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 : چکیده
 و پایدار موضوعات نگران که کند می ایجاد کسانی براي عالی فرصت یک سبز تأمين زنجيرهمدیریت 

 براي تالش و زیستمحيط  هشدارهاي مورد در هانگرانی  افزایش محيط زیست هستند. تجاري عملکردهاي

 تأمين زنجيره مدیریت نظير جدید مفاهيم ظهور موجب زیست محيطی هاي آالینده تر بيش هرچه کاهش

بر روي محافظت از محيط زیست تمرکز دارد و این مقاله است.  شده پاك تر توليد و سبز بهره وري سبز،

عوامل  نقش پژوهش تبيينهدف از این  واقتصادي را ارتقا می بخشد.توسعه هماهنگی از چشم انداز محيطی 

 شرکت لبنيات مانيزان همکاري محيطی با نقش تعدیلگر زیست طيمح يداریتأمين سبز بر پا رهيزنج کيلجست

جامعه بوده است.  ه محقق ساختهآوري اطالعات در این تحقيق، پيمایشی مبتنی بر پرسشنامروش جمعاست. 

باشد که با استفاده از می زانيمان اتيلبننفر از کارکنان قسمت توليد و پخش شرکت  500تحقيق آماري این 

هاي پژوهش به تحليل و توصيف متغيرها و فرضيه spss افزاربا نرم نفر برآورد و در ادامه 217جدول مورگان 

با ضریب بتا  تامين سبزلجستيک زنجيره است که نتایج حاصل از پژوهش بيانگر آن  .ه استپرداخته شد

اثري معين در هزینه، زمان  0.371ضریب بتا  با اثري معين بر پایداري محيط زیست، مصرف انرژي 0.565

اثري معين  0.475با ضریب بتا  اثري معين بر هزینه و زمان حمل و پخش 0.341حمل و پخش با ضریب بتا 

 ابطه اي با توليد گازهاي گلخانه اي ندارد. ر 0.078با ضریب بتا  در ضایعات دارد. زمان حمل و پخش

 
 

 کلمات کليدي: زنجيره تأمين سبز، پایداري محيط زیست، همکاري محيطی، شرکت لبنيات مانيزان. 
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Relationship between Green Supply Chain Logistics Factors and Environmental 
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Ahmad Aslizadeh (Ph.D.) 

Abstract 
Green supply chain management, or supply chain greening, is a great opportunity 

for those concerned with sustainable environmental issues and business practices. 

Rising concerns about environmental warnings and efforts to reduce 

environmental pollutants as much as possible have led to the emergence of new 

concepts such as green supply chain management, green productivity and cleaner 

production. Environmental cooperation is one of the programs that responds to 

environmental issues, focuses on environmental protection and promotes the 

development of coordination from an environmental and economic perspective. 

The purpose of this study is to explain the relationship between logistics factors 

of green supply chain and environmental sustainability in Manizan Dairy 

Company. The method of data collection in this study was a survey based on a 

researcher-made questionnaire. The statistical population of this research is 500 

employees of the production and distribution department of Manizan Dairy 

Company, which is estimated at 217 people using Morgan table, and then with 

SPSS software, the variables and hypotheses of the research are analyzed and 

described. The results of the study indicate that green supply chain logistics with 

a beta coefficient of 0.565 has a definite effect on environmental sustainability, 

energy consumption with a beta coefficient of 0.371 has a definite effect on cost, 

transport and distribution time with a beta coefficient of 0.341 has a definite effect 

on cost and transport time. Beta with a beta of 0.475 has a definite effect on waste. 

Transportation time with a beta of 0.078 has nothing to do with greenhouse gas 

emissions. 

 

Keywords: Green Supply Chain, Environmental Sustainability, Environmental 

Cooperation, Manizan Dairy Company. 

 



                                                                                                                                     مطالعات مدیریت ، مالی و اقتصادی     -فصلنامه علمی تخصصی

 45الی  25صفحه             07شماره  – 03دوره

2 

 

 

 مقدمه
ي و توليد از سازينه کردن هزینه جابجایی، ذخيرهها وجود دارد، کمهاي امروزي که در ميان شرکتدر رقابت

هر یک از  باشند بطوریکه در صورت عدم توجه بهتامين میجمله مهمترین موارد بررسی شده در یک زنجيره

 این موارد، شبکه متحمل هزینه بيشتر شده و یا گاهی ممکن است از چرخه رقابت خارج شود.

سال محصول تامين است که باید تخمين زده شود به طوري که توليد و ارتقاضا، عامل مهم دیگر در زنجيره 

ا با عدم رضایت یکند. که این فشار با افزایش هزینه و ریزي باشد بر زنجيره فشار وارد میاگر بدون برنامه

در بخش  شود. در صورتی که تقاضا از حد برآورد شده کمتر باشد، شرکتمشتري در زنجيره نشان داده می

باشد، شرکت  هاي نگهداري موجودي )اضافه بر آنچه تصور شده است( و اگر محصول فساد پذیروزیع با هزینهت

 شود.شود نيز روبرو میبا هزینه بيشتر که به دليل از دست رفتن محصول بر سيستم وارد می

 ریج متوجهبه تد شرب دارد. وجود جهان سراسر در زیست محيط دربارۀ فزاینده اي نگرانی هاي کنونی عصر در

 ده است.ش خود زیست محيط در آالینده ها انواع پيدایش و طبيعت از بی رویه بهره برداري زیانبار عواقب

 حيطمو آلودگی  تخریب (. با1388همه جانبه )فغفور مغربی،  برنامه ریزي بدون و عنان گسيخته توسعۀ

 گرایی مصرف و ترویج تبليغ نتيجۀ که توسعۀیافتگی و شدن صنعتی منفی پيامدهاي است؛ بوده همراه زیست

 آثار از ار انسان ها قابل توجهی از بخش هاي و انداخته خطر به را حقيقی رشد استمرار است، تکاثرطلبی و

 (.1384است )فرهانی فرد،  کرده محروم آن مثبت

داراي  هریک که است مصرفی کاالهاي و محصوالت توليد از ناشی این آلودگی ها عمدۀ بخش که آنجا از

 کرد؛ بررسی را تأمين زنجيرۀ سراسر باید عمده طور به پایداري تحقق براي خود است، خاص تأمين زنجيرۀ

 عنوان با جدید پارادایمی پذیرفتن به تازگی توسعه حال در کشورهاي در کارخانه هاي توليدي این رو، از

 پذیرفتن درهرصورت، کرده اند. آغاز خود، اجتماعی مسئوليت کردن مدیریت به منظور را، پایدار تأمين زنجيرۀ

 بين المللی بازارهاي در اجباري نيز و اصلی چالش هاي از یکی کنونی جهان در پایدار زنجيره تأمين مفهوم

 (.2016، 1است )الترا بوده

 زنجیره تامین سبز

زباله ميشود )قوانين سبز( منجر به این شده  باال رفتن آگاهی مشتریان و از طرفی قوانينی که مانع از توليد

در نتيجه برنامه ریزي لجستيک باید  است که به یک راه مناسب براي بازگشت محصوالت نياز داشته باشيم،

 پيش هاي شرکت در سبز تأمين زنجيره مدیران امروزه، به هر دو مسير رفت و برگشت محصوالت توجه کند

 تا کوشند می تأمين زنجيره سراسر در محيطی زیست منظر از مندي ایترض و مطلوبيت ایجاد طریق از رو

 جهت سيستم استراتژیک عنوان یک به تأمين زنجيره کل در محيطی خود عملکرد بهبود و بزسلجستيک  از

توليد  ،)محصول (سبز طراحی مهم: موضوع سه براساس را خود واهداف ببرند سود پایدار رقابتی مزیت کسب

 عمر چرخه گذشته در (.2007، 2)بوکس و استيولز کنند می گذاري پایه بازیافت محصول، )فرآیند( و سبز

                                                           
1  -Luthra 
2  - Boks and Stevels 
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 رویکرد با که حالی (. در1998، 1بود )بيرو و همکاران مصرف تا طراحی فاز از ها فرآیند شامل محصول

 مجدد مصرف و بازیافت و استفاده ساخت، طراحی، اوليه، مواد تهيه هاي فرآیند شامل زیست، محيط مدیریت

 محيطی زیست مخرب اثرات کاهش و منابع مصرف کاهش براي مواد جریان از بسته حلقه یک تشکيل و

 محصوالت عمر چرخه تمام در را زیست محيط مدیریت باید ها سازمان (. لذا2006، 2)استونبرکر و ليائو است

 اساس واقع در .کنند حاصل اطمينان تأمين زنجيره محيطی زیست عملکرد بهبود از تا گيرند کار به شان

 زیست اثرات کنترل براي تأمين زنجيره مدیریت و زیست محيط مدیریت یکپارچگی بر سبز تأمين زنجيره

 مدیریت .است تأمين زنجيره اعضاي تمام کاري هم و هماهنگی وسيله به محصول عمر چرخه در محيطی

 طراحی مراحل تمام در محيطی زیست الزامات با تأمين زنجيره مدیریت کننده یکپارچه سبز، تأمين زنجيره

 باالخره و مشتري به تحویل انتقال، و توزیع هاي فرآیند ساخت، و توليد اوليه، مواد تأمين و انتخاب محصول،

 و انرژي مصرف وري بهره ميزان کردن بيشينه منظور به مجدد مصرف و بازیافت مدیریت مصرف، از پس

 (.2007، 3)سریواستا است تأمين زنجيره کل عملکرد بهبود با همراه منابع

 مدیریت زنجیره تامین سبز

ي و... مواجه جهان امروز با مسائلی چون گرم شدن زمين، انواع آلودگی ها، افزایش مقدار گازهاي گلخانه ا

زیست و  محيط است که این مسائل به طور بالقوه می تواند منجر به انقراض نوع بشر شود. بنابراین حفظ

ی قرار گرفت. استراتژي هاي مربوط به آن خيلی زود در اولویت برنامه ها، به عنوان یک نوآوري مهم سازمان

ل رساندن سازمان از یک طرف باید به سوددهی و مزیت رقابتی، از طرف دیگر به از بين بردن یا به حداق

ینجا بود که ا، مواد زائد جامد( توجه می کرد. ضایعات )انرژي، توليد گازهاي گلخانه اي، شيميایی/خطرناك

 .ایده زنجيره تامين سبز مطرح شد و خيلی زود نظر همگان را به خود جلب کرد

 تعریف زنجیره تأمین سبز 

ل زیست در نظر گرفتن مسائ»( زنجيره تأمين سبز را بدین صورت تعریف کرده است:  2007سریواستاوا ) 

توليد،  ون شامل طراحی محصول، انتخاب و منبع یابی مواد، فرایند ساخت محيطی در مدیریت زنجيره تأمي

 .«تحویل محصول نهایی به مشتري و مدیریت محصول پس از مصرف و طی شدن عمر مفيد آن

سبز معموالً به  اگرچه در ادبيات زنجيره تأمين مفاهيم مدیریت زنجيره تأمين پایدار و مدیریت زنجيره تأمين

ين پایدار کار می روند، این دو مفهوم کمی با یک دیگر فرق دارند. مدیریت زنجيره تأم جاي یک دیگر به

نجيره تأمين دربرگيرنده ابعاد اقتصادي و پایداري اجتماعی و زیست محيطی است. بنابراین مفهوم مدیریت ز

ت زنجيره مدیریپایدار وسيع تر از مدیریت زنجيره تأمين سبز است و مدیریت زنجيره تأمين سبز بخشی از 

از فاز  (. درگذشته چرخه عمر محصول شامل فرآیندهایی2009تأمين پایدار می باشد)فراهانی و همکاران،

وليه، طراحی، طراحی تا مصرف بود. در حاليکه با رویکرد مدیریت زیست محيطی، شامل فرآیندهاي تهيه مواد ا

منابع و  ته از جریان مواد براي کاهش مصرفساخت، استفاده و بازیافت، مصرف مجدد و تشکيل یک حلقه بس

  .کاهش اثرات مخرب زیست محيط است

                                                           
1 - Birou 
2 - Stonebraker and Liao 
3  -Srivasta 
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 مولفه های زنجیره تامین سبز

اد شرکت باید شرح کامل زیست محيطی، سالمت انسان و ایمنی محصول را در روند کسب مو طراحی سبز

  .اوليه، توليد، توزیع در نظر بگيرد و هدف آن جلوگيري از آلودگی در منبع است

می نماید،  به موادي اشاره دارد که منابع و انرژي کمتر مصرف نموده و سر و صداي کمتر ایجادمواد سبز 

وري  ده و موجب نابودي محيط زیست نمی شود. بهره وري سبز بسيار بزرگ تر از تمام بهرهغيرسمی بو

 .مدیریت است

در کشورهاي  توليد سبز نيز به عنوان توليد پاك شناخته شده است. در مراحل مختلف توسعه و یا تولید سبز

  .مختلف، نام هاي توليد سبز متفاوت است. اما معناي اصلی آن همان است

ط زیست و هدف از بازاریابی سبز ایجاد هماهنگی ميان اهداف توسعه اقتصاد و توسعه محي زاریابی سبزبا

  .توسعه اجتماعی و ارتقاء ادراك توسعه پایدار کل می باشد

با  یعنی تالش در انتخاب محصول و خدمات سازگار با محيط زیست براي استفاده و مقابله مصرف سبز

 .ت براي محيط زیست مضر باشدمحصول زائدي که ممکن اس

  عوامل لجستیک مدیریت زنجیره تأمین سبز

توان در ادبيات یافت، اما همه آنها اصل یکسان  را میلجستيک مدیریت زنجيره تأمين سبز تعاریف مختلفی از 

منابع  بيشتر با گذارند: به حداقل رساندن هزینه و حذف ضایعات. مفهوم اساسی براي کار به اشتراك می زیر را

تر(، درحاليکه به نيازهاي کم مثال تالش کمتر انسان، تجهيزات کمتر، زمان کمتر و فضاي عنوان کمتر است )به

حل براي از بين بردن  ها و یا راه یک سري از فعاليت به این عنوان وقوع مشتري نزدیکتر است. اساساً در حال

، 1)وو و وي کند فرایند داراي ارزش افزوده اشاره میافزوده، و بهبود  ضایعات، کاهش عمليات بدون ارزش

2009.) 

 گازهاي گلخانه اي 

 هزینه 

 ضایعات 

 انرژی مصرف 

   و پخش حملزمان 

 

 همکاری محیطی

نهایی به  مدیریت زنجيره تأمين همکاري و مدیریت شبکه پيچيده اي از فعاليت ها به منظور تحویل کاالي

این  ومدیریت زنجيره تأمين یک وظيفه حياتی در کسب و کار بوده یا مشتري است.  مصرف کننده نهایی

ز طریق اهم بندي محصوالت، ثيت سفارش و پيگيري آن، توزیع  فرایند شامل تأمين مواد خام، ساخت و سر

ن کنندگان زنجيره تأمين شرکت متشکل از تأمي کانال هاي مختلف و سرانجام تحویل به مشتري است. ساختار

 (.2005 )هروانی و همکاران، یف درونی شرکت و توزیع کنندگان بيرونی و نيز مشتریان استبيرونی، وظا
                                                           

1 - Wu and Wee 
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ژو و سارکيس و الي با استفاده از نظریه همکاري، براي ارزیابی روابط ميانجی بين رویه هاي بيرونی و درونی 

دادند. ایشان بيان می زنجيره تأمين سبز بر عملکرد محيطی، اقتصادي و عملياتی سه مدل توسعه  مدیریت

توليدي در بهبود عملکرد کلی آنها و موضع رقابتی مستلزم همکاري  هاي دارند موضع استراتژیک شرکت

مدیریت  تأمين سبز است. نتایج از نقش ميانجی رویه هاي مشترك رویه هاي بيرونی و درونی مدیریت زنجيره

بين جنبه هاي بيرونی و درونی اجراي  ت همکاريدهنده اهمي زنجيره تأمين سبز حمایت می نماید که نشان

توليدي است. هماهنگ  رویه هاي مدیریت زنجيره تأمين سبز به منظور کسب منافع عملکرد براي شرکت هاي

استراتژي  کردن رویه هاي بيرونی و درونی مدیریت زنجيره تأمين سبز به منظور بهبود عملکرد جنبه هاي مهم

 (.2004مکاران، )ژو و ه عمليات توليد است
 خالصه پیشینه تحقیق :جدول 

 نتایج عنوان سال پژوهشگر
توسعه مدل زنجيره تأمين سبز  1396 نجفی و همکاران

سه مرحله اي متمرکز بر تأثير 

 زیست محيطی حمل محصول

نتایج منجر به ارایه مدلی براي شبکه زنجيره تأمين سبز به 

زیست محيطی صورت سه مرحله اي و با تمرکز بر تاثير 

 .حمل و نقل محصول شد

توسعه مدل زنجيره تأمين سبز  1396 نجفی و همکاران

سه مرحله اي چندمحصولی 

متمرکز بر تأثير زیست محيطی 

 حمل محصول

چون این مساله از پيچيدگی محاسباتی زمانی زیادي 

برخوردار است و مسایل زنجيره تأمين واقعی داراي ده ها و یا 

کننده، توليد کننده و مشتري هستند، حتی صدها تأمين 

براي حل اینگونه مسایل از روش هاي فراابتکاري که در زمان 

بسيار کمتري جواب هاي نزدیک به بهينه را می یابند، بهره 

 .گرفته می شود

حيدرزاده مقدم و 

 محقق زاده

تأثير تمرکز زیست محيطی بر  1396

زنجيره تأمين سبز با نقش 

 منابع ميانجيگري تعهد به

تاثير تمرکز زیست محيطی بر تعهد به منابع مثبت و معنادار 

است و تعهد به منابع نيز به عنوان متغير واسطه بر زنجيره 

تامين سبز تاثير گذار خواهد بود و بيشترین تاثير آن بر 

زنجيره تامين معکوس می باشد. نکته حایز توجه این است 

ده، تحقيق تجربی هاي آماري مورد استفا که انجام آزمون

 .ها را مورد تایيد قرار داده است تمام فرضيه

ارزیابی چالش هاي زیست  1396 خليلی و موسوي

محيطی در مدیریت زنجيره 

 تأمين سبز

وضع مقررات، منسجم و هماهنگ دولتی در تحقق زنجيره 

تامين سبز، تدوین و ارزیابی معيارها و شاخص هاي مهم 

زنجيره تامين سبز، حمایت مالی  عملکردي براي اندازه گيري

دولت و بانک ها و موسسات مالی و اعتباري از پروژه هاي 

مدیریت زنجيره تامين سبز، توجه به استانداردهاي بين 

المللی و تحربيات موفق کشورهاي دیگر و ترویج و نشر مزیت 

هاي سبز بودن براي مردم و دینفعان شرکت ها و اعضاي 

ن می تواند نقش بسزایی در تحکيم مختلف زنجيره هاي تامي

 .و توسعه آن در کشور ایفا کند

بی تعب و امينی 

 الري

بررسی نقش تعدیل کننده  1395

همکاري هاي زیست محيطی بر 

تاثير مثبتی بر عملکرد پایدار  مدیریت زنجيره تأمين سبز

زیست محيطی ارتباط بين مدیریت دارد و همکاري هاي 

 .زنجيره تأمين سبزو عملکرد پایدار را تعدیل می کند
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ارتباط بين مدیریت زنجيره 

 تأمين سبز و عملکرد پایدار

کاوه گرنا و 

 هرسج

ارزیابی و اولویت بندي  1394

کارخانجات کاله بر اساس 

عملکرد زیست محيطی خدمات 

زنجيره تأمين با رویکرد شبکه 

 VIKORفازي و  ANPاي 

و  مشارکت و تعهد سهامداران مهم ترین معيار

کارخانه فراورده گوشتی کاله بهترین کارخانه از بين 

از لحاظ عملکرد زیست محيطی، در نمونه  کارخانجات کاله

 .موردي این تحقيق است

ارائه مدلی چندهدفه در مدیریت  1393 کاظمی و غفاري

زنجيره تأمين سبز با درنظر 

گرفتن هزینه و تأثيرات محيط 

 زیست

ها  ها و ظرفيت با تمامی محدودیترا  در ابتدا زنجيره تأمين

به صورت ریاضی مدل نموده و در ادامه براي حل مدل و 

نرم افزار لينگو و  از زیست کمينه نمودن تاثيرات محيط

 .استفاده نموده ایم  (GA) الگوریتم فراابتکاري ژنتيک

مدلی براي برنامه ریزي  هارائ 1393 ذگردي و ساعی

بازیافت با لحاظ فاکتورهاي 

زیست محيطی و مواد جایگزین 

مواد بازیافتی در زنجيره تأمين 

 حلقه بسته

یک مدل برنامه ریزي خطی عدد صحيح مختلط است که از 

در انتها نيز یک  .روش بهينه سازي دقيق حل شده است

شده مثال کمی در مقياس کوچک براي کاربرد مدل ارائه 

 .پيشنهادي بيان شده است

سهرابی و 

 معماریان

مزایاي مشارکت زنجيره تأمين  1392

استراتژیک و مدیریت زنجيره 

تأمين زیست محيطی در صنعت 

 خودروسازي

این پژوهش مزایاي مشارکت زنجيره تأمين استراتژیک و 

سبز( را در صنعت )مدیریت زنجيره تأمين زیست محيطی 

 .قرار می دهد خودروسازي مورد بررسی

صفایی قادیکالئی 

و غالمرضاتبار 

 دیوکالئی

تبيين چارچوبی براي ارزیابی  1392

پایداري زیست محيطی زنجيره 

هاي تأمين موادغذایی با استفاده 

 از آزمون فرض فازي

معيارهاي ارزیابی پایداري زیست محيطی زنجيره هاي تأمين 

اکوسيستم، مواد و بعد: آب، خاك، جو،  5موادغذایی در قالب 

انرژي طبقه بندي شد. بينشی که این مدل به مدیران ارائه 

می کند می تواند به آن ها در برنامه ریزي براي ارزیابی و 

 .بهبود پایداري زنجيره تأمين کمک کند

شناسایی عوامل بحرانی مدیریت  2018 ممتاز و همکاران

سبز زنجيره تامين: مزایاي 

 محيطی در پاکستان

مقاله همچنين نشان دهنده ارتباط گاه به گاه بين ابعاد و  این

نکته اصلی مدیریت مقاله  عوامل در قالب دیاگرام ها است.

 / این است که به تصميم گيرندگان کمک کند تا بر ابعاد

زنجيره تأمين سبز را به  عوامل بحرانی تمرکز کنند تا عمليات

 طور موثر در پاکستان اجرا کنند.

بهينه سازي موجودي نزولی  2018 مکارانرانی و ه

سریع در زنجيره تامين سبز براي 

مشتري محترم محيط زیست با 

 اثر یادگيري

یادگيري یک پدیده طبيعی است که در همه جا اتفاق می 

به طور طبيعی، فردي که کار را به صورت تکراري انجام  افتد.

ش این به کاه می دهد، در طول زمان، بهتر عمل می کند.

تجزیه و تحليل عددي در  هزینه هاي مختلف منجر می شود.

 پایان مدل اعتبار سنجی انجام می شود.
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مدیریت زنجيره تامين، رشد  2018 خان و همکاران

اقتصادي و محيط زیست: شواهد 

 GMM مبتنی بر

عمليات تدارکاتی انرژي و سوخت فسيلی مصرف می شوند 

غير انرژي سبب تاثير در حاليکه مقدار سوخت هاي فسيلی و 

قابل مالحظه اي بر پایداري زیست محيطی می شود و 

عالوه بر این،  همچنين تاثير منفی بر رشد اقتصادي دارد.

زیرساخت هاي حمل و نقل ضعيف و خدمات لجستيک 

ضعيف هستند که باعث ایجاد انتشار گازهاي گلخانه اي می 

وران و با این حال، انتشار کربن باعث خسارت جان شود.

یافته  گياهان می شود و رشد اقتصادي را کاهش می دهد.

هاي این تحقيق نشان می دهد که منابع انرژي تجدید پذیر و 

شيوه هاي سبز می توانند تاثيرات مضر عمليات تدارکات را بر 

پایداري محيطی کاهش دهند و فعاليت هاي اقتصادي را با 

 یش دهند.فرصت هاي صادرات زیادي در یک منطقه افزا

فعال کردن آینده انرژي پایدار:  2017 کمال و همکاران

عوامل موثر بر همکاري زنجيره 

 تأمين سبز

با استفاده  زنجيره تأمين سبز رابطه بين عوامل شناخته شده

یافته هاي این تحقيق  از یک روش شناسی فازي وجود دارد.

 پشتيبانی از یک چشم انداز مبتنی بر آینده است که باعث

افزایش درك و بهبود استراتژي هاي پيش رو براي زنجيره 

 تأمين سبز می باشد.

نقش حکمرانی ارتباط مشتري  2017 ژو و همکاران

در بهبود عملکرد زیست محيط و 

اقتصادي از طریق مدیریت 

 زنجيره تأمين سبز

نتایج آماري از طریق تجزیه و تحليل رگرسيون سلسله 

هر دو اثر مدیریت ارتباطات مراتبی نشان می دهد که در 

مدیریت  بخشی از فعاليت مشتري تعدد و ميانجی وجود دارد.

با  بر عملکرد محيط زیست تمرکز دارد. زنجيره تأمين سبز

این حال، رابطه و اعتماد می تواند در نوآوري سبز براي به 

اگر شرکت  دست آوردن عملکرد زیست محيطی مضر باشد.

صادي را از طریق خرید سبز داشته ها قصد بهبود عملکرد اقت

در  باشند، باید ارتباط و اعتماد را با مشتریان برقرار کنند.

عين حال، همکاري با مشتریان براي شرکت ها براي 

دستيابی به موفقيت اقتصادي از طریق نوآوري سبز ضروري 

این مقاله به گسترش مطالعات در کنترل رسمی از  است.

براي  مدیریت ارتباطات مشتري مشتریان براي بررسی نقش

بهبود عملکرد کمک  با مدیریت زنجيره تأمين سبز به ارتباط

نتایج آمارها مکانيسم هاي حکومتداري موثر را از  می کند.

دیدگاه روابط مشتري براي رسيدن به نتایج محيط زیست و 

 مدیریت زنجيره تأمين سبز اقتصادي با استفاده از روش هاي

 نشان می دهد.

تأثير یکپارچگی کيفيت زنجيره  2017 یو و همکاران

تامين در مدیریت سبز زنجيره 

 تامين و عملکرد زیست محيطی

ادغام کيفيت  نتایج حاصل از بينش مکانيزمی که از طریق آن

بر عملکرد زیست محيطی تأثير می گذارد، و  زنجيره تامين

ادغام کيفيت زنجيره  روشن ساختن روابط پيچيده بين

مدیریت زنجيره تامين سبز، کمک به مدیریت  و تامين

 کيفيت و ادبيات و شيوه هاي مدیریت سبز می کند.
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مدیریت زنجيره تأمين سبز،  2016 شين و همکاران

همکاري زیست محيطی و 

 عملکرد پایدار

یافته هاي تحقيق براي شرکت هاي توليدي در توسعه 

آنها براي همکاري هاي زیست محيطی با تأمين کنندگان 

 دستيابی به عملکرد پایدار اهميت ویژه اي خواهد داشت.

بررسی ارتباط بين رهبري، شيوه  2015 دوبی و همکاران

هاي عملياتی، فشار سازمانی و 

عملکرد محيط زیست: چارچوب 

 زنجيره تأمين سبز

سازه ها و شاخص هاي چارچوب نظري با معيارها مطابقت 

ليل توان بر اساس تجزیه و تح دارند و آنها را به خوبی می

عامل تایيد کننده و خروجی شاخص هاي مناسب انتخاب 

 این پژوهش تجربی تحقيقات فراوان محققين مختلف و کرد.

گسترش آنها در شبکه هاي زنجيره تأمين سبز را آزمایش 

 ند.یافته هاي ما نظریه نهادي را پشتيبانی می ک می کند و

بررسی رابطه بين مدیریت  2015 چين و همکاران

زنجيره تأمين سبز و عملکرد 

 توليدي شرکت هايپایدار در  

 مالزي در

 از سبز تأمين زنجيره هاي فعاليت گرفتن نظر در و رعایت

 و افزایش باعث سبز لجستيک سبز، توليد سبز، خرید قبيل

حيط م و اجتماعی، اقتصادي، ابعاد در پایدار عملکرد ي ارتقا

 می شود. زیست

 

 

 مدل مفهومی
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (2015، 1)چين و همکارانبرگرفته از منبع 

                                                           
1 - Chin et al 

عوامل لجستیک زنجیره 

 تأمین سبز

 مصرف انرژي

 زمان حمل و پخش

 

پایداری محیط 

 زیست

 
 گازهاي گلخانه اي

 هزینه

 ضایعات محصول

 همکاري محيطی
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 دليل؛ دستيابی به تکنولوژي هاي نوین،جهان طی چند دهه اخير رشد شتابان اقتصادي حيرت انگيزي را به 

ریع در جابجایی عوامل سازي و تسگسترش بازارهاي جهانی، روان سازي اقتصاد و منابع مالی و اعتباري، جهانی

نابودي  ولی متاسفانه مشکالت جدي زیست محيطی همچون: نازك شدن الیه ازن، است. ردهتوليد تجربه ک

... کيفيت زندگی  هاي اسيدي و بارش باران گرم شدن کره زمين، و هوا، آلودگی آب هاي بارانی، سریع جنگل

اده بهينه توسعه پایدار هر کشوري منوط به حفظ و استف تمراررو تضمين و اس شر را تهدید می کند. از اینب

تبط مر هاي زنجيره تامين نيز که تمام فعاليت باشد. یاز منابع محدود و غالباً غير قابل جایگزین طبيعی آن م

انضمام جریان اطالعات ه ب کنندگان نهایی، رفکاال به مصل با جریان تبدیل کاال از مرحله ماده خام تا تحوی

 .در سرتاسر زنجيره تامين را در برمی گيرد

 هاي جدید روش هاي جهانی همواره به دنبال دستيابی به مزیت رقابتی از طریق خلق نوآوري و سازمان

 رعایت قوانين و استانداردهاي زیست محيطی با ها از طریق بهبود عملکرد زیست سازمانهستند. برخی از این 

کاهش اثرات منفی زیستمحيطی در محصوالت و خدمات  محيطی، افزایش دانش مشتریان در این خصوص و

طریق هاي جهانی همواره به دنبال دستيابی به مزیت رقابتی از  سازمان .آورند می خود مزیت رقابتی به دست

 محيطی با ها از طریق بهبود عملکرد زیست هاي جدید هستند. برخی از این سازمان روش خلق نوآوري و

کاهش اثرات منفی  محيطی، افزایش دانش مشتریان در این خصوص و رعایت قوانين و استانداردهاي زیست

 (.آورند می زیستمحيطی در محصوالت و خدمات خود مزیت رقابتی به دست
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 وري با هدف استفاده صحيح و مؤثر از منابع در راستاي اهداف ها بر بهره به تأکيدي که در سازمانبا توجه 

محيطی دارند،  المللی در مورد مسائل زیست قوانين ملی و بين سازمانی شده است و نيز با توجه به الزاماتی که

 حفاظت از محيط زیستمصالحه و سازشی مناسب و شایسته بين اهداف دوگانه رشد اقتصادي و 

محيطی( حائز اهميت است بنابرین پيشگيري و کنترل  وري و حفاظت زیست و ادغام این دو مهم )مسأله بهره

فرآیند توليد، افزایش سوددهی )در بلند مدت( و  تواند به بهبود محيطی صنعت می هاي زیست آلودگی

 .اند کمک کند ت بسيار حساس شدهدستيابی به بازارهاي جهانی که به تازگی نسبت به محيط زیس

ها فشارهایی را براي استانداردهاي  ضرورت سبز شدن زنجيره تأمين زمانی مطرح شد که از یک طرف دولت

مشتریان براي عرضه محصوالت سبز )بدون اثر مخرب  محيطی لحاظ نمودند و از طرف دیگر تقاضاي زیست

 عنوان أمين سبز مطرح شد. امروزه از زنجيره تأمين سبز بهوجود آمد، لذا مفهوم زنجيره ت بر محيط زیست( به

شود، و مدیران زنجيره تأمين سبز اهداف  یک سالح استراتژیک جهت کسب مزیت رقابتی پایدار استفاده می

گذاري  محصول(، توليد سبز )فرآیند( و بازیافت محصول، پایه) خود را براساس سه موضوع مهم: طراحی سبز

بهبود  دهد مفهوم زنجيره تأمين سبز باید در تمام چرخه عمر محصول لحاظ شود تا از می کنند که نشان می

هایی چون اثربخشی، کارایی،  وري را به زیرمجموعه محيطی اطمينان حاصل شود. اگر بهره عملکرد زیست

بر هر یک رسد زنجيره تأمين سبز بتواند نقش مؤثري  می سودآوري، کيفيت، و نوآوري تقسيم کنيم، به نظر

 .ها ایفا کند از این مؤلفه

اند شده حليلاخذ و ت ،زانيمان اتيلبنکارکنان قسمت توليد و پخش شرکت نفر از  217هاي مورد نياز از داده

قه خدمت سال است و با بررسی افراد نمونه بر ساب 35تا  26که اکثریت مردان، متوسط سن در حد طوريبه

 باشد.سال و متوسط تحصيالت، دیپلم می 15تا  11مشخص شد که متوسط سابقه خدمت در حد 

 

 آنالیز رگرسیون  

زیست با نقش تعدیلگر  طیمح یداریتأمین سبز بر پا رهیزنج کیلجستعوامل فرضیه اصلی: 

 همکاری محیطی رابطه دارد.

دهد که مقدار ضریب استفاده شده است. جدول زیر نشان می از رگرسيونبراي پاسخ به سئوال پژوهش  

باشد نشان از همبستگی نسبتا قوي بين متغيرهاي مستقل و  می 319/0همبستگی بين متغيرها که برابر با 

درصد از کل واریانس متغير وابسته یعنی پایداري  316/0اند در مجموع بسته است.  این متغيرها توانستهوا

 .محيط زیست را تبيين می کنند

 
 

 متغیرهای تحقیق 2R: میزان 4-5جدول

 ضریب تعيين خالص ضریب تعيين همبستگی رگرسيون

enter 565/0 319/0 316/0 

 ANOVAجدول  :6-4جدول 
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 F sig میانگین مجذورات درجه آزادی مجذورات مجموع سن

 000/0 100.786 5813.928 1 5813.928 رگرسیون

   57.686 215 12402.459 باقی مانده

    216 18216.387 کل

 

 : ضرایب رگرسیون7-4جدول 

 Beta t sig خطای استاندارد B متغیرها

 0.000 5.490  4.134 -22.696 )ثابت(

 0.000 10.039 0.565 0.099 0.997 زنجیره تامین سبز

 

پایداري محيط زیست از تحليل رگرسيون خطی چندمتغيره استفاده بر براي تعيين اثر متغيرهاي مستقل 

با توجه به نتایج جدول فوق می توان گفت با ارتقا یک واحد از متغير مستقل به ميزان ضریب بتا نوشته کردیم. 

کنيد تاثير متغير خواهد کرد. با توجه به نتایج جدول همانطور که مشاهده میمتغير وابسته ارتقا پيدا شده 

معنی دار است. بنابراین می توان گفت  0.05با توجه به سطح معنی داري کمتر از  اصلی زنجيره تامين سبز

 اثري معين بر پایداري محيط زیست دارد.   0.565با ضریب بتا  که لجستيک زنجيره تامين سبز

 های فرعیفرضیه 

مصرف انرژی بر تولید گازهای گلخانه ای با نقش تعدیلگر همکاری محیطی رابطه فرضیه اول:  

 دارد.

دهد که مقدار ضریب براي پاسخ به سئوال پژوهش از رگرسيون استفاده شده است. جدول زیر نشان می 

می باشد نشان از همبستگی نسبتا قوي بين متغيرهاي مستقل و  267/0همبستگی بين متغيرها که برابر با 

درصد از کل واریانس متغير وابسته یعنی توليد  264/0اند در مجموع وابسته است.  این متغيرها توانسته

 .گازهاي گلخانه اي را تبيين می کنند

 متغیرهای تحقیق 2R: میزان 8-4جدول 

 تعيين خالصضریب  ضریب تعيين همبستگی رگرسيون

enter 0.517 267/0 264/0 

 

 ANOVAجدول : 9-4جدول 

 F sig میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات سن

 000/0 78.456 838.950 1 838.950 رگرسیون

    215 2299.041 باقی مانده

    216 3137.991 کل
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 : ضرایب رگرسیون10-4جدول 

 Beta t sig خطای استاندارد B متغیرها

 0.000 8.026  1.302 10.453 )ثابت(

 0.000 8.858 0.517 0.062 0.547 مصرف انرژی 

 

با توجه به نتایج از تحليل رگرسيون استفاده کردیم.  در توليد گازهاي گلخانه ايبراي تعيين اثر متغير مستقل 

متغير وابسته جدول فوق می توان گفت با ارتقا یک واحد از متغير مستقل به ميزان ضریب بتا نوشته شده 

کنيد، تاثير متغير مصرف انرژي با توجه ارتقا پيدا خواهد کرد. با توجه به نتایج جدول همانطور که مشاهده می

بنابراین می توان گفت که مصرف انرژي با ضریب بتا  معنی دار است. 0.05به سطح معنی داري کمتر از 

 دارد.  در توليد گازهاي گلخانه اياثري معين   0.547

 مصرف انرژی بر هزینه با نقش تعدیلگر همکاری محیطی رابطه دارد.فرضیه دوم: 

دهد که مقدار ضریب براي پاسخ به سئوال پژوهش از رگرسيون استفاده شده است. جدول زیر نشان می 

می باشد نشان از همبستگی نسبتا قوي بين متغيرهاي مستقل و  101/0همبستگی بين متغيرها که برابر با 

درصد از کل واریانس متغير وابسته یعنی هزینه را  097/0اند در مجموع وابسته است.  این متغيرها توانسته

 .تبيين می کنند

 تحقیقمتغیرهای  2R: میزان 11-4جدول 

 ضریب تعيين خالص ضریب تعيين همبستگی رگرسيون

enter 0.319 101/0 097/0 

 

 

 ANOVAجدول  :12-4جدول 

 F sig میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات سن

 000/0 24.284 384.655 1 384.655 رگرسیون

   15.840 215 3405.584 باقی مانده

    216 3790.240 کل

 
 

 ضرایب رگرسیون: 13-4جدول 

 Beta t sig خطای استاندارد B متغیرها

 0.000 11.227  1.585 17.796 )ثابت(

 0.000 4.928 0.319 0.075 0.371 مصرف انرژی 
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با توجه به نتایج جدول فوق می از تحليل رگرسيون استفاده کردیم.  در هزینه براي تعيين اثر متغير مستقل 

متغير وابسته ارتقا پيدا خواهد توان گفت با ارتقا یک واحد از متغير مستقل به ميزان ضریب بتا نوشته شده 

با توجه به سطح معنی  کنيد تاثير متغير مصرف انرژيکرد. با توجه به نتایج جدول همانطور که مشاهده می

اثري معين   0.371با ضریب بتا  بنابراین می توان گفت که مصرف انرژيمعنی دار است.  0.05داري کمتر از 

 در هزینه دارد. 

 مصرف انرژی برضایعات محصول با نقش تعدیلگر همکاری محیطی رابطه دارد.فرضیه سوم: 

دهد که مقدار ضریب براي پاسخ به سئوال پژوهش از رگرسيون استفاده شده است. جدول زیر نشان می 

می باشد نشان از همبستگی نسبتا قوي بين متغيرهاي مستقل و  022/0همبستگی بين متغيرها که برابر با 

درصد از کل واریانس متغير وابسته یعنی در ضایعات  018/0اند در مجموع وابسته است.  این متغيرها توانسته

 .محصول را تبيين می کنند

 متغیرهای تحقیق 2Rمیزان  :14-4جدول 

 ضریب تعيين خالص ضریب تعيين همبستگی رگرسيون

enter 0.150 022/0 018/0 

 

 ANOVAجدول : 15-4جدول 

 F sig میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات سن

 027/0 4.940 106.623 1 106.623 رگرسیون

   21.585 215 4640.723 باقی مانده

    216 4747.346 کل

 

 : ضرایب رگرسیون16-4 جدول

 Beta t sig خطای استاندارد B متغیرها

 0.000 8.173  1.850 151.123 )ثابت(

 0.027 2.223 150 0.088 0.195 مصرف انرژی 

 

با توجه به نتایج جدول فوق می از تحليل رگرسيون استفاده کردیم.  در ضایعاتبراي تعيين اثر متغير مستقل 

متغير وابسته ارتقا پيدا خواهد توان گفت با ارتقا یک واحد از متغير مستقل به ميزان ضریب بتا نوشته شده 

کنيد تاثير متغير مصرف انرژي با توجه به سطح معنی کرد. با توجه به نتایج جدول همانطور که مشاهده می

اثري معين   0.195با ضریب بتا  بنابراین می توان گفت که مصرف انرژيمعنی دار است.  0.05داري کمتر از 

 در ضایعات محصول دارد. 
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 زمان حمل و پخش برتولید گازهای گلخانه ای با نقش تعدیلگر همکاری محیطیفرضیه چهارم: 

 رابطه دارد.

دهد که مقدار ضریب براي پاسخ به سئوال پژوهش از رگرسيون استفاده شده است. جدول زیر نشان می 

می باشد نشان از همبستگی ضعيفی بين متغيرهاي مستقل و  007/0همبستگی بين متغيرها که برابر با 

درصد از کل واریانس متغير وابسته یعنی توليد  002/0اند در مجموع وابسته است.  این متغيرها توانسته

 .گازهاي گلخانه اي را تبيين می کنند

 متغیرهای تحقیق 2Rمیزان  :17-4جدول 

 ضریب تعيين خالص ضریب تعيين همبستگی رگرسيون

enter 0.082 007/0 002/0 

 

 ANOVAجدول : 18-4جدول 

 F sig میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات سن

 226/0 1.473 21.352 1 21.352 رگرسیون

   14.496 215 3116.639 باقی مانده

    216 3137.991 کل

 
 

 : ضرایب رگرسیون19-4 جدول

 Beta t sig خطای استاندارد B متغیرها

 0.000 15.057  1.343 20.221 )ثابت(

 0.226 1.214 0.82 0.064 0.78 زمان حمل و پخش

 

با توجه به از تحليل رگرسيون استفاده کردیم.  در توليد گازهاي گلخانه اي براي تعيين اثر متغير مستقل 

متغير نتایج جدول فوق می توان گفت با ارتقا یک واحد از متغير مستقل به ميزان ضریب بتا نوشته شده 

کنيد تاثير متغير زمان حمل و وابسته ارتقا پيدا خواهد کرد. با توجه به نتایج جدول همانطور که مشاهده می

نيست. بنابراین می توان گفت که زمان حمل و معنی دار  0.05پخش با توجه به سطح معنی داري بيشتر از 

 رابطه اي با توليد گازهاي گلخانه اي ندارد.   0.078با ضریب بتا  پخش

 زمان حمل و پخش بر هزینه با نقش تعدیلگر همکاری محیطی رابطه دارد.فرضیه پنجم: 

دهد که مقدار ضریب براي پاسخ به سئوال پژوهش از رگرسيون استفاده شده است. جدول زیر نشان می 

می باشد نشان از همبستگی نسبتا قوي بين متغيرهاي مستقل و  108/0همبستگی بين متغيرها که برابر با 

درصد از کل واریانس متغير وابسته یعنی هزینه را  103/0اند در مجموع وابسته است.  این متغيرها توانسته

 .تبيين می کنند



                                                                                                                                     مطالعات مدیریت ، مالی و اقتصادی     -فصلنامه علمی تخصصی

 45الی  25صفحه             07شماره  – 03دوره

15 

 

 تحقیقمتغیرهای  2Rمیزان  :20-4جدول 

 ضریب تعيين خالص ضریب تعيين همبستگی رگرسيون

enter 0.328 108/0 103/0 

 

 ANOVAجدول : 21-4جدول 

 F sig میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات سن

 000/0 25.937 408.016 1 408.016 رگرسیون

   15.731 215 3382.223 باقی مانده

    216 3790.240 کل

 
 

 ضرایب رگرسیون: 22-4جدول 

 Beta t sig خطای استاندارد B متغیرها

 0.000 13.225  1.399 18.502 )ثابت(

 0.000 5.093 0.328 0.067 0.341 زمان حمل و پخش 

 

با توجه به نتایج جدول فوق می از تحليل رگرسيون استفاده کردیم.  در هزینهبراي تعيين اثر متغير مستقل 

متغير وابسته ارتقا پيدا خواهد توان گفت با ارتقا یک واحد از متغير مستقل به ميزان ضریب بتا نوشته شده 

کنيد تاثير متغير زمان حمل و پخش با توجه به سطح کرد. با توجه به نتایج جدول همانطور که مشاهده می

  0.341ست. بنابراین می توان گفت که زمان حمل و پخش با ضریب بتا معنی دار ا 0.05معنی داري کمتر از 

 اثري معين بر هزینه دارد. 

زمان حمل و پخش بر ضایعات محصول با نقش تعدیلگر همکاری محیطی رابطه فرضیه ششم: 

 دارد.

دهد که مقدار ضریب براي پاسخ به سئوال پژوهش از رگرسيون استفاده شده است. جدول زیر نشان می 

می باشد نشان از همبستگی نسبتا قوي بين متغيرهاي مستقل و  167/0همبستگی بين متغيرها که برابر با 

درصد از کل واریانس متغير وابسته یعنی ضایعات  163/0اند در مجموع وابسته است.  این متغيرها توانسته

 .محصول را تبيين می کنند

 متغیرهای تحقیق 2Rمیزان  :23-4جدول 

 ضریب تعيين خالص ضریب تعيين همبستگی رگرسيون

enter 0.409 167/0 163/0 

 



                                                                                                                                     مطالعات مدیریت ، مالی و اقتصادی     -فصلنامه علمی تخصصی

 45الی  25صفحه             07شماره  – 03دوره

16 

 

 ANOVAجدول  :24-4جدول 

 F sig میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات سن

 000/0 43.074 792.353 1 792.353 رگرسیون

    215 3954.993 باقی مانده

    216 4747.346 کل

 

 : ضرایب رگرسیون25-4جدول 

 Beta t sig خطای استاندارد B متغیرها

 0.000 6.235  1.513 9.432 )ثابت(

 0.000 6.563 0.409 0.072 0.475 زمان حمل و پخش

 

با توجه به نتایج جدول از تحليل رگرسيون استفاده کردیم.  در ضایعات محصولبراي تعيين اثر متغير مستقل 

متغير وابسته ارتقا پيدا فوق می توان گفت با ارتقا یک واحد از متغير مستقل به ميزان ضریب بتا نوشته شده 

کنيد تاثير متغير زمان حمل و پخش با توجه به خواهد کرد. با توجه به نتایج جدول همانطور که مشاهده می

با ضریب بتا  ست. بنابراین می توان گفت که زمان حمل و پخشمعنی دار ا 0.05سطح معنی داري کمتر از 

 اثري معين در ضایعات دارد.   0.475

 

 نتایج آزمون فرضیه ها -4-4

رد / عدم  فرضیه ها

 رد

زیست با نقش تعدیلگر همکاري محيطی  طيمح يداریتأمين سبز بر پا رهيزنج کيلجستعوامل 

 رابطه دارد.

 عدم رد

 عدم رد گازهاي گلخانه اي با نقش تعدیلگر همکاري محيطی رابطه دارد. مصرف انرژي بر توليد

 عدم رد مصرف انرژي بر هزینه با نقش تعدیلگر همکاري محيطی رابطه دارد.

 عدم رد مصرف انرژي برضایعات محصول با نقش تعدیلگر همکاري محيطی رابطه دارد.

 رد  رابطه دارد. تعدیلگر همکاري محيطیزمان حمل و پخش برتوليد گازهاي گلخانه اي با نقش 

 عدم رد زمان حمل و پخش بر هزینه با نقش تعدیلگر همکاري محيطی رابطه دارد.

 عدم رد زمان حمل و پخش بر ضایعات محصول با نقش تعدیلگر همکاري محيطی رابطه دارد.
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 آمار استنباطی

می باشد نشان از همبستگی نسبتا قوي بين متغيرهاي  319/0مقدار ضریب همبستگی بين متغيرها که برابر با 

درصد از کل واریانس متغير وابسته یعنی  316/0اند در مجموع مستقل و وابسته است. این متغيرها توانسته

با توجه به سطح معنی داري  تاثير متغير اصلی زنجيره تامين سبز. پایداري محيط زیست را تبيين می کنند

  0.565با ضریب بتا  دار است. بنابراین می توان گفت که لجستيک زنجيره تامين سبز معنی 0.05کمتر از 

 اثري معين بر پایداري محيط زیست دارد. 

می باشد نشان از همبستگی نسبتا قوي بين متغيرهاي  267/0مقدار ضریب همبستگی بين متغيرها که برابر با 

درصد از کل واریانس متغير وابسته یعنی  264/0ر مجموع اند دمستقل و وابسته است. این متغيرها توانسته

تاثير متغير مصرف انرژي با توجه به سطح معنی داري کمتر از . توليد گازهاي گلخانه اي را تبيين می کنند

در توليد اثري معين   0.547معنی دار است. بنابراین می توان گفت که مصرف انرژي با ضریب بتا  0.05

 دارد.  گازهاي گلخانه اي

می باشد نشان از همبستگی نسبتا قوي بين متغيرهاي  101/0مقدار ضریب همبستگی بين متغيرها که برابر با 

درصد از کل واریانس متغير وابسته یعنی  097/0اند در مجموع مستقل و وابسته است. این متغيرها توانسته

معنی دار است.  0.05ه سطح معنی داري کمتر از با توجه ب تاثير متغير مصرف انرژي. هزینه را تبيين می کنند

 اثري معين در هزینه دارد.   0.371با ضریب بتا  بنابراین می توان گفت که مصرف انرژي

می باشد نشان از همبستگی نسبتا قوي بين متغيرهاي  022/0مقدار ضریب همبستگی بين متغيرها که برابر با 

درصد از کل واریانس متغير وابسته یعنی  018/0اند در مجموع تهمستقل و وابسته است. این متغيرها توانس

 0.05تاثير متغير مصرف انرژي با توجه به سطح معنی داري کمتر از . در ضایعات محصول را تبيين می کنند

اثري معين در ضایعات محصول   0.195با ضریب بتا  معنی دار است. بنابراین می توان گفت که مصرف انرژي

 دارد. 

می باشد نشان از همبستگی ضعيفی بين متغيرهاي  007/0قدار ضریب همبستگی بين متغيرها که برابر با م

درصد از کل واریانس متغير وابسته یعنی  002/0اند در مجموع مستقل و وابسته است. این متغيرها توانسته

ا توجه به سطح معنی داري تاثير متغير زمان حمل و پخش ب. توليد گازهاي گلخانه اي را تبيين می کنند

رابطه اي   0.078با ضریب بتا  معنی دار نيست. بنابراین می توان گفت که زمان حمل و پخش 0.05بيشتر از 

 با توليد گازهاي گلخانه اي ندارد. 

می باشد نشان از همبستگی نسبتا قوي بين متغيرهاي  108/0مقدار ضریب همبستگی بين متغيرها که برابر با 

درصد از کل واریانس متغير وابسته یعنی  103/0اند در مجموع و وابسته است. این متغيرها توانستهمستقل 

معنی  0.05تاثير متغير زمان حمل و پخش با توجه به سطح معنی داري کمتر از . هزینه را تبيين می کنند

 معين بر هزینه دارد. اثري   0.341دار است. بنابراین می توان گفت که زمان حمل و پخش با ضریب بتا 

می باشد نشان از همبستگی نسبتا قوي بين متغيرهاي  167/0مقدار ضریب همبستگی بين متغيرها که برابر با 

درصد از کل واریانس متغير وابسته یعنی  163/0اند در مجموع مستقل و وابسته است. این متغيرها توانسته
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زمان حمل و پخش با توجه به سطح معنی داري کمتر از تاثير متغير . ضایعات محصول را تبيين می کنند

اثري معين در   0.475با ضریب بتا  معنی دار است. بنابراین می توان گفت که زمان حمل و پخش 0.05

 ضایعات دارد.

 گیرینتیجه
 انرژي و اوليه مواد مصرف کاهش هدف با فرایندها و محصوالت طراحی شامل کهسبز،  تأمين زنجيره مدیریت

 و جيوه کروم، سرب، حذف و کاهش جهت ریزي برنامه مجدد، بازیافت و بازسازي ،مجدد استفاده ،مصرفی

 لجستيک سيستم از استفاده اضافه، سفارش ميزان کردن حداقل هوا، و آب خاك، آالیندگی کاهش کاميم،

 ،(زاید مواد دفع و مرجوعی قطعات و اوليه مواد مجدد استفاده و بازیافت جداسازي، حمل، آوري، جمع)

 بر سازمان تأسيسات آور زیان تأثيرات کنترل و مدیریت طبيعت، دوستدار خام مواد با اوليه مواد جایگزینی

 خانه تصفيه و شبکه اجراي ،(ایمنی و بهداشتی زیستی، محيط مسائل شامل) سازمان کارکنان و جامعه روي

 پذیر،یدتجد هاي انرژي از استفاده آب، مصرف کاهش جهت ریزي برنامه بهداشتی، و صنعتی فاضالب مرکزي ي

 پياده زیست، محيط دوستدار و جدید هاي تکنولوژي از گيري بهره کار، محيط انرژي مصرف سازي بهينه

 دقع و بازیافت نقل، و حمل جداسازي، سازي، ذخيره آوري، جمع توليد، مدیریت) پسماند مدیریت نظام سازي

 .باشد داشته پایدار عملکرد بر سزایی به تاثير تواند می باشد، می( ضایعات

 پاکت توليد براي کنندگان تأمين و مشتریان با همکاري و نظرات دریافت شامل محيطی زیست هاي همکاري

 اساس بر کنندگان تأمين انتخاب کنندگان، تأمين توسط 14000 ایزو گواهينامه اخذ انرژي، مصرف کاهش و

 و درخت نهال، کاشت تدارکات، واحد در محيطی زیست هاي دستورالعمل وجود محيطی، زیست معيارهاي

 هاي پژوهش انجام و زیست محيط المللی بين و داخلی هاي انجمن در فعاليت ،سبز فضاهاي توسعه به کمک

 عملکرد و سبز تامين مدیریت ارتباط آموزشی، سمينار برگزاري علمی، مراکز و ها دانشگاه با محيطی زیست

 . کند می تعدیل را پایدار
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