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توسط  بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر بهبود عملکرد  و کسب مزیت رقابتی

 سازمان

 
 )نویسنده مسئول( ، فربد قطبی  محمد مهدی مظفری

 i@soc.ikiu.ac.irmozaffarعضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین)ره(، 

  Farbod.ghotbi@yahoo.comدانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین)ره MBAدانشجوی کارشناسی ارشد  

 چکیده:

جهان امروز با مسائلی چون گرم شدن زمین، انواع آلودگی ها، افزایش مقدار گازهای گلخانه ای و... مواجهه اسهت   

جر به انقراض نوع بشر شود. بنابراین حفه  میهیز زیسهت و اسهژرات ی     که این مسائل به طور بالقوه می تواند من

های مربوط به آن خیلی زود در اولویت برنامه ها، به عنوان یک نوآوری مهم سازمانی قرار گرفت. سازمان از یهک  

تولیهد  طرف باید به سوددهی و مزیت رقابژی، از طرف دیگر به از بین بردن یا به حداقل رساندن ضایعات )انرژی، 

کند. ای مهم باعث شده است تها مفههومی بهه نهام     گازهای گلخانه ای، شیمیایی/خطرناک، مواد زائد جامد( توجه 

تهرین مسهایل مشهژریان، سههامداران،     بهه یيهی از مههم    -زیسهت با تاکید بر حفاظت از مییز-مدیریت مییطی 

ملزم به تولید میصوالت و خدمات سازگار با  ها راها، کارکنان و رقبا تبدیل شود و فشارهای جهانی سازماندولت

که ترکیبهی  -ی تامین سبز در حوزه کسب و کار زیست کند. این چالش باعث شده مفهوم مدیریت زنجیرهمییز

مدیریت زنجیره تهممین سهبز، یيرارچهه کننهده مهدیریت      به وجود آید.  -ی تامین استاز تفير مییطی و زنجیره

ست مییطی در تمام مراحل طراحی میصول، انژخاب و تهممین مهواد اولیهه، تولیهد و     زنجیره تممین با الزامات زی

ساخت، فرایندهای توزیع و انژقال، تیویل به مشژری و باالخره پس از مصرف، مدیریت بازیافت و مصهرف مجهدد   

مین اسهت.  به منظور بیشینه کردن میزان بهره وری مصرف انرژی و منابع همراه با بهبود عمليرد کل زنجیهره تهم  

این مهم سبب می شود عمليرد کلی سازمان نیز بهبود یابد و در بازارهای داخلی و بهین المللهی مزیهت رقهابژی     

 ایجاد گردد.

 کلید واژه ها: مدیریت زنجیره تامین سبز، عملکرد سازمان، کسب مزیت رقابتی
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 مقدمه

 خواسهت  .قرارداد وی دردسژرس مشژری درخواست به توجه با را وعمژن میصوالت باید حاضر عصر در موجود جهانی رقابژهای در

 نژیجهه شهرکژها   در اسهت،  نداشهژه  وجود قبال که است شده فشارهایی افزایش موجب سریع رسانی خدمت و باال برکیفیت مشژری

 بهر  تولیهدی عهالوه   و اقژصهادی  ههای  بنگاه موجود، رقابژی بازار در .برآیند کارها تمامی عهده از تنهایی به توانند نمی این از بیش

 لهاا  .یافژهه انهد   نیازمنهد  سازمان از خارج مرتبز ارکان و منابع بر نظارت و مدیریت به را خود داخلی، منابع و سازمان به پرداخژن

 تمهدیری  .اسهت  مطهر   دردنیا اليژرونیک وکار کسب سازی پیاده زیرساخژی مبانی از یيی عنوان به تامین زنجیره مدیریت امروزه

 بها  را سهریع  و قابهل اطمینهان   خهدمت  بژوانند مشژریان که دهد می انجام طریقی به را کار این که است ای پدیده 1تامین زنجیره

 بهه  توجه با را مژنوع میصوالت باید حاضر عصر در موجود جهانی رقابژهای کنند در دریافت هزینه حداقل در کیفیت با میصوالت

 شهده  فشهارهایی  افهزایش  موجهب  سریع رسانی خدمت و باال برکیفیت مشژری خواست .ردادقرا وی دردسژرس مشژری درخواست

 رقهابژی  بازار در .برآیند کارها تمامی عهده از تنهایی به توانند نمی این از بیش نژیجه شرکژها در است، نداشژه وجود قبال که است

 ازبهازار  بیشژری سهم کسب هدف با رقابژی مزیت به دسژیابی عواق در امر این علت بر تولیدی عالوه و اقژصادی های بنگاه موجود،

 کهاال،  نگهداری خدمت میصول، ریزی برنامه و تولید مواد، تهیه تقاضا، و عرضه ریزی برنامه هایی نظیر فعالیت اساس براین .است

 زنجیهره  سهطح  بهه  اینهک  اند، شده می انجام شرکت سطح در همگی قبال که مشژری به خدمت و توزیع، تیویل موجودی، کنژرل

 امهروزه  . فعالیژهاسهت  ایهن  تمهامی  هماهنگ کنژرل و مدیریت تامین، زنجیره یک در کلیدی مساله .کرده است پیدا انژقال عرضه

 .است مطر  دردنیا اليژرونیک وکار کسب سازی پیاده زیرساخژی مبانی از یيی عنوان به تامین زنجیره مدیریت

 بژوانند که مشژریان دهد می انجام طریقی به را اینيار و یافژه ظهور میالدی 09 دهه در که است ای پدیده  تامین زنجیره مدیریت

 چنهد  یا دو از تامین زنجیره کلی حالت در . کنند دریافت هزینه حداقل در کیفیت با میصوالت با را سریع و اطمینان قابل خدمت

 مربهوط  یيهدیگر  به مالی جریانهای و مواد، اطالعات جریانهای وسیله هب و هسژند جدا ازیيدیگر رسما که شود می تشيیل سازمان

 عمهده  انبهار،،  توزیهع،  چون خدماتی یا و میصول نهایی قطعات، اولیه، مواد باشندکه هایی بنگاه توانند می سازمانها این .میشوند

 .نظرگرفت در سازمانها ازاین ییي توان می نیز را نهایی کننده مصرف خود حژی .کنند می تولید فروشی خرده و فروشی

. عملیات کسب های تجاری تبدیل شده استبرانگیز برای سازمانبه یک مساله چالش زیسژیمییزهای آلودگی های اخیر،در سال

گی این عملیات سبب افزایش فشارها و رسید .شوندیابی و تولید به عنوان عوامل اصلی در این زمینه شناخژه میو کار مانند منبع

 منجر به های غیر انژفاعی شده است. بنابراین، این موضوعها، کارگران و گروهسهامداران داخلی و خارجی سازمان مثل دولت

ها و فشارها سبب این چالش .زیست شده استبرای میصوالت سازگار با مییز زیسژیمییزافزایش تقاضای مشژریان و جوامع 

مییطی میصول و ایجاد میصوالت سبز به طور جدی  آثارهای مربوط به کسب و کار، به تها ضمن انجام فعالیشود که شرکتمی
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 زیست است کههای سازگار با مییزیآورفنها و تجسمی از میصوالت، فرآیندها، سیسژم «سبز»توجه داشژه باشند. مفهوم 

 ها درها در جامعه و مسوولیت آنسازمانبه طورکلی، نقش . دهدتیت تمثیر قرار می را های مربوط به کسب و کارفعالیت

 زیست اهمیت بیشژری پیدا کرده است.رشان بر مییزآثاسازی حداقل

مسائل زیست مییطهی در مهدیریت زنجیهره تهممین شهامل طراحهی میصهول،         بدین معناست که  زنجیره تممین سبز به طور کلی 

ول نهایی به مشژری و مدیریت میصول پس از مصرف و طهی شهدن   انژخاب و منبع یابی مواد، فرایند ساخت و تولید، تیویل میص

در ادبیات زنجیره تممین مفاهیم مدیریت زنجیره تممین پایدار و مهدیریت زنجیهره تهممین    ن در نظر گرفژه شود. اگر چه عمر مفید آ

ت زنجیره تممین پایدار دربرگیرنده سبز معموالً به جای یک دیگر به کار می روند، این دو مفهوم کمی با یک دیگر فرق دارند. مدیری

ابعاد اقژصادی و پایداری اجژماعی و زیست مییطی است. بنابراین مفهوم مدیریت زنجیره تممین پایدار وسیع تر از مدیریت زنجیهره  

 تممین سبز است و مدیریت زنجیره تممین سبز بخشی از مدیریت زنجیره تممین پایدار می باشهد. درگاشهژه چرخهه عمهر میصهول     

شامل فرآیندهایی از فاز طراحی تا مصرف بود. در حالیيه با رویيرد مدیریت زیست مییطی، شهامل فرآینهدهای تهیهه مهواد اولیهه،      

طراحی، ساخت، اسژفاده و بازیافت، مصرف مجدد و تشيیل یک حلقه بسژه از جریان مواد برای کاهش مصرف منابع و کاهش اثرات 

 .مخرب زیست مییز است

 عات پیشینبررسی  مطال

ها برای ورود به بازارهای جهانی زیست، امروزه شرکتهای عمومی در ارتباط با حفاظت از مییزبا افزایش مقررات دولژی و آگاهی

با مقررات مییطی برای فرو، و صادرات میصوالت،  انطباقل مییطی را نادیده بگیرند. عالوه بر این، به منظور یتوانند مسانمی

ورند. بنابراین، آبه اجرا در  زیستمیصوالت خود بر مییز آثارهایی را به صورت داوطلبانه به منظور کاهش سژرات یها باید اشرکت

 چالش تجاری مهم در قرن جدید است ،1توسعه پایداریابی به عمليردهای مییطی، اقژصادی و اجژماعی در دستسازی هیيرارچ

(Verghese & Lewis, 7992).  

شود، در حالی مییطی می آثارو  هایابی سازمان به سود و سهم بازار از طریق کاهش خطرتامین سبز سبب دست یمدیریت زنجیره

تامین سبز و  ی. به طورکلی، ایجاد زنجیره(Van Hock & Erasmus, 7999)کندها افزایش پیدا میکه کارایی اکولوژی آن

و اعژبار و شهرت شرکت را افزایش  شودد عمليرد مییطی میها و بهبوسبب کاهش هزینه زیسژیمییزل یتوجه به مسا

  (Hervani & Helms 7992).دهدمی

، آب و خاک( و اتالف منابع )انرژی، مواد، هوامنفی مییطی )آلودگی  آثارتامین سبز حاف یا حداقل کردن  یهدف زنجیره

 .(Hervani & Helms, 7992) باشدمصرف میصوالت مینهایی و  یمیصوالت( از اسژخراج یا اسژفاده از مواد خام تا اسژفاده

یابی به بازار جدید از طریق تامین و دست یدر سراسر زنجیره زیسژیمییزمندی از نظر ایجاد مطلوبیت و رضایت، همچنین

اعات کارگران، سوخت، تعداد س یجویی در منابع، هزینهها از طریق صرفهکاهش هزینه، زیستمیصوالت سازگار با مییز یعرضه

مندی و وفاداری ارز، برای مشژریان و رضایت مندی از مزایای رقابژی از طریق خلق و ارایهبهرهو  رویحاف ضایعات و بهبود بهره

 باشد.میتامین سبز  یزنجیرهاز مزایای  وریآمشژریان نسبت به میصوالت و در نهایت افزایش سود

 و خدمات در تولید میصوالت زیسژیمییزیز از فشارهای جهانی برای رعایت مسایل های تولیدی و خدماتی در ایران نشرکت

زیسژی، جلوگیری از اتالف منابع و های مییزحفاظت از مییز زیست، کنژرل آالینده به منظور یمصون نمانده و قوانین و مقررات

شود )دبیری و کیانی، میها اعمال ازمانبرای س، ... ISO10999،WEEE  ،ROHSمانند  زیسژیمییزرعایت اسژانداردهای 
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های اليژرونیيی به ازای ، بازیافت زباله(WEEE)های تجهیزات اليژرونیيی و اليژریيی صنعژی قانون زباله (. در کشورهای1831

کننده انب آلودهکند. در ایران، تنها سیسژم موجود در این زمینه نوعی سیسژم مجازات یا جریمه است که از جهر نفر را الزامی می

ی جمهوری اسالمی های توسعهزیست در تمامی برنامه(. اگر چه مباحث مربوط به حف  مییز1833شود )قلیخانی، میپرداخت 

زیسژی های مبژنی بر تفير مییزها و سیاست، طر  دیدگاه(1830 -1833چهارم ) یتوسعه یبرنامهایران مدنظر بوده است، اما از 

 های آموز،سوم توسعه در زمینه یعالوه بر مباحث برنامهرود. زیست گامی خردمندانه به شمار میییزمانند اقژصاد م

پایش منابع آالینده و مدیریت زیست  زیست،ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب، ایجاد صندوق ملی مییز زیست،مییز

مواد (، 1830-1808ی پنجم توسعه )در برنامه د.شزیست فصل مییزدارای مواد قانونی در در برنامه چهارم توسعه بومی کشور، 

ها، خود اظهاری، کاهش آلودگی هوا، کاهش پروژه زیسژیمییزمدیریت یيرارچه زیست بومی و ارزیابی  مباحثقانونی دیگری با 

کاهش میزان انژشار گازهای  انژشار ریزگردها و مهار آن، کنژرل و یهاهای دفن، شناسایی کانونمیل حجم پسماند ورودی به

 (.1831)دبیری و همياران،  آمده است ایگلخانه

این صنعت  زیسژیمییزهای بر ایجاد ارز، افزوده و اشژغال در اسژان یزد از یک سو و آلودگی و سرامیک های کاشیتمثیر شرکت

زیست توسز این صنعت تبدیل ازگار با مییززیسژی و تولید کاالهای سبه چالشی برای رعایت قوانین مییز ،مهم از سوی دیگر

ی تامین در ی یک مدل جامع برای سنجش میزان سبز بودن زنجیرهشده است. در این راسژا، پ وهش حاضر با هدف ارایه

ی تامین ها براساس معیارهای زنجیرههای منژخب کاشی و سرامیک اسژان یزد انجام گرفژه است. در نهایت نیز، این شرکتشرکت

 اند.بندی شدهشده، رتبهگیری وزنی مرتب گیری چند معیاره پرومژه و میانگینهای تصمیمسبز و با اسژفاده از تينیک

های مرتبز با فعالیت تمامای است که زنجیره ،تامین یزنجیره ،تامین و مدیریت آن تعاریف گوناگونی ارایه شده است یاز زنجیره

)ایمانی و احمدی،  گیردکننده را در بر میتیویل کاالی نهایی به مصرف یتولید تا مرحله یمرحلهجریان کاال و تبدیل مواد، از 

 (.1832زاده، )طالب اندهای عرضه و توزیع نیز دانسژهشبيه یتامین را رویيردی یيرارچه برای اداره یزنجیره . مدیریت(1833

 یتامین سبز وارد حوزه یمفهوم مدیریت زنجیره زیست،زگار با مییزبا افزایش فشارهای جهانی مبنی بر تولید میصوالت سا

که شامل طراحی میصول، است تامین  یترکیبی از تفير مییطی و زنجیره تامین سبز یزنجیره مدیریت ه است.دشکسب و کار 

 این مفهوم، .(Srivastava, 7992)باشد میکننده مصرف یندهای تولید و تیویل میصول نهایی بهایابی و انژخاب مواد، فرمنبع

کنندگانی که اسژانداردها و آن دسژه از تامینبا ها و انجام تجارت کنندگان براساس عمليرد مییطی آنشامل جسژجوی تامین

تامین سنژی تعریف  یزنجیره یتامین سبز به عنوان توسعه یزنجیره. Roa,7997) (باشد، میکنندمقررات مییطی را رعایت می

جویی در منابع، کاهش اسژفاده از مواد مضر و خطرناک، بازیافت و طراحی سبز، صرفهاز قبیل  هاییه است که شامل فعالیتشد

ی آن هی زندگههمییطی یک میصول در سراسر چرخ آثارکردن ها حداقلمجدد از میصوالت است که هدف آن یاسژفاده

داخلی و خارجی بنگاه در سراسر زنجیره که  هایمجموعه اقدام :عبارتند از تامین سبز یرهههزنجی .(Beamon, 1000) دهباشمی

تامین سبز فرآیند  ی(. زنجیره1830زاده، شیخفرو، و )چینیشود زیست و جلوگیری از ایجاد آلودگی منجر میبه بهبود مییز

 & Diabat)باشدکنندگان میتامینمدت با های خرید سازمانی و روابز طوالنیگیریترکیب معیارهای مییطی با تصمیم

Govidan, 7919). 

هاست که شامل تیویل میصول به ای از فعالیتپیچیده یتامین هماهنگی و مدیریت شبيه یمدیریت زنجیرهبه طورکلی، 

لف چرخه زیست در مراحل مخژای در تخریب و آلودگی مییزعملیات تولیدی نقش عمدهباشد. کننده نهایی یا مشژری میاسژفاده

های کنند. بنابراین، شرکتعمر میصول از اسژخراج منابع تا تولید، اسژفاده، اسژفاده مجدد، بازیافت و از بین رفژن میصول ایفا می

زیست میصول به مزیت رقابژی و افزایش سهم بازار دست توانند از طریق بهبود در فرایندها به منظور کاهش آثار مییزمی تولیدی
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شود که به تامین سبز ارایه می یبا اضافه کردن جزء سبز، مدیریت زنجیره ،فراتر از این تعریف .(Olugu et al., 7919)یابند 

سبز، تولید سبز، توزیع سبز و لجسژیک معيوس تعریف شده که منجر به کاهش یا حداقل کردن ضایعات )انرژی،  یعنوان تهیه

. Hervani &) (Helms, 7992 شودت خاک( در طول زنجیره تامین میانژشار گازها، مواد خطرناک/ شیمیایی و ضایعا

ی مجدد، کنندگان به منظور اسژفادهلجسژیک معيوس در این تعریف به معنی بازگشت میصوالت از جانب مشژریان یا عرضه

 .(Eltayeb et al., 7919)باشد بازیافت و تعویض میصوالت می

های مربوط به مییز تامین در پاسخ به نگرانی یهای مدیریت زنجیرهمجموعه رویهوهش، منظور از زنجیره تامین سبز در این پ 

 ,Siferd & Zsidisin)است و اسژفاده از کاال و خدمات شرکت  مجدد یتولید، توزیع، اسژفاده خرید، زیست با توجه به طراحی،

ها از شرکتی گونگی اسژفادهچ برتمرکز که همان سبز تامین  یمدیریت زنجیره یفلسفه. این تعریف به طور جامع شامل (7991

 .باشداست، میکنندگان و ادغام آن با مسایل مربوط به مییز برای کسب مزیت رقابژی و توانایی تامین آوریفنفرآیندها، 

مطالعات مژعددی  ،زتامین سب یبرای ایجاد زنجیره زیسژیمییزبه دلیل اهمیت جهانی مدیریت مواد خطرناک و الزام به قوانین 

ی و کیفی و با توجه های مژعددی به صورت کمّتامین انجام گرفژه و معیارها و شاخص یبرای سنجش میزان سبز بودن یک زنجیره

با مرور ادبیات مدیریت زنجیره تامین سبز و  ارایه شده است. یمدیریژ هایمییز، فرآیند تولید، میصول و سیسژم یبه هزینه

ی تامین بر شش معیار زیر برای ارزیابی میزان سبز بودن زنجیره تمرکز اکثر این مطالعات شود که، روشن میمدیریت مییطی

 اسژوار است:

 & Tawara) باشدکنندگان سبز میی تامین سبز، انژخاب تامینیيی از عوامل اولیه و اساسی ایجاد زنجیرهسبز:  و خرید تامین

Kainuma 7991)تواند فراهم کند خود نمی ،روشندگانی هسژند که مواد خام، اجزا و خدماتی که یک سازمانف ،کنندگان. تامین

کننده یک بخش ضروری برای یک سازمان است تامین، تامین یبرای زنجیره فعلید. در مییز تولید نکنرا برای سازمان تامین می

 د)ر زمان مناسب ارایه دهبا قیمت معقول و د و دار مناسبتواند به شرکت میصوالت با کیفیت و مقکننده مناسب میو یک تامین

(Eltayeb et al., 7919.  

مییطی منفی میصوالت در کل  آثارسازی بندی آن به منظور حداقلطراحی سبز: طراحی آگاهانه مییطی از یک میصول و بسژه

 & Vachon) هابندی آنمیصوالت و بسژه از مجددهای مییطی مثبت مثل بازیافت و اسژفاده رو، یعمرشان و ارتقا یچرخه

Klassen, 7991 a,b; Zhu et al., 7992). 

 شود.منجر به ضایعات و آلودگی کمژر و افزایش کارایی و امنیت شغلی بیشژر می کهیندهای تولیدی سازگار با مییز اتولید سبز: فر

بندی بندی، همياری با فروشندگان در بسژهسبز در بسژهتر و همچنین اسژفاده از مواد بندی کوچکبندی سبز: شامل بسژهبسژه

 .باشدها میبندیمجدد از بسژههای بازیافت و اسژفاده برنامه یبندی، ارتقااسژاندارد، حداقل کردن مواد اسژفاده شده و زمان بسژه

کم خطر جهت توزیع کاال و همچنین کننده، اسژفاده از وسایل نقلیه مناسب و توزیع سبز: تیویل مسژقیم به مصرف و حمل و نقل

بندی یا تعویض بازیافت و اصال  مواد از میصول یا بسژه ،بندی بعد از اسژفادهلجسژیک معيوس شامل بازگشت میصول و یا بسژه

 باشد.مطمئن میصوالت می

 

 تاریخچه زنجیره تامین سبز
رفی شد که در واقع مدل مع 1001سال میشیگان در  مدیریت زنجیره تممین سبز توسز انجمن پ وهش صنعژی دانشگاه ایالژی

مدیریت نوینی برای حفاظت از مییز زیست است. مدیریت زنجیره تممین سبز از منظر چرخه عمر میصول شامل تمامی مراحل از 
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اسژفاده  مواد اولیه، طراحی و ساخت میصول، فرو، میصول و حمل و نقل، اسژفاده از میصول و بازیافت میصوالت می باشد. با

از مدیریت زنجیره تممین و فناوری سبز، شرکت می تواند تمثیرات منفی زیست مییطی را کاهش داده و به اسژفاده مطلوب از منابع 

. سبز کردن زنجیره تممین، فرایند در نظر گرفژن معیارها یا مالحظات زیست مییطی (7992و انرژی دست یابد)اکسیونگی و وی ،

مین است. مدیریت زنجیره تممین سبز، یيرارچه کننده مدیریت زنجیره تممین با الزامات زیست مییطی در در سرتاسر زنجیره تم

تمام مراحل طراحی میصول، انژخاب و تممین سبز کردن زنجیره تممین، فرایند در نظر گرفژن معیارها یا مالحظات زیست مییطی 

 .در سرتاسر زنجیره تممین است

، یيرارچه کننده مدیریت زنجیره تممین با الزامات زیست مییطی در تمام مراحل طراحی میصول، مدیریت زنجیره تممین سبز

انژخاب و تممین مواد اولیه، تولید و ساخت، فرایندهای توزیع و انژقال، تیویل به مشژری و باالخره پس از مصرف، مدیریت بازیافت 

انرژی و منابع همراه با بهبود عمليرد کل زنجیره تممین  مجدد به منظور بیشینه کردن میزان بهره وری مصرفو مصرف 

(. در بررسی اثرات زیست مییطی فعالیت های زنجیره تممین به تیلیل اثرات میصوالت بر مییز زیست به 7991است)سارکیس ،

رویيرد کلیه اثرات کمک رویيردی کلی نگر )شامل تیلیل دوره عمر میصول از آغاز تا پایان عمر آن( پرداخژه می شود. در این 

بوم شناخژی )علم عادت و نیوه زندگى موجودات و تعامل آ نها با مییز( هر فعالیت در مراحل مخژلف عمر میصول مانند مفهوم 

میصول، طراحی، تهیه مواد خام، ساخت و تولید، مونژاژ، نگهداری، بسژه بندی، حمل و نقل و اسژفاده مجدد میصول اندازه گیری 

7990یصول لیاظ می شود )فراهانی و همياران،و در طراحی م

 کنندگانبه موازات بهبود در توانمندیهای تولید،مدیران صنایع درک کردند که مواد و خدمات دریافژی از تامین 1009در دهه 

امر به نوبه خود،تاثیر  مشژریان دارد که این سازمان به منظور بر خورد با نیازمندیهای مخژلف تاثیر بسزایی در افزایش توانمندهای

مدیران دریافژند که صرفا تولید یک  یابی بر جا نهاد.همچنینهای منبعو اسژرات ی مضاعفی در تمرکز سازمان و پایگاههای تامین

کیفی،کافی نسبت،در واقع تامین میصوالت با معیارهای مورد نظر مشژری)چه موقع،کجا، چگونه(و با کیفیت و هزینه  میصول

ماکور دریافژند که این  از تغییرات گیرینظر آنها، چالشهای جدیدی را به وجود آورد. در چنین شرایطی به عنوان یک نژیجهمورد 

کارخانجات و شرکژهایی که  نیست.آنها باید در مدیریت شبيه همه تغییرات در طوالنی مدت برای مدیریت سازمانشان کافی

کردند،همچنین شبيه شرکژهایی مرتبز با تیویل و خدمات بعد از می تامینقیم و غیر مسژقیمبه طو مسژآنها را ورودیهای سازمان

پای به عرصه «زنجیره تامین مدیریت»و«زنجیره تامین»رویيردهایی با چنین نگرشی شدند.مشژری درگیر می فرو، میصول به

 .وجو نهادند

 تعریف زنجیره تأمین سبز

شود که در تولید و تیویل یک کال یا خدمت،  )اميانات(،وظایف و کارها و فعالیژهایی می هیالتیک زنجیره تامین شامل همه تس

 ریزی و مدیریتکنندگان آنها(تا مشژریان)و مشژریان آنها( درگیر هسژند و شامل برنامه از تامین کنندگان)تامین کنندگان و تامین

تیویل و خدمت به  موجودی و توزیع؛ کنژرل انبار کردن؛ ی میصول یا خدمت؛زمانبند تهیه مواد؛تولید و برنامه عرضه و تقاضا؛

بژوانند میصوالتی با کیفیت باال  کند که مشژریانفعالیژها را طوری هماهنگ می مدیریت زنجیره تامین همه این شود.می مشژری

تواند به نوبه خود برای شرکت مزیت رقابژی می اطمینان در حداقل هزینه به دست آورند. مدیریت زنجیره تامین و خدمات قابل

 .فراهم کند
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شود. کاالها و خدمات ها،انبارها،مراکز توزیع،مراکز خدمت و عملیات خرده فروشی میکارخانه تسهیالت در زنجیره تامین شامل

یله فرد توزیع شوند. کارها و وظایف توانند به وسیله راه آهن، کامیون،از طریق آب،هوا،خز لوله،کامریوتر، پست،تلفن ویا به وسمی

تامین کنندگان)تامین منبع(،سفار، مواد و ملزومات)تهیه  بینی تقاضای کاال یا خدمت،انژخابپیش در داخل زنجیره تامین شامل

 اطالعات،مدیریت کیفیت و خدمت به مشژری ریزی تولید،ارسال و تیویل،مدیریتو تدارک(،کنژرل موجودی، برنامه

د.مدیریت زنجیره تامین معادل است با هماهنگ کردن همه عملیات یک شرکت،با عملیات تامین کنندگان و مشژریان آن شومی

 .شرکت

 از چندین زنجیره تامین هسژند.تعداد و نوع زنجیره تامین است و خیلی از سازمانها بخشی هر سازمان تجاری حداقل بخشی از یک

های شود.شيل ذیل زنجیرهتعیین می گرا استآیا زنجیره تامین تولیدگرا یا خدمت سازمانها در یک زنجیره تامین از این طریق که

ریزی طر  هایی از ميانهای تولید و توزیعشبيه های تولیدی به صورتدهد. اکثر موسسهتولید را نشان می معمولی خدمت و تامین

 ای و سرس تیویل آنها به مشژریانمواد خام و تبدیل آنها به میصوالت نهایی و واسطه اند.یيی از وظایف آنها تهیهشده

 وری،کاهشزنجیره تامین مقدمژا افزایش بهره کند.هدف کوتاه مدت مدیریتیها ار اداره ماست.مدیریت زنجیره تامین این شبيه

هدف بلند مدت آن افزایش رضایت مشژری، سهم بازار و سود برای همه سازمانهای  موجودی و زمان سیيل کل است.در حالی که

رسیدن به این اهداف،هماهنگی  یان براییعنی تامین کنندگان، تولیدکنندگان مراکز توزیع و مشژردرگیر در زنجیره تامین است

شود بر یيرارچه تامین مورد نیاز است. مدیریت زنجیره تامین مشژمل می سخت و دقیقی در بین سازمانهای درگیر در زنجیره

 به مزیت سازی فعالیژهای زنجیره تامین و نیز جریانهای اطالعاتی مرتبز با آنها از طریق بهبود در روابز زنجیره،برای دسژیابی

 .رقابژی قابل اتياء

در نظر گرفژن مسهائل زیسهت مییطهی در مهدیریت     »تممین سبز را بدین صورت تعریف کرده است:  ( زنجیره 7992سریواسژاوا ) 

زنجیره تممین شامل طراحی میصول، انژخاب و منبع یابی مواد، فرایند ساخت و تولید، تیویل میصول نهایی به مشژری و مدیریت 

 .«س از مصرف و طی شدن عمر مفید آنمیصول پ

اگرچه در ادبیات زنجیره تممین مفاهیم مدیریت زنجیره تممین پایدار و مدیریت زنجیره تممین سبز معموالً به جای یک دیگر به کار 

یداری اجژمهاعی و  می روند، این دو مفهوم کمی با یک دیگر فرق دارند. مدیریت زنجیره تممین پایدار دربرگیرنده ابعاد اقژصادی و پا

زیست مییطی است. بنابراین مفهوم مدیریت زنجیره تممین پایدار وسیع تر از مدیریت زنجیره تممین سبز است و مهدیریت زنجیهره   

چرخهه عمهر میصهول شهامل      (. درگاشهژه 7990و هميهاران، تممین سبز بخشی از مدیریت زنجیره تممین پایدار می باشد)فراهانی 

حی تا مصرف بود. در حالیيه با رویيرد مدیریت زیست مییطی، شامل فرآیندهای تهیه مواد اولیهه، طراحهی،   فرآیندهایی از فاز طرا

ساخت، اسژفاده و بازیافت، مصرف مجدد و تشيیل یک حلقه بسژه از جریان مواد برای کاهش مصرف منابع و کاهش اثرات مخهرب  

 .زیست مییز است

 این مولفه ها عبارتند از: ی باشد.زنجیره تامین دارای مولفه ها و اجزایی م

شرکت باید شر  کامل زیست مییطی، سالمت انسان و ایمنی میصول را در روند کسب مواد اولیه، تولید، توزیع در  1طراحی سبز

 .نظر بگیرد و هدف آن جلوگیری از آلودگی در منبع است

                                         
1 Green Designing 



 

8

و سر و صدای کمژر ایجاد می نماید، غیرسمی بوده و موجب  به موادی اشاره دارد که منابع و انرژی کمژر مصرف نموده 1مواد سبز

 .نابودی مییز زیست نمی شود. بهره وری سبز بسیار بزرگ تر از تمام بهره وری مدیریت است

تولید سبز نیز به عنوان تولید پاک شناخژه شده است. در مراحل مخژلف توسعه و یا در کشورهای مخژلف، نهام ههای    2تولید سبز

 .مژفاوت است. اما معنای اصلی آن همان است تولید سبز

هدف از بازاریابی سبز ایجاد هماهنگی میان اهداف توسعه اقژصاد و توسهعه میهیز زیسهت و توسهعه اجژمهاعی و       3بازاریابی سبز

 .ارتقاء ادراک توسعه پایدار کل می باشد

ی اسژفاده و مقابله با میصول زائدی که ممين یعنی تال، در انژخاب میصول و خدمات سازگار با مییز زیست برا 4مصرف سبز

 .است برای مییز زیست مضر باشد

 شده است. به تصویر کشیده اجزااین (، 1شيل )در  
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 یرقابت تیمز تعریف

                                         
1 Green materials 
2 Green production 
3 Green marketing 
4 Green utilization 

زنجیره 

زتامین سب  

بازاریابی 

 سبز
 مواد سبز

سبز مصرف تولید سبز  

 طراحی
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هر چه قدر ارز،  یا سهیمقا فیط کیکه در  یارد به نیود یمورد نظر مشژر یبا ارز، ها میارتباط مسژق ،یرقابژ تیمز مفهوم

توان گفت که سازمان، نسبت به  یبا آن منطبق تر باشد م ای يژرینزد یمورد نظر مشژر یسازمان به ارز، ها کیعرضه شده  یها

 (1838 ،ینیو حس یاست. )مهر تیو مز یبرتر یدارا یژرقاب اریچند مع ای کیخود در  یرقبا

 یبهژر از رقبا قادر م یاست که همواره شرکت را به نشان دادن عمليرد ییها یتوانمند ایامل مجموعه عوامل ش یرقابژ تیمز

سازمان را  یرقابژ زیمی کیاست که در  یاز عوامل یبیترک ایعامل  یرقابژ تیمز ،یبه عبارت .(Sadri & Lees, 7991)سازد

-Barney, J. B. , 1000, pp. 00)کنند دیاز آن تقل یتوانند به راحژ یمو رقبا ن دیمان یسازمان ها م ریموفق تر از سا اریبس

 یها یخود توجه کند و هم توانمند یخارج تیبه موقع دیسازمان هم با کی ،یرقابژ تیبه مز یابیدسژ یبرا نیبنابر ا .(179

باشد: نخست،  یمهم قابل تعمق مدو نيژه  یابژرق تیمز جادیا ریدر مس .(Appelbaum, 7999) را مورد توجه قرار دهد یداخل

که سازمان  یدر صورت نيهیا یعنیشود.  یسازمان منجر م یریو رقابت پا یاست که به عمليرد عال یدنباله دار ندیفرا ریمس نیا

باشد،  ارزشمند بوده و همواره برتر از رقبا انیمشژر یکه برا دیخلق نما یداریپا یرقابژ تیخود، مز یها یسژگیبژواند به واسطه شا

-Barney, J. B. , 1000, pp. 00)را به ارمغان آورده است یریگااشژه و رقابت پا یاز خود بر جا سژهیشا یدر واقع عمليرد

از نظر  ایشود  یم دیتوسز رقبا تقل یبه راحژ ای یرقابژ تیو شدت رقابت، مز یطیمی یها یدگیچیپ شیدوم، بخاطر افزا .(179

اساس سازمان  نیبر ا .(Sadri & Lees, 7991) شوند نیگزیجا یدیجد یها تیبا مز یسژیو با بازد یرنگ م یبه زود انیمشژر

  .خود باشد یرقابژ یها تینمودن مز دایبه فير پ دیبا

 جادیارز، ا انیمشژر یسازمان، برا یها تیبر قابل هیاست که با تي ییها یسژگیمسژلزم شا ،یرقابژ تیمز یداریو حف  پا جادیا

 یاطالعات، دانش و... است که شرکت آن ها را طور ،یسازمان یندهایها، فرا یها، توانمند ییابع شرکت شامل انواع داراکند. من یم

میسوس، نامیسوس و  یمنابع را در سه دسژه بند نی. ادیرا توسعه داده و اجرا نما نیارز، آفر یها یکند که اسژرات  یکنژرل م

  .(Appelbaum, 7999)ه کردتوان مالحظ یم یسازمان یها یتوانمند

و  ندهایها، فرا سژمیکه در سرتاسر زمان وجود دارد و در افراد، س ییاست از مهارت ها، دانش و رفژارها یبیشرکت، ترک یها تیقابل

ب تا در قال ردیگ یداده ها به سژاده ها به کار م لیتبد یکه شرکت برا ییمهارت ها گر،ید یانیشود. به ب یساخژارها منعيس م

 یتوانمند ،یبدست آوردن اهداف مورد نظر مانند: خدمت به مشژر یمنابع میسوس و نامیسوس برا بیکاز تر یسازمان یندهایفرا

ها، منابع و  ییاز دارا یکامل بیها به عنوان ترک یسژگی. شادیتوسعه میصوالت برتر، نوآور بودن خدمات و کاالها اسژفاده نما یها

 یم کیارز، اسژرات  یها دارا یسژگیپاسخ دهد. آن دسژه از شا یژرمش یازهایدهد به ن یجازه مهاست که به شرکت ا ندیفرا

بر  هیبا تي یرقابژ تیمز جادیسازمان از ا یکند. همانگونه که عنوان شد، هدف اصل ینیارز، آفر انیمشژر یباشد که بژواند برا

 یبر مشژر یدر بازار مبژن یعمليرد لیاظممژاز از  یژیبه موقع یابیو دسژ یریدارد، رقابت پا اریکه در اخژ ییها تیمنابع و قابل

 یازهایبر اساس اصل شناخت و درک ن یرقابژ یها تیمز یداریپا ،یریبه رقابت پا یابیدسژ یعنیمسئله  نیا دیاست. کل یمدار

 یها تیبه آن دسژه از مز داریپا یرقابژ تی. مزباشدیم یمشژر دیاز د ندهایبهبود فرا نیو همچن یو تمرکز بر مشژر یمشژر

قابل  یارزشمند بوده، توسز رقبا به راحژ انیمشژر یسازمان، برا یها یسژگیاز شا یریشود که به واسطه بهره گ یاطالق م یرقابژ

  .را به ارمغان آورد یریو رقابت پا سژهیسازمان عمليرد شا ینبوده و برا یبردار یو کر دیتقل

 یادیبه مقدار ز ایبرتر منیصراً  بیهاست که رق ییتوانا بیترک ای نیمع یها ییاز توانا یناش یرترب انگریب یرقابژ تیمز مفهوم

 باشد. یو ارز، آن م یریناپا بیدوام، آس یرقابژ تیمز یها ی گیو نی(. مهمژرAnton,7999نسبت به رقبا داراست)
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 تعریف عملکرد سازمان
مانند:  د و از عوامل مخژلفی تاثیر می پایرد. این عوامل می توانند اقژصادیعمليرد سازمان تیت عناوین مخژلفی تعریف می شو

عوامل (. 7912باشند)کوکوکگلو و پینار ، افزایش شهرت و رضایت مشژری مانند:یا غیر اقژصادی  و سود، سرمایه گااری جدید

افزایش میزان ، بهبود جایگاه بازارشاره کرد: ، که می توان به این موارد اعمليرد سازمان با آنها سنجیده می شود مخژلفی هسژند

 .افزایش شهرت)خوشنامی( و افزایش نرخ سود ،فرو،

 

 و تاثیر آن بر عملکرد سازمان و مزیت رقابتی استراتژی زنجیره تامین سبز

 می بیان و برد می منا پایدار رقابژی مزیت کسب جهت اسژرات ی عام عنوان به هزینه کاهش و تمرکز ، تمایز ژرات یاس سه از پورتر

 هزینه کاهش و تمایز های اسژرات ی از زمان هم طور به که هایی شرکت دسژه از آن کند

 کهارایی  و گهویی  پاسهخ  اسهژرات ی  دو بهه  تممین های زنجیره اسژرات ی .هسژند تر موفق رقابژی مزیت کسب در کنند می اسژفاده

 مزایای از مندی بهره بر عالوه ماکور  یاسژرات دو ترکیب با سبز زنجیره تممین .شود می تقسیم

 خهام  مهواد  از اسهژفاده  بها  آلهودگی  کاهش زاید، نقل و حمل از جلوگیری انبارها، انرژی، منابع، از اسژفاده در جویی صرفه از ناشی

 و شود می مند هرهب ها هزینه کاهش اسژرات ی از دیگر تعبیر به یا و کارایی مزایای از ...و ضایعات کاهش زیست، مییز با سازگار

 از زیسهت  میهیز  تخریب های هزینه کاهش بر عالوه بازیافت قابل و سبز میصوالت تولید و طراحی در نوآوری ایجاد با سو یک از

 برای را رقابژی مزیت اسژرات ی دو این زمان هم ترکیب .کند می اسژفاده تمایز اسژرات ی از دیگر تعبیر به یا گویی پاسخ اسژرات ی

 .داشت خواهد همراه به شرکت

 میصهول،  طراحهی  مراحهل  تمهام  در مییطی زیست با الزامات تممین زنجیره مدیریت کننده یيرارچه سبز، تممین زنجیره مدیریت

 بازیافت مدیریت مصرف، از پس باالخره و مشژری به تیویل انژقال، و توزیع های فرآیند ساخت، و تولید اولیه، تممین مواد و انژخاب

 ت.اسه  تهممین  زنجیهره  کهل  عمليرد بهبود با همراه منابع و انرژی مصرف وری بهره میزان کردن بیشینه منظور به ددمج مصرف و

 از )تمهایز  اسهژرات ی ( میصهوالت  تولیهد  در نوآوری و ها هزینه کاهش اسژرات ی مزایای از مندی بهره دلیل به بزس تممین زنجیره

 بهه  سهبز  تممین زنجیره .شود می میسوب اخیر های سال در تولیدی های رکتش در رقابژی مزیت کسب در موفق های اسژرات ی

 افهزوده  ارز، ایجهاد  بها  و شد خواهد منجر کیفیت افزایش و ها هزینه کاهش تاخیر، زمان کاهش خدمات، و کاال تر سریع تیویل

 .شد خواهد منژهی رقابژی مزیت به سبز میصوالت عرضه دلیل به مشژریان برای بیشژر

  -رهبری، خز مشی، جامعه و ...  –بر عمليرد سازمانی  چگونه  مدیریت زنجیره تامین اسژرات ی ( مشاهده می شود که7ل )در شي

 موثر می باشد.  -قیمت، هزینه، کیفیت و ...  –و مزیت رقابژی 
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 (1808مست،)شفیعی و تارارتباط زنجیره تامین، عمليرد سازمانی و مزیت رقابژی (:7)شيل

 

 یرینتیجه گ

مطالعات حاکی از آن است که امروزه مدیریت مییطی با تمکید بر حفاظت از مییز زیست به یيی از مهم ترین مسهائل مشهژریان،   

سهامداران، دولت ها، کارکنان و رقبا تبدیل شده و فشارهای جهانی، سازمان ها را ملزم به تولید میصهوالت و خهدمات سهازگار بها     

صور می کنند زنجیره تامین سبز یعنی کاهش یا اسژفاده نيردن از مواد مضر شهیمیایی، کهه ایهن    مییز زیست کرده است. اغلب ت

تصور کامال غلز بوده چرا که زنجیره پا را فراتر از این مرحله گااشژه و تمام بخش های یک سازمان را مد نظر قهرار مهی دههد. در    

 .زیست مییطی سازمان می باشد واقع زنجیره تامین سبز حاصل پیوند اهداف اقژصادی با اهداف

 می شود راهيارهای زیر اتخاذ گردد:در این راسژا پیشنهاد 

 تممین زنجیره خدمات و میصوالت توسعه و طراحی فرایند در کنندگان تممین کلیه مشارکت .1

 جهو  تها  میشود پیشنهاد آن، سازمانی عمليرد و رقابژی مزیت در تممین زنجیره مجموعه همياری زیاد اثرگااری به توجه با .7

 شود ایجاد تممین زنجیره مجموعه اجزای بین صمیمانه همياری

 نهایی مشژریان و کاربران با تماس و فعالیژها و برنامهها در بهبود منظور به تممین زنجیره مدیریت اجزای نظرات از ژفادهاس .8

 مژداول روشهای طریق بازخورداز گرفژن برای

 شرکت کلیدی مشژریان نگهداری و حف  جهت در تال، .0

 شرکت و مشژریان اسژفاده مورد نقاط به مسژقیم و موقع به یویلت .2

 با مدت وکوتاه مقطعی ارتباطات جای به تممین زنجیره اجزای مجموعه اب ارتباط برقراری برای بلندمدت های برنامه تدوین .1

 آنان
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