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 چکیده

اين حساسيت مثبت تاا باه  ن   .مروزه اكثر مردم جهان توجه بيشتري به حفاظت از محيط زيست و منابع زيستي دارندا 

جا شدت گرفته است كه حتي صاحبان صنايع سعي دارند با استفاده از  ن گامي موثردر جهت مقبوليات كاا ي ماورد هر اه     

رسيده اند كه توسعه زماني مداوم و پايدار مي گردد كه هنگام استفاده در اكثر كشور ها به اين نتيجه .بردارندخود به مشتريان 

دولات هاا نيا     .از منابع محدود و غير قابل تجديد، نهايت دقت مبذول گرديده وسعي شود از اين منابعِ محدود حفاظت گاردد 

هوامل تقا اي مشتريان، قاوانين  . در اين راستا فعاليت نمايند( سب )سعي دارند بيشتر از گذشته با و ع قوانين زيست محيطي

مديريت اين تغييارات در  .به هنوان محرك، هامل ايجاد تغييراتي در اين خصوص شده است ،دولتي و استاندارد هاي و ع شده

مفهوم نويني راباه ناام ماديريت زنجياره تاامين      ، ه در كل زنجيره تامين وجود داردزنجيره تامين به همراه جريان اطالهاتي ك

، باهث كاهش  اايعات ككااهش   GSCM استفاده از استراتژِي هاي مديريت زنجيره تامين سب .معرفي مي نمايد GSCM سب 

اين امر در نهايت باهاث افا ايش رانادمان و    .استفاده ازمنابع و به تبع  ن كاهش مصرف انرژي و لودگي محيط زيست مي شود

كه حاصل يک مطالعه توصيفي است به بحث و بررسي پيراماون   اين مقاله .بهبود هملكرد در سازمان ها و شركت ها مي گردد

پرداخته اسات  استقرار زنجيره تامين سب   ، شاخصه و مؤلفه هاي زنجيره تأمين سب ، م ايايو عيت كنوني زنجيره تامين سب 

 .دست يابند به م يت رقابتي  استفاده از استراتژِي هاي مديريت زنجيره تامين سب تا در از اين رهگذز مديران با 

 

 

.محااااايط زيسااااات، ماااااديريت زنجياااااره تاااااأمين ساااااب   زنجياااااره تاااااأمين،: کلمااااااد کلیااااادی
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 مقدمه -2

 باه  و كنند مي استفاده طبيعي از منابع يک سو از خدماتي و كشاورزي صنعتي، هاي فعاليت از اهم اقتصادي هاي فعاليت     

 ماي كنناد    لاوده  را زيسات  محايط  بالقوه طور به كه است اي گونه به ها فر يند  ن ماهيت ، ديگر سوي از و دارند وابستگي ها  ن

 رفاع  كالناي باراي   هااي  ه يناه  باياد  نشاود،  توجه ها فعاليت گونه اين انجام زيست محيطي مسائل و ها به پيامد چنانچه بنابراين

 اف ايش زيست محيطي،  هاي  سيب از ناشي هاي اف ايش ه ينه . شود صرف مو وع اين به توجه هدم از ناشي  ايعات و خسارت

كيفيات   شادن  بادتر   ن تبع به و طبيعي منابع برروي اقتصادي هاي فعاليت سوء اثرات مورد ها در شركت نگراني و  گاهي و دانش

 . باشند داشته خود بازنگري اقتصادي توسعه و رشد كارهاي راه در كه است داشته  ن بر را ها شركت اين زندگي،

 صرفه جاويي  مانند را زيادي منافع و م ايا تأمين، زنجيره محيطي زيست هملكرد بهبود زمينه در سرمايه گذاري راهبرد اتخاذ

 باراي  را بهاره وري  ارتقااي  نهايات  در و مشاتريان  باراي  ارزش ايجااد   ايعات، كاهش يا حذف   ينده ها، كاهش منابع انرژي، در

 همه كه محيطي مديريت جامع ديدگاه يک هنوان به تأمين سب  زنجيره مديريت رويكرد .داشت خواهد به همراه سازمانها و شركتها

 .است قرار گرفته زيادي توجه مورد گيرد، مي بر در را مصرف كنندگان به نهايت در و كنندگان به توليد كنندگان تأمين از جريانات

 خطرناك،/شيميايي گلخانهاي، گازهاي توليد انرژي،)ات ايع رساندن حداقل به يا بردن بين از سب  تأمين زنجيره مديريت ايده

 اياا ت  در باه وياژه   مشاتري  دستورالعمل هااي  و قانون تحت زيست محيط مسائل .است تأمين زنجيره امتداد در(جامد زائد مواد

 ناو وري  ياک  هنوان به  .GSCMاست شده توليدكنندگان براي مهم نگراني يک به تبديل ژاپن و(اروپا اتحاديه)اروپا اتحاديه متحده،

 بردن با  و محيطي زيست خطرات كاهش با بازار، و سود مشترك اهداف به رسيدن براي استراتژي هايي توسعه در سازمان به مهم،

 (.johnny et al, 2009)ميكند كمک خود محيطي  زيست راندمان

 در محيطاي  تزيسا  منظار  از مندي ر ايت و مطلوبيت ايجاد طريق از ورپيش يها شركتدر ب ن سأميت زنجيره مديران امروزه

 ساال   ياک  هناوان  باه  تاأمين زنجياره   كال  در خود محيطي هملكرد ودبهب و  بس لجستيک از تاند كوش مي تأمين زنجيرهسراسر 

 سب  توليد ،)محصول( سب  طراحي :مهم مو وع سه براساس را خود واهداف ببرند سود پايدار رقابتي م يتب كس جهت استراتژيک

 .(boks and stevels, 2007)كنند مي گذاري پايه محصول، بازيافت و )فر يند(
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  زنجیره تأمینمدیریت تاریخچه  -1

     

 سامت  باه  الكتريسايته  انتقاال  باراي  واژه اين .شد ابداع 07 دهه اواسط در، (Supply Chain) "تأمين زنجيره" واژه       

 Supply Chain) "تاأمين  زنجياره  ماديريت " هباارت  كاه  1980 سال تا البته .شد استفاده  بانبوري توسط نهايي كننده مصرف

Management ) ،هااي  فعاليت سازي يكپارچه بالقوه منافع  همكاران و اليور. شدن گرفته كار به، شد مطر  مفهوم يک هنوان به 

 استيون .دادند قرار بحث مورد را منسجم چارچوب يک در فروش و توزيع توليد، خريد، شامل كار و كسب داخلي
 زنجيره مديريت 

 تعريف كار و كسب پاياني خروجي به ورودي از اطالهات و مواد جريان در درگير كار و كسب فعاليتهاي يكپارچگي هنوان به را تأمين

 .است تأمين زنجيره فر يند از بخشي به شدن تبديل حال در كنندگان تأمين بين چندتايي يا و دوتايي روابط  هارتلند گفته به .نمود

 از فر يناد  ياک  در كاه  اسات  ماالي  جريان و اطالهات مواد، بر نظارت  (SCM)تأمين زنجيره مديريت جامع، تعريف يک هنوان به

 (.fortes,2007)نمايد مي حركت كننده مصرف و فروش خرده فروش،  همده سپس و توليدكننده به كننده تأمين

 حالت ترين بهينه در تامين زنجيره با مرتبط همليات كنترل و اجرا ري ي، برنامه فر يند از هبارتست :تامین زنجیره مدیریت  

 نقطه از شده تمام محصول و كار حين در موجودي اوليه، مواد ذخيره و ها جابجايي تمامي دربرگيرنده تامين زنجيره مديريت. ممكن

 .باشد مي مصرف پايان نقطه تا اوليه شروع

 تاا  كننادگان  تأمين از كه باشد مي اطالهات و مواد كنترل و ري ي برنامه براي سازي يكپارچه رويكرد يک تامين زنجيره مديريت

 باا  موجاودي  ماديريت  تاامين،  زنجياره  ماديريت . دارد جريان سازمان يک در مختلف وظايف در كه همانگونه دارد جريان مشتريان

 اهميات  داراي اخير سالهاي طي در رشته اين. دهد مي ارتباط صنعتي سازمانهاي در ارتباطات  نالي  با را همليات مديريت بر تمرك 

 .است شده فراواني

 زنجیره تامین سبزمدیریت تاریخچه  -3

 تعریف زنجیره تأمین سبز -3-2 

 . شد مطر  191  سال در سيلور و كله توسط بار نخستين سب  تأمين زنجيره مفهوم

                                                           
2
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 Oliver et al(1982) 
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در نظر گرفتن مسائل زيست محيطي در مديريت »: زنجيره تأمين سب  را بدين صورت تعريف كرده است(  770 ) سريواستاوا 

زنجيره تأمين شامل طراحي محصول، انتخاب و منبع يابي مواد، فرايند ساخت و توليد، تحويل محصول نهايي به مشتري و مديريت 

 «.از مصرف و طي شدن همر مفيد  ن محصول پس

اگرچه در ادبيات زنجيره تأمين مفاهيم مديريت زنجيره تأمين پايدار و مديريت زنجيره تأمين سب  معمو ً به جاي يک ديگر به 

داري اجتماهي مديريت زنجيره تأمين پايدار دربرگيرنده ابعاد اقتصادي و پاي. كار مي روند، اين دو مفهوم كمي با يک ديگر فرق دارند

بنابراين مفهوم مديريت زنجيره تأمين پايدار وسيع تر از مديريت زنجيره تأمين سب  است و مديريت زنجيره . و زيست محيطي است

 (.771 فراهاني و همكاران،)تأمين سب  بخشي از مديريت زنجيره تأمين پايدار مي باشد

 مدیریت زنجیره تأمین سبز -3-1

 مدل درواقع كه شد معرفي 111  سال در ميشيگان ايالتي صنعتي دانشگاه پژوهش انجمن توسط سب  تأمين زنجيره مديريت 

 از مراحل تمامي شامل همر محصول چرخه منظر از سب  تأمين زنجيره مديريت .زيست است محيط از حفاظت براي نويني مديريت

 از استفاده با. باشد مي محصو ت بازيافت محصول و از استفاده ،ونقل حمل و محصول فروش ساخت محصول، و طراحي اوليه، مواد

 و منابع از مطلوب استفاده به و داده كاهش را زيست محيطي منفي تأثيرات تواند مي شركت سب ، فناوري و زنجيره تأمين مديريت

 .يابد انرژي دست

 اقتصااد  دارد ساعي  و اسات  كااربر  باه  كنندگان تأمين از سنتي زنجيره خطي مدل تغيير دنبال به سب  تأمين زنجيره مديريت 

 داشاته  اي زنجياره چرخاه   حالات  باا  بسته حلقه يک توانيم مي كار، اين با انجام .نمايد ملحق تأمين زنجيره مديريت به را بازيافت

  .باشيم

 باشد، مواد خطرات كاهش و بازيافت مجدد، استفاده جايگ يني، فرايندهاي تابع كه هايي فعاليت از سب  تأمين زنجيره مديريت

 لجستيک و سب  بازاريابي ، سب  توزيع سب ، توليد سب ، خريد شامل سب  تأمين زنجيره مديريت ديگر، هبارت به.كند مي پيروي

 .ساختار مديريت زنجيره تأمين سب  در شكل يک  ورده شده است.شود مي معكوس

 

 ساختار مدیریت زنجیره تأمین سبز -2شکل 
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 در م يات  نسابي  پياروزي  باه  زيسات  محايط  مشكالت حل بر نمايد، هالوه استفاده سب  تأمين زنجيره مديريت از شركت اگر

  سب  موانع از ميتواند سب  تأمين زنجيره مديريت سازي پياده اين، بر هالوه .يابد مي دست ني  رقابتي

 

 دسات  باه  براي سب  تأمين زنجيره مديريت سازي پيادهسمت  به سرهت به بايد ما بنابراين .كند اجتناب المللي تجارت بين در

  .كنيم حركت پيروزي و ها چالش با مقابله و  وردن فرصت

 و (Nike)نايک، (HP)پاكارد  هيولت ، (P&G)گمبل  و پراكتر، (GM)موتورز  جنرال مانند خارجي ب رگ شركتهاي از بسيار

 زنجياره   ماديريت  سازي پيادهو  پژوهش طريق از سب  براي محصول خوبي تجاري نام تصوير و شهرت ديگر، شركتهاي از  بسياري

 (.xiongyi and wei, 2007)دان  ورده دست به سب  تأمين

 

 
 مديريت زنجيره تأمين سب  - شكل

 استراتژی زنجیره تأمین سبز -3-3

 ناام  پايادار  رقاابتي  م يات  كساب  جهات  اساتراتژي هاام   هناوان  باه  ه يناه  كااهش  و تمركا   ، تمااي   راتژيسات ا سه از پورتر

 ماي  ه يناه اساتفاده   كااهش  و تمااي   هااي  اساتراتژي  از زماان  هام  طاور  باه  كاه  ييها شركت دسته از  ن كند مي بيان و برد مي

 كاارايي  و گاويي  پاسا   اساتراتژي  دو باه  تاأمين  هااي زنجياره   اساتراتژي  .هساتند  تار  موفاق  رقاابتي  م يات  كساب  در كنناد 

 جاويي  صارفه  از م ايااي ناشاي   از يمناد  بهاره  بار  هاالوه  ماذكور  اساتراتژي  دو تركياب  ساب  باا   تاأمين زنجيره  .شود مي تقسيم

 محايط  باا  ساازگار  خاام  ماواد  از اساتفاده  باا   لاودگي  كااهش  زاياد،  ونقال  حمال  از جلوگيري انبارها، انرژي، منابع، از استفاده در

 ياک  از و شاود  ماي  مناد  بهاره  هاا  ه يناه كااهش   اساتراتژي  از ديگار  تعبيار  باه  يا و كارايي م اياي از ...و  ايعات زيست، كاهش

 محايط زيسات   تخرياب  يهاا  ه يناه  كااهش  بار  هاالوه  بازيافات  قابال  و ساب   توليد محصاو ت  و طراحي در نو وري ايجاد با سو

 م يات  اساتراتژي  دو ايان  زماان  هام  تركياب  .كناد  ماي اساتفاده   تمااي   اساتراتژي  از ديگار  تعبيار  به يا گويي پاس  استراتژي از

 .داشت خواهد به همراه شركت براي را رقابتي
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 سبز تأمین زنجیره مدیریت حوزه در شده انجام مطالعاد -3-4

 مي فراهم تأمين فرصتي زنجيره مديريت و محيطي زيست مالحظات رهايت اف ايي هم است مفهوم معتقد دو اي مقاله در ، هو

 اطالهاات  پيوساته  جريان طريق از را خود محيطي و هملكرد كيفيت وري، بهره كه كند كمک ها ن سازما به تأمين زنجيره تا كند

 (.Hwa, 2001)دهند ارتقا

 اولياه،  ماواد  از زياادي  مقاادير  هر ه محصاو ت،  و توليد فر يند در كه صورت اين به كرد، مطر  را سب  خريد بحث  هوانگ

 كنناد  استفاده محصو تي و مواد از بايد نمايند، توليد سب  محصو ت بتوانند ها اينكه شركت براي .است  زم ... و اداري مل ومات

 گاهي حتي يا بازار سهم حفظ منظور بهشان كنندگان تأمين با مذاكره در ها سازمان لذا . باشد سازگار محيطي زيست هاي با معيار كه

 مصارف  هالقاه  باه  پاس  سب  خريد به ها تشرك  وردن روي د يل از برخي .توجه كنند محيطي مو وهات به بايد ( بقا براي تنها

 باشد مي ها ه ينه در جويي و صرفه رقبا و شركت محصو ت بين شدن قائل تماي  زيست، محيط با سازگار محصو ت كنندگان به

 تهياه   :از اند هبارت اصول اين از برخي كه دهند مي قرار مدنظر زيست با محيط بيشتر سازگاري براي را اصولي ها شركت اغلب .

 براي كنندگان تأمين با همكاري ن ديک قبول، مورد محصو ت از فهرستي تهيه شود، برده كار به نبايد كه مواد شيميايي از فهرستي

 (.Huang et al,2008)خريد مورد در گيري تصميم هنگام محيطي ي چندگانه ها ويژگي گرفتن نظر در و محيطي هملكرد اف ايش

 را زيار  موارد اقدامي چنين  .دهند تشكيل كنندگان تأمين انتخاب و بررسي براي را هايي تيم بايد ها شركت است معتقد رائو 

 :كند مي تضمين

 زيستك محيط با شركت توليدي خدمات يا محصو ت سازگاري 

 منبعك در  لودگي از جلوگيري 

 موادك مجدد استفاده 

 توليدك در ها بازيافتي حجم اف ايش 

 شودك حداقل غيرمضر چه و مضر چه  ايعات ايجاد كه اي گونه به ها فر يند سازي بهينه

 شود حداقل ها  ن محيطي نامطلوب اثرات كه اي گونه به محصو ت دوباره طراحي(Rao and Purba, 2004.)

 اين از برخي .دارد وجود هايي و فشار موانع كنندگان تأمين انتخاب براي محيطي مسائل ديد از همكارانش و ژو اهتقاد به البته

 مواد دفع ه ينه و خطرناك مواد دفع براي بالقوه مسئوليت شركت، محيطي خريد رسالت محيطي، دولتي مقررات و قوانين ها فشار

 (..Zhu et al., 2005a, p: 463 ).است خطرناك

 باه  اين بر هالوه ها  ن .نيست كافي بازارهابه  سب  محصو ت هر ه و توليد تنها توليدكنندگان براي كه است معتقد  كوشيبو

 ) دارناد  نيااز  ساب   بازارهااي  باه  ساب   هاي شركت ديگر، هبارت به .دارند نياز سب  باشند، محصو ت خواهان كه كنندگاني مصرف
Koshibu, 2001.) 

 ترغياب  هاا   ن و گاذارد  مي اثر روي محيط ها  ن خريد كه است  مده وجود به  گاهي اين كنندگان مصرف بين يو، اهتقاد به

 سب  مصرف .بگيرند نظر در ني  را شوند مي توليد كا ها  ن تحت كه بلكه شرايطي ، كنند توجه كا  كيفيت به تنها نه كه اند شده

 حمايات  به كنندگان مصرف . داشت بيشتري شدت  لمان در امر اين و رسيد خود اوج به 1980 دهه در و شد اروپا شروع در ابتدا

 شاد  منجار  امر اين به سب  گرايي مصرف نتيجه، در .هستند زيست پاسخگو محيط مسائل درباره كه اند پرداخته توليدكنندگاني از

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

6 
 

 كاه  دارد تأكياد امار   اين بر سب  گرايي مصرف همچنين .شود تبديل رقابتي م يت يک به كنندگان براي توليد محيط شناخت كه

 (.Yu, 2001)كنند را تضمين محيطي زيست معيارهاي با محصو تشان سازگاري بايد كنندگان توليد

 كنناده  تولياد  شاركت  يک شركت اين  .كند مي بيان سب  تأمين زنجيره مديريت زمينه در راAMD 1تجربه شركت  تروبريج 

 راساتاي  در و گرفتاه  قارار  توجه مورد 111  سال از سب  تأمين زنجيره مديريت  ن در كه است نوري حافظه وسايل و ري پردازنده

 :نظير كشود مي انجام شركت در هايي فعاليت  ن اجراي

 ككنند مي مشاركت امنيت و سالمتي محيط، براي طراحي امر در كنندگان تأمين

 كااهش  را تحويل و بندي بسته   ايعات تا كنند مي جستجو را هايي فرصت فعا نه شكنندگان تأمين و شركت 

كدهند

 هاي فرصت شركت دارد، وجود فر يند در مواد از مجدد استفاده مورد در كه ها محدوديت كسري ي رغم هلي 

(.Trowbridge, 2001)است يافته مواد مجدد استفاده براي را ديگري

 باا  بايد ها سازمان سب ، تأمين زنجيره مديريت سوي به حركت در بهتر محيطي نتايج به دستيابي منظور به معتقدند ري ، و برد

 كاركنانشاان  از ، كاركناان  خالقيات  و هاا  نو وري ها، ايده از استفاده منظور به مشاركتي مديريت ي ها فر يند و ساختارها پذيرفتن

 (.Beard and Rees, 2000)بگيرند بهره

 بازنگري  :از اند هبارت سب  تيم يک كارگيري به مراحل. كنند مي توصيه را سب  هاي متي از استفاده نظران صاحب از بسياري

 اهاداف  تعيين محيطي، هاي فعاليت براي كاري هاي گروه ايجاد محيطي، واحد يک سيس تأ محيطي، برنامه يک نهادن بنا محيط،

 .محيطي برنامه دستاوردهاي بازنگري و سازمان نظارت چارچوب با محيطي مسائل تركيب سازمان، محيطي

 ساب   تغييارات  به همده طور به سب  مديريت اجراي و سب  هاي فعاليت راستاي در حركت كه كنند مي بيان  كرين و هريس 

 روي تأكياد  ايان  .اسات  ساازمان  موجود فرهنگ با محيطي مسئوليت تركيب نيازمند فرهنگي سب  تغييرات .است وابسته فرهنگي

 يها ارزش اين از برخي .است سازماني سب  فرهنگ يها ارزش سازي مفهوم راستاي در تالش براي اي انگي ه فرهنگي سب  تغييرات

 گارفتن  نظار  در و اقتصاادي  اهاداف  تعديل سازمان، ارزش زنجيره سرتاسر در محيطي مالحظات كردن وارد :از اند هبارت كليدي

 (.Harris and Crane, 2002, p: 216)نگري  ينده و معنويت اخالقيات،

 حاين  در همده طور به ها   ينده زيرا دارد، بستگي توليد كردن سب  به همده طور به صنعت كردن سب  كه دارد مي اظهار  رائو

 گذار سرمايه تا است وابسته ابداهي هاي تكنيک و خالقيت به بيشتر سب  توليد كاربرد . شوند مي ايجاد خدمات و كا  توليد مراحل

 چاارچوب  چهار .است كنندگان تأمين و كاركنان با ن ديک همكاري نيازمند امر اين و زيست محيط با سازگار فناوري در سنگين ي

 كه دارد وجود سب  توليد كاربرد براي رايج

 :از اند هبارت

:کتر پا تولید
 
 خادمات  و هاا  فر يناد  محصو ت، براي كاربرد قابل بازدارنده محيطي كار راه يک پيوسته كاربرد كتر پا توليد 

.است توليد اوليه منابع در  لودگي از جلوگيري ديدگاه، اين هدف. كند مي توجه  لودگي ي ها هلت به و است
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:محیطی کارایی
 
 استفاده با را خدمات و ها كا  تا كوشد مي ديدگاه اين .است منابع محافظت و داري نگه ديدگاه، اين هدف 

.كند كنترل را  لودگي و سازد حداقل را  ايعات طريق اين از و كند توليد توليد، مرحله هاي ورودي از بهينه

:ناب تولید
 
 را مناابع  از اساتفاده  كناد،  حاداقل  را اف وده ارزش  بدون فعاليتهاي تا دارد تالش قبل، مفهوم مشابه مفهوم اين 

 .دهد اف ايش را كارايي طريق اين از و دهد كاهش

:محیطی کیفیت جامع مدیریت
2 
 ماي  تأكياد  فر يناد  كارايي و  ايعات سازي حداقل روي محيطي كيفيت جامع مديريت 

 :Rao, 2004, p)اسات  كننادگان  تاأمين  باا  ادغام و مشتري روي تمرك  مستمر، ن،بهبود كاركنا سازي توانمند شامل مفهوم اين .كند

301.)

 و محيطاي  ت زياس  مالحظاات  زماان  هام  ارتقاي براي مديران به فشارها اف ايش دليل به ديگر اي مطالعه در  همكاران و ژو

 هاواملي  از برخي . دادند قرار بررسي مورد را سب  تأمين زنجيره مديريت كردن اجرايي چين، خودروي صنعت در اقتصادي هملكرد

 :از اند هبارت  ورند، مي فشار سب  تأمين زنجيره مديريت اجراي و پذيرش براي ها سازمان به كه

 Zhu et)المللي بين و ملي مقررات قوانينو و سازمان محيطي رسالت رقبا، سب  كارهاي راه منابع، كمبود كنندگان، مصرف فشار

al., 2007.) 

 شناساايي  را رويكرد 7  ها  ن .پرداختند سب  تأمين زنجيره مديريت كردن هملياتي در همده رويكردهاي ارزيابي به هو و سو

 ايان  در  ماده  دسات  باه  نخست اولويت سه .كردند بندي اولويت را رويكردها فازي، مراتبي سلسله تحليل تكنيک طريق از و كرده

 )كننادگان  تاأمين  محيطي ارزيابي و هالي مديريت حمايت محصو ت، براي محيطي داده پايگاه يک نهادن بنا :از اند هبارت تحقيق
Hsu and Hu, 2008..) 

 و پتروشايمي  الكترونياک،  نظيار  چين ، صنايع برخي در سب  تأمين زنجيره مديريت ارزيابي براي را مؤلفه  ،   همكاران و ژو

 بازيافت ي، مشتر با همكاري سب ، خريد داخلي، محيطي مديريت شامل گروه پنج در را معيارها اين ها  ن .كردند شناسايي خودرو

 (.Zhu et al., 2008a)كردند بندي طبقه محيطي طراحي و

 ها  ن .كردند شناسايي تايلند الكترونيک صنعت در سب  تأمين زنجيره مديريت ارزيابي براي را معيارهايي ، همكاران و نينالوان

 (.Ninlawan et al., 2010)كردند بندي طبقه لجستيک و سب  توزيع سب ، توليد سب ، تداركات شامل گروه چهار در را معيارها اين

 متغيرهايي گرفتن نظر در با ها  ن .پرداختند سب  تأمين هرزنجي سازي بهينه به هدفه، چند مدلک ي ارائه با ديگران، و وانگ 

 قتحقيا  مدل زيست، طيمح از حفاظت براي گذاري سرمايه و تأمين زنجيره طول در محصو ت جريان ونقل، حمل ه ينه قبيل از

 (.Wang et al, 2011)دادند توسعه را خود

 زنجياره  سانجش  باراي  هااملي،  ازتحليل استفاده با را شاخص    الكترونيكي، شركت يک روي بر مطالعه با ديگران، و شانگ

 (.Shang et al. 2010)كردند استخراج الكترونيک، صنعت حوزه در سب  تأمين
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 كاهش به ها  ن مدل كه.  پرداختند ي انرژ عتوزي هاي سيستم اقتصادي سازي بهينه به هدفه چند مدلي ارائه با ديگران، و رن

CO2 دارد زيست محيط براي منفي ي هاكه پيامد  شد منجر هاي فسيلي سوختو(Ren et al, 2010.) 

 شاش  ارزياابي  ايان  براي ها  ن .دادند ارائه تأمين زنجيره هملكرد ارزيابي و لسازي مد براي را جامعي رويكرد همكاران، و ايپ

 Ip et)دادند قرار مدنظر را كارايي و سود وري رشد موقع، به تحويل مشتري، كاركنان،ر ايت ر ايت محصول، اطمينان قابليت معيار

al, 2011.) 

 هشات  در را هاا  شاخص اين و ،كردند شناسايي را فروشي خرده حوزه در سب  تأمين زنجيره شاخص   ،   همكاران و كوت اب

 جاي  ايعات و مصرف ونقل، حمل بندي، بسته محصول، ها، ورودي به توجه انرژي، از استفاده محيطي، مديريت هاي سيستم طبقه

 (.Kotzab et al, 2011)دادند

 و با رگ  هااي ت شارك  اغلب كه دريافتند ها ه ينه روي بر سب  مين تأ زنجيره مديريت هاي فعاليت تأثير مورد در پال، و بوز

 خاود  هااي  ه يناه  در چشامگير  كااهش  شااهد  توانناد  مي هايي سياست چنين اهمال با توسعه، و تحقيق قوي هايش بخ داراي

 (.Bose and pal, 2011)شوند

 سب ، تأمين مديريت هاي قابليت مؤلفه پنج تحت و كردند شناسايي را سب  تأمين زنجيره مديريت هاي شاخص تامسن، و  رج

 (.Large and Thomsen, 2011)دادند ارائه كنندگان تأمين با همكاري و كنندگان تأمين محيطي ارزيابي محيطي، تعهد سب ، خريد

 زنجیره تأمین سبز و برنامه ریزی منابع انسانی -3-5

 زنجيره .است استفادهمورد  انرژي از وري بهره و محيطي زيست اثرات بر تمرك  با تامين زنجيره سيستم يک سب  تامين زنجيره

 زنجيره حال، اين با .باشد محيطي زيست تاثير مورد در اطالهات تمام رديابي به قادر سيستم يکقابل دستيابي است اگر  سب  تامين

 مشارف  يكپارچاه  اطالهاات  سيساتم  ERP  . نخواهد بود پذير امكان سازمان در سازماني منابع ري ي برنامه اجراي بدون سب  تامين

 .است شده تمام محصو ت به خام مواد از توليد فر يندهايبر

 محيطي زيست اطالهات ا پيگيري و حفظ قابليتشامل  بايد سب  تامين زنجيره يک براي ERP برجسته توابع از اين، بر هالوه

 حفظ شده، تمام محصو ت به خام مواد از محصول هر براي محيطي زيست گ ارش سازي  ماده ،كنندگان تأمين براي اوليه مواداز

 شخص كنندگان توليد توسط شده استفاده ERP اف ار نرم از پيروي به و ونقل حمل و تداركات مورد در محيطي زيست هاي داده

 .باشد ثالث

 هااي  طار  بخشانامه   مياان  اين در دارد، وجود(EU) اروپا اتحاديهاز  ويژه به   لودگي مسائل با مبارزه برايتالش هاي بسياري 

راه اندازي شده )(EU ETS  )  اروپا اتحاديه انتشار تجاري طر  و(  77 مصوب سال )(RoHS  ) هستند خطرناك مواد محدوديت
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 هااي  فنيال  باي  ،هگا ا  كروم كادميوم، جيوه، سرب،) خطرناك مواد ششتحت بخشنامه محدوديت مواد خطرناك، (.  77 در سال 

Polybrominated دي فنيل اترهايو Polybrominated )تجهي ات، محدود شده است و الكترونيكي توليد فر يندهاي در. 

 از مقدار به درپوش. است متمرك  تجارت ودرپوش  طر  اساس بر اي گلخانه گازهاي انتشار كاهش بر EU ETSبه هبارت ديگر 

 . كرد ستد و داد انتشار مجوز قالب در را  ن توان مي و استمحدود كشور هر از انتشار

به هر حال  اگر تأسيساات ماي خواهاد گااز     . تأسيسات قادر به نگهداري اهتبارات است اما  ن از طر  درپوش پيروي نمي كند

اثار    خطرنااك بلكاه    ماواد  ياا  كربن اثر تنها بنابراين نه.تآمين اهتبار هستند منظور بهبيشتري توليد كند  ن ها مجبور به پرداخت  

 ايان  و باا   هااي  محدوديتسيستم زنجيره تامين هر تأسيساتي به پيروي از  .مانيتورشود كنندگان توليد توسط بايد محيطي زيست

 زنجياره  سيساتم  ايجااد  براي كنندگان توليددر نتيجه . شود گرفته نظر در مشتريان و زيست محيط به مسئوليت هنوان به تواند مي

 هادف،  اين تحقق منظور به. دسترسي داشته باشند تامين زنجيره از مرحله هر در محيطي زيست اطالهات تمام بايد خود سب  تامين

. تاامين  زنجياره  سيساتم  بر محيطي زيست اثرات به توجه با ج ئيات هر رديابي براي است نياز مورد اطالهات يكپارچه سيستم يک

يكپارچاه كارده اسات و باا      هم با را توليد سيستم از اي جنبه هر  ERpاست ،از زماني كه  ERPپاس  به اين سوال  اجرايي نمودن 

 بساياري در  ماؤثر  در هر حال هوامال (. MPS  .)ارشد كارشناسي توليد برنامه از پيروي با سيستم سراسر در داده تعامالت بهاشراف 

بنابراين در ك هميق از اين هوامل جاده را براي رسيدن سيتم يه زنجيره تأمين ساب   . دارد وجود ERP سيستم  مي  موفقيت اجراي

 (.kandananond,2014) .را هموار خواهد كرد

 

 سبز تامین زنجیره رویکردهای -4

 .كند مي مطر  سازمانها /شركتها محيطي زيست مديريت براي را رويكرد سه كوپيكي

 كوشند مي زيست محيط برابر در تعهد حداقل با شركتها اين:  (reactive approach)رويكرد واكنش گرا  - 

 .كنند كمتر خود محصو ت بر را محيطي هوامل اثر و كنند توليد بازيافت قابليت با محصو تي تا

 زيسات  جديد مقررات تدوين به اقدام شركتها رويكرد اين در (pro-active approach):رويكر كنش گرا - 

 و محصاو ت  بازيافات  در پيشاگامي  به متعهد محيط با سازگار نسبتًا منابع از استفاده با و مي نمايند محيطي

 را محصاو ت  بازيافات  و مجدد استفاده مسئوليت شركت رويكرد اين در. مي شوند( پاك)سب  محصو ت طراحي

 .گيرد مي ههده به محيطي خود زيست مديريت از بخشي هنوان به

 محيطاي  زيسات  منفاي  اثرات كاهش به رويكرد اين در(value-seeking approach):رويكرد ارزش گرا  - 

 نسبت زيادي تعهد و شود مي نگريسته شركت وهملياتي وكار كسب استراتژي در استراتژيک نو وري يک هنوان به

 باراي  اي گساترده  مسائوليت  گارا  ارزش رويكرد در. دارد وجو زيست محيط از حفاظت براي سرمايه گذاري به

 كمترين صرف با و سهولت به كه است نحوي به محصو ت طراحي بر مشتمل و شود مي لحاظ نيتام زنجيره

 (.17  ناصري طاهري،)كرد مونتاژ مجددًا و كرد جدا يكديگر را از محصول اج اي بتوان ممكن زمان

                                                           
1 
 master production schedule 
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 سبز تأمین زنجیره مؤلفه های-5

 25سبز طراحی-5-2

 اوليه، مواد كسب در روند را محصول ايمني و انسان سالمت محيطي، زيست شر   كامل بايد شركت كه است معني اين به 

 بازيابي فروش، ساخت، مختلف به اثرات بايد ميان اين در .است منبع در  لودگي از  ن جلوگيري هدف و بگيرد نظر در توزيع توليد،

 هنوان به( 1 بازيافت و مجدد استفاده كاهش،)اقتصاد بازيافت  گ ينه سه از و نموده توجه پايدار توسعه از منظر مجدد استفاده و

 .نمود استفاده تأمين زنجيره توسعه اصلي براي

  2سبز مواد -5-1

 و و سار  نموده مصرف كمتر انرژي و منابع كه دارد اشاره موادي ميشود به ناميده ني  محيطي زيست  گاهي مواد كه سب  مواد

 بهاره  تماام  از تار  ب رگ بسيار سب  وري بهره .شود مين زيست محيط موجب نابودي و بوده سميرغير نمايد، مي ايجاد كمتر صداي

زيسات    اهاداف  باه  رسايدن  باراي  سب  مواد از محصو ت، اصلي هملكرد حفظ كنار در بايد ها شركت بنابراين، .مديريت است وري

 از و مستقل بازيابي سهولت با مواد بايد مواد، انتخاب روند در .استفاده نمايند ها ه ينه كاهش و اقتصادي بازده بردن با  و محيطي

 .شود  انتخاب محيط

  2سبز تولید -5-3

 ساب   نامهاي توليد مختلف، كشورهاي در يا و توسعه مختلف در مراحل .است شده شناخته پاك توليد هنوان به ني  سب  توليد

 ديدگاه با و كاهش  لودگي براي  لودگي از دفاع هاي استراتژي از استفاده به معناي و است همان  ن اصلي معناي اما .است متفاوت

  .باشد مي محيطي زيست و انساني كاهش مخاطرات و توليد راندمان اف ايشي

  2سبز بازاریابی -5-4

 هناوان  باه  بازارياابي ساب ،   و محصول ارتقاء محصول، گذاري قيمت طراحي محصول، و تحقيقات بازار، پژوهش معادل بازاريابي

 همراهي و شركت توسعه زيست، براي محيط از حفاظت با ي ارزش ايجاد زيست، تعادل محيط حفظ براي سب  نظريه از راهنمايي

                                                           
15
 Green design 

16
 3R (Reduce, Reuse and Recycle) 

17
 Green materials 

18
 Green production 

19
 Green marketing 
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 و اقتصااد  توسعه اهداف ميان هماهنگي سب  ايجاد بازاريابي از هدف .است شركت تأمين زنجيره در منافع جامعه و رسوم و  داب با

 گاذاري،  سارمايه  مناافع  مي ان به سب  بازاريابي .باشد كل مي پايدار توسعه ادراك ارتقاء و اجتماهي توسعه و محيط زيست توسعه

نگراناي   ثانيااً  زيسات،  محيط با سازگاري خصوص در جمع  وري اطالهات او ً :شامل نگرانيها اين .باشد مي ني  جامعه نگران منافع

 ماواد  در انتخاب تحقيق بر هالوه محصول از زائد مواد دفع و از محصول استفاده كا ، ونقل حمل محصول، بندي بسته چگونه اينكه

 زيست، محيط با سازگار ارتقاء فروش به توجه ثالثاً، و بوده مؤثر زيست محيط بر و محصو ت كا  كاربردي پيكربندي محصول، سب 

 و گاذاري  قيمات  ساازماندهي  حاال  هين و در زيست، محيط دوستي بر شركت تأثير گسترش در جامعه، سب  و خوب تصوير ايجاد

  .باشد سب  مي تجاري توزيع

  1سبز مصرف -5-5

 كاه  محصاول زائادي   باا  مقابله و استفاده براي زيست محيط با خدمات سازگار و محصول انتخاب در تالش يعني سب  مصرف

 باراي  واقعاي  طاور  بهشوند،  مي ناميده سب  اصطالحاً كه محصو تي از كمي تنها تعداد .باشد مضر زيست محيط براي است ممكن

 قارار  از را  ن كاه  داشته توليد را مراحل از برخي در سازگاري توانايي تنها محصو ت بسياري از .باشند مي  رر بي زيست محيط

 موجاب  معماو ً  بازارياابي  پديده اين .نمايد مي منع محصول همر چرخه كل در زيست دوستدار محيط محصو ت گروه در گرفتن

 ارر   باي  محصاول  مصرف شامل سب  مصرف اصلي سه محدوده .است مضر سب  مصرف براي و شود مي فريب  مشتريان و گمراهي

 كند،  لوده محيط را است ممكن كه محصولي مصرف از اجتناب فر يند مصرف، طي در  لودگي از اجتناب زيست، محيط با سازگار

 باراي  سب  محصول راهنماي مصرف درستي به اگر زيست، محيط با سازگار و تصويرخوب يک با شركت كه نيست شكي .باشد مي

  .نمايد مي جلب را اهتماد  مشتريان باشد، شده مشتريان

 12سبز بازیافت -5-6

اسات   ممكان  كاه  است شركت زائد محصول يا و محصول معني بازيافت به كه است سب  مصرف از قسمت  خرين سب  بازيافت

 جامعاه  در  و محايط  به رساندن  سيب از اجتناب و تر، پايين و   لودگي منابع رفتن هدر از خط نگهداشتن دور .باشد داشته نقص

 بازيافت هاي متفاوت روش .كند مي بازي محصول همر چرخه در نقش مهمي بازيافت .باشد مي سب  بازيافت اهداف از فر يند طول

                                                           
20
 Green consume 

21
 Green recycling 
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 Zhu et .)بكاهاد  را منابع استفاده  از مي ان تواند مي محصول  ايعات بازيافت .كند دايره تبديل يک به را حيات چرخه است ممكن

al., 2007.) 

 
 مؤلفه های زنجیره تأمین سبز -3شکل

 شاخص های زنجیره تأمین سبز -6

  كمحيطي زيست و فني نظر نقطه از اوليه مواد خريد براي  زم استانداردهاي رهايت - 
 

  ك اوليه مواد مصرف كاهش براي  زم  وابط وجود - 
 

 انرژي مصرف بهينه استفاده براي جديد هاي فناوري از استفاده - 
 ك  

  ك  انرژي صحيح مصرف الگوهاي ارائه و  موزش - 

 ك1 انرژي مصرف كاهش براي  زم معيارهاي و  وابط تنظيم  - 

                                                           
22 Webb, 2009, p: 34; Large and Thomsen, 2011, p: 179; Lin, 2011, p: 2. 

23 . Stokes and Tohamy, 2009, p: 8 

24 Zhu et al., 2008b, p: 579; Tseng, 2011, p: 4897. 

25 Zhu et al., 2005, p: 461. 

مدیریت زنجیره تأمین  
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 ك0 محيط زيست و فني نظر نقطه از اب ار و تجهي ات نآ ت، ماشي خريد در  زم استانداردهاي رهايت -1

 و زيسات  محايط   لاودگي  باهث هاكه  ن فرسودگي و عيت بررسي و نآ ت ماشي كاري و عيت مداوم تحليلي بررسي  -0

 ك9 نگردد انرژي با ي مصرف

 درمنابع جويي صرفه اصولي هنظر نقط از توليدي فر يند همليات مراحل تمام تحليلي بررسي -9
 ك1 

 و ريخت و اتالف حداقل كه نحوي به  ايعات و نهايي محصول مواد، ل ونق حمل براي پيشرفته تجهي ات و وسايل وجود -1

7 باشد داشته را پاش
 ك 

 شركت داخل در  ايعات و پسماندها بازيافت -7 
 ك  

 ك  نهايي محصول توسط هوا و خاك  ب،   يندگي -  

   ايعات توسط هوا و خاك  ب،   يندگي -  
 ك 

  بازفراوري فر يند در هوا و خاك  ب،   يندگي  -  
 ك 

   ن مفيد همر اتمام از پس محصول بازيافت -  
 ك 

 ك1 محصول همر بودن طو ني -  

                                                                                                                                                                                            
26
 Zhu et al., 2005, p: 461; Kotzab et al., 2011, p: 664. 

27
 Zhu et al., 2008a, p: 9. 

28
  Zhu et al., 2005, p: 458. 

29
 Rao and Holt, 2005, p: 911 

30
 Zhu et al., 2005, p: 458; Kotzab et al., 2011, p: 664. 

31
  Shue, 2008, p: 20; Kotzab et al., 2011, p: 664; Lin, 2011, p: 2 

32
 Rao, 2004, p: 297. 

33
 Rao, 2004, p: 303 

34
 Rao and Holt, 2005, p: 907. 

35
 Stokes and Tohamy, 2009, p: 8; Bose and Pal, 2011, p: 2; Lin, 2011, p: 2. 

36
 Stokes and Tohamy, 2009, p: 8; Bose and Pal, 2011, p:2 
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 ك0 محيط زيست مسائل زمينه در افراد توصيه و  موزش  -1 

 ك9 تمحيطي زيس مسائل زمينه در پيشنهادها ارائه و پژوهش براي محيطي سازي فراهم  -0 

 شركت از خارج در  ايعات و پسماندها بازيافت  -9 
 ك1 

7 شركت كاري فضاي در (محيطي زيست مالحظات رهايت) سب  فرهنگ ترويج -1 
 ك 

  ك  محيطي زيست استانداردهاي رهايت جهت نظارتي و كنترلي هاي سيستم ايجاد -7 

 ك  كاركنان و كارمندان به رساني اطالع هاي نظام ايجاد -  

  مياني و ارشد مديران توسط سب  تأمين زنجيره از حمايت  -  
 ك 

  محيطي جامع كيفيت مديريت -  
 ك 

IS   777  گواهي داشتن -  
 ك  

 ك1 محيطي مديريت هاي سيستم -  

0 طراحي براي كنندگان تأمين به كمک -1 
 ك 

9 محيطي اهداف براي كنندگان تأمين با همراهي -0 
 ك 

                                                           
37
 Nuttall, 2008, p: 10 

38
 Harris and Crane, 2002 

39
 Shue, 2008, p: 20; Lin, 2011, p: 2. 

40
 Harris and Crane, 2002. 

41
 Chavan, 2005, p:446. 

42
  Zhu et al., 2007. 

43
 Hsu and Hu, 2008, p: 207; Tseng, 2011, p: 4897; Large and Thomsen, 2011, p: 179. 

44
 Zhu and Sarkis, 2004; Vachon and Klassen, 2006 

45
 Chavan, 2005, p:448. 

46
 Chavan, 2005, p:446; Tseng, 2011, p: 4897. 

47
 Zhu et al., 2008a, p: 9. 
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1 محيطي نظر از كنندگان تأمين ارزيابي -9 
 ك 

 ك7 كنندگان تأمين ISO  777  گواهي كنترل  -1 

  سب  بندي بسته -7 
 ك 

 ك  مواد و انرژي مصرف كاهش جهت در محصو ت طراحي -  

  مواد بازيافت و مجدد استفاده جهت در محصو ت طراحي -  
 ك 

  توليد فر يند در خطرزا مواد مصرف از جلوگيري جهت در محصو ت طراحي -  
 ك 

 ك  مشتريان هاي خواسته و نيازها جهت در محصو ت طراحي  -  

 گام های سبز نمودن مدیریت زنجیره تأمین - 

 :زير مي باشد موارد شامل گام ها اين شود، طي بايد گام    زنجيره تأمين نمودن سب  سمت به حركت براي طوركلي به

 محصولك مجدد طراحي( الف

 كارخانهك مجدد پيكربندي (ب

 سب ك كنندگان تأمين سمت به حركت (ج

 مسافت هاك نمودن كوتاه(د

 خدماتك سطح نامه توافق اصال  (ه

 بسته بنديك بهينه سازي (و

 تأمين معكوسك زنجيره فعاليت هاي خصوص در برنامه ري ي(ز

 حملك تحكيم ( 

                                                                                                                                                                                            
48   Rao, 2004, p: 297; Tseng, 2011, p: 4897; Large and Thomsen, 2011, p: 179; Lin, 2011, p: 

2; Hsu et al., 2011, p: 5 

49
 Rao, 2004, p: 297; Large and Thomsen, 2011, p: 179.. 

50
 Zhu et al., 2005, p: 453. 

51
 Zhu et al., 2008b, p: 583; Kotzab et al., 2011, p: 664. 

52
 Avila, 2006; bose and pal, 2011, p: 2. 

53
 Chen and Shue, 2009, p: 668. 

54
 Rao and Holt, 2005, p: 906.. 

55
 Zhu et al., 2008a, p: 9. 
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 كوتاهترك مسيريابي برنامه (ط

 شركاك با هماهنگي (ي

 همرك طول ديد يک ارائه (ك

 (.brody, 2010) غاز (ل

 زنجیره تأمین سبز مدیریت مزایایاهمیت و  - 

 ماواد  ممنوهيات كااربرد   باه  تنهاا  مو اوع  ايان  كه  يد وجود به تصور است اين ممكن تأمين، زنجيره شدن سب  از صحبت هنگام

 حال، اين با .شود مي مربوط زيست محيط به زباله   ينده ها يا انتشار كاهش يا و سمي شيميايي

 بخش هاي تمام شامل  ن منافع نتيجه، در .است يا  لودگي و مصرف كاهش از بيشتر بسيار سب  تأمين زنجيره

 .ميشود سازمان

طبقاه بنادي    مختلاف  گاروه هااي   در جامعاه  و زيسات  محايط  ازجمله تأمين زنجيره مختلف نقشهاي به بسته GSCMم اياي 

 .احساسي و غيرمادي مادي، :شود مي

 مادی مزایای : GSCM باراي  ه يناه هاا   كاهش ،كنندگان تأمين براي پايين تر ه ينه هاي زيست، محيط روي بر كمتر بار 

 .كمک مي كند جامعه براي منابع كمتر مصرف و مشتري براي كمتر مالكيت ه ينه كننده، توليد

  از منظر غير مادي : غیرمادی مزایایGSCM كننادگان  تاأمين  كمتار  رد زيسات،  محايط  براي بدبيني و بر تعصب غلبه به، 

 .نمايد مي كمک جامعه براي بهتر و انطباق مشتري براي تر كننده سرگرم و  سان كننده، توليد تر براي راحت ساخت

 م اياي احساسي  لحاظ از:مزایای احساسیGSCM باراي  بهتار  تصاوير  زيسات،  محايط  باراي  ذينفعاان  انگيا ه  افا ايش  به 

 ماي  كماک  جامعاه  صاحيح  مساير  در صانعت  ايجااد  و مشاتريان  باراي  زندگي بهتر و كيفيت احساس توليدكننده، و كننده تأمين

 (.Duber,2011)كند

 :از هبارتند بپذيرند را سب  تأمين زنجيره مديريت انطباق با و سب  رويكرد بايد ها شركت كه دليلي ده همچنين

 كبازاريابي هداف )الف

 كمنابع پايداري )ب

 كوري بهره اف ايش و ها ه ينه كاهش )ج

 كرقابتي م يت كسب )د

 كتأمين زنجيره فشارهاي و رقابت  )ه

 كريسک كاهش و قوانين با انطباق  )و

 كتجاري نام شهرت كسب  )ز

 كسرمايه بازگشت  ) 

 ككاركنان دلگرمي (ط

 (.Johnny et all,2009) روريات اخالقي(ي
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 تفاود میان مدیریت زنجیره تأمین سبز و سنتی -  

 بار  سانتي اغلاب   هااي  زنجيره ، اينكه اول . مي باشند متفاوت با يكديگر جهاتي از سنتي تأمين زنجيره و سب  تأمين زنجيره

 .دارند قابل توجهي مالحظات محيطي زيست هلل به سب  كه زنجيره هاي حالي در متمرك ند، اقتصادي ارزشهاي و اهداف

 بلكه گسترش يافته، انساني سموم اثرات حوزه در تنها نه شناسي بومنظر  از بهينه و يكپارچه سب ، تأمين زنجيره ديگر، سوي از

 و محصو ت كليدي براي معيارهاي هنوان به شناسي بوم ال امات و دارد توجه ني طبيعي  زيست محيط بر منفي شناسي بوم اثرات به

 در . هساتند  متفااوت  اسااس  از و سانتي  سب  زنجيره در ني  فروشنده و خريدار انتخاب معيارهاي .شود مي گرفته نظر در توليدات

 انتخااب  معيارهااي  از بخشاي  محيطاي  زيسات هادف   ساب ،  زنجياره  در اماا  .مي باشد قيمت غالب، سنتي، استاندارد هاي زنجيره

از  محادودي  بسايار  تعاداد  تنهاا  ميشود موجب ،كنندگان تأمينارزيابي  در محيطي زيست  وابط اين دادن قرار. است كننده تأمين

 تواناد  نميسب   زنجيره يک در كننده تأمين انتخاب در تغيير هرگونه اين رو، از . باشند شده تعريف معيارهاي واجد كنندگان تأمين

  .بيفتد اتفاق سنتي هاي زنجيره سرهت به

 در مقايسه توليد از با تري هاي ه ينه به منجر كه است اين بازار سب  در محصو ت معرفي مورد در اوليه هاي برداشت از يكي

 باه  چشمگيري طور به ميتواند مطلوب ري ي برنامه و ها نو وري دهد مي اخير نشان هاي يافته حال، اين با .باشند مي سنتي انواع با

 بينجامد موارد اكثر در ها ه ينه كاهش

درگيار   كه ، سنتي هاي زنجيره با مقايسه در .شود بايد ارزيابي تأمين زنجيره كل وري بهره ه ينه، مشكالت مؤثر اداره براي . 

 پااييني  ساطح  در ذيريپا  انعطااف  و سارهت  لحااظ  از ساب  نسابتاً   زنجياره  هساتند،  كننادگان  تاأمين  و ماواد  زياادي  تعاداد 

 (.Jogeusen,2005)است

 :گردد مي ارائه سب  و سنتي تأمين مديريت زنجيره بين همده هاي تفاوت خالصهيک  جدول در

 

 تفاود میان مدیریت زنجیره تأمین سبز و سنتی -2جدول 

 

 ها ویژگی مدیریت زنجیره تأمین سنتی مدیریت زنجیره تأمین سبز

 ها ارزشاهداف و  اقتصادی شناسی بومدر  مؤثراقتصادی و 

رویکرد یکپارچه و تأثیر پایین 

 شناسی بوم

 شناسی بوم سازی بهینه شناسی بومدر  مؤثر

 و ارتباط شناسی بوم های جنبه

 بلندمدد

بر اساس قیمت  کننده تأمینتعویض با سرعت 

 مدد کوتاهو ارتباط 

محدودیت انتخاب 

 کننده تأمین

 و قیمت ها هزینهفشار  پایین قیمت وفشار باالی هزینه  باال قیمت وفشار باالی هزینه 

 و سرعت پذیری انعطاف باال پایین

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

1  
 

 سازمان به سمت پذیرش مدیریت زنجیره تأمین سبز یها محرک - 2

 :شوند مي تقسيم اصلي دسته سه به انطباق هاي محرك يا GSCM پذيرش براي ها سازمان بر تأثيرگذار برگ خريدهاي

 

 دولت -2- 2

 777   مانند زيست محيطي انداردهاياست وEPA  1مانند زيست محيط حفاظت مسئول يها سازمان دولتي، لوايح و قوانين

ISO پذيرش براي مهم هاي محرك ازجمله شد، تدوين استاندارد المللي بين موسسه وسيله به 111 سال در كه GSCM در 

 (.Montabon et al,2000)ستها سازمان

 بازار و رقبا -1- 2

 دارناد  نيااز  ها سازمان مشتريان، دادن قرار تأثير براي تحت و است شديد بسيار ها سازمان ميان رقابت امروز، جهاني تجارت در

 سازگاري و بودن زيست محيط دار دوست .دهند قرار رقبا به نسبت برتري موقعيت در را خودشان

 شاركت  باشاند،  شاده  مناد  بهاره  GSCM از رقباا  كاه  درصورتي .است رقبا ساير از تماي  براي راهي محيطي زيست ال امات با

 سيساتم  استقرار براي تصميم روي ني  مشتريان طرفي از .بود خواهد سب  تأمين زنجيره مديريت استقرار براي بيشتري فشار تحت

GSCM كاارگيري  باه  باا   نان نيازهاي ار اي يا مشتريان ر ايت بين ارتباطي است داده نشان تحقيقات برخي .دارند مهمي نقش 

GSCM دارد وجود شركت محيطي زيست هملكرد بهبود و(simoson et al,2007.) 

 سازمان -3- 2

 نشاان  مطالعاات  .است سازمان خود محرك و دهنده سوق هامل مواقع از بعضي كه درحالي هستند خارجي فاكتور با  هامل دو

 (.Stevels,2002)شود ها ه ينه كاهش موجب تواند مي  GSCMاستقرار  كه است داده

 بيشتر دلگرمي انساني منابع مديريت در و تجاري  ايعات، شهرت  و ها   ينده كاهش يا حذف بازده، اف ايش تواند ميهمچنين 

 .شود باهث سب  هاي برنامهاز  را كاركنان

 با چين صنايع در .باشند GSCM كارگيري به دنبال به كند ميوادار  را ها شركت كه است شده انجام يهاي محرك روي مطالعاتي

 :كنناده  تعديل فاكتور سه اقتصادي، هملكرد و سب  زنجيره تأمين مديريت هاي فعاليت رابطه ميان تعيين براي كارخانه    بررسي

 .را نشان داد رقيب مؤسسات فشارهاي قوانين و بازار،

 بازيافات  تاأمين،  چهاار فااكتور ماديريت    داد نشاان  نتاايج  تايوان در الكترونيكي لوازم يها شركت با بررسي ديگري مطالعه در

 (.Zhu et al., 2007)هستند بحراني و مهم محصول چرخه همر مديريت و سازمان محصول،

                                                           
  
 Environmental Protection Agency 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

1  
 

 مطالعه موردی -22

 مارد وال سبز تأمین زنجیره -22-2

 م يات رقاابتي   هناوان  باه  و است(جهان زنجيرهاي فروشگاه ترين ب رگ)مارت  وال موفقيت بناي سنگ تأمين زنجيره مديريت

 گرفتاه  نظار  سيساتم در  كار مادترين  هنوان به طوركلي به ها  ن توزيع سيستم .است مطر  فروشي خرده انبارداري صنعت در اصلي

 تاداركاتي  توابع اگرچه صدها .است كنندگان تأمين با اطالهات گذاشتن اشتراك تأمين به زنجيره مديريت در ها  ن تأكيد و شود مي

 روي بار  شاركت  ايان  در تمرك  تازگي به اما .شود معرفي تداركات و قيمت رهبر هنوان به دهد مياجازه  مارت وال به كه دارد وجود

 شاركت،  ماديرهامل  راستا اين در .بود خواهد محيط زيست با سازگار و "سب " لجستيكي فر يندهاي تصويب ساخت تازه استراتژي

 ايجاد  اايعات  ،تجديدشونده هاي انرژي توسط درصد 77  هر ه :است تأمين زنجيره مديريت در پروازانه بلند هدف به سه متعهد

 .(Adam and Whitnye,2009).زيست محيط و وال مارت منابع حفظ جهت محصو ت فروش و صفر

 حرکت به سمت سبز شدن -22-2-2

 پیشینه(الف

 ازلحاظ تر دوستانهلجستيكي  فر يندهاي ساخت جايگ ين تازه اتخاذ استراتژي با 2000 سال در را مارت وال كنترل اسكات لي

 بار  نظارت تواند مي مستقل طور به سيستم كه يک سازي پياده يعني  ن، اصلي هسته در ،«سب »تداركات .گرفت دست در اقتصادي

 باراي  فشاار  اگرچاه  .محيطاي  زيسات  و استانداردهاي اجتماهي رهايت از اطمينان كسب براي باشد خارجي داشته كنندگان تأمين

 در نظر را پايين خطوط در تحول اثر بايد مارت وال مانند شركت جهاني يک است، مهم بودن زيست محيط دوستدار به شدن تبديل

 كاه  اسات  باودن  ساود ور  و باودن  زيسات  محايط  خاوب  مباشر داشت، توأمان مدنظر بايد اينجا كه هدفي دو درواقع .باشد داشته

 موجاب  مايال  هار  گاالن در  ياک  ازاي باه  ونقال  حمال  ناوگان در سوخت بهبود سنجش تأثير محاسبه با اسكات .نيستند جهت هم

 .شود مي هرسال در د ر ذخيره 777،777،   از بيش وري بهره

 بعدی سطح(ب

 ترويج به  غاز مارت وال شدند، محيطي زيست هاي پيشرفتبا  محصو ت ارائه مدهي فروشندگان كه هنگامي

 ماديريت زنجياره   و هملياات  هميقاً كه پايداري استراتژي دنبال نمودن به نياز همچنين .نمود سب رنگ برچسب با محصو ت

 كال  در باياد  ماا "اساكات،   لاي  گفته به .شد تنظيم  77  سال در برساند، اهداف خود به را  ن و نمايد درگير را مارت وال تأمين

 و محيط روي خود اثر از درصد 7  به را خود شويم، متمرك  خود همليات روي تنها اگر ما .شويم شناخته رسميت به ارزش زنجيره

 هنوان به را ارزش زنجيره كل بايد خاطر به همين مارت وال رهبري   ".ايم نمودهمحدود  خارج در فرصت موجود از درصد 17 حذف

وال  تواناايي  تارين  ب رگ ،وتحليل تج يه براي متريک ايجاد .كند ارزيابي توزيع هاي سيستم طريق از پايداري سازي پيادهبراي  اب اري

 باا  پيشرفت واقعي براي هاي تالش از حمايت به قادر را  ن و شود مي جهاني كنندگان تأمين و شركت همليات بر نظارت براي مارت

 .كند مي محكم و توجه قابل اطالهات

 بلندپروازانه اهداف(ج
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 از بايش  كارمناد در   /  از بايش  توزياع  خصاوص  در خود اولين گ ارش مارت وال مديرهامل و رئيس ،  77  سال اواخر در

 بر  ن مثبت تأثير در وال مارت جديد پايداري ابتكار مورد در اي خالصه گ ارش همچنين .داد ارائه را كننده تأمين و فروشگاه 1777

 شامل خالصه طور به مارت وال بلند پروازانه اهداف .شد ارائه جهان در شركت نو ورترين به شدن تبديل منظور به زيست محيط روي

 :است زير موارد

 شودك تغذيه تجديد پذيردرصد  77  باانرژي ن ديک بسيار  ينده در  - 

 صفرك  ايعات ايجاد  - 

 :است زير موارد شامل درواقع اهداف اين كه زيست محيط و مارت وال منابع حفظ جهت محصو ت فروش - 

 برابر دو و سال سه طول در درصد    مي ان به وال مارت ونقل حمل ناوگان در سوخت راندمان اف ايش  -الف

 سالك 7  طول در  ن شدن

 سالك 0 در درصد 7  مي ان به اي گلخانه گازهاي كاهش -ب

 سالك 0 در درصد 7  مي ان به ها فروشگاه در انرژي مصرف كاهش -ج

 سالك سه طول در درصد    مي ان به ها باشگاهو  متحده ايا ت هاي فروشگاه از جامد  ايعات برش  -د

 به ن ديک جويي صرفه دارد، نگه موتور بدون سرد را باري تواند مي با  كه باقدرت يخچال دار و برقي دي لي كاميون خريد  -ها

 شود سال يک در CO2 لودگي از  تن 77،777 بردن بين از موجب شود مي زده و تخمين سوخت هاي ه ينه در د ر777،777، 0

 ك

 شدك جهان در  لي خريدار پنبه ترين ب رگ شركت اين گذشته، سال .از كشاورزان ارگانيک پنبه خريد براي ساله پنج تعهد -و

 دريايي انجمن نظارت با وحشي شده گواهي غذاهاي دريايي حمل به تنها   7  سال در اينكه قول -ز

 استك شده داده اختصاص صيد، از زندگي اقيانوسي تخليه از جلوگيري جهت گروه يک .بپردازد

  .توشيبا سازگار هاي رايانه مانند (RoHS)هفته  12 از خطر دور  مانت با اجسام و مواد (فروش و) خريد - 

 وال اين موارد، از يک هر رساندن انجام به اما برسد به نظر ب رگ ليست خيلي يک مانند شركت، يک براي است ممكن هرچند

 .دهد ميقرار   ينده براي خوبي رقابتي موقعيت در را مارت

 پایدار ارزش شبکه( د

 كارمنادان و  ،غيرانتفااهي  يهاا  ساازمان  دولتاي،  يهاا  ساازمان  افا وده  ارزش هااي  شابكه  ساخت حال در مارت وال كه درحالي

 .است  ن تأمين زنجيره نمودن "سب " براي كنندگان تأمين

 سود حاشيه اف ايش با سوددهي اف ايش ني  و محيطي زيست اثرات و كربن كاهش حال در شبكه روش از استفاده با شركت اين

 اين به مارت وال ،تازگي به .قرارداد سود و رشد تأمين، زنجيره همليات انجام روي بر را خود تمرك  مارت وال ها سال براي .است ني 

 دستيابي در كه اصلي هاي شبكه شناسايي و زيست محيط تأثير حداكثر با مناطق توسعه براي را خارجي سهامداران كه رسيد نتيجه

 را اطالهاات  كنندگان مشاركت اف وده، باارزش هاي شبكه اين در مشاركت براي هوض در .كند امتحان ،كند مي كمک اهداف اين به

 بهبود اقتصادي منافع كسب" پايداري، و وكار كسب استراتژي مواقع بعضي .كرد خواهند دريافت مارت وال در همليات يک هنوان به

 به شبكه اهضاي پايداري، راهبرد اول سال پايان در .شود مي هنوان "اجتماهي و محيطي زيست پيامدهاي توسعه از
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 .شدند مواجه مارت وال مرك  چند ايجاد توسط توليدشده سود با معادل جويي صرفه

 بر مبتني تعامل طريق از اف وده ارزش توليد از مكان تغيير يک مارت وال توسط شده دنبال وكار كسب پايداري راهبرد مرك  در

 ماارت  وال فاوق،  هااي  شابكه  طرياق  از .اسات  ايجادشاده  ذينفعان ساير و كنندگان تأمين غيرانتفاهي، يها سازمان با روابط قيمت،

 .كناد  مي كمک محيطي زيست مسائل به رسيدگي براي هايي راه دريافتن فروشان خرده به كه  ورده دست به سيستم انداز چشم يک

 ايان  دليال  و  ورند مي دست به خود هاي مأموريت دليل به ب رگ جهش غيرانتفاهي هاي شبكه اهضاي ،كنندگان تأمين اين ازاي در

 باه  ماارت  وال باا  ن دياک  روابط كه بيشتر ثبات از تنها نه همچنين توليدكنندگان .بود خواهد مارت وال در همليات مقياس جهش

 رساد  ماي  نظار  باه  .شوند مي مند بهره ني  مارت وال غيرانتفاهي شركاي حمايت و هدايت از بلكه ،شوند مي برخوردار  ورد مي ارمغان

 باياد  كه چي ي اولين .بياورند فشار گسترش به قادر و پايدار هاي شبكه اين ايجاد منظور به دقت با بايد مارت وال پايداري استراتژي

 و هر ه بين تعادل مديريت به قادر بايد همچنين ها  ن .است ه ينه داشتن نگه پايين شود انجام دقت با ها همكاري اين مديريت در

 ماارت  وال شابكه،  در غيرانتفاهي يها سازمان تعدد دليل به ،درنهايت .شوند ها فروشگاه در معمولي "سب  غير" و "سب " محصو ت

 محيطاي  زيسات  اثارات  در ب رگ كاهش براي اهتبار كسب به قادر است ممكن فردي هاي گروه .كند مديريت را ها همكاري اين بايد

 اين درنهايت .شوند مشكالت از برخي باهث است ممكن خود، تأثير دادن نشان در ها گروه اين توانايي هدم زمان، باگذشت .نباشند

 .شود ها شبكه از غيرانتفاهي هاي گروه خروج به منجر تواند مي مشكالت

 شدن سبز سمت به حرکت برابر در موانع-22-2-1

 :است مواجه مانع سه با ،"سب " ابتكارات به بخشيدن بهبود و ها شبكه اف ايش براي تالش در مارت وال

 كه ينه اف ايش  - 

 كمطلوب زير محصو ت بندي طبقه - 

 .كارخانه كار شرايط از انتقاد- 

 محدودي تعداد به يافته اف ايش وابستگي با .دهد قرار مدنظر همومي شهرت دليل به طورجدي به را ها چالش اين بايد مارت وال

 كه درزماني خصوص به شود، مواجه باريک هر ه دليل به پايه قيمت اف ايش با است ممكن مارت وال ،شده انتخاب كنندگان تأمين از

 كاه  جديادي  محصاو ت  سااخت  براي را هايي فرصت است ممكن مارت وال كمتر كنندگان تأمين با همچنين، .باشد محدود منابع

 .بدهند دست از را زيست محيط با سازگاري ليكن بخواهند است ممكن مشتريان

 ماديريت  نيا   را خاود  تاأمين  زنجياره  مديريت در "سب " اف ايشي تغييرات .دهد مي ادامه نو وري به كه درحالي بايد مارت وال

 (.Fortes,2007)داد خواهد ادامه محصول بندي طبقه خطوط انتخاب در مارت وال فشار به غيرانتفاهي شركاي از يک هر .نمايد
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 CISCO سبز تأمین زنجیره   -22-1

 دیدگاه -22-1-2

CISCO (اي شبكه تجهي ات توليدكننده شركت) اوليه طراحي از سب ، تأمين زنجيره خصوص در نگر كلي رويكردهاي  داراي 

 اثارات  كااهش  باراي  متقابال  تقسايم  هااي  برناماه  رهباري  و اساتراتژي  توساعه  درحاال  شاركت  اين .است بازيافت و همر پايان تا

 .باشند مي زير موارد شامل كه بوده تأمين زنجيرهاي هاي شيوه ني  و خود محصو ت همر چرخه طريق از محيطي زيست

 كونقل حمل هاي ه ينه و بندي بسته ساخت، خام، مواد كاهش حين در وري بهره و طبيعي منابع از حفاظت اف ايش (الف

 كتحويل هاي ه ينه و بندي بسته محصول، طراحي بهبود طريق از  ايعات كاهش(ب

 .طرخ بالقوه مواد از استفاده حذف يا كاهش (ج

 سبز تأمین زنجیره-22-1-1

CISCO به و  ايعات كاهش و ايمني و انسان سالمت در اجتماهي مسئوليت  از كه جهاني جامع تأمين زنجيره هاي شيوه از 

 :از اند هبارت CISCO در سب  تأمين زنجيره هاي طر  جريان .برد مي بهره ،دهد مي اطمينان  ن رساندن حداقل

 نماايش  باهدف تأمين زنجيره سراسر در پرخطر پذيرش تضمين روند يک  (PCAP 0)محصول  پذيرش تضمين فر يند( الف

 خطر ارزيابي به قادر  را  CISCO رويكرد اين .است  CISCOمحدود در محصو ت  مواد استفاده از جلوگيري در مقتضي تالش

 .سازد مي كننده تأمين موفقيت هدم

 مواد از استفاده نمودن مستند و نظارت براي است هملي تأمين  زنجيره سراسر در تأمين نجيرهز RoHS 9برنامه اهتبار  ( ب

 توسط صادرشدهخطرناك  مواد مصرف از جلوگيري بخشنامه RoHSتوسط  تأمين زنجيره در كنترل تحت شده شناسايي شيميايي

 در قاوانين  مانناد  جديد، ال امات بر وردن براي تالش در ني  و ها بخشنامه دو هر با كامل  در تطابقCISCO .اروپا و چين اتحاديه

 .كشورهاست ساير

 و CISCO خطاوط  سارب  بادون  برناماه  ساازي  پيااده  .زد كلياد  770 ژانوياه  در را خاود  سارب  بدون برنامه CISCO( ج

 زنجياره  كااري  لحيم در سرب حذف  CISCO هدف  .داد خواهد CISCO انتقال سرب بدون كاري لحيم به را مرتبط هاي سيستم

 .است   7  سال تاو ادوات مربوطه  CISCO  مربوطه محصو ت همه براي تأمين

 .است محيطي زيست اهداف نيل به كمک براي سازماني مشتري با همكاري در توسعه (د

ODS)  اوزون  يه مواد مخرب تمامي بردن بين از به همچنان CISCO( ها
  

  .دارد تمرك  تأمين زنجيره از (

                                                           
57
 Product Compliance Assurance Process 

58
 Restriction of Hazardous Substances 

59
 Ozone Depleting Substances 
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 محصول طراحی و سبز تأمین زنجیره  -22-1-3

 مرحله در محيطي زيست مالحظات شامل خود محصو ت محيطي زيست اثرات كاهش براي CISCOتعهد 

 :مانند است، محصول توسعه و طراحي

 تقا اي كاهش يا حفظ طريق از محصول هملكرد بهبود براي راهي مستمر جستجوي :انرژی وری بهره (الف

 .است انرژي

 محيطاي  زيسات  اثارات  و محصاول  ه ينه كاهش منظور به مواد بندي دربسته نو وري به تعهد :محصوالد بندی بسته ( ب

 مفيد بازيافت قابل و زيست محيط با سازگاري طريق از محصول بازده براي تواند ميهمچنين   CISCOمحصول  بندي بسته .است

 .باشد

 

 بردهاي پردازنده و شبكه رابط از  سان ارتقا اجازه سيستم، براي طراحي هاي پيمان روش كارگيري به :ارتقاء برای طراحی(ج

 هناوز  پايش  ساال  7  در شاده  سااخته  شاساي  كاه  است معني بدان اين .دهد ميرا  موجود هاي سيستم شاسي از استفاده ادامه و

 با سازگار دفع در سهولت و طول زمان در كمتر  ايعات توليد موجب محصول، همر ارتقاء اف ايش هاي ويژگي .هستند مورداستفاده

 .گردد مي زيست محيط

 

 اينكه و فر يند توليد در ها  ن مونتاژ چگونگي مواد، سطح در CISCOمحصو ت  به توجه شامل :بازیافت برای طراحی(د

 جداسازي سهولت مواد، تنوع از هبارت مالحظات .شود ميشوند  انداخته دور درنهايت ها  ن چگونه

 بخاش  در دهناده  اتصاال  محال  در پيچ از استفاده بازيافت براي طراحياز  اي نمونه .است دفع / زندگي پايان نگراني و قطعات،

 .ترباشد ساده بازيافت براي  ن ريختن هم به و يا محصو ت اين مجدد استفاده كه است، مونتاژ

 بنادي  بساته محصاو ت و   محيطاي  زيسات  اثارات  كه قطعات مواد و تركيب براي هايي فرصت شناسايي :مواد در نوآوری (ه

CISCO دهد كاهش طوركلي به را  .CISCO از محصاو ت  كننده نگران مشابه مواد ديگر كاهش و ممنوع مواد متعهد به حذف 

و اجاازه بازيافات    محصاول  همار  گساترش  كاارايي محصاول،   افا ايش  قابليت اطمينان، و كيفيت بهبود باهث همل اين .است خود

 (.cisco.com)شود مي در پايان همرCISCO بندي بستهمحصو ت و 

22-3- Hay Day  تأمین سبز رهیزنجمثالی برای  
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ياک   ي تجرباه  كاه   اسات  اندرويد هامل سيستمو كشاورزي براي  داري م رههسبک استراتژيک  هاي بازييكي از پرطرفدارترين 

در !  ورد ماي و تجارت روزمره محصو ت را در اسمارت فون و يا تبلت اندرويدي شما باه ارمغاان    انگي  هيجانزندگي روستايي بسيار 

داده  هاا  تاوت و انواع  ها ميوه، ها سب ييک كشاورز فرصتي براي پرورش انواع محصو ت كشاورزي همچون  هنوان بهبه شما  بازياين 

خود را سر و سامان ببخشيد و براي رشد بيشتر محصو ت و در مد بيشتر م رهه ي شخصي خاود را باا    ي م رههكه بتوانيد  شود مي

 .اب ارهاي متعددي كه در اختيار داريد، تجهي  نماييد

در مد ايجاد كنيد و براي   وردنشما مي توانيد به  ساني انواع كارخانه هاي توليد قند و لبنيات، نانوايي و غيره را براي به دست 

مختلاف را   هااي  مكانانواع  توانيد ميشما ! مختلف بگذاريد و يا در روزنامه تبليغ كنيد هاي فروشگاهمحصو تتان را در  ،فروش بيشتر

را درون مكاان  ن بگذارياد و باا پارورش اناواع       هاايي  مار  ، مار   تخمبراي در مد از طريق فروش  مثالًبراي گسترش م رهه بسازيد 

باه   شادن  تباديل به كسب در مد بپردازيد و تا به هدف نهايي خاود كاه    …حيوانات ديگر همچون سگ، اسب، خوك، گوسفند، گاو و

 .از بازي دست نكشيد ايد نرسيدهكشاورز نمونه خواهد بود، 

 :آن با زنجیره تأمین سبز قیتطب و Hay Day  یدار مزرعهبازی  یها یژگیوبرخی از -22-3-2

 ك ن است كننده تأمينخود  درواقع كه خودتوليد انواع مواد غذايي خوشم ه با استفاده از مواد طبيعي موجود در م رهه * 

 ونقال  حمل و اي جادهكنار  هاي مغازهتازه و گذاشتن براي فروش در  هاي م رههسالم با توليد انواع مواد غذايي از  خريدوفروش* 

 كاز توليد به مصرف  نوهي به سان و 

 كلجستيک معكوس   راستفاده *

 كقند و يا بافندگي ي كارخانهمختلف براي كسب در مد و گسترش م رهه مانند  هاي كارخانهساخت انواع * 

 كدوست دار طبيعت بودن است  دهنده نشاناين بازي * 

 كزنجيره تأمين سب  لحاظ شده است مراتب سلسلهبازي تمامي  اين در* 

 م رههك روي برمختلف براي بهبود و كار  اب ارهايدر دسترس بودن انواع *

 كبرداشت باقابليتمختلف و گندم براي كسب در مد  ها سب يامكان كاشت انواع * 

 .ساختمان و غيره  مي ي رنگميوه و انجام كارهاي ديگر همچون   وري جمعامكان ايجاد انواع درختان براي  *
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 یریگ جهینت -21

 مديريت .است مورداستفاده انرژي از وري بهره و محيطي زيست اثرات بر تمرك  با تأمين زنجيره سيستم يک سب  تأمين زنجيره

 و انتخااب  محصاول،  طراحاي  مراحال  تمام در محيطي زيست ال امات با تأمين زنجيره مديريت ندهكن يكپارچه  ،سب تأمين زنجيره

 مصارف  و بازيافت مديريت مصرف، از پس با خره و مشتري به تحويل انتقال، و توزيع فر يندهاي ساخت، و توليد اوليه، مواد تأمين

 تاأمين  زنجياره . است تأمين زنجيره كل هملكرد بهبود با همراه منابع و انرژي مصرف وري بهره مي ان كردن بيشينه منظور به مجدد

 موفاق  هاي استراتژي از)تماي  استراتژي( محصو ت توليد در نو وري و ها ه ينه كاهش استراتژي م اياي از يمند بهره دليل به سب 

 ياک است اگار   دستيابي قابل سب  تأمين زنجيره  .شود مي محسوب اخير هاي سال در توليدي يها شركت در رقابتي م يت كسب در

 منابع ري ي برنامه اجراي بدون سب  تأمين زنجيره ،حال بااين .باشد محيطي زيست تأثير مورد در اطالهات تمام رديابي به قادر سيستم

 .نخواهد بود پذير امكان سازمان در سازماني

 و شد خواهد منجر كيفيت اف ايش و ها ه ينه كاهش ،تأخير زمان كاهش خدمات، و كا  تر سريع تحويل به سب  تأمين زنجيره

 .شد خواهد منتهي رقابتي م يت به سب  محصو ت هر ه دليل به مشتريان براي بيشتر اف وده ارزش ايجاد با
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