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  چکیده

 تهدیرد را بشرر زندگی زیستی فرا روی آینده بشریت قرار دارد، کهمحیط جدی با وجود افزایش رفاه ناشی از رشد اقتصادی در دوران معاصر، مشكالت

وری منابع در تولید، فررآوری، زیستی و به حداکثر رساندن بهرهکند. زنجیره تامین سبز یک ایده مدیریتی مدرن برای به حداقل رساندن اثرات محیطمی
ر است. هدف از این مطالعه شناسایی رابطه بین زنجیره تامین سبز بر عملكرد اقتصادی و سازی و حمل و نقل و در نهایت ضایعات کمتبندی، ذخیرهبسته
پرسشنامه لیكررت پرنا امتیرازی از 119های مورد نیاز این پژوهش، با استفاده از دادهباشد. های موادغذایی شهر ساری میفروشیزیستی در خردهمحیط

آوری شد. الگوی مورد استفاده معادالت ساختاری بروده کره از ، جمع1401قه مورد مطالعه، در بهار سال های مواد غذایی منطفروشیها و خردهفروشگاه
 430/0تروان بره اثرر را مری مدیریت زنجیرره ترامین، عوامل اثرگذار در بخش فرآیندهای گردید. بر اساس نتایا برآورد Smart-PLSافزار طریق نرم
 432/0زیستی و عملكرد اقتصادی و اثر لجستیک سبز بر عملكرد محیط واحدی 216/0و  270/0اثر بترتیب ی، زیستخرید سبز بر عملكرد محیط واحدی
توان به اثرر نتایا عملكرد را می بخش عامل اثرگذار در ،بر اساس نتایا ؛بر اینکنندگان بر عملكرد اقتصادی انطباق داد. عالوههمكاری با تامین واحدی
های ها و فروشگاهفروشیتوان به خردهبراساس نتایا این تحقیق، می زیستی بر عملكرد اقتصادی مشاهده کرد.ر عملكرد محیطداو معنیواحدی  329/0

 زیستی حفر  و عملكررد اقتصرادی، عملكرد محیطدر صورت بكارگیری زنجیره تامین سبز به جای سنتی؛ موادغذایی منطقه مورد مطالعه پیشنهاد نمود
 . یابدبهبود می هایشانکسب و کار

  یکلیدکلمات 
  ."ساری شهر" ،"زیستیمحیط عملكرد" ،"سبز تأمین زنجیره" ،"فروشیخرده" ،"ساختاری معادالت مدلسازی"
 

  مقدمه -1
 لیرا بدل یزیانگ رتیح یرشد شتابان اقتصاد ر،یچند دهه اخ یجهان ط

و  یاقتصاد و منابع مال سازییجهان ن،ینو هاییبه تكنولوژ یابیدست
 ییدر جابجا عیو تسر سازیروان ،یجهان یگسترش بازارها ،یاعتبار

 یاقتصاد هایتی(. فعال1394 ،یمیتجربه کرده است )کر دیعوامل تول
سو از منابع  کیاز  یو خدمات یکشاورز ،یصنعت هایتیاز جمله فعال

 گرید یدارند و از سو وابستگی هاو به آن کنندیاستفاده م یعیطب
 یاست که به طور بالقوه سبب آلودگ ایبگونه هاآن ندیفرا تیماه
-طیو مسائل مح امدهایپچنانچه به  نیبنابرا شوند؛یم ستزیطیمح
 یبرا یکالن هاینهیهز دیتوجه نشود، با هاتیفعال نگونهیانجام ا یستزی

موضوع صرف شود  نیاز عدم توجه به ا یناش عاتضای وت ارفع خسار
 هاینهیهز شیافزا ن،یعالوه بر ا(. 1396 پور،و حسن شهپی)زراعت
 ینو نگرا یدانش و آگاه شیافزا ،یستزیطیمح هایبیاز آس یناش

منابع  یبر رو یاقتصاد هایتفعالی سوء اثرات مورد در هاشرکت
 هایسازمان و هاشرکت ،یزندگ تیفیو به تبع آن بدتر شدن ک یعیطب
خود  یو توسعه اقتصاد رشد یرا بر آن داشته که در راهكارها یجهان
 تحقیقات .(1396 پور،و حسن شهپیداشته باشند )زراعت یبازنگر

 منابع از پایدار گیریبهره و سازمانی پایداری حوزه در گرفته صورت

 کهصورتی در گرفته، صورت بزرگ هایشرکت در محدوده عموماً

 و کسب اختیار بازرگانی در و صنعتی هایفعالیت از ایعمده سهم
 عملكرد در چشمگیری سهم عمالً و بوده متوسط و کوچک کارهای

 ,Boiral et alاست ) شده توجه کمتر بدان که زیستی دارندمحیط

 برای تامین سبز زنجیره مدیریت مانند هاییشیوه رو این از (،2019

 به بتوانند تا شوندمی محسوب مفید متوسط و کوچک هایسازمان
زیستی بپردازند جهت بهبود عملكرد محیطدر  سبز هایفعالیت گسترش

(Seman et al, 2019.) مقررات دولتی عالوه بر این؛ تسریع 

مصرف رشد به رو تقاضای و زیستیاستانداردهای محیط اخذ جهت
 ظهور موجب تأمین، زنجیره به محصوالت سبز عرضه برای کنندگان

 هایسال در "(GSCM) 1سبز تأمین زنجیره مدیریت "جدید مفهوم

 از طراحی محصول عمر چرخه مراحل یدربرگیرنده که است شده اخیر

 سبز تأمین زنجیره مفهوم(. 1390است )الفت و همكاران،  بازیافت تا

 شد. بعدها مطرح 1989 سال در 2سیلور و کله توسط بار نخستین

 صنعتی دانشگاه پژوهش انجمن توسط سبز تأمین زنجیره مدیریت

 مدیریت مدل واقع در که شد معرفی 1996 الس در میشیگان ایالتی

 مدیریت (.1398 بود )قربانپور، زیستمحیط از حفاظت برای نوینی

الزامات  با تأمین زنجیره مدیریت کننده یكپارچه سبز تأمین زنجیره
 مواد تأمین و انتخاب محصول، طراحی مراحل تمام در زیستیمحیط

 و مشتری به تحویل انتقال، و توزیع فرآیندهای ساخت، و تولید اولیه،
 منظور به مجدد مصرف و بازیافت مدیریت مصرف، از باالخره پس

 بهبود با همراه انرژی مصرف وریبهره میزان و منابع کردن بیشینه

                                                           
1 Green Supply Chain Management 
2 Kele and Silver 
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رعایت  .(1398)هنری و همكاران،  است زنجیره تأمین کل عملكرد
زیستی در ترکیب با مدیریت زنجیره تامین یک مالحظات محیط

کند و به ها ایجاد میها و فروشگاهبرنده برای شرکت-قعیت برندهمو
-ها در ایجاد یک مزیت قوی در بازار جهانی )از طریق کاهش هزینهآن

آبادی و همكاران، کند )مروتی شریفها و بهبود در رقابت( کمک می
، خواهان حفاظت از خود هکنندمصرف امروزه بر اساس مطالعات (.1395

پذیری اجتماعی را شكل داده و و این نوعی مسئولیت و محیط است
کنندگان شده است و در های هدفمند مصرفگیری انتخابباعث شكل

پذیری و سبزتر شدن ای برای مسئولیتها با فشار فزایندهنتیجه، شرکت
-بخش توزیع یكی از بخش (.1399اند )یوسفی و همكاران، روبرو شده

ردد. این بخش، به عنوان رابط میان گهای مهم اقتصاد محسوب می
باشد و کننده و تولیدکننده برای ایجاد اقتصاد بازار ضروری میمصرف
-نماید. همچنین بخش خردهدهی قیمت نقش اساسی ایفا میدر شكل

کننده را افزایش تواند سطح رفاه مصرفپذیر میفروشی کارا و رقابت
 رییتغ جادیدر ا نقش را نیترمهمفروشان (. خرده1395 دهد )عابدینی،

تاثیرگذار بر  بخشترین مهمو همچنین  افراد دارندمصرف  یالگو
(. بطور 1396باشند )مودی و حسینی، میمین هر شرکت أزنجیره ت

توان به دو گروه اثرات فروشی بر اقتصاد را میکلی، اثرات صنعت خرده
مواردی نظیر بندی نمود. اثرات مستقیم در مستقیم و غیرمستقیم طبقه

افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش اشتغال و افزایش درآمد نیروی 
کند. اثرات غیر مستقیم آن مربوط به تحوالتی است کار نمود پیدا می

-شوند. ازجمله این موارد میکه در نهایت به اثرات مستقیم منتهی می

توزیع و های وری، بهبود تكنولوژی، کاهش هزینهتوان به افزایش بهره
به تبع آن کاهش قیمت تمام شده محصول و حتی حف  و افزایش 

با توجه به اینكه (. Basker, 2016زیست اشاره کرد )کیفیت محیط
ها و خلق ارزش در سراسر زنجیره زنجیره تامین بر حذف کلیه اتالف

تواند در صنایع غذایی مورد توجه قرار گیرد و اثرات می ،تاکید دارد
و همچنین  ؛زیستی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشدمثبت محیط

ها و سازگاری مواد، ای بر حذف اتالفزنجیره تامین سبز تمرکز ویژه
زیست دارد )تفرشی مطلق و همكاران، محصوالت و فرآیندها با محیط

 یاستراتژ کیهمراه با دنبال کردن  ها،فروشگاه رشد در(. 1396
 شده ییموادغذا یفروشتمرکز در خرده از ییباالسطح  منجر به ی،رقابت

در مطالعات خبوشانی و همكاران  (.Chkanikova, 2016) است
(، حسنی و 1399) (، بابایی مراد و همكاران1398(، قربانپور )1399)

 Petljak et( و 1397(، امین طهماسبی و همكاران )1398همكاران )

al (2018شاخص ارزیابی عملكرد محیط )یت گاز گلخانهزیستی، مدیر-

به عنوان  CO2ای بوده است که در اغلب این مطالعات انتشار گاز 
زیستی در نظر گرفته شده است. همچنین آذر کمند و متغیر محیط
( میزان 1395( و مروتی شریف آبادی و همكاران )1398شمس )

 زیستی در نظر گرفتند.عنوان متغیر محیطپسماند و ضایعات را نیز به
(، 1399ف آب و انرژی در مطالعات خبوشانی و همكاران )متغیر مصر

 Channa and(، 1398(، قربانپور )1398آذر کمند و شمس )

Asim (2019 و )Petljak et al (2018)  .در نظر گرفته شده است
( در 1395( و مروتی شریف آبادی و همكاران )1395سیفی شجاعی )

ار دادند ولی قربانپور و مطالعات خود مدیریت لجستیک را مورد توجه قر
( در مطالعه خود لجستیک 2015) Kumar et al( و 1395همكاران )

( و رستگار و 1398معكوس را در نظر گرفتند. حسنی و همكاران )
را  1( در پژوهش خود متغیر توانمندسازی کارکنان سبز1398همكاران )

(، 1398)رستگار و همكاران (، 1398مورد توجه قرار دادند. قربانپور )
 Channa( و 2020) Pinto(، 1399صیادی تورانلو و همكاران )

and Asim (2019 .متغیر خرید سبز را در مطالعات خود بكار بردند )
های مرتبط با های مختلفی برای پژوهشدر مطالعات مختلف از روش

مدیریت زنجیره سبز استفاده شد. برای مثال  سینائی و راستی برزکی 
( و 2020) Guo et al(، 1395) مانی و همكاران(، سلی1397)

Sharma and Jain (2020از نظریه بازی )در پژوهش خود  2ها
 Gao et al( و 1398استفاده کردند. همچنین حیدری و همكاران )

-( در پژوهش خود در حوزه زنجیره تأمین سبز از مدل برنامه2020)

، یوسفی و (1398ریزی ریاضی بهره بردند. حسنی و همكاران )
Petljak et al (2018 ،)Green et al (2012 )(، 1399همكاران )

( در مطالعات خود از مدل معادالت 2017) Vanalle et alو 
( در نتایا 1395محمدی و االسوندی امامی ) استفاده کردند. 3ساختاری

خود نشان دادند که اجرای مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملكرد 
آذر  های مطالعهیافته همچنین،اثیر معناداری ندارد. اقتصادی شرکت ت
این است که مدیریت زنجیره نشان دهنده ( 1398کمند و شمس )

داری دارد اما فرآیندهای تامین سبز بر عملكرد سبز اثر مثبت و معنی
 زیستی با ذینفعان تاثیری بر عملكرد سبز ندارد.های محیطهمكاری

( حاکی از عملكرد مناسب 1398)ربانپور ق عالوه بر این، نتایا پژوهش
در مطالعه  در تعامل با ذینفعان سبز، لجستیک سبز و عملیات سبز است.

Green et al (2012 )هاینتایا نشان دهنده اتخاذ روشGSCM 

زیستی و های تولیدی منجر به بهبود عملكرد محیطتوسط سازمان 
مثبت بر عملكرد شود که به نوبه خود به طور عملكرد اقتصادی می
 Channa and Asimنتایا مطالعات  .گذاردعملیاتی تاثیر می

عملكرد حاکی از آن است که Petljak et al (2018 )( و 2019)
-معنیعملكرد محیط زیستی و عملكرد اقتصادی  برزنجیره تامین سبز 

دهد وجه اشتراک تمامی بررسی مطالعات انجام شده نشان می .دار است
 روش مدلسازی معادالت ساختارینجام شده، در استفاده از مطالعات ا

مدیریت گاز ها )ها در بكارگیری سایر شاخصاست و وجه تمایز آن
-ای، مدیریت مصرف آب و انرژی( جهت بررسی عملكرد محیطگلخانه

-فروشگاهو هافروشیخرده سریع گسترش بهبا توجه باشد. می زیستی

 از یكی عنوان به پسماندها تولید بر آن تأثیر پی در و های موادغذایی

، نیاز مبرم منطقه مورد مطالعهزیست در آلودگی محیط عوامل ترینمهم
مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملكرد  ی بینجهت رفع خال در رابطه

همچنین، طبق شود. آشكار می شهر ساریدر  زیستی و اقتصادیمحیط

                                                           
سبز،  یانسان منابع تیریمدی. ستیزطیمح در برابر مشكالت تیداشتن مسئول 1

-یوارد م یمنابع انسان تیریدر مد را ستیزطیمح تیریمد یهاتیدر واقع فعال
 همراهی ستیزطیمح یهایمش را با خط یسنت یانسان منابعی هاتیو فعال سازد
کارکنان در  شتریبه مشارکت ب منجر تواندیسبز م یمنابع انسان تیریمد. سازدیم

 نیا شوند،یم قیسبز تشو فیکه کارکنان به وظا یزمان. گردد داریتوسعه پا
 .شودیم تحت عنوان کارکنان سبز شناخته موضوع

2 Game Theory 
3 Structural Equation Modeling 
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تاثیر عملكرد بررسی  ر خاص بههای انجام شده، این مطالعه بطوبررسی
 پردازد.می زیستی بر عملكرد اقتصادیمحیط

   روش انجام تحقیق -2

 مطالعه مورد منطقه  
مقدار باشد. میجمعیت مرکز استان مازندران بیشترین شهر ساری با 
تن زباله ناشی از تولید و مصرف در این منطقه،  285متوسط روزانه 

جود آورده است )علیخانی و مشكالت محیط زیستی زیادی را بو
های شهر ساری در (. همچنین، محل دفن زباله1397همكاران، 

ترین مناطق محیطباشد که یكی از مهمپناهگاه حیات وحش می
زیستی زیستی است و از نقطه نظر موقعیت مكانی و شرایط محیط

با توجه  (.1397باشد )لحمیان، مناسب دفع مواد زائد جامد شهری نمی
ها و مصرف فروشیاهمیت موادغذایی و پسماندهای آن، توسعه خردهبه 

زیستی در این منطقه، وجود انرژی و همچنین وجود مشكالت محیط
یک تحقیق که به صورت جامع و کامل به شكلی که تاثیر مدیریت 

فروشی )موادغذایی( را مورد بررسی و زنجیره تامین سبز در بعد خرده
ارتباط سه ، فرضیات پژوهش رسد.ری به نظر میارزیابی قرار دهد، ضرو

ها، فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین های سبز در فروشگاهالیه فعالیت
باشد، که در ادامه در قالب مدل مفهومی به آن و نتایا عملكرد می

 شود.پرداخته می

 معادالت ساختاری  

( یک ساختار علی خاص بین SEM) مدل معادالت ساختاری
ای از متغیرهای پنهان و متغیرهای مشاهده شده است. از مجموعه

توان با استفاده از متغیرهای آشكار طریق مدل معادالت ساختاری می
ها یا سؤاالت پرسشنامه(، متغیرهای غیرقابل مشاهده )عامل یا )گویه

 (.1398گیری کرد )علم بیگی و اکبری، سازه( را بطور غیرمستقیم اندازه

 هشمدل مفهومی پژو 

-بررسی رابطه بین زنجیره تامین سبز با عملكرد محیط به این مطالعه،

فروشان موادغذایی شهر ساری زیستی و عملكرد اقتصادی در بین خرده
فروشان مواد غذایی پردازد. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه خردهمی

حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با جامعه در شهر ساری است. 
 130ن گردید که برای اطمینان تعداد یتعی 96ری نامعلوم تعداد آما

تعداد  مبهم و مشكوک،های پرسشنامه توزیع شد، با حذف پرسشنامه
های مورد نیاز این داده همچنین، پرسشنامه مورد تایید واقع شد. 119

پژوهش، با استفاده از پرسشنامه لیكرت پنا امتیازی در بهار سال 
از مدل معادالت ساختاری از طریق  گیریبا بهره آوری وجمع 1401
به تجزیه و تحلیل مدل پرداخته شده است.  Smart-PLSافزار نرم
 و آب مدیریت :از ها عبارتندفروشگاه سبز در هایساختاری فعالیت مدل
 هایروش به دستیابی بیشتر اجرای انگیزه که .پسماند مدیریت و انرژی
 لجستیک آن در کنند، کهمی را ایجاد (SCMزنجیره تامین ) مدیریت
 را مرکزی ساختار کنندگانتامین با سبز همكاری خرید سبز و سبز،
بر  سبز تامینزنجیره فرآیندهای امتداد در هاروش این .دهندمی شكل

 که در مدل .گذارندمی تأثیر اقتصادی عملكرد زیستی وعملكرد محیط
 .است شده دادهنشان  (1) شكل مفهومی

 
 

 
 Petljak) ییموادغذا فروشیدر خرده GSCM یمدل مفهوم -1شکل 

et al, 2018) 

 

 حداقل مربعات جزئی 
 نیبرر اسراس بررآورد کمترر( 1PLSی )حداقل مربعرات جزئر كردیرو

 یهرادر سرازه انسیروار نیریسراختن تب نهیبه هیمجذورات با هدف اول
 یمعادالت ساختار یابیاست. مدل یمعادالت ساختار هایوابسته مدل
و آزمون مدل  یریگشامل دو مرحله آزمون مدل اندازه PLSبه روش 
 ییایرپا یشرامل بررسر یرگیرانردازه مردل. آزمرون باشدیم یساختار
(. 1398 ،ی)سرامن باشردیمردل مر صیتشخ یی( و روایدرون ی)همسان
-ن آزمروبرا اسرتفاده از  سراختاری مردلضررایب  داریمعنری یبررس

t معیار از گیریاندازه مدل برازش بررسی برای. شودمی انجاماستیودنت 
مردل، بره  و روایری کرد. برای سنجش پایرایی استفاده روایی و پایایی
پرداختره شرده  و میانگین واریانس استخراج شده یبیترک ییاپای بررسی
 است.  

 

  و بحث نتایج -3
 و توصیفی بخش دو در هاداده وتحلیل تجزیه حاضر، پژوهش در

 14ها به صورت گرفت. با توجه به تنوع ساختار فروشگاه انجام استنباطی
درصد خوارو بار،  7درصد خواروبار و مواد پروتئینی و  79درصد خواروبار، 

سال  24ها بار بود. کمترین میزان سن مدیر فروشگاهمواد پروتئینی و تره
کوچكترین فروشگاه با  سال اعالم شد. از نظر مساحت، 74و بیشترین 

مترمربع وسعت  2000مترمربع و بزرگترین فروشگاه با حدود  15حدود 
ی میان فاکتورهای زنجیره تامین سبز در به جهت بررسی رابطهداشت. 
زیستی ها و فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین بر عملكرد محیطفروشگاه

یرهای مشاهده شده پایایی و روایی هریک از متغ و اقتصادی؛ بارعاملی،
 یا هاگویه از یک هر اعتبار بررسی برای .مورد ارزیابی قرار گرفت

پرسشنامه پژوهش حاضر، با توجه به توصیه  در ،شده مشاهده متغیرهای
Gefen and Straub (2005 سواالت با بار عاملی کمتر از )از  4/0

که  اندهمحاسبه شد 4/0ملی بیشتر از سواالت با بار عا مدل حذف شده و
های آن از واریانس خطای ها و شاخصدهد واریانس بین سازهنشان می
نتایا پایایی و روایی متغیرها در جدول . گیری آن سازه بیشتر استاندازه

 یرهایمتغ ای هاهیگو از کی هر ییایپا یبررس ( ارائه شده است. هدف1)
باشد. می هاهیگو از کی هر اعتبار، ارزیابی ارتباط و شده مشاهده

                                                           
1 Partial Least Square 
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شاخصی که برای سنجش پایایی بكار رفته است، شاخص پایایی ترکیبی 
(CRمی )هارا نه بصورت مطلق بلكه با توجه به باشد که پایایی سازه

و از این جهت  کندمی محاسبه یكدیگر با هایشانسازه همبستگی
بدست  0.7(، پایایی ترکیبی بیش از 1دارد. با توجه به جدول ) برتری
(، حاکی از 1981) Fornell and Larckerه است که بر اساس آمد

 یبراگیری است. همچنین، های اندازهپایایی درونی مناسب مدل
-یم استفاده (AVE) شده استخراج انسیوار نیانگیم از ییروا یبرقرار
با اندکی اغماض )از متغیرهای مدیریت آب و  ،1مطابق جدول .شود

مدل از های هر کدام از سازه اقتصادی(، انرژی، لجستیک سبز و عملكرد
گیری متغیرهای پژوهش برخوردار هستند. مطلوبی جهت اندازه روایی

 شتریب ای درصد 50حدود نظر مورد سازه که است آن یمعنا به امر نیا
 کند.یم نییتب را خود ینشانگرها انسیوار

 
 مدل یهادر سازه ییو روا یبیترک ییایپا جینتا -1جدول 

 AVE (CRپایایی ترکیبی ) متغیرها

 494/0 793/0 مدیریت آب و انرژی

 500/0 796/0 مدیریت پسماند
 559/0 703/0 خرید سبز
 741/0 850/0 کنندگانهمكاری با تامین

 458/0 702/0 لجستیک سبز
 566/0 699/0 زیستیعملكرد محیط

 402/0 766/0 عملكرد اقتصادی
 .های پژوهشیافته ماخذ:

 
 دارییمعن آزمون برای(، 2) پس از تعیین اعتبار متغیرها، مطابق جدول

استفاده  استیودنت-تی آزمون مقادیر استراپ بوت روش از مسیر ضرایب
از  بزرگتر ،مقداریاز لحاظ  اگر استیودنت-تی آزمون . مقادیرشودمی
 از لحاظ اگر است و داریمعن 05/0سطح  در مسیر باشد، ضریب 96/1

 داریمعن 01/0سطح  در مسیر باشد، ضریب 58/2از  بزرگتر ،مقداری

 یهاهیفرض دییدار بودن آن پارامتر و تایاست؛ همچنین، بیان کننده معن
داری ( مشخص است؛ معنی2همانگونه که در جدول ) .پژوهش است

گان، کنندمسیر مدل ساختاری، مدیریت آب و انرژی با همكاری با تامین
کنندگان با عملكرد زیستی، همكاری با تامینخرید سبز با عملكرد محیط

زیستی زیستی و عملكرد محیطاقتصادی، لجستیک سبز با عملكرد محیط
دهد. مسیر درصد نشان می 99با عملكرد اقتصادی را در سطح اطمینان 

کنندگان و لجستیک بین متغیرهای مدیریت پسماند با همكاری با تامین
باشد که می 96/1بزرگتر از  tسبز با عملكرد اقتصادی دارای آماره 

داری، صحت رابطه و مناسب بودن مدل ساختاری را در سطح معنی
 دهد. درصد نشان می 95اطمینان 

(، نتایا و خروجی پژوهش در مدل مفهومی را 2عالوه بر این، جدول )
های سبز در عالیتدهد. براساس ضرایب بدست آمده، در متغیر فنشان می
ها، مدیریت آب و انرژی و مدیریت پسماند با همكاری با فروشگاه
باشند. ضریب مسیر حاکی از دار میکنندگان از نظر آماری معنیتامین

باشد که با کنندگان میارتباط منفی این متغیرها با همكاری با تامین
 Petljak et al( مشابه، و با مطالعه 1398پور )نتایا مطالعه قربان

توان در درک ( متفاوت است. احتماال، دلیل این تفاوت را می2018)
-ها به چگونگی اجرای روشکنندگان آنفروشان و تامیننادرست خرده

ضرایب مسیر در زیست و فرآیندهای سبز دانست. های متناسب با محیط
-متغیر فرآیندهای زنجیره تامین شامل خرید سبز، همكاری با تامین

-زیستی بطور کلی مثبت میکنندگان و لجستیک سبز بر عملكرد محیط

زیستی باشند که حاکی از ارتباط مستقیم این متغیرها بر عملكرد محیط
کنندگان و عملكرد باشد. ضریب مسیر بین متغیر همكاری با تامینمی

باشد. که ناشی از عدم ارتباط دار نمیزیستی از لحاظ آماری معنیمحیط
زیستی در منطقه مورد مطالعه است. بر این تغیر بر عملكرد محیطاین م

افزون بر این،  باشد.( همسو می1398اساس با مطالعه آذرکمند و شمس )
کنندگان و لجستیک سبز با عملكرد (، همكاری با تامین2مطابق جدول )

باشند که گویای ارتباط اقتصادی دارای ضریب مثبت و معناداری می
باشد که با نتایا مطالعه متغیرها بر عملكرد اقتصادی می مستقیم این

Petljak et al (2018( و محمدی و االسوندی امامی )مشابه 1395 )
باشند. شاید عللی مانند متفاوت بودن موقعیت زمانی و شرایط مكانی نمی

موجب چنین نتایا متفاوت نسبت به پیشینه پژوهش باشد. ضریب مسیر 
دار قتصادی منفی و از لحاظ آماری معنیملكرد ابین خرید سبز با ع

( همسو 2019) Channa and Asimباشد که با نتایا مطالعه نمی
داری بر عملكرد زیستی اثر مثبت و معنیاست. و در آخر عملكرد محیط

 ( مشابه است.2012) Green et alاقتصادی دارد که با نتایا مطالعه 
 یمدل ساختار یهایرمس بیو ضرا tآماره  -2جدول 

های ماخذ: یافته. %1داری در سطح ، **: معنی%5داری در سطح*: معنی

 .پژوهش

 

 T مسیرهای مدل ساختاری

Statistics 
ضرایب 
 مسیر

 180/0 559/1 خرید سبز -مدیریت آب و انرژی
همكاری با  -مدیریت آب و انرژی

 کنندگانتامین
576/5** 486/0- 

 -047/0 424/0 لجستیک سبز -مدیریت آب و انرژی
 -007/0 068/0 خرید سبز -مدیریت پسماند

-همكاری با تامین -مدیریت پسماند

 کنندگان
414/2* 224/0- 

 -119/0 977/0 لجستیک سبز -مدیریت پسماند
 430/0 **317/4 زیستیعملكرد محیط -خرید سبز
 -001/0 028/0 عملكرد اقتصادی -خرید سبز

عملكرد  -کنندگانهمكاری با تامین
 زیستیمحیط

528/1 10/0 

عملكرد  -ندگانکنهمكاری با تامین
 اقتصادی

322/6** 432/0 

 270/0 **814/2 زیستیعملكرد محیط -لجستیک سبز
 216/0 *546/2 عملكرد اقتصادی -لجستیک سبز
عملكرد  -زیستیعملكرد محیط

 اقتصادی
202/3** 329/0 
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  یریگجهینت -4
شناسایی رابطه برین زنجیرره ترامین سربز برر  مطالعه نیا یاصل هدف

های موادغذایی شرهر فروشیزیستی در خردهعملكرد اقتصادی و محیط
معرادالت  یسرازمدل از رویكررد کرار، نیانجام ا یبرا. باشدساری می
بر اساس نترایا بدسرت آمرده از جملره عوامرل  استفاده شد. یساختار

توان به اثرر منفری ها میهای سبز در فروشگاهعالیتاثرگذار در بخش ف
کننردگان مدیریت آب و انرژی و مدیریت پسماند بر همكاری با ترامین
را  SCMاشاره کرد. همچنین، عوامل اثرگرذار در بخرش فرآینردهای 

زیسرتی، اثرر مثبرت توان به اثر مثبت خرید سبز بر عملكررد محریطمی
زیستی و عملكرد اقتصادی و اثر مثبت لجستیک سبز بر عملكرد محیط

برر کنندگان بر عملكرد اقتصرادی انطبراق داد. عرالوههمكاری با تامین
تروان نتایا عملكرد را مریبخش این، بر اساس نتایا عامل اثرگذار در 
زیستی بر عملكرد اقتصادی بسرط به، اثر مثبت و معنادار عملكرد محیط

-زیستی بر عملكرد اقتصادی خردهداد. با توجه به اینكه عملكرد محیط

 شود:فروشان نیز اثرگذار است پیشنهاد می
فروشان موادغذایی مدیریت زنجیره تامین سبز را پیگیری کرده خرده -

اهمیرت ایرن -شرود را کراهش دهنرد. و هر آنچه که سبب آلودگی می
نماید که الگروی مردیریت زنجیرره ترامین سربز در موضوع ایجاب می
جامعه مورد نظر قرار گیرد که این پژوهش نیز در همین  سطوح مختلف

هرا و تواند به رقابرت پرذیری سرازمانخصوص شكل گرفته است و می
-، میهمچنین - زیستی صنعت مواد غذایی کمک کند.عملكرد محیط

های موادغذایی منطقه مورد مطالعره ها و فروشگاهفروشیتوان به خرده
یرره ترأمین سربز را جرایگزین زنجیرره پیشنهاد نمود که بهتر است زنج

زیستی تأمین سنتی کسب و کارهای خود در جهت حف  عملكرد محیط
شود که در پایان، پیشنهاد می .و بهبود عملكرد اقتصادی خود قرار دهند

ها از جمله رگرسیون گام بره گرام و های آتی، از سایر روشدر پژوهش
 .استفاده شودها یرگویهشبكه عصبی مصنوعی به منظور بررسی تاثیر ز
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 .74 -63. صص 66. شماره22سال تأمین. زنجیره 

. 11دوره  . الگوی زنجیره تامین ناب/ سبز و پایدار شرکتی. علوم مدیریت ایران.1396تفرشی مطلق، ع.، الفت، ل.، بامداد صوفی، ج.، و امیری، م.  -
 .28-5. صص 44شماره 

ل زنجیره تأمین پایدار با تاکید بر عوامل رفتاری برای موادغذایی . طراحی مد1398و مهرگان، م.  ،صفری، ح. ،جعفرنژاد چقوشی، ا. ،حسنی، س.ر. -
 .73 -61. صص 48. شماره 14سال استان کرمانشاه. مدیریت صنعتی دانشكده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج. 

کیفیت عملكردی محصوالت در زنجیره تأمین . هماهنگی تصمیمات کیفیت زیست محیطی و 1398و بزرگی امیری، ع.  ،معماریان، ا. ،حیدری، ج. -
 .114-87. صص 33سال نهم. شماره انداز مدیریت صنعتی. سبز دوسطحی. چشم

گیری چند معیاره ترکیبی در . طراحی زنجیره تأمین حلقه بسته پایدار با رویكرد تصمیم1399و سلطانی، ا.  ،فدایی، م. ،یوسفی، ا. ،خبوشانی، ا. -
 .206 -169. صص 112. شماره 28سال شاورزی و توسعه. صنایع لبنی. اقتصاد ک

. تأملی بر مدیریت زنجیره تأمین سبز: واکاوی نقش توانمندسازی کارکنان سبز 1398بالغ، ه.، کشاورز، م.، و عین علی، م. رستگار، ع.، باقری قره -
 .43-30صص . 98شمارههای بازرگانی. های تولیدکننده موادغذایی سبز. بررسیبر خرید سبز در شرکت

-بندی موادغذایی )مورد مطالعه: شرکتبندی راهكارهای زنجیره تامین سبز در حوزه بسته. شناسایی و الویت1396پور، ا. پیشه، ع.، و حسنزراعت -

 .55-45. صص 4و3. شماره 6سال  های مانی ماس و پانل در شهرستان فسا(. مهندسی مدیریت نوین.

 فروشندگان بیمه عمر و زندگی بر وفاداری مشتری. بیست و ششمین همایش ملی بیمه و توسعه. تهران. . تأثیر نقش 1398سامنی، ع.  -

های نظریه بازی در زنجیره تأمین رقابتی یک کاالی سبز ای تاثیر انواع سیاست. تحلیل مقایسه1395سلیمانی، م.، سینائی، م.، و راستی برزکی، م.  -
المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار. دانشگاه آزاد اسالمی واحد بازی. مجموعه مقاالت کنفرانس بین و یک کاالی غیر سبز: رویكرد نظریه

 لنجان. اصفهان.

. ارزیابی عوامل موثر بر بهبود عملكرد مدیریت زنجیره تأمین با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی در صنایع غذایی. 1395سیفی شجاعی، ح.  -
 .16-1. صص 2. شماره 1دوره ارزش. مدیریت زنجیره 

گذاری و سبز بودن در زنجیره تأمین محصوالت سبز و غیر سبز با مداخله دولت: های قیمت(. سیاست1397و راستی برزکی، م. ) ،سینائی، م. -
 .61-53. صص 2/2. شماره 34-1ی بازی. مهندسی صنایع و مدیریت شریف. دوره رویكرد نظریه



6420-6412، صفحه 1402مطالعات علوم محیط زیست، دوره هشتم، شماره دوم، فصل تابستان، سال   
 

6417 

 

. تجزیه و تحلیل نقش مدیریت دانش در مدیریت زنجیره تأمین پایدار با 1399میر غفوری، س. ح.، یاوری، م.، و ثقفی، س. صیادی تورانلو، ح.،  -
. 67. شماره 22( )مطالعه موردی: سازمان جهادکشاورزی استان یزد(. مدیریت زنجیره تأمین. سال ISMرویكرد مدلسازی ساختاری تفسیری )

 .66-52صفحات 

 های اقتصادی.ریزیفروشی در جهان. اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی تهران. معاونت برنامه. وضعیت صنعت خرده1395عابدینی،ا.  -

انتشارات دانشگاه تهران.  (PLS-SEM). ای بر مدلسازی معادالت ساختاری حداقل مربعات جزئی. مقدمه1398بیگی، ا.، و اکبری، م. ر. علم -
 .ص 368چاپ اول. م، 

( )مطالعه موردی: ANPای )یابی محل دفن زباله شهری با استفاده از مدل فرآیند تحلیل شبكه. مكان1397خانی، م.، رحیمی، ا.، و خیری، ه. علی -
 محیطی. شیراز.شهر ساری(. اولین کنفرانس ملی ژیوتكنیک زیست

وری سبز ها جهت ارتقای بهرهعملكرد آن -لیل فازی اهمیت.طراحی مدل دوسطحی اقدامات مدیریت زنجیره تأمین سبز و تح1398پور، ا. قربان -
 .105-77. صفحات 48شماره . 12 سالوری. )مطالعه موردی: صنایع پتروشیمی استان بوشهر(. مدیریت بهره

 از رهیافت استفاده اب سبز تأمین زنجیره مدیریت اقدامات ساختاری مدل . طراحی1395پور، ا.، پویا، ع.، ناظمی، ش.، و ناجی عظیمی، ز. قربان -

 .20-1. صفحات 4. شماره 13آن. سال  کاربردهای در عملیات در فازی. تحقیق تفسیری ساختاری مدلسازی

 ایبندی عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت فراساحل با رویكرد فرآیند تحلیل شبكه. شناسایی و اولویت1394کریمی، ف.  -
(ANPمطالعه موردی: شر )های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع.المللی پژوهشکنفرانس بینسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران. کت مهند 

 معیاره. آمایش چند گیریتصمیم سامانه جغرافیایی و اطالعات سیستم کمک با ساری شهر پسماند دفن محل . مكانیابی1397لحمیان، ر.  -
 .180-167. صص 29. شماره 8فضا. دوره  جغرافیایی

های تولیدی . بررسی تأثیر عوامل محرک اجرای مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملكرد شرکت1395محمدی، س.م.، و االسوندی امامی، ن.  -
 های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری. المللی پژوهشکوچک و متوسط. پنجمین کنفرانس بین

. ارائه الگوی استقرار زنجیره تأمین سبز در شرکت پتروشیمی پردیس با استفاده از 1395وی، ف. آبادی، ع.، حنظل عیدانی، ح.، و موسمروتی شریف -
 .78 -65. صص 54. شماره 18روش نقشه شناختی فازی. مدیریت زنجیره تأمین. سال 

فروشی. ی صنعتی خردههافروشی و زنجیره تأمین در محیطکننده بر صنعت خرده. بررسی رفتار مصرف1396مودی، ک.، و حسینی، س.م.  -
 کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت، حسابداری، حقوق و علوم اجتماعی. شیراز.

زیستی در زنجیره تأمین سبز پایدار )مطالعه موردی: . نقش اثرات محیط1398دهنوی، ح.، و توتونچی، ج. هنری، م.، میرفخرالدینی، س. ح.، دهقان -
 .452 -443. صص 1 شماره .12سال زیست جانوری. محیط صنعت کاشی و سرامیک ایران(.

ر رضایت مشتریان محصوالت لبنی. . اثر بخشی عناصر زنجیره تأمین و نوآوری سبز ب1399و اخوانفر، ا.  ،پقه، ع. ،همایونفر، م. ،یوسفی، ع. -
 . 104-75. صص 4. شماره 12دوره  ای در علوم انسانی.مطالعات میان رشته
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Abstract 

Introduction 
Despite the increasing well-being of economic growth in the contemporary era, serious environmental 

problems are facing the future of humanity, threatening human life. Economic activities such as 

industrial, agricultural, and service activities use natural resources and dependent on them, on the 

other hand the nature of their process potentially pollute the environment; Therefore, if not paying 

attention to these activities' consequences and environmental issues, enormous costs must be spent to 

remove the damage and waste from a lack of attention to this issue. Research in organizational 

sustainability and sustainable utilization of resources have generally been conducted within the scope 

of large companies. At the same time, the main share of industrial and commercial activities is 

available to small and medium-sized businesses and they actually have a significant contribution to 

environmental performance; Therefore, methods such as green supply chain management are useful 

for small and medium-sized organizations to expand green activities to improve environmental 

performance. Green supply chain management is with environmental requirements in all stages of 

product design, selection and supply of raw materials, production and manufacturing, delivery and 

transfer processes, and reuse management to maximize the resources and productivity of energy 

consumption along with improvement of supply chain performance. According to studies today, the 

consumer wants to protect himself and the environment, and this has formed a kind of social 

responsibility and has led to the formation of targeted consumer choices, and as a result, companies 

have faced increasing pressure to be responsible and greener. The distribution sector is one of the 

important sectors of the economy. This sector, as the interface between consumer and producer to 

create a market economy, is essential and plays an essential role in price bidding. The distribution 

sector is one of the important sectors of the economy. This sector, as the interface between consumer 

and producer to create a market economy, is essential and plays an essential role in Price formation. 

Retailers play the most important role in changing people's consumption patterns and are also the 

most important part of the supply chain of any company. The growth in stores, along with the pursuit 

of a competitive strategy, has led to a high level of concentration in food retailing. Considering the 

importance of food and its waste, the development of retail sales, as well as the existence of 

environmental problems in this region, the existence of research that is comprehensive and complete 

in a way that shows the effect of green supply chain management in the aspect of food retail It seems 

necessary to examine and evaluate. 

Methodology  
This study examines the relationship between the green supply chain with environmental performance 

and economic performance among food retailers in Sari city. The statistical population of this research 

is all food retailers in Sari city. The sample size was determined using Cochran's formula with an 

unknown statistical population of 96, and 130 questionnaires were distributed to be sure, and 119 

questionnaires were confirmed by removing ambiguous questionnaires. The data required for this 

research was collected using a five-point Likert questionnaire in the spring of 2022 and the model was 

analyzed using the structural equation model through Smart-PLS software. A structural equation 

model (SEM) is a specific causal structure between a set of latent variables and observed variables. 

Through the structural equation model, latent variables (factor or structure) can be measured 

indirectly by using obvious variables (questionnaire items or questions). To check the relationship 

between green supply chain factors in stores and supply chain management processes on 

environmental and economic performance; Factor load, reliability, and validity of each of the 

observed variables are evaluated. To check the validity of each of the observed items or variables, the 

factor load of each observed variable is calculated, which shows whether the variance between the 

constructs and its indicators is greater than the variance of the measurement error of that construct or 
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not. Average Variance Extracted (AVE) is used to establish validity. Also, the index used to measure 

reliability is the composite reliability index (CR), which calculates the reliability of structures not in 

absolute terms, but according to the correlation of their structures with each other, and it is superior 

from this point of view. 

 

Conclusion 
The primary purpose of this study is to identify the relationship between the green supply chain and 

economic and environmental performance in food retail in Sari. In this research, data analysis was 

performed in two parts: descriptive and inferential. According to the diversity of the structure of the 

stores, 14% were grocery, 79% were grocery and protein items, and 7% were grocery, protein items 

and vegetables. The minimum and maximum ages for store managers were 24 and 74, respectively. In 

terms of area, the smallest store was about 15 square meters, and the largest store was about 2000 

square meters. Based on the results obtained, among the influencing factors for green activities in 

stores, we can mention the negative effect of water and energy management and waste management 

on cooperation with supplier. Additionally, the influencing factors in SCM processes can be described 

as the impact of 0.430 units of green purchasing on environmental performance, the impact of 0.270 

and 0.216 units of green logistics on environmental performance and economic performance, 

respectively, and the impact of 0.432 units of cooperation with suppliers on economic performance. In 

addition, based on the results of the influencing factor in the performance results, it can be seen that 

the effect of 0.329 units and significant environmental performance on economic performance. Based 

on the results of this research, it can be suggested to the retail stores and food stores of the studied 

area that it is better to replace the traditional supply chain of their businesses with the green supply 

chain to maintain the environmental performance and improve their economic performance. Also, the 

importance of this issue requires that the green supply chain management model be considered at 

different levels of society, which this research was also formed in this regard, and it can help the 

competitiveness of organizations and the environmental performance of the food industry. 
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