثبت بر عملکرد پا یدارا

 یمطرح نم یتعهد اخالق کیبه عنوان  نیدر شرکت خود دارند که ا داریپا نیتام رهیزنج تیریمد یاز اجرا تیدر حما یهمکار

 .شود یشرکت ها م یتجار تیباشد بلکه باعث موفق
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آنها  . سوره مهر پرداخته اند یدر کمپان داریپا نیتام رهیزنج تیریمد یابیدر مقاله خود به ارز( 1079)و همکاران  یشاهورد

AHP کردیدر صنعت چاپ و نشر را با رو داریپا نیتام رهیزنج تیریعوامل موثر بر مد
 نیدر ا. قرار دادند یمورد بررس یفاز 71

و همکاران استفاده شده است و مدل مذکور توسط کارشناسان انتشارات سوره مهر و  رونآگ یشنهادیمقاله ابتدا از مدل پ

و پرسش  یزوج ساتیمقا سیالزم در آن اعمال شد، سپس ماتر حاتیقرار گرفت و تصح یمورد بررس یکارشناسان دانشگاه

که پایداری در کمپانی  و نگرانی های  دادنتایج نشان  ت،یکارشناسان قرار گرفت و در نها اریشد و در اخت هیته یفاز ینامه ها

 .پایدار هستند SCMتامین کننده پایدار،  به ترتیب مهمترین و ضعیف ترین معیارهای  

در  . نموده اند انیرا ب داریسبز و پا نیتام رهیزنج تیریمد یارائه شده برا فیدر مقاله خود تعار(  1079) یسرس یو کور مانیپ

اند که هنوز  نموده انیارائه شده است و  ب داریپا نیتام رهیزنج یبرا فیتعر 71سبز و  نیتام رهیزنج یبرا فیتعر 11مقاله،  نیا

 نیتام رهیزنج تیریمد یبرا دیجد فیتعر کی تیارئه نشده است و در نها داریسبز و پا نیتام رهیزنج یبرا یکامل فیتعر چیه

 :عبارتست از فیتعر نیا، اند ارائه کرده  داریپا

کسب و کار  یها ستمیبا س یو اجتماع یطیمح ستیز ،یادغام مالحظات اقتصاد قیهماهنگ از طر نیتام رهیزنج جادیا »

 نفعان،یذ یازهایبرآورده کردن ن یمرتبط با محصوالت و خدمات برا عیتوز د،یمواد، اطالعات، تول تیریمد یبرا یدرون سازمان

  .«کوتاه مدت و بلند مدت یبرا انسازم یریرقابت و انعطاف پذ ،یبهبود سودآور

 یو چگونگ داریپا نیتام رهیزنج تیریاجزاء و عناصر مد یدر مقاله خود، به بررس( 1079)و همکاران  وکوزکانیبا نیگولس

. را بدست آورد داریپا نیتام رهیتوان ساختار موثر زنج یم QFDکنند که با استفاده از  روش   یم انیپردازند و ب یآن م یابیارز

GDMروش  یبا معرف  داریپا نیتام رهیدر زنج افتهی وسعهت QFDمقاله کاربرد روش  نیهدف ا
چند  یگروه یریگ میتصم) 79

انجام شده ( هیشرکت حمل در ترک) HAVIدر شرکت  یمطالعه مورد کیاعتبار روش ارائه شده،  یباشد و برا یم( ارهیمع

 .است

 انیب را  داریپا نیتام رهیزنج تیریدر حوزه مد قاتیتحقدالیل  ادامه پیدا کردن در مقاله خود ( 1072)و شوچنکو  پاگل

 مطرح زین ،رندیقرار گ یو بررس قیمورد تحق داریپا نیتام رهیدر حوزه زنج دیبا ندهیکه در آ یموضوع اصل پنجآنها  و کنند یم

 .دان کرده

 و نه حذف کامل آن پردازد یم بیبه کاهش آس داریپا نیتام رهیزنج. 

 سود حاصل یبند تیو الو نفعان یمشخصات ذ محدوده. 

 مرتبط با  یها روش یبررسSSCM 

 که در عمل وجود دارند ییاجرا یها تیمحدود یبررس. 

 نیتام رهیاثرات زنج یریگ اندازه. 

 :يریگ جهینت

که در  یمطالعات انیدر م. منتشر شده است داریپا ایسبز  نیتام رهیسال گذشته در مورد زنج 75مقاله در  900از  شیب       

شبکه  یو  طراح جادیلزوم ا د،یفقط به بحث و گفتگو در مورد فوا  اکثر مقاالتوجود دارد،   داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد نهیزم

 داریپا نیتأم رهیزنج یمدل برا کیارائه  یدر راستا زیاز مطالعات ن ی، تعداد کمانیم نیدر ا. پرداخته اند داریپا نیتأم رهیزنج

  .انجام شده است
بیان  "نام ژورنال و تعداد "را به تفکیک  1072مقاالت منتشر شده در حوزه مدیریت زنجیره تامین پایدار تا سال ( 7)در جدول

 .نتایج حاصل از بررسی مقاالت مورد بررسی ارائه گردیده است(  9و  1)در جداول  .می کند

در  یدیتول عیخدمات و صنا ،یرا در مباحث مربوط به کشاورز داریپا نیتام رهیتوان کاربرد زنج یم یآت یعنوان پژوهش ها به

امر  نیلزوم توجه به ا نیبنابرا رد،یگ یدرصد از اقتصاد کشور را در بر م 15از  شیب ،یبخش خدمات نکهیبا توجه به ا. نظر گرفت

 .کند یرا دوچندان م
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