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مدیریت زنجیره ارزش

ارائه مدل پویایی سیستمها برای ارزیابی عوامل مؤثر بر میزان سبز بودن مدیریت زنجیره
تأمین
*2

حمید بابایی میبدی ،6زهرا دلشاد
 .6استادیار ،گروه مدیریت ،دانشگاه میبد ،میبد ،ایران.
 .2باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد یزد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یزد ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتبات:

z.delshad66@gmail.com

چکیده
در قرن جدید چالش اصلی بشر ،یافتن روشی پایدار برای تولید ،مصرف و زندگی کردن است .زنجیره تأمین سبز به عنوان یک رویکرد پیشگییرانه
و یک راه حل بهبود عملکرد زیستمحیطی فرایندها و محصوالت سازمانها معرفی شده است و همچنین حفظ محگی

زیسگت ،بهگرهوری را افگزایش

میدهد .هدف این پژوهش ،بررسی و بهبود برخی رفتارهای نامطلوب در زنجیره تأمین سبز با استفاده از رویکرد پویایی سیستم است .در این پگژوهش
با مرور ادبیات نظری و نظرسنجی از خبرگان و کارشناسان ،عوامل مرثر بر میزان سبز بودن مدیریت زنجیره تأمین ،شناسگایی شگدند کگه ایگن عوامگل
عبارتند از :مدیریت محی

داخلی ،خرید سبز ،طراحی سبز ،تولید سبز ،بازفرآوری ،آالیندگی .سپس عوامل شناسایی شده ،اهمیتسنجی گردید .پگس

از شناسایی اجزا و متغیرهای سبز بودن زنجیره تأمین ،شبیهسازی با ارائه فرضیههای دینگامیکی شگروش شگده و حل گههای علّگی ،نمودارهگای جریگان،
معادالت ریاضی تکمیل شد .بدین منظور از مدل پویایی سیستمها با استفاده از نرم افزار  ،Vensimروشی را برای یافتن ارتباط بین عوامگل مگرثر بگر
میزان سبز بودن مدیریت زنجیره تأمین ارائه گردید .در نهایت ،سیاستهای :کاهش میزان فروش از دست رفته ،کگاهش میگزان موجگودی ،دریافگت
اطالعات صحیح معرفی گردید که اجرای آنها موجب بهبود معیارها شده است .جامعه مورد مطالعه پژوهش دربرگیرنده  51نفر از مدیران و کارشناسان
صنایع پلیمر استان فارس بوده است.
واژههای کلیدی :محی

زیست ،مدیریت زنجیره تأمین سبز ،عملکرد زیستمحیطی ،پویایی سیستمها.

تهند یه هدین منظنر اسکداندارتهات مارصکی وضکع شکده

 .1مقدمه

ضرورت سبز شدن زنجیره تأمین زمانی مطرح شد که

اس  .عنامل (ت اضات مادریان قنانین تو دی اسداندارتهات

از یک

رککرو تو هکا شاککارهایی را یکرات اسککداندارتهات

وضع شده) یه عننان محرک عامکل ایجکات تیییراتکی تر ایکن

زیس

محیطکی حکان ندنتنکد و از رکرو تیقکر ت اضکات

خصنص شده اس ( .رحکی زاته و هدککاران  .)9314سکبز

مادریان یرات عرضه محصنالت سبز (یدون اثکر مرکرب یکر

شدن زنجیره تکأمین شراینکد ترکیکع معیارهکا و اهدی هکات

محیط زیس ) یه وجنت آمد( .صاتقیرات و سکطنتی .)9313

محیطی یا تصدی گیرتهات خرید سکازمانی و روایکط

صاحبان صنایع سعی تارند یا اسکدااته از حااتک
زیس

و منایع زیسدی گامی مؤثر تر جه

محیطی را یه عننان ی

مزیک

از محکیط

م بن یک

منرت عرضه خنت یه مادریان یرتاشده و رعای

زیس

یلند مدت یا تأمین کنندگان اس  .رویکرتت مکدیریدی اسک

ککاالت

که یه تنبال حداقل کرتن مضرات و اثکرات مرکرب محیطکی

نکات زیس

محصنالت و خکدمات و مجدنعکههات اجددکاعی مییاشکد.

رقکایدی مکنرت اسکدااته قکرار

شرک ها یاید تر مکنرت رراحکی محصکنالت و تکنی هکات
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امروزه از زنجیره تکأمین سکبز یکه عنکنان یک

ایجات محصکنالتی سکازگارتر یکا محکیط تر

زمان تن ید و مصرو) تجدیدنظر کنند و محصنالت را یایکد
پس از پایان عدرشان یازیاش

راهبرتت جه
یه عننان ی

و تویاره مصکرو ککرت (یکرات

کسع مزی

سک ح

رقایدی پایدار اسکدااته میشکنت.

ا قنت جدید مه تر شرک ها یکرات تسکدیایی

کاهش ت اضا یرات منات خام و کاهش ضایعات) و تنجکه یکه

یه اهداو سنت و سه یازار یا کاسکدن تکأثیرات ریسک هات

مسائل سبز یرات اشزایش تنانایی از رراحی محصنالت سکبز

محیطی آنها تر کنار اشزایش کارایی شرآیندشان تکاهر شکده

و ایجات یازارهایی یرات محصنالت سبز سازگار یا محیط مه

یا محکیط ربیعکی یک

اس  .روایط شرک

منبکع حیکاتی تر

اس  .این مه پدیدار میشنت ککه نیازهکات نسکل حاضکر را

مزی

پاسخ میتهد و یه نحنت یرنامهریزت و اجرا میشنت ککه یکر

یهرهمندت از مزایات راهبرت کاهش هزینه و ننآورت تر تن ید

و اقدصات و شرهنگ جامعه اثکر مناکی نقکدارت.

محصنالت تحنیل سریعدر ککاال و خکدمات ککاهش زمکان

نقرش سبز تر سازمان و ایجات ساخدارهات سازمانی یا عننان

تأخیر اشزایش کیای

ایجات ارزش اشزوته یرات مادریان یکه

تضدین سبز جایقزین واحدهات سکازمانی از قبیکل تضکدین

عرضه محصکنالت پکاک و یهبکنت عدلککرت اقدصکاتت منجکر

محیط زیس

کیای

شده اس

(نیازت و نیکبر

.)9313

رقایدی پایدار یه شدار میروت .زنجیکره سکبز یکه ت یکل

میشنت .سکازمانها یکا حرکک

شناسایی عنامل تأثیرگدار یکر سکبز یکنتن مکدیری

یکه سکنت جسکدی

سکبز از

زنجیکره

مزایات راهبرت پاسخگنیی (یهبنت سطح خدمات یه ماکدریان)

تأمین تنجه پژوهشگران را یه مطا عه و یررسی عنامل مؤثر

و کارآیی( کاهش هزینهها) سکنت خناهنکد یکرت .راهبرتهکات

آن تر سازمان جلع ندکنته اسک  .یکا تنجکه یکه معیارهکات

رقایدی پایدار

مرتبط عنامل تأثیرگدار یر سبز ینتن مدیری

تدایز تدرکز و کاهش هزینه یرات کسع مزی
نام یرته شدهاند( .اعدزازیان و هدکاران .)9314

زنجیره تکأمین

ضرورت تارت تا این عنامکل تأثیرگکدار تر صکنایع مردلک
شناسایی و شبیهسازت شنت تا یکه کدک
یدنانند ا قنت مناسبی جه

چقننقی پایدارت زنجیره تأمین سکبز تر شکرک هکا:
نظارت اثکرات سکبز حدکل ون کل پایکدار یسکدهیندت سکبز

آن مکدیران صکنایع

اسدااته از تروو و جعبههات قایل اسدااته مجدت یه یازیاش

یرنامهریزتهکات آینکدهشکان تر

خصککنص سککرمایهگدارت روت عنامککل و راهکارهککایی کککه

و اسدااته از منات یسدهیندت سازگار یا محکیط زیسک

منجع تسهیل این منضنع تر سازمان میشنت پیدا ندایند و

پایدار شرک ها یه تنبال مدیزت تأمین کنندگان سبز خنتشان

و یهبککنت تناندنککدتهککات خککنیش

و یا خرید کاالهایی هسدند که تارات گناهینامه سبز مییاشند

یپرتازند .تر واقکع ایکن پکژوهش یکه تنبکال پاسکرقنیی یکه

ماارک

و هدککارت یکا تکأمین کننکدگان و ارائکه تهنکدگان

پرسشهات زیر مییاشد:

خدمات جسدی  .شاخصهات اثرگدار یر یکارگیرت زنجیره

یراسککاآ آن یککه ت نی ک

منکایع

 -9عنامل و معیارهکات تأثیرگکدار یکر سکبز یکنتن مکدیری

تأمین سبز :منانع ترون سازمانی :عدم تعهکد مکدیری

ارشکد

زنجیره تأمین کدامند؟

سککازمان عککدم وجککنت شرهنککگ سککازمانی ضککع

منککایع

 -2آیا میتنان یا اسدااته از تحلیکل پنیکایی سیسکد عنامکل

سککازمانی(ما ی و انسککانی) هزینککه پیاتهسککازت .منانککع یککرون

مؤثر یر میزان سبز ینتن مدیری

سازمانی :کاشی نبنتن محرکهها و ماکن هات تو دکی جهک

زنجیره تکأمین را شناسکایی

تسدیایی یه زنجیره تأمین سبز کاشی نبنتن اهرمهکات قکانننی

کرت؟

جه

اجرات قنانین زیسک

منانع شنی :ضع

 .2مبانی نظری پژوهش

 -9-2زنجیره تأمین سبز

صنعدی ضع

15

محیطکی رقکایدی نبکنتن یکازار.

تن ید سبز ضع

تر مدیری
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کنندگان و سهامداران (رحیدی و هدکاران .)9314

ینتن ت اضا و آگکاهی عدکنمی عکدم تدایکل تکأمین

شکل ( :)1چرخ طراحی زنجیره تأمین سبز

ارزیایی میزان سبز ینتن زنجیره تأمین
 مککدیری

محککیط تاخلککی :یک

عدلکککرت شککرک
حدای

اس ک

تن یککد یککه کککارگیرت اصککنل مککدیری

عنصککر کلیککدت تر یهبککنت

و یککدیهی اس ک

کیایک

شراگیککر و

تانیض اخدیار یه نیروت کار).

تر ایککن راسککدا

 یازشرآورت :یرخی تن یدکنندگان یرات کاهش هزینه مدییکر

عامکل

و تر

مدیران عا ی منرت نیاز اس  .اغلکع یک

مادریان و رشع اندظارات آنها یهبنت وجکه شکرک

کلیدت یرا پدیرش و ککاریرت منشک نکنآورت و شنکاورت

اخدیار گرشدن یازار یه امر یازیاشک

یرنامهها و شعا ی هات سبز اس .

شروش منجنتت یکا تجهیکزات اضکاشی جنبکه تیقکرت از

 خرید سبز :شامل شعا ی هایی اس

یازیاش

که هدو آن اردینکان

محصکنل میپرتازنکد.

اس .

 آالینککدگی :کندککرل میککزان آ نتگیهککا تنسککط ضککایعات

از مدناسع ینتن منات خریدارت شکده یکا محکیط زیسک

محصنل نهایی و ه چنکین تر شراینکد یکازشراورت عامکل

اس .
 رراحی سبز :شامل شعا ی هایی اس

مهدی یرات کاهش اثرات زیس

که هدو آن حداقل

کرتن تأثیرات محیطی محصنل تر تدکام چرخکه عدکر آن

محیطی اسک

(پرککار و

مهدوت .)9314

اس .
 تن یککد سککبز :یککه صککنرت شراینککدهات تن یککدت کککه از

 -2-2پنیایی سیسد ها

وروتتهایی یا تأثیرات نسبداً ک اسدااته میکننکد و تارات

سیسد هات پنیا تر اواسط تهه  91۹۱می تت تنسکط

کارایی یاال و ضایعات ک یکا آالینکدگی کددکرت هسکدند.

آقکات جکی رایک

شنرسکدر ) (Jay Wright Forresterاسکدات

(مدییرهات تن ید سبز :یه کارگیرت مکنات خکام سکازگار یکا

انسدیدنت ماساچنس

محیط زیس
تق ک

حدو منات خام ناسازگار یا محیط زیس

تر زمینککه معیارهککا تق ک

آمریکا ایداع شد .مدل ترسکیدی آقکات

شنرسککدر تر یککاره چرخککه اسککدردام و نحککنه و سککاخدار

تر رراحککی محصککنل

تصدی گیرت تر کارخانه یا ناکان تاتن سکاخدارهات وروتت

یهینهسازت شرایندها تر زمینکه ککاهش زیا کههات جامکد و

جریان کار و یازخنرها ناکان تات ککه ماککل ناپایکدارت تر

تشع زیا ههات مایع اسکدااته از شناورتهکات پکاکیزهتر ککه

اسدردام و ماندگارت کارکنان ناشی از عنامل ییرونکی نیسک

منجر یه صرشهجنیی تر مصکرو انکرژت و آب و ککاهش
آالیندها (زیا هها) گرتت یازیاشک

یلکه عل

مکنات او یکه تر مرحلکه

آن عنامل تاخلی تر سیسکد شکرک

اسک  .ایکن

ندایاقر و مکدل ترسکیدی تسکدی آغکازگر تاککر مطا عکه
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مه این رویکرت ایجات ترک یهدرت از سکاخدار ککل سیسکد

پیچیده سیسد هات پنیا گرتید .این تاکر و شینه یکه تکدری

اس

تنسط آقات شنرسدر و سایر اساتید و مداککرین تیقکر رشکد

از تیدگاه و نقرش سیسد هکات پنیکا منضکنعات و مسکائل

گسدرش و کاریرت ییادرت تر مطا عه سیسد هات مردل

پیدا

که مد ی نزتی

یه واقعی

ارائه میتهد.

پیچیده و پنیا تر تاهر حداقل تو جنبه تارند:
 -9اینقننه مسائل تارات خاصی

کرت.
این روش یا تر نظر گرشدن روایط یین اجزات سیسکد

پنیائی و ماهیدی م کدارت

) (Quantitativeتارند و مرتباً تر حال تیییرند.

رشدار سیسد را پیشیینی میکند .ایکن ا قنهکا روشکی یکرات

 -2وجنت نظریه یازخنر ) (Feedbackاسک  .تاککر و شکینه

شهدیدن و ترک رشدکار سیسکد هکات پیچیکده تر رکنل زمکان

سیسد هکات پنیکا تر یکاره مسکائل پنیکایی ککه تارات حل که

هسدند .چیزت که روش پنیایی سیسد را از روشهات تیقکر

یازخنر هسدند کاریرت تارت .سازمانها اقدصات جنامکع و تر

مددایز میسازت اسدااته از حل ههکات یکازخنرت و مدییرهکات

کلیه سیسد هایی که یه ننعی یا انسان سرو کار تارند

جریان و حا

اس

ککه تر شکناخ

رشدکار سیسکد کدک

و یا حدی سیسد هکات مککانیکی و ا کدرونیککی و نظکایر آن

ککه شکناخدن سکاخدار

سیسد هات یا حل ه یکازخنر یکه حسکاب مکیآینکد .یررسکی

روایط غیرخطی تأخیرات و یازخنرتها تر مارص

مطا عه و مد سازت آنها ایزارت یرات ترک صکحیح رشدکار و

میکنند .اساآ این روش ایکن اسک
سیسد

حی

تک

کرتن رشدار سیسد یه اندازه شناخدن ت

ندای عدلکرت آنها اس

اجکزا اهدیک

(اسدرمن .)2۱۱۱

تارت .هدچنین این روش اتعا میکند خناصی تر کل سیسد
وجنت تارت که آنها را ندیتنان تر ت

ت

عناصر یاشک  .تر

 .3روش پژوهش

یرخی حاالت رشدار کل سیسد ندیتناند ینسیله رشدار اجزات

پژوهش از نظر هدو ککاریرتت و از نظکر گکرتآورت

نککنع نقککرش

ار عککات تنصککیای از نککنع هدبسککدقی مککییاشککد .ایککزار

که یرات تنسعه محدوتههکات مکدلهکات

جدعآورت ار عات پرسانامه ینت که جامعه آمارت ما یرات

ذهنی و تنسعه ایزارت یرات شهدیدن این که چقننکه سکاخدار

پاسرقنیی یه پرسشنامه رراحی شده مدیران و کارشناسان

سیسککد پیچیککده رشدککار آن را ایجککات مککیکنککد اسککدااته

صککنایع پلیدککرت مککییاشککد کککه شککامل  9۹ناککر از مککدیران و

آن شککرح تاته شککنت .ایککن روش ندیجککه ی ک
سیسددی پنیا اس
یک

کارشناسان ینتند .هدانرنر که ییکان شکد عنامکل مکؤثر یکر

میشنت.
رویکرت پنیایی سیسد یر این اصل اسدنار اسک

میزان سبز ینتن مدیری

ککه

پژوهای اسدرراج گرتیده اس

یررسی سیسد ها یه صنرت ایسدا یکه تنهکایی تدکام جنانکع

اسکک  .تر ایککن قسککد

پدیده را تر نظر ندیگیرت .ندیجه راه حلهات ساته تر مسائل
مدیریدی اغلع تر کنتاه مدت اس

زنجیره تأمین یکا اسکدااته از پیاکینه
که تر جکدول  9ییکان شکده

یککا اسککدااته از نظککرات مککدیران و

کارشناسان و یا اسدااته از روش مکدل پنیکایی سیسکد ها یکا

کدا یکرات کسکع ندکای

خنب تر سیسد ها یاید سرمایهگدارت یلندمکدت انجکام تات.

اسدااته از نرماشزار  Vensimروشی را یرات یاشدن ارتباط یین

سیسککد ها یراسککاآ تأخیرهککات منجککنت و یازخنرتهککات

زنجیره تکأمین ارائکه

عنامل مؤثر یر میزان سبز ینتن مدیری

می تناند تر

گرتید و پس از آن یه آزمنن یرازندگی و ارائه سیاسک هایی

یلندمدت ندای را تسدرنش تیییکرات یزرگکی کنکد .ویژگکی

یرات این عنامل پرتاخده شده اسک  .اشک زمکانی یکرات ایکن

سیسددی یه وجنت میآیند نرخ تیییرات کنچ

پژوهش پن سال تر نظر گرشده شده زیرا که یرنامکه تنسکعه
کانر تورههات پن سا ه تارت.
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جدول ( :)1معیارهای پژوهش
عوامل مؤثر بر میزان سبز بودن مدیریت زنجیره تأمین

 -9مدیری

محیط تاخلی

 -2خرید سبز
 -3رراحی سبز
 -4تن ید سبز
 -۹یازشرآورت
 -6آالیندگی

 اش زمانی :چه شاصکله زمکانی تر آینکده را یایکد تر حکل

 -9-3نظریه پنیایی سیسد ها

مسئله تر نظر یقیری ؟ ریاههات مسکأ ه مریکنط یکه چکه

پنیککایی سیسککد ها روش ترک انککناع مارصککی از

زمانی هسدند؟

مسائل پیچیده سیسد اس  .یعضی از مسکائل و منضکنعات

 ارائه ی

صنعدی ک اجدداعی و مدیریدی پیچیدگی تارند و یا شرضکیات
ساته یینای و مدیریدی قایل حل ندکییاشکند .تاککر پنیکایی
سیسد ها روشی یرات مد سازت و یررسی عنامل ی
و تر نهای

کلیدت و مااهی چیس ؟ رشدکار آنهکا تر آینکده چقننکه
خناهد ینت؟

سیسد

پیدا کرتن راه حل مناسع اسک  .تاککر و شکینه

 -2رسیدن یه شرضیهات پنیا تر منرت عنامل منجر یه تعری

پنیککایی سیسککد هککا نککنعی روششناسککی و شککبیهسککازت و
مد سازت رایانهات یرات تعیین چارچنب شه

مسئله
 ایجات ی

ترک و یحث

تر یاره یعضی منضنعات و مسائل پیچیده مدیریدی صنعدی
اجدداعی و حدی پزشکی اس  .این تاککر یکرات کدک

تعری

پنیا از مسئله :رشدار تکاریری مدییرهکات

مدل او یکه از مسکئله :تئکنرتهکات منجکنت تر

منرت رشدار مسئله چیس ؟
 تدرکز ترونزا :شرمن ه کرتن ی

یکه

مدیران صنعدی یا تدرکز یر منضکنعاتی ککه تر شکرک هکات

تئنرت جدید که پنیکایی

را یه عننان ندیجه حل ه یازخنر معرشی مینداید.

صنعدی وجنت تارت مطرح و آغاز گرتید .یا این شکینه تاککر

 نقاش  :تنسعه ساخدار علدی یر مبنکات شرضکیات او یکه

یه منضنعات و ماک ت مدیریدی مانند؛ ناپایدارت تر تن ید

پنیات مسئله و سکایر تاتههکات

ش دان یا یی ثباتی تر رشد و تنسعه شرک ها از تس

مدییرهات کلیدت تعری

تر تسدرآ یکا اسکدااته از ایزارهکایی ماننکد :ندنتارهکات

تاتن

سه یازار و نظایر آن پرتاخده شد.
شرآیندت که هر مد ساز یکرات ایجکات یک

مرزیندت مکدل ندنتارهکات زیکر سیسکددی ندنتارهکات
حل ههات علّی و معلن ی ن اههات منجکنتت و جریکان

مکدل پنیکا تنبکال

میکند شامل گامهات زیر اس :
 -9مارص کرتن مسئله ات ککه قکرار اسک

ندنتارهات ساخدار خکط ماکی سکایر ایزارهکات تسکهیل
کننده.

مکدل شکنت و

اندراب حدوت مسئله
 اندراب منضنع :چرا ی
اس

 -3شرمن ه کرتن ی
منضنع منجر یکه ماککل شکده

مدل شبیه سازت یرات آزمکنن شرضکیه

پنیا
 تعری

و آیا واقعاً مسئله مهدی اس ؟

 مدییرهات کلیدت :چه مدییرهات کلیدت و مااهیدی را یاید

ساخدار و قنانین تصدی گیرت

 تعیین و تردین روایط یین پارامدرها عدلکرتها و شکرایط
او یه

تر نظر یقیری ؟
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 تجزیه و تحلیل "چه میشنت اگر" تأثیر خط ماکیهکات

 آزمنن پایایی مدل یا تنجه یه اهداو و مرزها
 -4آزمنن مدل تا هنقامی که از عدلکرت صحیح آن مطدئن

چیس ؟

مردل

 تحلیل حساسی  :خط مایهات مردلک

شنی
 م ایسه یا تعری

پنیات مسئله :آیا مدل قاتر اسک

مسئله را تر حد کاای

مردل

رشدکار

تر سکنارینهات

تا چه حد یدون تیییر خناهند ماند؟

یرات اهداو پیشیینی نداید؟

 تنانایی تر شرایط حدت :آیا وقدی مدل یکا شکرایط حکدت

 .4تجزیه و تحلیل دادهها

 .9-4مدل ماهنمی پژوهش

مناجه میشنت از خنت رشدار مناسبی ناان میتهد؟
 حساسی  :مدل تر یرخنرت یا عدم قطعیک

تر پارامدرهکا

این مرحله یه عننان ایدداییترین یرش مد سازت یکه

شرایط او یه مرزهات مدل و ترکیبکی از ایکنهکا چقننکه

ت یل نحنه جه گیرت و میزان او نی تهی یه عنامل ترونی
و ییرونی مدل تارات اهید

رشدار میکند؟

مدل ماهنمی الزم اس

 -۹رراحی و ارزیایی سیاس هایی یرات یهبنت
 تعری

مرزهات سیسد و تیاگرامهات تأثیر و علّی رراحی میشکنت.

حاتث شنند؟

 رراحی خط مای :چه قنانین تصدی گیرت اسدراتژتها و
ساخدار جدیدت مدکن اس

که ایعکات مسکئله تر واقعیک

ایجکات

گرتت .تر این مرحله یا تنجه یه اهداو منرت تنجه تر مکدل

سنارینهات (سیاس هات) مردلک  :چکه شکرایط

مردلای مدکن اس

شراوانی مییاشد .جهک

ایجکات

ندنتار علّی-معلن ی تر شکل  2اجزات یک

زنجیکره تکأمین

سبز که یا یکدیقر رایطه مد ایل تارند یه تصنیر میکاکد .تر

تر تنیات واقعکی یکه وجکنت

اینجا تعداتت از مدییرهات کلیدت یکار گرشده شکده تر مکدل

آیند؟ چقننه میتنان آنها را تر مدل ندایش تات؟

تر جدول  9معرشی گرتیدند.

شکل ( :)2نمودار علّی معیارهای پژوهش

 )9حا

 .2-4ندنتار جریان مدل ماهنمی پژوهش
تر محیط این نرماشزار مدییرهکا یکه  ۹تسکده ت سکی
میشنند:

(م دار سطح مدییر تر رنل زمان و م کاتیر جدیکد

مدییر حا

یراسکاآ اشکزایش یکا ککاهش تیییکرات تر توره

آینده یدس

میآید)  )2نکرخ (تیییکر اشزایاکی یکا کاهاکی

تنسط مدییکر نکرخ و رشدکار سیسکد پنیکا را تر رکنل زمکان
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(تر رکنل زمکان تیییکر نرناهکد

منجککع اشککزایش هزینککههات زنجیککره تککأمین میگککرتت.

مارص میکند)  )3ثایک

کرت)  )4کدکی  )۹خکارجی (مدییکر خروجکی یکه صکنرت

که یا وروت منجنتت یکه

مسد ل عدل ندنته و تح

منجنتت یه عننان مدییرت اس

انبار اشزایش و یا تحنیل منجنتت یه یازار کاهش مییاید.

تکأثیر تیییکرات مدییرهکات ترون

مدل ندییاشد) .یراساآ ساخدار علّی و اسکداات از حل کههات
یازخنرت ندنتار جریان تر زیکر مکدلهات مردلک

نککرخ وروت منجککنتت یککه انبککار خککنت تککایعی از کیای ک
محصنل و نکرخ تن یکد و نکرخ تحنیکل تکایعی از میکزان

ترسکی

میگرتند .تر این مرحله رشدکار و عدلککرت مدییرهکا یکر پایکه
ماهی

و تأثیر مثبک

ت اضات یازار و ترشی
 مدیری

یکا مناکی یکر روت یککدیقر ماکرص

میشنت .تر جریان ساخ

تحنیل محصنل سازمان مییاشد.

ضایعات زنجیره تامین سبز :مناتت که غیرقایکل

این ندکنتار از شرمنلهکات کدّکی

اسدااته یا شاقد کاریرت یرات مصرو کننکده هسکدند تارات

روایط کیای و تنایع عکدتت اسکدااته شکده اسک  .شککل 3

ارزش یککنته و یککا انککدکی اص ک ح میتنانککد مجککدت وارت

ندنتار جریان مرینط یه عنامکل مکؤثر یکر میکزان سکبز یکنتن

معکنآ تر

مدیری

زنجیره تأمین شنند .اجرات صحیح جسدی

زنجیره تأمین را ناان میتهد.

سازمانها منجکع اشکزایش ترآمکد و ککاهش هزینکههات

تر این پژوهش:

عدلیاتی و کاهش هزینکه محصکنالت معیکنب و من ضکی

مدییرهات حا

 منجککنتت انبککار :تصککدی گیرت تریککاره منجککنتت انبککار

شده میگرتت .معیارهات جدکعآورت حدکل جداسکازت

تریرگیرنککده تدککامی نهاتهککات ترگیککر تر زنجیککره تککأمین

یازیاش

و اسدااته مجدت منات او یه و قطعات مرجکنعی و

مییاشد و تدکامی کاالهکا از جدلکه مکنات او یکه مکنات تر

تشع منات زائد را شامل میشنت .ایکن مکدیری

جریان ساخ

تن یدکنندگان را یه سد

محصنالت نهایی ککه تنسکط کارخانکهها

ضکایعات

یهبنت شرایند تن ید خنت کاانده

تنزیع کنندگان و خکرته شروشکان نقهکدارت میگکرتت را

زیرا هزینههات انهدام و پاکسازت محکیط زیسک

شامل میشکنت .حجک یکاالت منجکنتت ضکدن اشکزایش

یاالس .

قدرت پاسرقنیی زنجیره تأمین نسب

یسکیار

یه اشزایش ت اضکا

شکل ( :)3نمودار جریان معیارهای پژوهش

تر این مرحلکه یایکد ایعکات و واحکدهات انکدازهگیرت

 .3-4یسط و تنسعه مدل پنیایی سیسد

تدامی مدییرها مارص شنت .سپس تنایع میان این روایط یکه

15

ارائه مدل پویایی سیستمها برای ارزیابی عوامل مؤثر بر میزان سبز بودن مدیریت زنجیره تأمین

صنرت معاتالت ریاضی معین و تاتههات منرتنیاز تر جامعه

حمید بابایی میبدی و زهرا دلشاد

اجرات این مراحل ندنتار انباش ها و نرخهات مدل یعکد از
ی

آمارت جدعآورت گرتت .تر اندهکا مدییرهکا و روایکط ریاضکی

مرحله اجرا تر مدت پن سال یه صنرت زیر مییاشد:

میان آنان تر نرم اشزار  Vensimشبیهسکازت میشکنت .یعکد از

شکل ( :)4نمودار شبیهسازی موجودی انبار

شکل ( :)5نمودار شبیهسازی مدیریت ضایعات زنجیره تأمین سبز
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شکل ( :)6نمودار شبیهسازی انباشتها و نرخهای مدل

 .4-4آزمنن یرازندگی
تس

 .۹-4واقعی سنجی (ارائه سیاس )
اعددکات یکه مکدل را

یرات پیابرت سیاس ها آن تسده از مدییرهایی مدنظر

مدل و اعدبکار آن قایلیک

اشزایش میتهد و اعددات یه کاریرتت ینتن آن را یاال مییکرت.

قرار گرشدند که تر تنیات واقع مدیران و کارشناسان امککان و

یرات تسدیایی یه این اعددات از مدل میتنان از آزمننهات زیر

تنانایی تسدکارت و تیییر تاتن را تارند .مانند :میزان شکروش

اسدااته کرت:

سرمایهگدارت یرات تح ی و تنسعه منکاشع ککاهش قیدک

 آزمنن ساخدار :تر این یرش تطای مکدل یکا واقعیک

ماککدرت و سیسککد م بن یکک

تر

مراحل تصدی گیرت و هداهنقی یا قنانین منجنت شیزیکی

سککرمایهگدارت یککا تنجککه یککه سککایر یرککشهککا یککه عنککنان

یررسی شده اس .
 آزمنن حا

مناسعترین قسد

حدت :تر این یرش رشدار مدییرها تر حا

حدت یررسی شده اس  .منای نادن مدییرهات حا ک
جه

حرک

جه

تصدیدات مدیریدی اندرکاب شکد.

مدییر سرمایهگدارت یرات تح ی و تنسعه ن ش محکنرت را
تاراس

و

ار عات و منات یراساآ ماروضکات مکدل

و خنت تنسط تو مدییکر تیقکر کندکرل میشکنت ککه

عبارتند از :ترصدت از سنت و ترصدت از سرمایه خارجی که

نیز از جدله منارت یررسی شده تر این یرش یکنته اسک
که رشدار مدییرها این وضعی

و اعدبککار شککرک  .یرککش

یککه تح ی ککات اخدصککاص مییایککد .جهکک

را تأیید میکند.

رشککع ایراتهککات

منجنتت انبار میتنان یا تیییر تر زمکان صکدور سکاارش از

 آزمنن یُعدسنجی :ایکن آزمکنن یکه منظکنر تعیکین واحکد

مرکز پرش یه کارخانه تن یدت و آگکاهی از منجکنتت او یکه

انجکام شکده و تأییکد

مدییر جدید زمان پیابرت زنجیره یجات

مدییرها و هداهنقی آنها یا واقعی

تر آن زمان و تعری

زمان پیابرت ساارش یر این ماکل چیکره شکد .یکرات رشکع

شده اس .

ایراتهات ضایعات میتنان از تریاش

15

نظرات و هدکارت یکا

حمید بابایی میبدی و زهرا دلشاد

ارائه مدل پویایی سیستمها برای ارزیابی عوامل مؤثر بر میزان سبز بودن مدیریت زنجیره تأمین

مادریان و تأمین کنندگان یرات تن ید پکاک ککاهش مصکرو

که رشدارهات شبیهسازت شده تا حد زیاتت هدان مدییرهکات

انرژت و یسده یندت رراحی سبز اسدااته ندنت.

اصلی و مؤثر یر رشدار عدلکرت زنجیره تأمین سبز ینتهانکد .از

 سیاس

این رو یراساآ مدل یدس

کاهش ضایعات و آالیندگی :یا مطا عه وضکعی

آالیندگیها مااهده شد که یرای از کاالها تر اثکر عکدم
تنجه یه ساخ

شعلی سیاس هایی پیانهات و قبل از اجرا آثار آن یر سیسکد

محصنالت سکازگار یکا محکیط زیسک

تبدیل یه ایجات ضایعات و آ نتگیهکات زیسک
شده اس  .ش دان آگاهی نسب

مااهده و اص ح گرتید .یطنر مثال این که تیییرات اعدکال

محیطکی

شده تر مدل تا چه حد منجع یهبنت عدلکرت زنجیره تکأمین

یه مباحث زنجیکره تکأمین

سبز خناهکد شکد نیازمنکد ارزیکایی شکاخصهات اسکداندارت

سبز و عدلیکات یهکره ورت سکبز تر یرشهکات مردلک

عدلکر زنجیره تأمین سبز اس .

زنجیره سبع یروز این یحران شده اس .
 سیاس

آمده و یه منظنر یهبکنت شکرایط

ندای کاریرتت و عدلی این مدل پنیا این اس

کاهش میزان منجنتت :یا اجرات ایکن سیاسک

که یکا

اسدااته از این مکدل میتکنان یکه نحکن یهدکرت تکأثیر مد ایکل

منحنیهککات ذخیککره اردینککان منجککنتت انبککار مرکککزت و

مدییرهات حاضر تر ی

منجنتت انبار مرکزپرش تا حدت زیاتت ککاهش یاشدکه و

میتنان از این مدل یرات ناان تاتن آثار یلندمدت تصدیدات

هدچنین شروش از تس
 سیاس

تریاش

مدیری

رشده اشزایش نیاش .

ار عات صحیح :یا اجرات این سیاس

ارتباط مؤثر شرک ها و تأمین کنندگان ماارک

زنجیکره تکأمین سکبز را ترک ککرت.

یر کل سیسد اسدااته ککرت و مکدیری

تصدیدات صکحیح یکارت تات .تر ح ی ک
اساسی رویکرت پنیایی سیسد این اس

نیکروت

را تر اترکاذ

ککارکرت اصکلی و
که تر جه

اص ح

انسانی تکا حکدت یهبکنت یاشدکه ککه ناکانتهنده واککنش

مدل ذهنکی مکدیران و جلکع تنجکه آنهکا یکه آثکار جکانبی

یه تیییرات اس  .هدچنین تر

تصدی گیرتها یرمیآیکد .هدچنکین ایکن پکژوهش مکیتنانکد

سریعدر و صحیح تر نسب
یهبنت محیط زیس

مؤثرتر خناهد ینت.

شناخ

مناسکبی از عنامکل و پکیشنیازهکات اصکلی و مکؤثر

مدیری

زنجیره تأمین سبز یه سازمانها میتهد تکا از رریک

آن یدنانند یه ترصیص و یرنامهریزت یهینه منایع خنت جهک

 .5نتایج

تر پژوهش حاضر یه منظکنر پاسکخ یکه پرسکش اول

تسدیایی یه اهداشاان یپرتازند.

پژوهش عنامل و معیارهات کلیدت و مکؤثر یکر میکزان سکبز

پیانهات یه مح ان آتی :تاکننن تح ی اتی که تر زمینه

ینتن مدیری

زنجیره تأمین شناسایی شد که تر راسدات این

هدو نرسک

یکا یررسکی چکارچنب نظکرت تح یک و یکه

ینته یا تنجه یه آن که یرشهات خکدماتی کاکنر از جدلکه

کارگیرت نظرات خبرگان و کارشناسان عنامل تأثیرگکدار یکر

تارنکد

مدیری

مدیری

سبز انجام گرشده اس

محدوت یکه صکنایع تن یکدت

ییدارسدانها سه عددهات تر آ کنتگی محیطزیسک

زنجیره تأمین سبز تر  6تسکده معیارهکات :مکدیری

پیانهات میشنت چنین تح ی اتی تر یرشهکات خکدماتی نیکز

محککیط تاخلککی خریککد سککبز رراحککی سککبز تن یککد سککبز

صنرت گیرت .ه چنین تر جنامع آمکارت از جدلکه :صکنع

یازشرآورت آالیندگی ییان گرتید.

گرتشکککقرت صکککنایع غکککدایی تجهیکککزات ا کدریککککی و

تر پاسخ یه پرسکش توم پکژوهش ککه نیازمنکد یک
شرایند شبیهسازت یراساآ روش سیسکد هات پنیکا اسک

ا کدرونیکی کندرل آ نتگی تر یرش کااورزت این منضکنع
از

نیز یررسی گرتت.

نککرم اشککزار  Vensimاسککدااته گرتیککد .سککپس یککا تنجککه یککه
معیارهات اندراب شده از زنجیره تأمین سبز میتکنان گاک
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Abstract
In the new century, the main challenge of mankind is to find a sustainable way of producing,
consuming and living. The green supply chain has been introduced as a preventive approach and
a solution to improve the environmental performance of the processes and products of the
organizations, as well as environmental protection, increasing productivity. The purpose of this
study is to investigate and improve some of the unfavorable behaviors in the green supply chain
using the system dynamics approach. In this research, by reviewing theoretical literature and a
survey of experts which consisted of 15 managers and experts of the polymer industry of Fars
province, the factors affecting the greening of supply chain management identified, that include:
indoor environment management, green purchases, green design, green production,
reprocessing, and pollution. Then identified factors were measured. After that simulation started
by providing dynamic hypotheses and causal circles, stream diagrams, and mathematical
equations were completed. For this purpose, the Vensim software dynamics model provides a
way to find out the relationship between factors affecting the greening of supply chain
management. Finally, policies have been introduced: reducing lost sales, reducing inventory
levels, receiving correct information that their implementation has improved benchmarks.
Keywords: Environment, Green Supply Chain Management, Environmental Performance,
System Dynamics.
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