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 چکیده
امروزه صنایع تولیدی شروع به استفاده از مفهوم سبز در مدیریت زنجیره تامین خود نموده اند که تمرکز این حوزه بر روی مسایل 

محیط زیست است. از طرفی صنایع هنوز در تالش برای شناسایی موانع پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین سبز هستند. بنابراین هدف 

سازی مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت پاالیش رتبه بندی موانع تکنولوژیکی موجود در راستای پیاده اصلی پژوهش حاضر بررسی و

اری در ی آمباشد. با توجه به اینکه پژوهش حاضر بسیار تخصصی است، جامعهنفت )مطالعه موردی: شرکت پاالیش نفت شهر اصفهان( می

ی غیر احتمالی کت پاالیش نفت شهر اصفهان سابقه خدمت دارند باحجم نمونهسال در شر 01که حداقل پژوهش حاضر شامل خبرگان

پس از توزیع و ای می باشد، پژوهش حاضر که میدانی وکتابخانه با توجه به ماهیتنفر از خبرگان به دست آمده است.  53هدفمند برابر با 

 گردد.تعیین می (ANP)بندی با فرایند تحلیل شبکه بندی و رتبهی منتخب برای شاخص مذکور، اولویتها توسط نمونهتکمیل پرسشنامه

عدم تخصص فنی و طراحی جایگزین برای محصوالت در نهایت از بین  عوامل تکنولوژیکی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت، عامل 

 به عنوان مهمترین عامل  در صنعت پاالیش نفت شهر اصفهان معرفی گردید.  ابق  با الزامات زیست محیطیمط
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 17050010390طبقه دوم، 35پالک 8فراز اعتزازیان، اصفهان خ مرداویج خ استقالل جنوبی کوچه  -1 



        
 

2 

 مقدمه -1

بهبود عملکرد زیست محیطی می تواند آن ها را از سایر رقبای خود متمایز در فضای رقابتی دریافتند که  جهانی های امروزه سازمان

محیطی،  زیست مسائل رعایت مشتریان درخصوص درخواست و فشار و دولتی غیر و دولتی های سازمان ی با افزایش مقرراتفسازد. از طر

 ت. سازمان ها به این مهم دست یافتند که با اتخاذبهبود عملکرد زیست محیطی به امری اجتناب ناپذیر برای سازمان ها تبدیل شده اس

 در منابع جویی صرفه مانند را زیادی منافع و مزایا تأمین ی زنجیره محیطی زیست عملکرد ی بهبود زمینه در گذاری سرمایه استراتژی

 خدماتی و تولید سازمانهای برای وری بهره و درنهایت افزایش مشتریان برای ارزش ایجاد ضایعات، کاهش یا حذف ها، آالینده کاهش انرژی،

 داشت.  خواهد همراه به

مدیریت زنجیره تامین »های اخیرمسائلی همچون بهبود عملکرد زیست محیطی منجربه ایجاد مفهوم جدیدتحت عنواندرسال

 مختلف های سازمان و است. صنایع بازیافت تا طراحی گردید. مدیریت زنجیره تامین سبز شامل کلیه مراحل عمر یک محصول از«سبز

تا به امروز، در میان مطالعات تحقیقاتی تنها چند  کنند.می اجرا را های مختلفی فعالیت سبز تأمین ی زنجیره مدیریت به دستیابی جهت

حدودی ماغلب مطالعات به بررسی تعداد . از دیدگاه صنعت پرداخته است مدیریت زنجیره تامین سبزمورد به تجزیه و تحلیل موانع اجرای 

این شکاف تحقیقاتی جهت تعیین  دهند.عالوه بر این، محققان تجزیه و تحلیل عوامل مختلف صنعتی را انجام نمی از موانع پرداخته است.

مدیریت زنجیره تامین واضح است که برنامه های کمی در زمینه تجزیه و تحلیل و شناسایی موانع مهم اجرای  علت این مشکل انتخاب شد.

  .د داردوجو سبز

 ادبیات تحقیق -2
 استفاده 2توسط بانبوری نهایی کننده مصرف سمت به الکتریسیته انتقال واژه برای این شد. ابداع 91 دهه اواسط در «تامین زنجیره»واژه   

 منافع 5 همکاران و الیور گرفته نشد. به کار شد مطرح مفهوم یک به عنوان« تامین مدیریت زنجیره»عبارت  که 0781 سال تا البته شد.

 دادند. قرار بحث مورد را منسجم چارچوب در یک فروش و توزیع تولید، خرید، شامل کار و کسب های داخلیفعالیت یکپارچه سازی بالقوه

 پایانی به خروجی ورودی از اطالعات و مواد جریان در درگیر کار و های کسبفعالیت یکپارچگی عنوانبه را تامین زنجیره مدیریت 5استیون

 .نمود تعریف کار و کسب

به  .است تامین فرآیند زنجیره از بخشی به شدن تبدیل حال در بین تامین کنندگان چندتایی یا و دوتایی روابط 3هارتلند گفته به

 از فرآیند مدیریت زنجیره  تامین یک در که است مالی جریان و اطالعات مواد، بر تامین نظارت زنجیره مدیریت جامع، تعریف یک عنوان

 انجمن توسط سبز تامین زنجیره نماید. مدیریت می حرکت مصرف کننده و فروش خرده عمده فروش، سپس و تولیدکننده به تامین کننده

زیست است.  محیط از حفاظت برای نوینی مدیریت مدل در واقع که شد معرفی 0770 سال در میشیگان ایالتی صنعتی دانشگاه پژوهش

 و محصول فروش ساخت محصول، و طراحی اولیه، مواد از مراحل تمامی شامل عمر محصول چرخه منظر از سبز تامین زنجیره مدیریت

 تاثیرات تواندمی شرکت سبز، فناوری و زنجیره تامین مدیریت از استفاده با باشد.می محصوالت بازیافت محصول و از استفاده نقل، و حمل

 .یابد انرژی دست و منابع از مطلوب استفاده به و داده کاهش را زیست محیطی منفی

سبزکردن زنجیره تامین یک فرصت عالی برای کسانی ایجاد می کند که نگران موضوعات پایدار مدیریت زنجیره تامین سبز و یا همان  

جهت ایجاد  ناحی محصوالت و تکنیک های تولید و خدمت رسانی شاباید در مورد طر و عملکردهای تجاری محیطی اند. شرکت ها

محصوالت سازگارتر با محیط چه زمان مصرف تجدید نظر کنند بر این اساس مدیریت زنجیره تامین سبز بیش از پیش از پیش اهمیت 

 :کی توان به موارد زیر اشاره نمود  مدیریت زنجیره تامین سبزدالیل اصلی توجه به مسائل از  پیدا کرده است.

افزایش آلودگی و در بودن کمبود منابع دسترس صنایع ایران را مجبور به مصرف انرژی کم تر و استفاده کمتر از منابع کرده است که 

افزایش آگاهی های زیست محیطی در میان استفاده کنندگان محصوالت .جبران شود مدیریت زنجیره تامین سبزمی تواند از طریق تمرکز بر 

اتخاذ زنجیره تامین سبز مجبور ساخته شده است تا با اطمینان خاطر از سهم بازار و حمایت از محیط زیست به فعالیت  صنایع ایران را به

 0.(2101را در صنایع ایران پیچیده تر می کند)مادگال و همکاران،  مدیریت زنجیره تامین سبزحضور موانع مختلف اجرای  .هندخود ادامه د
                                                           

2 - Banbury, 1791 

3 - Oliver et al., 1792 

4 - Stevens, 1797 

1 - Harland ,1771 

1 - Mudgal et al., 2212 



        
 

3 

های نیازمند تشویق دولت و ترویج طرح آن هایطرح اییااستفاده از مز سازی مدیریت زنجیره تامین سبز و در بسیاری از کشورها پیاده

بررسی  در این راستا این پژوهش برآن است که پس از مروری جامع بر ادبیات پژوهش به 9(.2117وارناس و همکاران،زیست محیطی است)

ی تامین سبز در صنعت پاالیش نفت ایران)مطالعه موردی: صنعت پاالیش مدیریت زنجیره سازی بهموجود در مسیرپیادهتکنولوژیکی موانع 

 رتبه بندی گردیده اند. ANPدر نهایت موانع شناسایی شده با استفاده از روش نفت شهر اصفهان( بپردازد. 

 پیشینه پژوهش -3

گال ماد پژوهشی  به نگارشح جهانی انجام شده است.ی تامین سبز درسطدر زمینه موانع پیاده سازی مدیریت زنجیره چندین مطالعه

بررسی و رتبه بندی کردند، این کار با استفاده از  مدیریت زنجیره تامین سبزموانع در پیش روی پذیرش که  8( 2101و همکاران )

تجزیه و تحلیل قرار ( مورد  ISMصنعت مختلف با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری )  011پرسشنامه جامعی که در بیش از 

را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و روابط  مدیریت زنجیره تامین سبزموانع مهم پذیرش  7(2100گرفت، انجام شد. لوتراو همکاران )

 را  با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری شناسایی کردند. مدیریت زنجیره تامین سبز مانع پیش روی  00موجود در بین 

به بررسی  «تامین رهیزنج تیفیک تیریمد یاطالعات برا یمعمار»در پژوهشی تحت عنوان01(، 2100لی ) دیگر به نگارشپژوهش 

پرداختند. 00در چهارچوب مدل اس کور« عملکرد زنجیره تامین»و « تضمین کیفیت زنجیره تامین»ها و عملکردهای ارتباط میان برنامه

تشکیل دادند، نشان دادند که اگرهریک از  7111شرکت چینی دارنده گواهینامه ایزو252آن راآنان در پژوهش های خود که جامعه آماری 

فرآیند سطح باالی مدل اس کور )برنامه ریزی، زمینه یابی، ساخت، تحویل و بازگشت( به نحوی موثری با الزامات و استانداردهای سیستم  3

نجیره تامین در سه شاخص عملکردی مرتبط با مشتریان) قابلیت اعتماد، شوند، عملکرد کیفیت زتلفیق می7111مدیریت کیفیت ایزو

 یابد.پاسخگویی با انعطاف پذیری و هزینه( که توسط  مدل اس کور در نظر گرفته شده اند، افزایش چشمگیری می

بهینه سازی کاربرد فناوری اطالعات در مدیریت  »عنوان  ( تحت0570پژوهشی به نگارش نیلی پور و همکاران )از پژوهش های داخلی 

در این پژوهش معیارهای اصلی زنجیره تامین و گزینه های فناوری  02«زنجیره تامین و بازاریابی محصوالت هوایی به روش ای اچ پی

بین ت بر مدیریت زنجیره تامین تهای متاثر فناوری اطالعااطالعات در این گونه شرکت ها تمایل موثر آنها بریکدیگر شناخته شده و اولویت

 05اند. لذانتایج حاصل از پژوهش حاکی از این است که منابع آموزش دیده در زمینه آی تی،و در راستای تحقق اهداف پژوهش بهینه شده

ا شرکای تجاری، ها بترونیک و مبادله الکترونیکی دادههای سخت افزاری و نرم افزاری، تجارت الکحمایت مدیران ارشد، وجودزیر ساخت

 گیرد.در نظر قرار  می باید به ترتیب و به عنوان الگوی بهینه سازی کاربرد فناوری اطالعات در مدیریت زنجیره تامین

و 05ارائه مدلی مفهومی مدیریت کیفیت زنجیره تامین اس سی کیو ام»(تحت عنوان0571) پژوهشی توسط صفری و حجتی منش

، «ریانتمرکز برمشت»پردازد که عبارتنداز: انجام شد که به بررسی عوامل کلیدی این زمینه می «ایران بررسی وضعیت آن در صنعت خودروی

سیستم »، «رویکرد فرآیندی» ، «های کیفیت زنجیره تامیناستراتژی»، «رهبری کیفیت زنجیره تامین»، «مدیریت کیفیت تامین کنندگان»

ایران خودرو از نظر عوامل  71نتایج بیان می کند که پروژه تندر«. نسانی در زنجیره تامینتوسعه منابع ا»و« اطالعات کیفیت زنجیره تامین

های تمسیس» و« استراتژی های کیفیت»و شاخص های مدیریت کیفیت زنجیره تامین در وضعیت مطلوبی قرار دارد هرچند که در دو مرحله 

 د ندارد.در زنجیره تامین آن وضعیت مطلوبی وجود وجو« اطالعات کیفیت

انجام شد که بیان  « رقابتی مزیت کسب نوین راهبرد سبز تامین زنجیره مدیریت»( تحت عنوان0571ایمانی و احمدی) پژوهشی توسطو  

 شود. می محسوب اخیر درسالهای تولیدی های شرکت در رقابتی مزیت کسب در موفق های استراتژی می کند مدیریت زنجیره تامین سبز

 ایجاد با و منجرخواهد شد کیفیت افزایش و ها هزینه کاهش تاخیر، زمان کاهش خدمات، و تر کاال سریع تحویل به سبز تامین زنجیره

 .شد خواهد منتهی رقابتی مزیت به سبز عرضه محصوالت دلیل به مشتریان برای بیشتر افزوده ارزش

 روش تحقیق -4
مراکز  شبکهای اینترنتی و مراجعه به کتابخانه های معتبر، ای می باشد که باکتابخانه  این تحقیق میدانی و روش گردآوری اطالعات در  

                                                           
9 - Varnäs et al., 2227 

9 - Mudgal et al,2212 

7 - Luthra   et al,2211 

12 - Xu Li Da., 2211 

11 - SCOR 

12 - AHP 

13 - IT 

14 - SCQM 
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ی آماری کلیه حاضر، جامعه در پژوهش شد. اطالعات پرداخته خواهد به جمع آوری داده ها و صنعت پاالیش نفت فنی مربوط به  اسناد

حجم  داشته اند. کاریدر زمینه زنجیره تامین سابقهال در س01باشند که حداقل میشهر اصفهان مدیران ارشد و میانی شرکت پاالیش نفت 

استفاده شده است. الزم به ذکر است به  ANPنفر می باشد. در این پژوهش به منظور رتبه بندی موانع از روش  53جامعه پژوهش حاضر 

س ساعتی معرفی شده بکارگرفته شده ، تحلیل سلسه مراتبی که توسط دکتر توما Super Decision، نرم افزار  ANPمنظور اجرای روش 

ها ها و وزن گزینهباشد. چنانچه وابستگی دوطرفه باشد، یعنی وزن معیارها به گزینهمیAHP از  گسترش یافتهشکل  ANPاست. تکنیک 

دهد که خارج شده و تشکیل یک شبکه یا سیستم بازخورد را می (AHP)نیز به وزن معیارها وابسته باشد مساله از حالت سلسله مراتبی

م مستقی رغی گیری را با استفاده از روابط سلسله مراتبییک چارچوب تصمیم AHPاستفاده کرد. در واقع  ANPباید در این گونه مسائل از 

به شرح  ANP مراحل فرایند03(2117ی و چوو، است.)تسا تری بین معیارهاپیچیده شامل روابط ANPاما  دهدرا نشان میبین معیارها 

 باشد:ذیل می

 ک شود. در تکنیهای مورد مقایسه نسبت به یکدیگر مشخص میمرحله اول: قبل از انجام مقایسات زوجی، ارتباط بین همه معیارها و خوشه

ANPهای خوشه های دیگر با توجه به معیاریک خوشه  نسبت به معیار دیگر دریک معیار »معیارها از طریق سوال  زوجی بینی مقایسه

گیرد. در ماتریس مقایسات ساعتی صورت می 7تا  1مقادیر گیرد. این مقایسات، بر اساس انجام می« دارد ؟چه میزان اهمیتی/ تاثیری 

به  Aت زوجی ( است. ماتریس مقایساjنسبت به عنصر واقع در ستون ) (i)دهنده اهمیت نسبی عنصر واقع در سطر نشان  aijزوجی، 

 00(0781شود: )ساتی، صورت زیر تعریف می
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شود. اوزان حاصل از روش بردار ویژه به صورت زیر با روش بردار ویژه تعیین می W، بردار اوزان  Aپس از تشکیل ماتریس مقایسات زوجی

 09(571-599، 0785شود: ) برانس،محاسبه می

 lim
k

T kk

A e
W

e A e


 
کیفیت مقایسات زوجی به سازگاری ترجیحاتی که کارشناسان  ANPمرحله دوم: بررسی نرخ سازگاری ماتریس مقایسات زوجی. در فرایند 

به صورت زیر محاسبه می  maxبعد از تعیین وزن معیارها، 08(0775کنند بستگی دارد. )ساتی،در طی فرایند مقایسات زوجی بیان می

 شود:

 maxAW W 

( بررسی CRاز طریق محاسبه نرخ سازگاری ) Aاست. سپس سازگاری ماتریس  Aبزرگترین مقدار ویژه ماتریس maxدر شرایطی که 

 می شود:

 /CR CI RI 
RI و CI  دهنده شاخص سازگاری و شاخص تصادفی ماتریس است.نشانهر کدام به ترتیبCI  شود: به صورت زیر محاسبه می 

    max / 1CI n n  
 

CRگیرند. اگر مورد مقایسه قرار می Aنشان دهنده تعداد معیارهایی است که در ماتریس  n در شرایطی که 0.1 باشد ماتریس

 07(2117سازگاری قابل قبولی دارد، در غیر این صورت مقایسات زوجی باید مجدداً انجام گیرند.)تسای وچو، مقایسات زوجی 

 های کارشناسان.مرحله سوم: تجمیع قضاوت    
                                                           

11  -  Tsai & Chou, 2227 

11  -  Saaty, 1792 

19  -  Brans,  1794 

19 -  Saaty, 1774 

17  -  Tsai & Chou, 2227 
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های یگفرعی که با در نظر گرفتن وابستهای های کلی توانمندسازندهموزون. برای تعیین اولویتمرحله چهارم: تشکیل سوپرماتریس نا     

شوند. این ماتریس بعنوان های مناسب یک ماتریس وارد میدرونی آنها نسبت به یکدیگر است، هر کدام از بردارهای ویژه در ستون

 شود. سوپرماتریس ناموزون شناخته می

نیم. کمی محاسبه را وزونمسوپر ماتریس  انجام این محاسبات،بعد مرحله پنجم: تبدیل سوپر ماتریس ناموزن به سوپرماتریس موزون.     

 شود. 0بایستی های سوپرماتریس رای این منظور جمع همه ستونب

رسانیم. ساعتی می k2+0مرحله ششم: محاسبه سوپرماتریس حددار. برای تبدیل سوپرماتریس موزون به سوپرماتریس حددار آن را به توان 

 کند که وزن نهایی عناصر از رابطهمیهای احتمال و زنجیره مارکوف اثبات با استفاده از ماتریس

2 1lim W K

K 



 شود.)اونوت، محاسبه می

2117)21 

 مرحله هفتم: بدست آورن وزن زیرمعیارها با توجه به سوپرماتریس حددار. 

 همچنین در ذیل پرسشنامه پژوهش که ابزار گردآوری اطالعات پژوهش می باشد آورده شده است:

 پرسشنامه پژوهش(: 1جدول)

 سازي زنجیره تامین سبزپیاده تکنولوژیکي  شناسایي موانع  -5
بعد از مرور ادبیات و بررسی نظرات خبرگان دانشگاه و صنعت پاالیشگاه، موانع تکنولوژیکی زیر در راستای پیاده سازی زنجیره تامین    

نبود ژی، در این پژوهش مانع تکنولو ( آورده شده است.0سبز شناسایی گردیده است. این عوامل به همراه شاخص ها و منابع در جدول )

زیر ساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات مناسب جهت تسهیل اجرای زنجیره تامین سبز و عدم تخصص فنی و از همه مهمتر نبود 

  شوند.موانع مهم در این زمینه محسوب میتکنولوژی جدید جهت پیاده سازی زنجیره تامین سبز از 
 تکنولوژي (: شناسایي موانع2جدول)

                                                           
22  - Onut, 2227 

ی
صل

ه ا
ولف

م
 

ره
ما

ش
کم شاخص ها 
ی 

خیل
 

ط کم
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ی
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ی
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      سازماندست دادن مزیت رقابتی ازمنظور ترس از شکست برای فراگرفتن زنجیره تامین سبز ب 0

      عدم تمایل صنایع به اقدامات مؤثر زیست محیطی 2

      کمبود منابع انسانی از نظر کمی 5

      مشکل در تبدیل نگرش مثبت زیست محیطی به عمل)فاصله حرف تا عمل( 5

      عدم تخصص فنی و طراحی جایگزین برای محصوالت مطابق  با الزامات زیست محیطی 3

      پیچیدگی طراحی برای استفاده مجدد / بازیافت محصوالت استفاده شده 0

      مصرف منابع / انرژیپیچیدگی طراحی برای کاهش  9

      سازمان در حال حاضر فاقد انعطاف پذیری الزم به منظورایجاد تغییرات جدید در  سیستم 8

7 
عدم دسترسی سازمان به تکنولوژی،فرآیند و مواد مناسب ودوستدار محیط زیست برای قبول 

 کردن زنجیره تامین سبز
  

   

 منابع اختصار شاخص ها شماره مولفه اصلی

 تکنولوژی
0 

ترس از شکست برای فرا گرفتن زنجیره تامین سبز به 

 دست دادن مزیت رقابتی سازمان ازمنظور 
C0 

Rao and Holt (2113), Perron (2113) and 

Revell and Rutherfoord (2115) 

 .C2 Rao and Holt (2113) عدم تمایل صنایع به اقدامات مؤثر زیست محیطی 2
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 پیاده سازي زنجیره تامین سبز تکنولوژیکي  موانع رتبه بندي  -6

موانع تکنولوژیکی موجود در مسیر پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین سبز، اقدام به رتبه بندی این موانع با روش پس از شناسایی 

ANP   آورده شده است: 2می کنیم بدین منظور ابتدا وزن هریک از معیارها  در جدول 

 وزن معیارهاي  مانع  تکنولوژي(:3جدول)

 وزن معیار وزن معیار وزن معیار

C0 1010/1 C5 1000/1          C9 100/1 

C2 1100/1 C3 1000/1 C8 1100/1 

C5 1100/1            C0 1000/1           C7 1100/1 

 

 به رتبه بندی موانع تکنولوژیکی پرداخته شده است: سپس  با توجه به وزن های حاصل از جدول فوق 

 ANPنتایج حاصل از رتبه بندي ( :4)جدول
ANP ANP ANP 

 رتبه نمره  رتبه نمره  رتبه نمره 

C1 102000/1 0 C4 100000/1 0 C7 101010/1 0 

C2 101000/1  0 C5 100000/1 0 C8 110200/1 0 

C3 110200/1 0 C6 102000/1 0 C9 110200/1     0 

مهمترین عامل تکنولوژی  عدم تخصص فنی و طراحی جایگزین برای محصوالت مطابق  با الزامات زیست محیطیمانع،   3با توجه به نتایج حاصل از جدول       

 (عمل تا رفح فاصله)عمل به محیطی زیست مثبت نگرش تبدیل در مشکلدر رتبه دوم و  انرژی/  منابع مصرف کاهش برای طراحی پیچیدگیمحسوب می گردد. 

 در جایگاه سوم قراردارد. . سایرموانع در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

 

 نتیجه گیري -7

 C5 Perron (2113) and Hillary (2115) کمبود منابع انسانی از نظر کمی 5

5 
مشکل در تبدیل نگرش مثبت زیست محیطی به 

 عمل)فاصله حرف تا عمل(
C5 

Revell and Rutherfoord (2115), Hillary 

(2115) and Perron (2113) 

3 
محصوالت عدم تخصص فنی و طراحی جایگزین برای 

 مطابق  با الزامات زیست محیطی
C3 

Perron (2113) and Revell and 

Rutherfoord (2115) 

0 
پیچیدگی طراحی برای استفاده مجدد / بازیافت 

 محصوالت استفاده شده
C0 

Beamon (0777) 

 (0571الفت و همکاران)                 

 C9 Russel (0778) and Perron (2113) پیچیدگی طراحی برای کاهش مصرف منابع / انرژی 9

8 
سازمان در حال حاضر فاقد انعطاف پذیری الزم به 

 منظورایجاد تغییرات جدید در  سیستم
C8    

Revell and Rutherfoord (2115) 

 (0570نیلی پورو همکاران)

7 

عدم دسترسی سازمان به تکنولوژی،فرآیند و مواد 

قبول کردن مناسب ودوستدار محیط زیست برای 

 زنجیره تامین سبز

C7    
Perron (2113) 

 (0570نیلی پورو همکاران)
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ه در همانطور ک گردآوری شده پرداخته شد. نتایج توصیفی  پس از توزیع و تکمیل پرسشنامه توسط خبرگان به بررسی داده های         

 7از دیدگاه اکثر خبرگان این صنعت به منظور پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین سبز  حاکی از این بود که،مشاهده می کنید  0جدول 

 موارد زیر می باشد: مانع تکنولوژیکی  اصلی وجود دارد که شامل 
عدم تمایل صنایع به اقدامات مؤثر زیست  ، دست دادن مزیت رقابتی سازمان ازفتن زنجیره تامین سبز به منظور ترس از شکست برای فرا گر 

عدم تخصص فنی و طراحی جایگزین برای محصوالت مطابق  با ، مشکل در تبدیل نگرش مثبت زیست محیطی به عمل)فاصله حرف تا عمل(، محیطی

 ،پیچیدگی طراحی برای کاهش مصرف منابع / انرژی، ای استفاده مجدد / بازیافت محصوالت استفاده شدهپیچیدگی طراحی بر، الزامات زیست محیطی

عدم دسترسی سازمان به تکنولوژی،فرآیند و مواد مناسب ، سازمان در حال حاضر فاقد انعطاف پذیری الزم به منظورایجاد تغییرات جدید در  سیستم

 . باشدمی مربوطه های تکنولوژی ارتقا نیازمند سازمان شدن سبز برای که است بدیهی. نجیره تامین سبزودوستدار محیط زیست برای قبول کردن ز
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