
 
 

 

 

 مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی مهرآستان

  مهندسی صنایعپایان نامه دوره کارشناسی ارشد گروه 

 

 عنوان

کلیدی موفقیت در زنجیره تامین سبز با  عواملشناسایی و رتبه بندی 

دیمتل فازی )مطالعه موردی: سازمان بنادر و  روشاستفاده از 

 دریانوردی بندر انزلی(

 نام و نام خانوادگی دانشجو

 مریم حیدری فخر

 استاد راهنما

 دکتر محسن محمد نوربخش لنگرودی

 

 1395هریور ش

 



 

 

 

 چکیده 

 یاست و حاک یدهبارها و بارها به گوش همگان رس یراخ هایسالجمله در  ینا ،"در خطر است یستز یطمح"

در  یمختلف یکارهامعضل، راه یناز ا یریجلوگ ی؛ براکندمی یدرا تهد یبزرگ است که جامعه انسان یاز خطر

 یآن از نابود تبعبهو  یستز یطمح یاز نابود هاآن یشده است تا با اجرا یانجامعه ب هایبخشاز  یکهر 

شده  گرفته در نظرمنظور  ینا یبرا ییراه کارها یزن تأمین یرهزنج یتشود؛ در حوزه مدر یرینسل بشر جلوگ

بز، س تأمین یرهزنج یریتمد یاجرا یبرا. است "سبز تأمین یرهزنج یریتمد"، هاآن ترینمهماز  یکیاست که 

ه توجه ب یازدارند و ن یباالتر یتکه کدام فاکتورها اهم ینا یول اندکرده ییرا شناسا یادیز یمحققان فاکتورها

 است.  یمهم و ضرور یاربس یاست، امر هاآنبه  یشتریب

 تأمین یرهزنج موفقت یدیفاکتور کل 11ارشناسان نظرات ک و مطالعات انجام گرفته یپژوهش با بررس ینا در

ند چ یریگ یمتصم هایتکنیکاز مجموعه  یفاز یمتلد یکو سپس با استفاده از تکن انتخاب شدهسبز 

رهم کدام فاکتورها ب ینکهو ا باهمارتباط فاکتورها  ینهمچن گرفت.فاکتورها انجام  ینا یبند یتاولو ،شاخصه

 ینا مطالعه موردی سبز کمک شود.  تأمین یرههرچه بهتر زنج یتا به اجرا شدمشخص  یزن گذارندمی تأثیر

 24 نظرات دست آمده ازبهاساس نتایج بر .گرفته است انزلی انجامبندر یانوردیبنادر و درسازمان پژوهش در 

 ، وبزس ینتدارک و تام تصویر سبز شرکت، فشار بازار رقابتی، تعهد مدیریت،کارشناس فعال در این حوزه 

 به عنوان مهمترین عوامل شناسایی شد. سبز یکلجست طراحی

نادر و ب ی،فاز یمتلد یکچند شاخصه، تکن یریگ یمسبز، تصم تأمین یرهزنج یریتمد :یدیکل یها واژه

    یانوردیدر


