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 چکیده 

 صنایع در رقابتی مزیت کسب با سبز تأمین زنجیره مدیریت بین رابطه بررسی پژوهش، این از هدف

 هایمؤلفه و ابعاد گرفته،انجام تحقیقات به مراجعه با منظور بدین. باشدمی مشهد شهر متوسط و کوچک

 متغیرها، این مبنای بر و شد شناسایی رقابتی مزیت کسب سبز، تأمین زنجیره مدیریت مفهوم با مرتبط

 تأیید مورد مدیریت، رشته نخبگان طریق از آن روایی و گردید طراحی سؤال 54 بر مبتنی ایپرسشنامه

 مزیت کسب سبز، نتأمی زنجیره مدیریت برای ترتیب به الذکرفوق هایپرسشنامه پایایی و گرفت قرار

 تمامی پژوهش آماری جامعه. باشندمی 6/0 از باالتر که( 67/0 ،28/0) کرونباخی آلفای دارای رقابتی

 تعداد که باشدمی مشهد شهر متوسط و کوچک صنایع از غذایی صنایع هایشرکت بازاریابی مدیران

 برای کوکران فرمول از استفاده با نمونه حجم که باشدمی 0000 از بیش تعداد و نفر 5258 حدود مدیران

 معادالت سازیمدل از تحقیق این هایفرضیه آزمون برای همچنین،. باشدمی نفر 475 برابر مدیران

رابطه معنادار و  تأیید دهندهنشان حاصل، نتایج و شد استفاده لیزرل افزار نرم از استفاده با ساختاری

با  (طراحی محصول سبز، تولید سبز، بازیافت سبز) آن ادابع و سبز تامین مثبت بین مدیریت زنجیره

 .باشدمی رقابتی مزیت کسب
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 مقدمه  -0

 درواقاعشاد کاه  یمعرفا (0997)در ساال  یشیگانم یالتیا دانشگاه یتأمین سبز توسط انجمن پژوهش صنعت یرهزنج یریتمد

 تأمین سبز از منظر چرخه عمر یرهزنج یریت. مد(80: 0490نژاد، است )نیک زیستمحیطبرای حفاظت از  ینینو یریتمدل مد

 و ، اساتفاده از محصاولونقالحملفارو  محصاول و  محصاول، و سااخت یطراح یه،مراحل از مواد اول یشامل تمام محصول

را  محیطیزیسات یمنف یراتتأث تواندمیتأمین و فناوری سبز، شرکت یره زنج یریت. با استفاده از مدباشدمیمحصوالت  تیافباز

کاه در  محیطیزیساتو  یاقتصادی، اجتمااع هایچالش یلبه دلیابد.  دست کاهش داده و به استفاده مطلوب از منابع و انرژی

 ایان راهبارد ساازمان بار یهای آن و طراحاو تمرکز بر خواسته گراییمشتری یکردرو نمود،یم تهدید را هاسازمان یراخ یدهه

پور و )شافیع اسات دادهازدسات هاادر ساازمان یرقاابت یاتمز یجاادخاود را بارای ا یت( قابلیاندر مشتر یترضا یجاداساس )ا

 یال، اماروز باه دلشادمی محسوب زمانسا یرقابت یتعامل مز گراییمشتریی گذشته . اگر در دو دهه(4: 0494پور، اسماعیل

محصاول،  ین. مشاتری هماواره بهتارانادگرفتهتمرکاز فاصاله  ایان از هاساازمان گرایی،مشتری یقاز طر ایجادشدههای چالش

باا  کاه یادگرد یندهاییمحصوالت و فرا یدو تول زیستمحیط ینگر  باعث آلودگ ین. اخواستمی آن را ترینسریعو  ترینارزان

اقتصاادی،  یحاوزهدر ساه  پذیریمسائولیت بقاای خاود را در هاساازمانراساتا  ینهماهنگ نبوده است. در هم ستزیمحیط

 جاایگزین« سابز ینتضام» باا عناوان یساختارهای ساازمان یجادسازمان و ا . نگر  سبز دراندیافته محیطیزیستو  یاجتماع

 (. 04: 0490 )ایمانی، اندشده «یفیتک ینتضم» یلاز قب یواحدهای سازمان

چگوناه  وجود دارد؟ و زیستیطکنیم که چه نیازی به این نوع از ترکیب بین تجارت و محبا این سؤال آغاز میبحث را بنابراین  

فارو ،  تولیاد و عاالوه بار ساودآوری و علم تجارتکرد که روزی شاید کسی تصور نمی شد که نیاز به این ترکیب پدیدار شد؟

 و حفا  بارای هاسازمان که گردیده باعث اطالعات آوریفن توسعه و اقتصاد شدنجهانی نیز باشد. دهکننمصرفنگران سالمت 

و اساتول،  0پیدا کارد )باوک  اهمیت تأمین زنجیره مدیریت اساس این بردند. بر پی مشتریان نیاز ارضای اهمیت به بقای خود

 هماهناگ و یکپارچاه صاورتبه تاأمین زنجیاره م اعضاایتما هدایت شامل تأمین زنجیره (. در گذشته مدیریت5080: 8006

 خدمات، و کاال ترسریع تحویل دنبال به تأمین زنجیره مدیران و بود بیشتر سود وری وبهره ارتقای عملکرد، جهت بهبود باهدف

 تخریاب و ماعیهای اجتهزینه اهمیت و تأمین زنجیره محیطیزیست عملکرد بهبود اما بودند، کیفیت و افزایش هزینه کاهش

محیطی زیسات اساتانداردهای اخاذ برای دولتی مقررات فشار با(. 46: 0992، 8)بیرو و همکاران گردیدنمی لحاظ زیستمحیط

 تأمین مفهوم زنجیره زیست(بر محیط مخرب اثر سبز )بدون محصوالت عرضه برای مشتریان تقاضای فزاینده رشد و طرفازیک

 و مطلوبیات ایجااد طریاق از پیشارو هاایشارکت در سابز تأمین مدیران زنجیره امروزه. اختس پدیدار را آن مدیریت و سبز

 در خاود محیطای عملکرد بهبود و سبز لجستیک از تا کوشندمی تأمین سراسر زنجیره در محیطیزیست منظر از رضایتمندی

 (.087: 0490ببرناد )الفات و همکااران، سود  پایدار، رقابتی مزیت کسب جهت راهبردی سالح یک عنوانبه تأمین زنجیره کل

کنندگان باه خریاد محیطی مانناد ساوراش شادن الیاه اوزن و عالقاه مصارفاهمیت توجه به مسائل زیسات به توجهبنابراین با

های پوستی لزوم توجه به مقوله مدیریت زنجیره سابز بیماریزیست برسانند و افزایش محصوالتی که کمترین زیان را به محیط

تواناد می دنشو ختهداپر آن به گرا که ستا مینز روی در صلیا مشکل زیساتمحیط گیدلوآ وزه،مرازپیش آشاکار اسات. ابیش

 .دارد ریفو توجه به زنیا که ستا اردیمو از یکی اهو گیدلوآ ،گیهادلوآ اعنوا از .دشو بشر عنو اضنقرا به منجرطور باااالقوه باااه

، مواجااه شدید مشکل با را دممر کثرهااوا اساات کااه ا در دموجو ایگلخانه یهازگا ارمقد یشافزا اتثرا از نیز مینز نشد مگر

 (. 4: 0490دارد )رضائی،  نیاز بیشتری به بحث موضوع اینکند می

 

 یابد تغییر محورتقاضا بازار به ایگسترده شکل به محوربازار عرضه گردیده باعث اطالعات آوریفن توسعه و اقتصاد شدنجهانی

پیدا  اهمیت تأمین زنجیره مدیریت اساس این بردند. بر پی مشتریان نیاز ارضای اهمیت به بقای خود و حف  برای هاانسازم و
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 بلکه است، نهایی محصول مشتری یعنی به چسبیده موجودیت آخرین توسط فقطنه مشتریان عالیق و نیازها ارضای زیرا کرد،

تواند در لذا یکی از فرایندهایی که می (.5049: 8006، 0گیرد )بوک  و استولمی باالدست، صورت کنندگانتأمین سایر توسط

هر سازمانی برای مدنظر قرار دادن این مهم و اعمال آن در کلیه فرایندهای کاری مؤثر واقع شود، مدیریت زنجیره تأمین است، 

رگیر در ارائه محصول نهایی به مشتری های دای از فعالیتمدیریت زنجیره تأمین، مدیریت و هماهنگی یک شبکه پیچیده

که اشاره به تدارکات سبز، تولید سبز، توزیع  باشد. فراتر از این تعریف، با اضافه کردن کلمه سبز، مدیریت زنجیره تأمین سبزمی

بردن یا ین(. ایده مدیریت زنجیره تأمین سبز ازب02: 8000، 8گردد )نینالوان و همکارانسبز و لجستیک سبز دارد، معرفی می

ای، شیمیایی/ خطرناک، مواد زائد جامد( در امتداد زنجیره تأمین است. انرژی، تولید گازهای گلخانه)به حداقل رساندن ضایعات 

اتحادیه اروپا( و ژاپن تبدیل به یک )متحده، اروپا ویژه در ایاالتهای مشتری بهزیست تحت قانون و دستورالعملمسائل محیط

هایی برای عنوان یک نوآوری مهم، به سازمان در توسعه استراتژیبه 4(GSCM)ی تولیدکنندگان شده است. نگرانی مهم برا

کند محیطی خود کمک میمحیطی و باال بردن راندمان زیسترسیدن به اهداف مشترک سود و بازار، با کاهش خطرات زیست

 بین رابطه وکیف و تأثیر  و کم است، آن به پاسخ پی در وهشاین پژ که سؤالی ترینعمده(. 446: 8004، 5)هروانی و همکاران

 زنجیره مدیریت رابطه در جهت تحقیقی امروز تا که جهتاست. ازآن کسب مزیت رقابتی سازمان و سبز تأمین زنجیره مدیریت

 است، گرفتهن مشهد، صورت شهر متوسط و کوچک در صنایع موضوع اهمیت به پرداختن کسب مزیت رقابتی و با سبز تأمین

ومسئله اصلی پژوهش که آیا مدیریت زنجیره تأمین سبز با  نموده مزبور، کاو  صنایع در این تأثیر را حاضر، پژوهش بنابراین

 .دهدرا مورد بررسی قرار می دارد؟رابطه کسب مزیت رقابتی در صنایع کوچک و متوسط شهر مشهد 

 های پژوهشفرضیه .8

 فرضیه اصلی پژوهش: .8-0

 رابطه معناداری وجود دارد. بین مدیریت زنجیره تأمین سبز و کسب مزیت رقابتی ول پژوهش:فرضیه اصلی ا

 پژوهش:های فرعی فرضیه .8-8

 بین طراحی محصول سبز و مزیت رقابتی رابطه معناداری وجود دارد. فرضیه فرعی اول:

 بین تولید سبز و مزیت رقابتی رابطه معناداری وجود دارد. فرضیه فرعی دوم:

 بین بازیافت سبز و مزیت رقابتی رابطه معناداری وجود دارد. فرعی سوم:فرضیه 

 تحقیق: پیشینه .4

ارائه مدلی جهت عوامل مؤثر بر مادیریت زنجیاره تاأمین سابز باا در پژوهشی تحت عنوان (، 0494شفیع پور و اسماعیل پور، )

بعدی است که در ایان مادل بار  04مدل مفهومی پرداختند که نتایج حاکی از ارائه یک  رویکرد بررسی متون و مطالعات جدید

محیطی مشتریان و تولید سبز تأثیر بیشتری را های زیستزیست، نگرانیطبق نظرسنجی به عمل آمده عوامل حفاظت از محیط

 تحات ایمقالاه ( در0498انوری رساتمی و همکااران )بر موضوع داشته و توجه محققان را بیشتر به خود معطوف کرده است. 

فازی نشان دادند کاه توجاه باه پانج معیاار  AHPوان ارزیابی مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت نشر بر اساس رویکرد عن

کننده سابز و تولیاد سابز، صانایع را ملازم باه محیطی مشتری، استراتژی سبز، انتخاب تأمینهای زیستزیست، نگرانیمحیط

 ارزیابی چارچوب ای تحت عنوان ارائه( در مقاله0498) همکاران و زنچیرچیسازی مدیریت زنجیره تأمین سبز کرده است. پیاده

 یزد نشان دادند کاه استان نساجی و فوالد کاشی، صنایع در رویکرد فازی و محیطی عملکرد اساس بر تولیدی صنایع بودن سبز

 و تاأمین شاامل کلای معیاار پنج قالب در تأمین گیری چند معیاره ی فازی، سبز بودن زنجیرهبا استفاده از رویکردهای تصمیم

( در 0490پاور و همکااران ) یار ا .است شده ارزیابی سبز، بندی بسته و سبز نقل و حمل سبز، تولید سبز، طراحی سبز، خرید
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 «یفاز یماتلسبز در صنعت خودرو با استفاده از رو  د ینتأم یرهزنج یریتمؤثر بر مد یارهایمع یبررس»تحت عنوان  یامقاله

 یاساتعبارتناد از : س یارانا یسابز در صانعت خاودرو ینتأم یرهزنج یریتمد یتکه پنج شاخص با اهم یدندرس یجهنت ینا به

 ینپاک تار و سابز، ارتبااؤ ماؤثر با یدتول ی،داخل محیطییستز یو مصوبات و توافقنامه ها یدولت ی،الملل ین، بمحیطییستز

سابزدر صانعت  ینتاأم یارهزنج یریتتحقق مد یاتمقتض»(، 0490)مکاران و ه الفت .کنندگان و تصور سبز ینها و تأمشرکت

 ینتاأم یار زنج یریتباه ماد یابی( الزم جهت دستیجها، موانع، اقدامات، نتا)محرک ییپژوهش به شناسا ین. در ا«یخودرو ساز

سابز،  ینتاأم یارهنجز یریتباه ماد یابیجهت دسات زمپرداخته شده است. سپ  اقدامات ال یرانا یسبز در صنعت خودرو ساز

باه  یایاقادامات اجرا یتخبرگان گذارده و در نها یپرسشنامه به نظر سنج یقشدن از طر یینها یاقدامات برا یناسترا  شد و ا

 ،«زیساتیطمح یبارا یطراحا» یایاز آن اسات کاه اقادام اجرا یحااک یجشد. نتا یبند یتاولو یفاز TOPSISکمک رو  

 .باشندیاول تا سوم م یتاولو یدارا یببه ترت «یعاتضا یریتمد»و  «عاننفیبا ذ محیطییستز هایریهمکا»

ای با عنوان رویکرد چند معیار فازی برای ارزیابی عملکرد تأمین سبز در زنجیره تأمین سبز با ( در مقاله8004همکاران ) و 0شن

 بار را فشار که دارد وجود زیستمحیط با رسازگا محصوالت برای مشتریان در رشد به رو آگاهی که دادند تنظیمات زبانی نشان

 بارآورده را مشاتری نیازهاای تا است داده افزایش خود تأمین زنجیره به سبز تأمین زنجیره مدیریت کردن وارد برای هاکارخانه

 تحلیال و سبز: تجزیاه تأمین زنجیره مدیریت از متعدد تطبیقی ای تحت عنوان مطالعات( در مقاله8004و همکاران ) 8خو کند.

 اجارای باه مجبور را صنایع زیست،محیط حفاظت برای وارده فشارهای که دادند نشان های مختلف صنایعفشار با بررسی بخش

ای با عنوان بررسی اجماالی مادیریت زنجیاره تاأمین ( در مقاله8008دحرا  و ویشال ) .است کرده سبز تأمین زنجیره مدیریت

 مادیریت رویکارد باه تاوجهی بای هندی، هایشرکت محیطی عملکرد شاخص بودن پایین لدلی که دارندمی سبز در هند بیان

   .باشد می سبز لجستیک و سبز بازاریابی سبز، تولید سبز، خرید بعد چهار در سبز تأمین زنجیره

 مدل مفهومی پژوهش .5

 
 . مدل مفهومی پژوهش0شکل 

 پژوهش انجام رو  .5

 زمیناه در اطالعاات آن در کاه باشادمی پیمایشای توصیفی، رو  و ماهیت نظر از و هبود کاربردی، هدف لحاظ به تحقیق این

 ایان در هامقالاه، کتاب مطالعاه و ایکتابخاناه رو  طریق از مدیریت زنجیره تامین سبز، هو  رقابتی و مزیت رقابتی مفاهیم

 صانایع هایشارکت بازاریاابی مادیران را پژوهش این آماری جامعهآماری این پژوهش، جامعه . است گردیده آوریجمع زمینه

                                                           
1 Shen 
2 Khuo 
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 نفار 5258 هااتعداد آن های به عمل آمدهکه با توجه به بررسی دهندمی تشکیل مشهد شهر متوسط و کوچک صنایع از غذایی

نفار  475 فرماول کاوکرانبار اسااس به صورت تصادفی ساده  و باشند که می پژوهش انجام زمانی مقطع در فعال هاشرکت در

 اول مرحلاه در گرفات، صورت مرحله دو در پژوهش نیا در گردآوری ابزار برآورد گردیده است. ن اعضای نمونه پژوهشعنوابه

 مرحلاه در .است گرفته صورت یدانیم مطالعه و معتبر هاتیسا کتب، مدارک، و اسناد به مراجعه قیطر از اطالعات آوریجمع

 یشناخت تیجمع مسائل خصوص در یسؤاالت شامل پرسشنامه اول بخش که است شده استفاده یبخش چهارۀ پرسشنام از دوم

 8رضاایی 0مدیریت زنجیاره تاأمین سابزسه پرسشنامه و بخش دوم از  .است سطح تحصیالت، سابقه خدمت ت،یجنس جمله از

باشاد مقیاس پنج امتیازی لیکرت میو در قالب  گویه 85و  بازیافت سبز(، تولید سبز، محصول سبزه دارای سه بعد )ک( 0490)

بعد )مزیت مشهود، مزیت پایدار، مزیت پویا، مزیت متجان ، مزیات  4( که شامل 0490حسینی، ) پرسشنامه مزیت رقابتی و از

ها نشاان داده ( پایایی هر یک از پرسشنامه0باشد که در جدول )لیکرت می قالب مقیاس پنج امتیازیگویه  06مرکب( و دارای 

 هایفرضایه آزماون بارایافزار لیزرل ساختاری با استفاده نرم معادالت مدلها از دادههمچنین جهت تجزیه و تحلیلشده است 

 استفاده گردید. پژوهش
 پرسشنامه یایپا -0 جدول

 N of Items Cronbach's Alpha پرسشنامه

 28/0 85 مدیریت زنجیره تأمین سبز

 67/0 06 مزیت رقابتی

 هاداده تحلیل و تجزیه -7
 . آمار توصیفی7-0

 های توصیفییافته -8جدول 

 درصد فراوانی نسبی فراوانی پاسخ خصوصیت  

 

 سن

 %40 009 سال 40-80

 % 42 042 سال  50-40

 %48 006 سال 50باالی 

 

 سطح تحصیالت 

 % 84 25 ترانی و پایینکارد

 %70 888 لیسان 

 %07 42 و باالتر سان یلفوق

 

 سابقه خدمت

 %4/55 078 سال 00زیر 

 %45 085 سال 80-00

 %4/80 62 سال 80بیش از 

 های استنباطییافته .7-8

 دارد.وجود  یرابطه معنادار یرقابت تیتأمین سبز و کسب مز رهیزنج تیریمد نیبفرضیه اصلی اول پژوهش: 

 یرقابت تیتأمین سبز و کسب مز رهیزنج تیریمد نیب. ماتری  همبستگی 4جدول 

 (sigداری)سطح معنی یرقابت تیکسب مز ضریب هبستگی پیرسون

                                                           
1 Innovation 

 پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده هنر دانشگاه تهران 2 
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 000/0 544/0 تأمین سبز رهیزنج تیریمد

برابر است  یرقابت تیتأمین سبز و کسب مز رهیزنج تیریمد نیب( مقدار ضریب همبستگی پیرسون 4بر اساس اطالعات جدول )

تأمین  رهیزنج تیریمد نیباست، بنابراین  00/0ها کوچکتر از است و از آنجاییکه مقدار خطای معیار این مؤلفه (R=0.435)با 

باشد. یعنای تاکیاد داری وجود دارد و این رابطه از نوع مثبت میرابطه معنی %99در سطح اطمینان ی رقابت تیسبز و کسب مز

 شود.می باعث ایجاد مزیت رقابتییت زنجیره تأمین سبزبر ابعاد مدیر

 بین طراحی محصول سبز و مزیت رقابتی رابطه معناداری وجود دارد.فرضیه فرعی اول: 

 بین طراحی محصول سبز و مزیت رقابتی. ماتری  همبستگی 5جدول

 (sigداری)سطح معنی مزیت رقابتی ضریب هبستگی پیرسون

 000/0 407/0 طراحی محصول سبز

برابار اسات باا باین طراحای محصاول سابز و مزیات رقاابتی مقدار ضریب همبستگی پیرساون  (5) بر اساس اطالعات جدول

(R=0.516) بین طراحی محصاول سابز و است، بنابراین  00/0ها کوچکتر از است و از آنجاییکه مقدار خطای معیار این مولفه

تاکیاد بار طراحای باشد. یعنای داری وجود دارد و این رابطه از نوع مثبت میرابطه معنی %99در سطح اطمینان  مزیت رقابتی 

 شود.می منجر به افزایش مزیت رقابتی شرکت، محصوالت سبز

 بین تولید سبز و مزیت رقابتی رابطه معناداری وجود دارد.فرضیه فرعی دوم: 

 بین تولید سبز و مزیت رقابتی. ماتری  همبستگی 4جدول

 (sigداری)سطح معنی مزیت رقابتی رسونضریب هبستگی پی

 000/0 570/0 تولید سبز

اسات  (R=0.461)برابر است با بین تولید سبز و مزیت رقابتی مقدار ضریب همبستگی پیرسون  (4) بر اساس اطالعات جدول

در سطح اطمیناان زیت رقابتی بین تولید سبز و ماست، بنابراین  00/0ها کوچکتر از و از آنجاییکه مقدار خطای معیار این مولفه

منجار باه افازایش ، تاکید بر تولیاد محصاوالت سابزباشد. یعنی داری وجود دارد و این رابطه از نوع مثبت میرابطه معنی 99%

 شود.می مزیت رقابتی شرکت

 

 

 بین بازیافت سبز و مزیت رقابتی رابطه معناداری وجود دارد.فرضیه فرعی سوم پژوهش: 

 بین بازیافت سبز و مزیت رقابتی  همبستگی ماتری .7 جدول

 (sigداری)سطح معنی مزیت رقابتی ضریب هبستگی پیرسون

 000/0 509/0 بازیافت سبز
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 (R=0.419)برابار اسات باا بین بازیافت سبز و مزیات رقاابتی مقدار ضریب همبستگی پیرسون ( 7بر اساس اطالعات جدول )

در ساطح بین بازیافت سبز و مزیت رقاابتی است، بنابراین  00/0ها کوچکتر از ین مولفهاست و از آنجاییکه مقدار خطای معیار ا

منجار باه افازایش ، تاکید بر بازیافت سابزباشد. یعنی داری وجود دارد و این رابطه از نوع مثبت میرابطه معنی %99اطمینان  

 شود.می مزیت رقابتی شرکت

 پژوهش فرضیات از گیرینتیجه .6

هایش راهی ها و استواری فرضیهشود، تا با محک یافتهمایه و مهمترین بخش تحقیق تلقی میهای هر تحقیق، جانتهنتایج و یاف

شاک خواند. تحقیق حاضر بیما را به تغییر و نو شدن، فرا میهای بر آمده از تحقیق نیز به سوی بهبود و تعالی بگشاید. پیشنهاد

های معناا دار در بنادیها و الیهبندیتا خیلی موافق نیست تاا اگار تماامی ساطح مصداق آن تحقیقات همیشگی خیلی مخالف

های بار آماده از کنکاا  در مباانی ی از گویاهنمونه نیز جابجا شوند، شکل قابل پذیر  تحقیق حف  شود. این تحقیق دساته

. در تماامی مراحال توجاه باه ارزیابی تحقیقاتی در خصوص مدیریت زنجیاره تاأمین سابز را باه نظار مادیران گاذارده اسات

زیست، صرفه جویی در منابع انرژی، کاهش آالینده ها، و ضایعات، ایجاد ارز  بارای مشاتری و نگرانای جهات ساالمت محیط

   کننده و کسب مزیت رقابتی از اهمیت اساسی برخوردار است.مصرف

 .وجود دارد یرابطه معنادار یرقابت یتسبز و کسب مز ینتأم یرهزنج یریتمد ینب اول پژوهش: یاصل یهفرض

وجود دارد.  یو مثبت یرابطه معنادار یرقابت یتسبز و کسب مز ینتأم یرهزنج یریتمد ینکه ب یدمشخص گرد یج،توجه به نتا با

 تواننادیآن م ساازییادهسبز و پ ینتأم یرهزنج یریتبر مد یدهای صنایع غذایی شهر مشهد با تاکشرکت یابیبازار یرانمد یعنی

در  محیطییساتباا الزاماات ز ینسبز، یکپارچه کننده مدیریت زنجیره تاأم ینزنجیره تأم یت. مدیریابنددست  یرقابت یتمز به

مواد اولیه، تولید و ساخت، فرآیند هاای توزیاع و انتقاال، تحویال باه مشاتری و  ینتمام مراحل طراحی محصول، انتخاب و تأم

وری مصرف انرژی و منابع همراه باا رف مجدد به منظور بیشینه کردن میزان بهرهباالخره پ  از مصرف، مدیریت بازیافت و مص

ها و ناوآوری در مندی از مزایای استراتژی کاهش هزیناهسبز به دلیل بهره یناست. زنجیره تأم ینبهبود عملکرد کل زنجیره تأم

اخیار  ایههای تولیادی در ساالدر شارکت های موفق در کسب مزیات رقاابتیتولید محصوالت )استراتژی تمایز( از استراتژی

تر کاال و خدمات، کاهش زمان تاخیر، کاهش هزینه ها و افازایش کیفیات سبز به تحویل سریع ینشود. زنجیره تأممحسوب می

منجر خواهد شد و با ایجاد ارز  افزوده بیشتر برای مشتریان به دلیل عرضه محصوالت سبز به مزیات رقاابتی منتهای خواهاد 

 شد.

 .وجود دارد یرابطه معنادار یرقابت یتمحصول سبز و مز یطراح ینب اول: یفرع یهفرض

 یادتأک یعنیوجود دارد  یو مثبت یرابطه معنادار یرقابت یتمحصول سبز و مز یطراح ینکه ب یدمشخص گرد یج،توجه به نتا با

فعال در صانعت  یهااست که شرکت یمعن ینبد ین. اشودیشرکت م یرقابت یتمز یشمحصوالت سبز، منجر به افزا یبر طراح

. یابناددسات  ییدر صنعت مواد غذا یرقابت یتبه مز توانندیم محیطییسترد زیکبا رو ییمحصوالت غذا یبا طراح ییمواد غذا

وتوسعه محصول، همانا کاهش اثرات مخرب  یدر پروسه طراح یطیمح یستگرفت که ادغام مالحظات ز یجهنت توانیم ینبنابرا

 یبارا یاریباه آن، مناافع بسا یدنهدف و رس ینچرخه عمرشان بوده و همزمان با توجه به ا یمحصوالت در ط یطیمح یستز

 :اشاره اشاره کردبه  یلبه شرح ذ توانیحاصل خواهدشد. که م ینفعذ یهاسهامداران و طرف یان،سازمان، مشتر

نسابت باه ساازمان و  یانمشاتر یبهبود سطح وفادار ی،عموممثبت آن در اذهان  یرسازمان وتصو ینام تجار یفیسطح ک ارتقاء

 یاز ارتقاء انگ یطی،مح یستگذاران مسئول و عالقه مند به مسائل ز یهسرما یاز سو یومنابع مال یهمحصوالت آن، جذب سرما

خصاوص ساطح داناش در یش(، افزاباشندیو خوشحال م یراض یستز یطمحصوالت سازگار با مح یدپرسنل سازمان )که از تول
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بهبود روابط با  یطی،مح یستمخرب ز یامدهایکاهش اثرات و پ یقسازمان به جامعه از طر یکاهش بدهکار یدی،محصوالت تول

 یطیمح یستقانونگذاران ز

 .وجود دارد یرابطه معنادار یرقابت یتسبز و مز یدتول ینب دوم: یفرع فرضیه

 یادبار تول یادتأک یعنیوجود دارد  یو مثبت یرابطه معنادار یرقابت تیسبز و مز یدتول ینکه ب یدمشخص گرد یج،توجه به نتا با

 یاقاز طر ییفعال در صنعت مواد غاذا یهااست که شرکت یمعن ینبد ین. اشودیشرکت م یرقابت یتمز یشسبز، منجر به افزا

 ین. بناابرایابناددسات  ییذادر صنعت مواد غ یرقابت یتبه مز توانندیم محیطییستز یکردبا رو ییمحصوالت غذا یدتول یندفرا

گرفت که با توجه به اینکه صنایع غذایی سهم عمده ای از صنایع کشور را به خود اختصاص داده و همچناین در  یجهنت توانیم

ساازی مصارف سبز با تأکیاد بار رویکارد بهینه دهای اخیر از رشد چشمگیری برخوردار بوده است، پیاده سازی برنامه تولیسال

زچرخش آن تا حد ممکن در این بخش می تواند نقش پررنگی در حفاظت از منابع انرژی کشاور و گاام برداشاتن باه انرژی و با

 .شودیم یرقابت یتخود منجر به ک  مز ینسوی توسعه پایدار ایفا نماید که ا

 .وجود دارد یرابطه معنادار یرقابت یتسبز و مز یافتباز ینب سوم: یفرع فرضیه

بار  یادتأک یعنایوجاود دارد  یو مثبتا یرابطاه معناادار یرقابت یتسبز و مز یافتباز ینکه ب یدمشخص گرد یج،توجه به نتا با

از  ییفعال در صنعت مواد غذا یهااست که شرکت یمعن ینبد ین. اشودیشرکت م یرقابت یتمز یشسبز، منجر به افزا یافتباز

 یجاهنت تاوانیم ین. بناابرایابناددست  ییدر صنعت مواد غذا یابترق یتتوانند به مزیم محیطییستز یکردبا رو یافتباز یقطر

عاالوه بار  تواندیم یافتباز یرقابلو غ یمیاییمواد ش یبه جا ییدر محصوال غذا یاهیو گ یافتگرفت که استفاده از مواد قابل باز

 یاناز ا تواننادیصانعت م یانافعاال در  هایشرکتصنعت شده و  ینبه ا یانمشتر یدمنجر به بهبود د یانبهبود سالمت مشتر

 استفاده کنند. یرقابت یتدر جهت کسب مز یکردرو

 پیشنهادات پژوهش:  .2

محیطی محل مناقشه نیست بلکه میزان دستیابی به نتایج است که دارای اهمیات اسات قادم اثرات مثبت رعایت عوامل زیست

های ها و تادوین شااخصزیسات در ساطح ساازمانحیطگرایانه نسبت به ارزیابی نتاایج حفا  ماول در دستیابی به دیدی واقع

محیطی و رعایت استاندارها خواهد بود و این امار مساتلزم پشاتیبانی کارآمد جهت ارزیابی بهبود در پیگیری فراگردهای زیست

 باشد.عملی از سوی سازمان می

 طراحی سبز محصوالت. 2-0

ای نگری و باه گوناههای کاری تولید محصول بازد که فرایندشو( پیشنهاد می8000بر طبق نظر اینالوان و همکاران، ) -0

هایی کاه زیست و ارضای نیاز مشتریان داشته باشند و از این طریق هزیناهباز طراحی شوند که تطابق کاملی با محیط

کاال ها فقط بدنبال کسب سود بیشتر و تحویل سریع ها و شرکتشود به حداقل برسد و سازمانبه سازمان تحمیل می

 محیطی زنجیره تأمین را بهبود بخشند. محیطی نباشند و عملکرد زیستبدون توجه به عوامل زیست

 محصاول، یاک طراحای در محیطای زیست مالحظات به توجه هنگام کنند که به( بیان می8000) 0بوون و همکاران -8

 تاوازن شود که یاکلذا پیشنهاد می شود فرامو  نباید نیز آن از انتظار مورد عملکرد و از محصول مشتریان انتظارات

 عملکارد کیفیات، قیمات، هرحال به. قرارگیرد نظر مد بایدمی و طراح سازنده توسط مذکور پارامترهای متناسب بین

 توجاه ماورد محصاول طراحی در محیطی مالحظات زیست اعمال با همزمان بطور بایدمی... و محصول از انتظار مورد

 .گیرند قرار

                                                           
1 Bowen 
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 محصاول یک برای محیطی زیست مناسب طراحی به دستیابی کنند که بمنظور( بیان می8000نسولتین )جونز و کو -4

 عمار مراحل مختلف درطی محصول آن قبلی انواع محیطی زیست مخرب اثرات کلیه دقیق و بررسی شناسائی جدید،

لاذا پیشانهاد  شاود کاه جهاتباشد لذا پیشانهاد میمی وضروری مهم اقدامات از عمر، چرخه رو  از بااستفاده خود

، 05050، 05050ایازو  قبیال از راهنماا اساتانداردهای موضاوع ایان بهتار هرچاه و دقیق شود که جهت بررسیمی

 استاندارسازی کسب و رعایت شود. المللی بین سازمان ازطریق 05052و  05054، 05058

 لیاتحو هایناهیو هز محصول، بساته بنادی یطراح بهبود در قیطر ( از8008) 0چان و همکارانبا توجه به نظر کی -5

 دست یافات کار و کسب محیط در فرصت و مزیت یک توان بهتجزیه می قابل گیاهی پلیمرهای با غذایی مواد طراحی

 شادن پیشاگام با و برده را بهره نهایت فرصت این از غذایی مواد تولید کارخانجات و صنایع کلیه شودمی پیشنهاد لذا

 .شوند تبدیل معتبر و مطرح برند یک به این موضوع در

 گردد:طراحی محصوالت سبز و کسب مزیت رقابتی به شرح ذیل ارائه می همچنین پیشنهادات زیر نیز جهت

 وظیفاه  معماوأ محصوالت )که و توسعه طراحی در ابداعی را هایحلراه وبکارگیری تحقیقات شود انجامپیشنهاد می

 باشد( لحاظ نمایند.می سازمان دریک محصوالت دهندگانتوسعه و طراحان  ریزانبرنامه

 مخارب پیامادهای و محیطای زیسات هایموضوعات که جنباه مستندسازی و جستجو شود با بررسی،پیشنهاد می 

 بکاار مصارفی، اجازاء جملاه: ماواد از مختلف هایزمینه در مربوطه تولیدی هایو پروسه محصوالت زیست محیطی

 انجاام زیسات کارشناساان محایط توساط معماوأ ضاایعات )کاه و پسماند ومدیریت حصولم تولید در شده گرفته

 گیرد( اقدامات الزم زیست محیطی را مدنظر قرار دهند.می

 کننادگان دفع و کننادگان بازیافات فروشاان، مشاتریان، خرده کنندگان، تأمین با ارتباؤ شود با برقراریپیشنهاد می

 است( اطالعات الزم جهت طراحی محصوالت سبز کسب نمایند. زیست محیط رسنلوپ کارشناسان وظایف از )معموأ

 محصوالت  تولید و طراحی در سازمان هاینیازمندی درخصوص اطالعات ومستندسازی آوریشود با جمعپیشنهاد می

 و خواسات ساازمان نماودن بارآورده جهات کننادگانتأمین باه واطاالع محیطی زیست مالحظات گرفتن درنظر با

 خرید( اقدام نمایند. مذکور )مدیران هاینیازمندی

 و  جدیاد محصاوالت تولیاد جهات نیااز ماورد هاایتکنولوژی از استفاده سنجیشود  که از طریق امکانپیشنهاد می

تولید( شرایط و اقدامات الزم زیست محیطی را ماورد بررسای  و مدیریت وظایف از زیست )معموأ محیط با سازگارتر

 قرار دهند.

 شاده در  اعماال محیطای زیست وتحوالت تغییر با درارتباؤ ومردم پرسنل آگاهی سطح گردد با افزایشپیشنهاد می

ها را ترغیب ومحیط زیست( آن آموز  واحدهای وظایف از رسانی )معموأ واطالع آموز  طریق از جدید محصوالت

 به به تولید و استفاده و خرید محصوالت کنند.

 محیطای، زیسات مقاررات و قاوانین زمیناه در نتاایج و دساتاوردها آخارین باه ز طریق دستیابیگردد اپیشنهاد می

 نهااییتوساعه و قیمت مسایر درخصاوص اساتراتژیک اطالعاات و ارائاه تهیه و نیز مشتریان نیاز و رقبا هایفعالیت

 توساط صالحدید حسب که دریک سازمان امورجاری محیطی )از زیست مالحظات گرفتن بادرنظر جدید محصوالت

 گیرد( اطالعات الزم جهت طراحی محصوالت سبز کسب نمایند. می انجام مسئول افراد

 ماواد  کنناده تولیاد صانایع بارای قاوت نقطه یک غذایی مواد طراحی جهت تجزیه قابل گیاهی پلیمرهای از استفاده

باه  ناوآوری اساتراتژی کماک با و رکا و کسب درونی قوت نقطه این بر تکیه با شوندمی پیشنهاد که باشد می غذایی

 .بپردازند بازار در نفوذ

 زیستبازیافت بر محیط. 2-8

                                                           
1 Kai Chan 
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ایجاد  را گرانولی مواد به کشاورزی اولیه مواد تبدیل کارخانجات جدید کار و کسب فرایند مدیریت گرددمی پیشنهاد -0

 .باشند گرانول نوع این از بندی بسته ظروف تولید کارخانجات احداث و نموده

 حوزه در کار و کسب رشد و تجزیه قابل گیاهی پلیمرهای اولیه مواد تولید قطب اولین ایجاد با گرددمی یشنهادپ -8

 .آورد دست به را حوزه این اقتصادی تسلط همسایه کشورهای به آن صادرات با و خاورمیانه

 واردات آن و اندازندمی خطر به را زیستمحیط و فردی سالمت موجود هایبندیبسته شیمیای مواد اینکه به توجه با -4

 .داد کاهش را پتروشیمی اولیه مواد واردات شودمی پیشنهاد دارد فراوان ارزبری

و  تجزیه قابل گیاهی پلیمرهای زمینه در آزمایشگاهی و پژوهشی و تحقیقاتی موسسات ایجاد با شودمی پیشنهاد -5

 .داد گستر  را کار و کسب این آن روزافزون توسعه

 دفع و افتیباز نقل، و جداسازی، حمل سازی، رهیذخ آوری، جمع د،یتول تیریپسماند )مد تیریمد نظام سازی ادهیپ -4

 عات(یضا

آوری، تجهیزات و زیست، استفاده از فنکنندگان جهت دستیابی به محصول و فرایندهای سازگار با محیطتال  تامین -7

بارداری از ماواد و ساازی بهرهرل جهت کاهش ضاایعات و بهینهریزی تولید و کنتآالت سازگار با محیط، برنامهماشین

زیست جهت تولید محصوالت، به منظور بهبود در معیار مذکور باید ماد استفاده از مواد دارای زیانی کمتر برای محیط

 نظر قرار گیرد. 

   تولید سبز. 2-4

 ( استفاده از انرژی8008بر طبق نظر هری  و همکاران ،)ی به صورت معمول در محیط وجود دارناد، های آزاد محیط

 شود. به افزایش بازدهی انرژی، که از اهداف تولید سبز و در نهایت پایداری است، منجر می

های زیر زمینی باا اساتفاده از در طرحی که ایده آن توسط کارولین فام مطرح شده، تامین نور روشنایی ایستگاه مترو

هاای پخاش کنناده ناور  طرح با استفاده از تکنولوژی فیبر نوری به هماراه پانل گیرد. در ایننور خورشید صورت می

توانند از این تکنولاوژی های تولید کننده مواد غذایی میشود که شرکتروشنایی مورد نیاز برای این فضاها فراهم می

 های تولید استفاده کنند.در بخش

 
 . استفاده از نور خورشید جهت روشنایی مترو8شکل 

 باشند:مهمترین اقدامات برای هوبد مصرف انرژی در صنایع غذایی به شرح ذیل می

 الف( کاهش نیاز به بخار و آب داغ
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یکی از مهمترین اجزای بخش انرزی در هر واحد صنایع غذایی چرخه بخار اس، در این سیستم از بخاار تولیاد شاده 

شاود. ه داخل محصوالت( بارای گارم کاردن اساتفاده میهای گرمایی و تزریق سیستم بتوسط بویلر )از طریق مبدل

 سازی مصرف انرژی به ترتیب زیر هستند:مهمترین پیشنهادهای تولید سبز در این بخش جهت بهینه

 های کنترل احتراق نصب شود.های گاز و هوا سیستمبرای کنترل جریان 

 ها به طور مرتب ثبت گردد.دمای گاز دودکش 

 های بویلر مرتبا تمیز شوند.رفتگی، لولهبرای جلوگیری از جرم گ 

 .اطمینان حاصل شود که بویلرها در باالترین فشار ممکن عملیاتی کار کنند 

 های موجود در خطوؤ بخار و خطور برگشت میعانات ردیابی و تعمیر شوند.نششتی 

 ود.از مشاوره و راهمایی متخصصین آب و فاضالب برای افزایش کیفیت تولید بخار استفاده ش 

 گیری مناسب استفاده شود.برای مطابقت تولید بخار با میزان ورد نیاز در سیستم از ابزارهای ادازه 

  هاا اطمیناان حاصال گراد عایق بندی شده و مرتباً از ساالمتی آندرجه سانتی 40تمامی سطوح با دمای باالتر از

 گردد.

 های معیوب تعویض شوند.پایش عملکرد تله 

 دهکننب( سیستم خنک

های عمده انرژی در واحدهای صنایع غذایی هساتند کاه مهتارین کنندهکننده، مصرفهای سرددر اغل موارد سیستم

کننده انارژی در ایان زمیناه کمپرساور باه ناوع و ظرفیات آن وابساته ها چرخه تراکم غبار است. مصرفاین سیستم

 نماید:ف انرژی اجرای راهکارهای زیر را پیشنهاد میباشد. تولید سبز برای بهبود عملکرد کمپرسورها از نظر مصرمی

 .انتخاب کمپرسور با نیاز سیستم مطابق باشد 

 .در این زمینه از مشاورین متخصص استفاده شود 

 ها تمیز شوند تا اتصال حرارت با باالترین راندمان صورت گیرد.مرتباً کمپرسور 

 بندی شده باشد.خطوؤ مکش کمپرسور عایق 

 کمپرسور خنک بوده و از تهویه مناسب هوا برخوردار باشد. مکان استقرار 

 کننده کمپرسور بازرسی شود.های روغن کاری و خنکسیستم 

 سردکننده در موافع عدم تولید بررسی شود. امکان توقف سیستم 

 االمکان کم شوند.هایی که نیاز به سیستم سردکننده دارند حتیتعداد بخش 

  زمینه مورد تشویق قرار گیرد.عملکرد صحیح پرسنل در این 

  ( کارایی موتورها

کناد. موتورهاای باا برابر هزینه خرید خود بارق مصارف می 00تا  5یک موتور الکتریکی در هر سال به طور متوسط 

جویی انارژی حاصاله از درصد از موتورهای استاندارد معمولی گرانتر هستند، با این وجود صرفه 50بازدهی باال حدود 

کند. دیدگاه تولید سبز در این زمینه پیشنهادهای زیر را ارائاه در مدت کمتر از دو سال این هزینه را جبران میها آن

 دهد:می

 امکان جایگزینی موتورهای فصلی با موتورهای دارای بازدهی باالی انرژی بررسی شود 

 ه باشد.در انتخاب موتور دقت کافی شود که ظرفیت آن با کاربری مربوطه مطابقت داشت 

 .از انتخاب موتورهای پرظرفیت جهت پوشش افزایش ظرفیت احتمالی در آینده خودداری شود 

 ها بررسای ها و دمندهامان استفاده از موتورهای با سرعت متغیر بر روی تجهیزاتی از قبیل کمپرسورها، پمپ

 شود.

 د(سیستم روشنایی
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هاای هاالوژن، یین و فشار باال، بخار جیوه، فلوئورسنت، المپهای روشنایی نظیر سدیم فشار پاانواع مخلفی از سیستم

های دکوری مینیاتوری برای مقاصد مختلف در دسترس هستند که از نظار باازدهی انارژی متفااوت تنگستن و المپ

جویی در ایان دهد ولی صارفهباشند. اگرچه سیستم روشنایی بخش ناچیزی از کل مصرف انرژِ واحد را تشکیل میمی

گیرد. در ایان زمیناه پیشانهادهای زیار توصایه در اغلب موارد با هزینه بسیار پایین یا بدون هزینه صورت میبخش 

 گردد:می

 ها دقت شود که فقط نواحی مورد نظر رو  شوند.در استقرار المپ 

 .کلیدهای روشنایی از دیگر کلیدها جدا باشد 

  مثل پنجره مورد استفاده قرار گیرد.در صورت امکان در بعضی جاها بجای المپ، سیستم طبیعی 

 ها به رنگ روشن باشند.دیوارها و سقف 

 ها کاسته شود.حتی االمکان از تعداد المپ 

 ز( سیستم ترکیبی

های ترکیبی حرارت و الکتریسیته از یک منبع سوخت برای تولید همزمان الکتریسیته و انرژی گرمایی اساتفاده سیستم

های سنتی تولیاد باازدهی تاا باشد در حالی که سیستممی % 20ن سیستم بازدهی باال تا کنند که مهمترین مزیت ایمی

هاای بخاار، های ترکیبای عبارتناداز توربینشود. انواع اصلی سیساتمداشته ضمن اینکه انرژی اتالفی بازیافت نمی 47%

در صنایع غاذایی امکاان اساتفاده از شود. های گازی و موتورهای رفت و برگشت یا بازیافت حرارت که توصیه میتوربین

 ها بررسی شود. این نوع سیستم

 شود:همچنین پیشنهادات زیر جهت تولید محصوالت غذایی با رویکر سبز پیشنهاد می

 محصوالت استفاده نموده و مواد خود را از  بندیزیست برای ساخت و بستهشرکت مذکور باید از مواد سازگار با محیط

 کنند، خریداری کنند. زیست را رعایت میکه مسایل مربوؤ به محیطکنندگانی تامین

 ریزی مدون جهت کاهش آالیندگی خاک، آب، هوا توسط فرآیندهای داخلی و محصول نهاییبرنامه 

 محیطی و سالمت انسان و ایمنی محصول در روند کسب مواد اولیه، تولید و توزیع در نظر گرفتن عوامل زیست 

 جهت کاهش و حذف استفاده از عناصر مضر طبیعت در فرآیند تولید قطعات  )سرب ، کرم ، جیوه و...(ریزی در برنامه 

 های توزیع انرژیبهینه سازی اقتصادی سیستم 

  کاهشCO2 زیست های فسیلی که پیامدهای منفی برای محیطو سوخت 

 ع و افزایش کاراییهای تولیدی بدون ارز  افزوده، کاهش استفاده از منابحداقل کردن فعالیت 

 استفاده از سیستم تحویل به موقع، کنترل میزان ذخیره موجودی و حداقل کردن میزان سفار  اضافه 

 محیطی برروی قطعاتهای استاندارد زیستاستفاده از برچسب 

 قلنوهای حملنهیهز و بندیبسته ساخت، خام، مواد کاهش نیدر ح وریبهره و یعیطب منابع از حفاظت شیافزا 

 خطرناک بالقوه مواد از استفاده حذف ای کاهش  

 ضایعات  کاهش زمینه در هافرآیند سازی بهینه 

 شود هاآالینده کاهش و آب و انرژی در مصرف جوییصرفه به منجر که طوری پاک هایتکنولوژی کارگیری به. 

 
 های زیسات و اساتفاده از دساتگاهحایطهای سازگار باا مبندیهایی که به منظور ارایه بستهصنعت مذکور باید هزینه

زیست میازان های سازگار با محیطپردازد را کاهش داده و با استفاده از رو تولیدی مناسب و کنترل آلودگی هوا می

کارهای مناسب به منظور بهبود حمل و نقل سابز نیاز انتخااب وری خود را افزایش دهد. از جمله راهسودآوری و بهره

 باشد.و مشتریان، با تاکید بر معیارهای محیطی میهای توزیع شبکه
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 دیگارثر در کنتارل آلاودگی هاوا از ؤاصالح فرایند تولید، تعویض و تغییر سوخت، انتخاب و اساتفاده از تجهیازات ما 

کاه د. باا توجاه باه اینسزایی داشته باشاهتواند در کنترل آلودگی هوای صنایع مذکور نقش بکه می است ییکارهاراه

های مناسبی جهت دفع فاضالب استفاده شود، الزم است از شیوههای زیرزمینی میصنایع منجر به آلودگی آب پساب

زیسات بارای سااخت و بندی سبز، بایستی صانعت ماذکور از ماواد ساازگار باا محایطدر ارتباؤ با معیار بسته شود.

تناساب باا اساتانداردهای محیطای نشاان هایی کاه محصاول را ممحصوالت استفاده نموده و از برچساب بندیبسته

 دهد، استفاده شود. می

 تر، اجتناب از آسیب رساندن به محیط و جامعهدور نگه داشتن خط تولید از هدر رفتن منابع و آلودگی پایین 

 منابع و ماخذ .9
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