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چکيده
زمينه و هدف :زنجیره تأمین پایدار لزوم توجه توأم به مباحث زیتث محیطی و اجتمثایی رر ناثار یمردثرر ااتیثار رر اثازما ها
شبدها را گوشزر میناد .زنجیره تأمین پایدار رر زمره مفاهیم نوظهور رر یرصه تولید و یمریات اا  .هدف از پژوهش حاضر شاااایی و
رتبهباد یوامل رخیل رر زمیاه زنجیره تأمین پایدار رر صاایع غذایی اا .
روش بررسی :رر گام نخت با بررای گتتررها اربیات زنجیره تأمین پایدار ،یوامل مؤثر بر زنجیره تأمین پایثدار نشثاورز ممرنبثات
شاااایی شد .رر گام روم اادام به مقولهباد زیر شاخصها شااااییشده از اربیثات رر االثا ابدثار زنجیثره تثأمین پایثدار مااتیثار ،
اجتمایی ،زیت محیطی  ،رر بخش نشاورز ممرنبات گررید .رر نهایث بثا بهرهگیثر از فثن فرآیاثد تحریثل شثبدها بثه ارزیثابی و
اولوی باد شاخصها رخیل رر زنجیره تأمین پایدار موار غذایی مباررت شده اا .
يافتهها :رر این بخش مقایتات زوجثی و وز هثا نتثبی بثه نمث

نرمافثزار  Super Decisionمحااثبه گرریثد و پثز از تشثدیل

اوپرماتریز وز نهایی  9شاخص اصری پایدار زنجیره تامین بخش نشاورز تدیین گررید.
بحث و نتيجهگيری :نتایج پژوهش از این امر نشا رارر نه به ترتیا شاخصها بهرهور و تمرنثز بثازار ،میثرف آب ،میثرف انثری ،
بازیاف زباله ،حملونقل ،حجم ااتخدام ،نیفی ااتخدام و تدارل رر ااتخدام واجد باالترین میزا اهمی هتتاد .همچاین بر طبق نظر
خبرگا بدد ااتیار م 0/844نتب به رو بدد ریگر پایدار رارا وز بیشتر هت  .نه نتایج بهرا آمده لزوم توجه بثه بهثرهور و
بخش انری را رر پایدارااز زنجیره تأمین نشاورز رر نشور را نشا میرهد.
واژههای کليدی :مدیری زنجیره تأمین ،زنجیره تأمین پایدار ،صاد موار غذایی ،فرایاد تحریل شبدها .
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Abstract
Background and Objective: Supply chain sustainability is one of the newfound concepts in operation
and production management that emphasizes on social and enviromental issues beside financial
performance in network organizations. The aim of this study is to identify and prioritize the factors
contributing to supply chain sustainability in food industries. To achieve these goals, in the first step, it
is attempted to identify the factors affecting a sustainable agriculture supply chain (citrus fruits).
Method: In this step, extensive literature review in relation to sustainable agriculture/food supply
chain was identified, and the overall indicators affecting the agricultural supply chain were extracted.
In the second step, the extracted factor indicators were categorized in sustainable supply chain
dimensions (economic, social, and environmental) in agriculture sector (citrus fruits). In the next step,
by using analytic network process technique, the weight of criteria was identified.
Findings: In this section, the pairwise comparisons and relative weights were calculated by Super
Decision software and after the formation of super matrixes, the final weights of 9 main indicators of
supply chain sustainability in agricultural sector were determined.
Conclusion: The obtained results reveal that efficiency and market focus, water consumption, energy
consumption, waste recycling, transport, volume of hiring, the quality of hire, and balance in hiring are
the most important criteia. According to the experts’ judgement, economic dimension (0.488) had a
heavier weight compared to two ather dimensions of sustainability. This implies that it is a necessity to
pay attention to the efficiency of the energy sector and sustainable agriculture supply chain in our
country.
Keywords: Supply Chain Management، Sustainable Supply Chain، Food Industeries، Analytic
Network Process.
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مقدمه
توجه به آیاده و آنچه رر پیش اا همیشه موررتوجه بشثری
بوره و همواره تثال

بثرا پیشبیاثی آیاثده تواث انتثا ها

پایدار نبور نشاورز رر حال حاضر توافق رارند و ایادثه بثین
نظام نشاورز پایدار و متداول تفاوت زیار اا

م . 3باثا بثه

صورت گرفته اا  .پیشبیای رشد جمدی جهانی نشا رهاده

نظر یانگ و برتو  ،تواده پایدار نشاورز حاصل نمیشور مگر

فاجدهبار اا اما هاوز این پیشبیای به واادی تبدیل

آ نه مشدالت مدیری ماابع طبیدی و زیت محیطی از طریق

نشده اا  .با رشد اریع جمدیث بایثد انتظثار اثثرات مافثی

ایاا ها ااتیار با رو

یدپارچه موررتوجثه اثرار گیرنثد

اجتمایی و زیت محیطی آ را نیثز راشث  .بثا رشثد فزایاثده

م . 8نشاورز پایدار ازجمره نظامها اورماد اا نه اخیراً

جمدی  ،میرفگرایی افزایشیافته  ،و میزا تقاضا از خثدمات

رر رنیا مطرحشده ااث نثه هثدف ایثن نظثام فراتثر از ماثافع

انوایتتم جهثانی نیثز رشثد نثرره ااث همثه ایثن مثوارر

ااتیار اا و توجه به محی زیت و ماابع طبیدثی و ثبثات

تغییرات ااریمی تاها تددار نمی از چالشهثایی ااث نثه رر

انولویی

و مقبولی اجتمایی برآمده و بر همثه ایثن جابثههثا

ار  21با آ مواجه هتتیم .االها اخیر یالاثه و توجثه بثه

بهصورت یدپارچه مینگرر م . 5اهمی ایثن موضثوع تثا جثایی

تواده پایدار رر اطح بینالمرری بهطور فزایادها رشد نثرره و

اا نه رر برنامهها روم ،اثوم و چهثارم تواثده ااتیثار ،

هما طور نه تقاضا برا محیثوالت رواثتدار محی زیتث و

اجتمثثایی و فرهاگثثی نشثثورما ایثثرا و همچاثثین رر اثثاد

متئولی اجتمایی تولیدات و خثدمات رر بتثیار از نشثورها

چشمانداز بیت اثاله بثر ضثرورت توجثه بثه اصثول تواثده و

نه شرن ها

نشاورز پایدار بهطورجد تأنید شده اا  .ایثن پثژوهش بثا

پایدار رر فدالی هثا خثور و ارتااثر

رید جامع و نری به شاااثایی شثاخصها پایثدار نثه بثر

نااد .شرن ها اصثرار بثه

صاد نشاورز و مرنبات مؤثر اا پرراختثه ااث  .زنجیثره

زنجیثره تثأمین

تأمین موار غذاییمنری شبدها از اازما ها اا نثه شثامل

ارامها

گتتر یافته اا م . 1نه نشا رهاده این اا
ناگزیر باید به ام
شرن

خور و زنجیره تأمین حرن

ارغام مفهوم تواده پایدار به طرحها مدیری

برا راتیابی به تواده پایدار رارند زیثرا فشثارها گروههثا

اغرا نتاونار یدپارچه و مراحل مختر تولید و توزیثع ااث

مختر ث ذیافدثثا  ،رول هثثا و مشثثتریا و همچاثثین افثثزایش

م . 6و زنجیره تأمین مرنبات را میتوا شامل :تولید محیوالت

آگاهیهثثثا حفاظثثث از محی زیتثثث رر اثثثالها اخیثثثر

نشاورز  ،پرراز

 ،بتتهباد  ،انبوه فروشی مرنبات،

افزایشیافته اا م . 2یدی از حوزههایی نه رر چاد اال اخیر

خررهفروشی مرنبات و میرفنااده رانت  .و رر حوزه پایدار

بح

پایدار رر آ مطرحشده اا

توجه به تواده پایثدار رر

زنجیره تأمین نشاورز نیز از این متئره جدا نبوره و با افزایش

نشثور

آگاهی میرفناادگا ،نگرانیها زیت محیطی و اجتمایی و

زنجیره تأمین محیثوالت نشثاورز ااث  .ایثرا یث
ررحالتواده هت

با توجه به پیشرف

و فرو

رر حوزهها نشاورز

اخالای ناشی از اثرات مافی زنجیرها یرضه جهانی موار غذایی

 ،صادتی … و همچاین افزایش بیرویه جمدی  ،محی زیتث

رر حال رشد اا و موجا افزایش یالاثه رر ارزیثابی یمردثرر

رر نانو توجه ارارگرفته اا  .توجه به پانیزگی محی زیتث

پایثثثدار رر ررو چرخثثثه یمثثثر محیثثثول از "مزریثثثه تثثثا

و رفع آلورگیها ایجارشده یدثی از مهمتثرین موضثویات روز

میرفنااده" و ارزیابی اثرات پایدار رر زنجیثره تثأمین مثوار

محتوب میگررر .رر مورر پایدار رر صاد نشاورز نظرات

غذایی  ،شرن ها و محیوالت شده اا م. 7

و تداری متفاوتی وجثور رارر و رر نشثورها مخترث مدثانی

زنجیره تأمین مثوار غثذایی ازجمرثه حتثاسترین زنجیرههثا

متفاوتی میرهد بهیاوا مثال نشاورز پایدار را نشثاورز بثا

تأمین اا چو رر ارتباط متتقیم با االم انتا ها و جامده

توجثثثه بثثثه مالحظثثثات زیتثثث محیطی م Ecological

اا

 .باابراین هدف از پژوهش حاضر ارزیابی مؤلفهها زنجیره

 agricultureبیا نررهاند .مداتا فدر گوناگو رر موضوع

تأمین پایدار رر صاایع غذایی اا  .بدین ماظور رر گام نخت
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بثثه برراثثی مطالدثثات متدثثدر و پیشثثیاه پژوهشثثی نثثه تواث

یااصر نرید از خ مشی اهگانه پایدار و ی

محققین به شاااایی شاخص مؤثر بر پایدار رر زنجیره تثأمین

موضویاتی ماناد تغییرات آبوهوا و افزایش ایم

موار غذایی و نشاورز صورت گرفته پرراختهشثده ااث  .نثه

اا  .تااندازها هم وایه "پایدار " و "محی زیتث " بثهجا

پز از بررای اربیات پژوهش شاخصها نری پایدار نثه بثر

هم توا مدیرا و محققا ااثتفاره میشثد .ایثن اثواتفاهم

زنجیره تأمین نشاورز مؤثر اا شاااثایی شثد .و اثپز بثا

خیوصاً رر االها اخیر بتیار رایج بور م. 9

ااتفاره از آنالیز ریاضی و فنها تیثمیمگیر چاثد شاخیثه

شناسايی شاخصهای پايداری

مفرآیاد تحریل شثبدها

بثرا ارزیثابی اهمیث شثاخصها

وااثطه بثرا
انثری بثوره

شاخصهای پايداری برای زنجيره تأمين مواد غدذايی :رر

رخیل به نار گرفتهشده اا .نه ماجر به ارائه چثارچوبی بثرا

این بخش یث

ارزیابی پایدار زنجیره تأمین نشاورز شده ااث  .رر خاتمثه

زنجیره تأمین با ااتفاره از رارهها برا زنجیره تثأمین مرنبثات

نیز راهنارهایی بهماظور ارتقا یمردرر زنجیره تأمین پایثدار رر

رر ایرا بیا میشور .اگرچه اطالیات ااتراتژی

را میتثوا از

صاایع غذایی پیشاهارشده اا .

انثثدازهگیر رر اثثطح محیثثول بثثه راثث آورر م 26مثثا از

مروری بر ادبيات نظری

چشمانداز اطح باالتر تجزیهوتحریل ااتفاره مینایم  .هدف ما

شاخصهای پايداری و تعيين معيار پايدداری در زنجيدره

مقایته مراحل رر زنجیره تأمین مثوار غثذایی بثرا شاااثایی

تأمين

زمیاه مشدل و اطالعراانی و بهبثور همدثار رر بخثش مثوار

رر طول رو رهه گذشثته ،حرنتثی از اثم بهیاهاثاز یث

غذایی برا افثزایش یمردثرر پایثدار هتث  .رر مرحرثه اول،

اازما به ام بهیاهاثاز نثل زنجیثره تثأمین شثدلگرفته

هدف ارزیابی زنجیره تأمین موار غذایی رر حثال حاضثر شثامل

ااث  .شثثرن ها از ایتثثتم مثثدیری محی زیت ث مEMS1

مثوار غثذایی ،یمدهفروشثی مثوار

رو

بثرا ارزیثابی یمردثرر پایثدار رر یث

مراحل نشثاورز  ،پثرراز

ابثثزار بثثرا تدیثثین مدیثثار راخرثثی از یمردثثرر

غذایی ،خررهفروشی موار غذایی و تهیه غثذا ،و رر مرحرثه روم،

زیت محیطی ااتفاره مینااثد ،امثا چثارچوب  EMSمماناثد

باهدف ارزیابی نامل خ پایین اهگانه و ارزیابی اثرات یمریات

 ISO 14001نیاز به تاظیم رارر تا رر تدیین مدیار مؤثر فدال

زنجیره تأمین رر اه بدد :زیت محیطی ،ااتیار و اجتمثایی

فراتثثر از یمریثثات راخرثثی اثثازما توانثثا شثثور .تجزیثثهوتحریل

هت .

ااتیار ورور – خروجی چرخه زندگی م EIO LCA2نیثز

شاخصها پایدار بر اااس اهداف تواده پایدار و اصولی نه

ممدن اا رر اطح باال به تدیثین مدیثار بیاجامثد و میتوانثد

اابلااتفاره برا

تدیینشده اا .

توا شرن ها فرر میا اازما ها بثرا ارزیثابی یمردثرر

بهطور خاص ،شاخصها بر اااس اهداف تواده پایدار نه توا

خور یا ریگر شرن بهوایره خور یا صاد مربوط موررااتفاره

تواده پایدار برا

بثثهیاوا ی ث

ارار گیرر م . 4یدی از مفاهیم اخیثر ،مفهثوم مثدیری
تأمین پایدار م sscm3بهیاوا ی

زنجیثره

بخش مهم از تال ها برا

گروه اازما

بخش موار غذایی هت

مرل متحد برا

توصی

نتاونار و صاد  ،مشخصشده اا ،تدیینشده اا  .این
اازما میگوید نه ایاا صادتی پایدار و نارآفریای رر ارا

ااخ ایتتم صادتی پایدار هت  .رر  20اثال اخیثر بیشثتر

تواده پایدار هت  .صاد  ،ازجمره صاایع غذایی ،میتواند به

پژوهشهثثا ررزمیاثثه زنجیثثره تثثأمین پایثثدار رو جابثثه

اهداف مختر مرتب ااتیار  ،اجتمایی و زیت محیطی برا

زیتث محیطی آ متمرنثز بثوره ااث  .محی زیتث یدثثی از

از محی زیت

تواده پایدار نم

ناد ازجمره :م 1حفاظ

طبیدی و بهبور یمردرر محی زیت
)1 -Environmental Management Systems(EMS
2 -Economic Input-Output Life Cycle Assessment(ELO
)LCA
)3 -Sustainable supply chain management(SSCM

م 2ارتقاا رشد ااتیار

ماهداف زیت محیطی .

و تشویق ،ااتیار راابتی باز ماهداف

ااتیار  .م 3ایجار اشتغال مولد ،برابر

جاتیتی ،بهبور

شناسايی و اولويتبندی شاخصهای دخيل در پايداری....
ااتاندارر نار  ،افزایش راترای به آموز
بهداشتی ماهداف اجتمایی
پیشرف

اندازهگیر

و مرااب ها

یدی از یوامری نه بر شاخصها

اپز ،مدیار ماااا برا

شاخص انتخاب شدند .شاخص یمداً یمومی انتخابشده اا

ارزیابی اهداف پایدار
ی

پایدار

نه صاایع غذایی برا پایدارااز زنجیره تأمین نشاورز خور
باید بر تمامی بخشها

و مقایته بین مراحل رر زنجیره

تأمین نار گرفته شوند .شاخصها

مؤثر و پایدار

زنجیره تأمین را ایجار میناد تمرنز نرره اا  .و بیا میناد

بهاو این اهداف ،پز از انتخاب نهایی

تا رر محیوالت غذایی مختر
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انتخابشده ما را اارر به

رر اطح مری میاازر .بهیاوا مثال،

نیفی

خور مدیری

را پیارهااز

نااد.
رر پژوهشی با یاوا « شبیهااز

مدلااز

برا

طراحی

مجدر زنجیره تأمین موار غذایی;رویدرر یدپارچه رر نیفی
Jack

رنباله برا انتخاب ی

شاخص رر بدد ااتیار به شرح

محیول تواده پایدار یدپارچه و لجتتی

زیر اا  .هدف ااتیار

تواده پایدار ازجمره ارتقاا رشد

 .G.A.Jو همدارا م 30انجام گرف  .رر این مقاله نویتادگا

رر اطح مری

برا

ااتیار

میتواند توا

اندازهگیر شور .ی

بهرهور

رر صاد

شاخص خاص انتخابشده و اپز برا

محیوالت ،نیفی

اندازهگیر بهرهور ماناد ارز افزوره ناخالص رر نیرو نار،
رارهها را نه بهآاانی با خدمات آمار رر راترس اا

بیا

مینااد نه با افزایش تقاضا

جمع

مدلااز ی

» توا

میرفناادگا

و پایدار نیز افزایشیافته اا  .و اادام به

زنجیره تأمین نه رر آ شاخصها نیفی

پایدار رر نظر گرفتهشده اا

مینااد و اپز با نم

و
ابزار

آمار میشور .اگرچه رر ابتدا ،بیش از  50شاخص برا ارزیابی

شبیهااز رر محی یدم اطمیاا به بررای این زنجیره تأمین

ایتتم غذایی وجور رارر م 27تددار شاخصها  ،ناهش

موار غذایی میپررازند.

مییابد با انطباق فرایاد جمعآور رارهها بر اااس ماابع ثانویه
مگزار

بازار و رارهها

پژوهش ،گزار

آمار  .فق

نه

 Azapagic& perdanم 31ی
نتبتاً جامع از شاخصها برا

چارچوب نری با مجمویه

شاااایی یمردرر پایدار

شاخص برا ارزیابی پاج مرحره از زنجیره تأمین انتخاب شدند،

صاد

اه شاخص رر هر بدد از پایدار .

محی زیت  ،ااتیار و اجتماع و ارتباط مابین آ ها  ،شامل
اثرات زیت محیطی ،مالی ،و شاخصها

پژوهشهای پيشين
زیالنی و همدارا

1

پیشاهار رارند .شاخصها اه جابه از پایدار

رر

م 24نشا رارند نه  SSCM2اثر مثبتی

میرهد .چارچوب پیشاهار

یمردرر پایدار

زنجیره تأمین ،بهویژه ازنظر

گرچه شاخصها

زیت محیطی و ریدگاهها

اجتمایی رارر .رر پژوهشی با

جداگانه بر مباا مورر به مورر تدری

بر رو

یاوا

«ناترل زنجیره تأمین موار غذایی/نشاورز » توا

خاص برا

میتوا بهیاوا ابزار

جه

اجتمایی را پوشش

از طریق صاد
بخشها

نم

یدای

مختر

اابلاجراا
باید بهطور

شوند .از این چارچوب
به شرن ها رر ارزیابی

 Manfred NollوEvelyn Meier

م 29رر اال

یمردرر اهداف و مقاصد تواده پایدار ااتفاره نرر.

2005انجام گرف  .و نویتاده روشی برا

ناترل یمردرر

 Natalia Yakovleva et alم 32روشی را برا

ارزیابی

اجتمایی و زیت محیطی رر چارچوب ناترل زنجیره تأمین

زنجیره تأمین ایازمیای رر انگرتتا

مدرفی

یدپارچهااز

رر زنجیره

نررند.آ ها چارچوب شاااایی شاخصها را رر اه بدد از

نتتل انجام شد .و بیا مینااد نه

پایدار مااتیار  ،اجتمایی و زیت محیطی بررای نررند و

پیشاهار رار .نه با مطالدات مورر

تأمین موار غذایی شرن

پایدار

رر ناترل پایدار رر زنجیره تأمین موار غذایی ،ناترل نیفی
موار غذایی رر نل زنجیره تأمین بهیاوا ی
ناترل پایدار اا .و این مطالده بر مدیری

پیششرط رر
نیفی

بهیاوا

1- Zailani et. al.
)2- Sustainable supply chain management(SSCM

آ ها را به مراحل نشاورز  ،پرراز  ،یمدهفروشی خررهفروشی
و غذا تقتیمباد

نررند.آ ها شاخصها و مدیارها

زنجیره

تأمین ایازمیای را شاااایی و بهوایره فرایاد تحریل شبده
رتبهباد

نررند .نوراگاشی و همدارا م 33ابتدا مهمترین
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مؤثر بر محی زیت

و هزیاهها

ررو

شبده

قاسمی و همکاران

مقثثاالت ،پایا نامثثهها ،گزار هثثا نهارهثثا و متثثو ایاترنتثثی

لجتتی  ،ماناد حملونقل ،تولید ،میرف ،آزمور و پایا یمر

گررآور شدند.

محیول را مرور نررند .اپز رر شرایطی از متائل

روش مصاحبه :از ابتثدا شثروع بثه نثار پثژوهش رر مثوارر

و هزیاهها ،چارچوبی را برا بهیاهااز طراحی

متددّر از نظرات و راهاماییها ااثاتید رانشثگاهی ااثتفاره

محی زیت
شبدهها

اثربخش بر اااس رو

لجتتی

برنامهریز

گرریثثد .ایثثن مثثوارر شثثامل مشثثاوره رر تدمیثثل و شفافاثثاز

چادهدفه  MOP)1ارائه رارند.

موضوع پژوهش ،راترای به ماابع و متثو موررنیثاز ،تدمیثل

هدف پژوهش

مدل پژوهش و چگونگی انجام پژوهش میشور.

هدف از پژوهش حاضر رر وهره اول شاااایی یوامثل مثؤثر بثر

روش ميدانی پرسشنامه :برا این ماظور پراشاامه مربوطه

زنجیره تأمین پایدار رر صاایع غذایی ااث  .رر مرحرثه بدثد بثا

تدوین و رر اختیار متخییین شرن ها موررمطالده ارار راره

ااثثتفاره از فثثن تیثثمیمگیر چاثثد شاخیثثه مفرآیاثثد تحریثثل

شد .تددار مقایتات زوجی انجامگرفته رر ایثن اتثم  ،رر هثر

شبدها

2

اولوی باد یوامل تأثیرگذار انجام میگررر.

پرسشهای پژوهش

ااث نثه رر آ  mبرابثر بثا تدثدار

اؤال برابثر بثا
مؤلفههاا .

 یوامل و مراحل تأثیرگذار رر ارزیابی زنجیره تثأمین پایثدار
مرنبات ندماند؟
 اولوی شاخصها مؤثر رر ارزیابی زنجیره تأمین مرنبثات
چگونه هت و مهمترین شاخصها ندماند؟

جامعه و نمونه آماری پژوهش
افرار متخیص رر این پژوهش را نارشاااا

حوزه زنجیره

تأمین مرنبات نه حداال  3اال اابقه فدالی رر این یرصه را
رارا بورند تشدیل رارهاند .برا

اجرا

این پژوهش پز از

قلمرو پژوهش

طراحی پراشاامه مربوطه به نم

این پژوهش رر اال  1393انجامشده اا  .به یبارتی مطالده

متخییین زنجیره تأمین 10 ،یدر پراشاامه بین متخییین

اولیه ،بررای اربیات پژوهش ،گررآور رارهها ،تحریل آ ها و

نامبرره توزیع گررید و اطالیات متتخرج از این پراشاامهها

اایر فدالی ها

پژوهش رر تابتتا اال  1393انجامشده

اا  .ارمرو مدانی پژوهش نیز شرن ها

فدال رر زنجیره

تأمین مرنبات رر ااتا تهرا تشدیل رارهاند .و همچاین
ارمرو موضویی این پژوهش ،ااتفاره از فنها
ارزیابی پایدار

چاد شاخیه جه

تیمیمگیر

زنجیره تأمین مرنبات

هت .

اااتید رانشگاهی و

مباا تجزیهوتحریل با رو ها تیمیمگیر ارار گرف .
روششناسی پژوهش
رو

پژوهش ی

یا راهحل ی

فرآیاد نظامماد برا یافتن پااخ ی

پراش

متئره اا م 36پژوهشها یرمی بر اااس رو

مباا یدای هدف و ریگر ماهی

و رو

تقتیمباد میشوند.

بر ااثاس هثدف ،پژوهشهثا یرمثی بثه اثه گثروه بایثار ،

روشهای گردآوری دادهها

ناربرر و یرمثی و بثر ااثاس ماهیث

رر این پثژوهش از رو هثا زیثر جهث گثررآور اطالیثات

تاریخی ،توصیفی ،همبتتگی ،تجربی و یرمی تقتیم میگررنثد

بهرهگیر شده اا :

م. 37

مطالعات کتابخانهای :اطالیاتی نه مباا تهیّه مطالا تئور

پژوهش حاضر ازآنجانه با گررآور یوامثل و گزیاثهها ،امدثا

و اربیات پژوهش بورند ،از طریق ایثن رو

ممطالدثه نتابهثا،

)1-Multi-objective planning (MOP
)2-Analytic Network Process (ANP

و رو

بثه پثاج گثروه

تیمیمگیر رر مورر انتخاب بهترین رو

تأمین ماابع مالی را

فراهم میناد ،از این رو ازنظر هثدف یث

پثژوهش و پثژوهش

نثاربرر هتث امّثا ازنظثثر رو  ،چثو بثا توصثی یوامثثل و
بدیلها تیمیم امدا تحریل موضوع و اندقار تیثمیم صثورت

شناسايی و اولويتبندی شاخصهای دخيل در پايداری....
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میپثثذیرر ،و بثثرا تدمیثثل محااثثبات بثثه طراحثثی پراشثثاامه

پاج مرحره از زنجیره تأمین انتخاب شدند ،اه شثاخص رر هثر

پرراخته میشور ،پژوهش حاضر توصیفی  -پیمایشی هت .

بدد از پایدار .

رر این پژوهش ی

رو

برا ارزیابی یمردرر پایدار رر یث

زنجیره تأمین با ااتفاره از رارهها برا زنجیره تثأمین مرنبثات
رر ایرا بیا میشور .اگرچه اطالیات ااتراتژی

را میتثوا از

پز از انتخاب نه شاخص ارزیابی ،رر گام بدثد از فثن ANP
جه

رتبهباد این شاخصها با توجه به مثدل  ANPمتثئره

ااتفاره نمورهایم.

انثثدازهگیر رر اثثطح محیثثول بثثه راثث آورر م . 26مثثا از

تصميمگيری با معيارهای چندگانه

چشمانداز اطح باالتر تجزیهوتحریل ااتفاره مینایم .هدف مثا

تیمیمگیر با مدیارها چادگانه م MCDMمبحثی اا

مقایته مراحل رر زنجیره تأمین مثوار غثذایی بثرا شاااثایی

نه به فرآیاد تیمیمگیر رر حضور مدیارها متفاوت و بدضاً

زمیاه متئره و اطالعراانی و بهبثور همدثار رر بخثش مثوار

متاااض با یددیگر میپررازر م. 34

غذایی برا افثزایش یمردثرر پایثدار هتث  .رر مرحرثه اول،

هر متئره میتواند رارا اهداف چادگانه یا مدیارها چادگانه

هدف ارزیابی زنجیره تأمین موار غذایی رر حثال حاضثر شثامل

رر تدارض باهم باشاد ،اهداف و

مراحل نشثاورز  ،پثرراز

مثوار غثذایی ،یمدهفروشثی مثوار

باشد .مدیارها ممدن اا
مدیارها

رارا

متفاوت ممدن اا

مقیاسها

اندازهگیر

غذایی ،خررهفروشی موار غذایی و تهیه غذا مغثذا اثاز  ،و رر

متفاوت نیز باشاد .حل اینگونه متائل میتواند یا به مداا

مرحره روم ،باهدف ارزیابی نامل خ پایین اثهگانه و ارزیثابی

طراحی بهترین جواب و یا انتخاب بهترین جواب از میا

اثرات یمریات زنجیره تأمین رر اه بدد :ااتیثار  ،اجتمثایی و

جوابها موجور باشد م. 39

زیت محیطی هت .

دستهبندی کلی تصميمگيری چندمعياره

اپز ،مدیار ماااا برا انثدازهگیر پیشثرف بهاثو ایثن

مدلها تیمیمگیر چادمدیاره را میتوا به اه راته نری

اهداف ،پز از انتخاب نهایی شثاخص انتخثاب شثدند .شثاخص

تقتیم نمور .شدل  2راتهباد نری تیمیمگیر چادمدیاره

یمداً یمومی انتخابشده اا تا رر محیوالت غذایی مختر و

را نشا راره اا  .م. 39

مقایتثثه بثثین مراحثثل رر زنجیثثره تثثأمین نثثار گرفتثثه شثثوند.

مدلهای گسسته و پيوسته

شاخصها انتخابشده ما را اارر به ارزیابی اهداف پایدار رر

میتوا مدلها چادمدیاره را ازنظر تددار گزیاه به رو راته

اطح مری میاازر .بهیاوا مثال ،ی

رنباله برا انتخاب یث

گتتته و پیواته تقتیم نمور .اگر تددار مجمویه جوابهثا

شاخص رر بدد ااتیار به شثرح زیثر ااث  .هثدف ااتیثار

اابلابول م Fdاابلشمار

تواده پایثدار ازجمرثه ارتقثاا رشثد ااتیثار میتوانثد تواث

مینامیم م . 80برخی از مؤلفین ماناد هوانگ و یثو م 1941و

بهرهور رر صاد رر اطح مری اندازهگیر شور .ی

شاخص

باشد ،متئره چادمدیاره را گتتته

زیمثرمن م 1996ایثن نثوع متثائل را بهاختیثار مثدلها

خاص انتخابشده و اپز بثرا انثدازهگیر بهثرهور ماناثد

تیمیمگیر

ارز افزوره ناخالص رر نیرو نثار ،رارههثا را نثه بهآاثانی بثا

تددار مجمویثه جوابهثا اابثلابول م Fdغیراابلشثمار

خدمات آمار رر راترس اا جمع آمار میشور .اگرچه رر

باشد ،رر ایثن صورتمتثئره چاثدمدیاره را پیواثته مینثامیم.

ابتدا ،بیش از  50شاخص برا ارزیثابی ایتثتم غثذایی وجثور

هوانگ و متدور م 1979و همچاین زیمرمن این نوع متائل را

رارر م . 27تددار شاخصها  ،ناهش مییابد بثا انطبثاق فرایاثد

با برخی ااتثاائات مماناد برنامهریز یدر صثحیح مثدلها

جمعآور رارهها بثر ااثاس ماثابع ثانویثه مگثزار
گزار

پثژوهش،

بازار و رارهها آمار  .فق نه شثاخص بثرا ارزیثابی

چاد شاخیه م MADMنامگذار نررهاند .اگر

تیمیمگیر چادهدفه م MODMنامیدهاند.
فنها تیمیمگیر چاد شاخیه م MADMهمگی اثدی
رارند مشخص نمایاد نه چگونه به نم

اطالیات مشخیهها،
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میتوا بهترین آلترناتیو را ماز ریدگاه تیمیمگیرنده انتخثاب
وجثور رارر؛ مثدلها

نمور .رو نوع برخورر یمده رر پرراز

غیر جبرانی مغیرتدثامری ؛ و مثدلها جبرانثی متدثامری  .اگثر
نمبور رر ی

قاسمی و همکاران

مقدار مطروب موررنظر تیمیمگیرنده برا این اهداف طراحی
گررر .رر مثدلها تیثمیمگیر چاثد شاخیثه ،تدثدار از
آلترناتیوها از پیش تدری شده و محدور هت نه هر یث

از

مدیار توا مدیثار ریگثر جبثرا شثور مثدل را

آلترناتیوها ،اطحی از مشخیهها موررنظر تیثمیمگیرنده را

جبرانی مینامیم ماناد هزیاه باال بانیفیث بهتثر .رر غیثر ایثن

ارضا مینااد .حال میباید تیمیمگیرنده بر اااس میزا و نوع

صورت مدل را غیر جبرانی مینامیم ماناد مدیارها الزم بثرا

اطالیات رر راترس از آلترناتیوها و مدیارها ،بهترین آلترناتیو را

اخذ گواهیاامه رانادگی.

انتخاب نماید.

رو

به نار گرفتهشده این تحقیق برا تحریثل رارههثا یداثی

 ANPنمونها از مدلها جبرانی اا  .رو
رو

انواع روشهای حل مدلهای چند شاخصه

 ANPتدمثیم

هما گونثه نثه گفتثه شثد ،بثهطورنری میتثوا مثدلها

 AHPاا  .رر موارر نه اثطوح پثائیای رو اثطوح

چادمدیاره م MCDMرا ازنظر تددار گزیاثه بثه رو راثته

اثطح اثرار رارنثد

باالیی اثرگذارند و یثا یااصثر نثه رر یث
متتقل از هم نیتثتاد ریگثر نمیتثوا از رو
نررANP .شدل نریتر از  AHPاا

AHPااثتفاره

اما به ااختار ارتره

گتتته م MADMو پیواته م MODMتقتیم نمثور .رر
این اتثم

بثه راثتهباد نرثی رو هثا حثل مثدلها

تیمیمگیر چاد شاخیه میپثررازیم .انثواع رو هثا حثل

مراتبی ندارر و ررنتیجه رواب پیچیثدهتر بثین اثطوح مخترث

مدلها چاد شاخیه یبارتاند از:

تیثثمیم را بهصثثورت شثثبدها نشثثا میرهثثد و تدثثامالت و

رو ها بدو وز رهی ،رو ها وز رهی رو مدیارها و

بازخوررها میثا مدیارهثا و آلترناتیوهثا را رر نظثر میگیثرر.

رو ها وز رهی رو گزیاهها م. 39

باابراین رلیل ااتفاره از رو

 ANPرر این تحقیق یبارتانثد

از:


رو ها بدو وز رهی مدلها MADM
رر این رو ها هثی نثوع ترجیحثی از طثرف تیثمیمگیرنده

 ANPتاها به ااختار ارتره مراتبی محدور نمیشثور

مشثخص نشثده و فقث

مثاتریز تیثمیم بیثا

میشثور.

و با امدا مدل نمور وابتتگیها مختر  ،تیثمیمگیر ها

بهیبارتریگر مدیارها و یمردثرر هثر گزیاثه بثر رو مدیارهثا

صحیحتر را امدا پذیر میاازر.

مشخص اا  ،امّا از طرف تیمیمگیرنده ترجیحی رو مدیارها



رو

 ANPاامانماد با وابتتگیها برخثورر میناثد

یدای تمام وابتتگیها بیرونی و ررونی میا یااصر و خوشهها

و یا آلترناتیوها بیا نمیگررر.
رو ها وز رهی رو مدیارها MADM

را برا تحریل رر نظر میگیرر ،اما اایر رو هثا ایثن روابث را

رر این رو  ،ترجیحات مدیارها نتب

نمتر مدنظر ارار میرهاد.

ممدن اا به یدی از صورتها زیر بیا گررر:

انواع مدلهای تصميمگيری  MADMو MODM



اطح ااتاندارر بر رو مدیار

از ریدگاه نری میتوا مدلها تیمیمگیر چادمدیاره را به



ترجیح مدیارها بهصورت نیفی

روراته اصری ذیل تقتیم نمورم39



ترجیح مدیارها بهصورت نمی

1

 1مدلها تیمیمگیر چادهدفه

رر این رو  ،ترجیح بین آلترناتیوها مبهصورت روبهرو توا
2

 2مدلها تیمیمگیر چاد شاخیه
رر مثدلها

تیثمیمگیر

به هم مشخص اا

چادهدفثه میبایتث

تیمیمگیرنده بیا میشور و هدف تدیین بهترین
بهتثرین

آلترناتیو ،بر اااس محدوری ها ایتتم ،اهداف متفاوت و نیز
)1-Multiple Objective Decision Making (MODM
)2- Multiple Attribute Decision Making (MADM

آلترناتیو رر نل هت .
مشخیهها رر مدلها چاد شاخیه

و

شناسايی و اولويتبندی شاخصهای دخيل در پايداری....
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هر آلترناتیو رر مدلها تیمیمگیر چاد شاخیه مدموالً با

رر ایاجا Cnنمایاده  nامین خوشه enm ،نشانگر  mامین یایثر

رو نوع مشخیه تدری میگررند:

رر خوشه  nام و بروک  wijرربرگیرنده بررارها اولویث تثأثیر

 1مشخیهها نمی  2مشخیهها نیفی

یایرها رر راته  iبا توجّه به راته  jاا  .اگر خوشه  jام هی

رر انواع مقیاسها تبدیل و اندازهگیر مشخیهها نیفی و

تأثیر بر خوشه  iام نداشته باشد.wij=[0] ،

نمی ارائهشده اا م. 39

اوپر ماتریز موزو  ،ماتریتی اا تیارفی نه مجموع یااصر

رو

فرآیاد تحریل شثبدها حالث نرثی و تدامثلیافتثها از

وااع رر هر اتو آ برابر ی

رو

فرآیاثثد تحریثثل ارتثثره مراتبثثی ااثث نثثه بثثهماظور

نرمالااز اتونی اوپر ماتریز اولیه به را میآید و نهایتاً

اولوی باثثد تیثثمیمات رر فرآیاثثد تیثثمیمگیر چاثثدمدیاره
ااتفاره میشور .رو

فرآیاد تحریل ارتثره مراتبثی رر اثال

 1940توا اایتی ارائه گرریثد .فثرض رو

فرآیاثد تحریثل

ارتثثره مراتبثثی وجثثور ااثثتقالل زیرمدیارهثثا و مدیارهثثا
تیمیمگیر هت

ررحالینه این فرض رر یمل همیشه برارار

هت  .اوپر مثاتریز مثوزو از

تا زمانی نه اوپر ماتریز موزو همگرا شور آ را به توا ها
حد 1میراانیم تا بررارها ارجحی

ارتاار یا وز ها بثه

را بیایاد م39و. 82
استفاده از  ANPبرای محاسبه امتيازات پايداری
برا ارزیابی پایدار رر پژوهش حاضر ی

مثدل  ANPنرثی

نیت م. 81

رر شدل  2ااختارباد گرریده اا نه رواب ررونی و بیرونی

هماناد فرآیاد تحریل ارتره مراتبی رر فرآیاد تحریل شثبدها

میا فانتورها گوناگو پایدار را رر نظر میگیرر همچو :

وز مدیارها بثهطور متثتقیم از طریثق انجثام اضثاوتهایی بثا

 -1رواب ررونثی میثا فانتورهثا یمثومی پایثدار یثا ابدثار

ااتفاره از مقایتات زوجثی بثه راث میآیثد .فرآیاثد تحریثل

پایدار موابتتگی بیرونی  .برا این رواب میتوا یاوا نثرر

شبدها رر برخورر با ارتباطات موجور میا یااصر و مؤلفهها

نه فانتورها ااتیار  ،هم بهوایره فانتورها اجتمایی و هم

مدل ،به تشدیل ماتریز مقایتثه زوجثی و محااثبه بررارهثا

تأثیر ارار میگیرند و فانتورهثا اجتمثایی نیثز

ویژه متااظر با هر یث

ممثاتریز مقایتثه زوجثی پرراختثه و

محیطی تح

بهوایره فانتورها ااتیار و محیطی متأثر میگررند و غیره.

اپز آ ها را رر جایگاهها ماااثبی رر اثوپر مثاتریز اثرار

این روابث رر شثدل زیثر بهواثیره پیدا هثا روطرفثه میثا

میرهد و اپز به حل مدل میپررازر .این رویدرر تا حثدور

خوشهها اصری نشا رارهشثدهاند .رر هثر بدثد پایثدار یث

مشابه با رو

فرآیاثد تحریثل ارتثره مراتبثی هتث .گام اول

وابتتگی متقابثل ررونثی بثین شثاخصها وجثور رارر .مثثالً رر

فرآیاد تحریل شبدها مقایتثه یوامثل رر نثل ایتثتم بثرا

فانتورها محیطی ،میرف آب و برق و همچاثین تولیثد زبالثه

تشدیل اوپر ماتریز اا  .این مرحره بهوایره مقایتات زوجی

یددیگر را تح تأثیر اثرار میرهاثد مشثبیه بثه وابتثتگیها

و با پراید این اؤال نه " با توجّه به هدف یا یالئقما  ،یث

متقابل میا فانتورها یمومی پایدار  .این روابث بهواثیره

یامل رر مقایته با یامل ریگر چه مقدار اهمیث یثا اثثر رارر؟"

پیدا ها بازخورر میا فانتورها یمومی پایدار رر شدل

انجام میشور .فرم نری اوپر ماتریز را میتوا بهصثورت زیثر

نشا رارهشدهاند.

نمایش رار.

 -2رر ااختار ارتره مراتبی اهمی

نتبی اه خوشه یمثومی،

توا هدف اصری نه ارزیابی یمردرر پایدار رر زنجیره تأمین
هت

متأثر میگررر .این رابطه توا پیدا هثدف بثه اثم

خوشهها یمومی رر شثدل نشثا رارهشثده ااث  .وز هثا
اهمی
شکل  -3فرم کلی سوپر ماتريس
Figure 1- General form of supermatrix

شد.

نتبی برا این خوشهها یمومی نیز مشخص خواهثد

120

علوم و تکنولوژی محيط زيست ،ويژه نامه 3136

 -3همچاین وز ها اهمی نتبی برا هر ی

از فانتورهثا

پایدار ررو ابدار پایدار مربوطه وجثور رارر .ایثن رابطثه رر

به هدفما نه ارزیابی زنجیره تأمین پایثدار مرنبثات ااث  ،رر
جدول  2رارهشده اا .

شدل نشا راره نشده اا برده این رابطثه رر اثوپر مثاتریز
اولیه رر اطرها  9تا  17و رر اتو ها ااتیار  ،اجتمثایی
و زیت محیطی آورره شدهاند.
از ابدثار یمثومی

 -8مراحل و گامها زنجیره تأمین نیز هر ی
پایدار را متأثر میناد و همچاثین از هثر یث
پایدار رر هر ی

از فانتورهثا

از گامها زنجیره تأمین تأثیر میپذیرر .این

قاسمی و همکاران

جدول -3ماتريس مقايسات زوجی ابعاد کلی
Table 1-Main dimensions pairwise comparison

ابعاد اصلی

محيطی

اجتماعی

اقتصادی

1.111

2.111

1

0.121

1

0.105

اجتمایی

1

1.9

0.6

محیطی

پايداری
ااتیار

رواب بهوایره پیدا ها روطرفه بین مراحل زنجیثره تثأمین و
جدول -7اولويت و وزن شاخصها

فانتورها پایدار بر رو شدل نشا راره شدهاند.

Table 2- Criteria’ weight and priorities

اولويت
3و7

وزن

شاخص
بهرهور  ،تاوع ااختار صاد
متمرنز بازار

0.187

1

میرف آب

0.124

0

میرف انری

0.126

1

بازیاف زباله

0.116

6

حملونقل

0.094

شکل  -7طرح کلی فرايند تحليل شبکهای()ANP

2

حجم ااتخدام

0.096

Figure 2- General design of ANP

0

نیفی ااتخدام

0.043

3

تدارل رر ااتخدام

0.085

تجزيهوتحليل يافتهها
رر این بخش از تحقیق 10 ،پراشاامه مربوط به فرآیاد تحریثل

بحث و نتيجه گيری

شبدها طراحی و رر اختیار متخییین زنجیره تأمین مرنبات

رر ییر رانش ،اازما هایی موفثق هتثتاد نثه ااثتراتژ ها

ارار راره شد و از طریق مقایتات زوجی ،ماتریزها موررنیثاز
برا راید به وز هثا نتثبی یوامثل بثه راث

آمثد .ایثن

جدید مبتای بر مزی ها راابتی را بهاری

اجثرا نااثد و بثا

یثثارگیر از بثثازار و مشثثتریا  ،هثثر جثثا الزم باشثثد فرایاثثدها و

ماتریزها ورور اوپرماتریز اولیه خواهاد بور .بثهیاوا مثال

یمریات خور را اصالحنرره و بهبور بخشاد .امروزه لحاظ نرر

مقایتثثه زوجثثی ابدثثار اصثثری پایثثدار طبثثق میثثانگین نظثثرات

مفهوم پایدار رر طراحی شبده زنجیره تثأمین ،بثا توجثه بثه

نارشاااا بهصورت زیر ااتخراج گررید:
محااثبه همثه وز هثا نتثبی بثه نمث

اثرات روند رو به رشد جمدی
نرمافثزار Super

Decisionانجامشده اا  .با انجام اایر مقایتات زوجی طبق

جهانی و ررنتیجثه آ افثزایش

فدالی ها انتانی و انتشارات ناترل نشده بر محی زیت  ،به
موضثوع مهمثی بثرا اثازما ها ،رول هثا و مثررم بثهویژه

موارر  1تثا  5نثه رر بثاال ذنثر گرریثد و واررنثرر آ هثا رر

رواتدارا محی زیت

نرمافزار ،اوپرماتریز حد رار به را خواهد آمد نه رر جدول

شده گررید ،ابتدا با ااتفاره از نظرات خبرگا شاخصها مؤثر

 2نشا رارهشده اا .

رر تواده پایدار زنجیره تثأمین مرنبثات تدیثین و رر ارامثه بثا

تبدیلشده اا  .رر این پژوهش ادی

اثثوپر مثثاتریز حثثد رار را نشثثا رار نثثه رر تثثوا  9ام اثثوپر

ااتفاره از رو

ماتریز موزو به همگرایی میراد و وز یوامل مدل با توجه

گررنثثد و اولویثث هثثر یثث

 ANPوز هر یث

از ایثن شثاخصها تدیثین

از شثثاخصها رر زنجیثثره تثثأمین

شناسايی و اولويتبندی شاخصهای دخيل در پايداری....
مورربررای مشخص شور .این رو

تمام ارتباطثات ایتثتمی

بین مدیارها موابتتگی خارجی مجمویه و نیثز ارتباطثات بثین
زیرمدیارها موابتتگی راخرثی مجمویثه را رر نظثر میگیثرر و
آ هثثا را نیثثز ارزیثثابی میناثثد؛ ازایثثنرو ایثثن رو
غیرخطثثی ااثث  .مزیثث اصثثری ایثثن رو
تیمیمگیر با رواب پیچیثده ااث

یث

رو

رر حثثل متثثائل

و نثهتاها اثارر بثه انجثام

مقایتات زوجی بین زیرمدیارها اا برده به تیمیمگیرنده این
امدا را میرهد نه تمام زیرمدیارها را بهطور متتقل برراثی و
اولوی باثثد ناثثد .بثثر طبثثق رتبهباثثد انجامشثثده ،رو مدیثثار
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پيشنهادهای اجرايی
 -1لزوم توجه به بهرهور رر بخش نشاورز با رید نری و
یدپارچه نه بهصورت بخشی.
 -2تواده رو ها پیشثرفته بثرا نثاهش میثرف انثری
بخیوص رر بخشها آب
 -3ناهش ااتفاره از اوخ ها فتیری و تواده ااتفاره از
انری ها پاک رر طول زنجیره تأمین نشاورز
 -8تمرنز رول رر بخثش بازیافث بثهماظور نثاهش اثثرات
زیت محیطی

بهره ور و تاوع ااختار و تمرنثز بثازار نثه از ابدثار ااتیثار

 -5تواده راترای به حملونقل رواتدار محی زیت

زنجیره تأمین میباشاد رارا باالترین وز گرریدهاند .شثاخص

پيشنهادهای پژوهشهای آتی

اندازهگیر بهرهور ارز افزوره ناخالص م GVA1هر نیثرو

-1

نار هت و شاخص اندازهگیر تاوع ااختار و تمرنثز بثازار،

پژوهشها ناربرر اا  .هی مدلی را نمیتثوا بثدو

اهم بازار از محیول موررنظر هت  .بر طبق نظر خبرگا بدثد

نقص و مبرّا از تغییر و تدامثل رانتث  .باثابراین پیشثاهار

ااتیار نه شامل زیر ابدار بهرهور  ،تمرنز بازار هت  ،نتب

می شور برا افزایش غاا نار ،مطالدات بیشتر ررزمیاه

به رو بدد ریگر پایدار رارا وز بیشتر هت م 0.844نه

تدوین مدل و یوامل آ انجام پذیرر.

شاااایی مدیارها و طراحی مدل ،بایثا مطالدثات و

نتایج بهرا آمده نیز نظرات آنا را تأیید مینمایثد .بثه لحثاظ

-2

رتبهباثد  ،میثرف آب و میثرف انثری رارا اولویث بدثثد

میتواند متفاوت باشد ،رخال رار اهامرارا مخترث رر

هتثثتاد نثثه ایثثن نتیجثثه نیثثز بثثا توجثثه بثثه وضثثدی نشثثور و

تواده اندازهها پایدار زنجیره تأمین مرنبات و مثدنظر

خش االیها شدید چاد اثال اخیثر و محثدوری ظرفیث

ارار رار اهمی  ،حدور و مدیارها موررتوجه آ ها حثائز

تولید انری نامالً ماطقی به نظر میراثد .از اثو ریگثر بدثد

اهمی بتیار خواهد بور.

بازیاف

زباله نه رتبه بدد را رارا هت نیز رر رااتا ارزیابی

-3

ازآنجانه ررک مفهوم پایدار برا گروهها مختر

پژوهش حاضر رر حثوزه صثاد

غثذایی انجامشثده

پایدار رر زنجیره تأمین و بهویژه بدثد محیطثی پایثدار بایثد

اا  .رر آیاده میتثوا پژوهشهثا مشثابه را رر صثاایع

مدنظر متئولین ررگیر رر زنجیره تأمین مرنبات ارار گیرر.

ریگر به انجام رااند.

تدارل رر ااتخدام نه حدای از تواز ااتخدام بین ز و مثرر

-8

هت رتبه آخر را نتا نموره اا نه ایثن مدیثار را میتثوا

اختیاصی اا  ،میتوا برا تدیین اثرگذارترین یاملها و

نماهمی ترین مدیار رر ارزیابی پایدار زنجیره تأمین بر طبثق

رواب بین آ ها و همچاین تدیین یوامل متتقل از تحریل

ازآنجانه مدل اصری رر این پژوهش محقثق محثور و

این پژوهش رانت  .ررمجموع تفاوت اابلتوجهی بین زیر ابدثار

یامری ،یا رو

بدد ااتیار و زیت محیطی احتاس نشد و البته زیر ابدار بدد

آتی ااتفاره نمور.

ااختاررهی تفتیر  2نیز رر پژوهشهثا

اجتمایی بهطورنری رارا اهمی نمتر نتب به زیر ابدار رو

-5

بدد ریگر پایدار رر ارزیابی زنجیره تثأمین مرنبثات رر ایثرا

تجزیثثهوتحریل رارههثثا ااتفارهشثثده ااثث  .پژوهشهثثا

رر این تحقیق از فن فرآیاد تحریثل شثبدها بثرا

هت .
)1- Gross Value Added(GVA

)2-Interpretive Structuring Method(ISM
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