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 ۲۱در قرن  يت رقابتيکسب مزن يراهبرد نو سبز نيره تاميزنج
 
 
 ١ي طاهريمظفر ناصر

  اداره کل مقررات صادرات و واردات-دالي ساختمان م- تهرانين المللييشگاه ي نما-تهران
 
 

mozaffar_n@yahoo.com 

 
 دهيچک

 مبـدل شـده   ياجتماع _ ي از موضوعات مهم تجار  يکي به   (Environmentalism)ييط گرا يد مح يجددر هزاره    
ک يـ ک از يران لجسـت يمـد .  باشـد ي نمـ ين امر مستثني از ايت هر سازمانيز به عنوان ستون فقرات فعال    يک ن يجستل.است

  يمقـررات دولتـ  گـر بـا فشـار     ي د ي باشند و از سو    ي م ي و مکان  يت زمان يق مطلوب ينه از طر  يطرف بدنبال حداقل کردن هز    
.  باشـند ي عرضه محصوالت سبز مواجه مينده مصرف کنندگان براي فزاي و تقاضايطيست محي زيجهت اخذ استانداردها  

 ينـه هـا  ين و ملحـوظ داشـتن هز  يره تـام يـ  زنجيطـ يسـت مح يبهبـود عملکـرد زِ  نه  ي در زم  يه گذار ين لزوماً سرما  يبنابرا
نـده هـا،   ي در منـابع، کـاهش انتشـار آال      يي؛ صرفه جو  ن  يره تام ي زنج  از يناش )ستيط ز يب مح ي تخر ينه ها يهز(ياجتماع

ن مقالـه کـه   يـ ا . شرکتها به ارمغان خواهد آورد   ي را برا  يتاً ارتقاء بهره ور   يان و نها  ي مشتر يجاد ارزش برا  يعات، ا يحذف ضا 
ـ  سبز پرداختنيره تامي زنجيت کنونيرامون وضعي پ يبحث و بررس    است به  يفيک مطالعه توص  يحاصل   دنبـال  ه ه است و ب
 يسـت ي بانيره تاميزنجران يمد)۲ست؟         ين سبز چ  يره تام ي استقرار زنج  يايمزا)۱:ن سئواالت است که   ي به ا  ييپاسخگو

ک ي بخـش لجسـت  يت فعليوضع) ۳ن سبز انجام دهند؟ يره تاميک زنجي جهت استقرار  رايي و چه شاخصه ها    يچه اقدامات 
 بـه  ين رهگذر در فضـا يتا از ا. ؟است چگونه يطيست محي و زي بهره ورياخص هااز نظر ش) مخصوصاً حمل و نقل  (کشور

. ک فـراهم گـردد   يران لجسـت  ي مد يطيست مح ي عملکرد ز  يزي سنجش و مم   ي برا ييالگو:  حاکم بر بازار؛ اوالً    يشدت رقابت 
 يديـ ق ابعـاد کل يـ درک عم باشـند بـا   ي مـ ير نفتيدار صادرات غي  که بدنبال توسعه پا     ي داخل يآن دسته از شرکتها   : اًيثان

ک منبع ارزشـمند  يک سبز به عنوان ي محصوالت از لجستيين مخصوصاً مصرف کنندگان نها  يره تام يارزش در سراسر زنج   
 . بهره مند گردنديت رقابتين جهت کسب مزيگزيرقابل جايغ
 

  يبتت رقايمز  - هزينه اجتماعی-تخريب محيط زيستنه هزي - سبزنيره تامينجز: يدي کليواژه ها
 

  

                                                 
 کارشناس سازمان توسعه جتارت –س مديريت بازرگانی  فوق ليسان-١
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 مقدمه -۱
 ين ،جهاني نوي هاي به تکنولوژيابيدست؛ لي را به دل  يزيرت انگ ي ح ير رشد شتابان اقتصاد   ي چند دهه اخ   يجهان ط   

د تجربـه کـرده   ي عوامل تولييع در جابجاي و تسريروانساز ،ي جهانيگسترش بازارها،ي و اعتباري اقتصاد و منابع مال    يساز
 آب ي،آلودگي بارانيع جنگلهاي سريه ازن،نابودينازک شدن ال  :  همچون يطيت مح سي ز ي متاسفانه مشکالت جد   يول.است

ن و اسـتمرار   ينـرو تضـم   ياز ا .  کند يد م ي بشر را تهد   يت زندگ يفيک...  و يدي اس ين ،بارش بارانها  يو هوا ،گرم شدن کره زم     
 _ي آن مـ يعـ ين طبيگزي قابـل جـا  ريـ نه از منابع محدود و غالبـاً غ ي منوط به حفظ  و استفاده به    يدار هر کشور  يتوسعه پا 

ل کـاال بـه مصـرف      يـ ل کاال از مرحلـه مـاده خـام تـا تحو           يان تبد ي مرتبط با جر   يتهايز که تمام فعال   ين ن يره تام يزنج.باشد
ست يط زي بر مح ير بالقوه مهم  ي،تاث]١[ردي گ ين را در برم   يره تام يان اطالعات در سرتاسر زنج    ي، بانضمام جر  ييکنندگان نها 

ش ينـه و افـزا  ير ،کـاهش هز يعتر کاال وخدمات ،کاهش زمـان تـاخ  يل سرين بدنبال تحويره تاميران زنج يدم. خواهد داشت 
ست ي از منظر زيت و رضامنديجاد مطلوبيق ايشرو از طري پ ين در شرکتها  يره تام يران زنج ي مد راًي اخ .]٢[ باشند يت م يفيک

ک سبز و بهبـود  ي کوشند تا از لجستي محصوالت ميين مصرف کنندگان نهاين مخصوصاً بيره تامي  در سراسر زنج    يطيمح
را يـ ز. دار سود ببرنـد ي پايت رقابتيک منبع ارزشمند جهت کسب مزين به عنوان يره تامي خود در کل زنج   يطيعملکرد مح 

 ييان و با پاسخگوي ارزش مشتريدي کنند با شناخت ابعاد کلي استفاده ميک ارزش مشتري که از سالح استراتژييسازمانها
د مجدد محصول ي به مارک، خري، وفادارين رضامنديان دارند که بالطبع اي مشتري در حداکثر کردن رضامند ي آنها سع  به

 .]٣[ خواهد داشتي  را در پيت رقابتيتاً کسب و حفظ مزيو نها
 : است کهاتن موضوعيا به  کشورنيره تاميران زنجيمتوجه ساختن مدن مقاله ي ايهدف اصل 

 معمول در ياينه ها و مزاي را عالوه بر لحاظ کردن هز     " ي اجتماع ينه ها يهز" تحت عنوان    يديد بعد جد  مات خو ي در تصم  )۱
در  ؛ ن سـبز يره تـام يـ  زنجيايمزا از يبرخورداربا ق ين طريد را بسنجند؛ تا از اومات خي تصميطيست محيرند و ابعاد ز   ينظر بگ 
گـام  ن يره تـام يـ  زنجي برايريم گي از تصمي ناشيطيست محياثرات مخرب ز   يحداقل ساز ست و   يط ز ي حفاظت از مح   يراستا

 .  بردارند
سـت  ي زي شاخصـه هـا  ي و برخـ ي از نظـر بهـره ور   برنامه سوم توسـعه ي و روند آن ط کشور يک داخل ي لجست يت فعل يوضع) ۲
  . دهدين را بخود اختصاص ميره تامي از زنجي به خصوص بخش حمل و نقل که بخش عمده ايطيمح
 
 قي تحقيظر نيمبان -۲

 _يدار مـ يـ  پايت رقـابت يگانه راه ادامه بقاء شرکتها و سازمانها منوط به کسب و حفظ مز        ي شدن بازارها    يبا گسترش جهان   
 يارزش بـرا .  باشدير رقبا ميان در مقابل ساي مشتريشتر برايجاد ارزش افزوده بيدار اي پايت رقابت ي کسب مز  يد اساس يکل.باشد
ره ارزش پـورتر از  يـ ک در زنجيلجسـت . ]٤[ کنـد يد محصـول کسـب مـ    ي از خر  ي است که مشتر   يزيزان تما ي از م  ي تابع يمشتر
جـاد  ي ايجه برايدر نت.  گردديا خدمات را شامل ميک سوم ارزش افزوده کاال يک به يکه نزد]٥[ گرددي م ي تلق ي اصل يتهايفعال
 .ش سود شودينه ها و افزاي تواند باعث کاهش هزي  است که مييک از حلقه هاي بهتر در عرصه اقتصاد آزاد، لجستيت رقابتيمز

 _هيچون رابطه دو سو.ن خواهد بودين قريره تاميند زنجي در کل فرآ   (synergy)يي و هم افزا   ييش کارآ يک سبز با افزا   ي  لجست
نه ها ، ي هزن کاهشيره تامي در زنجيطيبهبود عملکرد مح.  وجود داردي با بهبود عملکرد اقتصاديطين بهبود عملکرد محي بيا

ست نسبت به شرکت و محصوالت آن و يط زي محي حام (NGO) يردولتي وغ ي دولت ي سازمانها وان  يمشتر) تصور(دگاهيبهبود د 
 خطرناک و کـم خطـر بـه عنـوان          ينده ها يمشتمل بر آال  ) عاتيضا(نده ها ي که آال  يزمان . را به همراه دارد    يت رقابت يش مز يافزا
، بهـره  ييش کـارا ي، افـزا يعـ ي بهتر از منابع طبيکسو منجر به بهره برداري حداقل گردد؛از    ک سبز ي لجست يت ها ي از فعال  يبخش
 ي ورود به بازارهـا يو فرصتها ش درآمد، بهبود سهم بازاريل افزايگر به دلي دي و از سو ياتي عمل ينه ها ي باالتر و کاهش هز    يور
 يري موثر بر رقابت پذيرهايه متغين سبز کليره تاميق زنجيز طرتاً اينها. منجر خواهد شدي فوق العاده ايابيت بازاريد به مزيجد

در واقع . ]٦[ ارضاء خواهد شدينه ها به نحو مطلوبي در هزيي و صرفه جويت،ارتقاء بهره وريفي، بهبود کييمشتمل بر بهبود کارآ
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و ) انيح خـدمات بـه مشـتر   بهبـود سـط  (يي پاسخگوي استراتژياي از مزايخته ايک سبز از آميلجستحرکت به سوی شرکتها با  
 . سود خواهند برد) نه هايکاهش هز( ييکارآ

 
 قيت موضوع تحقياهم -۳

بـه عنـوان مثـال در     .  باشد يست م يط ز ي با مح  ي سازگار يت شرکتها برا  ي از فعال  ينفکين سبز بخش ال   يره تام يامروزه زنج  
افت را ي بازينه هاي درصد هز۲۵ش از يال آنکه بح  شودينه کاال و خدمات را شامل مي درصد هز  ۱۱ش از   يکا حمل ونقل ب   يآمر

 هـا در  يمـار ياز ب) ک چهـارم يحدود ( درصد   ۲۴عامل   يبراساس گزارش سازمان بهداشت جهان     .]٧[ دهد يبه خود اختصاص م   
 يهـا يماريون نفر در جهان بر اثـر ابـتال بـه ب   يلي م۱۳ش از  ير ساالنه ب  يمرگ و م  .  باشد يست م يط ز ي مح ي از آلودگ  يجهان ناش 

 ياز زمـان طراحـ  (ل کوتـاه شـدن دوره عمـر محصـوالت     يـ امروزه در صنعت بـه دل   . ]٨[ باشد ي م يطيست مح ي از عوامل ز   يناش
 . برخـوردار اسـت  يت خاصـ ين از حساسـ يره تاميت زنج يري در مد  يريم گ يو متنوع شدن محصوالت تصم    )محصول تا فروش آن   

، انتخـاب از  يابيـ نحوه حمـل، منبـع   :  همچونيمات متعدديصمن تيره تامي در زنجيطيست محي درباره مسائل ز يريم گ يتصم
 .را متاثر خواهد ساخت... ن کنندگان وين تاميب

 .]٩[ باشـد ي مـ ي و سـودده يت مشـتر ين، رضـا يره تـام يـ  در بهبـود زنج    ي اصل ي کند که محرکها   يان م يمطالعات انجام شده ب   
 در طول ي توسط محصوالت فرعيبه صورت ضمن) نده هايآال(عاتي ضاي شود وليد ميت توليجاد مطلوبي اي برايمصنوعات بشر

 را به يطيست محي معضالت زي شود ول ي محافظت از محصوالت استفاده م     ي برا يمثالً بسته بند  .  شوند يجاد م ين ا يره تام يزنج
زش از ره اريـ  در هـر جـزء از زنج   يطـ يست مح يرات ز يينه به دنبال حداقل کردن تغ     ي به يطيست مح يت ز يريک مد ي.همره دارد 
 . باشدين ميره تامي زنجيابتدا تا انتها

 : خواهد داشتيل در پيل ذي شرکت را به داليرين رقابت پذيره تامي سبز شدن زنجي برايه گذاريسرما 
 را از يست که فروش فـوق العـاده ا      يط ز يق عرضه محصوالت سازگار با مح     يد از طر  ي جد يابيه بازار ي به حاش  يابيدست )۱

 . به همراه خواهد داشتيطيست محيبت به مسائل زان مطلع نسيق مشتريطر
 قابـل  يين زمان ممکن توسط مصرف کنندگان نهـا ي که به سهولت و با کمتر     ي محصوالت به نحو   ي در طراح  ي نوآور )۲

 .مونتاژ باشد

) نده هايآال(عاتينه سوخت، تعداد ساعات کار کارگران، حذف ضا ي در منابع،هز  ييق صرفه جو  ينه ها از طر   يکاهش هز  )۳
 يق خلق و ارائه ارزش براي مذکور از طري رقابتياي از مزاين سبز عالوه بر بهره منديره تاميزنج]١٠[يبهبود بهره ورو 

ان را نسـبت بـه محصـوالت        ي مشتر ي و وفادار  ي باشد رضامند  يست م يط ز ين نحو که شرکت نگران مح     يان بد يمشتر
 .د خواهد داديرا نو شرکت يش سودآوريشرکت و باالخره افزا

 
 قي تحقي متدلوژ-۴
ن سـبز  يره تاميزنجای يف مزايت و به توص اسيفيق از نوع توصيق در پژوهش حاضر بر اساس اهداف تحق  يروش تحق   

 بـه  يروش اسـناد از  . می پـردازد  نيره تام يمات زنج ي تصم ي از اجرا  ي ناش ي اجتماع ينه ها يلحاظ کردن هز  در سازمانها و    
آمـار و  . ای حاصل از استقرار آن استفاده شده است يوه اجرا و مزا   ي ش ،ن سبز يامره ت يکردهای مختلف زنج  يروبررسی  منظور  

سـازمان   و )۱۳۷۹-۱۳۸۳ ي سـالها يترازنامـه انـرژ  ( يرو معاونت امـور انـرژ  يوزارت ن ق از   ين تحق يدر ا ارقام استفاده شده    
 .استخراج شده است) ۱۳۷۹-۱۳۸۳لنامه آماری حمل و نقل جاده ای طی سالهای سا( راهداری و حمل ونقل جاده ای 

زنجيـره تـامين در    بخشهای مختلـف  از جمله محدوديت های تحقيق حاضر فقدان اطالعات در مورد هزينه های اجتماعی           
از اينرو صـرفاً بـه مطالعـه    . سطح ملی و ميزان ارزش افزوده ای که بخشهای مختلف زنجيره تامين در کشور ايجاد می کند     

  .  شده استمدا ومعدن اقبخش حمل ونقل و صنعت
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 ک سبز در کشوري لجستيت کنوني وضع-۵
 و  قـانون برنامـه چهـارم توسـعه    ۲۰ذی در مـاده   يـ قانون برنامه سـوم توسـعه و تنف       ) ۱۲۰(ماده  " الف"دولت بر اساس بند     

ی انرژی، منطقی کـردن مصـرف انـرژی و     يصرفه جو  ، موظف به اعمال    قانون برنامه چهارم توسعه   ) ۵۸-۷۱(ن مواد يهمچن
ن خصـوص انجـام داده کـه عملکـرد بخشـهای عمـده       يـ دولت اقدامات متعددی را در ا. ست می باشديط ز يفاظت از مح  ح

 . ن شرح می باشديک کشور طی سالهای برنامه سوم توسعه بديلجست
 
  حمل ونقل-۵-۱
 بخشـهای  تمامیر اتصالی يجاد ارزش افزوده کاال و خدمات برعهده دارد و همچون زنج يحمل ونقل نقش موثری در ا       

ـ   يت اقليبا توجه به وضع. گر متصل می سازديکدين را به  يره تام يزنج ن انـواع روشـهای حمـل ونقـل کـاال      يمـی کشـور از ب
 ۱۱ درصد توسط حمل ونقل جـاده ای و  ۸۹زان کاالی جابجا شده در داخل کشور ي از کل م۱۳۸۳براساس آمار طی سال   

 _د میينده توليلی آالي برابر حمل ر۶,۵ش از ي حمل ونقل جاده ای ب  بخش .]١١[راه آهن حمل شده است    درصد آن توسط    
 .]١٢[ز وجود می آورديو آلودگی صوتی نن ي، اشغال زمک جاده ای ي تراف؛ی همچونينه هايکند و عالوه بر آلودگی هوا هز

 :نزولی بوده استيل ذيل دارای روندی به دالميزان ارزش افزوده بخش حمل و نقل طی سالهای برنامه سوم توسعه                
 سال، ضريب اشغال پايين در وسايل نقليه، ضـعف در      ۲۰با متوسط عمر باالی      با راندمان پايين     ناوگان حمل ونقل فرسوده   
وضع تعرفه باال برای خودروهای سنگين وارداتی ، قيمت باالی خودروهای سنگين توليد داخـل     مديريت ترافيک جاده ای،     

کـه  و قيمت ارزان آن يارانه تخصيص و از همه مهمتر ی از رده خارج کردن ناوگان فرسوده    نرخ باالی تسهيالت اعطايی برا    
 .انگيزه ای برای جايگزينی خودروهای فرسوده برای رانندگان بوجود نمی اورد

 
  ]١٦ ،۱۱،١٣،١٤،١٥[ )۱۳۷۹-۱۳۸۳( وضعيت بهره وري حمل و نقل جاده اي کشور طي سالهاي برنامه سوم توسعه )۱جدول

 ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ واحد شاخص
 ۱۳۷ ۱۴۹ ۱۶۶ ۲۱۲,۵ ۲۳۸ ون تنيليم  شده در سطح کشوريي جابجايزان کااليم

حداکثر ميزان حمل در سطح کشور با بارگير اطاقدار و 
 کفي

 ۵۴ ۵۸ ۶۳ ۷۰,۱ ۷۳ تن

 ۱۰۷ ۱۱۷ ۱۳۳ ۱۷۰ ۲۰۳ ريال کرايه هر تن به کيلومتر طي شده در سطح کشور
 ۱۱ ۱۱ ۱۱,۲ ۱۱,۵ ۱۱,۹ تن متوسط وزن محموله در هر سفر در سطح کشور

 
ص 

شاخ
ري

ه و
هر

ي ب
ها

 
 ۱۱۰۶۸۹۹۹۱۴۸۳۶۰۳۷۸۷۰۲۷۳۸۳۵تن_ميليون تن کيلومتر طي شده در کشور _ ميليون 

 ۱۹۱ ۱۹۶ ۲۰۲,۶ ۲۱۴,۵ ۲۳۱هزار دستگاه تعداد ناوگان عمومي باري جاده اي
يت  ۲۰ ۲۱ ۲۱,۳ ۲۱,۶ ۲۱,۳ سال  جاده ايمتوسط عمر ناوگان عمومي

ضع
و

ي  
موم

ع
 ۳۹۵ ۴۱۱ ۴۲۲ ۴۳۸ ۴۶۶ هزار نفر تعداد رانندگان وسايل نقليه عمومي جاده اي 

ريلي،جاده (ميزان کل واردات نفتي و غير نفتي به کشور
 ) اي،دريايي

شاخص بهره  ۲۸,۳ ۳۱,۷ ۳۰,۵ ۳۶,۴ ۴۰,۳ ميليون تن
وري در تجارت 

ريلي،جاده (و غير نفتي از کشورميزان کل صادرات نفتي  خارجي
 )اي،دريايي

 ۱۰,۴۸ ۲۷ ۲۷,۸ ۲۹ ۱۵,۷ ميليون تن

 
مشاهده می کنيد بخش حمل ونقل جـاده ای کشـور در اکثـر شـاخص هـای بهـره وری دارای              ) ۱(همچنان که در جدول   

 تـن  ۱۱ح کشور از  متوسط وزن محموله در هر سفر در سطبه عنوان مثال. رشدی بسيار اندک و بهره وری پايين می باشد        
 برابـر  ۲رسيده است حال آنکه کرايه هر تن کاالی جابجا شـده حـدود   )۱۳۸۳( تن در سال ۱۱,۹ به سطح    ۱۳۷۹در سال   

عمالً ايـن بهـره وری   .  رسيده است)۱۳۸۳( ريال در سال۲۰۳ به رقم )۱۳۷۹( ريال برای سال  ۱۰۷ و از رقم     افزايش يافته 
 و بالطبع هزينه ايـن بهـره وری پـايين بـه             های توليدی اثر مستقيمی خواهد داشت       قيمت تمام شده کاال     افزايشپايين بر 
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 .مشتری منتقل خواهد شد
 .نده سوخت در مقايسه با ساير کشورها شده استرژی از جمله سوخت منجر به مصرف فزايتخصيص يارانه به حاملهای ان

 
 

 ]١٧[ مقايسه مصرف سوخت خودرو در کشورهای مختلف) ۲جدول
 )۱۳۷۹سال (ايرانمکزيک آمريکا کانادا انگليس ژاپن آلمان انسهفر کشور

 ۱۰,۷۵ ۷,۸ ۷,۳ ۶,۵ ۳,۵ ۲,۵ ۲,۵ ۱,۹ )ليتر(مصرف روزانه 
 

ميزان مصرف سوخت در خودروهای بخـش حمـل ونقـل          حمل ونقل جاده ای        و با کارآيی پايين     گان فرسوده وبه دليل نا  
 ).۳جدول(للی می باشد بين المجاده ای بسيار بيش از حد استاندارد

 
 ]١٨[ميزان مصرف سوخت در ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور) ۳جدول 

 کشنده ها کاميون سنگين کاميون متوسط کاميونت نوع خودرو
ميزان مصرف سوخت در 

 )ليتر( کيلو متر۱۰۰
 
۲۸ 

 
۳۸ 

 
۴۲ 

 
۴۸ 

 
 ۶۴,۵بخش حمل ونقل کشور بـا توليـد   . ودحمل ونقل در زنجيره تامين مهمترين عامل آلودگی محيط زيست بشمار می ر  

 درصـد   CO   ، ۹۶,۴ درصـد  SO3   ،۹۸,۶ درصد CO2 ، ۴۱,۱ درصد   SO2 ، ۲۷,۳درصد  NOX  ،۴۵درصد از کل انتشار     
CH   درصد از ذرات معلق   ۷۹,۵ و (SPM) دارای بيشترين مقدار انتشار انواع گازهای مخرب زيست محيطی در ميان ساير 

 . باشدبخشهای دريافت کننده انرژی می
 

 ]١٩،٢٠،٢١،٢٢،٢٣[)ارقام به تن ()۱۳۷۹-۱۳۸۳(ميزان انتشاز گازهای آالينده توسط بخش حمل و نقل طی برنامه سوم توسعه) ۴ جدول

 NOX SO2 CO2 SO3 CO CH SPM سال

۱۳۷۹ ۵۷۹۹۸۸ ۲۸۲۶۴۷ ۷۳۵۸۷۷۷۸ ۳۱۹۹ ۵۴۷۳۵۵۳ ۱۲۶۶۰۲۲ ۱۹۹۴۹۲ 

۱۳۸۰ ۵۹۸۳۸۶ ۲۵۸۱۹۷ ۷۵۲۱۰۴۹۶ ۲۷۷۸ ۵۸۸۹۳۲۵ ۱۳۴۷۶۹۹ ۲۰۴۸۷۸ 

۱۳۸۱ ۶۵۹۶۷۰ ۳۰۹۸۹۸ ۸۴۲۰۴۵۳۲ ۳۴۶۲ ۶۵۰۴۳۵۶ ۱۴۸۲۸۹۹ ۲۲۳۲۱۵ 

۱۳۸۲ ۷۱۵۰۸۸ ۳۲۹۰۸۱ ۹۱۸۳۵۳۶۴ ۳۶۵۱ ۷۲۸۲۲۰۵ ۱۶۴۲۶۲۱ ۲۳۸۶۴۲ 

۱۳۸۳ ۷۵۳۸۰۸ ۳۲۲۳۱۸ ۹۷۱۶۴۶۵۶ ۳۴۷۵ ۷۸۴۵۶۳۲ ۱۷۵۷۴۳۳ ۲۴۹۲۳۴ 

 
 و محصوالت کشاورزی، آسـيب بـه    اکوسيستم ها بتخري: اين آالينده ها دارای اثرات زيانبار زيست محيطی متعددی نظير         

در افراد می باشد و هزينه های که برای اصالح اين تخريب ها به  و اثرات بهداشتي...) اعم از ساختمانها، پل ها و (ساختارها
صورت مستقيم و غير مستقيم هزينه می شود و در قيمت تمام شده محصوالت لحاظ نمی شود تحت عنوان هزينـه هـای                     

 حمل ونقل طی برنامه سوم توسـعه        از آنها نام برده می شود که هزينه های اجتماعی بخش          ) ای تخريب هزينه ه (اجتماعی
 .مذکور است) ۵(در جدول

 
ارقام  ()۱۳۷۹-۱۳۸۳(هزينه های اجتماعی سه گاز انتشار يافته مهم توسط بخش حمل و نقل طی برنامه سوم توسعه) ۵جدول

 )ميليارد ريال
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]۱۹،۲۰،۲۱،۲۲،۲۳[ 
 
 آالينده ها    لسا

 
 

NOX 
 
 

 
 

SO2 

 
 

CO2 
 

کل هزينه 
ميليارد (اجتماعی

 )ريال

ميزان کاالی 
جابجا شده در 

ميليون  (کشور
 )تن

نسبت هزينه 
اجتماعی به کاالی 

 جابجا شده
 )ريال(

۱۳۷۹ ۲۹۹۰۹ ۱۹۹۶ ۱۴۱۲۹ ۴۶۰۳۴ ۱۳۷ ۳۳۶ 

۱۳۸۰ _______________________________________________ ۱۴۹ _________ 

۱۳۸۱ ۳۴۰۱۸ ۲۱۸۹ ۱۶۱۶۷ ۵۲۳۷۴ ۱۶۶ ۳۱۵ 

۱۳۸۲ ۳۴۳۲ ۴۸۰۵ ۲۲۰۴ ۱۰۴۴۱ ۲۱۲,۵ ۱۴۳ 

۱۳۸۳ ۳۶۲۰ ۴۷۰۶ ۲۳۳۳ ۱۰۶۵۹ ۲۳۸ ۱۳۴ 
 

 و ميـزان  هر چند که هزينه های اجتماعی بخش حمل و نقل برای سه آالينده مهم از رونـد نزولـی برخـوردار بـوده اسـت           
 بـه کمتـر از نصـف و بـه     ۱۳۷۹ ريال در سال ۳۳۶ يک کيلو گرم کاال از  خسارات وارده به محيط زيست در ازای جابجايی       

ولی هنوز هم در بين بخشهای مختلف اقتصادی مصرف کننـده حاملهـای انـرژی بيشـترين حجـم                   .  تنزل يافته است   ۱۳۴
ــدود     ــاعی ح ــای اجتم ــه ه ــزان هزين ــت   ۴۰مي ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــد را ب ــر . درص ــهم  يمهمت ــت آن س ن عل

 در ناوگان حمل ونقل جاده ای کشورکه فرآورده های نفتی در تامين سوخت خودروها می باشد        ) رصدد۹۹,۷۵(صدرصدی
 ايـن امـر   . هـيچ جايگـاهی نـدارد   ،استفاده از گاز طبيعی با توجه به ذخاير عظيم گازی کشور و انتشار آالينده های کمتـر                

عزم ملی دستگاههای ذيربط بـرای از رده خـارج          ضرورت اقدام عاجلی برای بهسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور و              
تدوين ) همچون استفاده از کاتاليست ها (  بهسازی ناوگان  حمل و نقل جاده ای فعلی ، کردن خودروهای سنگين فرسوده

 .و اجرای مطلوب استانداردهای زيست محيطی مخصوصاً برای خودروهای توليد داخلی را طلب می کند
 
  صنعت و معدن-۵-۲

ين بخش صنعت و معدن به عنوان نماينده بخش توليد و فراهم سازی مواد اوليه و کاالهای ساخته شده در نظر گرفته              در ا 
بخش صنعت با اقبال به سوی مصرف گازطبيعی  به نحوی که سهم گاز طبيعی در تامين انرژی اين بخش بـه              . شده است   

 و گام برداشتن کاهش در انتشار برخی گازهای آالينده ها از نظر ميزان که ]۲۳[ رسيده است۱۳۸۳ درصد در سال ۵۱,۳۸
مـی  ) ۷(ميزان انتشار سه آالينده مهم در بخش صنعت به شـرح جـدول         . به موفقيت دست يافته است    به سوی توليد سبز     

 .باشد
 

 ]۱۹،۲۰،۲۱،۲۲،۲۳[ )ارقام به تن) (۱۳۷۹-۱۳۸۳( طی برنامه سوم توسعهصنعتميزان انتشاز گازهای آالينده توسط بخش ) ۷جدول
 NOX SO2 CO2 SO3 CO CH SPMسال     آالينده

۱۳۷۹ ۱۳۱۸۹۸ ۳۰۶۱۸۶ ۶۲۰۹۸۷۰۳ ۴۵۸۵ ۲۱۴۱۲ ۷۱۴۷ ۱۴۳۸۹ 

۱۳۸۰ ۱۲۱۹۲۴ ۳۲۵۳۷۹ ۵۵۱۳۳۱۸۶ ۴۸۷۵ ۲۱۴۴۵ ۷۱۷۰ ۱۳۸۲۳ 

۱۳۸۱ ۱۲۳۴۲۱ ۳۲۹۹۱۳ ۵۵۴۹۷۵۲۷ ۴۹۴۰ ۱۶۶۰۷ ۶۳۳۷ ۱۳۹۶۳ 
۱۳۸۲ ۱۱۶۱۷۲ ۳۳۶۵۶۴ ۵۰۲۰۷۸۱۲ ۵۰۵۹ ۱۹۰۶۷ ۶۷۳۷ ۱۲۹۱۶ 
۱۳۸۳ ۱۱۵۷۵۸ ۱۲۱۵۶۶ ۵۱۶۷۱۳۳۹ ۱۷۸۵ ۱۹۹۲۰ ۶۷۱۲ ۱۲۵۴۴ 

 
يان کـاهش  مهمانطور که در جدول مشهود است تمامی آالينده ها نسبت به سال اول برنامه سوم کاهش يافته که در اين                
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از همه چشمگيرتر است زيرا عمده منبع انتشار آين دو SO3  و سيصد درصدیSO2 دويست درصدی،NOX صدرصدی
اجـرای  :  در تداوم صرفه جويی و بهينه سازی اقداماتی چـون ۱۳۸۳ همچنين در سال .الينده فرآورده های نفتی می باشد   آ

 تـن  ۱۰۳۵۳۶۱,۸ کل صرفه جويی تجمعی به ميزان        ۱۳۸۳طرحهای صرفه جويی و انجام مميزی انرژی که تا پايان سال            
 .]۲۳[معادل نفت خام بوده است

 
                          )ارقام ميليارد ريال) (۱۳۷۹-۱۳۸۳(سالهای سه گاز انتشار يافته مهم توسط بخش صنعت طی هزينه های اجتماعی) ۸جدول

]۱۹،۲۰،۲۱،۲۲،۲۳[ 
 

 سال     آالينده ها
NOX SO2 CO2  کل هزينه

ميليارد (اجتماعی
 )ريال

ارزش افزوده 
ايجاد شده در 
بخش صنعت و 

 معدن

هزينه  نسبت
ش  به ارزاجتماعی
 )ريال(افزوده

۱۳۷۹ ۶۸۰۲ ۲۱۶۳ ۱۱۹۲۳ ۲۰۸۸۸ ۴۸۷۰۹   ۰,۴ 

۱۳۸۰ _______ _________ _________ _________ ۵۴۶۲۵ _________ 

۱۳۸۱ ۶۳۶۴ ۲۳۳۱ ۱۰۶۵۶ ۱۹۳۵۱ ۶۰۸۴۷ ۰,۳ 

۱۳۸۲ ۵۵۷ ۴۹۱۴ ۱۲۰۵ ۷۱۵۲ ۶۶۹۸۷ ۰,۱ 

۱۳۸۳ ۵۵۶ ۱۷۷۵ ۱۲۴۰ ۴۰۳۶ ۷۴۹۳۲ ۰,۰۵ 
 
 را بدنبال داشته است، بـه طـوری کـه هزينـه          تخريب محيط زيست    ، کاهش هزينه های    اين کاهش در انتشار آالينده ها      

بـه   )۱۳۸۳( ريال بوده که در سـال        ۰,۴) ۱۳۷۹(اجتماعی يک ريال ايجاد ارزش افزوده در بخش صنعت و معدن در سال              
 .  ريال تنزل می يابد۰,۰۵

 
  رويکردهای زنجيره تامين سبز-۶

 .دنسازمانها مطرح می ک/ ديريت زيست محيطی شرکتها سه رويکرد را برای م١کوپيکی
 محيط زيست می کوشند تا محصـوالتی  راين شرکتها با حداقل تعهد در براب: )approach ctiveare(رويکرد واکنش گرا)۱(

 .با قابليت بازيافت توليد کنند و اثر عوامل محيطی را بر محصوالت خود کمتر کنند
 به تدوين مقررات جديد زيست محيطی مـی  در اين رويکرد شرکتها اقدام: )approacheactiv-pro (رويکرد کنش گرا) ۲(

) پـاک ( متعهد به پيشگامی در بازيافت محصوالت و طراحی محصوالت سـبز از منابع نسبتاً سازگار با محيط   نمايند و با استفاده     
به عنوان بخشی از مديريت زيسـت محيطـی      در اين رويکرد شرکت مسئوليت استفاده مجدد و بازيافت محصوالت را            .می شوند 

 .خود به عهده می گيرد
در اين رويکرد به کاهش اثرات منفی زيست محيطـی بـه عنـوان    : )seeking approach-value(رارويکرد ارزش گ) ۳(

يک نوآوری استراتژيک در استراتژی کسب وکار وعملياتی شرکت نگريسته می شـود و تعهـد زيـادی نسـبت بـه سـرمايه                      
در رويکرد ارزش گرا مسئوليت گسترده ای برای زنجيره تامژن لحاظ مـی  . ی برای حفاظت از محيط زيست وجو دارد       گذار

شود و مشتمل بر طراحی محصوالت به نحوی است که به سهولت و با صرف کمترين زمان ممکن بتوان اجزای محصول را                
 .   داز يکديگر جدا کرد و مجدداً مونتاژ کر

 
 سبز زنجيره تامين در مزايا و متغيرهای موثر -۷

                                                 
1 - Kopicki 
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مديريت زيست محيطی به دنبال حداقل کردن تغييرات منفی زيست محيطی در کـل فرآينـد زنجيـره تـامين و در طـول                       
 بخشهای در گير در زنجيره تامين دارای روابط متقابلی می باشند به طوری که بـا تغييـر يـک                    .چرخه حيات محصول می باشد    

 سعی می شود تا به طور کلی  در زنجيره تامين سبز      .متغيرهای متعددی در زنجيره تامين تحت تاثير قرار خواهد گرفت         متغير ،   
هزينه های نامشهودی که در قيمـت تمـام شـده محصـوالت        در تصميمات مديران زنجيره تامين عالوه بر هزينه های مشهود ،          

 دارند و به طور غيرمستقيم توسط شرکت پرداخت مـی شـود کـه در    لحاظ نمی شود و بر محيط زيست تاثيرات منفی و مخرب    
 به عبارت ديگر مـديران در زنجيـره تـامين    . حداقل گردد، از آن نام خواهيم برد"هزينه های اجتماعی"اين مقاله تحت عنوان  

در راستای پاسخگويی   .) ..هزينه سفارش، هزينه موجودی کاالو      ( سبز عالوه بر حداقل سازی  هزينه های معمول زنجيره تامين          
تا از اين طريق به خلق . به مسئوليت اجتماعی سازمان و ارتقاء بهره وری به دنبال حداقل کردن هزينه های اجتماعی می باشند     

پرداختـه و از اصـالح يـا ايجـاد        ) مخصوصاً مشتريان مطلع و حامی مسـائل زيسـت محيطـی          (ارزش و ارضای نيازهای مشتريان      
يابی به بخشهای جديدی از بازار و تغييرات در هزينه ها با دستيابی به شيوه های جديد توليد محصـول بـه     تقاضای جديد، دست  

 .که اين امر در نهايت مزيت رقابتی را برای سازمان آنها به همراه خواهد اشت]٢٤[عنوان منابع عمده نوآوری بهره مند شوند
 :دزنجيره تامين سبز به طور کلی به سه بخش تقسيم می شو

 ]۶[لجسنيک خارجی)۳(توليد يا زنجيره تامين                      )۲(لجستيک داخلی                                    ) ۱(
 
  

 ]۷[ تاثير گذارندستيط زيمحلجستيک که بر   تصميمات )۱نمودار
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  لجستيک داخلی-۱
تصميمات مديران . ط با دريافت ،ذخيره کردن و جابجايی مواد خام را در برمي گيرد     کليه فعاليتهای مرتب  لجستيک داخلی    

، بهبود حمل ونقل ١ وسيله نقليه، نگهداری مواد خام ، ذخيره سازی و مديريت مسيرهای حمل کاال، انتخاب انتخاب نحوه حمل    
 العاده زيادی روی محيط زيست  و ترافيک خواهد انتخاب نحوه حمل کاال اثر فوق .وسيله نقليه را متاثر خواهد ساختو کارآيی  

حمل و نقل ريلی به دليل اسـتفاده از انـرژی کمتـر    . لحاظ کنند  اين مقوله را در تصميمات خود  بايد داشت و مديران لجستيک   
 برای حمل  از زمين، آلودگی هوا و صوتی کمتر مطلوبترين گزينهترنسبت به ساير شيوه های حمل کاال و همچنين استفاده کارآ

 حمـل  .انتخاب وسيله نقليه از منظر آاليندگی متغير ديگری است که بايد مديران زنجيره تامين لحاظ کنند          . و نقل زمينی است   
 ساختار شبکه های حمل و نقل                           ) ۱: (ونقل بوسيله سه عامل محيط زيست را متاثر می سازد

 .دسترسی به قطعات و لوازم يدکی ) ۳)                             ( بودن از نظر سالم( وسيله نقليه  )۲(
اسـتفاده کننـد و مراقـب    )گاز طبيعـی ، کاتاليسـت ، بـرق    (مديران لجستيک در ناوگان حمل و نقل خود از ديگر مواد سوختی   

همچنين مـديران  .  استفاده شودوختی بيشتر وسايل نقليه با کارآيی س از و و با آلودگی کمتر   باشند تا از انرژی به صورت کارآتر        
وجـود يـک سيسـتم      . کمـک کننـد    کـاهش تعـداد سـفرها      به   می توانند و بهبود حمل و نقل      لجستيک با توازن در جابجايی ها       

اطالعاتی خوب می تواند با بارگيری کارآتر ، برنامه زمانی حرکت وسايل نقليه و مسيرهای حرکت کارآتر به کـاهش آلـودگی و                 
امروزه اکثر وسايل نقليه باری به مدلهای مختلف کامپيوتری مجهز شده اند که عالوه بر رفع مشکالت . ترافيک کمک کندتراکم 

. مربوط به تعيين مسير حرکت بلکه به مشتريان در کاهش موجودی های انبار از طريق زمان بموقع تحويل کاال کمک می کنند
ش تعدا کاميون های خالی در جاده ها، کاهش بار ترافيکی و کاهش آلودگی محيط توان بارگيری بيشتر در وسايل نقليه به کاه       

اجرای برنامه هـای  . تعمير و نگهداری وسايل نقليه نيز يکی از مشکالت عمده زيست محيطی می باشد .  خواهد شد  رزيست منج 
  افزايش طول عمر فعاليت وسايل نقليهمناسب تر تعمير و نگهداری منجر به حفظ و کارکردن وسايل نقليه در شرايط ايمن تر و          

و کاهش نرخ تصادفات خاهد شد که نه تنها منجر به صرفه جويی در هزينه های عملياتی می شود بلکـه باعـث کـاهش اثـرات       
 .مخرب زيست محيطی خواهد شد

ثالً حمـل فلـه ای مـواد    م.عمليات حمل مواد خام مزايای اقتصادی و زيست محيطی را برای سازمانها به همراه خواهد داشت      
 منجر به صرفه جويی در هزينه بسته بندی، حمل مـواد   به جای عرضه آن به صورت جامدنهای مخزن دار    يبا ماش  خام شکالت 

بهبود عمليات حمل مواد خام صرفه جـويی مـالی بـرای اعضـای     .خام و ذوب مجدد آنها برای صنعت شيرينی سازی خواهد شد     
استفاده مجدد از کانتينرها و لفاف . فاده کمتر از منابع طبيعی مفيد به حال محيط زيست خواهد بود          کانال توزيع و به دليل است     

در ضمن چيدمان خوب مـواد  . هزينه های توليد و ضايعات بسته بندی را کاهش خواهد داد      های حمل مواد و کاالهای توليدی       
 مجدد مواد در انبار صرفه جويی در هزينه های عملياتی را بـرای     اوليه در انبار عالوه بر کاهش هزينه های انبارداری و جابجايی          

 اخيراً روند جديدی در زنجيره تامين ظهور کرده است که انبارها يک نقطـه عمليـاتی بـرای حمـل             .شرکت درپی خواهد داشت   
 تبادلبرنامه ريزی دقيق و با اعضای کانال توزيع بدون توقف کاال در انبارهای شان با . و تبادل اطالعات تلقی می گردند موادخام

ايـن  . بـه حـداکثر کـارآيی دسـت يابنـد      باشـند    میحذف فعاليتهايی که فاقد ارزش افزوده در زنجيره تامين           واطالعات فروش   
به طـور کلـی خريـد سـبز       . اقدامات به دليل کاهش فضای انبارها و جابجايی در داخل انبارها به سود محيط زيست خواهد بود                

، جداسازی بسته بندی  بازيافت، استفاده مجدد از بسته بندی، حذف ضايعات       :  از طريق   می کند  کاهش آلودگی کمک موثری به    
فقدان تعهد مـديريت، ضـعف آگـاهی خريـدار،     :مهمترين موانع تحقق خريد سبز. تجزيه پذيرهای غيرسمی از بسته بندی های      

 .]۷و ۶[زمان و ضعف مقررات دولتی می باشدنقض استانداردهای زيست محيطی يا برنامه های مميزی در سطح سا
 
  توليد سبز-۲

                                                 
1- Backhaul management 
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 .توليد مشتمل بر ورود مواد اوليه و تبديل آنها به کاالی نهايی از طريق فعاليتهای مونتاژ، آزمايش و بسته بنـدی میباشـد      
هزينـه هـای محـيط     که در اکثر تصـميمات آن  مديريت موجودی کاال از موضوعات مهم در کل فرآيند زنجيره تامين می باشد       

 که در (JIT)تکنيک مديريت موجودی کاال درست به موقع به عنوان مثال .زيست و هزينه های بالقوه اجتماعی لحاظ نمی شود
 ، ای  ترافيک جادهبرای حمل و نقل زايد ، ايجاد فشار اضافی  :شرکتها استفاده می شود از منظر زيست محيطی معايبی همچون         

 که از حداکثر ظرفيت غيرفعـال انبارهـا   ددر کوتاه مدت شرکتها نياز دارن   . وتی برای محيط زيست دارد    صآلودگی  آلودگی هوا و    
ی را برای تردد ناوگان حمل و نقل خود استفاده کنند که دارای تراکم کمتـری باشـد، طراحـی مجـدد                   ياستفاده کنند، مسيرها  

در بلندمدت شرکتها بايستی به ارزيابی . ی خود را بهبود بخشنديق کارآيرکاميون های حمل کاال، بهبود حمل و نقل تا از اين ط
 . دن  تکنولوژی و ساختار کانال توزيع بپردازساير اعضای زنجيره تامين،خود ، مجدد محل استقرار 

يی، بسـته بنـدی ابتـدا   :  بسته بندی به طور کلی به سه نوع .تمامی محصوالت باستثنای تعداد اندکی نياز به بسته بندی دارند        
بسته بندی از موضوعات فوق العاده مهمـی اسـت    . تقسيم می شود   ١و بسته بندی جهت حمل کاال     ) ثانويه  (بسته بندی کمکی  

 سازگار با محيط زيست  و قابل برگشت به محـيط زيسـت       بسته بندی های  استفاده از   . که اثر مستقيمی بر محيط زيست دارد      
اندازه ، شکل بسته بندی و نوع مواد بکار : عواملی همچونبسته بندی در  .دا داهدخوسهم بازار شرکتها را افزايش )تجزيه پذير(

، چيدمان خوب کاال در انبار، دسترسی آسان به اطالعات کـاال، کـاهش هزينـه              به دليل اين که ويژگی حمل کاال       رفته در آنها  
شرکتها از طريق تغيير در    . ه های لجستيک دارد    را تحت تاثير قرار می دهد؛ اثر مستقيمی بر هزين          انبارداری و تاخيرات اصالح   

اندازه محصول ، بسته بندی ابتدايی و کمکی محصول و اندازه پالتهای حمل کاال  و همچنـين کمـک گـرفتن از برنامـه هـای                    
مـل  کامپيوتری برای بهينه سازی بسته بندی، می توانند صرفه جويی های قابل مالحظه ای را در بسته بندی ، انبارداری و ح                   

منجر به کاهش مصرف مواد، افزايش بهره مندی بسته  بندی بهتر به همراه تغيير در پالتهای حمل محصول . کاال داشته باشند
در نتيجه بسته بندی بهتر به اسـتفاده کمتـر از وسـيله    . از فضای انبار و تريلرهای حمل و کاهش ميزان حمل کاال خواهد شد           

ايـن بهبـود کـارآيی بـر روی     .شتری در انبار و سهولت نگهداری در انبارها منتهی خواهد شد نقليه به دليل استفاده از فضای بي      
 ط زيست تاثير مستقيمی خواهد داشتمحي

 را در برمـی  ٢توليد پاک،طراحی محصول با در نظر گرفتن محيط زيست، توليد مجدد ،توليد راحت: توليد سبز عواملی همچون 
را در توليد  بهبود بهره وری دو برابری شرکتهای ژاپنی نسبت به شرکتهای غربیکليدی  از عوامل يکی) ۲۰۰۰ (٣يسئلو .گيرد

 زمان رهبری، هزينه مواد و نيروی کار را کاهش داده و به طـور همزمـان ميـزان توليـد و       ،راحت می داند زيرا اين شيوه توليد      
 : توليد راحت از سه عامل ناشی می شودتي موفق.به بهبود رقابت پذيری می گرددکيفيت را بهبود می بخشد و منجر 

 .حداقل سازی فعاليتهای که هيچ ارزش افزوده ای برای شرکت ندارد)۱(
 .طراحی و اجرای نظامهای کارای انجام کار)۲(
 .]۶[مديريت منابع انسانی مناسب)۳(

 :سبز را مورد ارزيابی قرار می دهدهشت متغير توليد 
               حيط زيستبکارگيری مواد خام سازگار با م) ۱(
 .حذف مواد خامی که از نظر سازگاری با محيط زيست مشکوک می باشد) ۲(
 .دقت در زمينه معيارهای سازگار با محيط زيست) ۳(
 .دقت در طراحی به نحوی که سازگار با محيط زيست باشد) ۴(
 . مايعبهينه سازی فرآيندها در زمينه کاهش زباله های جامد و دفع زباله های) ۵(
) زباله ها( جويی در مصرف انرژی و آب و کاهش آالينده هااستفاده از تکنولوژی های پاکيزه تر به نحوی که منجر به صرفه) ۶(

 .گردد
                                                 

1 - shipping packaging 
2- lean production 
3 - Lewis 
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 .بازِيافت مواد اوليه در مرحله توليد) ۷(
 .]۷[ همچون تفويض اختيار به نيروی کار(TQM)به کارگيری اصول مديريت کيفيت فراگير)۸(

 
 ک خارجی لجستي-۳

  که لجستيک خارجی با کاالی ساخته اينءاليت های لجستيک داخلی با لجستيک خارجی تفاوت چندانی ندارد به چزفع
در لجسـتيک  ولی اکثر تصميمات در رابطه با تبـادل  .  سر و کار دارد قابل کنترل تریی و متغيرهاشده و با ارزش افزوده باالتر 

لجستيک خارجی کليه فعاليتهای توزيع .ن لجستيک بايستی اين تفاوت ها را درک کنندداخلی با خارجی فرق می کند و مديرا
 اکثـر  .فيزيکی را در بر می گيرد و مشتمل بر جمع آوری، ذخيره سازی و توزيع کاالهای ساخته شده بين خريداران می گردد          

 در .ع پشـتيبانی شـرکت مـی باشـد        تصميمات در لجستيک خارجی  مستلزم در نظر گرفتن بازار، مشـتری ، محصـول و منـاب                 
. تطابق با اهداف فعلی شرکت و ارضای اهداف مورد نظر مديريت عالی لحاظ شود          : طراحی شبکه های توزيع بايستی دو عامل        

از جمله روندهای جديد در طراحی شبکه های توزيع ؛ کاهش نقاط عملياتی  در زنجيره تامين می باشد از اين طريق مـديران   
 خواهند بود عمليات خود را به صورت کارآتر و با موجودی کـاالی کمتـر اجـرا کننـد در حاليکـه ميـزان ارائـه             لجستيک قادر 

نتايج اين اقدامات صرفه جويی و حذف  انرژی اضـافی و مکانهـای   . خدمات به مشتريان خود را در همان سطح حفظ می کنند   
 .قدامات با حفاظت از محيط زيست همخوانی داردکه اين اوجود دارد سنتی زيادی می باشد که در شبکه توزيع 

عـدم تمرکـز   /ميزان موجودی کاال، محل انبارها، تمرکز: تصميمات مرتبط با موجودی کاال در لجستيک خارجی عبارتند از     
در مراکز توزيع ،خط مشی ارائه خدمات برای مشتريان مختلف و برای کاالهای مختلف ، مديريت کاالهـای مرجـوعی و خـط                      

 .  تهيه مجدد موجودی کاال مشی
 
  بازاريابی-۳-۱

ميزان ارائه خدمات به مشتريان و کانالهای توزيع تاثير مسـتقيمی بـر   . داردتاثير اکثر تصميمات بازاريابی بر عمليات لجستيک       
وچـک روی  کامپيوترهای خرده فروشان متصل می باشند و با يـک ضـربه ک             اکنون اکثر توليدکنندگان به   . دنزنجيره تامين دار  

اين امر منجر به پيش بينی های دقيقتری از فروش و برنامه ريزی بـرای           . صفحه کليد به آسانی به تبادل اطالعات می پردازند        
 به حرکت کاالها به سـمت فروشـگاههايی   ؛اين تبادل اطالعات در زنجيره تامين . جابجايی کاالها در زنجيره تامين خواهد شد    

 _سيستم. خواهد شد منجر يعتر مشتريان، تسريع در حمل و نقل هنگامی که تقاضايی وجود دارد ؛که نياز دارند، شناسايی سر 
مواردی همچون موجودی کاالی زيادی در انبار و جلـوگيری از حمـل و          ؛  های اطالعاتی تاثير مستقيمی بر محيط زيست دارد       
 .نقل ناکارآمد از طريق پيش بينی و هماهنگی بهتر

 
 س از فروش ارائه خدمات پ-۳-۲

. بخش مهمی از محصول را در کاالهای صنعتی و بادوام تشکيل می دهـد  حفظ يک شبکه گسترده ارائه خدمات پس از فروش          
 مديران لجستيک تاکيد بر حمل کاالهای مرجوعی،  مديريت تامين قطعات، حفظ شـبکه تـامين بـه                 ،از بين فعاليتهای متعدد   

حمل کاالهای مرجوعی در ساليان اخير به دليل تاکيد فزاينده .تريان فراهم سازدنحوی که خدمات سريع و مطمئن را برای مش
 . بر حمل مواد خطرناک و قابل بازيافت از اهميت زيادی برخوردار شده است

 
  معيارهای انتخاب يک زنجيره تامين سبز-۸
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برتر يک شرکت به طور خودکار از يـک   دريافتند که هدف استراتژی کسب مزيت رقابتی پايدار است و عملکرد     ٢ و پورتر  ١دی  
ت يـ  جهـت کسـب مز  عـام  هزينه بعنوان اسـتراتژی  کاهشسه استراتژی تمايز، تمرکز و از   پورتر. مزيت رقابتی منتج می شود    

دسته از شرکتها که بـه طـور همزمـان از اسـتراتژی هـای تمـايز و        در ضمن پورتر بيان می کند آن        .نام می برد  پايدار  رقابتی  
استراتژی های زنجيره تامين به دو اسـتراتژی         .]٢٥[نه استفاده می کنند در کسب مزيت رقابتی موفق تر می باشند           کاهش هزي 

 سبز با اختالط دو استراتژی مذکور عـالوه بـر بهـره منـدی از مزايـای      زنجيره تامين. ]۹[م می شود  يپاسخگويی و کارآيی تقس   
 با بکارگيری مواد خام  ، کاهش آلودگیجلوگيری از حمل و نقل زايدانبارها، در استفاده از منابع ، انرژی ،ناشی از صرفه جويی 

 بهـره منـد  ينـه هـا   از مزايای کارآيی  ويا به تعبير ديگر از استراتژی کاهش هز        ... وسازگار با محيط زيست ، کاهش ضايعات و         
ست، قابل بازيافت عالوه بر کاهش هزينـه  ايجاد نوآوری در طراحی و توليد محصوالت سازگار با محيط زيو از يکسو با     میشود  

. از استراتژی پاسخگويی يا به تعبير ديگر از استراتژی تمايز استفاده می کند    ) هزينه های اجتماعی  (های تخريب محيط زيست   
 .ترکيب همزمان اين دو استراتژی مزيت رقابتی را برای شرکت بهمراه خواهد داشت

 استراتژی زنجيره تامين) ۳نمودار
 
                                                 

 موجب بهره مندی از مزايای                                                               
                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  و با توجه بـه اينکـه  يدی را در تصميمات مديران وارد می کندزنجيره تامين سبز با لحاظ کردن هزينه های اجتماعی بعد جد       
از نظر ميزان مرگ و مير ،بيماريها و ساير عوارض زيست محيطی  ناشی از آلودگی ها به صورت فزاينده در           (طی شواهد تجربی  

 با مينيم کـل هزينـه    تابع هزينه های اجتماعی نمايی می باشد نقطه تماس تابع هزينه های اجتماعی    ) حال افزايش می باشد   
   نقطه بهينه زنجيره تامين سبز)۳نمودار   .ينه در تصميمات مديران خواهد بودهای زنجيره تامين نقطه به

 
 ل هزينه هاتابع ک               
 هزينه های اجتماعی تابع               

 

                                                 
1 -Day 
2- Michael Porter  

 زنجيره تامين سبز

 )کارآيی(استراتژی کاهش هزينه  )پاسخگویی(تمایزاستراتژی 

 کسب مزيت رقابتی 

کل هزينه ها و درآمدها
 

 ...به مشتريان و نوع حمل، مشتری از دست رفته، بهبود خدمات 
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  نتيجه گيری-۹
زنجيره تامين سبز به دليل بهره  .ی نقش موثری را ايفاء می کندفعاليت شرکتهای توليددر ستون فقرات   همچون   نجيره تامين ز

از استراتژی هـای موفـق در کسـب    ) مايزاستراتژی ت(کاهش هزينه ها و نوآوری در توليد محصوالت استراتژی مندی از مزايای   
ر ،کـاهش  ي زمـان تـاخ  عتر کاال وخدمات ،کـاهش يل سري تحوسبز بهن يره تاميزنج. مزيت رقابتی در سده حاضر تلقی می گردد    

 مزيـت  بهمنجر خواهد شد و با ايجاد ارزش افزوده بيشتر برای مشتريان به دليل عرضه محصوالت پاک     ت  يفيش ک ينه و افزا  يهز
ای  از اينرو پيشنهاد می شود تا تصميم سازان بخش لجستيک کشور بخصـوص حمـل و نقـل جـاده                   . دشخواهد  منتهی  رقابتی  

در ضـمن  . ای به جد به مطالعه و راهکارهای اجرايی آن در کشور همت گمارند       حمل و نقل جاده    جهت ارتقاء بهره وری ناوگان    
ی بـرای محاسـبه و تهيـه بـازخور     لزوم مطالعه جامع برای محاسبه هزينه های اجتماعی به خصوص بخش حمل و نقل جـاده ا            

 .جهت ارتقاء بهره وری آين بخش بسيار مهم تلقی می شود
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