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 چکیده

 علت به هاشهرداری د.دارن زیستمحیط نابعم از حفاظت به بیشتری توجه جهان مردم اخیر هایدهه در پایدار توسعه پیدایش به عنایت با

 تعالی و موفقیت برای دبایمی هاشهرداری ضمنا دارند. خود تامین زنجیره شبکه بر موثر مدیریت به نیاز شهری حوزه در متعدد هایفعالیت
 توجه نیز زیستمحیط زمینه در وجودم استانداردهای به تامین زنجیره حوزه در مهندسی و فنی استانداردهای به توجه بر عالوه سازمانی،

 لحاظ از تحقیق این .پرداخت اهشهرداری در سبز تامین زنجیره بر موثر عوامل بندیاولویت و شناسایی به مقاله این بنابراین، نمایند. جدی
 دخیل کارشناسان و ارشد یرانمد کلیه ،تحقیق این آماری جامعه است. پیمایشی -توصیفی ،هاداده آوریجمع روش لحاظ از و کاربردی نوع

روایی پرسشنامه . به منظور سنجش متغیرهای تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده گردید که ندبود هاشهرداری در تامین زنجیره مدیریت امر در
 تحلیل تکنیک از ،موثر عوامل شناسایی منظور به .است رسیده تأیید به و بارتلت KMOآزمون  و کفایت نمونه با استفاده از CVR از طریق

 زنجیره بر موثر شاخص 11 تحقیق نتایج شد. استفاده مراتبی سلسله تحلیل تکنیک از شده شناسایی عوامل بندیرتبه راستای در و عاملی
 بازفرآوری ،توزیع سبز، تولید سبز، طراحی سبز، خرید داخلی، محیط مدیریت عامل 6دست آمده ه مطابق نتایج ب .کرد شناسایی را سبز تامین

 رب را تاثیر بیشترین 2/06 وزن با سبز طراحی هایشاخص که داد نشان نتایجهمچنین  .اثرگذار هستند سبز تامین زنجیره بر آالیندگی و

 .ددار سبز تامین زنجیره
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 سرآغاز

 و کشاورزی ،یصنعتهای فعالیت از اعم اقتصادیهای فعالیت

 هاآن به و کنندمی استفادهطبیعی منابع از کسوی از یخدمات
ای گونه به هاآن ندیفرآ تیماه گر،ید سوی از و دارند یوابستگ

 کنند.می ودهآل را زیستمحیط منابع بالقوه طور به که است

 نیا انجام زیستیمحیط لیمسا و هاامدیپ به چه چنان ،نیبنابرا
 رفع برای یکالن یهانهیهز دیبا نشود، توجه هاتیفعال گونه

 شود. صرف موضوع نیا به توجه عدم از یناش عاتیضا و خسارت

 شیافزا ،زیستمحیط یهابیآس از یناش یهانهیهز شیافزا
های فعالیت سوء آثار مورد در هاشرکت ینگران و یآگاه و دانش

 تیفیک شدن بدتر آن تبع به وطبیعی منابع برروی اقتصادی

 کارهای راه در که است داشته آن بر را هاشرکت نیا ،یزندگ
 ( ,Zhuباشند داشته بازنگری خود اقتصادی توسعه و رشد

(2008c. 
 را هاکنندهدیتول ،یطیمح یهاهشدار مورد در هاینگران شیافزا

 تیریمد نهیزم در ییکارهاراه کاربرد برای تالش به مجبور

 تامین رهیزنج تیریمد مانند ییهادگاهید است. نموده یطیمح
 یطیمح تیریمد هایستمیس و ترپاك دیتول سبز، وریبهره سبز،

 ( ,Zhuاندشده گرفته کار به سبز تیریمدهای فعالیت برای

(2008a همه در یطیمح نامطلوب آثار که اج آن از ان،یم نیا در 
 و هابرنامه تیریمد و افتدمی اتفاق محصول عمر چرخه مراحل

 شود،ینم محدود سازمان مرزهای داخل به یطیمح اتیعمل
 که جامع یدگاهید عنوان به سبز تامین رهیزنج تیریمد دگاهید

 به تینها در و کنندگاندیتول به کنندگانتامین از اناتیجر همه

 گرفته قرار ارییبس توجه مورد رد،یگمی بر در را کنندگانمصرف
 .(Zhu, 2008b) است

 ییهاسازمان زمره از نیز 11 منطقه شهرداری جمله از هاشهرداری

 برخوردار باالیی اهمیت از تامین زنجیره مدیریت آن در که است
 شد. انجام 11 منطقه شهرداری مدیران با که ایمصاحبه در است.
 تامین زنجیره مدیریت نظام در بهبود به سازمان این نیاز بیانگر

  است. بوده سازمان این در زیستمحیط الزامات به توجه با سبز

 که است این مستلزم ایبرنامه چنین انجام نخست، گام در اما
 سبز تامین زنجیره مدیریت بر موثر عوامل کهدنبدان هاشهرداری

 از یک هر اهمیت و عوامل شناخت از پس و ؟کدامند سازمان در
 برای بهبود قابل یهازمینه سازیپیاده و ییشناسا به اقدام ،آنها
 این غیر در که چرا نماید. سبز تامین زنجیره مدیریت بلوغی ارتقا

 در سبز تامین زنجیره مدیریت در بهبود بارهیک آغاز با و صورت
 ارهدوب رفتن، بیراهه سبب موثر عوامل شناخت بدون ،سازمان

 به دستیابی عدمبه  وشود می فراوان منابع دادن هدر و کاری

 به پرداختن قصد مقاله نیا بنابراین، د.رسمی سبز تامین زنجیره
 در سبز تامین رهیزنج بر موثر عوامل بندیتیاولو و ییشناسا

 دارد. را هاشهرداری

 

 تحقیق سابقه
 یداخل قاتیتحق-

(Omidvar et al., 2016) بندیرتبه» عنوان با یپژوهش در 
 دیمتل روش از استفاده با سبز تامین زنجیره مدیریت موانع

 اجرای موانع بررسی به «خودرو پارس شرکت موردی: مطالعه

 با خودرو پارس شرکت در سبز تامین زنجیره مدیریت یهاشیوه
 لجستیک بخش رمنظوبدین پرداختند. دیمتل روش از استفاده
 به اول گام در گرفت. قرار مطالعه مورد خودرو پارس شرکت

 نهایی موانع نهایتدر  و پرداخته هاشیوه این اجرای موانع بررسی
 شدن نهایی از پس شد. انتخاب زمینه این در امر خبرگان نظر با

 تحلیل و تجزیه منظور به دیمتل روش از دوم گام در موانع، این

 نتایج به توجه با و شد استفاده معلولی و علی موانع دیبنرتبه و
 فعاالنه رویکرد بدون موانع دیمتل، معلولی و علی تحلیل و تجزیه

 رعایت خصوص در کنندگانتامین و سازمان داوطلبانه و

 توانمندی عدم و اجتماعی مسئولیت و زیستمحیط استانداردهای
 اخذ برای فنی( تکنولوژی و دانش نظر )از کنندگانتامین

 یهاشیوه اجرای عدم در را تاثیر ترینمهم ،10444 ایزو استاندارد

 .داشتند سبز تامین زنجیره مدیریت

(Pouya & Ghorbanpour, 2016) با یقیتحق در 
 به توجه لحاظ از فازی محیط در صنایع بندیخوشه»عنوان

 به «زیستمحیط مدیریت جهت تامین زنجیره سبزیت میزان
 از بوشهر استان صنایع بندیخوشه برای ترکیبی الگویی هیارا

 این برای .پرداختند تامین زنجیره در سبزیت میزان به توجه لحاظ

 با مصاحبه و موضوعی ادبیات مطالعه با موثر شاخص ،کار
 فرایند رویکرد کارگیریه ب با سپس و شناسایی متخصصین

 از یک هر اهمیت میزان فازی، مراتبی سلسله تحلیل

 تامین زنجیره مدیریت بودن سبز میزان بر موثر یهاشاخص
 در موجود صنایع فازی، رویکرد کارگیریه ب با دند.ش محاسبه

 که است ذکر به الزم دند.ش بندیخوشه تحقیق مکانی مروقل
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 منطقه صنایع کارشناسان مدیران، را پژوهش این آماری جامعه
 برای اند.داده تشکیل دانشگاهی اساتید نیز و جنوبیپارس ویژه

 استفاده ساده تصادفی گیرینمونه روش از الزم یهاداده اکتساب
 دلیله ب صنایع از بسیاری که داد نشان تحقیق یهایافته د.ش

 خوشه در هم و اول خوشه در هم نزدیک بسیار عضویت درجه

 سبزیت به توجه میزان تعیین منظور به سپس .دارند قرار دوم
 سطح در (t) استیودنت تی آماری آزمون خوشه، هر صنایع
 که است داشته بیان تحلیل نتایج گرفت. انجام 40/4 اریدمعنی

 خوشه در و باال زیستمحیط به اول خوشه عضو صنایع توجه
 دو خوشه عضو صنایع مدیران به بنابراین، است. متوسط مدو

 بر زیست،محیط به توجه سطح افزایش برای کهشد  توصیه

 تمرکز هزینه و محیط به توجه پژوهش، و آموزش یهاشاخص
 عملکرد، افزایش بر عالوه بتوانند تا باشند داشته بیشتری

 .ندینما پیشگیری نیز را زیستمحیط معضالت

(Ramezanian & Heydari kohan, 2014) با یپژوهش در 
 صنعت در سبز تامین رهیزنج تیریمد بر موثر عوامل» عنوان

« (تهران شهر یمسافرت یهاآژانس :یمورد مطامعه) یگردشگر

 بر موثر بالقوه عوامل قالب در که ندپرداخت یلیتحل یمدل هیارا به
 مورد و شده گنجانده بنگاه کیاستراتژ یریگمیتصم ندیفرآ

 نیا به توجه با داد نشان پژوهش نیا جینتا گرفت. قرار یبررس

 رهیزنج تیریمد اتخاذ کشورمان، یمسافرت هایآژانس نظر از که
 ست،ین همراه یندانچ یسازمان درون یایمزا با سبز تامین

 به شیگرا یبرا یموثر عامل تواندیم یخارج یفشارها

 نیا یاجرا عالوه به شود. محسوب زیستمحیط هاییاستراتژ
 هایینگرکوته و یسازمان عوامل از یبرخ واسطه به یاستراتژ

 .شودمی محدود کیاستراتژ
(Zanjirchi et al., 2015) سهیمقا» عنوان با یپژوهش در 

 با یمشتر با ارتباط تیریمد یسازادهیپ در هاسازمان دعملکر

 کارخانه سه عملکرد به «یفاز متلید و ANP یبیترک کردیرو
 یارهایمع اساس بر زد،ی استان کیسرام و یکاش صنعت در

CRM یخروج بعد چهار در CRM، ندیفرآ ،یمشتر CRM و 

 بعد که دندیرس جهینت نیا به و پرداختند یفناور یکپارچگی
 ابعاد ریسا بیترت به و بعد نیترتیاهم با یفناور یکپارچگی

 .دارند قرار CRM یخروج و یمشتر CRM ندیفرا

(Naji et al., 2014) تمیالگور کاربرد» عنوان با یپژوهش در 
 از یجنوبپارس ژهیو منطقه عیصنا یفاز یبندخوشه یبرا کیژنت
 یفازدی بنخوشه به «سبز تامین رهیزنج تیریمد به عمل ثیح

 رهیزنج تیریمد از استفاده با یجنوبپارس ژهیو منطقه عیصنا
 یموضوع اتیادب مطالعه با ابتدا ور،منظنیبد .ندپرداخت سبز تامین

 تیریمد به عمل موثر هایشاخص متخصصان، با مصاحبه و
 آوریجمع با بعد مرحله در کردند. ییشناسا را سبز تامین رهیزنج
ه ب با پژوهش، یمکان قلمرو در موجود عیصنا الزم، هایداده

 هایافتهی .دندیگرد یفازبندی خوشه کیژنت تمیالگور یریکارگ
 درجه لیدل به عیصنا از یبرخ اوالً، که دهدیم نشان شپژوه
،یثان هستند. خوشه چند عضو همزمان طوره ب ک،ینزد تیعضو  اً

 رهیزنج تیریمد به اول خوشه در موجود عیصنا عمل زانیم
 سطح در سوم و دوم خوشه در یول متوسط، سطح در سبز نتامی

 اول خوشه در موجود عیصنا رانیمد به جهینت در باالست.

 تامین رهیزنج تیریمد به اول سطح شیافزا یبرا که شد شنهادیپ
 سطح در سوم و دوم خوشه در یول متوسط، سطح در سبز

 اول خوشه در موجود عیصنا رانیمد به جهینت در باالست.

 رهیزنج تیریمد به عمل سطح شیافزا یبرا که شده شنهادیپ
 و آموزش» ،«نیقوان درست یاجرا» هایشاخص بر سبز، تامین

 تمرکز گرید یعاملها به نسبت «سازمان تیظرف» و «پژوهش

 .باشند داشته یشتریب
 
 یخارج قاتیتحق -

(Govindan et al., 2014) و هیتجز» عنوان با را یپژوهش 
 قیطر از هند عیصنا در سبز تامین تیریمد یرااج موانع لیتحل

 یرو بر کار نیا دادند. انجام «یمراتب سلسله لیتحل ندیفرآ
 بر (GSCM) سبز تامین رهیزنج تیریمد یاجرا موانع ییشناسا
 از هم مانع 00 مجموع در بود. متمرکز تدارکات یاثربخش اساس

 از و یتصنع کارشناسان با گفتگو و بحث از هم و قیتحق اتیادب
 مختلف هایبخش از پرسشنامه بر یمبتن عهلمطا کی قیطر

 ندیفرآ قیطر از یضرور و مهم موانع شد. ییشناسا یصنعت

  ند.شد بندیاولویت یمراتب سلسله لیتحل
(Mudulia et al., 2013) عوامل نقش» عنوان با یپژوهش 

 یمعدن عیصنا در سبز تامین رهیزنج تیریمد یاجرا در یرفتار
 مختلف عوامل یبررس هدف با پژوهش نیا دادند. انجام «هند
 یبرا که آنها متقابل اثر و GCSM یهاوهیش بر موثر یرفتار

 در گرفت. انجام ،کندمی کمک سبز تیفعال الزامات به دنیرس
 یبرا (ISM) یریتفس یساختار یسازمدل پژوهش نیا

 کار هب شده ییشناسا یرفتار عوامل انیم متقابل روابط استخراج

 ند.شد ییشناسا متصل و وابسته مستقل، عوامل و شد گرفته
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(Lin, 2013) یفاز متلید یریکارگه ب» عنوان با را یپژوهش 
 داد. انجام «سبز تامین رهیزنج تیریمد هایوهیش یابیارز یبرا

 تیریمد یاجرا بر ثروم عوامل یبررس به مطالعه نیا در یو
 یاصل وهیش سه از رایمع هشت قالب در سبز تامین رهیزنج

GSCM، پرداخت. یخارج یفشارها و عملکرد ،هاوهیش یعنی 

 مشارکت سبز، دیخر که داد نشان یو پژوهش جینتا
 استفاده محصوالت از مجدد استفاده و یبازساز ،یعرضه/مشتر

 عملکرد ،یطیمح عملکرد و هستند یعل یارهایمع ن،یقوان و شده

 اند.یمعلول یارهایمع ان،سهامدار فشار و سبز یطراح ،یاقتصاد
(Hsu et al., 2011) تیریمد بر موثر یارهایمع ییشناسا به 

 رهیزنج تیریمد در کنندگانتامین عملکرد بهبود برای کربن

 رها،یمتغ نیب متقابل روابط به توجه با و پرداختند سبز تامین
ه ب رهایمتغ نیب یعل رابطه و تیاهم یبررس یبرا را متلید روش

 به مربوط یارهایمع که دندیرس جهینت نیا به و ندگرفت کار

 به مربوط هایآموزش و نبکر اطالعات تیریمد هایستمیس
 انتخاب بر یریچشمگ اثر که ندامهم اریمع دو کربن، تیریمد

 .دارند کنندگانتامین

(Kotzab et al., 2011) حوزه در زـسب نـتامی رهیزنج اخصـش  

 طبقه هشت در را هاشاخص نیا و ییشناسا را یفروشخرده
 به توجه ،یانرژ از استفاده ،یطیمح تیریمد یهاستمیس

 عاتیضا و مصرف ونقل،حمل ،یبندبسته محصول، ،هایورود
 .دادند یجا

(Large & Gimenes, 2011) رهیزنج تیریمد هایشاخص 

 هایتیقابل مولفه پنج تحت و کردند ییشناسا را سبز تامین
 یطیمح یابیارز ،یطیمح تعهد سبز، دیخر سبز، تامین تیریمد

 نمودند. هیارا کنندگانتامین با یهمکار و کنندگانتامین

(Boks & Stevels, 2011) تیریمد هایفعالیت ریثات مورد در 
 بیشتر که افتندیدر هانهیهز یرو بر سبز تامین رهیزنج

 با توسعه، و پژوهش یقو هایبخش یدارا و بزرگ یهاشرکت

 در ریچشمگ کاهش شاهد توانندمی ییهااستیس نیچن اعمال
 باشند. خود هاینهیهز

 

 شده انجام تحقیقات بندیجمع -

 هایهیگو و رهایمتغ قیتحق نهیشیپ و اتیادب یبررس به به توجه با

 (1) جدول صورت به سبز تامین رهیزنج بر گذارریتاث قیتحق
 است. شده یبندجمع

 

 سبز تامین زنجیره بر اثیرگذارت هایگویه بندیجمع :(1) جدول

 منبع  هاگویه متغیر
 محیط مدیریت

 داخلی
 گواهی داشتن محیطی، جامع کیفیت مدیریت میانی، و ارشد مدیران توسط سبز تامین زنجیره حمایت

 محیطی مدیریت هایسیستم ،10444 ایزو
(Zhu et al., 2008) 

 سبز خرید
 به کمک ،زیستیمحیط و فنی نظر نقطه از اولیه مواد خرید برای الزم استانداردهای رعایت
 کنندگانتامین ارزیابی محیطی، اهداف برای کنندگانتامین با همراهی طراحی، جهت کنندگانتامین

 پاك نقل و حمل هایروش انتخاب کنندگان،تامین 10444 ایزو گواهی کنترل محیطی، نظر از

(Zhu et al., 2008; 

Webb, 2009) 

 سبز طراحی
 در مجدد استفاده برای محصوالت طراحی مواد، و انرژی مصرف کاهش برای محصوالت طراحی
 طراحی تولید، فرآیند در خطرزا مواد مصرف از جلوگیری برای محصوالت طراحی مواد، بازیافت

 مشتریان هایخواسته و نیاز برای محصوالت
(Zhu et al., 2008) 

 سبز تولید

 مصرف الگوهای هارای و آموزش انرژی، مصرف بهینه استفاده برای جدید هایفناوری از استفاده
 برای الزم ضوابط وجود انرژی، مصرف کاهش برای الزم معیارهای و ضوابط تنظیم انرژی، صحیح
 آنها فرسودگی بررسی و آالت ماشین کاری وضعیت مداوم تحلیلی بررسی اولیه، مواد مصرف کاهش

 عملیات مراحل تمام تحلیلی بررسی نشود، انرژی باالی مصرف و زیست محیط آلودگی سبب که
 برای پیشرفته تجهیزات و وسایل وجود منابع، در جوییصرفه اصولی نظر نقطه از تولیدی فرآیند
 داشته را پاش و ریخت و اتالف حداقل که نحوی به ضایعات و نهایی محصول مواد، نقلوحمل
 سبز بندیبسته باشد،

(Zhu et al., 2008; 

Stokes & Tohamy 

2009; Zhu et al., 2005) 

 بازفرآوری و توزیع
 ضایعات و هاماندپس بازیافت زیست،محیط معیارهای بر تاکید با مشتریان و توزیع هایشبکه انتخاب

 عمر اتمام از پس محصول بازیافت شرکت، داخل در ضایعات و پسماندها بازیافت شرکت، از خارج در
 محصول عمر نبود طوالنی آن، مفید

(Zhu et al., 2008) 

 (Ninlawan et al., 2010) ضایعات توسط هوا و خاك و آب آالیندگی نهایی، محصول توسط هوا و خاك و آب آالیندگی آالیندگی
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 پژوهش روش
 جای کاربردی تحقیقات دسته در نوع نظر از حاضر مقاله
 هانظریه از که است کاربردی تحقیقات جزء دلیل بدین گیرد.می

 مدیریت مانند ایتوسعه تحقیقات در شده اثبات فنون و اصول و

 استفاده AHP(1) و عاملی تحلیل هایروش و کنندگانتامین
 بر ثروم عوامل بندیاولویت و شناسایی برای را روشی تا نمایدمی

 روش نظر از نماید. هارای هاشهرداری در سبز تامین زنجیره

 ،هاداده تحلیل و گردآوری نحوه اساس بر مطالعه این تحقیق
 موجود شرایط بررسی با ،زیرا .است پیمایشی نوع از و توصیفی

 را چه آن هاشهرداری در سبز تامین زنجیره بر ثروم عوامل یعنی

 برای اطالعات این از و نمایدمی تفسیر و توصیف هست که
 برای زنی راستا این در ند.کمی استفاده موثر عوامل بندیاولویت
 منجر که شودمی پرداخته پرسشنامه طراحی به هاهمحاسب تکمیل

 .است تحقیق شدن پیمایشی به

 و ییشناسا توانایی بهتر شهرداری خبرگان که از آنجایی
 ضمن در و سبز تامین رهیزنج بر موثر عوامل بندیتیاولو

 هیکل تحقیق آماری جامعه ،بنابراین دارند را آنها هایهمقایس
 تامین رهیزنج تیریمد امر در لیدخ کارشناسان و ارشد نرایمد
 در یریگنمونه روش باشند.می نفر 020 تعداد به هاشهرداری در

 مورگان جدول به توجه با و بوده دسترس در روش به قیتحق نیا
 است. شده نییتع نفر 242 برابر نمونه حجم

 اصلی روش عنوان به ایپرسشنامه روش پژوهش این در

 به توجه با است. گرفته قرار استفاده مورد تاطالعا آوریجمع
 شناسایی هایشاخص با متناسب تحقیق یهاپرسش که این
 پرسشنامه ،بنابراین شده تهیه تحقیق ادبیات حسب بر شده

 منظور به همچنین است. بوده محتوایی روایی دارای تحقیق
 و دیاسات از نفر 0 نظرات نیز پرسشنامه ییمحتوا روایی از اطمینان
 به اظهار همگی که شد دهیپرس پرسشنامه با رابطه در خبرگان

 به قیتحق نیا در داشتند. تحقیق پرسشنامه ییمحتوا روایی
 ییمحتوا ییروا نسبت شاخص پرسشنامه ییروا یبررس منظور

(CVR) که آن به توجه با .دش محاسبه زین CVR آمده دست به 

 به توجه با و آمد دست به 1 عدد قیتحق هایپرسش یتمام یبرا
 متخصص( 0 یبرا CVR جدول )عدد 11/4 عدد از که نیا

 یهاپرسشنامه در دارد. پرسشنامه ییروا از نشان بود بزرگتر

 آلفای ضریب از پرسشنامه ییپایا بررسی برای حاضر تحقیق
 آمده دسته ب یاآلف که این به توجه با .شد استفاده کرونباخ

 که شد گرفته نتیجه ،باشد می 04/4 از باالتر (000/4 )برابر
 پرسشنامه پایایی است. برخوردار الزم پایایی از پرسشنامه

اند داشته همسویی و همپوشانی سواالت که است آن دهندهنشان

 را باالیی حوصله و دقت سواالت به جواب در پاسخگویان و
 عوامل بندیاولویت و شناسایی برای کل در اند. داشته مبذول

 هایگام مقاله این در هاشهرداری در سبز تامین زنجیره بر وثرم

 است: گرفته انجام زیر
 نهیشـ یپ بر یمبتن سبز تامین رهیزنج در موثر عوامل ییشناسا .1

 قیتحق
 کیتکن بر یمبتن سبز تامین رهیزنج در موثر عوامل انتخاب .2

 لیتحل کیتکن از استفاده با بخش نیا در :یعامل لیتحل
 هاشهرداری در سبز تامین رهیزنج بر گذارریتاث عوامل یعامل

 دید از شده ییشناسا هایهیگو ییمحتوا ییروا و ییشناسا
 افزارنرم بر یبتنم یعامل لیتحل د.شونمی دییتا خبرگان
SPSS ردیگمی انجام. 

 در سبز تامین رهیزنج در موثر عوامل بندیاولویت .3
 عوامل بخش نیا در :AHP کیتکن بر یمبتن هاشهرداری

 لیتحل توسط که هاشهرداری در سبز تامین رهیزنج بر موثر
 سلسله لیتحل کیتکن لهیوس به است شده ییشناسا یعامل
 و بندیاولویت ت،یاهم زانیم لحاظ از (AHP) یمراتب

 کیتکن قیطر از یدهوزن و بندیرتبه د.نشومی بندیرتبه
AHP افزارنرم قیطر از ExpertChoice ست.ا شده انجام 

 است. شده داده نشان تحقیق انجام فرآیند (1نمودار ) در
 

 تحقیق یهایافته

 در سوبز توامین   زنجیوره  مووثر  عوامل مهمترین انتخاب -

 اکتشافی( عاملی )تحلیلها شهرداری

  انجام تستKMO و آزموت بارتلت 

 KMO آماره مقدار چون دهدمی نشان( 2) جدول که طورهمان
 تحلیل انجام برایها داده پس است (0/4 از )بزرگتر 113/4 برابر

 بارتلت کرویت آزمون نتایج همچنین اند.مناسب عاملی
 شود، ییدمیات مخالف فرض که مفهوم این به داراست،معنینیز

 .دارد وجود دارمعنی همبستگی متغیرها بین یعنی
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 تحقیق انجام فرآیند (:1) نمودار

 

 ها داده بودن بمناس بررسی (:2) جدول

 عاملی تحلیل برای
 KMO 113/4مقدار 

 444/4 میزان معنی داری در آزمون بارتلت

 های محققماخذ: یافته

 
 هاگویه استخراجی و اولیه اشتراک تعیین  

 و اولیه اشتراك راست به چپ سمت از ترتیب به (3) جدول

 برابر متغیر یک اشتراك دهد.می نشان را استخراجی اشتراك
 استفاده با مربوطه متغیرهای برای چندگانه همبستگی دوم وانت
 را اشتراك اول، ستون است. کنندهبینیپیش عنوان به هاعامل از

 دلیل همین به کند،می بیان هاعامل یا عامل استخراج از قبل
 اگر دوم ستون در .هستند 1 با برابر اولیه یهااشتراك تمامی
 حذف باید باشد، 0/4 از ترکوچک استخراجی اشتراك مقادیر

 تیریمد هایستمیس متغیرهای جا این در ،بنابراین شوند.
 یاستانداردها تیرعا ،پاك نقلوحمل هایروش انتخاب ی،طیمح

 و یفن نظر نقطه از ابزار و زاتیتجه و آالت نیماش دیخر در الزم

 کاهش برای الزم یارهایمع و ضوابط میتنظ ،زیستیمحیط
 ،هیاول مواد مصرف کاهش برای الزم ضوابط جودو ی،ژانر مصرف

 یبررس و آالت نیماش یکار تیوضع مداوم یلیتحل یبررس

 ندیفرآ اتیعمل مراحل تمام یلیتحل یبررس ،آنها یفرسودگ
 و لیوسا وجود ،منابع در ییجوصرفه یاصول نظر نقطه از یدیتول

 افتیباز ،سبز بندیبسته ،مواد نقلوحمل یبرا شرفتهیپ زاتیتجه

  و پسماندها افتیازب و شرکت از خارج در عاتیضا و هامانده پس

 شوند.می حذف شرکت داخل در عاتیضا
 :نداشده شناسایی زیر موارد شامل تاثیرگذار نهایی متغیرهای

 یانیم و ارشد رانیمد توسط سبزتامین  رهیزنج تیحما 

 یطیمح جامع تیفیک تیریمد 
 10444 زویا یگواه داشتن 
 نظر نقطه از هیاول مواد دیخر یبرا الزم یاستانداردها تیارع 

 زیست محیط و یفن
 کنندگانتامین با یهمراه ،یطراح جهت کنندگانتامین به کمک 

 یطیمح اهداف برای

 یطیمح نظر از کنندگانتامین یابیارز 
 کنندگانتامین 10444 زویا یگواه کنترل 
 وادم و یانرژ مصرف کاهش ها برایپروژه یطراح 

 مواد افتیباز در مجدد استفاده ها برایپروژه یطراح 
 در خطرزا مواد مصرف از یریجلوگ ها برایپروژه یطراح 

 دیتول ندیفرآ

 انیمشترهای خواسته و ازین ها برایپروژه یطراح 
 یانرژ مصرف نهیبه استفاده برای دیجد هاییفناور از استفاده 
 یانرژ حیصح مصرف یالگوها هیارا و آموزش 

 و ریخت و اتالف حداقل که نحوی به ضایعات و نهایی پروژه 
 باشد داشته را پاش

 ـ تاک بـا  مشتریان و توزیع هایشبکه انتخاب  معیارهـای  بـر  دی

 زیستمحیط
 آن دیمف عمر اتمام از پس محصول افتیباز 
 محصول عمر بودن یطوالن 

 تهیه پرسشنامه

 های موثر بر زنجیره تامین سبز مبتنی بر ادبیات تحقیقعوامل و شاخصشناسایی 

 در  تامین سبز های موثر بر زنجیرهارزیابی و انتخاب عوامل و شاخص
 ها مبتنی بر تحلیل عاملیشهرداری

 

 AHPها به روش بندی عوامل و شاخصاولویت
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 یینها محصول توسط هوا و خاك و آب یندگیآال  عاتیضا توسط هوا و خاك و آب یندگیآال 
 

  هاگویه استخراجی و اولیه اشتراک تعیین :(3)جدول

  هاگویه
 

 اشتراک به مقدار

 قبل شده گذاشته

 بندی عامل از

 شدن

 اشتراک به مقدار

 شده گذاشته

 عامل از بعد

 شدن بندی

 61/4 1 یانیم و ارشد رانیمد توسط سبز تامین رهیزنج تیحما

 62/4 1 یطیمح جامع تیفیک تیریمد

 61/4 1 10444 زویا یگواه داشتن

 421/4 1 یطیمح تیریمد هایستمیس

 63/4 1 زیستیمحیط و یفن نظر نقطه از هیاول مواد دیخر یبرا الزم یاستانداردها تیرعا

 61/4 1 یطیمح اهداف برای کنندگانتامین با یهمراه ،یطراح برای کنندگانتامین به کمک

 04/4 1 یطیمح نظر از کنندگانتامین یابیارز

 11/4 1 کنندگانتامین 10444 زویا یگواه کنترل

 10/4 1 پاك نقلوحمل هایروش انتخاب

 02/4 1 مواد و یانرژ مصرف کاهش برای هاپروژه یطراح

 02/4 1 مواد افتیباز در مجدد استفاده برای هاپروژه یطراح

 66/4 1 دیتول ندیفرآ در خطرزا مواد مصرف از یریجلوگبرای  هاپروژه یطراح

 60/4 1 انیمشتر هایخواسته و ازین برای هاپروژه یطراح

 و یفن نظر نقطه از ابزار و زاتیتجه و آالت نیماش دیخر در الزم یاستانداردها تیرعا
 یستیزطیمح

1 12/4 

 01/4 1 یانرژ مصرف نهیبه استفاده برای دیجد هاییفناور از استفاده

 60/4 1 یانرژ حیصح مصرف یلگوهاا هیارا و آموزش

 30/4 1 یانرژ مصرف کاهش برای الزم یارهایمع و ضوابط میتنظ

 11/4 1 هیاول مواد مصرف کاهش برای الزم ضوابط وجود

 یآلودگ سبب که آنها یفرسودگ یبررس و آالت نیماش یکار تیوضع مداوم یلیتحل یبررس
 21/4 1 نشود یانرژ یباال مصرف و زیستیمحیط

 01/4 1 منابع در ییجوصرفه یاصول نظر نقطه از یدیتول ندیفرآ اتیعمل مراحل تمام یلیتحل یبررس

 01/4 1 مواد نقل و حمل یبرا شرفتهیپ زاتیتجه و لیوسا وجود

 00/4 1 باشد داشته را پاش و ختیر و اتالف حداقل که ینحو به عاتیضا و یینها پروژه

 21/4 1 سبز یبندبسته

 62/4 1 زیستمحیط معیارهای بر دیتاک با مشتریان و توزیع هایشبکه انتخاب

 10/4 1 شرکت از خارج در عاتیضا و هامانده پس افتیباز

 31/4 1 شرکت داخل در عاتیضا و پسماندها افتیباز

 06/4 1 آن دیمف عمر اتمام از پس محصول افتیباز

 61/4 1 محصول عمر بودن یطوالن

 62/4 1 یینها محصول توسط هوا و كخا و آب یندگیآال

 00/4 1 عاتیضا توسط هوا و خاك و آب یندگیآال

 محقق هاییافته خذ:ما
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 عاملی تحلیل از یافته چرخش ماتریس -
 .است (0جدول ) صورت به یافته چرخش ماتریس

 یافته چرخش ماتریس :(4) جدول

 Component 

1 2 3 4 5 6 

q1 120/4  211/4  020/4  142/4  161/4-  161/4-  

q2 211/4  001/4  363/4  034/4  414/4-  104/4-  

q3 006/4  310/4  266/4  112/4-  160/4  204/4  

q4 010/4  400/4-  033/4  430/4  330/4  404/4  

q5 243/4  110/4  633/4  411/4-  000/4  211/4-  

q6 404/4  323/4  041/4  161/4-  460/4  101/4  

q7 332/4  330/4  600/4  401/4-  464/4-  401/4  

q8 110/4  224/4  133/4  420/4-  410/4-  161/4-  

q9 120/4  230/4  400/4  461/4-  146/4  401/4  

q10 000/4  401/4  211/4  430/4  461/4  413/4  

q11 013/4  442/4  401/4  430/4  663/4  100/4-  

q12 201/4  600/4  316/4  410/4  462/4  413/4-  

q13 103/4  102/4  102/4  430/4  400/4  423/4  

q14 101/4  104/4  224/4  411/4-  410/4  401/4-  

q15 130/4-  041/4  103/4-  201/4  01/4  310/4  

q16 420/4  411/4-  431/4-  106/4  42/4-  106/4  

q17 411/4-  402/4-  430/4  014/4  26/4  410/4  

q18 463/4  404/4  110/4  02/4  266/4-  401/4  

q19 434/4-  400/4  430/4  004/4  364/4  431/4  

 محقق هاییافته أخذ:م
 

 ماتریس بر )مبتنی هاعامل چرخش و عامل تحلیل به توجه با
 متغیرهای از یک هیچ که است شده مشخص یافته(، چرخش

 .شوندنمی حذف و نگرفته قرار عامل دو در شده شناسایی
 زنجیره بر موثر عوامل عنوان به شده شناسایی متغیر 11 بنابراین،

 دارای تحقیق مدل گیرند.می قرار یدتای دمور هاشهرداری تامین

 آنها با (0) جدول صورت به تحقیق متغیرهای که است عامل 6
 :هستند ارتباط در

 

 عاملی تحلیل از حاصل نتایج :(5) جدول

 متغیرها عامل
1 1، 1، 14 
2 2، 12، 13، 10 
3 0، 6، 0، 1 
0 10، 11، 11 
0 0، 11، 10 
6 3، 16 

 محقق هاییافته خذ:ما

   AHP روش به انتخابی هایگویه بندیاولویت -
 گروهی AHP از عوامل هر یک وزن کردن مشخص منظور به

خواسته شد تا نظر و  خبره افراد از روش این در شد. استفاده

را  دیگر عوامل به نسبت عوامل از یک هر خصوص در را خود عقیده
ای نظرات بر مبن سپس .ای ابراز کنندگزینه 1با توجه به طیف 

 میانگین آمد. دست هب نهایی زوجی هایهمقایس ماتریس پاسخگویان،

 Expert Choice افزارنرم توسط هاهمقایس نتایج هندسی
 (6) جدول در هاگویه برای آمده دست به هایوزن و محاسبه

 هاقضاوت تمامی در آمده دست به ناسازگاری ضریب .آورده شد

 دارد. هاهمقایس در سازگاری زا نشان که بود 1/4 از کوچکتر
 در سبزتامین  زنجیره بر موثر داخلی محیط مدیریتهای شاخص

 گونههمان است. آمده دست به( 0) جدول صورت بهها شهرداری

 3/10 داخلی محیط مدیریت است مشخص( 0) جدول از که
  راها شهرداری در سبزتامین  زنجیره بر موثر عوامل وزن از درصد
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 AHP تکنیك اساس بر هاگویه وزن :(6) جدول

 اولویت وزن شاخص
 1 241/4 مواد و انرژی مصرف کاهش برای هاپروژه طراحی

 2 131/4 مواد بازیافت در مجدد استفاده برای هاپروژه طراحی

 3 111/4 تولید فرآیند در خطرزا مواد مصرف از جلوگیری برای هاپروژه طراحی

 0 410/4 محیطی جامع کیفیت مدیریت

 0 461/4 انرژی مصرف بهینه استفاده برای جدید هایفناوری از استفاده

 6 403/4 انرژی صحیح مصرف الگوهای هو ارای آموزش

 0 40/4 باشد راداشته پاش و ریخت و اتالف حداقل که نحوی به ضایعات و نهایی پروژه

 1 401/4 یانیم و ارشد رانیمد توسط سبز تامین رهیزنج تیحما

 1 431/4 زیستیمحیط و یفن نظر نقطه از هیاول مواد دیخر یبرا الزم یاستانداردها تیرعا

 14 430/4 محیطی نظر از کنندگانتامین ارزیابی

 11 430/4 کنندگانتامین 10444 زویا یگواه کنترل

 12 421/4 عمرمحصول بودن طوالنی

 13 426/4 نهایی محصول توسط هوا و خاك و آب آالیندگی

 10 423/4 ضایعات توسط هوا و خاك و آب آالیندگی

 10 422/4 یطیمح اهداف کنندگانتامین با یهمراه ،یطراح برای کنندگانتامین به کمک

 16 411/4 انیمشتر هایخواسته و ازین جهت در هاپروژه یطراح

 10 416/4 زیستمحیط معیارهای بر دیتاک با مشتریان و توزیع هایشبکه انتخاب

 11 41/4 10444 ایزو گواهی داشتن

 11 440/4 آن دیمف عمر اتمام از پس محصول افتیباز

 محقق هاییافته خذ:ام
 

 
 AHP تکنیك اساس بر هاگویه وزن :(2) شکل

 

تامین  زنجیره بر موثر سبز خریدهای شاخص دهد.می تشکیل
 است. آمده دست به( 1) جدول صورت بهها شهرداری در سبز

 خریدهای شاخص است، مشخص( 1) جدول از که گونههمان

  در سبزتامین  رهـزنجی بر وثرـم واملـع وزن از درصد1/13 زـسب

 دهد.می تشکیل راها شهرداری
 در سبزتامین  زنجیره بر موثر سبز طراحیهای شاخص

 گونههمان است. آمده دست به( 1) جدول صورت بهها شهرداری

 2/06 سبز طراحیهای شاخص ت،اس مشخص( 1) جدول از که
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 دهد.می تشکیل راها شهرداری در سبزتامین  زنجیره بر موثر عوامل وزن از درصد
 

 سبز تامین زنجیره بر موثر داخلی محیط مدیریت هایشاخص:(7) جدول

 اولویت وزن شاخص
 0 410/4  محیطی جامع کیفیت مدیریت

 1 401/4 یانیم و ارشد رانیمد توسط سبز تامین رهیزنج تیحما

 11 41/4 10444 ایزو گواهی داشتن

 محقق هاییافته خذ:ام
 

 سبز تامین زنجیره بر موثر سبز خرید یهاشاخص:(8) جدول

 اولویت وزن شاخص
 1 431/4  زیستیمحیط و یفن نظر نقطه از هیاول مواد دیخر یبرا الزم یاستانداردها تیرعا

 14 430/4 یمحیط نظر از کنندگانتامین ارزیابی

 11 430/4 کنندگانتامین 10444 زویا یگواه کنترل

 10 422/4 یطیمح اهداف جهت کنندگانتامین با یهمراه ،یطراح برای کنندگانتامین به کمک

 محقق هاییافته خذ:ام
 

 سبز تامین زنجیره بر موثر سبز طراحی هایشاخص :(9) جدول

 اولویت وزن شاخص
 1 241/4 مواد و انرژی مصرف اهشک برای هاپروژه طراحی

 2 131/4 مواد ازیافتب در مجدد استفاده برای هاپروژه طراحی

 3 111/4 تولید فرآیند در خطرزا مواد مصرف از جلوگیری برای هاپروژه طراحی

 16 411/4 انیمشتر هایخواسته و ازین برای هاپروژه یطراح

 محقق هاییافته خذ:ام
 

 در سبز تامین زنجیره بر موثر بزس طراحی هایشاخص
 است. آمده دست به( 14) جدول صورت به هاشهرداری

 تولید هایشاخص است، مشخص (14) جدول از که گونههمان

 در سبز تامین زنجیره بر موثر عوامل وزن از درصد 0/16 سبز
 دهد.می تشکیل را هاشهرداری

ها شهرداری رد سبزتامین  زنجیره بر موثر بازفرآوریهای شاخص

 از که گونههمان است. آمده دست به( 11) جدول صورت به
 از درصد 2/0 بازفرآوریهای شاخص است، مشخص( 11) جدول

 تشکیل راها شهرداری در سبزتامین  زنجیره بر موثر عوامل وزن
 دهد.می

ها شهرداری در سبزتامین  زنجیره بر موثر آالیندگیهای شاخص

( 12) جدول از که گونههمان است.( 12) جدول صورت به
 عوامل وزن از درصد 1/0 آالیندگیهای شاخص است، مشخص

 دهد.می تشکیل راها شهرداری در سبزتامین  زنجیره بر موثر
 

 گیرینتیجه
 در سبزتامین  رهیزنج بر موثر عواملبندی اولویت برای

 انتخاب ارهایمع یکسر یقیتحق اتیادب به توجه باها شهرداری
 به عامل 6 و شاخص 11 یعامل لیتحل انجام با تینها در که شد

 تینها در .شدند انتخاب موثرهای شاخص و عوامل عنوان
 گرفتن نظر در با شد مشخص قبل هایبخش در که گونههمان

 لیتحل ندیفرآ تکنیک از استفاده با شده، انتخاب یهاشاخص

 دست هب (6) جدول صورت بهها شاخص وزن ،یمراتب سلسله
 زنجیره ایجادبرای  سبز طراحی نقش که این به توجه با .آمد

 شده شناسایی کلیدی نقش عنوان بهها شهرداری در سبزتامین 

 کاهش خودهای پروژه انجام در بایستها میشهرداری است.
 طراحی تولیدی، مواد بازیافت امکان مواد، و انرژی مصرف

 مصرف کاهش و ریانمشتهای خواسته و نیازها برای پروژه

 اهداف و باالهای اولویت عنوان به را توسعه فرآیند در خطرزا
 گیرند.ب نظر در شهرداری
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 سبز تامین زنجیره بر موثر سبز تولید هایشاخص:(11) جدول

 اولویت وزن شاخص
 0 461/4 انرژی مصرف بهینه استفاده برای جدید هایفناوری از استفاده

 6 403/4 انرژی صحیح مصرف ایالگوه هو ارای آموزش

 0 40/4 باشد داشته را پاش و ریخت و اتالف حداقل که نحوی به ضایعات و نهایی پروژه

 محقق هاییافته خذ:ما
 

 سبز تامین زنجیره بر موثر بازفرآوری هایشاخص :(11) جدول

 اولویت وزن شاخص
 12 421/4 عمرمحصول بودن طوالنی

 10 416/4 زیستمحیط معیارهای بر دیتاک با مشتریان و توزیع هایشبکه انتخاب

 11 440/4 آن دیمف عمر اتمام از پس محصول افتیباز

 محقق هاییافته خذ:ام
 

 سبز تامین زنجیره بر موثر آالیندگی هایشاخص :(12) جدول

 اولویت وزن شاخص
 13 426/4 نهایی محصول توسط هوا و خاك و آب آالیندگی

 10 423/4 ضایعات توسط هوا و اكخ و آب آالیندگی

 محقق هاییافته خذ:ما
 

 برای محیطی کیفیت مدیریت مهم نقش به توجه با همچنین
 با ارتباط در است بهتر ،هاشهرداری در سبز تامین زنجیره ایجاد

 ارزیابی زیستی،محیط و فنی نظر نقطه از اولیه مواد خرید
 ،توزیع هایشبکه خابانت تولید، محیطی، نظر از کنندگانتامین

 استانداردهای از محصوالت فروش و نقلوحمل ،مشتریان

 .نمایند استفاده 10444 ایزو مانند محیطی کیفیت مدیریت

 طیمح تیریمد هایشاخص لحاظ از قیتحق نتایج این همچنین
 هایشاخصاز لحاظ  ،(Zhu & Lai, 2008) قیتحق با یداخل

 ،(Zhu & Lai, 2008; Webb, 2009) قاتیتحق با سبز دیخر
 ( ,Zhu & Laiقیتحق با سبز یطراح هایشاخصاز لحاظ 

 (& Zhu قاتیتحق با سبز دیتول هایشاخصاز لحاظ  ،2008)

Lai, 2008; Stokes & Tohamy, 2009; Zhu et al., 

 قیتحق با یبازفرآور و عیتوز هایشاخصاز لحاظ  ،2005)
(Zhu & Lai, 2008) با یندگیآال هایشاخصاز لحاظ  و 

 است.و همراستا  مشابه  (Ninlawan et al., 2010)قیتحق

 

 هاپیشنهاد
 پیشنهادهای ،تامین زنجیره بر موثر هایشاخص اولویت به توجه با

 د:شومی هارای زیر کاربردی
 اتالف حداقل منظور به عملی هایطرح شودمی پیشنهاد 

 تبازیاف برای نوین هایتکنولوژی از استفاده و ضایعات

 گذاریسرمایه به نیاز زمینه این در شود. استفاده محصوالت
 شود.می احساس خارجی

 هاشهرداری در جدید هایتکنولوژی و هایفناوری از استفاده 
 آلودگی کاهش و انرژی مصرف بهینه استفاده منظور به

 د.شومی پیشنهاد خارجی هایگذاریسرمایه جذب با محیطی

 برای خود کنندگانتامین از هاشهرداری دشومی پیشنهاد 
 داشته معنوی و مادی هایحمایت زیستیمحیط موارد رعایت

 د.نباش

 سازیفرهنگ منظور به ارشد مدیران شود،می دپیشنها 
 باشند. داشته سبز تامین رهیزنج ازای جانبه همه تیحما

 کارکنان برای متناسب،ای دوره هایآموزش دشومی پیشنهاد 

 در سبز زنجیره مدیریت کارگیریبه با ارتباط در هاشهرداری
 .نمایند برگزار خود شغل

 به هاشهرداری مقررات و تطبیق واحدهای شودمی پیشنهاد 

 در کمک همچنین و زیستیمحیط میجرا از جلوگیری منظور
 جلوگیری برای الزم مقررات سبز تامین زنجیره استقرار جهت

 ،مقررات اجرای ایبر و وضع ،هوا و خاك، آب آالیندگی از

 د.دهن انجامرا  الزم هایگیریپی

 

  هایادداشت
1. Analytical Hierarchy Process 
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