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 چکیاه

های گونااگونی رر ساحوم ملف ار رر یا ای     های سازمانی، ریسکبا جهانی شدن و افزایش فعالیت
به طاور مداده باا     نیتأم رهیرر زنجها  سکیرش اسایی  ربوط بهم قاتیتحقهای مففاوت وجور رارر. 

ریساک هاای   رر ماورر   ی، راناش مدا   نیا ا مالوه بر. راشفه است یرففار ناررسف یداریموارر مهم پا
. هاد  از ایان پاشوهش    شارمت هاا وجاور رارر    یخساارات بارا   لیو نحوه تحد زنجیره تامین پایدار

باشاد.  های موثر رر زنجیره تامین پایدار رر ی عت مذمور میش اسایی و تعیین میزان اهدیت ریسک
ای )محالعه مفاون، مفا ، مقاا ت،     نوع تحقیق ماربرری و روش گررآوری اطالمات بصورت مفابلانه

مجالت، پایان نامه های مرتبط( بوره است و ریساک هاای موجاور رر زنجیاره تاامین پایادار از ایان        
طریق اسفلراج شدند. رر مرح ه بعد از روش رلفی فازی و تک یک مریفیک اسففاره شده اسات. روش  

جاه اهدیات موامال ماورر محالعاه      سازی و روش مریفیک برای تعیاین رر رلفی فازی به م ظور بومی
و خبرگاان و   اساففاره شاده   یلب ا  یهاا حاوزه فارآورره   هاای م فلا   شرمت از قیتحق نیرر ااست. 

پاشوهش، ماورر    یخبرگا  تیا مرتبط با شرمت ماله، هراز، گال و بهارسفان به م وان جدع نیمفلصص
نفاررر نظار گرففاه     7رر شرمت مذمور،  نیتدرمز و محالعه قرارگرففه شده است. تعدار مل مفلصص

آماده از  افزار امسال تجزیاه و تح یال شاد. نفاایت بدسات      های بدست آمده با اسففاره از نرم. رارهشد
ریسک موثر رر زنجیره تاامین پایادار رر یا عت ماذمور، تحاریم       29رهد مه از بین تحقیق نشان می

دفارین ررجاه اهدیات باا     و مشکالت فره گای رارای م  0503/0رارای بیشفرین ررجه اهدیت با میزان 
 باشد.می 0236/0میزان 
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 وقاو 

یک موضوع جذاب و مورد بحث  1زنجیره تامین پایدار
در  یدارید سه حدوزه پا  آید.در زمینه تحقیقات به شمار می

کده برگرتتده از اواسدته    شودیم یرگیاندازه نیتأم رهیزنج
 یطی، مح یکه ابعاد اقتصاد باشدیم نفعا،یو ذ یمشتر یها

ا،ید ، اطالعدات و جر  هید مواد اول تیریمد یبرا یو اجتماع
 یهدا جنبده  قید تلف دارید پا نیتدام  رهیهستند. زنج یمال یها

سدازما، براسدا     یطد یمح سدت یو ز ی، اجتمداع  یاقتصاد
ماندد، آ، در   دارید به منظور پا یتجار یندهایترآ یهماهنگ

 یهدا جنبده  قید تلف باشد.زنجیره تامین پایددار یدراز مدت م
سدازما، براسدا     یطد یمح سدت یو ز ی، اجتمداع یاقتصداد 
ماندد، آ، در دراز   داریبه منظور پا یتجار ندیترا یهماهنگ

 نیتدأم  رهید زنجدر  یدارید سده حدوزه پا  [. 12] مدت اسدت 
و  یمشدتر  یهدا که برگرتته از اواسدته  شودیم یرگیاندازه

 یو اجتمداع  یطد ی، مح یکه ابعداد اقتصداد   باشدیم نفعا،یذ
 یمدال  یهدا ا،ید ، اطالعدات و جر  هید مواد اول تیریمد یبرا

 یاقتصداد  یهاجنبه قیتلف داریپا نیتام رهیزنج [.24] هستند
 ی  همداهنگ سدازما، براسدا   یطد یمح ستیو ز ی، اجتماع

ماند، آ، در دراز مددت   داریبه منظور پا یتجار یندهایترآ
رهید زنج جداد یا یبه معنا داریپا نیتام رهیزنج[. 11باشد ]یم
 سدت ی، ز یهماهنگ شده با مالحظات اجتمداع  نیتأم یها
 نیبد  یتجدار  یدید کل یهدا سدت  یبدا س  یو اقتصداد  یطیمح

مؤثر و  تیریمد یبرا داریپا نیتام رهیزنج .باشدیم یسازمان
 هید ، ته دیمرتبط با تول یماد یهاا،یکارآمد، اطالعات و جر

 شیبدده منظددور اتدد ا ایددادددمات و محصددو ت،  عیددو توز
 یازهددایو بددرآورده کددرد، ن یریو رقابددت پددذ یسددودآور

 [.21] شده است یطراح نفعا،یذ

 یو رتبه بند یابی، ارز ییشامل شناسا 2سکیر تیریمد
بال استفاده از منابع هماهنگ اطرات است که به دن تیاولو

کاهش ، نظدارت و کنتدرل    یو مقرو، به صرته از منابع برا
 تیرینقش مد[. 14ت ]حوادث ناگوار اس ریتأث ایاحتمال و 

 لید و تحل هیاطرات در سازما، و تج  ییدر شناسا سکیر
کده   باشدیم ستیز طیدر تجارت ، اجتماع و مح ا،یز ریتأث

 نیتدأم  رهید محاتظدت از زنج  یارا بدر  ییدر واقع  راهکارها
 فده یوظ .آورندد یدسدت مد  اطدرات بده   نید در برابر ا داریپا

                                                 
1 . Sustainable Supply Chain 

2 . Risk Management 

و  لید تحل ،ییشناسدا  دار،ید پا نیتام رهیزنج سکیر تیریمد
کنتدرل و نظدارت بدر     ،ییپاسخ گدو  یبرا ییهاحل اهارائه ر

 [.  21] باشدیم یدیو تول یاطرات در چراه اقتصاد
هدا در  در این پژوهش هدف اصدلی شناسدایی ریسدک   

 اتید مطالعه گسدترده در ادب باشد. با زنجیره تامین پایدار می
 یهاسکیر سپس شدند. ییموثر شناسا یهاسکیر ،قیتحق

 لبندی  عیاز نظرات ابرگا، صدنا  یریگشده با بهره ییشناسا
ها بدرای مراحدل   ند تا از آ،شدی سازیاستا، مازندرا،، بوم

یدت آنهدا از   بعد استفاده کندی  کده بدرای مید ا، درجده اهم     
تکنیک کریتیک استفاده شده است کده ایدن تکنیدک مید ا،     

و  ۳تضدداد و مقایسدده را بدده ترتیددب بددا ضددریب همبسددتگی 
دهدد کده بدرای اولدین بدار توسدط       نشا، می 4انحراف معیار

  ارائه شد. 1995در سال  5دیاکو کی

 وبانی نظد  و پیشین  تحقیق

در این قسمت از پدژوهش بده ترتیدب بده موضدوعاتی      
و، زنجیره تامین، پایداری، زنجیره تامین پایدار، ریسدک،  چ

 شود.های زنجیره تامین پایدار پردااته میریسک
 کید ، شدامل  یدگید چی، حدداقل سدطپ پ  نیتدأم  رهیزنج

ا،یدر جر ماًیاست که مستق یکننده و مشتر نیشرکت ، تأم
دسددت از اطالعددات ، ادددمات ،  نییبا دسددت و پددا یهددا

 یمشخصدده اصددل شددرکت دارد. یمحصددو ت و امددور مددال
 ینهادها نیا نیب هاتیتعال یهماهنگ نیتأم رهیزنج تیریمد

 نیاطالعدات بد   یبه اشتراک گذار است. گریکدیوابسته به 
 یساز کپارچهیکننده و  هیته قیاز طر نیتأم رهیزنج یشرکا
شدود و  یمد  یاارج طیدر شرا دید شی، باعث ات ا یمشتر
 یهدا رهید را در زنج یتدر عیبهتر و سر یریگ یتصم نیبنابرا
 [.   20] کندیتراه  م نیتأم

های ری تنها از طریق تعالیت و عملکرددستیابی به پایدا
، 6متدل  اود شرکت میسر نمیباشد. شرکت هایی مانند اپدل، 

نمونه های تراوانی از شرکت هایی است کده   8نایک، 7نسل

                                                 
۳ . Correlation Coefficient 

4 . Standard deviation 

5 . Diakoulaki 

6 . Mattel 

7 . Nestel 

8 . Nike 
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 هاي منتخب صنایع لبنی با استفایه از نظریه کریتیکهاي موثر یر زنجیره تامین پایدار یر شرکتو تعیین ریسک شناسایی

مسائل نااوشایندی بر اثر تعالیدت شدرکای زنجیدره تدامین     
و عدم توجه به پایداری در زنجیره تدامین بدرای آنهدا     شا،

[. پایدداری یدک نیداز حیداتی و مهد  بدرای       5پدیدار شدد ] 
باشد و ایجاد پیشرتت پایدار یدک هددف   تعالیت بشری می

باشد. پایداری در اکثر زمینه کلیدی برای پیشرتت بشری می
ها مانند مهندسی، طراحدی و اولیدد پراکندده شدده اسدت و      

نندگا، بیش از پیش درگیر مفهوم پایداری شده اندد  تولید ک
[۳.] 

دوره  کید به عنوا، ظهور  داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد
،  یطد یدر نظدر گرتتده شدده اسدت کده عملکدرد مح       دیجد

آنچه  ایشود یرا شامل م یسه  اقتصاد و یعملکرد اجتماع
شدده   ادید  دارید از آ، به عنوا، تقاطع سه حدوزه توسدعه پا  

 یهدا ا،ید جر تیریمدد  ت زنجیره تامین پایددار مدیری است.

 نیبد  یهمکدار  نیو همچند  یاهیو سدرما  ی، اطالعدات  یماد
ضدمن در نظدر گدرتتن     نیتدأم  رهید ها در امتداد زنجشرکت

و  یکه از ال امات مشتر ی استداریاهداف از هر سه بعد پا
، شددفاف و  کیادغددام اسددتراتژ شددود.یحاصددل مدد نفعددا،یذ

 یو اقتصداد  یطد یمح سدت ی، ز یعبه اهداف اجتما یابیدست
 یدیددکل یندددهایترآ یسددتمیس یسددازما، در همدداهنگ کیدد

بلندد   یبهبدود عملکدرد اقتصداد    یبدرا  یسازمان نیب یتجار
[. 12باشدد ] می آ، نیتأم رهیو زنج یترد یهامدت شرکت

که  یتواند مؤثر باشد. شرکتیبا  نم سکیبا ر نیتأم رهیزنج
را  سدک یر تیریندد و مدد  کیتنها راندما، بدا  را دنبدال مد   

شوند میدورا، محکوم به شکست  نی، در ا ردیگیم دهیناد
[17  .] 
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ادغدام داوطلبانده    قیهماهنگ از طر نیتأم رهیزنج جادیا

سدت  یبا س یو اجتماع یطیمح ستی، ز یمالحظات اقتصاد
 یبدرا  کده  شدده  یطراحد  یسازمان نیب یتجار یدیکل یها
و  ی، اطالعدات یمداد  یهاا،یجر در کارآمد و مؤثر ،تیریمد

 اید محصدو ت   عید و توز دید ، تول هید مرتبط با ته یاهیسرما
و بهبدود   نفعدا، یکرد، ال امدات ذ  برآوردهادمات به منظور 

سدازما، در کوتداه    یو تاب آور یری، رقابت پذ یسودآور
باشد. مدیریت زنجیره تدامین پایددار   می ت و بلند مدتمد

دهد تا بتوانند ادود   یها قرار مسازما، اریرا در اات یترصت
در  یرقابت تیم  کی نیکنند ، بنابرا  یاود متما بیرا از رق

 [.  12] کندیبازار تراه  م
 یداریمرتبط با پا ریو تأث سکیر تیریبهبود مد یابیارز
 رهید زنج را،یو مدد  سدک یر یاب ارهدا  یآنها برا ییو شناسا

اعتبدار   شده اسدت.  لیتبد یمهم اری، به موضوعات بسنیتأم
یبهبود م نا،یبا کاهش عدم اطم سکیر تیریمد ماتیتصم

حدال   نیو در عد  نیتدأم  رهیزنج یداریپا شیات ا ی. براابدی
کده   یو عوامل نا،یآ، ، عدم اطم یریپذ بیکاهش آس یبرا

[. 15] در نظر گرتته شدود  دید باشونیم سکیر جادیباعث ا
 تید توانندد باعدث عددم موتق   ی، اطدرات مد   نیعالوه بر ا

بر عملکدرد   یداریمعن ریتوانند تأثیشوند و م نیتأم رهیزنج
را  ندا، یکده عددم اطم   یداریپا  یمفاه سازما، داشته باشند.

 ندا، یاگر عدم اطم هستند. ابیکم اتیدهد در ادبیم پیتوض
آ، در مورد مشکالت ااص  لیو تحل هیبدو، تطابق با تج 

نامشخص باشد ، و اگر مطالعات تقط به نفع  جیاز نتا یناش
 سدک یر تیریمدد  فهیوظ .ستیباشند ، مورد توجه ن سکیر

 ییهدا و ارائه راه حل لیتحل ،ییشناسا دار،یپا نیتام رهیزنج
 هکنترل و نظارت بدر اطدرات در چراد    ،ییپاسخ گو یبرا

 [.21اشد ]بیم یدیو تول یاقتصاد
هدای مختلدم میتدوا، مددل     با توجه به ادبیات پژوهش

 نشا، داد. 1بصورت شکلمفهومی پژوهش حاضر را 
هایی در این حوزه صورت گرتته که میتوا، بده  پژوهش

 برای از آنها اشاره کرد:
  (، تحقیقی تحت عندوا،  2020) 1عبدالباسط و محمد

بدرای   ۳و کریتیدک  2یک مدل پلیتوژنیک جدید از تاپسدیس 

                                                 
1 . M Abdel-Basset & R Mohamed 

2 . TOPSIS 

روش اندد.  مدیریت ریسک زنجیره تامین پایدار ارائه نمدوده 
چندد   یریگ  یاز روش تصم یبیمقاله ترک نیارائه شده در ا

 است.کریتیک و  تاپسیس کیبر تکن یمبتن کیتوژنیپل هاریمع

هدف این تحقیق برآورد کدرد، مددیریت ریسدک زنجیدره     
مطالعده  تامین پایدار است. برای ارزیابی مدل پیشدنهادی از  

موردی اسدتفاده نمودندد کده شدرکت تجهید ات مخدابراتی       
 یابید ارز یبرا اریهر مع تیدهد اهم ینشا، م جینتامیباشد. 

گ ینه سه  یو رتبه بند مدیریت ریسک زنجیره تامین پایدار
ترین معیار ر چگونه است که مه ارتباط از راه دو  اتیتجه

 باشد.در این حوزه ریسک مالی می

   (، موضوعی تحت عنوا، 2020) 4همکارا،تیسنگ و
از  تید در سدهامدارا،: حما  دارید پا نیتدام  رهید زنج تیریمد
 یهدا در صدنعت مراقبدت   ندیترآ تیریو مد داریپا تیریمد

 یمطالعه از روش دلف نیامطرح نمودند.  تنامیدر و یبهداشت
و از  کندد یاستفاده م ارهایاز مع یامجموعه دییتا یبرا یتاز
یآ، اسدتفاده مد   یهاجنبه دییتا یبرا یاکتشات یعامل لیتحل
 هید بدا نظر  بید سدهام دار را در ترک  هید مطالعه نظر نی. اکند

 یریگ یتصم یابیو ارز یابیو روش ارز یتاز یهامجموعه
. کندد یاعمدال مد   هدا یژگیو نیب قابلروابط مت یبررس یبرا
 تیریو مدد  دارید پا نیتدام  تیریکه مدد  دهدینشا، م جینتا
در صدنعت   یگذارهیهستند. بهبود سرما یل اصلعام ندیترآ

مددنعکس  میکدده در تعامددل ضددع ،یبهداشددت یهددامراقبددت
 است،شده
  ،(، موضوعی تحدت عندوا،   2019) 5مونیر و همکارا
: تعدال  یاتید و عملکدرد عمل  نیتدام  رهیزنج سکیر تیریمد

را ارائده نمودندد.    نیتدام  رهید زنج یکپدارچگ یکرد، نقدش  
زیابی روابدط بدین ریسدک هدا از     تکنیک پیشنهادی برای ار

 دگاهیددمقالده براسدا  د   نید ادیمتدل اسدتفاده شدده اسددت.    
سدااته شدده و ارتبداط     سکیر تیریپردازش اطالعات مد

را  نیتدأم  رهیزنج سکیر تیریو مد نیتأم رهیادغام زنج نیب
 یحداک  جیکند. نتدا  یم یبررس یاتیبهبود عملکرد عمل یبرا

 یتدا حدد   تدامین مدیریت ریسدک زنجیدره   از آ، است که 
میتواند است و  یاتیو عملکرد عمل یادغام داال نیواسطه ب

                                                                        
۳ . CRITIC 

4 . Tseng et al 

5 . Munir et al 
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و عملکرد  یکننده و ادغام مشتر نیتأمواسطه ی کاملی بین 
 باشد.  یاتیعمل

  ،(، موضددوعی بددا عنددوا،  2019) 1علددی و همکددارا
هدا در زنجیدره تدامین مدواد     چارچوبی برای ارزیابی ریسک

 اند.غذایی انجام دادهوادهای کاهش ضایعات مغذایی: پیامد
بدر   یمبتند  یمعاد ت سدااتار  یمقاله ، از مدل ساز نیدر ا
با اسدتفاده   اتتهیتوسعه  یها هیترض شیآزما یبرا انسیکوار

مددل   به دست آمده است. یدیشرکت تول 9۳1 یاز داده ها
بده   یبدرا  دارید پا یتجار استیس کی جادیا یبرا یشنهادیپ

 یتدرآور  یدر شرکتها ییغذامواد  عاتیحداقل رساند، ضا
 یمد  جینتدا  نید ا .شدود  یدر بنگالدش اعمال م ییمواد غذا
 یاسدتراتژ  نیتددو  یو دست اندرکارا، را برا را،یتواند مد

شدده   ییکداهش اطدرات شناسدا    یبدرا  ریانعطاف پذ یها
را بده   ییمدواد غدذا   نهدر رتت قیطر نیکند ، از ا ییراهنما

مدواد   یداریو پا تیمن، ا یمنیرساند و منجر به ا یحداقل م
مددل ارائده    شدود.  یمد  ییمواد غذا نیتأم رهیدر زنج ییغذا

گسدترش   یدارید پا سکیپردااتن به ر یتواند برا یشده م
، نظدارت ، کنتدرل    ی یبرنامه ر یبرااینترنت اشیا  باو  اتتهی

 کپارچده ی یدر زما، واقعد  نیتأم یها رهیزنج یساز نهیو به
 گردد.
  ،(، پژوهشددی تحددت 2018) 2رسددت  زاده و همکددارا

عنوا، ارزیابی مددیریت ریسدک زنجیدره تدامین پایددار بدا       
استفاده هم ما، از روش هدای کریتیدک تدازی و تاپسدیس     

 یابید ارز یبدرا  یچدارچوب  جادیمطالعه با هدف ا نیاتازی. 
روشی که در  .باشدمی داریپا نیمات رهیزنج سکیر تیریمد

 یرید گ  یمتصد  کدرد یرو کاین پژوهش انجام شده است ی
 و تاپسدیس  کید بدر اسدا  تکن   کپارچده ی یتاز اریچند مع
معیدار و   44عامدل و   7در این پژوهش از  .میباشد کریتیک

برای ارزیابی نهایی مدیریت ریسک زنجیدره تدامین پایددار    
دهد کده مهمتدرین معیدار    استفاده شده است. نتایج نشا، می

، آ تترتیدب: اطدرات تجهید ات و ماشدین    در هر عامل به
کننده های اصلی، نوسانات تقاضدا، اطدرات   شکست تامین

سیاسددت دولددت، امنیددت سیسددت  اطالعددات، مشددکالت    
اقتصادی، عدم نفدوذ مناسدب تاضدالب میباشدد.در ضدمن      

 بهترین گ ینه برای شرکت ها مجتمع نوری است.

                                                 
1 . Ali et al 

2 . Rostamzadeh et al 

  ،(، موضددوعی بددا عنددوا، 2017) ۳سددانگ و همکددارا
یدره تدامین   شناسایی عوامل حیداتی اطدرات مددیریت زنج   

پایدار: یک روش تج یه و تحلیل روابط مقداومتی حدسدی   
 4انجام داده اندد. بدرای حدل ایدن مشدکل از روش دیمتدل      

دهدد کده  نداتوانی در    استفاده شده است. نتدایج نشدا، مدی   
انتخاب درست تامین کننده ها مهمترین و وا  تدرین عامدل   
اطر در مدیریت زنجیره تامین پایدار اسدت  چدو، تدامین    
کننده نقش مهمی در انتخاب و دستیابی به ابعاد اجتمداعی،  
محیطی، و سود اقتصادی برای مدیریت زنجیره تامین پایدار 

 دارد. 

  ( ،مقاله ای تحدت عندوا،   1400صمیمی و همکارا )
هددای زنجیددره تددامین در  بندددی ریسددکشناسددایی و رتبدده

سدا  های دولتی شهر تهرا، براهای دیجیتالی دانشگاهکتابخانه
اند. هدف از این پدژوهش  انجام داده ۳1000استاندارد ای و 
های زنجیره تدامین در مطالعده   بندی ریسکشناسایی و رتبه

باشد. در این پدژوهش ابتددا پدر اهمیدت     موردی مذکور می
ها شناسایی شدند و با استفاده از تنو، آنتروپی ترین ریسک

بده بنددی   دهی و از تاپسیس تازی برای رتشانو، برای وز،
استفاده کردند. سپس در نتایج کلی این پژوهش بده تحلیدل   

 ها پردااتند.ریسک

  (، مقاله ای بدا ندام ارائده    1۳99زاده و همکارا، )قلی
های زنجیره تامین پایدار الگوی تحلیل کیفی تعاملی ریسک

بنیدا، مطدرح کردندد    های دانشتناوری اطالعات در شرکت
نوا، است. روشدی کده در   که هدف پژوهش ه  به همین ع

ایددن پددژوهش اسددتفاده شددد   تحلیددل تراترکیددب و دلفددی  
باشد. نتدایج نشدا، داده اسدت کده تحلیدل روابدط بدین        می

هدای تاییدشدده   پیوندها و تاثیرگدذاری سیسدتمی بدا گد اره    
هدا و  تدرین گد اره  صورت پذیرتت و بر این اسا  محدرک 

پایدار مینتاهای زنجیرههای مربوط به هریک از ریسکپیامد
 بنیا، مشخص شد.های دانشاطالعات در شرکتتناوری

  (،موضوعی با عنوا، ارزیدابی  1۳98ترخ و همکارا ،)
های زنجیره تامین پایدار با روش تحلیدل حدا ت و   ریسک

د یل شکست در محیط تازی)مطالعه موردی: صبا باطری( 
انجام داده اند. هدف این پدژوهش گسدترش یدک رویکدرد     

                                                 
۳ . Song et al 

4 . Decision making trial and evaluation laboratory 

(DEMATEL) 
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برای شناسایی و اولویت بندی ریسک های موجود در بدیع 
زنجیره تامین پایدار با اسدتفاده از روش تحلیدل حدا ت و    
د یل شکست  است. در ایدن پدژوهش از اعدداد اولویدت     
ریسک تازی برای بررسی حدا ت شکسدت اسدتفاده شدده     
است. نتایج مشخص شد کده رویکدرد پیشدنهادی قدادر بده      

 نتایج مشابه است.. کارایی محاسباتی با  با

  ( ،پژوهشی با ندام  1۳98نوری و همکارا ،) یطراحد 
در  تید قطع با در نظر گرتتن عددم  داریپا نیتأم رهیزنج کی
 نید در امطدرح نمودندد.    کننددگا،  نیمربوط به تدأم  سکیر

منظدور   مخدتلط بده   یاطد  ی ید ر مدل برنامه کی، پژوهش
کمتدر   برایمدل،  نی. امطرح شد سب  نیتأم رهیزنج یطراح

 سدک یو ر یا گلخانده  یانتشار گازهدا   ا،یم ،سااتن ه ینه
 رگدذار یتأث معیار وا ترینکه  کندمشخص می جینتا .میباشد

 یپارامترهدا  چو،، میباشد سکیر در مقدار تابع هدف، تابع
 .اندمواجه شده تیقطع آ، با عدم

  ( ،پژوهشددی تحددت 1۳98حسددین زاده و همکددارا ،)
شرکت  نیتأم رهیزنج یها سکیر لیو تحل ییشناساعنوا، 

 کدرد یاز مددل کدوزو و رو   یریگ بهره با پایسا یاودروساز
ی مطدرح کردندد. هددف ایدن     اجتمداع  یهدا  شدبکه  لیتحل

پددژوهش، شناسددایی و ارزیددابی ریسددک هددای موجددود در  
زنجیره تامین شدرکت ادودرو سدازی سدایپا بدرای تعیدین       
ز ریسک های بحرانی و اتخاذ تصمی  مناسب برای هریک ا

 حاصدل بدا بهدره    جینتدا  تید . درنهادسته های شده میباشد. 
و  لیددو تحل هیددتج  عملکددرد -تیدداهم سیاز مدداتر یریددگ

 21 ل،یتحل جیبه نتا ارائه شده است. باتوجه  زم ماتیتصم
 ،یاقتصداد  -یمدال  یهدا  دسدته  هدا در  سکیدرصد از کل ر

 و حمل و نقل قرار دارند. ،یتعاالاط کنندگا،، نیتأم

  (، پژوهشی با عندوا،  1۳97شه و همکارا، )رعیت پی
 یریددگ  یو تصددم یفددیک ،یبددیترک کددردیرو یریبکددارگ
در  دارید پا نیتدأم  رهید مددل زنج  هید ارا منظور به ارهیچندمع
هدف از پدژوهش حاضدر،   ی مطرح کردند. میپتروش عیصنا

و اولویت بندی شااص های زنجیره تامین پایدار  ییشناسا
کدرد مقالده، اکتشداتی و    در صنعت پتروشیمی میباشدد. روی 

توصیفی با استفاده از تکنیک آمیخته برای گردآوری و آنالی  
باشد. معیارهای مشدخص شدده براسدا  روش   داده ها می

ای تازی، دیمتل و ترآیند تحلیدل شدبکه   _های کمی دلفی 
اندد. نتدایج تحقیدق بدرای تصدمی  گیرنددگا، در       آنالی  شده

بردهدای اداره زنجیدره   اولویت بندی مندابع، اقددامات و راه  

 تامین مفید است.

  (،پژوهشددی تحددت 1۳96عددال  تبریدد  و همکددارا ،)
عنوا، بررسی و تج یده و تحلیدل ریسدک هدای مددیریت      

انجدام داده  زنجیره تامین پایدار بر پایه روش سوآرای تازی
های حقیق شناسایی و اولویت بندی ریسکاند. هدف این ت

-با استفاده از روش تصدمی  موجود در زنجیره تامین پایدار 

گیری چند شااصه تازی سوارا که به عنوا، یکی از جدیدد  
باشد، است. نتایج ترین روش های تصمی  گیری مطرح می

نشا، دهنده پژوهش آ، بدود کده ابعداد ریسدک اجتمداعی،      
ریسک زیست محیطی و ریسک اقتصادی و عوامدل نقد    
 ااالق در کسب و کدار، آلدودگی زیسدت محیطدی و عددم     
تحقق تعهد اجتماعی به ترتیب به عنوا، حیاتی ترین ابعداد  
و عوامل ریسدک هدای پایدداری در زنجیدره تدامین گدروه       

 صنعتی اروند هستند.

 روش شناسی پژوهش

 یوکدداربرد یفیحاضددر از لحدداف هدددف، توصدد قیددتحق
روش گردآوری اطالعدات بصدورت کتابخانده ای    . باشدیم

پایدا، نامده هدای    )مطالعه متو،، کتدب، مقدا ت، مجدالت،    
مرتبط( بوده است و ریسک های موجود در زنجیدره تدامین   

هددف   جده، ینت یبرمبناپایدار از این طریق استخراج شدند. 
در جهدت حدل    ییهدا ترمدول  پژوهش استفاده از نیا یاصل

جامعه آماری این تحقیدق   هاست.مسائل ومشکالت سازما،
تا، ابره در شرکت های منتخدب در صدنایع لبندی اسد     7را 

باشدد. در  مازندرا، در حوزه بازرگانی و بانک اطالعاتی می
سدازی و  پرسشنامه که یکی مربوط به بومی 2این تحقیق از 

دیگری مربوط به ماتریس تصمی  است، اسدتفاده شدده کده    
توسط جامعه آماری مذکور تکمیل گردید. دلفدی تدازی بده    

سدازی و روش کریتیدک بدرای تعیدین درجده      منظور بدومی 
شدرکت  از قیتحق نیدر ات عوامل مورد مطالعه است. اهمی

و  اسدتفاده شدده   یلبند  یهدا حدوزه تدرآورده   های منتخدب 
مرتبط با شرکت کالده، هدراز، گدال و     نیابرگا، و متخصص

پژوهش، مورد تمرک  و  یابرگ تیبهارستا، به عنوا، جمع
هدای بدسدت آمدده بدا     . دادهمطالعه قرارگرتتده شدده اسدت   

 ار اکسل تج یه و تحلیل شد. ترآیند انجدام  اتاستفاده از نرم
 آورده شده است: 1پژوهش در جدول 

 فرآیند انجام پژوهش 1جدول 
 ربزرر گام ها
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 ادبیات تحقیق شناسایی ریسک های موثر 

 دلفی تازی سازیبومی

 کریتیک های موثردرجه اهمیت ریسک

تدوا، منبدع    یرا م ارهای، مع یریگ  یدر مشکالت تصم
  ا،ید تواندد م  یمد  ارهدا یوز، مع تید اهم. دانست اطالعات

 نید به ا. از آنها را منعکس کند کیاطالعات موجود در هر 
 یبدرا  یروشد  کریتیدک  شدود.  یگفته مد  "وز، هدف"وز، 
گیددری تصددمی در مشددکالت  ارهددایمع هدددفوز،  نیددیتع

روش ،  نیددبدسددت آمددده از ا یوزنهددا اسددت. چندددمعیاره
 شدوند.  یرا شدامل مد   رهاایمع نیو تضاد ب اریهر مع مقایسه
 یدر نظدر گرتتده مد    معیاربا انحراف  ارهایمع مقایسهشدت 
 یمد  یریاندازه گ یهمبستگ بیآنها با ضر نیب تضادشود و 
 یتداز  طیمحد  کید روش را در  نید بخدش ا  نید در ا شود.

 [.21]  یده یگسترش م
 [16مراحل به شرح زیر است ]

 مرحله اول: تشکیل ماتریس تصمی 

استفاده از ترمول زیر نرمال سدازی صدورت   مرحله دوم: با 
میگیرد. برای نرمال سازی از ترمول زیر اسدتفاده میشدود و   

 قرار میگیرد. 1تا0کلیه درایه ها بین 

                       ( 1رابطه )
min

ij j

max min
j j

X -X
ND=

X -X
 

( و ضددریب مرحلدده سددوم: محاسددبه انحددراف معیددار ) 
ستگی )همب

ijr) 
مرحله چهدارم: بدا اسدتفاده از ترمدول زیدر وز، معیدار هدا        

 مشخص میشود.

j                             (2رابطه ) ijC = (1-r ) 
 

j                                    ( ۳رابطه )
mj

j
i=1

C
W =

C
 

 یتیک فازیخالصه مراحل کر 2جدول 

 تشکیل ماتریس تصمی 

 نرمال سازی ماتریس تصمی 

( و ضریب همبستگی )محاسبه انحراف معیار )
ijr) 

 تعیین وز، نهایی

 

 نتایج

های مدوثر در  با مرور ادبیات تحقیق، تعدادی از ریسک
ایی شدند. به منظور شناس ۳زنجیره تامین پایدار طبق جدول

سازی این ریسک ها از تکنیدک دلفدی تدازی اسدتفاده     بومی
هدا  شده است و  و همچنین برای شناسایی دقیق این ریسک

هددای منتخددب در صددنایع لبنددی اسددتا، از ابرگددا، شددرکت
مازندرا، استفاده شده است تا با نظرات آنها مید ا، مدرتبط   

رایط کشدور و  بود، عوامل موجود را با توجه به محیط و ش
 صنعت اود، تعیین نمایند. 

  لفی فاز 

معیدار، اسدتفاده    یسداز یبوم یاز پرسشنامه گام نیدر ا
هرکددام از آنهدا را    تیکه اهم شداواستهو از ابرگا،  شد
 پسکه  ییهاسکیبا انجام محاسبات، ر تی. درنهانمایندا،یب

 یشتریمقدار ب ییزدایابرگا، و تاز دگاهید یتاز عیاز تجم
 .آمده است 4شدند که در جدول از حد آستانه داشتند، انتخاب

، 5پس از تج یه و تحلیل نظدرات ابرگدا، در جددول    
های موثر زنجیره تدامین پایددار در صدنعت مدذکور     ریسک

 شناسایی شدند.

 های شناسایی شده از ادبیات پژوهشریسک 3جدول 

 ونبع وعیار بُعا

 محیطیزیست

 [21[، ]7[، ]10][، 22] بالیای طبیعی

 [22] استفاده ناکارا از منابع )مواد اولیه، مالی، انسانی و...(

 [ 10[، ]22] آلودگی محیط زیست

 [22] تولید زباله های اطرناک

 [10] کمبود آب
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 [10] مصرف انرژی

 [10] انتشار گازهای گلخانه ای

 

 های شناسایی شده از ادبیات پژوهشریسک 3جدول ادامه 

 ونبع وعیار بُعا

 اجتماعی

 [22] محیط کار ناسال 

 [22] نق  حقوق بشر

 [22] عدم تحقق تعهد اجتماعی

 [22] نق  ااالق کسب و کار

 [21] مشکالت ترهنگی

 اقتصادی

 [22] نوسانات قیمت و ه ینه

 [21[، ]22] تورم و تغییرات نرخ ارز

 [22] ی تجاریازدست داد، اعتبار و آسیب دید، به برندها

 [18] تحری 

 [18] بحرا، های مالی

 [10] ترار مالیاتی

 [10] تغییرات نامطلوب در مقررات صنعت

 [22[، ]10] کاهش سه  بازار

 [10] بی ثباتی بازار مالی

 [10] قیمت سوات

 عملیاتی

 [10[ ]22] عدم اطمینا، عرضه و تقاضا

 [10] اطای اپراتور

 [10] تجهی ات اصلیاز بین رتتن 

 [10[، ]22] کمبود دانش پایداری

 [10] ااتالل در اط تولید

 [10[، ]22] ناتوانی در انتخاب درست تامین کننده

 تولید پایدار

 [21] طراحی ضعیم محصول

 [21] کیفیت نامناسب

 [21] برنامه ری ی ضعیم

 [21] اطای پیش بینی

 [21] اعتصاب کارگری

 [21] اشین آ ت و تجهی اتارابی م

 [21] تغییر در تنآوری

 عرضه پایدار
 [10[، ]21] موجودی

 [21] کمبود منابع )مواد اولیه، مالی، انسانی و...(
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 [21] عدم موتقیت تامین کنندگا، کلیدی

 [21] ناتوانی در برآورد، اواسته ها مشتری

 

 

 پژوهش های شناسایی شده از ادبیاتریسک 3جدول ادامه 

 ونبع وعیار بُعا

 سازمانی

 [21] ناتوانی در سیاست های مدیریت

 [21] سیاست های ضعیم دولت

 [10[، ]21] اطای انسانی

 [21] روابط متقابل ضعیم بین شرکای زنجیره تامین

 توزیع پایدار

 [21] کیفیت نامناسب جاده ها

 [21] قابلیت تج یه پذیری محصول

 [21] کاهش تقاضا

 [21] برگشت محصول از سوی مشتری

 بازیاتت

 [21] آلودگی آب زیر زمینی

 [21] مشکالت ناشی از طراحی مجدد محصول

 [19] ظرتیت مراک  بازیاتت

 تناوری اطالعات

 [10[، ]21] امنیت ضعیم تناوری اطالعات

 [21] اثر شالقی

 [21] عدم موتقیت سیست  تناوری اطالعات

 [10] اطالعاتاشتراک گذاری 

 [10] ویرو  کامپیوتری
  

 دلفی فازی 4جدول 

 بعد زیست محیطی
  میانگین 

 قبول یا ری ییفازي
l m u 

/0 0/9 0/74 0/5۳ بالیای طبیعی ۳7  قبول 

 قبول 0/725 0/89 0/75 0/5۳ استفاده ناکارا از منابع )مواد اولیه، مالی، انسانی و...(

/0 0/56 آلودگی محیط زیست 57  قبول 0/7۳ 0/87 

 رد 0/58 0/75 0/6 0/41 تولید زباله های اطرناک

 قبول 0/7۳ 0/88 0/75 0/55 کمبود آب

/0 0/82 0/65 0/46 مصرف انرژی 46  رد 

 رد 0/58 0/77 0/60 0/۳8 انتشار گازهای گلخانه ای

/0 0/89 0/74 0/52 محیط کار ناسال  27  قبول 

 رد 0/56 0/75 0/58 0/۳6 نق  حقوق بشر
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 رد 0/55 0/76 0/56 0/۳4 عدم تحقق تعهد اجتماعی

 قبول 0/71 0/89 0/7۳ 0/51 نق  ااالق کسب و کار

/0 0/87 0/7۳ 0/5۳ مشکالت ترهنگی 27  قبول 

 رد 0/61 0/81 0/62 0/40 نوسانات قیمت و ه ینه

 دلفی فازی: 4ادامه جدول 

 بعد زیست محیطی
  میانگین 

 قبول یا ری ییفازي
l m u 

 قبول 0/82 0/96 0/85 0/66 تورم و تغییرات نرخ ارز

 قبول 0/8۳ 0/95 0/86 0/7 ازدست داد، اعتبار و آسیب دید، به برندهای تجاری

 قبول 0/75 0/89 0/76 0/6 تحری 

 قبول 0/80 0/95 0/8۳ 0/64 بحرا، های مالی

 رد 0/59 0/79 0/59 0/۳8 ترار مالیاتی

 رد 0/61 0/8 0/62 0/40 رات صنعتتغییرات نامطلوب در مقر

 رد 0/59 0/77 0/60 0/40 کاهش سه  بازار

 رد 0/58 0/77 0/60 0/۳8 بی ثباتی بازار مالی

 رد 0/61 0/81 0/62 0/40 قیمت سوات

 رد 0/57 0/76 0/58 0/۳7 عدم اطمینا، عرضه و تقاضا

 قبول 0/7۳ 0/9 0/75 0/55 اطای اپراتور

 رد 0/55 0/7۳ 0/56 0/۳7 اصلیاز بین رتتن تجهی ات 

 قبول 0/7۳ 0/9 0/75 0/55 کمبود دانش پایداری

/0 0/9 0/74 0/57 ااتالل در اط تولید 47  قبول 

 رد 0/62 0/79 0/6۳ 0/45 ناتوانی در انتخاب درست تامین کننده

 قبول 0/7۳ 0/88 0/75 0/55 طراحی ضعیم محصول

 قبول 0/78 0/9۳ 0/8 0/60 کیفیت نامناسب

 رد 0/60 0/81 0/60 0/۳8 برنامه ری ی ضعیم

 رد 0/59 0/80 0/60 0/۳9 اطای پیش بینی

 رد 0/60 0/77 0/62 0/42 اعتصاب کارگری

 قبول 0/72 0/885 0/74 0/545 ارابی ماشین آ ت و تجهی ات

 رد 0/64 0/815 0/645 0/46 تغییر در تنآوری

 رد 0/61 0/78 0/6۳ 0/42 موجودی

/0 0/89 0/74 0/52 بع )مواد اولیه، مالی، انسانی و...(کمبود منا 27  قبول 

 رد 0/59 0/78 0/59 0/۳9 عدم موتقیت تامین کنندگا، کلیدی

 قبول 0/71 0/89 0/7۳ 0/51 اواسته ها مشتری ناتوانی در برآورد،
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 رد 0/59 0/80 0/60 0/۳9 ناتوانی در سیاست های مدیریت

 قبول 0/72 0/9 0/74 0/5۳ سیاست های ضعیم دولت

/0 0/88 0/72 0/5 اطای انسانی 17  قبول 

/0 0/9 0/74 0/5۳ روابط متقابل ضعیم بین شرکای زنجیره تامین ۳7  قبول 

 

 دلفی فازی: 4ادامه جدول 

 بعد زیست محیطی
  میانگین 

 قبول یا ری ییفازي
l m u 

/0 0/89 0/74 0/50 کیفیت نامناسب جاده ها 27  قبول 

 رد 0/50 0/67 0/51 0/۳2 ج یه پذیری محصولقابلیت ت

/0 0/88 0/74 0/54 کاهش تقاضا ۳7  قبول 

/0 0/88 0/74 0/54 برگشت محصول از سوی مشتری ۳7  قبول 

/0 0/86 0/75 0/59 آلودگی آب زیر زمینی 47  قبول 

 قبول 0/72 0/88 0/7۳ 0/55 مشکالت ناشی از طراحی مجدد محصول

/0 ظرتیت مراک  بازیاتت 44  رد 0/6۳ 0/81 0/64 

 قبول 0/74 0/91 0/76 0/56 امنیت ضعیم تناوری اطالعات

 رد 0/66 0/8۳ 0/67 0/48 اثر شالقی

/0 0/9 0/74 0/57 عدم موتقیت سیست  تناوری اطالعات 47  قبول 

 رد 0/57 0/78 0/57 0/۳6 اشتراک گذاری اطالعات

/0 0/70 0/49 0/۳1 ویرو  کامپیوتری 15  رد 
    

 ریسک های موثر 5ل جدو

 نام معایل ریسک هاي موثر

 C1 بالیای طبیعی
 C2 استفاده ناکارا از منابع )مواد اولیه، مالی، انسانی و...(

 C3 آلودگی محیط زیست
 C4 کمبود آب

 C5 محیط کار ناسال 
 C6 نق  ااالق کسب و کار

 C7 مشکالت ترهنگی
 C8 نورم و تغییرات نرخ ارز

 C9 عتبار و آسیب دید، به برند های تجاریاز دست داد، ا
 C10 تحری 

 C11 بحرا، های مالی
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 C12 اطای اپراتور
 C13 کمبود دانش پایداری
 C14 ااتالل در اط تولید

 C15 طراحی ضعیم محصول
 C16 کیفیت نامناسب

 C17 ارابی ماشین آ ت و تجهی ات

 ریسک های موثر: 5ادامه جدول 

 معایلنام  ریسک هاي موثر

 C18 کمبود منابع )مواد اولیه، مالی، انسانی و...(

 C19 ناتوانی در برآورد، اواسته ها مشتری

 C20 سیاست های ضعیم دولت

 C21 اطای انسانی

 C22 روابط متقابل ضعیم بین شرکای زنجیره تامین

 C23 کیفیت نامناسب جاده ها

 C24 کاهش تقاضا

 C25 برگشت محصول از سوی مشتری

 C26 آلودگی آب زیرزمینی

 C27 مشکالت ناشی از طراحی مجدد محصول

 C28 امنیت ضعیم تناوری اطالعات

 C29 عدم موتقیت سیست  تناوری اطالعات

 

  دیتیک

در این بخدش از پدژوهش بده مطالعده درجده اهمیدت       
های موثر در زنجیره تامین پایدار در صدنعت مدورد   ریسک
کریتیک استفاده شده است. در  پردازی  که از تکنیکنظر می

این بخش باید از پرسشنامه ماتریس تصمی  اسدتفاده شدود.   
هدای منتخدب در صدنایع    این پرسشنامه ن د ابرگا، شرکت

لبنی استا، مازندرا، )کاله، هدراز، بهارسدتا،، گدال( هسدتند     
آوری نظدرات ابرگدا،   قرار داده شده است و پس از جمدع 
نگین مداتریس تصدمی  را   میانگین گرتته شدد کده ایدن میدا    

 آمده است.  6دهد که در جدول تشکیل می
 7حال باید ماتریس تصمی  نرمال شود کده در جددول   

آمده است و پس از آ، ضریب همبستگی و انحراف معیدار  
هارا شود که ضریب همبستگی تضاد بین ریسکمحاسبه می

کنددد و انحددراف معیددار مقایسدده بددین آهددا را مشددخص مددی

نشا، داده شده است. طبق  8که در جدول  کندمشخص می
پس از بدست آورد، ضدریب همبسدتگی، چدو،     9جدول 

شدود لدذا بایدد ضدریب     بعضی از اعداد در جدول منفی می
ک  کنی  تا تمامی اعداد  1همبستگی بدست آمده را از عدد 

 در جدول مثبت شود.
کندی  و ایدن جمدع    سپس جمع هر سطر را محاسبه مدی 

یعنی  Cjبدست آمده را در انحراف معیار ضرب میکنی  که 
آید. حدال از طریدق ندرم سداعتی وز،     وز، اولیه بدست می

آمدده   10کنی  که در جددول  نهایی هر معیار را محاسبه می
 است.

هدای  درجه اهمیت ریسدک  11بطور االصه در جدول 
  وز، نهدایی  موثر در زنجیره تامین پایدار به ترتیب براسا

 ها آورده شده است.آ،
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 ماتریس تصمیم 6جدول 

  بهارستان گال کاله هراز

67/۳ 75/۳ 42/4 00/5 C1 
08/۳ 08/۳ ۳۳/4 75/۳ C2 
67/۳ 00/5 ۳۳/4 ۳۳/6 C3 
25/6 58/7 75/8 75/8 C4 

 ماتریس تصمیم 6جدول ادامه 

  بهارستان گال کاله هراز

۳۳/4 67/5 75/۳ ۳۳/4 C5 

۳۳/4 75/۳ 92/6 75/۳ C6 

42/2 ۳۳/4 00/6 ۳۳/4 C7 

00/5 67/۳ 42/2 50/2 C8 

00/۳ 67/۳ 8۳/1 00/۳ C9 

67/۳ 8۳/1 8۳/1 75/۳ C10 

25/1 75/8 75/8 75/8 C11 

50/2 42/2 67/۳ 50/2 C12 

67/۳ 08/5 ۳۳/6 ۳۳/6 C13 

67/۳ 50/2 00/5 00/5 C14 

75/۳ ۳۳/4 67/۳ 00/5 C15 

00/5 00/5 67/5 00/5 C16 

۳۳/6 67/5 ۳۳/6 67/5 C17 

00/5 ۳۳/6 00/5 ۳۳/6 C18 

00/5 67/5 00/5 ۳۳/6 C19 

۳۳/4 00/۳ 00/5 00/۳ C20 

75/۳ 67/۳ 00/5 00/5 C21 

00/۳ 00/۳ ۳۳/4 00/۳ C22 

25/6 58/7 58/7 8۳/8 C23 

۳۳/4 00/۳ 00/۳ 00/۳ C24 

00/5 67/۳ 67/۳ 8۳/1 C25 

25/1 92/4 42/9 00/7 C26 

00/5 67/۳ 67/۳ 50/2 C27 

25/1 00/5 00/5 67/5 C28 

08/۳ 08/۳ 00/5 50/2 C29 
 

 ماتریس تصمیم نرمال شده 7جدول 
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  بهارستان گال کاله هراز

00/0 06/0 56/0 00/1 C1 

00/0 00/0 00/1 5۳/0 C2 

00/0 50/0 25/0 00/1 C3 

00/0 5۳/0 00/1 00/1 C4 

۳0/0 00/1 00/0 ۳0/0 C5 

18/0 00/0 00/1 00/0 C6 

 ماتریس تصمیم نرمال شده 7جدول ادامه 

  بهارستان گال کاله هراز

00/0 5۳/0 00/1 5۳/0 C7 

00/1 48/0 00/0 0۳0/0 C8 

64/0 00/1 00/0 64/0 C9 

96/0 00/0 00/0 00/1 C10 

00/0 00/1 00/1 00/1 C11 

07/0 00/0 00/1 07/0 C12 

00/0 5۳/0 00/1 00/1 C13 

47/0 00/0 00/1 00/1 C14 

06/0 50/0 00/0 00/1 C15 

00/0 00/0 00/1 00/0 C16 

00/1 00/0 00/1 00/0 C17 

00/0 00/1 00/0 00/1 C18 

00/0 50/0 00/0 00/1 C19 

67/0 00/0 00/1 00/0 C20 

06/0 00/0 00/1 00/1 C21 

00/0 00/0 00/1 00/0 C22 

00/0 52/0 52/0 00/1 C23 

00/1 00/0 00/0 00/0 C24 

00/1 58/0 58/0 00/0 C25 

00/0 45/0 00/1 70/0 C26 

00/1 47/0 47/0 00/0 C27 

00/0 85/0 85/0 00/1 C28 

2۳/0 2۳/0 00/1 00/0 C29 
 

 ضریب همبستگی 8جدول  
C29 C28 C27 C26 C25 C24 C23 C22 C21 C20 C19 C18 C17 C16 C15 C14 C13 C12 C11 C10 C9 C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1  

-0.0۳ 0.68 -0.86 0.70 -0.89 -0.58 0.86 0.22 0.92 -0.16 0.6۳ 0.۳1 -0.۳1 0.22 0.61 0.8۳ 0.85 0.25 0.58 0.26 -0.۳8 -0.84 0.50 0.12 -0.48 0.85 0.77 0.70 1.00 C1 

0.69 0.5۳ -0.46 0.90 -0.42 -0.5۳ 0.46 0.85 0.92 0.50 -0.06 -0.28 0.28 0.85 -0.10 0.84 0.82 0.87 0.5۳ -0.27 -0.88 -0.8۳ 0.8۳ 0.79 -0.74 0.82 0.18 1.00 0.70 C2 

-0.49 0.78 -0.95 0.44 -0.97 -0.68 0.95 -0.29 0.48 -0.75 0.97 0.85 -0.85 -0.29 0.95 0.28 0.67 -0.29 0.68 0.20 0.27 -0.65 0.28 -0.44 0.19 0.67 1.00 0.18 0.77 C3 

0.۳1 0.91 -0.87 0.96 -0.82 -0.89 0.86 0.51 0.87 -0.08 0.46 0.۳2 -0.۳2 0.51 0.42 0.64 1.00 0.51 0.89 -0.۳0 -0.45 -1.00 0.87 0.۳7 -0.۳0 1.00 0.67 0.82 0.85 C4 
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-0.51 0.12 -0.01 -0.۳8 0.0۳ -0.15 0.01 -0.6۳ -0.71 -0.74 0.۳۳ 0.68 -0.68 -0.6۳ 0.۳۳ -0.89 -0.۳0 -0.68 0.15 -0.27 0.90 0.۳2 -0.26 -0.69 1.00 -0.۳0 0.19 -0.74 -0.48 C5 

0.97 0.08 0.1۳ 0.60 0.21 -0.16 -0.15 0.98 0.50 0.88 -0.65 -0.72 0.72 0.98 -0.68 0.52 0.۳7 0.99 0.16 -0.50 -0.9۳ -0.۳9 0.66 1.00 -0.69 0.۳7 -0.44 0.79 0.12 C6 

0.68 0.79 -0.57 0.97 -0.45 -0.84 0.55 0.79 0.68 0.22 0.04 0.05 -0.05 0.79 -0.01 0.44 0.87 0.77 0.84 -0.69 -0.59 -0.88 1.00 0.66 -0.26 0.87 0.28 0.8۳ 0.50 C7 

-0.۳4 -0.90 0.86 -0.97 0.80 0.88 -0.85 -0.54 -0.87 0.05 -0.44 -0.۳0 0.۳0 -0.54 -0.۳9 -0.64 -1.00 -0.54 -0.88 0.۳1 0.48 1.00 -0.88 -0.۳9 0.۳2 -1.00 -0.65 -0.8۳ -0.84 C8 

-0.8۳ -0.08 0.01 -0.62 -0.02 0.11 0.00 -0.91 -0.71 -0.84 0.48 0.69 -0.69 -0.91 0.50 -0.78 -0.46 -0.94 -0.11 0.19 1.00 0.48 -0.59 -0.9۳ 0.90 -0.45 0.27 -0.88 -0.۳8 C9 

-0.67 -0.41 0.02 -0.49 -0.14 0.55 0.01 -0.58 0.05 -0.21 0.۳۳ 0.02 -0.02 -0.58 0.۳8 0.29 -0.29 -0.52 -0.55 1.00 0.19 0.۳1 -0.69 -0.50 -0.27 -0.۳0 0.20 -0.27 0.26 C10 

0.20 0.99 -0.84 0.85 -0.75 -1.00 0.8۳ 0.۳۳ 0.54 -0.۳۳ 0.52 0.58 -0.58 0.۳۳ 0.47 0.21 0.89 0.۳0 1.00 -0.55 -0.11 -0.88 0.84 0.16 0.15 0.89 0.68 0.5۳ 0. 85  C11 

0.96 0.2۳ -0.02 0.72 0.06 -0.۳0 0.01 1.00 0.60 0.80 -0.52 -0.60 0.60 1.00 -0.56 0.58 0.51 1.00 0.۳0 -0.52 -0.94 -0.54 0.77 0.99 -0.68 0.51 -0.29 0.87 0.25 C12 

0.۳1 0.91 -0.87 0.96 -0.82 -0.89 0.86 0.51 0.87 -0.08 0.46 0.۳2 -0.۳2 0.51 0.42 0.64 1.00 0.51 0.89 -0.29 -0.46 -1.00 0.87 0.۳7 -0.۳0 1.00 0.67 0.82 0.85 C13 

 ضریب همبستگی 8جدول  ادامه 

C29 C28 C27 C26 C25 C24 C23 C22 C21 C20 C19 C18 C17 C16 C15 C14 C13 C12 C11 C10 C9 C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1  

0.۳2 0.28 -0.44 0.61 -0.48 -0.21 0.45 0.5۳ 0.94 0.۳9 0.11 -0.28 0.28 0.5۳ 0.10 1.00 0.64 0.58 0.21 0.29 -0.78 -0.64 0.44 0.52 -0.89 0.64 0.28 0.84 0.8۳ C14 

-0.7۳ 0.59 -0.81 0.15 -0.86 -0.47 0.82 -0.56 0.25 -0.88 1.00 0.90 -0.90 -0.56 1.00 0.10 0.42 -0.56 0.47 0.۳8 0.50 -0.۳9 -0.01 -0.68 0.۳۳ 0.42 0.95 -0.10 0.61 C15 

0.97 0.26 -0.0۳ 0.7۳ 0.06 -0.۳۳ 0.01 1.00 0.58 0.78 -0.52 -0.58 0.58 1.00 -0.56 0.5۳ 0.51 1.00 0.۳۳ -0.58 -0.91 -0.54 0.79 0.98 -0.6۳ 0.51 -0.29 0.85 0.22 C16 

0.66 -0.6۳ 0.71 -0.10 0.70 0.58 -0.71 0.58 0.0۳ 0.96 -0.90 -1.00 1.00 0.58 -0.90 0.28 -0.۳2 0.60 -0.58 -0.02 -0.69 0.۳0 -0.05 0.72 -0.68 -0.۳2 -0.85 0.28 -0.۳1 C17 

-0.66 0.6۳ -0.71 0.10 -0.70 -0.58 0.71 -0.58 -0.0۳ -0.96 0.90 1.00 -1.00 -0.58 0.90 -0.28 0.۳2 -0.60 0.58 0.02 0.69 -0.۳0 0.05 -0.72 0.68 0.۳2 0.85 -0.28 0.۳1 C18 

-0.69 0. ۳6  -0.84 0.20 -0.88 -0.52 0.85 -0.52 0.28 -0.87 1.00 0.90 -0.90 -0.52 1.00 0.11 0.46 -0.52 0.52 0.۳۳ 0.48 -0.44 0.04 -0.65 0.۳۳ 0.46 0.97 -0.06 0.6۳ C19 

0.8۳ -0.40 0.5۳ 0.16 0.56 0.۳۳ -0.54 0.78 0.22 1.00 -0.87 -0.96 0.96 0.78 -0.88 0.۳9 -0.08 0.80 -0.۳۳ -0.21 -0.84 0.05 0.22 0.88 -0.74 -0.08 -0.75 0.50 -0.16 C20 

0.۳5 0.60 -0.68 0.8۳ -0.68 -0.54 0.68 0.58 1.00 0.22 0.28 -0.0۳ 0.0۳ 0.58 0.25 0.94 0.87 0.60 0.54 0.05 -0.71 -0.87 0.68 0.50 -0.71 0.87 0.48 0.92 0.92 C21 

0.97 0.26 -0.0۳ 0.7۳ 0.06 -0.۳۳ 0.01 1.00 0.58 0.78 -0.52 -0.58 0.58 1.00 -0.56 0.5۳ 0.51 1.00 0.۳۳ -0.58 -0.91 -0.54 0.79 0.98 -0.6۳ 0.51 -0.29 0.85 0.22 C22 

-0.20 0.91 -1.00 0.69 -0.99 -0.8۳ 1.00 0.01 0.68 -0.54 0.85 0.71 -0.71 0.01 0.82 0.45 0.86 0.01 0.8۳ 0.01 0.00 -0.85 0.55 -0.15 0.01 0.86 0.95 0.46 0.86 C23 

-0.20 -0.99 0.84 -0.85 0.75 1.00 -0.8۳ -0.۳۳ -0.54 0.۳۳ -0.52 -0.58 0.58 -0.۳۳ -0.47 -0.21 -0.89 -0.۳0 -1.00 0.55 0.11 0.88 -0.84 -0.16 -0.15 -0.89 -0.68 -0.5۳ -0.58 C24 

0.29 -0.84 0.99 -0.62 1.00 0.75 -0.99 0.06 -0.68 0.56 -0.88 -0.70 0.70 0.06 -0.86 -0.48 -0.82 0.06 -0.75 -0.14 -0.02 0.80 -0.45 0.21 0.0۳ -0.82 -0.97 -0.42 -0.89 C25 

0.57 0.8۳ -0.70 1.00 -0.62 -0.85 0.69 0.7۳ 0.8۳ 0.16 0.20 0.10 -0.10 0.7۳ 0.15 0.61 0.96 0.72 0.85 -0.49 -0.62 -0.97 0.97 0.60 -0.۳8 0.96 0.44 0.90 0. 07  C26 

0.19 -0.92 1.00 -0.70 0.99 0.84 -1.00 -0.0۳ -0.68 0.5۳ -0.84 -0.71 0.71 -0.0۳ -0.81 -0.44 -0.87 -0.02 -0.84 0.02 0.01 0.86 -0.57 0.1۳ -0.01 -0.87 -0.95 -0.46 -0.86 C27 

0.10 1.00 -0.92 0.8۳ -0.84 -0.99 0.91 0.26 0.60 -0.40 0.6۳ 0.6۳ -0.6۳ 0.26 0.59 0.28 0.91 0.2۳ 0.99 -0.41 -0.08 -0.90 0.79 0.08 0.12 0.91 0.78 0.5۳ 0.68 C28 

1.00 0.10 0.19 0.57 0.29 -0.20 -0.20 0.97 0.۳5 0.8۳ -0.69 -0.66 0.66 0.97 -0.7۳ 0.۳2 0.۳1 0.96 0.20 -0.67 -0.8۳ -0.۳4 0.68 0.97 -0.51 0.۳1 -0.49 0.69 -0.0۳ C29 

 1 _گی ضریب همبست 9جدول 
C29 C28 C27 C26 C25 C24 C23 C22 C21 C20 C19 C18 C17 C16 C15 C14 C13 C12 C11 C10 C9 C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1  

1.0۳ 0.۳2 1.86 0.۳0 1.89 1.58 0.14 0.78 0.08 1.16 0.۳7 0.69 1.۳1 0.78 0.۳9 0.17 0.15 0.75 0.42 0.74 1.۳8 1.84 0.50 0.88 1.48 0.15 0.2۳ 0.۳0 0.00 C1 

0.۳1 0.47 1.46 0.10 1.42 1.5۳ 0.54 0.15 0.08 0.50 1.06 1.28 0.72 0.15 1.10 0.16 0.18 0.1۳ 0.47 1.27 1.88 1.8۳ 0.17 0.21 1.74 0.18 0.82 0.00 0.۳0 C2 

1.49 0.22 1.95 0.56 1.97 1.68 0.05 1.29 0.52 1.75 0.0۳ 0.15 1.85 1.29 0.05 0.72 0.۳۳ 1.29 0.۳2 0. 08  0.7۳ 1.65 0.72 1.44 0.81 0.۳۳ 0.00 0.82 0.2۳ C3 

0.69 0.09 1.87 0.04 1.82 1.89 0.14 0.49 0.1۳ 1.08 0.54 0.68 1.۳2 0.49 0.58 0.۳6 0.00 0.49 0.11 1.۳0 1.45 2.00 0.1۳ 0.6۳ 1.۳0 0.00 0.۳۳ 0.18 0.15 C4 

1.51 0.88 1.01 1.۳8 0.97 1.15 0.99 1.6۳ 1.71 1.74 0.67 0.۳2 1.68 1.6۳ 0.67 1.89 1.۳0 1.68 0.85 1.27 0.10 0.68 1.26 1.69 0.00 1.۳0 0.81 1.74 1.48 C5 

0.0۳ 0.92 0.87 0.40 0.79 1.16 1.15 0.02 0.50 0.12 1.65 1.72 0.28 0.02 1.68 0.48 0.6۳ 0.01 0.84 1.50 1.9۳ 1.۳9 0.۳4 0.00 1.69 0.6۳ 1.44 0.21 0.88 C6 

0.۳2 0.21 1.57 0.0۳ 1.45 1.84 0.45 0.21 0.۳2 0.78 0.96 0.95 1.05 0.21 1.01 0.56 0.1۳ 0.2۳ 0.16 1.69 1.59 1.88 0.00 0.۳4 1.26 0.1۳ 0.72 0.17 0.50 C7 

1.۳4 1.90 0.14 1.97 0.20 0.12 1.85 1.54 1.87 0.95 1.44 1.۳0 0.70 1.54 1.۳9 1.64 2.00 1.54 1.88 0.69 0.52 0.00 1.88 1.۳9 0.68 2.00 1.65 1.8۳ 1.84 C8 

1.8۳ 1.08 0.99 1.62 1.02 0.89 1.00 1.91 1.71 1.84 0.52 0.۳1 1.69 1.91 0.50 1.78 1.46 1.94 1.11 0.81 0.00 0.52 1.59 1.9۳ 0.10 1.45 0.7۳ 1.88 1.۳8 C9 

1.67 1.41 0.98 1.49 1.14 0.45 0.99 1.58 0.95 1.21 0.67 0.98 1.02 1.58 0.62 0.71 1.29 1.52 1.55 0.00 0.81 0.69 1.69 1.50 1.27 1.۳0 0.80 1.27 0.74 C10 

0.80 0.01 1.84 0.15 1.75 2.00 0.17 0.67 0.46 1.۳۳ 0.48 0.42 1.58 0.67 0.5۳ 0.79 0.11 0.70 0.00 1.55 1.11 1.88 0.16 0.84 0.85 0.11 0.۳2 0.47 0.42 C11 

0.04 0.77 1.02 0.28 0.94 1.۳0 0.99 0.00 0.40 0.20 1.52 1.60 0.40 0.00 1.56 0.42 0.49 0.00 0.70 1.52 1.94 1.54 0.2۳ 0.01 1.68 0.49 1.29 0.1۳ 0.75 C12 

0.69 0.09 1.87 0.04 1.82 1.89 0.14 0.49 0.1۳ 1.08 0.54 0.68 1.۳2 0.49 0.58 0.۳6 0.00 0.49 0.11 1.29 1.46 2.00 0.1۳ 0.6۳ 1.۳0 0.00 0.۳۳ 0.18 0.15 C13 

0.68 0.72 1.44 0.۳9 1.48 1.21 0.55 0.47 0.06 0.61 0.89 1.28 0.72 0.47 0.90 0.00 0.۳6 0.42 0.79 0.71 1.78 1.64 0.56 0.48 1.89 0.۳6 0.72 0.16 0.17 C14 

1.7۳ 0.41 1.81 0.85 1.86 1.47 0.18 1.56 0.75 1.88 0.00 0.10 1.90 1.56 0.00 0.90 0.58 1.56 0.5۳ 0.62 0.50 1.۳9 1.01 1.68 0.67 0.58 0.05 1.10 0.۳9 C15 

0.0۳ 0.74 1.0۳ 0.27 0.94 1.۳۳ 0.99 0.00 0.42 0.22 1.52 1.58 0.42 0.00 1.56 0.47 0.49 0.00 0.67 1.58 1.91 1.54 0.21 0.02 1.6۳ 0.49 1.29 0.15 0.78 C16 

0.۳4 1.6۳ 0.29 1.10 0.۳0 0.42 1.71 0.42 0.97 0.04 1. 09  2.00 0.00 0.42 1.90 0.72 1.۳2 0.40 1.58 1.02 1.69 0.70 1.05 0.28 1.68 1.۳2 1.85 0.72 1.۳1 C17 

1.66 0.۳7 1.71 0.90 1.70 1.58 0.29 1.58 1.0۳ 1.96 0.10 0.00 2.00 1.58 0.10 1.28 0.68 1.60 0.42 0.98 0.۳1 1.۳0 0.95 1.72 0.۳2 0.68 0.15 1.28 0.69 C18 

1.69 0.۳7 1.84 0.80 1.88 1.52 0.15 1.52 0.72 1.87 0.00 0.10 1.90 1.52 0.00 0.89 0.54 1.52 0.48 0.67 0.52 1.44 0.96 1.65 0.67 0.54 0.0۳ 1.06 0.۳7 C19 
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0.17 1.40 0.47 0.84 0.44 0.67 1.54 0.22 0.78 0.00 1.87 1.96 0.04 0.22 1.88 0.61 1.08 0.20 1.۳۳ 1.21 1.84 0.95 0.78 0.12 1.74 1.08 1.75 0.50 1.16 C20 

0.65 0.40 1.68 0.17 1.68 1.54 0.۳2 0.42 0.00 0.78 0.72 1.0۳ 0.97 0.42 0.75 0.06 0.1۳ 0.40 0.46 0.95 1.71 1.87 0.۳2 0.50 1.71 0.1۳ 0.52 0.08 0.08 C21 

0.0۳ 0.74 1.0۳ 0.27 0.94 1.۳۳ 0.99 0.00 0.42 0.22 1.52 1.58 0.42 0.00 1.56 0.47 0.49 0.00 0.67 1.58 1.91 1.54 0.21 0.02 1.6۳ 0.49 1.29 0.15 0.78 C22 

1.20 0.09 2.00 0.۳1 1.99 1.8۳ 0.00 0.99 0.۳2 1.54 0.15 0.29 1.71 0.99 0.18 0.55 0.14 0.99 0.17 0.99 1.00 1.85 0.45 1.15 0.99 0.14 0.05 0.54 0.14 C23 

1.20 1.99 0.16 1.85 0.25 0.00 1.8۳ 1.۳۳ 1.54 0.67 1.52 1.58 0.42 1.۳۳ 1.47 1.21 1.89 1.۳0 2.00 0.45 0.89 0.12 1.84 1.16 1.15 1.89 1.68 1.5۳ 1.58 C24 

0.71 1.84 0.01 1.62 0.00 0.25 1.99 0.94 1.68 0.44 1.88 1.70 0.۳0 0.94 1.86 1.48 1.82 0.94 1.75 1.14 1.02 0.20 1.45 0.79 0.97 1.82 1. 79  1.42 1.89 C25 

0.4۳ 0.17 1.70 0.00 1.62 1.85 0.۳1 0.27 0.17 0.84 0.80 0.90 1.10 0.27 0.85 0.۳9 0.04 0.28 0.15 1.49 1.62 1.97 0.0۳ 0.40 1.۳8 0.04 0.56 0.10 0.۳0 C26 

0.81 1.92 0.00 1.70 0.01 0.16 2.00 1.0۳ 1.68 0.47 1.84 1.71 0.29 1.0۳ 1.81 1.44 1.87 1.02 1.84 0.98 0.99 0.14 1.57 0.87 1.01 1.87 1.95 1.46 1.86 C27 

0.90 0.00 1.92 0.17 1.84 1.99 0.09 0.74 0.40 1.40 0.۳7 0.۳7 1.6۳ 0.74 0.41 0.72 0.09 0.77 0.01 1.41 1.08 1.90 0.21 0.92 0.88 0.09 0.22 0.47 0.۳2 C28 

0.00 0.90 0.81 0.4۳ 0.71 1.20 1.20 0.0۳ 0.65 0.17 1.69 1.66 0.۳4 0.0۳ 1.7۳ 0.68 0.69 0.04 0.80 1.67 1.8۳ 1.۳4 0.۳2 0.0۳ 1.51 0.69 1.49 0.۳1 1.0۳ C29 

 وزن ریسک های موثر 10جدول 

 وعیار
 وجمرع سطد

 1 -ضدیب همبستگی 
 رنحدرف وعیار

Cj 

 وزن نهایی رنحدرف وعیار xوجمرع سطد 

C1 68/21 47/0 17/10 0284/0 

C2 21/20 48/0 74/9 0272/0 

C3 05/25 4۳/0 69/10 0299/0 

C4 27/20 48/0 65/9 0270/0 

C5 02/۳4 42/0 41/14 0402/0 

C6 28/2۳ 48/0 11/11 0۳10/0 

C7 71/20 41/0 46/8 02۳6/0 

C8 80/۳7 47/0 74/17 0495/0 

C9 5۳/۳5 42/0 77/14 041۳/0 

C10 87/۳1 57/0 01/18 050۳/0 

C11 17/22 50/0 09/11 0۳10/0 

C12 2۳/22 48/0 64/10 0297/0 

C13 27/20 48/0 65/9 0270/0 

C14 9۳/21 48/0 57/10 0295/0 

C15 6۳/27 46/0 80/12 0۳57/0 

C16 28/22 50/0 14/11 0۳11/0 

C17 10/29 58/0 80/16 0469/0 

C18 90/28 58/0 69/16 0466/0 

C19 2۳/27 48/0 0۳/1۳ 0۳64/0 

C20 8۳/26 50/0 42/1۳ 0۳75/0 

C21 45/20 56/0 45/11 0۳20/0 

C22 28/22 50/0 14/11 0۳11/0 

C23 74/22 41/0 29/9 0259/0 
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C24 8۳/۳5 50/0 91/17 0500/0 

C25 81/۳4 41/0 ۳0/14 0۳99/0 

C26 02/20 42/0 48/8 02۳7/0 

C27 ۳۳/۳5 41/0 44/14 040۳/0 

C28 09/22 46/0 06/10 0281/0 

C29 98/2۳ 44/0 46/10 0292/0 
   

 

 درجه اهمیت به ترتیب 11جدول 

 1 تحری 

 2 کاهش تقاضا

 ۳ تورم و تغییرات نرخ ارز

 4 ارابی ماشین آ ت و تجهی ات

 5 کمبود منابع )مواد اولیه، مالی، انسانی،...(

 6 ازدست داد، اعتبار و آسیب دید، به برندهای تجاری

 7 مشکالت ناشی از طراحی مجدد محصول

 8 محیط کار ناسال  و اطرناک

 9 برگشت محصول از سوی مشتری

 10 سیاست های دولت

 11 ناتوانی در برآورد، اواسته ها

 12 طراحی محصول

 1۳ اطای انسانی

 14 کیفیت
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 گید بحث و نتیج 

در پژوهش های اایر اگر چه بیشتر موضدوعات بدرای   
بسددط داد، موضددوع زنجیددره تددامین میباشددد ولددی هنددوز   
تحقیقات کمی هستند که به موضوع پایداری زنجیره تدامین  
میپردازند. هدف کلی این تحقیق گسدترش مفهدوم زنجیدره    

هددف از انجدام ایدن تحقیدق تعیدین       باشد.تامین پایدار می
ریسک های موثر در پایداری زنجیره تامین صنایع لبندی بدا   

باشد که ایدن روش نسدبت بده    استفاده از نظریه کریتیک می
سایر روش ها مانند روش آنتروپی شانو، تقط به پراکندگی 
داده ها نمیپردازد. این روش ضریب همبسدتگی و انحدراف   

بدا   ارهدا یمع مقایسده شددت   معیار را مشدخص میکندد کده   
آنهدا بدا    نیبد  تضداد شود و  یدر نظر گرتته م معیارانحراف 

که با استفاده از این  شود یم یریاندازه گ یهمبستگ بیضر
گیددری دیگددر ت.ا، ماننددد روش هددای تصددمی  روش مددی

 های مربوط به هر معیار را تعیین کرد.وز،
برای رسدید، بده اهدداف ایدن پدژوهش ابتددا مقدا ت        

اوتی در این زمینه بررسی شده است و ابعاد مختلفدی را  متف
معیار  29بعد و  10مدنظر قرار گرتته که در این پژوهش از 

و  6، 4، ۳استفاده شده است ولی در پژوهش های اایدر از  
 بعد استفاده شده است. 7

همچنین در این پژوهش بدرای جمدع آوری داده هدا از    
. در پدژوهش هدای   ابرگا، صنایع لبنی استفاده شده اسدت 

اایر مخابرات، مراقبت های بهداشتی، صدنایع پتروشدیمی،   
صنعت باطری سازی، صنعت اودروسازی وصدنایع قطعده  

 سازی اودرو استفاده نمودند.
در پژوهش های اایر مانند عبدالباسط و محمد و رست  
زاده و همکارا، از تکنیدک کریتیدک بدرای درجده اهمیدت      

هش عبدالباسددط و محمددد اسددتفاده نمودنددد ولددی در پددژو 
مهمترین معیار در تجهی ات مخدابراتی مربدوط بده ریسدک     

باشد و در پژوهش رست  زاده و نوسانات قیمت و ه ینه می
همکارا، مهمترین ریسک در صنایع پتروشیمی مربدوط بده   
ریسددک ماشددین آ ت و تجهیدد ات اسددت. سددانگ هدد  در 

وانی در پژوهش اود مهمترین معیار را با تکنیک دیمتل، نات

انتخاب درست تامین کنندگا، معرتی کرد در حدالی کده در   
این پژوهش مهمترین معیار در صدنایع لبندی بدا اسدتفاده از     

 نظریه کریتیک، تحری  شناسایی شده است.
  یگرتت کده تحدر   جهینت توا،یم 11با توجه به جدول 

 برادوردار اسدت.   یبا تر تیاز اهم ارهایمع رینسبت به سا
 خیاود در تار  ا،یم نیبه با تر را،یدر ا ییغذامواد  متیق

سدا نه، تدا بده     یهدا آمار یاست و طبق بررس دهیکشور رس
 یراند یا یهدا ادانوار  دیحج  از سقوط قدرت ار نیحال ا

نقد    مدورد دوم  ،ییغذا تیسابقه نداشته است. حق بر امن
حدق کده    نید نقد  ا  هاسدت،  یحقوق بشر حاصل از تحر

 یعنوا، اثرات تقر اقتصداد و به  یستقرمیصورت غعموماً به
 مدورد  را ریپدذ بیاز همه، اقشار آس شیب ،اواهد شدظاهر 

نقدل  ریشده در مسد  جادیا مشکالت .اواهد دادهدف قرار 
باعدث عددم امکدا،     ،یبدانک  یها یتحر لیدلوانتقال پول به
بده   تیوضدع  نید شده که ا ییغذا عیصنا هیواردات مواد اول

و  یدر دسترسد  یو کاهش توا، عموم دیتول نهیبا  رتتن ه 
جانب  از .اواهد شد یضرور ییغذا یازهایحداقل ن نیتأم
 یمواد دام داتیبر تول ها یضربه حاصل از تحر نیاول گرید

ضدربه   نید ا جده یو در نت دهدد یاود را نشا، مد  ینیو پروتئ
تدالش   .نندد یبیمد  بیمواد آسد  نیمصرف کننده ا یهاگروه
 دید جد یرهایمس اتتنی ،یالمللنیات بو ارتباط ی نیرا یبرا
داد، بدده عصددر   ا،یددپای تحقددق اسددتقالل اقتصدداد  یبددرا

  .کندیم عیرا تسر ها یتحر تیمشروع
مقابلده بدا    یبدرا  مدورد  حیداتی تدرین   یاقدامات داالد 

 هدا  یتحدر  ی، چراکه هدف اصدل باشدمی یداال یها یتحر
صدادرات و   یسداز محدود سااتن اقتصاد کشور با محددود 

و مشددکالت  هدداتیریسددودمد لیدددلردات آ، اسددت. بددهوا
 یاز کارشناسدا، مشدکل اصدل    یاریبسد  دهیگوناگو،، به عق
 شیاتد ا  ها، یاز مشکالت تحرباشد. می ها یکشور ما تحر
 از آ، است.  یناش جاناتیها و هعدم تعادل لینرخ ارز به دل

بهبدود عملکدرد    یدر راسدتا  شودیم شنهادیپ را،یبه مد 
داشدته باشدند تدا     بیشدتری  توجده  اریمع نیابتدا به اسازما، 

صدرته   و همچندین عبدور کدرد    یبتوا، از اطدرات احتمدال  
 داشدته باشدند.   را کنندد یکه اسدتفاده م  ی زم از منابع ییجو
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کنندگا، داالی برای تهیه شود از تامینچنین پیشنهاد میه 
 مواد اولیه استفاده کنند. 

ید توجده بیشدتری بده    معیار بعدی که با 11طبق جدول 
باشد. مهمترین دلیلی که بدر  آ، شود، معیار کاهش تقاضا می

باشدد کده   گذاری میکاهش تقاضا وجود دارد  بحث قیمت
به همین دلیل مردم توا، اریدد را ندارندد تدا محصدول را     
اریداری کنند. یکی از د یلی که بدرای اتد ایش قیمدت و    

هددای ا،کدداهش تقاضددا وجددود دارد کنتددرل ضددعیم سددازم
تدوا، بده   باشدد. همچندین مدی   تع یرات برروی قیمدت مدی  

 گری ه  اشاره کرد. های واسطهنقش
شود برای کنترل قیمت و ات ایش تقاضا یک پیشنهاد می

تددی  بازاریددابی تهیدده نماینددد و دامدددارا، اددوب اسددتا، را  
شناسایی کنند و مواد اولیه اود را به طدور مسدتقی  بددو،    

 نمایند. گری تهیه نقش واسطه
معیددار بعدددی بددا توجدده بدده تج یدده و تحلیددل، تددورم و 

باشد.  بیشدتر بدرای زمدانی اسدت کده      تغییرات نرخ ارز می
شرکت میخواهد مواد اولیه را وارد کند. صنایع لبندی بدرای   

کننددگا،  مواد اولیه اود نیازمند واردات نیسدت و از تدامین  
اشاره کرد  توا، به این موضوعکنند اما میداالی استفاده می

های مختلفی در ایدن صدنایع وجدود دارد. بعندوا،     که ه ینه
مثال ارابی ماشین آ ت )در این پژوهش به عنوا، ریسدک  
چهارم انتخاب شد( که این امر برای سدازما، مشدکل سداز    
است. مثال یکی از رادادهای رایج که ممکن اسدت اتفداق   

ور ای است که اراب شدده و در کشد  بیفتد مربوط به قطعه
انددازی  داالی وجود ندارد و مدیر مجبور اسدت بدرای راه  

مجدد، این قطعه را از کشورهای اارجی تهیده نمایندد کده    
مدیر برای جبرا، این ه ینه مجبور است قیمت کا ی اود 

کننده را ات ایش دهد و در نتیجه کاهش تقاضا برای مصرف
 ایجاد گردد.  

ماشدین آ ت  شود برای جلوگیری از ارابی پیشنهاد می
تعمیر و نگهداری منظ  را داشته باشند و همچنین آمدوزش  
کاتی برای جلوگیری از ارابی ها را به کارکنا، بدهند و از 
تجهی ات با کیفیت برای ماشین آ ت بده منظدور تولیددات    

توانندد   یمد   اتید تجهبیشتر و ارابی کمتر استفاده نمایند. 
اتتدد.   یاتفاق مد  یابباشند و در آنها ار ینیب شیقابل پ ریغ

شوند یم یمیشوند، قطعات قد یکارمندا، مرتکب اشتباه م
روز  کید در  رانه،یشدگ یپ یو نگهدار ریاوقات تعم یو گاه
یحال شما مد  نی. با استین ریشلوغ چندا، امکا، پذ یکار

 یو نگهددار  راتید تعم یبا آموزش اپراتورهدا، اجدرا   دیتوان
بدا   نی، مناسب و همچندر زما طیبر شرا یمبتن ای رانهیشگیپ

اشداعه ترهندگ بهتدر در مجموعده، از احتمدال       یتالش برا
از آ،، بده شدکل قابدل     یناشد  یو اسارت ها یبروز اراب

 .کنید یریشگیپ یقبول
 یبدرا  رید ز شنهاداتیپژوهش حاضر، پ جیبا توجه به نتا

 :باشدیم بیشتر قاتیقیتح
 یانجددام پددژوهش حاضددر بددا اسددتفاده از مجموعدده هددا

 پژوهش حاضر. جیآ، با نتا سهیو مقا و تازی یااکستر
 جینتدا  یقد یتطب سده یدر اصدوص مقا  یانجام مطالعده ا 

 یکشدورها  ریمشابه در سدا  قاتیتحق جیحاضر با نتا قیتحق
 صنعت. نیسرآمد در ا

و اسدتفاده از آ،   یانجام پژوهش حاضدر در سدطپ ملد   
 کشور. ییغذا عیصنا ریسا یبرا

در بخدش   دارید پا نیتام رهیزنج های موثرسکیر تعیین
هدا، اودروسدازی   و ادماتی اع  از بیمارستا، یصنعت یها
 و...
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