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1- مقدمه 
زنجیره تأمین (SC) را می توان به عنوان زنجیره ای توصیف كرد 
كه عوامل مختلفی را از مشتری به تأمین كننده از طریق تولید و 
خدمات پیوند می دهد تا جریان مواد، پول و اطالعات به طور مؤثر 
مدیریت شود تا نیازهای كسب و كار را برآورده سازد]1[. پیاده سازی 
به  بهتر  دستیابی  به  منجر  تأمین   زنجیره  مدیریت  رویکردهای 
اهداف سازمانی از قبیل: افزایش رقابت، بهبود خدمات به مشتریان 
و افزایش سودآوری می شود. در این راستا رویکردهای ناب، چابک، 
تاب آور و سبز به عنوان فلسفه منحصربه فرد مدیریت زنجیره تأمین 
اصلی  نمونه های  را  رویکرد  چهار  این  به طوركلی  شدند.  معرفی 
مدیریت زنجیره تأمین می نامند، كه  به منظور بهبود عملکرد زنجیره 
تأمین مورد استفاده قرار می گیرند ]4[. زنجیره های تأمین در تالش 
برای رقابت بیشتر، الگوی مدیریت جدید را اتخاذ می كنند. در میان 
این پارادایم ها چهار مورد وجود دارد كه به دلیل اهمیت آن برای 
ناب،  پاردایم  این چهار  عملکرد بهتر زنجیره تأمین الزم می باشد. 
چابک، تاب آور و سبز است. در این تالش مجموعه ای از شیوه های 
مدیریت زنجیره تأمین، كه شیوه های مدیریت زنجیره تأمین الرج  
عملکرد  اقدامات  همچنین  شده است.  پیشنهاد  شده اند  نامگذاری 
تأثیر  الرج  تأمین  زنجیره  مدیریت  روی  بر  بیشتر  تأمین  زنجیره 
می گذارد. تاریخچه نشان می دهد كه یا تحقیقات بر روی مطالعه 
یا  متمركز شده اند.  تأمین  زنجیره  مدیریت  در  فردی  پارادایم های 
اینکه در مورد ادغام فقط چند پارادایم در مدیریت زنجیره تأمین، 
به عنوان مثال، ناب در مقابل چابک، ناب در مقابل سبز، تاب آوری 
با  می كنند.  بحث  سبز   مقابل  در  تاب آوری  یا  چابکی   برابر  در 
این وجود، ادغام همزمان الگوهای ناب، چابک، تاب آور و سبز  در 
مدیریت زنجیره تأمین ممکن است به زنجیره  تأمین  كمک كند  تا 
كارآمدتر و پایدار باشد ]2،3[ پژوهش های متعدد در زمینه توسعه 
و كاربرد مدیریت زنجیره تأمین الرج تاكنون انجام شده است. این 
پژوهش ها در دو محور اصلی توسعه یافتند كه عبارتند از توسعه 
تأمین الرج  زنجیره  رابطه مدیریت  بررسی  برای  یا روشی  و  مدل 

و عملکرد و افزایش رقابت پذیری در زنجیره تأمین و در نوع دوم 
اقدامات مربوط به پاردایم های زنجیره تأمین  به بررسی سازگاری 
در صنعت  این حوزه  اقدامات  تمامی  كه  پرداخته شده است  الرج 
خودروسازی صورت گرفته است ]6،7،8،9،5[. با  این حال، هر یک 
از رویکردهای مطرح شده ابعاد متفاوتی را در راستای اهداف زنجیره 
تأمین در نظر گرفته كه منجر به پیاده سازی الزامات مختلفی در 
زنجیره  مدیریت  رویکرد  راستا،  این  در  می شوند.  زنجیره  تأمین 
تأمین الرج با یکپارچه نمودن چهار رویکرد ناب چابک، تاب آور و  
سبز تالش می كند از مزایای تک تک آن ها در یک مجموعه ی واحد 
استفاده نماید. به طوری كه توانایی رقابت پذیری و هم افزایی زنجیره 
تأمین صنعت افزایش  یافته و تناقض های موجود در میانِ  رویکردها 
از بین برود. رویکردهای ناب، چابک، تاب آور و سبز نباید به تنهایی 
باید  بلکه  به كار گرفته شوند،  تأمین  زنجیره های  در  از هم  و جدا 
مجموعه ای از الزامات و فعالیت های آن ها در زنجیره تأمین به جهت 
افزایش كارایی و اثربخشی و همچنین به طور همزمان رقابت پذیری 
زنجیره مورد استفاده قرار گیرند. درنتیجه، هدف اصلی این مقاله 
الگوی مفهومی است كه چندین شیوه مدیریت زنجیره  ارائه یک 
تاب آور  چابک،  ناب،  تأمین  زنجیره  تا  می كند  پیشنهاد  را  تأمین 
تأثیر آن ها  نامیده شوند و   1  LARG به عنوان شیوه های و سبزتر، 
را در تولید عملکرد زنجیره تأمین بررسی كنند. هدف اصلی این 
مقاله ارائه یک مدل مفهومی برای یک زنجیره تأمین الرج )ناب، 
چابک، تاب آور و سبز ( با هدف بهبود عملکرد عملیاتی، اقتصادی و 

زیست محیطی آن ها است.

2- مدیریت زنجیره تامین الرج 
واحد تحقیقاتی مهندسی  تأمین الرج در  زنجیره  ایده مدیریت 
مکانیک و صنایع دانشکده علوم و تکنولوژی دانشگاه جدید لیسبون 
واحد  این  حاضر  حال  در  است.  شده  داده  توسعه  و  گرفته  شکل 
می شود  شناخته  زمینه  این  در  اصلی  مرجع  به عنوان  تحقیقاتی 
ایران  در  الرج  تأمین  زنجیره  مدیریت  خصوص  در  تحقیق  اولین 
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است.  گرفته  انجام  بهشتی  شهید  دانشگاه  در  و   1393 سال  در 
واژه ي ارتجاعی اولین بار توسط پژوهشگران این دانشگاه به واژگان 
چهارگانه  رویکردهای  از  هركدام   .]5[ شد  اضافه  كشور  مدیریتی 
از مزایای  زنجیره تأمین دارای مزایا و معایبی هستند. بهره گیری 
هركدام،  معایب  حذف  جهت  در  برنامه ریزی  و  رویکردها  این 

پتانسیل ایجاد ارزش  را در زنجیره تأمین افزایش می دهد. مدیریت 
می گیرد]6[.  بر  در  را  متنوعی  موضوعات  الرج  تأمین  زنجیره 
ناب، چابک،  رویکردهای  دارد  تأمین الرج تالش  زنجیره  مدیریت 
بنشاند  كنار هم  زنجیره تأمین  را در فضای مدیریت  و سبز  پایدار 
كاستی های  همزمان  و  شده  بهره مند  آن ها  تک  تک  مزایای  از  تا 

جدول1- مروری بر تحقیقات داخلی انجام شده در زمینه مدیریت زنجیره تأمین الرج

 هاآن ت  ت  مزایای از توانمی سبز   آ رتا، ااب ، نا،،
 توانایی که طوریبه. شد مندبهره  احد مجموعه ی  در

 هایتناقض   یافتهافزایش شرکت تأمین زنجیره رقابتی
 افزایی هم در   برداشته میان از را ر یکردها میانِ در موجود
 [.9] شود حاصل بهبود تأمین زنجیره

 

 مین الرجمرور ادبیات زنجیره تأ .2-1

در این بخش به بررسی تحقیقات داخلی   خارجی انجا  
مدیریت زنجیره تامین الرج خواهیم  شده در زمینه

 پرداخت.

 مین الرجینه مدیریت زنجیره تأمروری بر تحقیقات داخلی انجام شده در زم -1جدول

 منبع  عنوان تحقیق مورد مطالعه ردیف

 [10] مبتنی بر تحلیل شکاف در صنعت سیمان  الرج مینأت زنجیره مدیریتهای رقابتی ارزیابی استراتژی 1

 [11] در صنعت سیمان   تحلیل اهمیت عملکرد الزامات راهبردی مرتبط با آن  الرج مینأت زنجیرهموقعیت رقابتی  2

 [12] رقابتی  مینأت زنجیره مدیریتدر  الرجسهای بندی پارادایمطراحی   رتبه 3

 [13] گیری اند معیاره های تصمیمدر صنعت سیمان از طریق تلفیق تکنی  الرج مینأت زنجیره مدیریتتحلیل ابعاد ر یکرد  4

گیری اند های تصمیمبا استفاده از تکنی  الرج مینأت زنجیرهدر قالب  مینأت زنجیره مدیریتسازی ر یکردهای یکپاراه 5

 شاخصه در شرکت سایپا 

[14] 

 [15] با استفاده از تلفیق اهار پارادایم نا،، ااب ، ارتجاعی   سبز  الرج مینأت زنجیرهبررسی امکان ایجاد  6

 [16] مین الرج در صنایع لبنیالعات اقدامات زنجیره تأمط 7

 [17] مین  بر اساس  مدل بومی یکپاراه الرجارزیابی عملکرد زنجیره تأ 8

 [18] (مین الرج )مطالعه موردی: صنایع غذایی أتمین کنندگان در زنجیره أندی معیارهای انتخا، تبشناسایی   رتبه 9

مین الرج با ر یکرد پویاشناسی سیستم هاأه تموثر بر موجودی در زنجیر بررسی عوامل 10  [19] 

مین الرج بر مزیت رقابتی در سازمانأت اثر زنجیره 11  [20] 

مین الرج، پایدار   سنتیأهای تتطبیقی ر یکردهای نوین در زنجیره یژگی ها، الزامات   مقایسه  12  [21] 

مین الرج در شرکت د ده صنعتیأهای زنجیره تتحلیل شاخص 13  [22] 

 U- PVC [23] مین الرج با استفاده از ر یکرد پویایی سیستم در صنعتأمدلی برای بهبود عملکرد زنجیره تارائه  14

مین الرج با ر یکرد پایدارأارزیابی راهبردهای زنجیره ت 15  [24] 

مین الرجأمدل کنترل موجودی برای زنجیره ت ارائه 16  [25] 

ر یکرد پویایی سیستم مین الرج باأرزیابی عملکرد یکپاراگی زنجیره تا 17  [26] 

 [27] در پاردایم الرج مینتأ زنجیره کنندگانمینتأ بندیا لویت مفهومی مدل تبیین 18

 [28] پایدار   الرج مینتأ زنجیره ترکیبی مدل طراحی بر مر ری 19
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آن ها را بپوشاند ]7[. در سال های اخیر تركیب همزماِن رویکردهای 
قرار  از پژوهشگران  ناب، چابک، تاب آور و سبز مورد توجه برخی 
گرفت. آن ها با معرفی رویکرد مدیریت زنجیره تأمین الرج، به طور 
همزمان الزامات موجود در چهار رویکرد ناب، چابک، تاب آور و سبز 
را با هم تركیب كرده و پیاده سازی رویکرد رقابتی مدیریت زنجیره 
تأمین الرج را در زنجیره تأمین جهت بهبود عملکرد آن پیشنهاد 
نمودند]8[. رویکردهای ناب، چابک، تاب آور و سبز نباید به تنهایی 
باید  بلکه  به كار گرفته شوند،  تأمین  زنجیره های  در  از هم  و جدا 
مجموعه ای از الزامات و فعالیت های آن ها در زنجیره تأمین به جهت 
افزایش كارایی و اثربخشی همچنین رقابت پذیری زنجیره همزمان 

موجود  الزامات  همزماِن  پیاده  سازی  با  گیرند.  قرار  استفاده  مورد 
در رویکردهای ناب، چابک، تاب آور و سبز می  توان از مزایای تک 
تک آن ها در یک مجموعه واحد بهره مند شد. به طوری كه توانایی 
رقابتی زنجیره تأمین شركت افزایش یافته و تناقض های موجود در 
میاِن رویکردها را از میان برداشته و در هم افزایی زنجیره تأمین 

بهبود حاصل شود ]9[.

1-2- مرور ادبیات زنجیره تأمین الرج
در این بخش به بررسی تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در 

زمینه مدیریت زنجیره تامین الرج خواهیم پرداخت.

جدول 2- مروری بر پژوهش های خارجی انجام شده در زمینه مدیریت زنجیره تأمین الرج
 

 مین الرجام شده در زمینه مدیریت زنجیره تأهای خارجی انجمروری بر پژوهش -2جدول 

 منبع مین الرجعنوان تحقیق مدیریت زنجیره تأ ردیف

 [29] پذیر   سبز در مدیریت زنجیره تأمین: ی  ر یکرد مطالعه موردیانعطاف، ااب  ، های نا،تجارت میان پارادایم 1

 LARG [30] عنوان ی  شبکه مجازی مشارکتی مبتنی بر استراتژیزنجیره تأمین به 2

 [31] عملکردگیری   ی  سیستم اندازه LARG های مدیریت زنجیره تأمینپیشنهادی از شیوه 3

 [32] پذیر   سبزانعطاف ، ااب ، مین نا،برای مدیریت زنجیره تأ گیریی  مدل تصمیم 4

 [33] های تأمینپذیر   سبز در زنجیرهانعطاف، ااب  ، مدلی برای ارزیابی عملکرد متقابل نا، 5

 LARG [34] ر ش ادغا  زنجیره تأمین: زنجیره تأمین 6

 [35] مین خودر ز در زنجیره تأپذیر   سبهای نا،، ااب ، انعطافادغا  عمومی ر یه 7

 [36] افزاییپذیر   سبز:  اگرایی   هم، ااب ، انعطافنا، 8

 [37] اابکی   سبز بودن زنجیره تأمین خودر  ،پذیرینا، بودن، انعطاف ابزار معیار برای بهبود 9

 SWOT  ، BI   RFID [38]شناسایی شرایط آن با ابزارهای مدیریت   LARG مدیریت هوشمندانه زنجیره تأمین 10

 LARG [39] مینزنجیره تأ مدل ارزیابی فازی برای ارزیابی قابلیت همکاری در 11

 [41] کنندگان پیشنهاد شده استمین الرج: ابزاری تشخیصی که برای ارزیابی تولیدمدیریت زیست محیطی زنجیره تأ 12

 [42] مینبرای تقویت عملکردهای زنجیره تأ آ ر   سبزسازگاری پارادایم جدید نا،، ااب ، تا،تجزیه   تحلیل  13

 [43] آ ر   سبز )الرج( در صنعت کشا رزی اند نزیهای نا،، ااب ، تا،شناسایی ر ش 14

مین الرج مدل مفهومی مدیریت زنجیره تأ .3
 )انوری(

هدف طراحی ترکیبی زنجیره هش با پژ  ،این مدلدر  
 مین الرجسه تأگانه زنجیرهای پنجدایماپار تأمین با ر یکرد

گرفته است. نتایج حاصل  تشیراز صور سازی دنادر الستی 

 الرجسمین گانه زنجیره تأهای پنجدایمادهد که پارنشان می
همچنین  .ا داردمین نقش بسزدر موفقیت عملکرد زنجیره تأ

گانه زنجیره های پنجدایمادهد که این پارنتایج نشان می
 مین رقابتی نقشبهبود عملکرد زنجیره تأ در مین الرجستأ

 [.12مثبت   مهم دارد ]
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3- مدل مفهومی مدیریت زنجیره تأمین الرج )انوری(
زنجیره  تركیبی  طراحی  هدف  با  پژوهش  مدل،  این  در   
در  الرجس  تأمین  زنجیره  پنج گانه  پارادایم های  رویکرد  با  تأمین 
نشان  حاصل  نتایج  است.  گرفته  شیراز صورت  دنا  الستیک سازی 
می دهد كه پارادایم های پنج گانه زنجیره تأمین الرجس در موفقیت 
نشان  نتایج  همچنین  دارد.  بسزا  نقش  تأمین  زنجیره  عملکرد 
در  الرجس  تأمین  زنجیره  پنج گانه  پارادایم های  این  كه  می دهد 
بهبود عملکرد زنجیره تأمین رقابتی نقش مثبت و مهم دارد ]12[.
4- مدل مفهومی مدیریت زنجیره تأمین الرج رمضانی 

قطب آبادی

  LARG این مدل با هدف هوشمندسازی مدیریت زنجیره تأمین
 RFID و SWOT ،BI و شناسایی شرایط آن با ابزارهای مدیریت
شركت های  جمله  از  شركت ها  و  سازمان ها  بنابراین،  شد.  انجام 
 LARG تولیدی، خدماتی می توانند اهداف مدیریتی زنجیره تامین
دارای  كه  دهند  ارائه  خدماتی  و  تولیدی  زنجیره های  كلیه  در  را 
مزایای رویکردهای ناب، چابک، تاب آوری و سبز برای دستیابی به 
استفاده  با  و خارجی  با شناسایی عوامل محیطی داخلی  موفقیت 
فناوری  و  تجاری  به همراه هوش   SWOT تحلیل  و  ابزار تجزیه  از 

شناسایی فركانس رادیویی )RFID( می باشد ]38[.
 

شکل 1- مدل مفهومی مدیریت زنجیره تأمین الرج ]12[

شکل2- مدل مفهومی مدیریت زنجیره تأمین الرج قطب آبادی ]38[

 
 

 

 

 [12مین الرج ]مدل مفهومی مدیریت زنجیره تأ

 
 مین الرجمدل مفهومی مدیریت زنجیره تأ .4

 رمضانی قطب آبادی
 این مدل با هدف هوشمندسازی مدیریت زنجیره تأمین

LARG     شناسایی شرایط آن با ابزارهای
بنابراین،  .شد انجا  SWOT ، BI   RFIDمدیریت
های تولیدی، خدماتی ها از جمله شرکتها   شرکتسازمان

در کلیه  را LARGتوانند اهداف مدیریتی زنجیره تامین می

های تولیدی   خدماتی ارائه دهند که دارای مزایای زنجیره
به  آ ری   سبز برای دستیابیر یکردهای نا،، ااب ، تا،

موفقیت با شناسایی عوامل محیطی داخلی   خارجی با 
همراه هوش به SWOT استفاده از ابزار تجزیه   تحلیل

 (RFID)  اری   فنا ری شناسایی فرکانس رادیوییتج
 [.38باشد  ]می

 
 [38مین الرج قطب آبادی ]مدل مفهومی مدیریت زنجیره تأ

 

مین الرج بررسی مدل مفهومی زنجیره تأ. 5
 کاروالهو و ماچادو

بین در این بخش ی  مدل مفهومی برای بررسی ر ابط 
آ ر   تا، ،های نا،، ااب های که متعلق به پارادایمشیوه

مشاهده در آن ( (LARG سبز است، یعنی عملکردهای
است. این مدل مفهومی نخستین تالش  ارائه شدهشود، می

های مدیریتی برای کم  ای از شیوهبرای پیشنهاد مجموعه
آ ر   سبز   نا،، ااب ، تا، مینزنجیره تأ به تولید همزمان
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LARG     شناسایی شرایط آن با ابزارهای
بنابراین،  .شد انجا  SWOT ، BI   RFIDمدیریت
های تولیدی، خدماتی ها از جمله شرکتها   شرکتسازمان

در کلیه  را LARGتوانند اهداف مدیریتی زنجیره تامین می

های تولیدی   خدماتی ارائه دهند که دارای مزایای زنجیره
به  آ ری   سبز برای دستیابیر یکردهای نا،، ااب ، تا،

موفقیت با شناسایی عوامل محیطی داخلی   خارجی با 
همراه هوش به SWOT استفاده از ابزار تجزیه   تحلیل

 (RFID)  اری   فنا ری شناسایی فرکانس رادیوییتج
 [.38باشد  ]می

 
 [38مین الرج قطب آبادی ]مدل مفهومی مدیریت زنجیره تأ

 

مین الرج بررسی مدل مفهومی زنجیره تأ. 5
 کاروالهو و ماچادو

بین در این بخش ی  مدل مفهومی برای بررسی ر ابط 
آ ر   تا، ،های نا،، ااب های که متعلق به پارادایمشیوه

مشاهده در آن ( (LARG سبز است، یعنی عملکردهای
است. این مدل مفهومی نخستین تالش  ارائه شدهشود، می

های مدیریتی برای کم  ای از شیوهبرای پیشنهاد مجموعه
آ ر   سبز   نا،، ااب ، تا، مینزنجیره تأ به تولید همزمان
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5- بررسی مدل مفهومی زنجیره تأمین الرج کاروالهو 
و ماچادو

در این بخش یک مدل مفهومی برای بررسی روابط بین شیوه های 
كه متعلق به پارادایم های ناب، چابک، تاب آور و سبز است، یعنی 
است.  شده  ارائه  می شود،  مشاهده  آن  در   )LARG) عملکردهای 
از  مجموعه ای  پیشنهاد  برای  تالش  نخستین  مفهومی  مدل  این 
تأمین  زنجیره  همزمان  تولید  به  كمک  برای  مدیریتی  شیوه های 
ناب، چابک، تاب آور و سبز و همچنین كشف روابط بین این نوع 
روش ها و عملکرد زنجیره تأمین است. در مرحله بعد، روابط بین 
زنجیره  عملکرد  و  سبز  و  انعطاف پذیر  چابک،  ناب،  عملکردهای 
تأمین بررسی می شود ]40[. در این تالش، مجموعه ای از شیوه های 
مدیریت زنجیره تأمین، به شیوه های LARG نامگذاری شده اند و 
اقدامات مختلفی پیشنهاد شده است. این مدل در مرور ادبیات در 
اندازه گیری  تأمین و همچنین  الگوی مدیریت زنجیره  مورد چهار 
 ،LARG عملکرد زنجیره تأمین است. در میان روش های پیشنهادی
تأثیر می گذارند،  تأمین  زنجیره  بیشتر روی عملکرد  آن هایی كه 

تولید به موقع و همچنین تأمین كننده است.
همچنین اقدامات عملکردی زنجیره تأمین كه روی آن ها تأثیر 
عملیاتی   عملکرد  یعنی  است،  زمان  و  موجودی  سطح  می گذارد، 

زنجیره تأمین بیش ترین تأثیر را دارد.

6- مدل مفهومی مدیریت زنجیره تأمین الرج کاروالهو 
و ماچادو )مدل دوم(

 این مدل مجموعه ای از اقدامات را برای ارزیابی تأثیر این شیوه ها 
محیطی  و  اقتصادی  عملیاتی،  منظر  از  تأمین  زنجیره  عملکرد  بر 
 LARG ارائه می دهد. مدل پیشنهادی روابط زیر را بین شیوه های

و اقدامات عملکرد زنجیره تأمین  نشان می دهد:
شیوه های LARG در كاهش سطح موجودی ها عبارتند از تولید 
یا كوچک  بزرگ  تولید در دسته های  تامین كننده،  به موقع، روابط 
شیوه های LARG كه به كیفیت بهتر محصوالت در كنار زنجیره 
از روابط تأمین كننده، دید روشن  تأمین كمک می كند و عبارتند 
با طراحان  و همکاری  و شرایط عرضه  باالدستی  از موجودی های 
محصول.  محیطی  اثرات  بردن  بین  از  و  كاهش  برای  محصول 
اصلی ترین شیوه های LARG كه منجر به افزایش رضایت مشتری 
می شود عبارتند از: تولید به موقع، سرعت در بهبود پاسخگویی به 
تغییر بازار، تولید در دسته های بزرگ یا كوچک؛ و مدیریت مبتنی 

بر تقاضا ]31[.

شکل3-  مدل مفهومی زنجیره تأمین کاروالهو و ماچادو  ]40[

زنجیره  ها   عملکردهمچنین کشف ر ابط بین این نوع ر ش
نا،،  در مرحله بعد، ر ابط بین عملکردهای است. مینتأ

بررسی  مینزنجیره تأ پذیر   سبز   عملکردااب ، انعطاف
های ای از شیوهمجموعه ،در این تالش [.40] شودمی

نامگذاری   LARGهایمین، به شیوهزنجیره تأ مدیریت
این مدل در  .است   اقدامات مختلفی پیشنهاد شده اندشده

   مینزنجیره تأ مر ر ادبیات در مورد اهار الگوی مدیریت

در میان است.  مینزنجیره تأ گیری عملکردهمچنین اندازه
هایی که بیشتر ر ی ، آن LARGهای پیشنهادیر ش

موقع    بهتأثیر می گذارند، تولید  مینزنجیره تأ عملکرد
 .است کنندهتأمین همچنین

ها که ر ی آن مینزنجیره تأی همچنین اقدامات عملکرد
گذارد، سطح موجودی   زمان است، یعنی عملکرد تأثیر می
 .ترین تأثیر را داردبیش مینیره تأزنج عملیاتی

 

 
 [40]  ماچادومین کاروالهو و (:  مدل مفهومی زنجیره تأ1شکل)

 

مین الرج مدل مفهومی مدیریت زنجیره تأ  .6
 کاروالهو و ماچادو )مدل دوم(

 ر اینای از اقدامات را برای ارزیابی تأثیاین مدل مجموعه 
تصادی ر عملیاتی، اقاز منظ مینزنجیره تأ ها بر عملکردشیوه

ن مدل پیشنهادی ر ابط زیر را بی .دهد  محیطی ارائه می
نشان  مین   اقدامات عملکرد زنجیره تأ LARG هایشیوه
 :دهدمی

 ها عبارتند ازدر کاهش سطح موجودی LARG هایشیوه
های بزرگ تولید در دسته کننده،ر ابط تامین، موقع به تولید

که به کیفیت بهتر محصوالت  LARG هایشیوهیا کوا  
ر ابط  عبارتند از   کندکم  می مینتأزنجیره  در کنار

های باالدستی   شرایط کننده، دید ر شن از موجودیتأمین
از بین  همکاری با طراحان محصول برای کاهش   عرضه  

 LARG هایترین شیوهاصلی بردن اثرات محیطی محصول.
تولید  شود عبارتند از:می رضایت مشتری به افزایش که منجر

تولید در ر بهبود پاسخگویی به تغییر بازار، سرعت د موقع،به
 [.31های بزرگ یا کوا ؛   مدیریت مبتنی بر تقاضا ]دسته

زنجیره 
تأمین الرج

عملکرد 
عملیاتی

عملکرد 
اقتصادی

عملکرد زیست 
محیطی
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7- نتیجه گیری و پیشنهادات آتی
یکپارچه سازی رویکردهای زنجیره تأمین با عنوان مدل زنجیره 
نوین معرفی می شود، كه هدف  رویکرد  به عنوان یک  تأمین الرج 
اصلی آن رسیدن به رقابت و نوآوری زنجیره تأمین است. مدیریت 
ایجاد  پی  در  قدرتمند  ابزار  یک  به عنوان  الرج  تأمین  زنجیره 

یکپارچگی در زنجیره تأمین از نقطه نظرهاي ناب، چابک، ارتجاعی، 
فضاي  در  را  رویکرد  چهار  این  كه  به طوري  می شود،  ظاهر  سبز 
مزایاي تک تک  از  و  نشان دهد  تأمین كنار هم  زنجیره  مدیریت 
آن ها بهره مند شده و همزمان كاستی هاي آن ها را بپوشاند. زنجیره 
تأمین الرج موضوعات متفاوتی را دربر می گیرد از جمله مشخصات و 

شکل4- مدل مفهومی مدیریت زنجیره تأمین الرج کاروالهو و ماچادو )مدل دوم( ]31[.

 
 

 

 

 

 

 [.31مین الرج کاروالهو و ماچادو )مدل دوم( ]مدل مفهومی مدیریت زنجیره تأ

 

 گیری و پیشنهادات آتینتیجه. 7

 مدل عنوان با تأمین زنجیره ر یکردهای سازییکپاراه
 ،شودمی معرفی نوین ی  ر یکرد عنوانبه الرج تأمین زنجیره

 تأمین زنجیره نوآ ری   رقابت به رسیدن آن اصلی هدف که
 قدرتمند ابزار ی  عنوانبه مین الرجتأ زنجیره مدیریت .است

 نظرهای نقطه از مینتأ زنجیره در یکپاراگی ایجاد پی در
 این که طوریبه شود،می ظاهر سبز ااب ، ارتجاعی، نا،،

 هم کنار مینتأ زنجیره مدیریت فضای در را ر یکرد اهار
 زمانهم   شده مندبهره هاآن ت  ت  از مزایای   دده نشان

 موضوعات الرج مینتأ زنجیره .بپوشاند را هاآن هایکاستی
  راهکارشناسی   مشخصات جمله از گیردمی بردر را متفا تی
   انفورماتی  کارکردی هایشاخص   سازمان ساختار

ها به منظر مدل ساز که در این مقاله ما ازیکپاراه هایمدل
ودن می پردازیم. مدیریت زنجیره های الرج ببررسی شیوه

مین الرج ی  سیستم اجتماعی فنی است که هدف اصلی تأ

مدیریت زنجیره تامین 
الرج

چابکی
سرعت در افزایش پاسخگویی به

تغییر نیازهای بازار
تولید در دسته های بزرگ و کوچک

سبز
کاهش مواد در تولید محصوالت
ن همکاری با طراحان  برای از بی
بردن اثرات محیطی محصول

تاب آوری
دیدن روشن از موجودی باالدستی 

و شرایط عرضه و تقاضا
کاهش زمان تاب آوری

ناب
تولید به موقع
کاهش زمان 
تامین کننده

 سیستم اندازه گیری عملکرد
 اقدامات عملی سطح موجودی ، کیفیت ، رضایت

 مشتری
اجراهای هزینه های  اقتصادی زمان 
 نقدیهزینه محیط زیست و چرخه پول 
ضایعات تجاری 



نشریه صنعت الستیک ایران/ سال26/شماره 103/ پاییز 1400 86

managementمدیریت

راهکارشناسی ساختار سازمان و شاخص هاي كاركردي انفورماتیک 
به  مدل ها  منظر  از  ما  مقاله  این  در  كه  یکپارچه ساز  مدل هاي  و 
تأمین  بررسی شیوه های الرج بودن می پردازیم. مدیریت زنجیره 
الرج یک سیستم اجتماعی فنی است كه هدف اصلی آن  كاهش 
اتالفات و پاسخ گوئی به نیازهای در حال تغییر مشتریان می باشد. 
در سال های اخیر به دلیل كسب مزیت رقابتی مدیریت زنجیره 
تأمین الرج مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. هدف 
زنجیره  مدیریت  شیوه های  از  مجموعه ای  ارائه  مقاله،  این  اصلی 
و  تاب آور  چابک،  ناب،  تأمین  زنجیره  به   تبدیل شدن  برای  تأمین 
از آن ها به عنوان شیوه های LARG نام گذاری شده  سبز است كه 
امکان  كه  مختلف  شده  ارائه  مفهومی  مدل های   بررسی  و  است 
می آورد.  فراهم  را   LARG شیوه های  این  تأثیر  تحلیل  و  تجزیه 
شامل  الرج  تأمین  زنجیره  عملکرد  شده  بررسی  مدل های  طبق 
اقتصادی و زیست محیطی است. مدل های  عملکرد های، عملیاتی، 
مفهومی پیشنهادی بیشتر تئوری محور هستند و می تواند در هر 
تنظیم زنجیره تأمین تولیدی  اعمال شود. از این مدل ها می توان 
بیشترین    LARG تأمین  زنجیره  مدیریت  شیوه های  كه  دریافت 
این  همچنین،  می دهد.  نشان  تأمین  زنجیره  عملکرد  بر  را  تأثیر 
مدل های واكاوی شده پیشنهادی، به درک عمیق تر از پارادایم های 
ناب، چابک، تاب آور و سبز در مدیریت زنجیره تأمین الرج كمک 
می كند. از نظر مدیریتی، مدیران می توانند از این مدل به عنوان یک 
چک لیست استفاده كنند تا شیوه های ممکن را برای دستیابی به 

اهداف راهبردی خود مشخص كنند. 
همچنین، این مفاهیم مدل یکپارچه را ارائه می دهند و به مدیر 
این دیدگاه را می دهد كه چگونه زنجیره تأمین ناب، چابک، تاب آور 
و سبز از زنجیره تأمین برای دستیابی به اهداف عملکردی عملیاتی، 

اقتصادی و محیطی سازمان استفاده می كند. علیرغم سهم مهم این 
مقاله، محدودیت های مطالعه باید مورد توجه قرار گیرد. مدل های 
از  استفاده  با  الرج  تأمین  زنجیره  مدیریت  در  ارائه شده  مفهومی 
شواهد حکایتی و تجربی موجود در ادبیات به دست آمده و هیچ گونه 
در  بیشتر  تحقیقات  انجام  است.  نشده  انجام  آن  در  اعتبارسنجی 
تولید  در   LARG تأمین  زنجیره  مدیریت  شیوه های  تأثیر  مورد 
در  شده  ارائه  الگوی  آزمایش  نظر  از  چه  تأمین،  زنجیره  عملکرد 
اینجا و هم برای درک بیشتر این رشته، ضروری است. در راستای 

این تحقیق پیشنهاداتی در راستای تحقیقات آتی بیان می شود:
تأمین  بر اطالعات در مدیریت زنجیره  ارائه یک مدل مبتنی   -

الرج
- بررسی نقش تعدیل كننده فناوری پیشرفته تولید )AMT(  در 

رابطه بین زنجیره تأمین LARG و عملکرد زنجیره تأمین
- بررسی نقش فناوری پیشرفته تولید در زنجیره تأمین الرج و 

كسب مزیت رقابتی
در  انسانی  فاكتورهای  اصول  ادغام  و  مفهومی  مدل  یک  -ارائه 

 LARG زنجیره های تأمین الرج
- ارائه روشی جهت مدیریت ریسک در زنجیره تأمین الرج )ناب، 

چابکی، تاب آور، سبز(
- زنجیره تأمین به عنوان یک شبکه مجازی مشاركتی مبتنی بر 

استراتژی الرج
- بررسی مدیریت زیست محیطی در زنجیره تأمین الرج
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Abstract: Currently there is competition between supply chains. In modern business environments, 
an effective supply chain management (SCM) is crucial to business continuity. Competition 
between supply chains (SC) has replaced the traditional competition between companies. Lean, 
Agile, Resilient and Green (LARG) paradigms are advocated as the foundation of a competitive 
SCM. Nowadays, companies review trade samples and process of supply chain inevitably by 
using improving new techniques because of rapid environmental change. For this purpose, Larg 
supply chain management is a comprehensive approach to combining lean, agile, resilient and 
green strategies. Management of supply chain tries to apply lean, agile, resilience, green and in 
supply chain management in space of management of supply chain by use of the approach in order 
to benefit advantages of each of them and cover their deficiencies simultaneously. In this paper, we 
will examine the Larg supply chain management models that are composed of lean, agile, resilient 
and green supply chain paradigms. The results show that these models have a significant impact 
on supply chain performance and gain competitive advantage.

Keywords: Large supply chain management, Large supply chain models, lean, agile, 
flexible
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