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 چکیده:

کند کارایی زنجیره تامین را به نحوی که پردازد که به مدیران کمک میی مدیریت زنجیره تامین میاین مقاله به ارائه یک مدل در حوزه

های مدیریت ار با محیط زیست باشد افزایش دهند. برای دستیابی به این هدف یک مدل ریاضی در این مقاله ارائه شده که از تقابل بین شیوهسازگ

ها برای های مدیریت زنجیره تامین سبز نشات گرفته است. واضح است که انجام برخی اقدامات از سوی مدیران سازمانزنجیره تامین ناب و شیوه

زایش کارایی سازمان، باعث آسیب به محیط زیست شده و به طور متقابل انجام برخی اقدامات در جهت کاهش آسیب به محیط زیست با منافع اف

بایست به اقداماتی بپردازند که باالترین منافع اقتصادی را در پی داشته باشد در حالی که کمترین اقتصادی در تضاد است. بنابراین مدیران می

های زیادی تشکیل شده است، تنها زمانی مسیر است را به محیط زیست برساند. تحقق هدف یاد شده در یک زنجیره تامین که از شرکت آسیب

 ی آن خود را ملزم به تحقق هدف یاد شده بدانند.های سازندهکه تک تک شرکت

 مدل برنامه ریزی خطیکارایی سازگار با محیط زیست، ناب، سبز، زنجیره تامین،  کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه:

ی . مسئله [2][1]باشدهای محیطی واقتصادی یک سازمان میکاراییِ سازگار با محیط یک ابزار مهم برای ارزیابی هم زمان چالش

اقتصادی ی منابع به منافع خواهد با مصرف بی رویهدهد که یک سازمان میکاراییِ سازگار با محیط، زمانی اهمیت خود را نشان می
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گیر خود این سازمان شود. مدل کند که ممکن است حتی دامنهای زیادی به محیط وارد میزیادی دست یابد که به این نحو آسیب

. اجرای موفق  [3]دهد که بین وضعیت اقتصادی و شرایط محیطی سازمان تعادل وجود داشته باشدمذکور شرایطی را نشان می

ی این استراتژی های اجرا کنندهها شده و موجب مطرح شدن سازمانمحیط زیست، موجب پایداری سازمان  استراتژیِ کاراییِ سازگار با

 . [4]شود های بین المللی میدر عرصه

است. مدیریت زیست محیطی  کنند که مدیریت زیست محیطی فراتر از مدیریت این امر در سطح هر شرکتاستدالل می [5]

های درگیر در امتداد چرخه تولید محصول، به کل ی محیط، از تمامی شرکتسبز و گسترش نگرانی درباره شامل بهبود زنجیره تامین

کاهد اما این امر به تنهایی برای زنجیره تامین از اثرات منفی محیطی می« کارایی سازگار با محیط زیست»زنجیره تامین است. هرچند 

ها، ی دستیابی به کارایی، حذف اتالفاتها ارزش اقتصادی تولید کنند. الزمهسازمان کافی نیست. برای تحقق کامل این هدف الزم است

های زنجیره تامین ناب بر مسائلی از قبیل بهبود . استراتژی[6]های زنجیره تامین ناب است ها و ... از طریق استراتژیکاهش هزینه

های مدیریت زنجیره تامین سبز وناب در تحقیقات بسیاری اثیر شیوه. ت[7]راندمان تولید، سودآوری و انعطاف پذیری تمرکز دارند 

 . [9][8][7]مشهود بوده است 

پردازند، تاثیر آن دو را بر عملکرد زیست محیطی هایی که به بررسی هم زمان زنجیره تامین سبز و ناب میبسیاری از مدل

های سبز را های محیطی و پارادایممسائلی از قبیل نگرانی« زیستکاراییِ سازگار با محیط ». رویکرد [12][11][10]سنجند می

. [8]گیرد . پارادایم سبز مسائلی از قبیل کاهش خطرات محیطی و اثرات منفی روی محیط را در برمی[15][14][13]شود شامل می

. هنوز هیچ گونه کشفی در خصوص [3]ارتباط بین مفهوم ناب و کارایی سازگاز با محیط زیست کمتر مورد بررسی قرار گرفته است 

 .انجام نشده است« کارایی سازگار با محیط زیست»ارتباط اقدامات ناب و سبز و تاثیرگذاری آن در 

ی مدیریت زنجیره تامین ناب و مدیریت زنجیره تامین سبز و موضوع کارایی به طور کلی  بین مباحث تئوری مطرح شده درباره

 .  از میان برداریمایم این شکاف را وجود دارد. ما در این مقاله سعی نموده سازگار با محیط زیست، شکاف

 چارچوب مفهومی:

 در این بخش قصد داریم مفاهیم اصلی مقاله موجود را شرح و بسط دهیم.

 زنجیره تامین ناب:

است. تفکر ناب شیوه جدیدی از تفکر  [19][18]ی تأمین و زنجیره [17][16]های تولیدی تفکر ناب، پارادایم غالب در شرکت

ها، وظایف، مشاغل و همچنین نگرشی نو نسبت به زنجیره ارزش، فرآیندهای سفارش تا تحویل، فرآیند تبدیل ی نقش شرکتدرباره

 . [9]شود باشد و اجرای این تفکرات جدید موجب جهش سازمان میمواد اولیه به محصول نهایی و ... می
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بود رضایت مشتری ها را از طریق کاهش اتالفات و بهریت زنجیره تأمین ناب تالش دارند ارزش واقعی سازمانهای مدیاستراتژی

کند. می استفاده یسنت هایسیستم از نحو موثرتری به را منابع ناب تأمین زنجیره یک که کنندمی استدالل [21]. [20]افزایش دهند 

ها نرخ سازی آنینهسازی فرآیندها و بهدستی زنجیره تأمین یکپارچه شده و از طریق سادهاصول ناب با جریانات باالدستی و پایین 

ابراین نرخ تقاضا دهد و از آنجایی که تولید ناب بر کاهش موجودی و کاهش زمان تحویل تأکید دارد بنتغییرات تقاضا را کاهش می

د بر اساس اصول ناب و سازی نمود. برای دستیابی به هدف تولیر پیادهباید پایدار باشد تا بتوان اصول اهداف مورد نظر را هرچه بهت

 یرد. گی جریان محصول و خدمات در سرتاسر زنجیره انجام بایست بهینه سازی یکپارچهایجاد یک زنجیره تأمین ناب، می

شود ه در شکل دیده میتفاوت دو سیستم زنجیره تامین ناب و سنتی در شکل صفحه بعد نشان داده شده است. همان گونه ک

شود و در ادامه زمان انجام می 1ریزی احتیاجات توزیعگیرد سپس برنامهدر مدل سنتی، تولید بر اساس پیش بینی تقاضا انجام می

ناب شود. اما در یک زنجیره تأمین بندی تولید و در نهایت تولید محصول و ذخیره سازی در انبار و در پایان ارسال سفارشات انجام می

گردد. سفارشات به محل مونتاژ محصوالت ارسال و این واحد نیز ملزومات تولید را به تولید با دریافت سفارش از مشتری آغاز می

گیرد. در نهایت کند. اعالم نیاز هر واحد به واحد قبل از خود با استفاده از سیستم کانبان انجام میواحدهای قبل از خود ارسال می

 شود. گیرد و تولید آغاز میبندی تولید انجام میواحدهای مختلف، زمان نیاز پس از مشخص شدن

 

 (2005سازی)زیلسترا کرک, ناب از بعد و قبل تأمین زنجیره از شماتیکی -1شکل شماره

سود و افزایش قاء ها، ارتسازی اصول ناب در یک زنجیره تأمین موجب افزایش کارایی تولید، کاهش هزینهمحققان معتقدند پیاده

ها داشته باشیم، ن. عالوه بر تمام مزایای نام برده شده برای اجرای اصول ناب،اگر نگاه دقیقی به آ[22]گردد انعظاف پذیری می

 . [23]دهند ها را نیز کاهش میبینیم این اصول به برخی از اثرات مخرب محیط زیستی نیز توجه داشته و آنمی

                                                           

1)Distribution Requirements PlanningDPR(  
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 زنجیره تامین سبز:

در یک  .در نظر گرفته شده است مسائل زیست محیطی در مدیریت زنجیره تأمین مفهومی است که در آن تأمین سبز زنجیره

نبع یابی مواد، مطراحی محصول،  ی امور زنجیره تامین از قبیلزنجیره تامین سبز توجه به سازگاری با محیط زیست باید در کلیه

 .[24]... دیده شود مشتری و مدیریت محصول پس از مصرف و ساخت و تولید، تحویل محصول نهایی به مراحل 

ر مشتری مداری های امروزی با مشکالت اقتصادی و اجتماعی بسیاری روبه رو هستند، تمرکز محض ببا توجه به اینکه سازمان 

ترین ترین کیفیت و پاییننبال باالباشد زیرا مشتری همواره به دو برآورده نمودن نیازهای آنان راه مناسبی برای کسب مزیت رقابتی نمی

رب بر محیط گردد که باعث آلودگی محیط زیست شده و یا اثرات مخهایی میقیمت است و همین مسئله گاهی موجب انجام فعالیت

ر پیش گیرند ها برای کسب مزیت رقابتی و حفظ و بقای خویش باید راهبردهای دیگری دگذارد بنابراین سازمانزیست برجای می

ی این اصول . از جملهاندها به منظور توسعه پایدار خویش، به قوانین و اصول سبز روی آوردهی کشورها و سازمان. امروزه کلیه[25]

ز مواد خام سازگار اها، استفاده های پاک، استفاده مجدد از ضایعات و  بازیافت آنهای فسیلی با سوختتوان به جایگزینی سوختمی

شته چرخه عمر یک ... اشاره نمود. با ظهور مفهوم زنجیره تامین سبز چرخه عمر محصوالت تغییر کرده است. در گذ با محیط زیست و

ت نیز در چرخه محصول شامل فرآیندهای طراحی تا مصرف بود اما امروزه فرآیندهایی از قبیل بازیافت و استفاده مجدد از محصوال

زیست محیطی را  وه بر سوداوری موجب جلوگیری از هدر رفت منابع شده و اثرات مخربها قرار دارد. بازیافت محصوالت عالعمر آن

تواند از طریق بع میمندی از یک زنجیره تامین سبز عالوه بر سودآوری ناشی از صرفه جویی در منادهد. بنابراین بهرهنیز کاهش می

 .[26]مزیت رقابتی برای یک سازمان گردد ی طراحی و تولید و ... یک محصول موجب کسب ایجاد تمایز در شیوه

 :ی میان زنجیره تأمین ناب و سبزرابطه

چشم انداز مدیریت زنجیره تأمین به کارگیری اصول مدیریت ناب و سبز برای بهبود عملکرد اقتصادی و زیست محیطی سازمان 

توانند در تضاد باهم قرار یکدیگر باشند، گاهی میتوانند مکمل ینکه دو مفهوم ناب و سبز بودن میا. علی رغم [7] [27] [28]است 

شود. در زنجیره تأمین ناب روش سیستم . یک نمونه از این تضادها در بحث سفارش مجدد برای انبار دیده می[12][8] [23]گیرند 

یستم، سیستم مدیریت گیرد که تقاضا صادر شود که به این سدهی مواد اولیه و یا تحویل کاال تنها در صورتی انجام میسفارش

حداقل رساندن هدر رفت شود. اگرچه افزایش تعداد دفعات تحویل یا دریافت کاال، موجب کاهش زمان تحویل و بهگفته می 2هنگامبه

اکسید نیز افزایش یابد میزان مصرف سوخت و تولید کربن دیشود، اما با توجه به اینکه تعداد دفعات حمل ونقل افزایش میمنابع می

ها از های حمل و نقل و یا کوتاه کردن فاصلهتوان با تغییر شیوهنماید هرچند که گاهی مییافته و آسیب بیشتری به محیط وارد می

ی میان اجزای زنجیره تأمین ی دیگری که وجود دارد  آن است که شاید اصول نا بتوانند فاصلهها کم کرد اما مسئلهمیزان این آسیب

اهی یک زنجیره تامین ناچار است مواد اولیه خود را از کشورهای دیگر، در حجم باال و مسافت بسیار طوالنی تهیه را کم کنند اما گ

                                                           

2 JIT(Just In Time) 
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. گاهی با وجود نزدیک بودن [30]یابد اکسید به شدت افزایش میکند و در چنین مواردی میزان استفاده از سوخت و تولید کربن دی

شود و دلیل اینکار تالش برای کاهش هزینه کل های دیگر فرستاده میها به قارهت نهایی آنها، محصوالتامین کننده اصلی به سازمان

ای عمل نمایند که عالوه بر دستیابی به بایست به گونهها می. با توجه به موارد ذکر شده سازمان[31]باشد عملیات زنجیره تامین می

سود و اجرای اصول ناب، مسائل زیست محیطی را نیز در نظر گرفته و میزان آسیب به محیط را به حداقل برسانند و این یعنی برقراری 

رات زیست تعادل بین کسب سود و توجه به مسائل زیست محیطی. این تعادل ممکن است با کاهش میزان منابع، با آگاهی از اث

 .[32]محیطی محصوالت / خدمات شرکت و تعهدشرکت نسبت به بهبود مستمر، انجام شود 

 )کارایی زیست محیطی(: 3کاراییِ سازگار با محیط زیست

. [33]اره دارد به ارتباط میان مسائل اقتصادی و زیست محیطی زنجیره تأمین اش« کارایی زیست محیطی»ی در این مقاله کلمه

ال تولید ی ارزش مفهوم با حاصل نسبت عملکرد اقتصادی/ عملکرد زیست محیطی برابر است. صورت کسر نشان دهندهاین م [34]

دوره  های شرکت بر محیط زیست در یکی زمانی مشخص و مخرج کسر نشان دهنده تاثیر فعالیتشده توسط شرکت در یک دوره

ه مورد نظر نشان ارزش مالی تولید شده توسط این فعالیت ها را برای دورزمانی مشخص است. میزان حاصل شده از این نسبت، میزان 

اشته باشد. دمی دهد.زمانی مقدار آن رضایت بخ خواهد بود که، سازمان به ظور هم زمان عملکرد اقتصادی و زیست محیطی خوبی 

-echoهای ها استراتژیتنها به اصول مدیریتی بستگی ندارد. اگر شرکت echo-efficiencyمعتقد است که میزان  [15]

efficiency زیست محیطی  را در مدیریت زنجیره تأمین و سیستم عملیاتی خود به کار گیرند هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ

تصادی سازمان ی زیست محیطی و اقجنبههای ناب و  سبز به برقراری تعادل بین . استراتژی[35]کارایی باالتری خواهند داشت 

 .[15]گردد کند و همچنین  موجب پایداری سازمان میکمک می

   Echo-Efficiency [36]شود  تواند برای ارتقای پیشرفت محصوالت، فرایندها و خدمات در طول زنجیره ارزش استفادهمی .

های زیست  ده از سیستم های مدیریت محیط زیست، توجه به جنبهتوان استفامی echo-efficiencyها و ابزارهای از جمله شیوه

گیری از حمل ست، بهرهمحیطی در فرایند تولید، بازیافت یا استفاده مجدد از مواد و ضایعات، بسته بندی با مواد سازگار با محیط زی

 ای که کمترین آسیب به محیط ایجاد شود.و نقل سبز و تحویل محصوالت به گونه

در طول زنجیره ارزش استفاده شود: کاهش مقدار مواد  echo-efficiencyتواندبرای بهبود های زیر می، روش[37] طبق نظر 

و انرژی، کاهش انتشار مواد سمی، افزایش قابلیت بازیافت، به حداکثر رساندن استفاده از انرژی قابل تجدید، افزایش دوام محصوالت 

ن به سه هدف اصلی تقسیم کرد: کاهش مصرف منابع، کاهش تاثیر منفی بر محیط زیست و و میزان خدمات. این عناصر را می توا

های مدیریت زنجیره تأمین ناب و سبز است. بنابراین، ضرورت دارد که افزایش ارزش خدمات تولید کننده. این اهداف، مشابه شیوه

                                                           

3  Echo-efficiency 



 دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه

 1396تهران  ، مرداد ماه  –ایران 

 

6 

 

اقتصادی به منظور دستیابی به سطوح باالتر از بهره وری شیوه های ناب و سبز را در زنجیره تامین برای ترویج عملکرد محیطی و 

 اقتصادی ارزیابی کنیم.

 مدل ریاضی:

بع سودآوری دو تاتابع هدف است.  چهارارائه شده است که دارای با روش برنامه ریزی خطی بهینه سازی  یک مدل بخش این در

تابع دیگر میزان آسیب دو و  دیگری مربوط به زنجیره تأمین ها مربوط به سطح هر شرکت است وکه یکی از آن دنکنرا ماکزیمم می

تفکر  باشد.ها مربوط به سطح هر شرکت است و دیگری مربوط به زنجیره تأمین میکه یکی از آن دنکنبه محیط زیست را حداقل می

کلی یک زنجیره تأمین  عملکردها تشکیل شده است و ای از شرکتاصلی در این مدل آن است که یک زنجیره تامین از مجموعه

ها عملکرد بهینه داشته باشند، زنجیره تأمین نیز بنابراین اگر تک تک شرکتهای سازنده آن است. شرکت عملکردحاصل مجموع 

ی زنجیره های تشکیل دهندهی شرکتی یکسان توسط همهدر این مدل فرض شده است که اقداماتعملکرد بهینه خواهد داشت. 

دهد هر اقدام با چه لولی انجام ای لیکرت وجود دارد که نشان میدرجه 5افزایش کارایی انتخاب شده است. یک مقیاس  تأمین برای

انجام گیرد یعنی به طور کامل و بی  5دهد و اقدامی که با لول بیشترین درجه را نشان می 5کمترین درجه و   1گیرد که لول می

تواند هر اقدام را با یک لول مشخص انجام دهد و لزومی برای انجام است که هر شرکت تنها میگیرد و نکته دیگر آن نقص انجام می

 ها وجود ندارد.تمامی اقدامات در نظر گرفته شده برای تمامی شرکت

ای . مبنگرددمحاسبه می شودبه محیط زیست وارد می در این مدل ابتدا میزان آسیبی که از انجام هر اقدامی توسط هر شرکتی

سپس میزان سودی که از انجام هر اقدام برای هر شرکت  باشد.ای میهای گلخانهآسیب زنندگی یک اقدام در این مدل انتشار گاز

-ایم. محدودیت. در این مدل سودآوری شرکت را از حاصل تفریق درآمد منهای هزینه محاسبه نمودهشودحاصل میگردد محاسبه می

است. اول اینکه میزان تولید گازهای آالینده برای هر شرکت باید از میزان مجاز اعالم شده توسط دولت مورد   4های این مدل شامل 

نظر گرفته شده است بیشتر باشد. با توجه به این  کمتر و میزان سودآوری شرکت از میزان حداقل سودی که برای شرکت در

نجیره تأمین باید کمتر از مجموع میزان مجاز تولید آالینده برای ها روشن است که میزان مجاز توللید آالینده برای زمحدودیت

های سازنده آن بیشتر باشد. های سازنده آن باشد و میزان سود آوری زنجیره تأمین نیز باید از مجموع حداقل سودآوری شرکتشرکت

ی زمانی یک ساله یا در طی یک مترها در بازهی مقادیر سوآوری, تولید آالینده و مقادیر سایر پارانکته مهم دیگر آن است که کلیه

ی )کاروالهو، گو گیرند. مدل مذکور، مدل توسعه داده شدهشوند و مورد مقایسه قرار میبازه زمانی مشترک باهم در نظر گرفته می

قام دقیقی که بتوان مبنای آمار و ارباشد. ایراد مدل قبل این بود که در این مدل هیچ گونه ( می2016ماچادو، -، کروزویدان، آزودو

یک اقدام و سو آور بودن یا نبودن یک اقدام را  آسیب زا بودن یا نبودن 1و  0شد و تنها با استفاده از مقادیر کار قرار داد ارائه نمی

نمود که ما سعی نمود که انجام کدام اقدام بهتر است و هیچ اطالعات کمی و آماری ارائه نمیداد و در نهایت تنها بیان مینشان می

 اند.ی پارامترها و توابع موجود در مدل به صورت مجزا شرح داده شدهکلیه ایم این ایرادات را برطرف نماییم. در ادامهنموده
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 پارامترها:

ijzP :  2میزانco  تولید شده در اثر انجام اقدامi ی شرکت به وسیلهj  با لولz                                    

 ijzB  : میزان درآمد حاصل شده در اثر انجام اقدامi ی شرکت به وسیلهj  با لولz  

ijzC  :های انجام شده در اثر انجام اقدام هزینهi ی شرکت به وسیلهj  با لولz  

jα: های زیست محیطی شرکت میزان مجاز آسیبj ام 

jβ:  میزان مجاز منفعت اقتصادی شرکتj ما 

 

 متغیرها:

     1انجام شود             zبا لول  jبه وسیله شرکت  iاگر اقدام               

  ijz X             : 

 0     در غیر این صورت                                                        

    

 

ijzEnI اثر زیست محیطی اقدام :i  که توسط شرکتj  با لولz .انجام شده است 

ijzEcIاثر اقتصادی اقدام : i شرکت توسط که j لول با z است شده انجام. 

ijzEcB  میزان سودی که از اقدام :i ی شرکت که به واسطهj  با لولz شود.انجام شده است, برای سازمان حاصل می 

jEnI اثر زیست محیطی شرکت :jام 

jEcI اثر اقتصادی شرکت : jام 
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scEnI تامین: اثر زیست محیطی زنجیره 

scEcIاثر اقتصادی زنجیره تامین : 

 

 نحوه انجام محاسبات:

(1)                                         3m                         (∑ ∑ 𝑃𝑖𝑗𝑧𝑋𝑖𝑗𝑧
5
𝑧=1

𝑚
𝑖=1 )/𝑚=jEnI               

 

 .انجام داده باشد اقدام mدر صورتی که  jمحاسبه اثر محیطی شرکت 

(2)                                       $             (∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑧(𝐵𝑖𝑗𝑧 − 𝐶𝑖𝑗𝑧))/𝑚5
𝑧=1

𝑚
𝑖=1 = jEcI 

   

 

 .اقدام انجام داده باشد mام در صورتی که  jمحاسبه اثر اقتصادی شرکت 

(3 )                                  3m                               ∑ 𝐸𝑛𝐼𝑗)/𝑛𝑛
𝑗=1= ( scEnI  

     

شرکت تشکیل شده است بنابراین اثر محیطی یک زنجیره تامین با مجموع اثرات محیطی n باتوجه به این که هر زنجیره تامین از 

 های تشکیل دهنده آن برابر است. شرکت

(4                                   )$                                ∑ 𝐸𝑐𝐼𝑗)/𝑛𝑛
𝑗=1= ( scEcI                                                                                      

 .است برابر آن دهنده تشکیل هایشرکت اقتصادی اثرات مجموع با تامین زنجیره یک اقتصادی طبق توضیحات باال اثر

 jMin EnI با توجه به توضیحات فوق تابع هدف به شکل زیر خواهد بود:

jEcI Max 

scMin EnI 

scMax EcI 
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 ها:محدودیت

    (1                                                                 )∑ 𝑋𝑖𝑗𝑧

5

𝑧=1
= 1 

 .انجام گیرد zلول  5تواند با یکی از دهد که هر اقدام تنها میاین محدودیت نشان می

(2)                                         n,……,1j=ijz                             Xijz α∑ ∑    5
𝑧=1

𝑚
𝑖=1 < jEnI   

 دهد.را نشان می jاین محدودیت میزان مجاز آسیب زنندگی اقدامات شرکت       

(3 )                                                              ijzXijz ∑ ∑ ∑ 𝛼5
𝑧=1

𝑚
𝑖=1

𝑛
𝑗=1 < scEnI       

 دهد.این محدودیت میزان مجاز آسیب زنندگی اقدامات زنجیره تامین را نشان می

 

(4)                                                        n,…...,1j=   ijzXijz β   ∑ ∑    5
𝑧=1

𝑚
𝑖=1 > jEcI    

 دهد.می را نشان  jاین محدودیت میزان مجاز کسب منفعت اقتصادی از اقدامات شرکت 

 

(5 )                                                               ijzXijz ∑ ∑ ∑ 𝛽5
𝑧=1

𝑚
𝑖=1

𝑛
𝑗=1 > scEcI 

 دهد:این محدودیت میزان مجاز کسب منفعت اقتصادی از اقدامات زنجیره تامین را نشان می

 نتیجه گیری:

موضوع کامال جدیدی بوده و تاکنون در هیچ مقاله داخلی به این موضوع ای که در این مطالعه به آن پرداخته شده است، مسئله

ای از روش های ناب پرداخته نشده است. عالوه بر این مدل ریاضی پیشنهادی در این مطالعه نیز کامال جدید بوده و در آن مجموعه

-echoهای مختلفی برای  پیاده سازی تراتژیاز آنجایی که اس شود.و سبز، برای بهبود عملکرد زیست محیطی و اقتصادی ارائه می

efficiency  بهترین راه حل، راه حلی است که اثرات منفی محیط . وجود دارد، بنابراین انتخاب بهترین شیوه یک انتخاب مهم است

یک زنجیره تأمین این است که عملکرد فرضیه اصلی این مطالعه   زیستی شرکت را کاهش داده و عملکرد اقتصادی آن را بهبود بخشد.

شود. بنابراین اثرات مخرب محیطی و کارایی اقتصادی یک زنجیره تأمین ی آن حاصل میهای تشکیل دهندهاز مجموع عملکرد شرکت

شود. مدل پیشنهادی در ی زنجیره تأمین حاصل میهای سازندهاز مجموع اثرات مخرب محیطی و کارایی اقتصادی تک تک شرکت
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توانند مدل ارائه افراد می یقاتی در مورد چگونگی ادغام شیوه های ناب و سبز در زمینه زنجیره را از میان بردارد.نظر دارد شکاف تحق

 را توسعه دهند.  حاضر شده در مقاله مذکور را در یک مطالعه موردی, مورد بررسی قراردهند و مدل
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