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 چکیده
اقدامات فوری برای تغییر بدین منظور محیط زیست است؛ انتشار گازهای گلخانه ای احتماال تهدید جدی برای ثبات 

برای کاهش ضعف زیست محیطی، فرآیندهای  نیاز است. در میان روشهای بسیار نحوه مصرف منابع زمین مورد

طراحی، تامین منابع، تولید و توزیع محصوالت در بازارهای جهانی، نقش اصلی را بازی می کنند. تالش های تحقیق 

برای درک اینکه چگونه می توان ابتکارات سازمانی و سیاست های دولتی را برای تسهیل ادغام پایداری قابل توجهی 

در طراحی و مدیریت کل زنجیره تامین سازماندهی کرد، اختصاص یافته است. در این مقاله، وضعیت فعلی تحقیقات 

نظر در مورد جهت های آینده و فرصت های علمی در مدیریت زنجیره تأمین مورد بررسی قرار گرفته و بحث و تبادل 

از ادبیات موجود در چهار دسته گسترده ی چارچوبهمچنین در این پژوهش، تحقیق در این زمینه ارائه می شود. 

( مقررات و سیاست 3( تصمیم گیری در رابط های عملکردی؛ )2( مالحظات استراتژیک؛ )1: )داده شده استتوسعه 

مدیران و متخصصان صنعت با . همچنین نظرات یکپارچه و ابزارهای پشتیبانی تصمیم ( مدل های4های دولتی و )

. این مقاله با بحث شده استگیری مربوط به مدیریت زنجیره تامین مربوط به تصمیم مشکالتدرک دقیق از مسائل و 

 رسد.ند  به پایان می های پایداری در زمینه اقتصاد همحیطی در هند و ارتباط بحثبحث درباره ابتکارات زیست

 

 ره های بسته حلقه بسته؛ پایداری؛مدیریت زنجیره تامین پایدار، زنجیره های عرضه سبز، زنجیواژگان کلیدی: 

 مسئولیت تولید محرمانه؛ معامله گر انتشار
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 مقدمه
 

ت محیط زیست ماست و تغییرات اجماع گسترده ای تا به امروز ظهور کرده است که انتشارات انسان شناسی تهدید جدی برای ثبا

حاصل بر اکوسیستم ما اثر می گذارند و باعث اختالل در تامین مواد غذایی و آب، غرق شدن تاالب های ساحلی و ایجاد الگوهای 

 سال 50 در تنها و است یافته افزایش 1900 دهه اوایل از جهانیشدید آب وهوایی و انقراض گونه ها می شود. دمای متوسط 

 شمالی شده است. نیمکره در برف بارش کاهش و دریا سطحافزایش یافته است و با افزایش متوسط  درجه 0.5 از بیش هگذشت

(lPCC ،2007a دهه ها جمع آوری، تجزیه وتحلیل و برنامه ریزی اطالعات دقیق .)گروه دانشمندان و محققان در سراسر  توسط

که  رود می انتظار 2100 سال جهانی تادمای متوسط درجه 4الی 2با افزایش  ویدجهان تایید کرده است که جهان با تغییرات شد

تاالب های ساحلی جهانی در معرض خطر غوطه ور شدن  سوم یک به نزدیک شوند، منقرض توانند می ها گونه از درصد 40 تا 30

، و بسیاری از مناطق پرجمعیت جهان، از جمله قرار دارند، میلیون ها نفر احتماال با کمبود مواد غذایی و آب مواجه خواهند شد

برخوردار خواهند  ،سیل و خشکسالیبسیاری از مناطق آسیا، از موانع و مرگ و میر ناشی از امواج گرمای باال

 در( مربوط می شود که شناخته شده اند که حرارت را GHGsگلخانه ای ) زگااثرات شش بخش بزرگی به (IPCC2007B.)بود

. ژنر می کنند و موجب افزایش دمای جهانی می شود: اولویت ها عبارتند از دی اکسید کربن، متان ، اکسید نیتروفضای جو محصو

و  250سال گذشته )بین  10،000گازهای گلخانه ای در فضای زمین در طی  ترکیبهمانطور که اندازه گیری ها نشان داده است، 

300ppmسال گذشته و از زمان آغاز انقالب صنعتی انتشار دی اکسید کربن در جو  150ر ( نسبتا پایدار بوده است. با این حال، د

(. چندین lPcc ،2007( و غلظت متان تقریبا دو برابر شده است )ppm 400تا نزدیک به  ppm 300 از کمتر از) ٪30با بیش از 

های تولید و تغییر در ما شامل روشطرح پیش بینی های مدل بزرگ نشان می دهد که یک سناریو کسب و کار معمولی، بدون 

فوری برای  وآشکار  به اقدامات نیازمحیط ما شده است.دراینجا عادات مصرفی، منجر به عدم تعادل در اکوسیستم و آسیب به ثبات 

نظر  راهبردی است که منابع زمین را مصرف می کنیم. در میان بسیاری از روش های مدیریت برای کاهش و سازگاری که درتغییر 

ایفا می  اگرفته می شود فرایندهای طراحی، تهیه، تولید و توزیع محصوالت در جهان را تطبیق می دهد. این بازارها نقش مهمی ر

متحده،  کنند، زیرا فعالیت های تجاری به دلیل منابع مصرف شده تجارت و تاثیرات زیست محیطی . به عنوان مثال، درایاالت

را  نقل و حمل در دیگر ٪40وسوم سوخت های فسیلی مربوط به انتشار سوخت دی اکسید کربن فعالیت های صنعتی حدود یک 

(. بدیهی است، طراحی و مدیریت فعالیت های زنجیره تامین یکی از عوامل اصلی در ترویج پایداری EPA ،2007تشکیل می دهد؛ )

 محیطی است. 

مدیریت عرضه های پایدار بررسی می کنیم و زنجیره های متعددی را در این مقاله، وضعیت فعلی تحقیقات علمی را در طراحی و 

ارائه می دهیم و بحث و گفتگو در مورد مسیرهای آینده و فرصت های تحقیقاتی را در این زمینه که در آینده به سرعت در حال 

، ما خالصه و بحث 3شود. در بخش  ، تعریف و توصیف مدیریت زنجیره تامین پایدار ارائه می2تحول است ارائه می کنیم. در بخش 

نحوه دید  که چگونهو تحقیقات در این زمینه را بررسی خواهیم کرد و شرح خواهیم داد  وخواهیم کرد و طبقه بندی های موجود

 ما از آنچه که در ادبیات است متفاوت است. 

با دیدگاه برنامه ریزی جامع ما است که در بخش عمده ای از تحقیقات اخیر در این زمینه را مطرح می کند که متناسب  4بخش 

( تصمیم گیری در مورد عملکرد بین المللی، ب( بررسی مالحظات استراتژیک؛ )الفزیر چهار دسته گسترده خالصه شده است: )

 ( تصمیم گیری مدل های یکپارچه و ابزارهای پشتیبانی تصمیم. د( مقررات و سیاست های دولت؛ و )ج)
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را با بحث در مورد برخی از طرح های زیست محیطی دهه ها در هند و ارتباط بحث های پایداری در  5بخش  ما نتایج بررسی در

 زمینه اقتصاد هند نتیجه گیری می کنیم. 

 

)SSCM( مدیریت زنجیره تامین پایدار
1  

که شامل تمام تولیدات زیر به طور گسترده مجموعه ای از شیوه های مدیریتی است  رمدیریت زنجیره تامین پایدا ما از تعریف

 :است

 اثر زیست محیطی به عنوان یک ضرورت،  •

 بررسی همه مراحل در کل ارزش به زنجیره ای برای هر محصول •

 چشم انداز چند رشته ای، شامل چرخه عمر محصول و کل محصول می شود.  •

می کند. اول، شرکت ها باید تاثیر زیست  از این تعریف، چند موضوع وسیع را در چشم انداز ما در مورد پایداری محیطی بیان

 قوانینمحیطی فعالیت های خود را به عنوان جزء جدایی ناپذیر تصمیم گیری در نظر بگیرند، نه به عنوان یک محدودیت توسط 

نجیره دوم، شرکت ها باید به تاثیر زیست محیطی در کل زبرای فریب . "سبز "یا استفاده ازاجتماعی، و های دولتی و یا فشار 

ارزش، از جمله تامین کنندگان، توزیع کنندگان، شرکا و مشتریان توجه کنند. سوم، دیدگاه های شرکت ها نسبت به پایداری 

نسبی باید فضایی باریک و چشم انداز را فراتر گذاشته و دید وسیعتری را که یکپارچه سازی مسائل، مشکالت و راه حل ها در بین 

بلکه فراتر از چشم انداز شرکت،  SSCMمل می شود. در مطابقت با این تعریف، بررسی ما در مورد مرزهای عملکردی است را شا

اجتماعی و یا چشم انداز سیاست گذاران و متمرکز در تصمیمات مربوط به سازمان خود مربوط به کل چرخه عمر محصول آن، 

ابی پس از استفاده و استفاده مجدد می شود. ما خود محدود است که ما شامل طراحی، تولید، توزیع، استفاده مصرف کننده به بازی

 ،ق کاربردی از جمله شرکت های بزرگبه ادبیات در هر رشته دانشگاهی نیستیم؛ در عوض، ما بر روی تعامالت در سراسر مناط

 اردهای مربوط به قانونطراحی محصول، تولید و موجودی بسیاری از مدیریت، بازاریابی و توزیع، و مطابقت با استاندی استراتژ

یقات ، و یک نقشه راه برای تحقSSCMمقاله برای مدیریت محققان با خالصه ای از وضعیت فعلی در تحقیق این  داریم. تمرکز

 . آینده در نظر گرفته شده است

 

 بندی: مرور و دستهمدیریت زنجیره تامین پایدارتحقیقات 

را بررسی می کند. در  SSCMم شده است که جنبه های مختلف تحقیق مربوط به چندین بررسی بسیار عالی در طول سال ها انجا

بررسی نمونه خوانندگان، آنها را مفید است. برای دیدگاه ، به عنوان مثال  از دیدگاه مارا  متفاوتیحالی که این بررسی دیدگاه های 

و یا مدیریت  وتولیدات  محصولرنامه ریزی و ب یحافعالیت هایی نظیر طرشامل های موجود، ، نگرانی های محیط زیستی 

نگرانی ها را در مورد مدیریت مدنی بررسی  و زنجیره ارزشجنبه  موجود از  تحقیق ، مطالعات  اینموجودی، بررسی شده است. 

ست که می کنند و تصمیمات محیط زیستی مورد بحث قرار می گیرند. عالوه بر این، اکثر بررسی های بیش از حد شامل ادبیات ا

قدیمی است. بررسی ما بر روی توانایی های تحقیقاتی اخیر و زمینه های رو به رشد در این و در برخی موارد دهه ها ذهنی 

تمرکز دارد و مالحظات فنی و عملیاتی ذاتی در جمع آوری، تست، مرتب  SSCMپژوهش های سریع در زمینه تحقیقات اولیه در 
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زیر رده بندی طبقه بندی  سرفصل های  به طور گسترده در تی است. تحقیق در این زمینهسازی و استفاده از محصوالت بازگش

 است: شده

 برنامه ریزی تولید -1

 برنامه ریزی و کنترل -2

 موجودیمدیریت   -3

 تدارکات معکوس. -4

ه، از این مسائل در حالی که تحقیق در این زمینه ها همچنان ادامه دارد، با توجه به در دسترس بودن بررسی های عالی این دامن 

 تشویق می کنیم. مقاالت ذکر شده در زیر به مطالعهو خوانندگان را  دمی شو هدر بررسی ما خالص

( استفاده از مدل های برنامه ریزی ریاضی برای کنترل کیفیت محیط 1995از بررسی های اولیه در مورد ادبیات، گرینبرگ ) 

به مدل های تعادلی عمومی با عامل تصمیم گیری چندگانه است، که در آن یک زیست، تمرکز بر هوا، آب و زمین. مقاله محدود 

برنامه ریاضی مشابه می تواند برای محاسبه یک نقطه ثابت طراحی شود. این بررسی یک کتابشناسی حاوی حاشیه نویسی با بیش 

ه از برنامه ریزی ریاضی برنامه نویسی محیط مقاله را فراهم می کند و بسیاری از راه های تحقیق برای مطالعات با استفاد 300از 

( تمرکز بر مدل های کمی از لجستیک معکوس، و ادبیات را در 1997و همکاران را شناسایی می کند. ) Fleischmannزیست در 

نویسندگان  سه حوزه تقسیم بندی کنید: کنترل موجودی برنامه ریزی توزیع و برنامه ریزی تولید. برای هر کدام از این زمینه ها،

بحث مفاهیم تالش های مجدد استفاده از محصول را در آن زمان بررسی می کنند، مدل های ریاضی ارائه شده در ادبیات را مرور 

تمرکز بر لجستیک معکوس، اما (1998الرام )می کنند و مناطق را که نیازمند تحقیقات بیشتری هستند، مشخص می کند. کارتر و 

شامل می شود که شامل کاهش مواد در سیستم پیشین می شود، به طوری که مواد کمتری به جریان می  یک دیدگاه جامعتری را

افتند، استفاده مجدد از مواد امکان پذیر است و بازیافت تسهیل می شود. این مقاله دیدگاه گسترده ای را در مورد نقش پرسنل 

شناسایی می کند. به طور  را که در آن تحقیقات آینده مورد نیازتدارکات در تدارکات معکوس ایجاد می کند و شکاف هایی را 

خاص، نویسندگان بازیکنان مهم را شناسایی می کنند و بر عوامل )داخلی، خارجی و محیطی( تاثیر می گذارند که در لجستیک 

به  "( بر Gungor and Gupta 1999گانگر و گوپتا)معکوس دخیل هستند و چارچوب برای مطالعه این مسائل را ارائه می دهند. 

توسعه محصول جدید از جمله طراحی، انتخاب مواد، فرآیندها ، تحویل محصول به مصرف کنندگان و مدیریت پایان عمر محصول 

مقاله بر اساس چهار مرحله تجزیه و تحلیل چرخه عمر محصول:  300نویسندگان بررسی و طبقه بندی بیش از  دارند. تمرکز

درک  -1درگیر در محیط زیست آگاه از تولید عبارتند از:  مسئله دو که فاده و بازیابی. مقاله استدالل می کندمحصول تولید، است

بهبود تصمیمات در طراحی و تولید و مدیریت محصول و فرایند  -2هر چرخه عمر محیط در طولوتاثیر ان بر محصول  چرخه عمر

 ی شوند.تولید به طوری همه محصوالت در سطح مطلوبی نگهدار

با توجه  به بخش عمده ای از تالش های تحقیقاتی که در ان زمان به هم پیوسته اند بررسی بر روی روند بازیابی محصول )تقسیم 

به بازیافت و بازسازی(و تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به جمع اوری،جداسازی و کنترل موجودیو برنامه ریزی تولید محصوالت را 

مطرح  guid and jayaraman and Srivastava(1999)و  guid and vanwassenhove(2002)مشابهی در فراهم می کند.مسائل 

 شده است.

(موضوعات مختلف پایداری را تحت 2005در مقایسه  با تمرکز بیشتربر مقاالت خالصه شده باال کالیندر فرسینگال و ون واسنفوف)

لید و عملیات نویسندگان از اصطالح پایداری عموما برای مدیریت زیست شماره اول مجله مدیریت تو50پوشش قرار داده اند در

 محیطی استفاده کرده اند.
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و تفکر سه گانه پایین که سود، مردم و سیاره را به این فرهنگ، استراتژی و عملیات شرکت ها متصل می کند.  تامین بستهزنجیره 

نده ای قرار دارند تا توجه بیشتری به پیامدهای زیست محیطی و نویسندگان پیشنهاد می کنند که کسب و کار تحت فشار فزای

منابع محصوالت و خدماتی که ارائه می دهند و برای فرایندهایی که آنها به کار می برند، توجه کنند. در عوض، مدیریت عملیات، 

روبرو هستند.  رد عالقه خودمسائل سنتی در زمینه ای مو یکپارچه سازیمحققین و متخصصان با چالش های جدید در زمینه "

این مقاله با برخی از اندیشه هایی که در مورد چالش های تحقیقاتی آینده در زمینه مدیریت پایدار صورت گرفته است، سه منطقه 

که نگرانی  -محصوالت سبز ، سبزیجات خام و سبزی، و بازسازی کارخانه های تولیدی و زنجیره های حلقه بسته  و  توسعه فرایند

  از سه عنوان می تواند  "حلقه زنجیره تامین مدیریت زنجیره ای" OMهای یکپارچه را در بر می گیرد. جنبه های اساسی پایدار 

 وطراحی، کنترل و بهره برداری از یک سیستم به حداکثر رساندن ایجاد ارزش در طول عمر محصول با بهبود پویا از ارزش پیوسته 

 (.2006مدلهای  guid&van Wassenhoveتعریف شده باشد ) طول زمان انواع مختلف و حجم بازده در

 (.2006مدلهای  guid&van Wassenhove. )ندپژوهشگران در دهه گذشته توجه بیشتری به این دیدگاه کرده ا

فعالیت های  تمرکز بر مشاغل جنبه هایی از حلقه بسته که تحقیقات زنجیره تامین را ارائه می دهد و دیدگاه شخصی در مورد در

. CLSC dبهبود ارزش افزوده را ارائه می دهد، اما استفاده از ادبیات موجود را بررسی نمی کند. نویسندگان خالصه سازی تکامل 

این تحقیق از طریق پنج مرحله انجام می شود که در زیر مقیاس های گوناگون مفید است و تکامل یک زیر مجموعه از فعالیت 

شامل یک تحقیق همزمان است که  -1قرار دارد، نشان می دهد. این مقاله ادعا می کند که  SSCMدرون  های تحقیقاتی را که

، 2تقریبا به طور انحصاری بر روی پرونده های فنی، تصمیم گیری ها و فعالیت های فردی لجستیک معکوس تمرکز می کند. فاز 

شامل شبکه های تدارکاتی کنترل معکوس موجود و مسائل مربوط مسائل مربوط به تحقیق را به گشت و گذار گسترش می دهد تا 

 های خطی با استفاده از یک عرضه کننده معکوس هماهنگ اقتصادی استه شامل زنجیر 3به طراحی رجیستر شود. فاز 

صول است که در درجه اول شامل مواردی چون زمان بازگشت ارزش مح "طراحی سیستم جهانی طراحی سودآوری"شامل  4. فاز 

شامل تمرکز بر بازاریابی است که مسائلی چون  5و به حداکثر رساندن ارزش در طول کل دوره مدیریت محصول است. مرحله 

قیمت گذاری بازده محصول رفتارهای خواربار و رفتار مصرف کننده در حالی که این بررسی ها و طبقه بندی ها، دیدگاه های خود 

مدیریت مجرای زنجیره تامین ارائه می دهند، هیچ یک از آنها یک نمای کلی جامع از زمینه را از را در زمینه تحقیقات پایداری در 

 .دیدگاه یک شرکت فراهم نمی کند، ما در جستجوی زیرساخت های این دیدگاه ها هستیم

  

 مدیریت زنجیره تامین پایدارسازی یکپارچه

 :در نظر می گیریم که در امتداد ابعاد زیر قرار دارند ، ما طیف وسعی از مدیران را2به دنبال بحث ما در بخش 

 مالحظات استراتژیک:  -الف

 ساختار استراتژی سازمانی  -1

 استراتژی های زنجیره تامین ساختار و  -2

 استراتژی بازاریابی -3

 یعملکرد واسط های  تصمیم گیری در مورد -ب

 طراحی محصول و روش چرخه زندگی  -4

 رزیابی بازده قیمت گذاری و ا -5

 اطالعاتوارزش عات الپیش بینی، ارائه اط -6
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 مقررات و سیاست های دولت -ج

 . کنندهمسئولیت تولید  -7

 و برنامه های تجاری ظرفیت ها -8

 مدل های یکپارچه و ابزارهای پشتیبانی تصمیم  -د

ندی ها بررسی و خالصه برخی از تالش های از این دسته ب در بخش های زیر خالصه ای از مسائل و نگرانی های مهم در هر یک

را بیان  ل این مسائل و روش های امیدوار کننده ای را برای تحقیقات آینده در این زمینه اتخاذ می کنندحآکادمیک که در این 

 می کنیم.

 

 ات استراتژیکمالحظ

 
 استراتژی سازمانی

می تواند  سازمان بستهیک چگونه ( 1ر متمرکز می شود: )تصمیمات سازمانی در مورد پایداری فعلی در اطراف پرسش های زی

؟ چه گزینه های برای سازمان باید مالحضات محیطی در تصمیم گیری استراتژیک را در نظر بکیریم( 2پایداری را مشاهده کند؟ )

وجود شرکت،  را برایمنطق اقتصادی  که مبنای( چگونه یک استراتژی این مالحظات را بر نظریه های شرکت تأثیر می گذارد 3)

بحث های می تواند )که  اجتماعی شرکت ها درباره مسئولیت  در ادبیات ؟ در حالی کهفراهم می کندرفتار بهتر و رابطه با بازار 

زنجیره ارزش  محدود به دیدگاه ما خود را در اینجا  را به عنوان یک زیرمجموعه(در ادبیات گسترده ای مورد بحث قرار گیرد.پایدار

که به ترتیب، ارزش استراتژیک پیشگیری از آلودگی را نشان می دهند و بهره وری مقوله از طریق سه  را  مسائل عمدهکنیم  می

و مقایسه روش ها و تکنیک ها خاص برای کنترل انتشار گازهای گلخانه ای در هزینه های حاصل آن را مورد بحث قرار می دهد 

فعالیت های زنجیره ارزش معکوس است.این الگو ها در طول این مقاله تجدید می شوند و ما براورد شده انها و اهمیت استراتژیک 

 آنها را گسترش می دهیم و تاثیر آنها در تصمیم گیری های مرتبط با زنجیره عرضه را مورد بررسی قرار می دهیم.

و در مورد طرح های سبز از نظر پیامدهای آنها بر در مقاله تاثیر گذار پورتر و ون نشان می دهد آلودگی از نظر ناکارآمدی منابع 

روی رقابت شرکت است. به ویژه، آنها دیدگاه ذاتی بین مقررات زیست محیطی و رقابت را به عنوان اکولوژی در مقابل اقتصاد می 

رای پیشگیری و بینند: مقررات مزایای اجتماعی را از طریق استانداردهای سختگیرانه محیطی تامین می کند، با این حال ب

. نویسندگان اظهار می دارند که سیاست گذاران، رهبران می شود کاهش رقابت باعث  و در نتیجه افزایش یافته پاکسازی هزینه ها

کسب و کار و محیط زیست بر روی تاثیر هزینه های استاتیک مقررات زیست محیطی تمرکز کرده اند و از مهمترین مزایای بهره 

وری نادیده گرفته شده است. عالوه بر این، نویسنده ادعا می کند که پیشگیری از آلودگی از طریق طراحی وری بازده از نوآ

محصول و فرآیند کنترل زباله از طریق مدیریت زباله برتر و مقرون به صرفه است. در این راستا، آنها یک چارچوب بهره وری 

 مزایای ( بر1995یاتی پیشنهاد می کنند. در حالی که پورتر و ونبرلند )بازاریابی مبتنی بر نوآوری و بهبود در بهره وری عمل

آلودگی ( بر میزان انتشار Rosanderو  2007Enkvist ،Nauclerاستدالل می کنند )آلودگی  کنترل پیشگیری از آلودگی در برابر

روش کاهش از از اهمیت و هزینه هر یک تمرکز می کنند و منحنی های هزینه ای را ارائه می دهند که می توانند درک عمیق تر 

 آلودگی را نشان دهد. انتشار 

قابلیت کاهش  ه ای یک یورو خواهد بود که هزینه ساالنه برای هر تن از انتشار گازهای گلخان منحنی های هزینه نشان می دهد

ه )شمال امریکا، غرب و اروپا، اروپای . این تحقیق در شش منطقوجود دارد این رویه ها در هزینه های انتشار گازهای گلخانه ای
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، 2010سایر کشورهای در حال توسعه( که شامل سه چشم انداز زمانی )وشرقی، از جمله روسیه، روسیه، چین، روسیه، روسیه، 

ر . برای اکثریت در انتهای پایین منحنی، مقیاس هایی است که باعث بهبود بهره وری انرژی می شود، دمی باشد ( 2030و  2020

حالی که در انتهای باال، روش های بیشتری برای اتخاذ فناوری های با کارآیی بیشتر گازهای گلخانه ای و انتقال به فرایندهای 

( تمرکز بر فعالیت های زنجیره ارزش معکوس 2007صنعتی پاک می شود. در مقایسه با مقاالت مورد بحث در باال، جیارامان و لو )

رمت، بازیافت، بازسازی و یا طراحی مجدد محصوالت بازگشت از کاربر نهایی( و ارائه یک استراتژی )استفاده مجدد، تعمیر، م

زنجیره ارزش باز تعریف شده این امر مستلزم یک سیستم حلقه بسته برای صنایع که در آن فعالیت های خاص چه چیزی می 

ارائه شده در این مقاله مربوط به چگونگی چشم انداز مدیریت  تجزیه و تحلیل .تواند مزایای رقابتی بیشتری برای شرکت ایجاد کند

بیش از یک تصویر یک جانبه را نشان می دهد،  ،( از طریق تدارکات معکوس، زنجیره ارزش 1استراتژیک برای سه دلیل زیر است: )

( مزیت رقابتی می تواند توسط 2اما به عنوان از یک سیستم که در آن ارزش های اضافی پارادایم موجود منابع تولید می شود؛ )

یک منبع جدید از ارزش های محسوس رقابتی بالقوه از طرف فیزیکی و سه مقدار نامشهود از اطالعات بخش تدارکات معکوس 

 .( چارچوب لجستیک معکوس، پیامدهای به دست آوردن دستاوردها، دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت است3روشن شود؛ )

 

 نجیره تأمینساختار زو استراتژی 

تصمیمات سازمانی در سطوح بعدی شامل و ساختار زنجیره تامین و شرکت های استراتژیک می شود که باید به منظور در نظر 

گرفتن مالحظات پایداری صورت گیرد. تالش های تحقیقاتی در این زمینه تا حد زیادی بر روی   طراحی زنجیره عرضه معکوس 

د از محصوالت نهایی که توسط مشتریان ارائه شده است، ساختار هایی در انگیزه های زنجیره برای جمع آوری و استفاده مجد

خالصه ای که در زیر آمده است، مسائل  را دارد.تامین به منظور ایجاد انگیزه و اجاره رقابت بین محصوالت بازسازی شده و جدید

( و آدرس مشکل از انتخاب ساختار 2004) Wassenhoveون  و Bhattacharyaکان،  Savasاصلی و یافته های موجود در مقاله 

تولید  دارد. کانال استدالل معکوس مناسب برای جمع آوری محصوالت مورد استفاده از مشتریان برای بازسازی. به طور خاص

ا از مشتریان را جمع ( مستقیمiکننده در زنجیره تامین دارای سه گزینه برای جمع آوری محصوالت مورد استفاده قرار می گیرد: )

( فعالیت به شخص ثالث مدل نظری بازی iii( نمایندگان خرده فروشان را تشویق می کنند تا جمع آوری کنند؛ )iiآوری می کند، )

سیستم تصمیم گیری غیر متمرکز را با سازنده تولید کننده به عنوان رهبر متمرکز کرده است.  ودکه غیر کالسیک پیشنهاد ش

ان می دهند که مکانیزم های هماهنگی ساده می توانند طراحی شوند به طوری که تالش های جمع آوری خرده نویسندگان نش

. متمرکز به دست می آیدبه دست آید که در یک سیستم هماهنگ شده  یفروشان و کنترل زنجیره تأمین سود در همان سطح

Savaskan  و ونWassenhove (2006تنظیمات خرده فروشان عمده ف ) روشی را گسترش می دهد. نویسندگان بر روی مدل

تعامل بین یک کانال معکوس تولید کننده در کنار انتخاب خود برای جمع آوری کاالهای پس از مصرف  چندگانه تمرکز می کنند

رقابتی  و تصمیم گیری های استراتژیک خود برای قیمت گذاری محصول در کانال رو به جلو زمانی که خرده فروشی واجد شرایط

است. آنها ابتدا بررسی می کنند که چگونه تخصیص جمع آوری محصول به خرده فروشان رفتارهای سودآور استراتژیک خود را در 

بازار محصول تاثیر می گذارند و بعدها در مورد برخی از سازوکارهای اقتصادی که سازنده با انتخاب ساختن یک ساختار کانال 

کند. نویسندگان نشان می دهند که در صورت استفاده از یک سیستم جمع آوری مستقیم در  بهینه  می پردازند بحث می

های زنجیره   کانال می شوند، در حالی که در غیر مستقیم به سود ربوطدسترس هستند، سود کانال ها به واسطه سطح بازده م

ین، از دیدگاه هماهنگی زنجیره تامین، آنها نشان می تامین از طریق تعامل رقابتی بین خرده فروشان هدایت می شود. عالوه بر ا
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پشت سر گذاشته پرداخت هایی که به خرده فروشان برای مصرف کنندگان پس از مصرف منتقل می شود در  SSCMدهند که 

 حالی که کاالها یک انعطاف پذیری قیمت گذاری را فراهم می کنند که می تواند در مقایسه با خرده فروشی باشد.

بت از تولید مجدد محصول نگرانی اصلی برای تولید کننده است. این رقابت ممکن است از محصوالتی باشد که سازنده خود را رقا 

معرفی می کند یا از یک تولید کننده دیگر که وارد بازار تصمیم گیری می شود، محصوالت مورد استفاده را از مصرف کنندگان 

لوژیکی را که با تولیدات جدید رقابت می کنند، رقابت می کند. چندین مقاله این موضوع برداشته و محصوالت بازسازی شده تکنو

را ارائه می دهند. مدل دوره برای کشف اثر رقابت در بازسازی  مدل( دو 2001) Groeneveltو  Majumderرا بررسی کرده اند. 

ده و محصوالت جدید را به فروش می رساند. در مرحله تولید شده با عطر و طعم. در اولین دوره، تنها یک تولید کننده نصب ش

تمام این محصوالت بازگشتی را  OEMدوم، بخش کوچکی از این آیتم ها برای تجزیه و تحلیل بازگردانده می شود. با این وجود، 

مصرف کننده رقابت در بازار  OEMدریافت نمی کند که بعضی از آنها توسط یک تولید کننده مجدد محلی استفاده می شود که با 

بین هزینه های کمتری برای بازسازی در  OEMانتقادات جدی برای  به فروش برسد. در این مورد محصوالت بازیافتی رامی کند تا

 OEMدر برابر تهدید رقابت بیشتر است. برای. نویسندگان نشان می دهند که رقابت باقی مانده باعث می شود که مدل دوره دوم 

بازار دوره اول و تالش برای افزایش هزینه تولید بازسازی محلی بازسازی شود. برعکس، سودآور به تولید کننده  تولید کمتر در

کمک می کند هزینه تولید خود را کاهش دهد. نویسندگان همچنین این مدل را به منظور بررسی نقش یک طرح اجتماعی که 

نشان می دهند که برخی از محصوالت بازگشتی با بازسازی سازنده نصب می دهد. آنها  تمام بازسازی را توسعه می دهد، گسترش

 .می شوند که در بازار مصرف کننده برای فروش محصوالت قابل تعویض عرضه می شود

در اولین دوره تولید کمتری داشته و تالش کند هزینه های  OEMنویسندگان نشان می دهند که رقابت باعث می شود که 

ده محلی را افزایش دهد. برعکس، به تولید کنندگان کمک می کند هزینه تولید خود را کاهش دهد. بازسازی تولید کنن

نویسندگان همچنین مدل را برای بررسی نقش برنامه ریز اجتماعی که می خواهد بازسازی را افزایش دهد، گسترش می دهد. آنها 

برای افزایش کسری موجود برای بازسازی تولید و یا  OEMبرای نشان می دهند که برنامه ریزان اجتماعی می توانند انگیزه ای 

( مدل هایی را برای حمایت از استراتژی بازیابی سازنده 2006کاهش هزینه های بازسازی خود را کاهش دهند. فرگوسن و توکتی )

محصوالت جدید و بازسازی تولید شده در برابر تهدید رقابتی در محصول مجدد تولید می کنند بازار. آنها برای اولین بار رقابت بین 

توسط یک تولید کننده انحصاری را تجزیه و تحلیل می کنند و شرایطی را مشخص می کنند که شرکت تصمیم می گیرد که 

محصوالتش را تولید نکند. آنها سپس از دست دادن سود بالقوه ناشی از رقابت مجدد بازسازی محصول و تجزیه و تحلیل دو 

دارنده ورود را بازنویسی و جمع آوری پیشگیرانه را مشخص می کنند. یافته های عمده این است که یک شرکت استراتژی باز

برای جلوگیری از ورود جمع آوری شود. ،  را مجددا تولید و یا محصوالت مورد استفادهمحصوالت را ممکن است تصمیم بگیرد که 

 (یک 2006فرر و سوامیناتان )ک محیط انحصاری خالص نداشته باشد،  حتی زمانی که شرکت تصمیم به انجام چنین کاری در ی

محصوالت اول تولید ازیک شرکت محصول جدیدی را  بررسی می کنندو بعدها یک مدل چند دوره ای که ای را دوره ی دو مدل

جدید در دوره دوم به  همراه با محصوالت می کند از هسته های بازگشتی برای ارائه محصوالت بازسازی شده استفاده می کند

ایجاد می کنند که در آن بنگاهی که اپراتور پنهان محصوالت بازیافتی را در  قطبیفروش می رسند. آنها تمرکز خود را بر محیط دو

تولید کننده تجهیزات اولیه ممکن است  آینده فروشی به فروش می رساند، نویسندگان متوجه شده اند که اگر بسیار سودمند باشد

عالوه بر این  اقدام کند اهش قیمت و فروش واحد های اضافی برای افزایش تعداد در دسترس برای بازسازی در دوره های آیندهبا ک

به طور کامل استفاده از تمام هسته های موجود ارائه محصوالت  که بیشتر احتمال دارد OEMبه عنوان تهدید افزایش رقابت 

 دهد. را ادامهبازسازی شده با قیمت پایین 
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 و استراتژی بازاریابی تأمین پایدار زنجیرهمدیریت 

متمرکز بر یک تصمیم واحد یک جریان تحقیق کوچک اما قابل توجه است، تصمیمات  SSCMدر حالی که بخش بزرگی از  

( چگونه ویژگی iند: )پایداری را در یک زنجیره عرضه از منظر بازاریابی بررسی کرده است. دو مسئله مهم مورد بررسی قرار گرفته ا

بازاریابی کالسیک تصمیمات مانند قیمت گذاری و تقسیم گی ( چگونiiهای بازار بر روی انگیزه های ناخوشایند تاثیر می گذارد؟ )

فروش انتخاب تکنولوژی و تصمیمات بازسازی؟ مجالت زیر مقاالتی را ارائه می دهند که برخی از پاسخ ها را دارند.  بازار، بندی

( دو محیط بازسازی را از یک بازاریابی بازرسی در نظر می گیرند و با تاکید بر ویژگی های 2008سو، سروری و ون واسنفوف )آتاا

مهم تولید محصول مجدد مانند کم هزینه، فرسودگی و محدودیت عرضه به عالوه برای تحلیل سودآوری سیستم های بازسازی 

و ساختارهای تدارکات ، نویسندگان یک روش جایگزین و تا حدودی کامل را در نظر  تکنولوژی برای کانالها، هزینه های مختلف

می گیرند که مسائل مربوط به تقاضا را در نظر می گیرد، مانند وجود بخش های سبز ، تجهیزات اصلی در رقابت تولید کننده و 

 ه جویی در هزینه های بازسازی، نرخ رشد نشان می دهد آستانه ای برای صرفکه اثرات طول عمر محصول برای یک انحصارگر

که اجازه می دهد تولید کننده برای دفاع از هزینه محصوالت بازسازی شده بازار سبز و ارزش گذاری مصرف کننده برای اندازه 

 استفاده کند. سهم بازار خود از تبعیض قیمت

 Debo ،Toktay  وVan Wassenhove (2005بازسازی را به عنوان یک تعا ) مل بین قیمت گذاری، تقسیم بندی بازار و انتخاب

تکنولوژی تجسم می کنند. به طور خاص، نویسندگان مسائل مربوط به قیمت گذاری مشترک و تکنولوژی تولید را که با یک تولید 

ندگان کننده مواجه می شوند، حل می کنند و در نظر دارند یک محصول قابل بازیافت را در یک بازار که شامل مصرف کن

ناهمگونی است معرفی کند. هدف این است که درک بازار و فن آوری قابلیت بازتولید محصول. آنها نشان می دهند که هزینه های 

باالی تولید محصول تک کاربره، هزینه های بازسازی مجدد و هزینه های کم برای تولید یک محصول باقیمانده، به عنوان رقیب 

در حالیکه  دارند . مصرف کنندگان بیشتر در انتهای بازار متمرکز می شوند، اما بازده بالقوه کمتریاصلی فناوری محسوب می شوند

این مقاالت انگیزه بسیار مورد نیاز برای تحقیق در این زمینه را فراهم می کنند، بسیاری از مسائل هنوز مورد بررسی قرار می 

زه های شرکت برای سرمایه گذاری در دوام محصول در ارتباط با تاثیرات زیست گیرند. اوال، ما نیاز به شناسایی و انتقاد از انگی

محیطی محصوالت محصوالت را بررسی می کنیم. دوم، تحقیق بیشتر در طراحی، قیمت گذاری و ارتقاء محصوالت با ویژگی های 

افزایش بهره وری انرژی به همان شیوه خاص محیطی نظیرکاهش انتشار گازهای گلخانه ای، کاهش میزان تولید / دفع زباله ها و 

ای که ادبیات بازاریابی مورد بررسی دیگر قرار گرفته است. ارزیابی مصرف کنندگان از ویژگی های زیست محیطی محصوالت، 

محصوالت سبز، "تمایل به پرداخت هزینه های جدید در مقابل محصوالت بازسازی شده، استراتژی های تبلیغاتی و تبلیغات برای 

جبران خسارت فروش و انگیزه، انعطاف پذیری کانال های جلو و عقب تصمیم های طراحی خطوط تولید همه مسائلی هستند که 

ممکن است در شکل گیری دیدگاه ما و همچنین تصمیم گیری  که داشته باشندرا  می توانند تحقیقات بیشتری در این زمینه ها

 تاثیر بگذارد.  SSCMهای مدیریتی در مورد 

 

 های عملکردگیری در رابطتصمیم

بحث در باال جنبه های استراتژیک عرضه پایدار را خالصه می کند مدیریت زنجیره ای ما اکنون به توصیف تصمیمات مدیریتی  

 اهدیدگ به توجه با. گیرندخاص و شرکت های تجاری نیاز داریم تا بتوانند به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از مدیریت مدنظر قرار 

 تمرکز می کنیم.تمام محصوالت زنجیره ارزش و   بر تصمیم هایی که متضمن مرزهای انضباطی هستند اول درجه در ما ،یکپارچه
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، مدیریت محصوالت پس از استفاده، تمرکز اصلی محققان و متخصصان را به عهده دارد. چندین مسئله جالب توجه SSCM  برای 

هنگام توجه به محصوالت جدید و بازسازی شده در طی تمام دوره های زندگی خود، آنها را  وجود دارد که ادبیات سعی کرده است

مورد توجه قرار دهد. محصوالت جدید از طریق بازارها با نرخ های مختلف پخش می شوند، مصرف کنندگان مختلف از محصوالت 

ت، و میزان استفاده از محصول در طول زمان. همه برای مدت زمان زیادی استفاده می کنند تا قبل از خروج یا بازگشت محصوال

این ویژگی های زمان در هر لحظه از زمان، کیفیت و کمیت بازگشت به محصول متغیر و این به نوبه خود از چالش برای تصمیم 

زده و تصمیم باباره سرمایه گذاری برای کسب اطالعات بهتر در  میزانگیری در قیمت گذاری در محصوالت از بین رفته تعیین 

مربوط به محصوالت با دوام تر یا قابل بازسازی مهم است.بنابراین  مرحله طراحیرا در سرمایه گذاری  نوع و سطح  گیری در مورد

قیمت  -2طراحی محصول و چرخه عمر محصول -1ای درسه دسته زیر شرح داده شود: ادبیات در اینجا می تواند به طور گسترده

 بینی ارائه اطالعات و ارزش انها.ما در مورد هر یک از این دسته ها بحث خواهیم کرد. پیش -3 ازدهگذاری و ارزش گذاری ب

 

 طراحی محصول و چرخه عمر محصول 

تصمیم گیری های مهم شرکت ها شامل تصمیم گیری در مورد دوام محصول و / یا اجزای سازنده و سطح قابلیت بازتولید 

ی چالش های جریان بازگشتی غیر قابل پیش بینی، ترجیحات مصرف کننده بین جدید و محصوالت می شود، در حالی که برا

، Deboبازسازی شده محصوالت و محدودیت های عرضه. مقاالت زیر در مورد برخی از این مسائل مورد بررسی قرار می گیرد. 

Toktay  وVan Wassenhove (2006یک مدل مبتنی بر مدل انتشار را برای بررسی مد ) یریت پویای درونی مجموعه ای از

محصوالت جدید و بازسازی شده که به بازار در طول عمر محصول نفوذ می کنند، نویسندگان مسائل مربوط به کانالیزه کردن، 

 محصول بازپرداخت زمان خرید تکرارزمانبندی بازدهی محصول مورد استفاده، حجم بازدهی محصول، قابلیت بازتولید، نرخ انتشار و

 شود؛ می تعریف مشتری توسط محصول یک استفاده مدت عنوان به که شود می سازی مدل اقامت زمان ساختار از استفاده اب

 برای راهی می کند کمک SSCM ادبیات به مقاله این ابتدا، در. شود می داده بیرونی صورت به و است نامشخص اقامت زمان

 قابلیت بازسازی، سطح) مدیریتی مختلف اهرم تاثیر بررسی و بازسازی و جدید محصوالت عمر چرخه پویایی تحلیل و تجزیه

 رفتار تکرار، خرید تطبیق برای. شود می عث گسترش مدل با همچنین. است سودآوری در( معکوس کانال پاسخ و ظرفیت ساختار

 پایانی مرحله به که محصوالتی برAtasu (2007 ) و Geyer، Van Wassenhove ).داخلی عرضه محدودیت یک و جایگزینی

 برای توانند می که اجزایی مانند هستند، افزوده ارزش از توجهی قابل مقادیر حاوی همچنان اما هستند متمرکز اند شده استفاده

نهایی رابه عنوان  تولید های سیستم هزینه در جویی صرفه پتانسیل راستا نویسندگان این شوند.در استفاده مجدد محصوالت تولید

. دوام مضاعف و چرخه عمر محصول مواجه هستند های محدودیت با که حالی ین های مناسب جمع آوری می کنندجایگز

 دوام آنها این، بر عالوه. است شده طول استفاده در نظر گرفته و استفاده نرخ ، مشخصات محصول در مدل طول عمر محصول

 کرد و اندازه استفاده مشابه محصول برای توان می را جزء یک هک زمانی های مشخصه تعداد با را استفاده قابل اجزای محدود

 چرخه های هزینه ساختار هماهنگ سازی میزان جمع آوری دقت به نیاز که دهد می نشان نتایج. کند می سازی مدل ، گیری

مقاله شامل  این. ست.بازسازی ا از تولید های هزینه در جویی صرفه رساندن حداکثر به یا ایجاد جز برای و دوام محصول عمر

 انتهای محصوالت به دسترسی مانند عرضه ی حلقه های محدودیت زیر در محصول، سودآوری مورد در تحقیق با و SSCMادبیات 

 چرخه) شده بازسازی محصوالت برای بازار تقاضای و ،( دوام) بازسازی مجدد فنی بودن پذیر امکان ،(آوری جمع میزان) استفاده

 کند. می بازنگری(عمر
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   ها بازده ارزیابی و گذاری قیمت

ارزیابی و قیمت  مربوط گیری تصمیم شامل بازگشتی محصوالت جریان غیر قابل پیش بینی مدیریت در مسائل دوم مجموعه

 . است گذاری محصول پس از استفاده می شود

 بندی زمان( 2) محصول، و نام ثبات و دوام( 1: )از عبارتند گذارند، می تاثیر بازده گذاری قیمت بر که متعددی عوامل از بعضی

 در رقبا حضور( 6) شده، بازسازی و جدید محصوالت بین فعلی میزان (5بازدهی) عرضه( 4) کننده، مصرف مصرف میزان( 3) بازده،

 تامین رهزنجی ( شبکه 8) بازده، پردازش و آوری جمع تشویق، برای الزم تالش( 7) محصوالت، بازسازی و جدید بازار دو هر

 . معکوس

 یک شود، می شامل را عوامل این ی همه که جامع تحلیل یک و اند گرفته قرار بررسی مورد مسائل این از بسیاری که حالی در

( 2005) آراس و بویاچی ری، اند داده جالبی های پاسخ و کرده نگاه مسائل این از برخی به محققان از بسیاری است، پیچیده کار

 قابل محصول مطالعه شرکت سود حداکثر فروش مدل یک برای تخفیف گیری تصمیم در تجارت مقاالت و لوبمط گذاری قیمت

است  در پیشنهاد تجارت اعالم که خاص زمانی در شرکت های گیری تصمیم روی بر بازیافت مطالعه می کنند و انعطاف وقابل

 محصوالت سن مشخصات( 3) زمان به وابسته باقیمانده مقدار( 2) دوام،( 1: )از عبارتند مدل این اصلی های ویژگی. تمرکز دارد

 . بخش دو نسبی اندازه( 5)

توسط دوام و  همچنین بلکه تجاری، های قیمت توسط تنها نه ها گیری تصمیم و جایگزینی که کنند می استدالل نویسندگان

در حالی که  شود می هدایت ا تعیین می کندهمچنین سن محصول موجود در استفاده از سن محصول ارزش محصول باقی مانده ر

دوام بر میزان تاثیر گذاردن اطالعات در طول زمان تاثیر می گذارد. آنها نشان می دهند که اگر شرکت با محصول کوتاه مدت 

 گذاری هسرمای سالیانه بازده مطلوب بازده تعیین برای را استفاده مورد محصوالتمواجه باشد، کافی است که فقط سن متوسط 

( استدالل می کنند 2006، سوازا، ون واشنگوف و بلکبرن )گاید. یابد می افزایش دوام با بازگشت بازده این، بر عالوه. بدانیم کافی

که مسئله چگونگی استخراج ارزش بیشتر از جریان بازگشتی تا حد زیادی نادیده گرفته شده است. در این راستا مزایای استفاده از 

در طراحی و مدیریت زنجیره تامین معکوس را برای به حداکثر رساندن ارزش خالص دارایی که جریان اصلی  آنها، مشکلی

محصوالت بازگشتی را بهبود می بخشد، در نظر می گیرد. آنها به صراحت ضبط هزینه های محصول از دست رفته به علت تاخیر 

صف بندی بر این مبنا است که یک مدل جریان شبکه برای این زنجیره  . تئوریتاکید دارند زمانی در در هر مرحله از روند بازده

حلقه بسته، ارزش کاهش تاخیر در بازتولید و تولیدات بازگشتی را محاسبه می کند. آنها نشان می دهند که یک  عرضهپیکربندی 

حصول قابل بازیابی، اثرات شبکه معکوس بر مبنای کارایی محور متمرکز دیگر همیشه مناسب نیست. نرخ بازدهی و ارزش م

ر دو، تاثیر می گذارد. مقادیر مقیاس مقیاس، به عنوان مثال، بر میزان هزینه های شبکه معکوس، و به همین ترتیب سودآوری ه

بازگشتی بزرگ و افزایش یافته و ارزش محصول محصول قابل بازیافت، با ساختار کانال معکوس تاثیر می گذارد. از این رو، شرکت 

ود از طراحی مجدد شبکه های بازگشت خ حال تغییر و هایی با نرخ بازده باال و ارزش قابل توجه قابل بازیافت باید به طور جدی در

 نرخ از دست دادن محصوالت خود باالست متمرکز کنند.بر پاسخگویی )سرعت، تمرکززدایی( زمانی که بهره وری تمرکز بر

اگر عالوه بر این، بسیاری از محصوالت خاصی که مورد استفاده قرار می گیرند استفاده نشده باشند، استفاده نشده است، بنگاه ها 

 .محصوالت اولیه را در نظر بگیرند رانه در مورد استراتژی تمایزنیز باید پیش بینی های پیشگی
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 (VOI)ارائه اطالعات و ارزش آنها پیش بینی،

گروه سومی از تصمیمات مربوط به عدم اطمینان مدون در جریان بازگشت محصول شامل اطالعاتی است که باعث می شود 

ثال، بازدهی؟ نوع اطالعات بیشتر ارزشمند است، به این ترتیب که بین اطالعات و چگونگی بهتر اطالعات بهبود یابد )به عنوان م

سرمایه گذاری در کاهش هزینه های زمان تولید فنی و سرمایه گذاری های ساخته شده برای بهبود اطالعات مربوط به تولید 

بازسازی خود را سازماندهی کرد تا  اطالعات مربوط به تولید، بهبود می یابند. چگونه می توان یک تولید کننده بهتر در عملیات

 Ketzenberg ،vanاستفاده شود از آن اطالعات و عملکرد پیشرفته بهره می گیرند چرخه خالصه زیر پاسخ ها را فراهم می کند 

der Laan  وTeunter (2006 ارزش اطالعات را در زمینه شرکتی که با آن مواجه می شود، بررسی می کند. عدم اطمینان در )

از پاسخ گیرنده را کاهش دهیم که یک یا چند نوع  Volبطه با تقاضا محصول بازده و بازسازی محصول است. هدف این است که را

عدم اطمینان را که ارزش اندازه گیری شده توسط کاهش در مجموع انتظار می رود برگزاری و یک سال هزینه های کمبود. با 

همکاران نشان می دهند که هیچ گونه تسلط در ارزش بر روی انواع مختلف اطالعات  مدل یک دوره زمانی، نویسندگان یک  شروع

روش تجزیه وتحلیل می خود را به چندین  نویسندگان یافته هایتأثیری ندارد و سرمایه گذاری بیش از یک نوع است. سپس 

را ش اطالعات جزئی و همچنین اطالعات کامل ، که در آن بازده در یک دوره با خواسته های در دوره قبلی مرتبط است، و ارزکنند

 می یابد. آنها نشان می دهند که نتایج حاصل از مدل سازنده تک دوره به طور دقیق به انتقال می کنند مطالعه

 Ferrer  و Ketzenberg با توجه به مشکلی که در مورد بازدهی و بازدهی تولید کننده وجود دارد، مسئله تورنر است. نتایج آنها

نشان می دهد که می دانیم اطالعات مربوط به عملکرد به طور کلی بسیار ارزشمند است، در حالی که سرمایه گذاری در 

بازدهی را به محصوالت با چند بخش ارائه می دهد. با این حال، به عنوان پیچیدگی محصول با تعداد   پاسخگویی تامین کننده

( ارزش 2003) Ketzenberg ،Souza ،and Guideزمان کوتاه مدت افزایش می یابد.  زیادی از قطعات هدف افزایش می یابد، ارزش

اطالعات را از اطالعات ذخیره شده، اطالعات پیشرفته عملکرد را در زمینه عملیات مجزا و مجزا برای بازسازی تولید بررسی می 

موازی، دو خط جداگانه در خطوط اختصاصی  کنند. تمرکز اصلی بر روی تعیین بهترین پیکربندی خط است. در یک پیکربندی

وجود دارد، یکی برای مونتاژ و دیگری برای جداسازی بر اساس جداول با بافرهای موجودی. در یک پیکربندی مخلوط، همان 

ایستگاه برای هر دو جداسازی و جمع آوری یک قسمت خاص استفاده می شود. نویسندگان مقادیر مشخص شده اطالعات عملکرد 

رفته را در این دو نوع تنظیمات مختلف بررسی می کنند و دریافت می کنند که این اطالعات عموما موجب بهبود زمان جریان پیش

می شوند. آنها همچنین نشان می دهد که تنظیمات موازی هزینه بهتر از خط مخلوط تنها در صورتی که متغیر بودن هر دو 

 .یشتر برای جداسازی و بازسازی باال نسبت به مونتاژ استورودی و زمان پردازش به طور قابل توجهی ب
 

 دولت و خط مشی   سیاست ها

در بحث های ما تا کنون فرض شده است که شرکت ها پایداری را به عنوان یک اولویت استراتژیک در نظر می گیرند و بر اهداف 

نقش مهمی را در تشویق شرکت ها برای سازگاری با خاص خود تمرکز دارند. . با این حال، مقررات و سیاست های دولتی اغلب 

را به دست می آورند،  "فرماندهی و کنترل"شیوه های پایداری ایفا می کنند. رویکردهای متناسب با تنظیمات دولتی یک دیدگاه 

ها برای پذیرش برای مثال، ملزومات قانونی مالیات های زیست محیطی )به عنوان مثال، مالیات بر کربن( کشور، اجبار شرکت 

حداقل استانداردهای زیست محیطی )به عنوان مثال، اعطای درصد معینی از تولید برق قابل استفاده )از جمله منابع انرژی 

تجدیدپذیر( و یا یارانه های فناوری ها و صنایع )مثال تولید انرژی خورشیدی و باد( به طور یقین، بهتر است در چنین شرایطی 

استفاده از آن اثرات زیست محیطی محصوالت بیش از چرخه عمر زندگی خود را می توان   . به طور فزایندهرویکردی مفید باشد
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بهترین با مکانیسم های مبتنی بر هدف گرا و مبتنی بر بازار که انعطاف پذیری در انتخاب انتخاب اهرم های پایبندی به شرکت 

ونه خوبی از چنین رویکردهای مبتنی بر بازار و شامل برنامه های های هدف و یا صنعتی تالش می کند مدیریت می شود. نم

( اجازه می SO2(. در ایاالت متحده، بازار برای گوگرد دی اکسید لیتیوم )EPRتجاری تجارت و تولید کننده بزرگ از مسئولیت )

ادیه اروپا، طرح تجارت عاری از مواد، میلیارد دالر و یک سال در معامالت، در اتح 8دهد در حال حاضر در اتحادیه اروپا بیش از 

کشور تاثیر می گذارد. بیش از پیش، تعداد  25تولید کننده در  12،000سنگ بنای پیاده سازی پروتکل کیوتو است و بیش از 

شدن بیشتری از صنایع، از الکترونیک به خودروها، در کشورهای سراسر جهان، آنها را پیدا می کنند. دوره خود را مسئول بسته 

آنها را مسئول محصول پس از استفاده از مصرف کننده. به عنوان تجربه در  EPRدر محصوالت خود را با عنوان برنامه های "حلقه 

طراحی و اجرای آنها چنین سازوکارهایی را ایجاد می کند، سازندگان سیاست های کالن در همه جا، برنامه های مبتنی بر بازار را 

مناطق مختلف. این مکانیسم ها به رویکرد فرماندهی و کنترل سنتی برای محیط رف پایداری محیطی دبرای دستیابی به اهدا

زیست ترجیح داده می شود. چندین سیاست سیاست ذهنی به دلیل سیگنال قیمت و انعطاف پذیری تولیدی که به تصمیم 

بیشتری می بخشد. طراحی مناسب از این مکانیسم گیرندگان ارائه می کنند، و اغلب تصمیم ها، به اهداف زیست محیطی اهمیت 

ها، نیاز به بازپس گیری منعکس کننده درک درست انتخاب های مدیریتی و همکاری های خطرناک است که اغلب به حداکثر 

رساندن سود و به دست آوردن ارزش اقتصادی تصمیم گیری به شدت به عنوان اجتماعی و محیط زیست اهداف روحانی را کاهش 

 .ی دهد م

بازار در مکانیسم های خود که به طور گسترده مورد بحث و تصویب تصمیم گیری در سراسر جهان  بخش دوبر ما در این بخش

و تجارت. ما هر یک از این توانایی ها را در مکانیزم های  ظرفیت( ii( مسئولیت تمدید تولید کننده )iاست تمرکز خواهیم کرد: )

 ائل مهم و سازنده ای را مطرح می کنیم که دانشگاهیان و مدیران باید در تطبیق شیوه های مختلف نظارتی معرفی می کنیم، مس

  ذکر شده در زیر هدف قرار دارد.  هر کدام از این مکانیسم ها را در نظر بگیرند و خالصه ای از ادبیات بالقوه علمی که با مسائل

 

  (EPR) 2گسترش مسئولیت تولید کننده

به طور دوجانبه به دو هدف اصلی  EPRی از یک بازار موفق مبتنی بر رویکرد مجاز به پایداری است. سیاست های یک نمونه اصل

 و ارائه جامعه است. انگیزه اعمال می شود: تغییر مسئولیت برای زندگی، حفظ محیط زیست از محصوالت به سمت تولید کنندگان

سازمان همکاری اقتصادی و ایجاد  است. ت در طراحی محصوالت خودالار محصوبرای تولید کنندگان برای ترکیب مالحظات باز ای

از طریق ابزارهای سودآور مانند بازپرداخت محصول و بازیابی با اهداف اهداف )به عنوان مثال، بازیافت لوازم  ،(OECDتوسعه )

دکنندگان تولید کننده مسئول پذیرش خط خانگی در ژاپن، اجباری بر مسئولیت تولیدکنندگان خودروها در سوئد و ایجاد تولی

ابزارهای اقتصادی مانند هزینه های دفع و مالیات غیرقانونی مالیات )به عنوان مثال، بیش از دوازده (مشی پایداری حیات است.

ستانداردهای (؛ یا توسط اEPA ،1991( مالیات و یا هزینه های استفاده از الستیک های قدیمی، 2009ایالت ایاالت متحده آمریکا )

های می شود. شرکت هایی که تحت برنامهعملکرد طراحی مانند قوانین بهره وری سوخت در ساختار ایاالت متحده و کانادا هدایت 

EPR  :نیز برنامه ریزی شده اند، از راهبردهای موجود برای ایجاد محصوالت خود و فرایندهای تولید پایدار هستند، از جمله 

 ی محصول را تغییر دهید تا پایان عمر را در نظر بگیرید. هماهنگی تاثیرطراح

 ،ای منطقی را برای کاهش مصرف موادانجام قطعات و اجز •

 حذف مواد خطرناک و تسهیل بازسازی  •

                                                             
2 Extended producer responsibility 
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 تغییر ترکیب محصول •

ین برنامه ریزی شده پشت و جایگز"، بلکه "تخلیه برنامه ریزی شده"انتخاب دوام محصول مطلوب با نگاه نه تنها به  •

 همچنین سود،  "ضربه

که در آن متریور تولید کننده "در نظر گزینه های فروش مانند اجاره و به دست آوردن پایه نصب شده مدیریت  •

مسئولیت جایگزینی محصول، تصمیم گیری و خدمات نگهداری بسته نرم افزاری را جایگزین همراه با فروش یا اجاره 

 محصول خود می کند، 

رداد های مختلف قراردادی با تامین کنندگان و توزیع کنندگان که تسهیل برنامه ریزی مشترک قرا گرفتندر نظر  •

برای مدیریت زباله ها و بازسازی  "زنجیره عرضه معکوس"طراحی و مسئولیت در طول عمر محصول، از جمله ساختار 

 محصوالت. 

از این مسائل را مورد مطالعه قرار داده اند و بینش های مهم عامالت پیچیده است. تعدادی از نویسندگان برخی مظاهرا، تعامالت و 

اغلب تصمیمات را به طور مستقیم درگیر می کنند، ایجاد شده  EPRتولید شده در مورد این که چگونه سیاست ها و شرکت های 

( کاهش میزان مواد 1)معتقد است که سه هدف از تصویب مقررات مربوط به تصویب قوانین عبارتند از:  Toffel (2003)است. 

( افزایش و در دسترس بودن و کاهش قیمت مواد قابل بازیافت نسبت به مواد با ارزش باال و iiو مواد خطرناک به دفن زباله، ) میس

(iii .جلوگیری از آلودگی با کاهش بار زیست محیطی محصوالت پایان عمر بر مبنای منبع آنها ) 

میم گیری درمورد انواع مسئولیت ها برای تحمیل، قوانین و التین نیز باید تصمیم بگیرد که نویسنده معتقد است که عالوه بر تص

آیا این پاسخ ها را به صورت جداگانه در شرکت ها یا به صورت جمعی در تمام صنایع فدرال و یا هزینه های خاص و قیمت گذاری 

شریح می کند که در آن قوانین بازپرداخت می تواند مورد هدف مکانیسم ها باید مشخص شود. این مقاله صنعت صنایع بالقوه را ت

قرار گیرد، تاثیر بالقوه چنین قوانینی را مورد تحلیل قرار می دهد، و استراتژی های بازاریابی جایگزین را مورد بحث قرار می دهد. 

نویسندگان  T-basedد شده است. دو مدل رقابتی سازنده / بازسازنده تولی مسئله جمع آوری محصول فردی و جمعی از طریق

نشان می دهند که در بعضی از تنظیمات اعمال جمع آوری اعمال جمعی منجر به افزایش تولید کننده و یا سود مجدد تولید 

کننده می شود در حالی که همزمان فعالیت های بازسازی را کاهش می دهد و بار مالیاتی را بر جامعه تحمیل می کند. اثر منفی 

مصرف کنندگان در بازار روحانی باالتر است. در تنظیمات دیگر، آنها متوجه شدند که جمعی به عقب رانده می شوند، تغییر قیمت 

ساختاری را در صنعت ایجاد می کنند و محیطی را ایجاد می کنند که در آن از طریق بازسازی سود به دست می آید، در صورتی 

د، نمی بر سودبرای ورود به بازار  کارخانه اغلب از بازسازی  گان آور نیست. تولید کنند که بدون استفاده از قانون مجازات سود

وجود دارد. آتاسو، ون واسنوه و سارواری و  قابل نوجهی از رفتار تسلط گرایانههرچند از منظر سیاست گذاران دولتی، خطرات 

 طبقه بندی محصوالت زیست محیطی محصوالتاساس بر ( نشان می دهند که کارایی سیستم های عقب مانده 2009آمریکا )

 Talbotو  Subramanian ،Gupta تاثیر می پذیرد.  صنعت و تمایل کاربر نهایی برای شرکت در برنامه های بازپرداخت ساختار

دوام.  در طراحی محصول و انگیزه های هماهنگی در یک زنجیره تامین محصول با EPR( بررسی تاثیر پارامترهای سیاست 2009)

مدل کاغذ دو ویژگی طراحی محصول : عملکرد و قابلیت بازسازی و هزینه های محیط زیست در هنگام استفاده از محصول )مانند 

انتشار گازهای گلخانه ای( و پس از استفاده )به عنوان مثال، زباله های تولیدی و دفع زباله( مورد توجه قرار می گیرد. نویسندگان 

ونه هزینه های محیط زیست در هنگام استفاده و پس از استفاده می تواند به عنوان اهرم برای تشویق نشان می دهد که چگ

طراحی محصول محیطی مناسب مورد استفاده قرار گیرد. آنها همچنین تأثیر هماهنگی زنجیره تامین را در انتخاب طرح و سود 

ی دستیابی به هماهنگی مورد استفاده قرار گیرد، هم به صورت متقارن مورد بررسی قرار می دهند و سه قرارداد را که می تواند برا
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و هم به صورت متمرکز در خصوص ویژگی های مشتری توضیح می دهد. نویسندگان نشان می دهند که چگونه قراردادهایی مانند 

منجر به سودآوری زنجیره تامین و اجاره می توانند زنجیره های عرضه را هماهنگ کنند، که دو طرفه فاصله تعویض قیمت، تعرفه 

بررسی تأثیر مقررات زباله های  Wang (2009)و  Plambeckباالتر و همچنین انتخاب های طراحی محیط زیست می شود. 

نسخه یک محصول با دوام، که  الکترونیکی بر محصول جدید. تولید کنندگان زمان و هزینه توسعه برای هر یک را انتخاب می کنند

انواع مقررات زدایی از مواد زائد باعث تولید کنندگان تعادل برای  "پرداخت هزینه های فروش"ت آن را تجربه می کند. با هم کیفی

. دهید افزایشرا  افزایش تعادل خود می شوند. زمان و هزینه های خود را افزایش دهید و به این ترتیب کیفیت هر محصول جدید

ند )و از بین می روند( ، مقدار زباله های الکترونیکی کاهش می یابد و حتی با کنار همانطور که محصوالت جدید معرفی می شو

گذاشتن مزایای زیست محیطی، رفاه اجتماعی می تواند افزایش یابد. مصرف کنندگان برای هر محصول جدید قیمت باالتری را 

فاده شود و سود تولید کنندگان را افزایش می استمدت طوالنی تری تضمین می کنند، زیرا پیش بینی می کنند که از آن برای 

انواع هزینه فروش و انواع مقررات زباله های الکترونیکی باعث ایجاد انگیزه سازندگان برای طراحی دوباره قابل بازیافت دهد

از دفع مثل هزینه های پس مانند  دفع زباله های الکترونیکی  مقررات زیست محیطی نوعی از اما در مقابل،محصوالت می شود.

مسئولیت تولید فردی سبب طراحی مجدد برای بازیافت می شود اما در سطح محصوالت رقابتی فرکانس معرفی محصول جدید را 

 کاهش نمی دهد

 

 و تجارت ظرفیت

و  برنامه باران اسیدی توسعه یافته توسط سازمان حفاظت از محیط زیست در ایاالت متحده کل برنامه IV، عنوان 1990در سال  

از همه منابع محدود شده بود  بزرگترین واحدهای تولید برق تاسیس شد. کل انتشار Hoاز  So2برنامه تجاری برای کاهش انتشار 

و واحدهای مجاز به اعطای مجوزهای منحصر به فرد خود را بر اساس ورودی گرما ورودی مجاز شدند. واحدهای انعطاف پذیری را 

رعایت چگونگی محدودیت انتشار آنها از طریق، به عنوان مثال جایگزینی ورودی، بهبود فرآیند، انتخاب کردند روش هایی برای 

می تواند پس از آن مجوز خود را به شرکت هایی که  داشت نیاز برای کسانی که نیاز به مقادیر بیشتری  از کاهش کاهش یا نابودی

. این برنامه به طور گسترده ای مورد ی گلخانه ای تعیین شد.ار گازها قیمت بازار برای انتشبنابراین  دارند بفروشد دشواری کاهش

تر از برآورد اولیه به  استفاده قرار گرفته است که با دستیابی سریع به کاهش انتشار بسیار سریعتر و در هزینه های بسیار پایین

 حساب می آید.

ر  بهبود محیط زیست است که در بسیاری از برنامه ها تکرار نشان می دهد که یک رویکرد مبتنی بر بازار، مبتنی ب SO2برنامه 

، پروتکل کیوتو چندین کشور را تصویب کرد تا مکانیسم غالب جهانی را با اهداف مشخصی 2005شده است. در ماه فوریه سال 

ر عضو اتحادیه اروپا به کشو 25برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به دست آورد. برنامه های تخلیه گازهای خروجی، که توسط 

 ETSتصویب رسیده است، پایه و اساس استراتژی های این کشورها برای برآورده کردن تعهدات خود در پروتکل کیوتو است. 

هزار امکانات،  12اتحادیه اروپا در حالت جهانبینی بزرگترین برنامه سرمایه گذاری و تجاری در جهان باقی مانده است و بیش از 

چندین  شامل میلیارد دالر در حجم معامالت کاهش یافته است. 60ز انتشار گازهای گلخانه ای اتحادیه اروپا و بیش از درصد ا 46

 Nasdaq OMXو کاال های با بازیکنان غالب مانند تبادل بین قاره ای « کربن تولید»بازار مبادالت برای تسهیل معامالت در نتیجه 

 . می شود 2009میلیون تن در سال  45میلیارد و  5برای بازده حجم معامالت بیش از  

چند برنامه منطقه ای و برنامه های تجاری در  است. پروتکل کیوتواز تفاوت مدر حالی که ایاالت متحده استثنای قابل توجهی   

 باشندحال توسعه می مقررات ایاالت متحده برای انتشار گازهای گلخانه ای عملیاتی هستند و یا در حال حاضر در
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در میان ایالتهای  (WCI)ابتکار آب وهوا در غرب در شمال شرقی؛  (RGGI)اینها عبارتند از: طرح منطقه ای گازهای گلخانه ای 

چند میان  موافقت نامه درو  و ، انتاریو، کبک و مانیتوبا بریتیش کلمبیاغربی ایاالت متحده برای و چند استان در کانادا از جمله 

، ژاپن و نیوزیلند مورد استرالیااز جمله میشیگان، لوینویوز، ایالت آیووا و مینه سوتا. برنامه های تجاری نیز در  یکاآمرغربدر  ایالت

چالش های زیادی را برای مطالعه و تمرین مدیریت زنجیره سراسر جهان توجه قرار گرفته است. گسترش برنامه های تجاری در 

 یان مسائلی که باید مورد بررسی قرار گیرند، به شرح زیر می باشند: م این تأمین پایدار و پایدار است. در

دام استراتژی های مقابله با ریسک اصلی و یا شرکت های مجاز برای دستیابی به یک رژیم کالهبرداری و تجارت، کدام  •

 است؟ 

ایه گذاری در تصمیمات چگونه شرکت ها می توانند ارزش یک مجوز کربن را تعیین کنند و این ارزش را در ساخت سرم •

 درنظربگیرند؟

چگونه قیمت های کربن روی طراحی خط تولید تاثیر می گذارد، زمانی که طرفین مختلف مجراها نیاز به ظرفیت های  •

 مختلفی دارند و سطوح مختلف تولید گازهای گلخانه ای را در طول تولید دارند؟ 

الیات و یارانه ها( بر تصمیم های انتخابی فناوری های شرکت چطور رژیم های مختلف نظارتی )مانند کربن مجاز یا م •

 تأثیر می گذارند؟

علم اقتصاد در حالی که اقتصاددانان مسائل کلیدی و تجاری را به طور گسترده مورد مطالعه قرار داده اند، تالش ها برای ترکیب 

ترکیب میان  د( مشخص کردن2007ن، گوپتا و تالبوت )استثناهای زیر است. سوبرامانیا فاقد  SSCMاثرات برنامه های تجاری در 

استراتژی های انطباق شرکت ها در یک صنعت که در معرض رفع موانع و رژیم تجاری قرار دارد، یک رگوالتور که عالقه مند به 

انند در کاهش کنترل عوارض انتشار گازهای گلخانه ای از تعداد مجاز مجوز انتشار گازهای گلخانه ای است. شرکت ها می تو

آلودگی سرمایه گذاری کنند، مجوز ها را در مزایده ای که به آنها اجازه می دهد مقدار مشخصی از آالینده ها را آزاد کند یا سطح 

خروجی را کاهش دهد، به منظور رعایت مقررات انتشار گازهای گلخانه ای سرمایه گذاری کنند. اهداف انتشارات را برای یک 

در یک صنعت خاص یا یک منطقه جغرافیایی انتخاب می کند. نویسندگان بر این باورند که با استفاده از یک  که آالینده خاص

مدل نظری بازی سه مرحله ای، بر خالف باورهای مردمی، محکم کردن مقررات زیست محیطی از طریق کاهش مجوزهای موجود 

هستند. در واقع، نتایج آنها نشان می دهد که  "تمیز"دازه کافی می تواند به شرکت ها کمک کند، در صورتی که شرکت ها به ان

می شود. این تحقیق، یک  "کثیف"کاهش تعداد مجوز ها باعث کاهش سطوح پایین سرمایه گذاری در کاهش تولید از صنایع 

قیمت ها در بازار های روش سیستماتیک برای تنظیم کننده ها را برای ارزیابی تعامالت بین سطوح کم آبی مشاهده شده، ارائه 

میان گزینه های تعرفه در برای ارزیابی  را برای شرکت ها یحراجی و سطوح تولید صنعت ارائه می دهد. عالوه بر این، چارچوب

استراتژی قیمت گذاری عملکرد ارزیابی مزایای  که بر اساس ، باشند ارائه می دهد مختلف که باید مطابق با مقررات زیست محیطی

بررسی تأثیر مقررات مالیات بر سرمایه و  مطالعه و (2010و ون واسنوهو ) Kleindorfer،  ای شرکت می باشد شیهارزش حا

در صنایع فرآوری سنگین مانند کز آن تمر مقررات تجارت و مالیات بر تصمیم گیری فن آوری شرکت و تصمیم گیری ظرفیت

موال توسط مقررات زیست محیطی هدف قرار می گیرند، انجام می دهد. تولید برق، محیط زیست، سیمان و کاغذ و پالپ را که مع

عدم قطعیت تقاضای بین دو مرحله اول ظرفیت ها را انتخاب می کند تصادفی که شرکت   ای دو مرحلهمدل نویسندگان یک 

 را تحتقادیر تولید قیمت ها تحت ریسک و رژیم تجاری است( و شرکت م عدم اطمینان  مراحل را تعیین می کند )همانطور که

می کند مقایسه سهم تکنولوژی های به دست آمده ،  و مالیات های انتشار گازهای گلخانه ای( انتخاب  تتجارظرفیت و  ) اصلدو 

 سود که دریافتند نویسندگان دهد. توضیح میسود مورد انتظار،میزان انتشار گازهای گلخانه ای مورد انتظارو تولید مورد انتظار را 
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در حالیکه انتظار می رود که بزرگترین تولید تحت   می رود که در معرض کمبود تجارت باشد انتظار و است بیشتر انتظار وردم

 .است رقابتمالیات بر گازهای گلخانه ای باشد، که نشان دهنده اثرات رفاهی 

 

 های یکپارچه و ابزارهای پشتیبانی تصمیم مدل

ارتباطی که بین تصمیمات عملیاتی یک شرکت و عملکرد محیطی آن  برابر عملکرد ذهنی صورت همانطور که از بحث ما تا کنون، 

را در سیستم های تولید  دولتیگرفته است، فوری است. گرچه محیط زیست اغلب مالحظات هزینه های اضافی و محدودیت های 

محیط زیست  هایمی تواند منجر به بهبود عملکرد قرار می دهد، فرصت هایی که اگر به درستی مورد سوء استفاده قرار گیرند، 

شود در حالیکه بهبود سریع تاثیرات محیط زیستی شرکت صورت می گیرد. تصمیم گیری عملیاتی و محیطی مشترک نیاز به 

د باشچارچوب انعطاف پذیر که قادر به پردازش تعامالت غیرخطی  مند درک و مدل سازی پیچیده تجارت، که به نوبه خود نیاز

مدیران ارشد در بسیاری از صنایع، دیگر نیازی به چارچوب و ابزار عملی ندارند که بتوانند به آنها کمک کنند و شرکت ها  است.

آنها را اولویت بندی کرده و تصمیماتی را که به صورت مالی و سازگار با محیط زیست هستند، تصویب کند. به همین دلیل است 

که می تواند این پیچیدگی ی کنندگان وجود دارد. در ایجاد مدل های یکپارچه و جامع ن و تمرینکه فرصتی غنی برای پژوهشگرا

های پیچیده را تحت تاثیر قرار دهد، همکاری می کند و به عنوان ابزار تصمیم گیری برای مدیران به کار گرفته می شود. تالش 

 های زیر به عنوان یک فاصله نسبت به این هدف صورت می گیرد

( یک رویکرد انتشار عنصری را برای تدوین چارچوب جامع قابل سنجش ارائه می دهند. در 1999ستوارت، امونز و توربین )ا

مالحظات اثرات زیست محیطی شرکت ها دارای چرخه عمر محصول است. یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح ترکیبی است به 

ه با توجه به ترکیبات عملکرد، قابلیت اطمینان و تاثیرات محیطی متمرکز منظور انتخاب گزینه های محصول و فرآیند، در حالی ک

در حال توسعه پروژه ها هستند،  کهبر کسب و کار متمرکز شده است، مجموعه ای از محدودیت های معامله شده را نشان می دهد

رگ به حداکثر می رساند، که می تواند در حالی که مدل برنامه ریزی غیر خطی ریاضی را از منظر سود و چشم انداز یک شرکت بز

با توجه به اهداف و محدودیت های زیست محیطی شرکت هایی که با اهداف و محدودیت های زیست محیطی مواجه هستند، 

 طراحی شده اند. 

حیطی و این، مدل مبتنی بر زمینه ساخت و تعمیر مجدد موتور دیزل است و این نشان می دهد که چگونه اهداف زیست م اگرچه 

. به طور خاص مدل سازی کرداستراتژی های سازگاری با محیط زیست می توانند به طور مؤثر بر اساس برنامه ریزی ریاضی 

نویسندگان شامل عملیات عناصر )به عنوان مثال، مقادیر محصوالت جدید و بازسازی شده که در هر دوره تولید می شوند(عناصر 

احی از قبیل عملکرد و قابل بازیابی( و استراتژی دو عنصر )به عنوان مثال، قیمت گذاری و محیطی )به عنوان مثال انتخاب طر

 ترکیب می کنند.   مدل واحد مدیریت تقاضا( در یک

 

 در هندوستان  مدیریت زنجیره تأمین پایدار  مالحظات گیری:بحث و نتیجه

خود، سود حاصل از مصرف منابع و در نتیجه تاثیرات زیست در طول دو دهه گذشته، اقتصاد هند و رشد بی سابقه ای در تولید 

 بوده درصد 7.5 میزان به 2001 سال از هند اقتصاد برای داخلی ناخالص تولیدمحیطی داشته است. نویسندگان: نرخ رشد متوسط 

المللی است. )صندوق بین  اد جهان را دارد، که بر مبنای تقاضا برای خرید قدرت رقابت بیناقتص چهارم رتبه اکنون هند و است

 CO2eمیلیارد تن  1.7به  1994در سال  CO2eمیلیارد تن  1.2(. حجم کل انتشار گازهای گلخانه ای هند از 2011المللی پول، 

نقطه در مجموع انتشار گازهای گلخانهای در  5را جزء هندوستان ،٪2.9 سالیانه رشد ٪2.9افزایش یافته است.  2007در سال 
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(. با این حال، میزان تولید گازهای گلخانه ای در سرانه در 2010)هند شبکه برای ارزیابی تغییرات اقلیمی ،  اده استقرارد جهان

تن در فرد باقی می ماند. گزارش جامع منتشر  4.3تن در سال در مقایسه با میانگین جهانی و حدود  1.7در حدود  2007سال 

اصل از پنج مطالعه بهتر مدل سازی محیطی، نشان می دهد که حتی با رشد اقتصادی شده توسط دولت هند در مقایسه با نتایج ح

برآورد می شود. ، هرچند  2031در سال  تن 5.00تا  2.77در سرانه هند، انتظار می رود بین  GHPانتشار سرانه  سریع شرکت

، Climate ch and Modeling Forum)فزایش یابد میلیارد تن ا 7.3تا  4.0انتظار می رود انتشار گازهای گلخانهای به میزان بین 

2009) 
صورت گرفت، نیاز به کاهش گازهای گلخانه ای و  1991بسیاری از ابتکارات سیاسی که بعد از لیبرالیزه شدن در کشور در سال 

ی، شرکت ها به طور دیگر آلودگی های هوا / آب را دارند. با افزایش رقابت جهانی و افزایش تأکید بر نگرانی های زیست محیط

فزاینده ای نیاز دارند نه تنها به ارائه محصوالت با کیفیت باال و نوآورانه با قیمت های رقابتی، بلکه همچنین برای توسعه زنجیره 

. بنابراین، کاهش هدررفت و کاهش زباله، تغییرات اقلیمی و بخش های بپردازند های عرضه که در طوالنی مدت پایدار هستند

در هند، احتماال رشد قابل توجهی در آینده به شمار می رود. هند به عنوان یک کشور غیر پیمایشی، اهداف کاهش میزان انرژی 

انتشار در پروتکل کیوتو را ندارد. از لحاظ تاریخی، مشارکت هند در بازارهای بین المللی کربن به طور عمده از طریق مکانیزم 

انعطاف پذیری است که به کشورهایی که دارای تعهدات کاهش انتشار گاز در پروژه  مکانیزم CDM ،است (CDM)توسعه تمیز 

های خاص محیطی در هند هستند، می پردازد. چنین کاهش هایی منجر به کاهش اعتبار کاهش صدور گواهینامه می شود که 

ست برای رسیدن به اهداف خود مورد استفاده تواند در بازارهای کربنی بین المللی مانند اتحادیه اروپا و یا کشورهای عضو پیومی

بوده است، فقدان یک بازار کربن داخلی ممکن است  CDMقرار گیرد. در حالی که هند تا به امروز دومین کشور میزبان پروژه های 

دم اطمینان بازار مانع نوآوری محلی در فن آوری های تمیز و پذیرش گسترده ای از شیوه های پایدار شده باشد. با این وجود، با ع

در جهان، سیاست گذاران هند به دنبال راه های مختلف برای جلوگیری از انتشار گازهای گلخانهای از  2012کربن پس از سال 

بر اساس این  است  (PAT)و انجام و دستیابی به تجارت  (REC) طریق طرح هایی مانند به عنوان گواهی های انرژی تجدید پذیر

کاهش انتشار گاز که انتظار میرود طی چند سال برای ن صنعت معتقدند که امکان ایجاد یک بازار داخلی جدید طرح ها، کارشناسا

(. هماهنگی در حال ظهور است که سیاستها و سازوکارهای انگیزشی برای 2011را لمس کند )سینگ،  INRمیلیارد  200آینده 

انجام  کارهای هند برای حل مشکالت زیست محیطی در راه مثبت ارتقاء رویکردهای بازار به ویژه برای بسیج از کسب و 

انتظار می رود که درآمد سرانه سالیانه در سه دهه آینده سه برابر شود، و این نشان می دهد که مصرف کننده بازار هند بیش گیرد.

ییرات فوری و شدید در این تغییر شکل بخش خرده فروشی، تغ (.McKinsey Report ،2007)درصد رشد داشته است  32از 

سیاست های مربوط به نگرانی های تولید و بازاریابی، از قبیل نوع چرخه تولید محصول، دفع پس از پایان عمر و کانال های توزیع 

پذیرفته شده توسط شرکت ها، می پردازد. در این راستا، فقدان زنجیره تامین پایدار و انگیزه های دولت ناکافی بعنوان مهمترین 

 IT / ITعالوه بر ابتکارات نظارتی،  (Cll-ATKearney ،2006وضوعاتی که صنعت با آن مواجه است، شناخته شده است )گزارش م

ها همچنین می توانند شرکت ها را برای طراحی و هماهنگ کردن فعالیت ها در زنجیره های عرضه خود با تاکید بر کاهش اثرات 

ا برای ترکیب توانایی پایداری در فعالیت های زنجیره ای مختلف شرکت ها ارائه می دهد: چندین اقدام ممکن رقادر سازد  محیطی

(i .روی تالش هایی که باعث کاهش بسته بندی و آسیب های حمل و نقل می شود، تمرکز دارد )(ii)  انجام تجزیه و تحلیل چرخه

( هماهنگ کردن طرح های سبز با اهداف iiiمحیطی؛ و )عمر در کمک به انتخاب محصوالت / راه حل ها با حداقل تاثیرات زیست 

استراتژیک شرکت. بخش فناوری اطالعات / فناوری اطالعات در حال رشد، قطعا می تواند نقش مهمی در پیشبرد راه حل های 

 .یاری رساندزنجیره تامین پایدار ایفا کند و به انتشار این راه حل ها در سراسر جهان 
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