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چکیده
هدف از این پژوهش ،بررسی رابطه بین مدیریت زنجیره تأمین سبز با کسب مزیت رقابتی در صنایع
کوچک و متوسط شهر مشهد میباشد .بدین منظور با مراجعه به تحقیقات انجامگرفته ،ابعاد و مؤلفههای
مرتبط با مفهوم مدیریت زنجیره تأمین سبز ،کسب مزیت رقابتی شناسایی شد و بر مبنای این متغیرها،
پرسشنامهای مبتنی بر  54سؤال طراحی گردید و روایی آن از طریق نخبگان رشته مدیریت ،مورد تأیید
قرار گرفت و پایایی پرسشنامههای فوقالذکر به ترتیب برای مدیریت زنجیره تأمین سبز ،کسب مزیت
رقابتی دارای آلفای کرونباخی ( )0/67 ،0/28که باالتر از  0/6میباشند .جامعه آماری پژوهش تمامی
مدیران بازاریابی شرکتهای صنایع غذایی از صنایع کوچک و متوسط شهر مشهد میباشد که تعداد
مدیران حدود  5258نفر و تعداد بیش از  0000میباشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای
مدیران برابر  475نفر میباشد .همچنین ،برای آزمون فرضیههای این تحقیق از مدلسازی معادالت
ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شد و نتایج حاصل ،نشاندهنده تأیید رابطه معنادار و
مثبت بین مدیریت زنجیره تامین سبز و ابعاد آن (طراحی محصول سبز ،تولید سبز ،بازیافت سبز) با
کسب مزیت رقابتی میباشد.
واژگان کلیدی :مدیریت زنجیره تأمین سبز ،کسب مزیت رقابتی ،شرکتهای صنایع غذایی ،صنایع
کوچک و متوسط شهر مشهد
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 -0مقدمه
مدیریت زنجیره تأمین سبز توسط انجمن پژوهش صنعتی دانشگاه ایالتی میشیگان در ساال ( )0997معرفای شاد کاه درواقاع
مدل مدیریت نوینی برای حفاظت از محیطزیست است (نیکنژاد .)80 :0490 ،مدیریت زنجیره تأمین سبز از منظر چرخه عمر
محصول شامل تمامی مراحل از مواد اولیه ،طراحی و سااخت محصاول ،فارو محصاول و حملونقال ،اساتفاده از محصاول و
بازیافت محصوالت میباشد .با استفاده از مدیریت زنجیره تأمین و فناوری سبز ،شرکت میتواند تأثیرات منفی زیساتمحیطی را
کاهش داده و به استفاده مطلوب از منابع و انرژی دست یابد .به دلیل چالشهای اقتصادی ،اجتمااعی و زیساتمحیطی کاه در
دههی اخیر سازمانها را تهدید مینمود ،رویکرد مشتریگرایی و تمرکز بر خواستههای آن و طراحای راهبارد ساازمان بار ایان
اساس (ایجاد رضایت در مشتریان) قابلیت خاود را بارای ایجااد مزیات رقاابتی در ساازمانهاا ازدساتداده اسات (شافیعپور و
اسماعیلپور .)4 :0494 ،اگر در دو دههی گذشته مشتریگرایی عامل مزیت رقابتی سازمان محسوب میشاد ،اماروز باه دلیال
چالشهای ایجادشده از طریق مشتریگرایی ،ساازمانها از ایان تمرکاز فاصاله گرفتهاناد .مشاتری هماواره بهتارین محصاول،
ارزانترین و سریعترین آن را میخواست .این نگر باعث آلودگی محیطزیست و تولید محصوالت و فرایندهایی گردیاد کاه باا
محیطزیست هماهنگ نبوده است .در همین راساتا ساازمانها بقاای خاود را در مسائولیتپذیری در ساه حاوزهی اقتصاادی،
اجتماعی و زیستمحیطی یافتهاند .نگر سبز در سازمان و ایجاد ساختارهای ساازمانی باا عناوان «تضامین سابز» جاایگزین
واحدهای سازمانی از قبیل «تضمین کیفیت» شدهاند (ایمانی.)04 :0490 ،
بنابراین بحث را با این سؤال آغاز میکنیم که چه نیازی به این نوع از ترکیب بین تجارت و محیطزیست وجود دارد؟ و چگوناه
شد که نیاز به این ترکیب پدیدار شد؟ شاید کسی تصور نمیکرد که روزی علم تجارت عاالوه بار ساودآوری و تولیاد و فارو ،
نگران سالمت مصرفکننده نیز باشد .جهانیشدن اقتصاد و توسعه فنآوری اطالعات باعث گردیده که سازمانها بارای حفا و
بقای خود به اهمیت ارضای نیاز مشتریان پی بردند .بر این اساس مدیریت زنجیره تأمین اهمیت پیدا کارد (باوک  0و اساتول،
 .)5080 :8006در گذشته مدیریت زنجیره تأمین شامل هدایت تمام اعضاای زنجیاره تاأمین بهصاورت یکپارچاه و هماهناگ
باهدف بهبود عملکرد ،جهت ارتقای بهرهوری و سود بیشتر بود و مدیران زنجیره تأمین به دنبال تحویل سریعتر کاال و خدمات،
کاهش هزینه و افزایش کیفیت بودند ،اما بهبود عملکرد زیستمحیطی زنجیره تأمین و اهمیت هزینههای اجتماعی و تخریاب
محیطزیست لحاظ نمیگردید (بیرو و همکاران .)46 :0992 ،8با فشار مقررات دولتی برای اخاذ اساتانداردهای زیساتمحیطی
ازیکطرف و رشد فزاینده تقاضای مشتریان برای عرضه محصوالت سبز (بدون اثر مخرب بر محیطزیست) مفهوم زنجیره تأمین
سبز و مدیریت آن را پدیدار ساخت .امروزه مدیران زنجیره تأمین سابز در شارکتهاای پیشارو از طریاق ایجااد مطلوبیات و
رضایتمندی از منظر زیستمحیطی در سراسر زنجیره تأمین میکوشند تا از لجستیک سبز و بهبود عملکرد محیطای خاود در
کل زنجیره تأمین بهعنوان یک سالح راهبردی جهت کسب مزیت رقابتی پایدار ،سود ببرناد (الفات و همکااران.)087 :0490 ،
بنابراین باتوجه به اهمیت توجه به مسائل زیساتمحیطی مانناد ساوراش شادن الیاه اوزن و عالقاه مصارفکنندگان باه خریاد
محصوالتی که کمترین زیان را به محیطزیست برسانند و افزایش بیماریهای پوستی لزوم توجه به مقوله مدیریت زنجیره سابز
بیشازپیش آشاکار اسات .امروزه ،آلودگی محیطزیسات مشکل اصلی در روی زمین است که اگر به آن پرداخته نشود میتواناد
باااهطور باااالقوه منجر به انقراض نوع بشر شود .از انواع آلودگیها ،آلودگی هوا یکی از مواردی است که نیاز به توجه فوری دارد.
گرم شدن زمین نیز از اثرات افزایش مقدار گازهای گلخانهای موجود در هااوا اساات کااه اکثر مردم را با مشکل شدید ،مواجااه
میکند این موضوع به بحث بیشتری نیاز دارد (رضائی.)4 :0490 ،
جهانیشدن اقتصاد و توسعه فنآوری اطالعات باعث گردیده بازار عرضهمحور به شکل گستردهای به بازار تقاضامحور تغییر یابد
و سازمانها برای حف و بقای خود به اهمیت ارضای نیاز مشتریان پی بردند .بر این اساس مدیریت زنجیره تأمین اهمیت پیدا
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کرد ،زیرا ارضای نیازها و عالیق مشتریان نهفقط توسط آخرین موجودیت چسبیده به مشتری یعنی محصول نهایی است ،بلکه
توسط سایر تأمینکنندگان باالدست ،صورت میگیرد (بوک و استول .)5049 :8006 ،0لذا یکی از فرایندهایی که میتواند در
هر سازمانی برای مدنظر قرار دادن این مهم و اعمال آن در کلیه فرایندهای کاری مؤثر واقع شود ،مدیریت زنجیره تأمین است،
مدیریت زنجیره تأمین ،مدیریت و هماهنگی یک شبکه پیچیدهای از فعالیتهای درگیر در ارائه محصول نهایی به مشتری
می باشد .فراتر از این تعریف ،با اضافه کردن کلمه سبز ،مدیریت زنجیره تأمین سبز که اشاره به تدارکات سبز ،تولید سبز ،توزیع
سبز و لجستیک سبز دارد ،معرفی میگردد (نینالوان و همکاران .)02 :8000 ،8ایده مدیریت زنجیره تأمین سبز ازبینبردن یا
به حداقل رساندن ضایعات (انرژی ،تولید گازهای گلخانه ای ،شیمیایی /خطرناک ،مواد زائد جامد) در امتداد زنجیره تأمین است.
مسائل محیطزیست تحت قانون و دستورالعملهای مشتری بهویژه در ایاالتمتحده ،اروپا (اتحادیه اروپا) و ژاپن تبدیل به یک
نگرانی مهم برای تولیدکنندگان شده است 4)GSCM( .بهعنوان یک نوآوری مهم ،به سازمان در توسعه استراتژیهایی برای
رسیدن به اهداف مشترک سود و بازار ،با کاهش خطرات زیستمحیطی و باال بردن راندمان زیستمحیطی خود کمک میکند
(هروانی و همکاران .)446 :8004 ،5عمدهترین سؤالی که این پژوهش در پی پاسخ به آن است ،کم و کیف و تأثیر و رابطه بین
مدیریت زنجیره تأمین سبز و کسب مزیت رقابتی سازمان است .ازآنجهت که تا امروز تحقیقی در جهت رابطه مدیریت زنجیره
تأمین سبز با کسب مزیت رقابتی و پرداختن به اهمیت موضوع در صنایع کوچک و متوسط شهر مشهد ،صورت نگرفته است،
بنابراین پژوهش حاضر ،این تأثیر را در صنایع مزبور ،کاو نموده ومسئله اصلی پژوهش که آیا مدیریت زنجیره تأمین سبز با
کسب مزیت رقابتی در صنایع کوچک و متوسط شهر مشهد رابطه دارد؟ را مورد بررسی قرار میدهد.
 .8فرضیههای پژوهش
 .0-8فرضیه اصلی پژوهش:

فرضیه اصلی اول پژوهش :بین مدیریت زنجیره تأمین سبز و کسب مزیت رقابتی رابطه معناداری وجود دارد.
 .8-8فرضیههای فرعی پژوهش:

فرضیه فرعی اول :بین طراحی محصول سبز و مزیت رقابتی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم :بین تولید سبز و مزیت رقابتی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم :بین بازیافت سبز و مزیت رقابتی رابطه معناداری وجود دارد.
 .4پیشینه تحقیق:
شفیع پور و اسماعیل پور ،)0494( ،در پژوهشی تحت عنوان ارائه مدلی جهت عوامل مؤثر بر مادیریت زنجیاره تاأمین سابز باا
رویکرد بررسی متون و مطالعات جدید پرداختند که نتایج حاکی از ارائه یک مدل مفهومی  04بعدی است که در ایان مادل بار
طبق نظرسنجی به عمل آمده عوامل حفاظت از محیطزیست ،نگرانیهای زیستمحیطی مشتریان و تولید سبز تأثیر بیشتری را
بر موضوع داشته و توجه محققان را بیشتر به خود معطوف کرده است .انوری رساتمی و همکااران ( )0498در مقالاهای تحات
عن وان ارزیابی مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت نشر بر اساس رویکرد  AHPفازی نشان دادند کاه توجاه باه پانج معیاار
محیطزیست ،نگرانیهای زیستمحیطی مشتری ،استراتژی سبز ،انتخاب تأمینکننده سابز و تولیاد سابز ،صانایع را ملازم باه
پیادهسازی مدیریت زنجیره تأمین سبز کرده است .زنچیرچی و همکاران ( )0498در مقالهای تحت عنوان ارائه چارچوب ارزیابی
سبز بودن صنایع تولیدی بر اساس عملکرد محیطی و رویکرد فازی در صنایع کاشی ،فوالد و نساجی استان یزد نشان دادند کاه
با استفاده از رویکردهای تصمیمگیری چند معیاره ی فازی ،سبز بودن زنجیره تأمین در قالب پنج معیاار کلای شاامل تاأمین و
خرید سبز ،طراحی سبز ،تولید سبز ،حمل و نقل سبز و بسته بندی سبز ،ارزیابی شده است .ایار پاور و همکااران ( )0490در
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مقالهای تحت عنوان «بررسی معیارهای مؤثر بر مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت خودرو با استفاده از رو دیماتل فازی»
به این نتیجه رسیدند که پنج شاخص با اهمیت مدیریت زنجیره تأمین سابز در صانعت خاودروی ایاران عبارتناد از  :سیاسات
زیستمحیطی ،بین المللی ،دولتی و مصوبات و توافقنامه های زیستمحیطی داخلی ،تولید پاک تار و سابز ،ارتبااؤ ماؤثر باین
شرکتها و تأمین کنندگان و تصور سبز .الفت و همکاران (« ،)0490مقتضیات تحقق مدیریت زنجیاره تاأمین سابزدر صانعت
خودرو سازی» .در این پژوهش به شناسایی (محرکها ،موانع ،اقدامات ،نتایج) الزم جهت دستیابی باه مادیریت زنجیار تاأمین
سبز در صنعت خودرو سازی ایران پرداخته شده است .سپ اقدامات الزم جهت دساتیابی باه مادیریت زنجیاره تاأمین سابز،
استرا شد و این اقدامات برای نهایی شدن از طریق پرسشنامه به نظر سنجی خبرگان گذارده و در نهایت اقادامات اجرایای باه
کمک رو  TOPSISفازی اولویت بندی شد .نتایج حااکی از آن اسات کاه اقادام اجرایای «طراحای بارای محیطزیسات»،
«همکاریهای زیستمحیطی با ذینفعان» و «مدیریت ضایعات» به ترتیب دارای اولویت اول تا سوم میباشند.
شن 0و همکاران ( )8004در مقاله ای با عنوان رویکرد چند معیار فازی برای ارزیابی عملکرد تأمین سبز در زنجیره تأمین سبز با
تنظیمات زبانی نشان دادند که آگاهی رو به رشد در مشتریان برای محصوالت سازگار با محیطزیست وجود دارد که فشار را بار
کارخانهها برای وارد کردن مدیریت زنجیره تأمین سبز به زنجیره تأمین خود افزایش داده است تا نیازهاای مشاتری را بارآورده
کند .خو 8و همکاران ( )8004در مقالهای تحت عنوان مطالعات تطبیقی متعدد از مدیریت زنجیره تأمین سبز :تجزیاه و تحلیال
فشار با بررسی بخشهای مختلف صنایع نشان دادند که فشارهای وارده برای حفاظت محیطزیست ،صنایع را مجبور باه اجارای
مدیریت زنجیره تأمین سبز کرده است .دحرا و ویشال ( )8008در مقالهای با عنوان بررسی اجماالی مادیریت زنجیاره تاأمین
سبز در هند بیان میدارند که دلیل پایین بودن شاخص عملکرد محیطی شرکتهای هندی ،بای تاوجهی باه رویکارد مادیریت
زنجیره تأمین سبز در چهار بعد خرید سبز ،تولید سبز ،بازاریابی سبز و لجستیک سبز می باشد.
 .5مدل مفهومی پژوهش

شکل  .0مدل مفهومی پژوهش
 .5رو

انجام پژوهش

این تحقیق به لحاظ هدف ،کاربردی بوده و از نظر ماهیت و رو  ،توصیفی پیمایشای میباشاد کاه در آن اطالعاات در زمیناه
مفاهیم مدیریت زنجیره تامین سبز ،هو رقابتی و مزیت رقابتی از طریق رو کتابخاناهای و مطالعاه کتاب ،مقالاهها در ایان
زمینه جمعآوری گردیده است .جامعه آماری این پژوهش ،جامعه آماری این پژوهش را مادیران بازاریاابی شارکتهای صانایع
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غذایی از صنایع کوچک و متوسط شهر مشهد تشکیل میدهند که با توجه به بررسیهای به عمل آمده تعداد آنهاا  5258نفار
در شرکتها فعال در مقطع زمانی انجام پژوهش میباشند که به صورت تصادفی ساده و بار اسااس فرماول کاوکران  475نفار
بهعنوان اعضای نمونه پژوهش برآورد گردیده است .ابزار گردآوری در این پژوهش در دو مرحله صورت گرفات ،در مرحلاه اول
جمعآوری اطالعات از طریق مراجعه به اسناد و مدارک ،کتب ،سایتها معتبر و مطالعه میدانی صورت گرفته است .در مرحلاه
دوم از پرسشنامۀ چهار بخشی استفاده شده است که بخش اول پرسشنامه شامل سؤاالتی در خصوص مسائل جمعیت شناختی
از جمله جنسیت ،سطح تحصیالت ،سابقه خدمت است .و بخش دوم از سه پرسشنامه مدیریت زنجیاره تاأمین سابز 0رضاایی8
( )0490که دارای سه بعد (محصول سبز ،تولید سبز ،بازیافت سبز) و  85گویه و در قالب مقیاس پنج امتیازی لیکرت میباشاد
و از پرسشنامه مزیت رقابتی حسینی )0490( ،که شامل  4بعد (مزیت مشهود ،مزیت پایدار ،مزیت پویا ،مزیت متجان  ،مزیات
مرکب) و دارای  06گویه قالب مقیاس پنج امتیازی لیکرت میباشد که در جدول ( )0پایایی هر یک از پرسشنامهها نشاان داده
شده است همچنین جهت تجزیه و تحلیلدادهها از مدل معادالت ساختاری با استفاده نرمافزار لیزرل بارای آزماون فرضایههای
پژوهش استفاده گردید.
جدول  -0پایای پرسشنامه
پرسشنامه

N of Items

Alpha Cronbach's

مدیریت زنجیره تأمین سبز

85

0/28

مزیت رقابتی

06

0/67

 -7تجزیه و تحلیل دادهها
 .0-7آمار توصیفی
جدول  -8یافتههای توصیفی
خصوصیت

سن

سطح تحصیالت

فراوانی

درصد فراوانی نسبی

پاسخ
 80-40سال

009

%40

 40-50سال

042

% 42

باالی  50سال

006

%48

کاردانی و پایینتر

25

% 84

لیسان

888

%70

42

%07

زیر  00سال

078

%55/4

 00-80سال

085

%45

بیش از  80سال

62

%80/4

فوقلیسان
سابقه خدمت

.8-7

و باالتر

یافتههای استنباطی

فرضیه اصلی اول پژوهش :بین مدیریت زنجیره تأمین سبز و کسب مزیت رقابتی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  .4ماتری

همبستگی بین مدیریت زنجیره تأمین سبز و کسب مزیت رقابتی

ضریب هبستگی پیرسون

کسب مزیت رقابتی

سطح معنیداری()sig

Innovation

 2پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده هنر دانشگاه تهران
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مدیریت زنجیره تأمین سبز

0/000

0/544

بر اساس اطالعات جدول ( )4مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین مدیریت زنجیره تأمین سبز و کسب مزیت رقابتی برابر است
با ( )R=0.435است و از آنجاییکه مقدار خطای معیار این مؤلفهها کوچکتر از  0/00است ،بنابراین بین مدیریت زنجیره تأمین
سبز و کسب مزیت رقابتی در سطح اطمینان  %99رابطه معنیداری وجود دارد و این رابطه از نوع مثبت میباشد .یعنای تاکیاد
بر ابعاد مدیریت زنجیره تأمین سبزباعث ایجاد مزیت رقابتی میشود.
فرضیه فرعی اول :بین طراحی محصول سبز و مزیت رقابتی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول .5ماتری

همبستگی بین طراحی محصول سبز و مزیت رقابتی

ضریب هبستگی پیرسون

مزیت رقابتی

سطح معنیداری()sig

طراحی محصول سبز

0/407

0/000

بر اساس اطالعات جدول ( )5مقدار ضریب همبستگی پیرساون باین طراحای محصاول سابز و مزیات رقاابتی برابار اسات باا
( )R=0.516است و از آنجاییکه مقدار خطای معیار این مولفهها کوچکتر از  0/00است ،بنابراین بین طراحی محصاول سابز و
مزیت رقابتی در سطح اطمینان  %99رابطه معنیداری وجود دارد و این رابطه از نوع مثبت میباشد .یعنای تاکیاد بار طراحای
محصوالت سبز ،منجر به افزایش مزیت رقابتی شرکت میشود.
فرضیه فرعی دوم :بین تولید سبز و مزیت رقابتی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول .4ماتری

همبستگی بین تولید سبز و مزیت رقابتی

ضریب هبستگی پیرسون

مزیت رقابتی

سطح معنیداری()sig

تولید سبز

0/570

0/000

بر اساس اطالعات جدول ( )4مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین تولید سبز و مزیت رقابتی برابر است با ( )R=0.461اسات
و از آنجاییکه مقدار خطای معیار این مولفهها کوچکتر از  0/00است ،بنابراین بین تولید سبز و مزیت رقابتی در سطح اطمیناان
 %99رابطه معنیداری وجود دارد و این رابطه از نوع مثبت میباشد .یعنی تاکید بر تولیاد محصاوالت سابز ،منجار باه افازایش
مزیت رقابتی شرکت میشود.

فرضیه فرعی سوم پژوهش :بین بازیافت سبز و مزیت رقابتی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  .7ماتری
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همبستگی بین بازیافت سبز و مزیت رقابتی

ضریب هبستگی پیرسون

مزیت رقابتی

سطح معنیداری()sig

بازیافت سبز

0/509

0/000
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بر اساس اطالعات جدول ( )7مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین بازیافت سبز و مزیات رقاابتی برابار اسات باا ()R=0.419
است و از آنجاییکه مقدار خطای معیار این مولفهها کوچکتر از  0/00است ،بنابراین بین بازیافت سبز و مزیت رقاابتی در ساطح
اطمینان  %99رابطه معنیداری وجود دارد و این رابطه از نوع مثبت میباشد .یعنی تاکید بر بازیافت سابز ،منجار باه افازایش
مزیت رقابتی شرکت میشود.
 .6نتیجهگیری از فرضیات پژوهش
نتایج و یافتههای هر تحقیق ،جانمایه و مهمترین بخش تحقیق تلقی میشود ،تا با محک یافتهها و استواری فرضیههایش راهی
به سوی بهبود و تعالی بگشاید .پیشنهادهای بر آمده از تحقیق نیز ما را به تغییر و نو شدن ،فرا میخواند .تحقیق حاضر بیشاک
مصداق آن تحقیقات همیشگی خیلی مخالف تا خیلی موافق نیست تاا اگار تماامی ساطحبندیها و الیهبنادیهای معناا دار در
نمونه نیز جابجا شوند ،شکل قابل پذیر تحقیق حف شود .این تحقیق دساتهی از گویاههای بار آماده از کنکاا در مباانی
ارزیابی تحقیقاتی در خصوص مدیریت زنجیاره تاأمین سابز را باه نظار مادیران گاذارده اسات .در تماامی مراحال توجاه باه
محیط زیست ،صرفه جویی در منابع انرژی ،کاهش آالینده ها ،و ضایعات ،ایجاد ارز بارای مشاتری و نگرانای جهات ساالمت
مصرفکننده و کسب مزیت رقابتی از اهمیت اساسی برخوردار است.
فرضیه اصلی اول پژوهش :بین مدیریت زنجیره تأمین سبز و کسب مزیت رقابتی رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به نتایج ،مشخص گردید که بین مدیریت زنجیره تأمین سبز و کسب مزیت رقابتی رابطه معناداری و مثبتی وجود دارد.
یعنی مدیران بازاریابی شرکتهای صنایع غذایی شهر مشهد با تاکید بر مدیریت زنجیره تأمین سبز و پیادهساازی آن میتوانناد
به مزیت رقابتی دست یابند .مدیریت زنجیره تأمین سبز ،یکپارچه کننده مدیریت زنجیره تاأمین باا الزاماات زیساتمحیطی در
تمام مراحل طراحی محصول ،انتخاب و تأمین مواد اولیه ،تولید و ساخت ،فرآیند هاای توزیاع و انتقاال ،تحویال باه مشاتری و
باالخره پ از مصرف ،مدیریت بازیافت و مصرف مجدد به منظور بیشینه کردن میزان بهرهوری مصرف انرژی و منابع همراه باا
بهبود عملکرد کل زنجیره تأمین است .زنجیره تأمین سبز به دلیل بهرهمندی از مزایای استراتژی کاهش هزیناهها و ناوآوری در
تولید محصوالت (استراتژی تمایز) از استراتژیهای موفق در کسب مزیات رقاابتی در شارکتهای تولیادی در ساالهای اخیار
محسوب میشود .زنجیره تأمین سبز به تحویل سریعتر کاال و خدمات ،کاهش زمان تاخیر ،کاهش هزینه ها و افازایش کیفیات
منجر خواهد شد و با ایجاد ارز افزوده بیشتر برای مشتریان به دلیل عرضه محصوالت سبز به مزیات رقاابتی منتهای خواهاد
شد.
فرضیه فرعی اول :بین طراحی محصول سبز و مزیت رقابتی رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به نتایج ،مشخص گردید که بین طراحی محصول سبز و مزیت رقابتی رابطه معناداری و مثبتی وجود دارد یعنی تأکیاد
بر طراحی محصوالت سبز ،منجر به افزایش مزیت رقابتی شرکت میشود .این بدین معنی است که شرکتهای فعال در صانعت
مواد غذایی با طراحی محصوالت غذایی با رویکرد زیستمحیطی میتوانند به مزیت رقابتی در صنعت مواد غذایی دسات یابناد.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که ادغام مالحظات زیست محیطی در پروسه طراحی وتوسعه محصول ،همانا کاهش اثرات مخرب
زیست محیطی محصوالت در طی چرخه عمرشان بوده و همزمان با توجه به این هدف و رسیدن باه آن ،مناافع بسایاری بارای
سازمان ،مشتریان ،سهامداران و طرفهای ذینفع حاصل خواهدشد .که میتوان به شرح ذیل به اشاره اشاره کرد:
ارتقاء سطح کیفی نام تجاری سازمان وتصویر مثبت آن در اذهان عمومی ،بهبود سطح وفاداری مشاتریان نسابت باه ساازمان و
محصوالت آن ،جذب سرمایه ومنابع مالی از سوی سرمایه گذاران مسئول و عالقه مند به مسائل زیست محیطی ،ارتقاء انگیاز
پرسنل سازمان (که از تولید محصوالت سازگار با محیط زیست راضی و خوشحال میباشند) ،افزایش ساطح داناش درخصاوص
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محصوالت تولیدی ،کاهش بدهکاری سازمان به جامعه از طریق کاهش اثرات و پیامدهای مخرب زیست محیطی ،بهبود روابط با
قانونگذاران زیست محیطی
فرضیه فرعی دوم :بین تولید سبز و مزیت رقابتی رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به نتایج ،مشخص گردید که بین تولید سبز و مزیت رقابتی رابطه معناداری و مثبتی وجود دارد یعنی تأکیاد بار تولیاد
سبز ،منجر به افزایش مزیت رقابتی شرکت میشود .این بدین معنی است که شرکتهای فعال در صنعت مواد غاذایی از طریاق
فرایند تولید محصوالت غذایی با رویکرد زیستمحیطی میتوانند به مزیت رقابتی در صنعت مواد غذایی دسات یابناد .بناابراین
میتوان نتیجه گرفت که با توجه به اینکه صنایع غذایی سهم عمده ای از صنایع کشور را به خود اختصاص داده و همچناین در
سال های اخیر از رشد چشمگیری برخوردار بوده است ،پیاده سازی برنامه تولید سبز با تأکیاد بار رویکارد بهینهساازی مصارف
انرژی و با زچرخش آن تا حد ممکن در این بخش می تواند نقش پررنگی در حفاظت از منابع انرژی کشاور و گاام برداشاتن باه
سوی توسعه پایدار ایفا نماید که این خود منجر به ک مزیت رقابتی میشود.
فرضیه فرعی سوم :بین بازیافت سبز و مزیت رقابتی رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به نتایج ،مشخص گردید که بین بازیافت سبز و مزیت رقابتی رابطاه معنااداری و مثبتای وجاود دارد یعنای تأکیاد بار
بازیافت سبز ،منجر به افزایش مزیت رقابتی شرکت میشود .این بدین معنی است که شرکتهای فعال در صنعت مواد غذایی از
طریق بازیافت با رویکرد زیستمحیطی میتوانند به مزیت رقابتی در صنعت مواد غذایی دست یابناد .بناابراین میتاوان نتیجاه
گرفت که استفاده از مواد قابل بازیافت و گیاهی در محصوال غذایی به جای مواد شیمیایی و غیرقابل بازیافت میتواند عاالوه بار
بهبود سالمت مشتریان منجر به بهبود دید مشتریان به این صنعت شده و شرکتهای فعاال در ایان صانعت میتوانناد از ایان
رویکرد در جهت کسب مزیت رقابتی استفاده کنند.
 .2پیشنهادات پژوهش:
اثرات مثبت رعایت عوامل زیست محیطی محل مناقشه نیست بلکه میزان دستیابی به نتایج است که دارای اهمیات اسات قادم
اول در دستیابی به دیدی واقعگرایانه نسبت به ارزیابی نتاایج حفا محیطزیسات در ساطح ساازمانها و تادوین شااخصهای
کارآمد جهت ارزیابی بهبود در پیگیری فراگردهای زیستمحیطی و رعایت استاندارها خواهد بود و این امار مساتلزم پشاتیبانی
عملی از سوی سازمان میباشد.
 .0-2طراحی سبز محصوالت
 -0بر طبق نظر اینالوان و همکاران )8000( ،پیشنهاد میشود که فرایندهای کاری تولید محصول بازنگری و باه گوناهای
باز طراحی شوند که تطابق کاملی با محیطزیست و ارضای نیاز مشتریان داشته باشند و از این طریق هزیناههایی کاه
به سازمان تحمیل میشود به حداقل برسد و سازمانها و شرکتها فقط بدنبال کسب سود بیشتر و تحویل سریع کاال
بدون توجه به عوامل زیستمحیطی نباشند و عملکرد زیستمحیطی زنجیره تأمین را بهبود بخشند.
 -8بوون و همکاران )8000( 0بیان میکنند که به هنگام توجه به مالحظات زیست محیطای در طراحای یاک محصاول،
انتظارات مشتریان از محصول و عملکرد مورد انتظار از آن نیز نباید فرامو شود لذا پیشنهاد میشود که یاک تاوازن
متناسب بین پارامترهای مذکور توسط سازنده و طراح میباید مد نظر قرارگیرد .به هرحال کیفیات ،قیمات ،عملکارد
مورد انتظار از محصول و ...میباید بطور همزمان با اعمال مالحظات زیست محیطی در طراحی محصاول ماورد توجاه
قرار گیرند.
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 -4جونز و کونسولتین ( )8000بیان میکنند که بمنظور دستیابی به طراحی مناسب زیست محیطی برای یک محصاول
جدید ،شناسائی و بررسی دقیق کلیه اثرات مخرب زیست محیطی انواع قبلی آن محصول درطی مراحل مختلف عمار
خود بااستفاده از رو چرخه عمر ،از اقدامات مهم وضروری میباشد لذا پیشانهاد میشاود کاه جهات لاذا پیشانهاد
میشود که جهت بررسی دقیق و هرچاه بهتار ایان موضاوع اساتانداردهای راهنماا از قبیال ایازو ،05050 ،05050
 05054 ،05058و  05052ازطریق سازمان بین المللی استاندارسازی کسب و رعایت شود.
 -5با توجه به نظر کیچان و همکاران )8008( 0از طریق بهبود در طراحی محصول ،بساته بنادی و هزیناههای تحویال
طراحی مواد غذایی با پلیمرهای گیاهی قابل تجزیه میتوان به یک فرصت و مزیت در محیط کسب و کار دست یافات
لذا پیشنهاد میشود کلیه صنایع و کارخانجات تولید مواد غذایی از این فرصت نهایت بهره را برده و با پیشاگام شادن
در این موضوع به یک برند مطرح و معتبر تبدیل شوند.
همچنین پیشنهادات زیر نیز جهت طراحی محصوالت سبز و کسب مزیت رقابتی به شرح ذیل ارائه میگردد:
 پیشنهاد میشود انجام تحقیقات وبکارگیری راهحلهای ابداعی را در طراحی و توسعه محصوالت (که معماوأ وظیفاه
برنامهریزان طراحان و توسعهدهندگان محصوالت دریک سازمان میباشد) لحاظ نمایند.
 پیشنهاد میشود با بررسی ،جستجو و مستندسازی موضوعات که جنباههای زیسات محیطای و پیامادهای مخارب
زیست محیطی محصوالت و پروسههای تولیدی مربوطه در زمینههای مختلف از جملاه :ماواد مصارفی ،اجازاء بکاار
گرفته شده در تولید محصول ومدیریت پسماند و ضاایعات (کاه معماوأ توساط کارشناساان محایط زیسات انجاام
میگیرد) اقدامات الزم زیست محیطی را مدنظر قرار دهند.
 پیشنهاد میشود با برقراری ارتباؤ با تأمین کنندگان ،خرده فروشاان ،مشاتریان ،بازیافات کننادگان و دفعکننادگان
(معموأ از وظایف کارشناسان وپرسنل محیط زیست است) اطالعات الزم جهت طراحی محصوالت سبز کسب نمایند.
 پیشنهاد میشود با جمعآوری ومستندسازی اطالعات درخصوص نیازمندیهای سازمان در طراحی و تولید محصوالت
با درنظر گرفتن مالحظات زیست محیطی واطاالع باه تأمینکننادگان جهات بارآورده نماودن خواسات ساازمان و
نیازمندیهای مذکور (مدیران خرید) اقدام نمایند.
 پیشنهاد میشود که از طریق امکانسنجی استفاده از تکنولوژیهاای ماورد نیااز جهات تولیاد محصاوالت جدیاد و
سازگارتر با محیط زیست (معموأ از وظایف مدیریت و تولید) شرایط و اقدامات الزم زیست محیطی را ماورد بررسای
قرار دهند.
 پیشنهاد میگردد با افزایش سطح آگاهی پرسنل ومردم درارتباؤ با تغییر وتحوالت زیست محیطای اعماال شاده در
محصوالت جدید از طریق آموز واطالع رسانی (معموأ از وظایف واحدهای آموز ومحیط زیست) آنها را ترغیب
به به تولید و استفاده و خرید محصوالت کنند.
 پیشنهاد میگردد از طریق دستیابی باه آخارین دساتاوردها و نتاایج در زمیناه قاوانین و مقاررات زیساتمحیطای،
فعالیتهای رقبا و نیاز مشتریان و نیز تهیه و ارائاه اطالعاات اساتراتژیک درخصاوص مسایر توساعه و قیمتنهاایی
محصوالت جدید بادرنظر گرفتن مالحظات زیست محیطی (از امورجاری دریک سازمان که حسب صالحدید توساط
افراد مسئول انجام می گیرد) اطالعات الزم جهت طراحی محصوالت سبز کسب نمایند.
 استفاده از پلیمرهای گیاهی قابل تجزیه جهت طراحی مواد غذایی یک نقطه قاوت بارای صانایع تولیاد کنناده ماواد
غذایی می باشد که پیشنهاد میشوند با تکیه بر این نقطه قوت درونی کسب و کار و با کماک اساتراتژی ناوآوری باه
نفوذ در بازار بپردازند.
 .8-2بازیافت بر محیطزیست
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 -0پیشنهاد میگردد مدیریت فرایند کسب و کار جدید کارخانجات تبدیل مواد اولیه کشاورزی به مواد گرانولی را ایجاد
نموده و احداث کارخانجات تولید ظروف بسته بندی از این نوع گرانول باشند.
 -8پیشنهاد میگردد با ایجاد اولین قطب تولید مواد اولیه پلیمرهای گیاهی قابل تجزیه و رشد کسب و کار در حوزه
خاورمیانه و با صادرات آن به کشورهای همسایه تسلط اقتصادی این حوزه را به دست آورد.
 -4با توجه به اینکه مواد شیمیای بستهبندیهای موجود سالمت فردی و محیطزیست را به خطر میاندازند و واردات آن
ارزبری فراوان دارد پیشنهاد میشود واردات مواد اولیه پتروشیمی را کاهش داد.
 -5پیشنهاد میشود با ایجاد موسسات تحقیقاتی و پژوهشی و آزمایشگاهی در زمینه پلیمرهای گیاهی قابل تجزیه و
توسعه روزافزون آن این کسب و کار را گستر داد.
 -4پیاده سازی نظام مدیریت پسماند (مدیریت تولید ،جمع آوری ،ذخیره سازی ،جداسازی ،حمل و نقل ،بازیافت و دفع
ضایعات)
 -7تال تامینکنندگان جهت دستیابی به محصول و فرایندهای سازگار با محیطزیست ،استفاده از فنآوری ،تجهیزات و
ماشینآالت سازگار با محیط ،برنامهریزی تولید و کنترل جهت کاهش ضاایعات و بهینهساازی بهرهبارداری از ماواد و
استفاده از مواد دارای زیانی کمتر برای محیطزیست جهت تولید محصوالت ،به منظور بهبود در معیار مذکور باید ماد
نظر قرار گیرد.
 .4-2تولید سبز
 بر طبق نظر هری و همکاران ( ،)8008استفاده از انرژیهای آزاد محیطی به صورت معمول در محیط وجود دارناد،
به افزایش بازدهی انرژی ،که از اهداف تولید سبز و در نهایت پایداری است ،منجر میشود.
در طرحی که ایده آن توسط کارولین فام مطرح شده ،تامین نور روشنایی ایستگاه متروهای زیر زمینی باا اساتفاده از
نور خورشید صورت میگیرد .در این طرح با استفاده از تکنولوژی فیبر نوری به هماراه پانلهاای پخاش کنناده ناور
روشنایی مورد نیاز برای این فضاها فراهم میشود که شرکتهای تولید کننده مواد غذایی میتوانند از این تکنولاوژی
در بخشهای تولید استفاده کنند.

شکل  .8استفاده از نور خورشید جهت روشنایی مترو
مهمترین اقدامات برای هوبد مصرف انرژی در صنایع غذایی به شرح ذیل میباشند:
الف) کاهش نیاز به بخار و آب داغ
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یکی از مهمترین اجزای بخش انرزی در هر واحد صنایع غذایی چرخه بخار اس ،در این سیستم از بخاار تولیاد شاده
توسط بویلر (از طریق مبدلهای گرمایی و تزریق سیستم به داخل محصوالت) بارای گارم کاردن اساتفاده میشاود.
مهمترین پیشنهادهای تولید سبز در این بخش جهت بهینهسازی مصرف انرژی به ترتیب زیر هستند:
 برای کنترل جریانهای گاز و هوا سیستمهای کنترل احتراق نصب شود.
 دمای گاز دودکشها به طور مرتب ثبت گردد.
 برای جلوگیری از جرم گرفتگی ،لولههای بویلر مرتبا تمیز شوند.
 اطمینان حاصل شود که بویلرها در باالترین فشار ممکن عملیاتی کار کنند.
 نششتیهای موجود در خطوؤ بخار و خطور برگشت میعانات ردیابی و تعمیر شوند.
 از مشاوره و راهمایی متخصصین آب و فاضالب برای افزایش کیفیت تولید بخار استفاده شود.
 برای مطابقت تولید بخار با میزان ورد نیاز در سیستم از ابزارهای ادازهگیری مناسب استفاده شود.
 تمامی سطوح با دمای باالتر از  40درجه سانتیگراد عایق بندی شده و مرتباً از ساالمتی آنهاا اطمیناان حاصال
گردد.
 پایش عملکرد تلههای معیوب تعویض شوند.
ب) سیستم خنککننده
در اغل موارد سیستمهای سردکننده ،مصرفکنندههای عمده انرژی در واحدهای صنایع غذایی هساتند کاه مهتارین
این سیستمها چرخه تراکم غبار است .مصرفکننده انارژی در ایان زمیناه کمپرساور باه ناوع و ظرفیات آن وابساته
میباشد .تولید سبز برای بهبود عملکرد کمپرسورها از نظر مصرف انرژی اجرای راهکارهای زیر را پیشنهاد مینماید:
 انتخاب کمپرسور با نیاز سیستم مطابق باشد.
 در این زمینه از مشاورین متخصص استفاده شود.
 مرتباً کمپرسورها تمیز شوند تا اتصال حرارت با باالترین راندمان صورت گیرد.
 خطوؤ مکش کمپرسور عایقبندی شده باشد.
 مکان استقرار کمپرسور خنک بوده و از تهویه مناسب هوا برخوردار باشد.
 سیستمهای روغن کاری و خنککننده کمپرسور بازرسی شود.
 امکان توقف سیستم سردکننده در موافع عدم تولید بررسی شود.
 تعداد بخشهایی که نیاز به سیستم سردکننده دارند حتیاالمکان کم شوند.
 عملکرد صحیح پرسنل در این زمینه مورد تشویق قرار گیرد.
) کارایی موتورها
یک موتور الکتریکی در هر سال به طور متوسط  5تا  00برابر هزینه خرید خود بارق مصارف میکناد .موتورهاای باا
بازدهی باال حدود  50درصد از موتورهای استاندارد معمولی گرانتر هستند ،با این وجود صرفهجویی انارژی حاصاله از
آنها در مدت کمتر از دو سال این هزینه را جبران میکند .دیدگاه تولید سبز در این زمینه پیشنهادهای زیر را ارائاه
میدهد:
 امکان جایگزینی موتورهای فصلی با موتورهای دارای بازدهی باالی انرژی بررسی شود
 در انتخاب موتور دقت کافی شود که ظرفیت آن با کاربری مربوطه مطابقت داشته باشد.
 از انتخاب موتورهای پرظرفیت جهت پوشش افزایش ظرفیت احتمالی در آینده خودداری شود.
 امان استفاده از موتورهای با سرعت متغیر بر روی تجهیزاتی از قبیل کمپرسورها ،پمپها و دمندهها بررسای
شود.
د)سیستم روشنایی
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انواع مخلفی از سیستمهای روشنایی نظیر سدیم فشار پایین و فشار باال ،بخار جیوه ،فلوئورسنت ،المپهاای هاالوژن،
تنگستن و المپ های دکوری مینیاتوری برای مقاصد مختلف در دسترس هستند که از نظار باازدهی انارژی متفااوت
میباشند .اگرچه سیستم روشنایی بخش ناچیزی از کل مصرف انرژِ واحد را تشکیل میدهد ولی صارفهجویی در ایان
بخش در اغلب موارد با هزینه بسیار پایین یا بدون هزینه صورت میگیرد .در ایان زمیناه پیشانهادهای زیار توصایه
میگردد:
 در استقرار المپها دقت شود که فقط نواحی مورد نظر رو شوند.
 کلیدهای روشنایی از دیگر کلیدها جدا باشد.
 در صورت امکان در بعضی جاها بجای المپ ،سیستم طبیعی مثل پنجره مورد استفاده قرار گیرد.
 دیوارها و سقفها به رنگ روشن باشند.
 حتی االمکان از تعداد المپها کاسته شود.
ز) سیستم ترکیبی
سیستم های ترکیبی حرارت و الکتریسیته از یک منبع سوخت برای تولید همزمان الکتریسیته و انرژی گرمایی اساتفاده
میکنند که مهمترین مزیت این سیستم بازدهی باال تا  % 20میباشد در حالی که سیستمهای سنتی تولیاد باازدهی تاا
 %47داشته ضمن اینکه انرژی اتالفی بازیافت نمیشود .انواع اصلی سیساتمهای ترکیبای عبارتناداز توربینهاای بخاار،
توربینهای گازی و موتورهای رفت و برگشت یا بازیافت حرارت که توصیه میشود .در صنایع غاذایی امکاان اساتفاده از
این نوع سیستمها بررسی شود.
همچنین پیشنهادات زیر جهت تولید محصوالت غذایی با رویکر سبز پیشنهاد میشود:














شرکت مذکور باید از مواد سازگار با محیطزیست برای ساخت و بستهبندی محصوالت استفاده نموده و مواد خود را از
تامینکنندگانی که مسایل مربوؤ به محیطزیست را رعایت میکنند ،خریداری کنند.
برنامه ریزی مدون جهت کاهش آالیندگی خاک ،آب ،هوا توسط فرآیندهای داخلی و محصول نهایی
در نظر گرفتن عوامل زیستمحیطی و سالمت انسان و ایمنی محصول در روند کسب مواد اولیه ،تولید و توزیع
برنامهریزی در جهت کاهش و حذف استفاده از عناصر مضر طبیعت در فرآیند تولید قطعات (سرب  ،کرم  ،جیوه و)...
بهینه سازی اقتصادی سیستمهای توزیع انرژی
کاهش  CO2و سوختهای فسیلی که پیامدهای منفی برای محیطزیست
حداقل کردن فعالیتهای تولیدی بدون ارز افزوده ،کاهش استفاده از منابع و افزایش کارایی
استفاده از سیستم تحویل به موقع ،کنترل میزان ذخیره موجودی و حداقل کردن میزان سفار اضافه
استفاده از برچسبهای استاندارد زیستمحیطی برروی قطعات
افزایش حفاظت از منابع طبیعی و بهرهوری در حین کاهش مواد خام ،ساخت ،بستهبندی و هزینههای حملونقل
کاهش یا حذف استفاده از مواد بالقوه خطرناک
بهینه سازی فرآیندها در زمینه کاهش ضایعات
به کارگیری تکنولوژیهای پاک طوری که منجر به صرفهجویی در مصرف انرژی و آب و کاهش آالیندهها شود.

 صنعت مذکور باید هزینههایی که به منظور ارایه بستهبندیهای سازگار باا محایطزیسات و اساتفاده از دساتگاههای
تولیدی مناسب و کنترل آلودگی هوا میپردازد را کاهش داده و با استفاده از رو های سازگار با محیطزیست میازان
سودآوری و بهرهوری خود را افزایش دهد .از جمله راهکارهای مناسب به منظور بهبود حمل و نقل سابز نیاز انتخااب
شبکههای توزیع و مشتریان ،با تاکید بر معیارهای محیطی میباشد.
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 اصالح فرایند تولید ،تعویض و تغییر سوخت ،انتخاب و اساتفاده از تجهیازات ماؤثر در کنتارل آلاودگی هاوا از دیگار
راهکارهایی است که میتواند در کنترل آلودگی هوای صنایع مذکور نقش بهسزایی داشته باشاد .باا توجاه باه اینکاه
پساب صنایع منجر به آلودگی آبهای زیرزمینی میشود ،الزم است از شیوههای مناسبی جهت دفع فاضالب استفاده
شود .در ارتباؤ با معیار بستهبندی سبز ،بایستی صانعت ماذکور از ماواد ساازگار باا محایطزیسات بارای سااخت و
بستهبندی محصوالت استفاده نموده و از برچسابهایی کاه محصاول را متناساب باا اساتانداردهای محیطای نشاان
میدهد ،استفاده شود.
 دور نگه داشتن خط تولید از هدر رفتن منابع و آلودگی پایینتر ،اجتناب از آسیب رساندن به محیط و جامعه
 .9منابع و ماخذ
.0
.8
.4
.5
.4
.7

الفت ،لعیا ،خاتمیفیروزآبادی ،علی ،خداوردی ،روحاهلل ،)0490( ،مقتضیات تحقق مدیریت زنجیره تامین سابز در صانعت
خودروسازی ،فصلنامه علوم مدیریت ایران ،سال ششم ،شماره  ،80صفحه .084-050
اسمعیلزائی ،منصور ،) 0498( ،هو رقابتی ،راهبردی برای هزاره جدید ،مفاهیم و کاردها ،اولین هماایش ملای کساب و
کار ،همدان ،صفحه .80-44
ایمانی ،دین محمد احمدی ،افسانه« ،)0490( ،مدیریت زنجیره تأمین سبز ،راهبرد نوین کسب مزیت رقابتی» ،ماهناماه
مهندسی خودرو و صنایع وابسته ،سال اول ،شماره  ،00صفحه .04-09
رضایی ،امیر ( ،) 0490بررسی و ارائه راهکارهای تحقق مدیریت زنجیره تامین تامین سبز در صنعت سازختمان ،پایانناماه
کارشناسی ارشد ،رشته مدیریت پروژه و ساخت ،دانشکده هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.
شفیعپور ،زهرا ،اسماعیلپور ،مجید ،)0494( ،ارائه مدلی جهت عوامل مؤثر بر مادیریت زنجیاره تاأمین سابز باا رویکارد
بررسی متون و مطالعات جدید ،اولین کنفران ملی رویکردهای نوین در کسب و کار ،دانشگاه تبریز.
نیکنژاد ،مریم ،)0490( ،زنجیره تأمین سبز (به هماراه مطالعاه ماوردی) ،فصالنامه مادیریت زنجیاره تاامین ،ساال ،04
شماره ،45صفحه .80-86
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