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 خالصه 

ی برای مات گوناگونت و اقدامحدود و غیر قابل جایگزین در آن کشور اسی بهینه از منابع ی پایدار هر کشور منوط به حفظ و استفادهامروزه تضمین توسعه

ه کاهش استفاد یدی و صنعتی،ها استفاده از مواد خام سازگار با محیط زیست در مراکز تولی آنها انجام گرفته است که از جملهمواجهه با این مسئله توسط دولت

ه رشد محیطی و تقاضای روبباشد. تسریع قوانین و مقررات دولتی جهت اخذ استانداردهای زیستعات میاز منابع انرژی فسیلی و نفتی و استفاده مجدد ضای

میگیرد،  اال را در برکی خام تا تحویل ی مادهریان کاال از مرحلهجهای مرتبط با ی محصوالت سبز به زنجیره تأمین که تمام فعالیتکنندگان برای عرضهمصرف

 ازیافت است.بی عمر محصول از طراحی تا ی مراحل چرخهبرگیرندههای اخیر شده است که دردر سال« مدیریت زنجیره تأمین سبز» موجب ظهور مفهوم جدید
و  یدتول یه،ولمواد ا ینأمت، انتخاب و  یحل طراحدر تمام مرا محیطییستبا الزامات ز ینتأم یرهزنج یریتمد کنندهیکپارچهسبز،  ینتأم یرهزنج یریتمد ینبنابرا

ا بهبود بنابع همراه مو  یمصرف انرژ یوربهره یزانکردن م یشینهو مصرف مجدد به منظور ب یافتو باالخره پس از مصرف، باز یلو انتقال، تحو یعساخت، توز

 .این پژوهش از نوع مقاالت مروری میباشد و از مطالعه کتب و دیگر مقاالت)کتابخانه ای( به دست آمده است.عملکرد است

 زنجیره تامین سبز، چرخه عمر محصول، بهره وریکلمات کلیدی:  
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Abstract 

Today, the ensuring of sustainable development in any country depends on the preservation and 

efficient use of limited and irreplaceable resources in that country and various proceedings taken 

by governments to deal with this issue including the use of environmentally friendly raw 

materials in the industrial and production centers, reducing the use of fossil energy and oil 

resources and reuse waste. Accelerating government regulations for obtaining environmental 

standards and the growing demands of consumers for the supply of green products to supply 

chain that covers all activities associated with the flow of goods from raw material stage to the 

delivery of goods has been rise to a new concept of green supply chain management in recent 

years which involves the stages of the product life cycle from design to recycling. So green 

supply chain management integrated supply chain management with environmental requirements 

at all stages of design, selection and supply of raw materials, manufacturing, transmission and 

distribution, delivery and finally after use, recycle and reuse in order to maximize the amount of 

energy and resource efficiency along with improved performance. The present paper is a kind of 

review study and obtained from the study of articles and other library material.  
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 مقدمه

 که الزاماتی به توجه با نیز و است دهش سازمانی اهداف راستای در منابع از مؤثر و صحیح استفاده هدف با وریبهره بر هاسازمان در که تأکیدی به توجه با

 زیست محیط از حفاظت اقتصادی و رشد هدوگان اهداف بین شایسته و مناسب سازشی و دارند، مصالحه محیطیزیست مورد مسائل در المللیبین و ملی قوانین

 بهبود به تواندمی صنعت محیطیهای زیستآلودگی کنترل و است بنابرین پیشگیری اهمیت حائز( محیطیزیست حفاظت و وریبهره مهم )مسأله دو این ادغام و

  کند. کمک اندشده حساس ربسیا زیست محیط به نسبت تازگی به که جهانی بازارهای یابی بهدست و( مدت بلند در) سوددهی افزایشتولید،  فرآیند

اضای محیطی لحاظ نمودند و از طرف دیگر تقها فشارهایی را برای استانداردهای زیستضرورت سبز شدن زنجیره تأمین زمانی مطرح شد که از یک طرف دولت

عنوان بز بهسنجیره تأمین امروزه از ز. وجود آمد، لذا مفهوم زنجیره تأمین سبز مطرح شدمشتریان برای عرضه محصوالت سبز )بدون اثر مخرب بر محیط زیست( به

 وضوع مهم: طراحی سبزاساس سه مشود، و مدیران زنجیره تأمین سبز اهداف خود را بریک سالح استراتژیک جهت کسب مزیت رقابتی پایدار استفاده می

اظ شود تا از دهد مفهوم زنجیره تأمین سبز باید در تمام چرخه عمر محصول لحکنند که نشان میگذاری می)محصول(، تولید سبز )فرآیند( و بازیافت محصول، پایه

سیم کنیم، به نظر و نوآوری تق ارایی، سودآوری، کیفیت،هایی چون اثربخشی، کمجموعهوری را به زیرود. اگر بهرهمحیطی اطمینان حاصل شبهبود عملکرد زیست

وری سازمان پرداخته ن سبز و بهرهها ایفا کند، در این تحقیق به بررسی ارتباط بین زنجیره تأمیاین مؤلفه رسد زنجیره تأمین سبز بتواند نقش مؤثری بر هر یک ازمی

 شود.می

 بیان مسئله

کوشند تا از زنجیره تأمین سبز محیطی در سراسر زنجیره تأمین میهای پیش رو از طریق ایجاد مطلوبیت از دیدگاه زیستاناخیراً مدیران زنجیره تأمین در سازم

های ساخت و تولید سبز با رویکرد فازی (. بنابراین تحلیل محرک1385عنوان یک منبع ارزشمند جهت کسب مزیت رقابتی پایدار سود ببرند )ناصری طاهری، به

 (. 2014و همکاران، 1حال توسعه در محیط رقابتی، امروزه مورد توجه جدی قرار گرفته است )گویندان رهای دردر کشو

کاهش  زایش کارایی،برداری بهتر از منابع طبیعی، افه بهره وری ، بهرهبهای محیطی، منجر های زنجیره تأمین و کاهش ضایعات و آالیندهسبز شدن فعالیت

 های ورود به بازارهای جدید خواهد شد . بهبود سهم بازار و فرصت های عملیاتی،هزینه

 زنجیره تأمین سبز

دگی منجر ز ایجاد آلووگیری ازنجیره تأمین سبز عبارتست از مجموعه اقدامات داخلی و خارجی بنگاه در سراسر زنجیره تأمین که به بهبود محیط زیست و جل

 (. 1385شود )ناصری طاهری، می

مخرب  عنی بدون اثرمحیطی و همچنین رشد فزاینده تقاضای مشتریان نسبت به محصوالت سبز)یقوانین و مقررات دولتی در جهت کسب استانداردهای زیستفشار 

مندی تت و رضایبایست از طریق ایجاد مطلوبیزنجیره تأمین سبز می ( و مدیریت آن را پدیدار ساخت. مدیرانGSCبر محیط زیست( مفهوم زنجیره تأمین سبز )

عنوان یک محیطی خود در کل زنجیره تأمین به( و بهبود عملکرد زیستGL) شناختی در سراسر زنجیره بکوشند تا از لجستیک سبزمحیطی و بوماز لحاظ زیست

ی یت توسعهبز و در نهاأمین ستل زنجیره سالح راهبردی جهت کسب مزیت رقابتی پایدار بهره بگیرند و اهداف خود را مبتنی بر دوستدار محیط زیست بودن، اصو

 ریزی کنند. ی بهینه از منابع محدود و تجدیدناپذیر( پایهپایدار )حفظ و استفاده

 

                                                 
1. Govindan et al. 
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 و ارتباط آن ها با بهره وری های زنجیره تأمین سبزمؤلفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و ارتباط با بهره وری سبز ینتأم یرهزنج یهامؤلفه(  مدل مفهومی : 1شکل)

 (1390برگرفته از  )سحابی، 

 

 طراحی سبز

و هدف  یرددر نظر بگ عیتوز ید،تول ،یهمحصول را در روند کسب مواد اول یمنیسالمت انسان و ا محیطی،یستشرح کامل ز یداست که با یمعن ینسبز به ا یطراح

اقتصاد  ینهاز سه گز وجه نموده وت یداراو استفاده از منظر توسعه پ یابیبه اثرات مختلف ساخت، فروش، باز یدبا یانم یندر منبع است. در ا یاز آلودگ یریآن جلوگ

 (.1390نژاد،  یکاستفاده نمود )ن ینتأم یرهتوسعه زنج یبرا یعنوان اصلبه( یافت)کاهش، استفاده مجدد و باز یافتباز

 بازاریابی سبز

طوری که این ارضائ نیازها شود. بههای بشری طراحی میهایی است که برای ایجاد و تسهیل مبادالت از منظر ارضای نیازها و خواستهبازاریابی سبز شامل، فعایت

 (. 1393بر محیط زیست باشند )خدابخشی و همکاران،  همراه با حداقل اثرات و مخرب

عنوان راهنمایی از نظریه سبز برای حفظ بازاریابی معادل پژوهش بازار، تحقیقات و طراحی محصول، قیمت گذاری محصول، ارتقاء محصول و بازاریابی سبز به

و همراهی با آداب و رسوم و منافع جامعه در زنجیره تأمین شرکت است.  تعادل محیط زیست، ایجاد ارزش باالی حفاظت از محیط زیست، برای توسعه شرکت

 تولید سبز

 خرید سبز
 طراحی سبز

 زنجیره تأمین سبز  بهره وری

بسته بندی و حمل 

 بازاریابی سبز و نقل سبز

 بازیافت سبز
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باشد. بازاریابی میهدف از بازار یابی سبز ایجاد هماهنگی میان اهداف توسعه اقتصاد و توسعه محیط زیست و توسعه اجتماعی و ارتقاو ادراک توسعه پایدار کل 

 باشد.امعه نیز میگذارای، نگران منافع جسبز به میزان منافع سرمایه

 سبز یدتول

کنترل  صرف وممحیطی شناخته شده است، با هدف ذخیره انرژی و کاهش تولید سبز تحت عنوان محصوالت سبز یا تولید با در نظر گرفتن مالحظات زیست

 ( 2014)ژو و همکاران ، ضایعاتمدیریت، در راستای حداقل سازی آلودگی و  وترین تکنولوژی آلودگی در طی فرآیند تولید داخلی با پیشرفته

شوند. کاربرد تولید طور عمده در حین مراحل تولید کاال و خدمات ایجاد میها بهای به سبز کردن تولید بستگی دارد. زیرا آالیندهطور عمدهسبز کردن صنعت به

ا کارکنان بمکاری نزدیک هوژی سازگار با محیط زیست، و این نیازمند گذاری سنگین در تکنولهای ابداعی وابسته است تا سرمایهسبز بیشتر به خالقیت و تکنیک

 (. 1388)شفیعی و تارمست،  کنندگان استو تأمین

 خرید سبز

محیطی به معیارهایی از قبیل قیمت و کارایی در هنگام تصمیم به خرید است کهه ههدف نههایی آن، کهاهش اثهرات های زیستخرید سبز به معنی اضافه نمودن جنبه

(، به بررسی ارتباط بین تصمیم خریهد سهبز و میهزان آگهاهی از 1996امونتوپولس و بهلن )چگلمیچ، دای .وری منابع است محیطی در یافتن منابع و افزایش بهرهزیست

گذارد، اگرچه ممکن اسهت محیطی بر تصمیم خرید سبز آن تأثیر میاند که میزان آگاهی مشتری از مسایل زیستمحیطی پرداخته و چنین نتیجه گرفتهمسایل زیست

بینی کننده برای تصهمیم ها بهترین پیشها حاکی از این امر است که گرایشات و طرز تلقیکننده نیز تحت تأثیر قرار گیرد. همچنین یافته به وسیله سایر عوامل تعدیل

 (.1393خرید سبز هستند )عدالتیان و همکاران، 

 بندی و حمل و نقل سبزبسته

های بازاریهابی شهناخته شهده اسهت، های دولتی، تولیدکنندگان، و رسهانهاز مشتریان، آژانسبندی محصوالت یکی از عوامل مهم برای گروهی ، بسته1992از اوایل 

توانهد موجهب همکهاری م بهت بها محهیط شفر اظهار داشت که حمهل و نقهل مناسهب می. پذیری محیطی قسمتی از زندگی روزانه به حساب آمدچنان که مسئولیت

حمل و نقل سبز تحت عنوان حمل و نقل سازگار در راستای شرح نوع حمل و نقل، و سیسهتم طراحهی حمهل و .د باشزیست شود. که سازگار با جامعه و اقتصاد می

  (2،2013)تسنگ تر و سازگارتر شناخته شده استنقل با تمرکزی وسیع

 بازیافت سبز

ستفاده ات مرتبط با ی عملیاوس در سطح گسترده، تمامبازیافت سبز در بحث زنجیره تأمین سبز نیز تحت عنوان لجستیک معکوس شناخته شده است. لجستیک معک

بازیافت سبز آخرین قسمت .واد برگشتی منتهی شودمآوری کاال و تواند به بهبود مدیریت توزیع و جمعباشد که مدیریت این عملیات میمجدد از کاال و مواد می

 فتن منابع وز هدر راکه ممکن است نقص داشته باشد. دور نگه داشتن خط  از مصرف سبز است که به معنی بازیافت محصول و یا محصول زائد شرکت است

ت چرخه های متفاوت بازیافت ممکن اسباشد. روشآلودگی پایین تر، و اجتناب از آسیب رساندن به محیط و جامعه در طول فرآیند از اهداف بازیافت سبز می

 (. 1390تواند میزان استفاده از منابع را بکاهد )نیک نژاد، میحیات را به یک دایره تبدیل کند. بازیافت ضایعات محصول 

                                                 
3. Tseng 
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 وریبهره

ی آنان ر دستاوردهادت بلکه آدام اسمیت نیز در کتاب معروف ثروت ملل خود به این مهم توجه داشته، و دار ایی یک ملت را نه در اندوخته طال و جواهرا

وری را قی از بهرهوری و کیفیت نداند. از این رو بایستی تعریف دقیز موفقیت خود را درارتقای بهرهت که رمتوان یافداند. امروزه هیچ کشور و سازمانی را نمیمی

وری فهوم بهرهکاربرده شد. در ده سال بعد مای بهمیالدی در مقاله 1766وری توسط فردی به نام کولیزنی طور رسمی و برای نخستین بار، لغت بهرهبه.فراهم آورد 

تم عنوان کلید افزایش کارایی مطرح شد. از اوایل قرن بیستحت عنوان تقسیم کار به 1776دام اسمیت در کتاب پژوهشی در ماهیت و ثروت ملل در سال توسط ا

 (. 1385تری شد و برای اولین بار در تعریف آن ارتباط بن ستانده و داده مطرح شد )ابطحی و همکاران، این لغت دارای مفهوم دقیق

های وری مستلزم داشتن کارایی و اثربخشی در کنار هم است. چرا که در فعالیتهای سازمانی کارآمد و مؤثر هستند. بهرهدهد که آیا فعالیتوری نشان میبهره

عنوان رابطه های اقتصادی بهموقعیتوری در وری نخواهد بود اگر تنها کارآمدباشد اما مؤثر نباشد یا اثربخشی داشته باشد ولی فاقد کارایی باشد. بهرهخاصی بهره

یروی کار، مواد و انرژی ناز جمله  بین ورودی و خروجی تعریف شده است. عنصر ورودی در یک سازمان شامل منابع مورد استفاده ودر فرآیند ایجاد محصول

 .هاستاست. خروجی شامل یک محصول، خدمت و تر کیبی از آن

 وریاهمیت بهره

ان بینی می وری را یک روش، یک مفهوم و یک نگرشی درباره کار وزندگی می نامند و در واقع به آن به شکل یک فرهنگ و یک جهدر عصر حاضر بهره

زایش ی افتواند دخیل باشد و یک شاخص تعیین کننده درآمد سرانه هر کشور است و براوری در همه شئونات، کار و زندگی فردی، اجتماعی مینگرند. بهره

ها، لیقهوری و لزوم بررسی آن به گسترش سطوح رقابت، پیچیدگی تکنولوژیکی، تنوع سوری ملی هر کشور باید سرانه آن کشور افزایش یابد. اهمیت بهرهبهره

وری یکی از یرفته شده است. بهرهطور عام پذوری در افزایش رفاه ملی بهکمبود منابع و سرعت تبادل اطالعات برکسی پوشیده نیست و امروزه اهمیت بهره

عنوان های واحد تولید شده و بهوری باال باعث کاهش هزینهمهمترین عوامل مؤثر بر عملکرد کلی هر سازمان چه بزرگ و چه کوچک است در سطح خرد، بهره

هبود بهای دستمزد است. ناشی از تورم و تعیین سیاست وری باال یک ابزار حیالتی جهت مقابله با اثراتشود. در سطح کالن، بهرهشاخص عملکرد محسوب می

تنهایی جهت تولید ثروت بیشتر و یا برای شروع شود که سرمایه بههای رفع مشکالت اقتصادی است. این مسئله مکررا مشاهده میترین راهوری یکی از اساسیبهره

 (. 1393باشد )شکاری و همکاران، ری میال امری ضرووری باحال توسعه ناکافی است و بهرهیک کسب و کار در کشورهای در

 وری عبارتند از: ه به بهرهطور خالصه برخی از دالیل اهمیت و ضرورت توجبه

 افزایش رشد اقتصادی-1

 کنترل نرخ تورم-2

 یابی به سطح باالی استاندارد زندگیدست-3

 ع، به ویژه منابع کمیاباستفاده بهینه از مناب-4

 رقابت اقتصادی افزایش قدرت-5

 نیت شغلی ساتو دستمزدهای حقیقی کارکنان که خود نیز موجب افزایش رضایت شغلی، افزایش کارایی، جذابیت محیط کار و ایجاد ام افزایش مزایا-6

 کاهش هزینه-7
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 افزایش سودآوری-8

 ازدیاد تولید ناخالص ملی وافزایش توان تولید  -9

 وری برای سازمان: مزایای بهره

وری آن در بلند ترین مسئله یک سازمان کسب درآمد و یا به عبارت دیگر سودآوری است. سود یک شرکت نیز تا حد زیادی به بهرهعمدهودآوری: س (1

وری بهره هاییطور مناسب، هزینه را می پوشاند یا خیر، شاخصهایی سودآوری، بیانگر آن هستند که آیا سود ناویژه بهمدت بستگی دارد. درحالی که شاخص

مر آوری، بیانگر وضعیت مالی سازمان در توان به سودآوری مستکند. لذا سودهای صنعتی مطابقت میا متوسطبکند که آیا کارایی و اثربخشی آن مشخص می

های سازمان، میزان برای فراوردهها و افزایش تقاضا وری را نادیده نگیرد. در این صورت در دراز مدت، با کاهش هزینهخود امیدوار باشد که موضوع بهره

های ساخت آن سودآوری سازمان را وری و یا افزایش قیمت هر واحد ستاده نسبت به هزینهتوان با افزایش بهرهآوری نیز ارتقاء خواهد یافت. به بیان دیگر، میسود

االتر برخوردار باشد. به از کیفیت شتر باشد کاند از قیمت مشابه آن در بازار بیتوافزایش داد. اما باید توجه کرد که قیمت کاال یا خدمات معین، تنها در صورتی می

 (. 1391شود )کاظمی در این صورت است که سودآوری واقعی حاصل می

یا خدمات  ای که کاالهاهوری، همچنین در میزان توان رقابت سازمان مؤثر است. بدین معنی که در توانایی سازمان برای رقابت با سایرسازمانبهرهرقابت: ( 2

ی نیروی هایی معمول سنجش، توان هزینه هر واحد از نیروی کار است که از طریق تقسیم هزینهگذارد. یکی از شاخصکنند، تأثیر میمشایهی را تولید یا عرضه می

یجاد هر دالر ای است که برای اوی کار، نشانگر مقدار هزینهیرآید. هزینه هر واحد از ندست میکار به ارزش افزوده یا از تقسیم متوسط کار به بهر ه وری به

ی باال زمان در صورتدهد که قدرت رقابت سامصرف شده است. اگر این نسبت باال رود، بدین معنی است که قدرت سازمان نزول کرده است. این نسبت نشان می

 17قط فهای انگلیسی، نشان داده شده است که قیقات وسیع انجام شده در سازماندرتحوری آن در سطح معینی از دستمزدها افزایش یابد، خواهد رفت که بهره

وب حداقل استانداردها و انتظارات چدرصد در حد معمول و متعارف ودر چهار  63درصد از کارکنان با همه توان، استعداد و انگیزه خود در کارها، درگیر هستند. 

ارضایتی نناخشنودی و  ها ناراضی و ناراحت هستند بلکه اصرار دارنددم تناسب استعداد، تمایل و شخصیت خود با شغل، تندرصد بقیه به دلیل ع 20کنند و کار می

 (. 1382کارکنان دیگر منتقل دهند )بابایی و همکاران، خود را به

 روش تحقیق

 ه است.به دست آمد ر مقاالتاستفاده از روش کتابخانه ای و مطالعه دیگاین پژوهش از سری پژوهش های علمی ترویجی )مروری( میباشد و روش تحقیق آن با 

 پیشینه تحقیق:

ت و تجارب، اشاعه در مانیل برگزار شد و کشورهای شرکت کننده توافق کردند که از طریق تبادل نظرا 1996وری سبز در سال اولین کنفرانس جهانی بهره

ن المللی اه آموزشی بیوری سبز را توسعه دهند. برگزاری دو کارگسازی در خصوص بهرهمتقابل داشته و آگاه اطالعات و ترغیب و تشویق افراد فعال، همکاری

بوده است )رجب زاده و  و همچنین تأسیس انجمن مدیریت سبز ایران تأکیدی بر این موضوع و اهمیت آن در ایران 2003و  2001وری سبز در ایران در سال بهره

 (. 1386پویا، 

اند. سپس ختنهیابی به مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت خودروسازی ایران پردا( در تحقیقی به شناسایی مقتضیات الزم جهت دست1390و همکاران ) الفت

 اند. هیابی به مدیریت زنجیره تأمین سبز استخراج نمودهایی الزم جهت دستشاخص
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نفعان و مدیریت ضایعات به ترتیب دارای محیطی با ذیهای زیستمکاریههایی طراحی برای محیط زیست، شاخصدارد که ها بیان میهای تحقیق آنیافته

 های توجه بیشتر گردد یابی به مدیریت زنجیره تأمین سبز الزم است که به این شاخصباشند. لذا جهت دستاولویت اول تا سوم می

های تولیدکننده رکتشحقیقی را در بندی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین سبز با استفاده از رویکرد تحلیل مسیر، ت( جهت تعیین و اولویت1392حسینی و همکاران )

ژوهش رار گرفت است. در نتایج این پقمورد بررسی و تحلیل  "پی ال اس"شرکت تولیدی با نرم افزار  36مواد شیمیایی و مواد شوینده انجام دادند. در این تحقیق 

های خارجی بر حالی که تأثیر محرکهای عملیاتی مدیریت زنجیره تأمین سبز تایید نگردید درهای داخلی مدیریت زنجیره تأمین سبز به فعالیتکتأثیر محر

 ه تأمین سبز مورد تایید قرار گرفت . های عملیاتی مدیریت زنجیرهای خارجی بر فعالیتهای داخلی و تأثیر محرکمحرک

ازی تفسیر های مدیریت زنجیره تأمین سبز با رویکرد مدل سشناسایی، تعیین روابط و سطح بندی محرک»( پژوهشی را تحت عنوان 1393انصاری و همکاران )

 هایحرکعیین مت وبه شناسایی  در صنایع فوالدسازی انجام دادند. هدف این پژوهش ترغیب صنایع فوالد سازی به اجرای مدیریت زنجیره تأمین سبز،« ساختاری

فسیری ش مدل سازی تها پرداخته شده است. مدل پیشنهادی با استفاده از روبندی آناجرای مدیریت زنجیره تأمین سبز و سپس به تعیین روابط مابین وسطح

ین محرک، منشا اجرای عنوان مؤثرتربه« دولت، قوانین و مقررات»ها محرک دهد که در بینها نشان میدست آمده است. نتایج مدل روایط محرکساختاری به

 باشد . مدیریت زنجیره تأمین سبز در مجتمع فوالد مبارکه می

کی از این ه و نتایج حاپانیا پرداختسازی کشور اسنفعان برای ایجاد زنجیره تأمین سبز در صنعت اتومبیل( به بررسی تأثیر پافشاری ذی2010سارکسیس و همکاران )

 باشد.ح آموزش در کل سیستم مییک سیستم سبز، همبستگی م بت داشته و متغیر مؤثر در این روند، سط نفعان با تطابق بابود که فشار ذی

 جمع بندی

نی عنوان یک دیدگاه فکری و یک نگرش و طرز تفکر برای استمرار پیشرفت مطرح است ودر عمق معنای خویش، نگرشی برای عقالوری بیشتر بهامروزه بهره

وری به صورت عمیق هرهبوری شده ولزوم پرداختن به مقوله ر شرایط محیطی تولید کاالها و خدمات منجر به بازنگری در مفاهیم بهرههاست. تغییکردن فعالیت

آن صحیح  گذاری یک زنجیره تأمین سبز موفق در شرکت و مدیریتوری منبع، جایگزین شود(. با پایهضرورتی انکار ناپذیر گردیده است )خود پایان نامه بهره

هایی وارد های دوستدار محیط زیست بر سازمانهای ناخواسته و همینطور، فشارهایی که از جانب سازمانها و تحمیل هزینهتوان به نوعی از دوباره کاریمی

 رد.کوری سازمان کمک شود که محصوالتشان برای سالمت محیط زیست مضر است. جلوگیری کرد و بدین ترتیب به بهرهمی

 گیرینتیجه 

 که الزاماتی به توجه با نیز و ستا شده سازمانی اهداف راستای در منابع از مؤثر و صحیح استفاده هدف با وریبهره بر هاسازمان در که تأکیدی به توجه با

 زیست محیط از حفاظت اقتصادی و رشد دوگانه اهداف بین شایسته و مناسب سازشی و دارند، مصالحه محیطی زیست مورد مسائل در المللیبین و ملی قوانین

مین قیق وجود ارتباط بین زنجیره تأاست و با توجه به نتایج بدست آمده در این تح اهمیت حائز محیطی( زیست حفاظت و وریبهره مهم )مسأله دو این ادغام و

 وری بیان شد که شرح مختصری از مولفه ها نتیجه میشودسبز و بهره

 باشدیم طبیعت با بیشتر هرچه هماهنگی و انرژی منابع مصرف رساندن حداقل محیطی، به هایآسیب کاهش طراحی سبز از هدف 

 شوندیم یجادمات اکاال و خد یدمراحل تول ینطور عمده در حبه هایندهآال یرادارد. ز یبستگ یدبه سبز کردن تول یاطور عمدهسبز کردن صنعت به .

 ازمندین نیو ا ت،یسز یطازگار با محس یدر تکنولوژ ینسنگ گذارییهوابسته است تا سرما یابداع هاییکتکنو  یتبه خالق یشترسبز ب یدکاربرد تول

 است کنندگانینبا کارکنان و تأم یکنزد یهمکار
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 ارتقا کیفیت که هدف،رضایت مشتری نیست، بل ینهدف سیستم بازاریابی به حداک ر رساندن مصرف، حق انتخاب بیشتر برای مصرف کننده یا تأم 

 یط زیست نیزیفیت محزندگی به باالترین سطح ممکن است و کیفیت زندگی نه فقط به معنای کمیت و کیفیت کاالها و خدمات بلکه به معنای ک

 .هست
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