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مدیریت زنجیرة تأمین پایدار و مدل تصمیمگیری راهبردی با توجه به
هزینههای اجتماعی ناشی از آلودگی محیطزیست
2

محمد فالح ،*1عذرا قبادی
 .9دانشیار گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد تهران مرکز
 .2دانشجوی دکتری گروه صنایع دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز
(تاریخ دریافت ،17/99/99 :تاریخ دریافت روایت اصالحشده ،19/93/22 :تاریخ تصویب)19/93/21 :

چکیده
مقالۀ پیشرو یک مدل تصمیمگیری راهبردی را با توجه به هزینههای اجتماعی آلودگی محیطزیست ناشی از عملیات تولیدد و توزیدع در شدب ۀ زنجیدره
تأمین مورد نظر برای مدیریت زنجیره تأمین پایدار ارائه میدهد .مدیریت پایدار به کمترشدن ریسکهای زیستمحیطی و اجتماعی در کسبوکدار اطدال
میشود .این مدل بهمنظور ارزیابی هزینۀ انتشار دیاکسیدکربن بر هزینههای عملیاتی تحت سناریوهای مختلف در یک شب ۀ زنجیرۀ تدأمین تولیدد مدواد
لبنی بررسی میکند .براساس نتایج ،میزان کم انتشار دیاکسیدکربن بهدلیل باالبودن نرخ هزینۀ اجتماعی آنهاست .همچنین قدوانینی کده شدرکتهدا را
مجبور به تحمل هزینههای اجتماعی آلودگیهای محیط زیستی ناشی از فعالیتهای اقتصادی خود میکند ،روشدی مدثرر بدرای کداهش انتشدار آلدودگی
خواهد بود .باید توجه داشت که کل انتشار گاز دیاکسیدکربن با افزایش نرخ هزینههای اجتماعی انتشار این گاز کاهش مییابد .اگر شرکتهدا مجبدور بده
پرداخت هزینههای اجتماعی انتشار گاز دیاکسیدکربن ناشی از عملیات شب ههای زنجیرۀ تأمین خود باشند ،تصمیمگیرندگان این شرکتها راهبردهدایی
بهینه برای مبادالت میان هزینههای عملیاتی و انتشار گاز دیاکسیدکربن را ایجاد خواهند کرد؛ بندابراین تصدمیمگیرنددگان شدرکتهدا کارخاندههدایی را
انتخاب خواهند کرد که گاز دیاکسیدکربن کمتری منتشر میکنند؛ حتی اگر این کارخانهها هزینههای باالتری برای تولید داشته باشند.
واژههای کلیدی :آلودگی محیطزیست ،تصمیمگیری راهبردی ،مدیریت زنجیرۀ تأمین پایدار.

مقدمه
موفقیت طوالنی و شهرت شرکتها به عمل درد اجتمداعی و
زیستمحیطی آنها وابسته است .در ادبیات زنجیرۀ تدأمین،
مفاهیم مدیریت زنجیرۀ تدأمین پایددار 9و مددیریت زنجیدرۀ
تأمین سبز 2معموالً بهجای ی دیگر بهکار مدیروندد .ایدن دو
مفهوم کمی با ی دیگر متفاوتاند .مددیریت زنجیدرۀ تدأمین
پایدددار دربرگیرندددۀ ابعدداد اقتصددادی ،پایددداری اجتمدداعی و
زیستمحیطی است؛ بنابراین مفهوم آن وسیعتر از مددیریت
زنجیرۀ تأمین سبز است .مدیریت زنجیرۀ تدأمین سدبز نیدز
بخشی از مدیریت زنجیرۀ تأمین پایدار به شمار مدی آیدد .در
چند سال اخیر ،ظهور فناوریهای نوین و تحوالت عظیم در
بازارهای جهانی ،لزوم توجه به مدیریت زنجیرۀ تأمین پایدار
را بیش ازپیش ضروری کرده است؛ به طوریکه سازمان هدای
مختلف برای ایجاد ،حفظ موقعیت و جایگداه رقدابتی خدود،
ناگزیر به استفاده از تئدوریهدای مددیریت زنجیدرۀ تدأمین
پایدددار هسددتند .توسددعۀ پای ددار تولی ددات براسدداس روابددط
اجتماعی ،محیطزیستی و اقتصادی است که تأریرات آن بدر
* نویسندۀ مسئول

تولیدات و ارائۀ خدمات در طول زنجیره مشخص میشود.
ارددر آلددودگی هددوا بددر اقتصدداد ،تددأریرات مسددتقیم و
غیرمستقیم ناشی از سالمت افراد و مسائل زیستمحیطی را
دربرمیگیرد .کاهش آلودگی هدوا مدیتواندد مندافع فراواندی
برای بهبدود زنددگی اجتمداعی -اقتصدادی سداکنان تهدران
داشته باشد .این کداهش در میدزان بیمداری و مدر ومیدر،
منافع اجتماعی مستقیمی دارد هبعالوه هزینه هدای درمدانی
نیز کاهش مییابد ،همچنین بهرهوری صنایع مشغول به کار
در تهران را افزایش میدهد .مطالعدات متعدددی در داخدل
کشور بدهمنظدور ارزشگدااری خسدارتهدای آلدودگی هدوا
صورت گرفته اسدت کده بیشدتر آنهدا هزیندههدای درمدان
بیماریهای ناشدی از آلدودگی هدوا را زیدانهدای اقتصدادی
آلودگی هوا میدانند .هزینههای هتلیند ،،دارو و تجهیدزات
پزش ی ،بیمه و ...شامل این هزینههاسدت .ن تدۀ مهدم ایدن
است که هزیندههدای مداکور تنهدا هزیندههدای مسدتقیم و
قابلمشداهده بدرای بیمداریهدای حداد اسدت؛ درحدالیکده
بسیاری از بیماریهای حاصل از آلدودگی هدوا ،مدزمن و بدا
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تأریرات بلندمدت هستند که نمیتوان هزیندههدای آنهدا را
بهراحتی سنجش و اندازهگیری کرد .از سوی دیگر ،آلدودگی
هوا نهتنها بر سالمت انسانها اررگاار است ،بل ه بر سدالمت
دام و طیور ،گیاهان و محصوالت کشداورزی نیدز تأریرگداار
خواهد بود .به نظر میرسد برآورد هزینههدای ناشدی از ایدن
مسئله نیز به بررسی و تأمل بیشتری نیاز دارد.
خسارت های محتمدل آلدودگی هدوای تهدران ،بده ویدژه
ریزگردها بر مستهلکشدن بناهدا و ماشدین آالت تأریرگداار
است .در صورت تسریع روند استهالک بناها و ماشینآالت و
نیز اختالل در فعالیت ماشدینآالت ،خسدارتهدای آلدودگی
بیش از آنچه تخمین زده شدده اسدت خواهدد بدود .کداهش
آلودگی هوا از پتانسیل ارتقای بیواسطه بهرهوری در صنایع
جنگلداری ،کشداورزی ،مداهیگیری و گردشدگری از طرید
کاهش خسارات وارده به این صدنایع برخدوردار اسدت .ایدن
هزینهها را که تولیدکنندگان و دولت با آن از طری مالیدات
و قیمت ها مواجه هستند ،ساکنان شهرهای بزر پرداخدت
میکنند.
هرچند مم ن است هزینههای کاهش آلودگی هوا زیداد
باشد ،مطالعات اخیر هزینه-فایده درمدورد کداهش آلدودگی
هوا نشان مدیدهدد در سدطوحی از آلدودگی ،مندافع بدالقوۀ
کاهش آلودگی هوا برای مردم بسیار بیشدتر از هزیندههدای
کاهش آن است.
از دیدگاه اشنتزلر و هم اران [ ]91مدیریت زنجیرۀ تدأمین
در سه سطح بررسی میشود:
 .9سطح کالن :شدامل چشدمانددازها و اهدداب بنیدادی
زنجیرۀ تأمین ،و درواقع چارچوب مدیریت راهبردی زنجیرۀ
تأمین است.
 .2سطح راهبردی :مددیریت راهبدردی زنجیدرۀ تدأمین
بهکمدک توانمنددکردن زنجیدرۀ تدأمین ،بدهدنبدال حمایدت
راهبردهای رقابتی سازمان است.
 .3سطح عملیاتی :راهبردهای زنجیرۀ تدأمین را بدهکدار
میگیرد و شامل برنامهریزی کنترل و اجرای فرایندهاست.
جریان صنعتیشدن و پیشرفت ،هزینههای سنگینی بده
جامع دۀ بشددری تحمیددل کددرده اسددت کدده مصددرب منددابع
تجدیدناپددایر و آلددودگی محددیطزیسددت از جملددۀ ایددن
هزیندددههاسدددت .در سدددال  ،9197کمیسدددیون جهدددانی
محیطزیست و توسعه ( 3)WCEDتوسعهای را پایدار نامیدد
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کده در فراینددد آن ،ارضدای نیازهددای نسدل حاضددر ،توانددایی
نسلهای آینده برای ارضای نیازهای خود را از بین نمیبرد.
در گزارش کمیسیون جهانی محیطزیست و توسدعه نیدز در
سال  9197شروط الزم برای توسعۀ پایدار شامل موارد زیدر
است:
 نظام سیاسدی کده مشدارکت مدثرر شدهروندان را در
تصمیمگیری تضمین میکند؛
 نظام اقتصادی که برای تدنشهدای ناشدی از توسدعۀ
ناهمگون راهحلهای مناسب ارائه میدهد؛
 نظام تولیدی که الزامات حفاظت از محیط زیسدت را
بنیاد توسعۀ واقعی میشمارد؛
 نظام فنی که الگوهای پایدار مبادله و سرمایهگدااری
مناسب توسعۀ پایدار را آماده میکند؛
 نظددام بدینالمللدی کده از الگوهددای پایددار مبادلدده و
سرمایهگااری حمایت میکند؛
 نظام اداری که منعطف است و بدرای تصدحیح خدود
ظرفیت الزم را دارد.
ک دارتر و راجددرز [ ]4مدددیریت زنجی درۀ تددأمین پای ددار را
اینگونده تعریدف کدرده اندد« :ی پارچدهکدردن اسدتراتژیک و
شددفابکددردن اهددداب سددازمانی در حددوزههددای اجتمدداعی،
محیطزیست و اقتصادی و دستیابی به آنها در یک هم داری
و هماهنگی سیستماتیک در فرایندهای کلیدی بین سدازمانی
بهمنظور بهبود عمل رد بلندمدت اقتصادی شدرکت و زنجیدرۀ
تأمین» .آنهدا چدارچوب مفهدومی جدامع را بدرای مددیریت
زنجیرۀ تأمین پایددار ارائده دادندد .عدالوهبدر سده بعدد اصدلی
پایداری ابعاد اقتصاد ،محیطزیست و اجتمدا کده بیشدتر بده
توضیح مبسوط آنها پرداختیم ،چهدار جنبدۀ دیگدر راهبدرد،
مدیریت و عدم قطعیت ،شدفافیت و فرهند ،سدازمانی نقدش
حمایتکننده از سه مفهوم اصلی پایداری را ایفا میکنند.
پایداری و راهبرد سازمانی نباید بهصورت دو برنامۀ جدا از
هم حرکت کنند .همچنین نباید پایدداری را برنامدۀ جنبدی و
فرعی دانست ،بل ه باید با راهبردهای اصلی سازمان و زنجیدره
تأمین ی پارچه باشد .اهمیت ی پارچگی راهبدردی بدا مفهدوم
پایداری سبب شده است که شرکتهای موفقی مانندد نایدک
راهبردهای اصلی سازمان خدود را طدوری تددوین کنندد کده
پای دداری رک دن اصددلی آنهددا باشددد .بددرایناسدداس ،عددالوهبددر
راهبردهای سازمانی ،راهبردهای زنجیرۀ تأمین که بیشدتر در
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مهمترین تصمیم راهبدردی زنجیدرۀ طراحدی شدب ۀ زنجیدرۀ
تأمین ظهور مییابد ،از اهمیت بسیاری برخوردار است.
سددروب [ ]29قددوانین زیسددتمحیطددی در حددال رشددد،
فشارهای دولت ،گواهینامههای استانداردهای بینالمللی مثدل
ایزو  4)ISO( 94999تغییر تقاضای مشتریان و درک مددیران
از این ه آلودگی نوعی هدررفت محسوب میشود را از دالیدل
عمده قلمداد کرد که بنگاهها بهموجب آنها باید سیاستهای
زیستمحیطی جدیدی را همگرا با قوانین توسعه دهند.

آلددوز و هم دداران [ ]9روش طراحددی پایدددار را بددرای
به کارگیری مدواد سدبز در روش طراحدی محصدول توسدعه
دادهاند .زو و هم داران [ ]25نیدز از پدژوهشهدای تجربدی
برای بررسدی ایدن موضدو اسدتفاده کردندد کده آیدا اندوا
شرکتهای تولیدی با هم داری زنجیدرۀ تدأمین بدا گدرایش
زیستمحیطی ( )ESCCوجود دارند .بدای و سدرکی []2
روی ددرد چندمرحلددهای چندروشددی را بددا توجدده بدده عوامددل
اقتصددادی ،زیسددتمحیطددی و اجتمدداعی بددرای انتخدداب
تأمینکنندۀ پایدار ارائه کردند .منسینی و هم داران []94
از روش ( MIPSورودی ماده در هر واحدد خددمات) بدرای
ارزیابی پایداری در امتداد زنجیرۀ تدأمین سده مدادۀ غداایی
ایتالیایی استفاده کردندد .لئدو و هم داران [ ]93نیدز مددل
ادغام مرکز و انشعاب جدید را برای ادغدام بازاریدابی سدبز و
مدیریت زنجیرۀ تأمین پایدار از شش بعد محصول ،تبلیغات،
برنامهریزی ،فرایند ،مدردم و پدرو ه ارائده کردندد .کانیداتو و
هم اران [ ]3از روش مطالعۀ موردی متعدد بدرای تجزیده و
تحلیل انوا شرکتهایی که به مسئلۀ پایداری محیطزیست
میپردازند استفاده کردند .گویندان و هم اران [ ]9روی رد
چندمعیارۀ فازی را برای اندازهگیری عمل رد پایدداری یدک
تأمینکننده براساس روی درد خدط پدایین سدهگانده اعمدال
کردند .منزینی و اکورسی [ ]95روی رد ی پارچه در کنترل
کیفیت ،ایمنی ،پایداری و بهرهوری لجستیک مواد غداایی و
فرایندها را در طول کل زنجیرۀ تأمین مواد غاایی ،از مزرعه
تا چنگال همزمان ارائه کردندد .شداوردی و هم داران []29
روی رد  AHPفازی را برای ارزیابی مدیریت پایداری زنجیرۀ
تأمین در صنعت چاپ و نشر اعمال کردند.
در سالهای اخیر ،مطالعات گوناگونی به موضو انتشدار
گاز دیاکسیدکربن در مدیریت زنجیرۀ تأمین پرداختده اندد؛
بددرای مثددال ،سدداندارکانی و هم دداران [ ]23از مدددلهددای
حملونقل اویلری و الگرانژی بهمنظور برآورد میزان انتشدار
کربن در سراسر زنجیدرۀ تدأمین ،از جملده انتشدار ناشدی از
پردازش مواد ،تولید ،انبارداری ،تدارکات دروندی و تددارکات
خروجی استفاده کردند .همچنین پیشنهاد دادند که انتشدار
کربن در مراحل زنجیرۀ تأمین میتواند تهدیدی مهم باشدد
که نیازمند توجه دقی در مرحلدۀ طراحدی زنجیدرۀ تدأمین
است .لی [ ]99نیز انتشار کربن را شاخصی بدرای مددیریت
زنجیرۀ تأمین خودرو دانست .چابین و هم داران [ ]5مددلی

پیشینة پژوهش
در این بخش ،نویسندگان ادبیات مربوط به مددیریت زنجیدرۀ
تأمین پایدار ( 5)SSCMو برآورد هزینههای اجتماعی انتشدار
گاز دیاکسیدکربن ( )CO2را مرور کردند .همچنین بهدنبدال
نشاندادن اهمیت ترکیب مدیریت زنجیدرۀ تدأمین پایددار بدا
هزینههای اجتماعی انتشار گاز دیاکسیدکربن هستند.
مدیریت زنجیرة تأمین پایدار
ادبیات موضو درمورد مدیریت زنجیرۀ تأمین ،تمرکدز بسدیاری
درمددورد مسددائل مربددوط بدده پایددداری دارد کدده دولددتهددا و
سازمانهای انتفاعی و غیرانتفداعی در دهدههدای گاشدته آغداز
کددردهانددد .مدددیریت زنجیددرۀ تددأمین پایدددار ،ادغددام اهددداب
زیسدددتمحیطدددی ،اجتمددداعی و اقتصدددادی در همددداهنگی
سیستماتیک فراینددهای کلیددی کسدبوکدار سدازمانی بدرای
بهبود عمل رد اقتصادی بلندمدت شدرکت فدردی و زنجیدرهای
بهمنظور توسعۀ پایدار محسوب میشود .مطالعدات پیشدین بده
پایداری در مدیریت زنجیرۀ تدأمین از دیددگاههدای مختلدف ،از
جمله طراحی محصول ،خرید مواد ،انتخاب تأمینکننده ،تولید،
بازسازی ،لجستیک مع وس ،مدیریت مواد زائد و ...پرداختهاند.
زیدیسین و سیفرد [ ]21بر خرید سبز بدرای پدرداختن
بده مسدئلۀ پایدداری در مددیریت زنجیدرۀ تدأمین متمرکددز
شدهاندد .مای لسدن و هم داران [ ]91بهدرهوری سدازگار بدا
محیطزیست را ابزاری برای سنجش پایداری زنجیرۀ تدأمین
تولید مبلمان میدانند .از دیدگاه لینتون و هم داران [،]92
پایداری باید فرایندها و جریانهایی را که در هستۀ زنجیدرۀ
تأمین وجود دارند با هم ی پارچه کند .این فراینددها شدامل
طراحدی محصددول ،تولیدد ،توزیدع و محصددوالت در پایدان و
فرایندهای احیاست.
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را برای طراحی زنجیرۀ تأمین پایدار با طرح تجدارت انتشدار
کربن پیشنهاد کردند .این طدرح در اتحادیده اروپدا اسدتفاده
شده ،اما بهدلیل کاستیهای جدی خود در طراحی ش ست
خورده است .اعتبارات تولید گازهدای گلخاندهای بدهصدورت
رایگان بهعنوان تابعی از تولیدد گازهدای گلخاندهای گاشدته
توزیع شد؛ با این حال چنین امتیازی به شرکتها انگیزه ای
برای انتشار بیشتر در طدول سدالهدای اولیدۀ برنامده بدرای
دریافت تخصدیص بیشدتر در آیندده مدیدهدد .عدالوهبدراین
بسیاری از شرکتهای کشورهای اروپایی خطوط اصلی خود
و منحنیهای کاهش هزینۀ خود را تعیین میکنند؛ بنابراین
بیشتر شرکتها به تجدیدنظر در برآورد خود به سدمت بداال
برای دستیابی به کمکهزینۀ سخاوتمندانهتر تمایل دارند.
در مقایسه بدا طدرح تجداری انتشدار ،مالیدات بدر کدربن
شفابتر و قابلمشاهدهتر است .درنتیجه فرار یا جلوگیری از
آن سددختتددر اسددت .مالیدات کددربن بهیندده بددا هزینددههددای
اجتماعی انتشار کربن برابر است؛ بندابراین در ایدن مطالعده،
نویسندگان یک مدل ریاضدی را بده کمدک ی پارچده سدازی
هزینههای اجتماعی انتشار گاز دیاکسیدکربن در مددیریت
زنجیرۀ تأمین بهمنظور کاهش انتشار گداز دیاکسدیدکربن
برای پایداری توسعه دادند .در حوزۀ زنجیرۀ تأمین مطالعات
زیادی انجام شد که میتوان به اکبری و هم داران (،)9315
بابازاده ( )9317و قسمتی و هم اران ( )9315اشاره کرد.
هزینههای اجتماعی انتشار گاز دیاکسیدکربن
کاپ [ ]99هزینههدای اجتمداعی را تمدام زیدانهدای مسدتقیم و
غیرمستقیم پایدارشدده توسدط اشدخاا رالد یدا عمدوم مدردم
میداند که درنتیجۀ فعالیدتهدای اقتصدادی بدیدروپی در شد ل
گرفته است .این زیدانهدای اجتمداعی مم دن اسدت بدهصدورت
خسارت به سالمت انسان ،نابودی ارزشها و تهدیشددن زودرس
اکوسیستم باشند .هزینههای اجتماعی انتشار گاز دیاکسیدکربن
را میتوان بهعنوان ارزش پولی آسیب ناشدی از انتشدار یدک تدن
اضافی از گاز دیاکسیدکربن در نقطهای از زمان تعریف کرد.
با توجه به بسیاری از تدأریرات منفدی در سیسدتمهدای
فیزی دددی ،بیولدددو ی ی و انسدددانی ناشدددی از انتشدددار گددداز
دیاکسیدکربن ،در بیشتر مطالعات بده بدرآورد هزیندههدای
اجتماعی انتشدار گداز دیاکسدیدکربن پرداختده شدده و در
آنها ی ی از دو روش جدایگزین اسدتفاده شدده اسدت .ایدن
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روشها روی رد تجزیده و تحلیدل هزینده-فایدده ( 7)CBAو
روی درد هزیندۀ نهدایی ( 9)MCهسدتند .براسداس روی درد
تجزیه و تحلیل هزینه-فایده ،هزینههدای اجتمداعی انتشدار
گاز دیاکسیدکربن به شد ل سدطح مالیدات بدر کدربن الزم
برای رسیدن به سطح مطلوب انتشار بیدان شدده اسدت .در
چارچوب هزینه-فایده ،انتشار در سطح مطلدوب خدود قدرار
دارد که در آن هزینههای اجتماعی افزایشی کاهش یک تن
تولید گازهای گلخانهای با مزایای اجتماعی اضافی خسدارات
اجتنابشده برابر هسدتند .تجزیده و تحلیدل هزینده-فایدده
مقدار بهینۀ کاهش انتشار گاز دیاکسیدکربن را در نقطهای
تعیین میکند که در آن ،هزینههای اجتماعی با هزینههدای
افزایشی کنترل انتشار برابر است .هرچه مقددار هزیندههدای
اجتماعی انتشار گاز دیاکسیدکربن بیشتر باشد ،به کنتدرل
بیشتری نیاز است .هرچه هزینههای اجتماعی انتشدار گداز
دیاکسیدکربن بیشتر باشد ،سرمایهگااری در کاهش انتشار
آن جاابتر است .در مقابل روی درد هزیندۀ نهدایی ،بدرآورد
هزینههای آسیب حاشیهای گاز گلخاندهای دیاکسدیدکربن،
آسیب ناشی از انتشار یک تن بیشتر گاز دیاکسیدکربن یدا
آسددیب اجتنددابشددده بددا کدداهش انتشددار یددک تددن گدداز
دیاکسیدکربن اسدت .بسدیاری از مطالعدات یدا از روی درد
تجزیه و تحلیل هزینه-فایده یا هزینۀ نهایی بهمنظور برآورد
هزینههای اجتماعی انتشار این گداز اسدتفاده کردندد؛ بدرای
مثال ،سلین [ ]1از روش تجزیه و تحلیل هزینه-فایده بدرای
برآورد هزیندههدای اجتمداعی انتشدار گداز دیاکسدیدکربن
استفاده کرد در سال  ،9111کدار گدروه ( IPCC IIIهیئدت
بیندولتی تغییرات آبوهوا) نشان داد هزینههای اجتماعی
گاز دیاکسیدکربن در بازۀ  9/1دالر تا  43/1دالر /تن CO2
براساس قیمدتهدای سدال  2999قدرار دارد .اسدترن []22
هزیندۀ خسدارت حاشدیهای انتشدار گداز دیاکسددیدکربن و
نتیجهای حدود  95دالر /تن  CO2را گزارش کرد.
تول [ ]24با بررسی مطالعات قبلی ،هزینههای اجتمداعی
انتشار کربن را محاسبه کرد و دریافت بهطور متوسط هزینده،
 39دالر /تن  CO2میشود .هوپ [ ]1نیز از مدل PAGE09
برای برآورد هزینههای اجتماعی انتشدار گداز دیاکسدیدکربن
استفاده کرد و دریافت بهطور متوسط هزینۀ انتشار ایدن گداز
 999دالر /تن  CO2است .اچدارت و هم داران [ ]7مطالعدات
قبلی را بررسی کردند و دریافتند هزینههای اجتماعی انتشدار
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گاز دیاکسیدکربن حدود  5تا  299دالر /تن  CO2است.
محدددودۀ گسددتردۀ نتددایج برآوردشددده بددرای هزینددههددای
اجتماعی انتشار گاز دیاکسیدکربن میتواندد بدهدلیدل وسدعت
عدم قطعیت تغییرات آینددۀ آبوهدوا ،متغیرهدای اقتصدادی و
اجتمدداعی آینددده ،پارامترهددای اخالقددی خدداا در هددر مدددل،
نمایشهای مختلف از چرخۀ کربن ،تخمینهای مختلف از نرخ
گرمشدن کرۀ زمین و ...باشد .نویسندگان حاضر دریافتند نتدایج
برآورد نرخ هزینههدای اجتمداعی انتشدار گداز دیاکسدیدکربن
بهتدریج طی بررسیهای ادبیات موضو افزایش یافته است.

غیرسمی است و موجب نابودی محیطزیست نمیشود .بایدد
توجه داشت که بهرهوری سبز بسیار بیشتر از تمام بهرهوری
مدیریت است .تولید سبز نیز بهعنوان تولیدد پداک شدناخته
شددده اسددت .در مراحددل مختلددف توسددعه یددا در کشددورهای
مختلف ،نامهای تولید سبز متفداوت ،امدا معندای اصدلی آن
همان است .همچنین هدب از بازاریابی سبز هماهنگی میان
اهداب توسعۀ اقتصاد ،توسعۀ محیط زیست ،توسعۀ اجتماعی
و ارتقای ادراک توسعۀ پایدار کل است.
مصرب سبز یعنی تدالش در انتخداب محصدول و خددمات
سازگار با محیطزیست برای استفاده و مقابله با محصول زائددی
که مم ن است برای محیطزیست مضر باشد .مطالعدات حداکی
از آن است که امروزه مدیریت محیطی با تأکید بدر حفاظدت از
محیطزیست به ی ی از مهمترین مسائل مشتریان ،سدهامداران،
دولتهدا ،کارکندان و رقبدا تبددیل شدده و فشدارهای جهدانی،
سازمانها را ملزم بده تولیدد محصدوالت و خددمات سدازگار بدا
محیطزیست کرده است .بیشتر افراد تصدور مدیکنندد زنجیدرۀ
تددأمین سددبز یعنددی کدداهش یددا اسددتفادهن ددردن از مددواد مضددر
شیمیایی .این تصور غلط است؛ زیرا زنجیره پدا را فراتدر از ایدن
مرحله گااشته و تمام بخشهای یدک سدازمان را مددنظر قدرار
میدهدد .درواقدع زنجیدرۀ تدأمین سدبز حاصدل پیوندد اهدداب
اقتصادی با اهداب زیستمحیطی سازمان است.
مدیریت زنجیرۀ تأمین سبز بهدنبال تغییر مدل زنجیدرۀ
خطی سنتی از تأمین کنندگان به کاربر اسدت و سدعی دارد
اقتصاد بازیافت را به مدیریت زنجیره تأمین ملحد کندد .بدا
این کار میتوان یک حلقۀ بسته با حالت زنجیدرۀ چرخدهای
داشت .اگر شرکت از مدیریت زنجیرۀ تدأمین سدبز اسدتفاده
کند ،عالوهبر حل مش الت محیطزیست به پیدروزی نسدبی
در مزیت رقابتی نیز دسدت مدییابدد .عدالوهبدراین ،اجدرای
مدیریت زنجیرۀ تأمین سبز میتواند از موانع سبز در تجارت
بینالمللی اجتناب کند؛ بنابراین باید بدهسدرعت بده اجدرای
مدیریت زنجیرۀ تأمین سبز برای بدهدسدتآوردن فرصدت و
مقابلدده بددا چددالشهددا و پیددروزی حرکددت ک درد .بسددیاری از
شرکتهای بدزر خدارجی مانندد جندرال موتدورز (،)GM
هیولددت پاکددارد ( ،)HPپراکتددر و گمبددل ( )P&Gنایددک
( )NIKEو بسیاری از شرکتهای دیگر ،شهرت و تصویر نام
تجاری خوبی برای محصول سبز بهکمک پژوهش و اجدرای
مدیریت زنجیرۀ تأمین سبز بهدست آوردهاند.

بیان مسئله
این مطالعه بر عملیات بهینۀ شدب ههدای تولیدد و عرضدۀ توزیدع
زنجیرهای جهدانی ،بدا توجده بده هدر دو هزیندههدای عملیداتی و
هزینههای اجتماعی انتشار گاز دیاکسیدکربن ناشدی از عملیدات
چنین شب های برای کداهش هزیندههدای کدل تأکیدد دارد .ایدن
شب ه متش ل از تعددادی تدأمینکننددگان مدواد ،کارخاندههدای
تولیدی و مراکز توزیع است .در این مطالعده ،نویسدندگان فدر
میکنند تأمینکنندگان مدواد و م دان توزیدعکننددگان از پدیش
مشخص است و کارخاندههدای فعدال و ظرفیدتهدای آنهدا نیدز
شناخته شده است .عالوهبراین ،فر شده که تولید یک واحدد از
محصول به یک واحد از ظرفیت تولیدد بددون درنظرگدرفتن ندو
محصول نیاز دارد .برای هر تأمینکننددۀ مدواد ،کارخانده و مرکدز
توزیع ،تصمیمگیری باید دربارۀ میزان مواد خریداریشدده از هدر
تأمینکننده برای هر کارخانه ،کل واحدهای محصوالت کده بایدد
در هر کارخانه تولید شود و مقدار محصدوالت حمدلشدده از هدر
کارخانه به هر مرکز توزیع انجام شود.
هزینههای عملیاتی شامل هزینههای مرتبط با خرید مدواد،
تولید و حملونقل است .انتشار گاز دیاکسیدکربن نیدز شدامل
انتشار ناشی از فرایند تولید و حملونقدل اسدت .تصدمیمی کده
باید تعیین شود نیاز تقاضای هر توزیعکنندۀ هددب بده کداهش
هزینههای کل با درنظرگرفتن هزینههای عملیاتی و هزینههدای
اجتماعی انتشار گاز دیاکسیدکربن است.
طراحی سبز شرکت باید شدرح کامدل زیسدتمحیطدی،
سالمت انسان و ایمنی محصول را در روند کسب مواد اولیه،
تولید ،توزیع درنظر بگیرد که هدب آن جلوگیری از آلودگی
در منبع است .مواد سبز مدوادی اسدت کده مندابع و اندر ی
کمتر مصرب میکند و سر و صدای کمتری دارد .همچندین

نشریۀ تخصصی مهندسی صنایع ،دورۀ  ،52شمارۀ  ،4زمستان 9317

121

 GCo2 i ,kانتشدار گداز دیاکسدیدکربن واحدد محصدول i

مدل مدیریت زنجیرة تأمین پایدار و تشکیل مدل
نویسندگان مدل بهینهسازی غیرخطی عدد صحیح مخدتلط
را برای ارائۀ راهنما به منظور مدیریت زنجیرۀ تدأمین پایددار
به تصمیمگیرندگان شرکتها توسدعه داده اندد و بدرای ایدن
منظور هزینههای عملیاتی و هزینههای اجتماعی انتشار گاز
دیاکسیدکربن را درنظر گرفتهاند.

 GCo2 rانتشار گاز دیاکسیدکربن واحد وزن و واحد فاصله
با استفاده از نو حملونقل r
 WM mوزن هر واحد مادۀ m
 WPiوزن هر واحد محصول i

الف) نمادها و تعاریف پارامتر

پ) متغیرهای تصمیم

پیش از ارائۀ فرمول مدل ،نمادهای پارامتر عمومی و تعاریف
بیان شدهاند .در این مطالعه ،از شداخصهدای زیدر اسدتفاده
شده است ،jϵJ :مجموعه ای از تأمینکنندگان ندامزد،kϵK ،
مجموعه ای از کارخانههای بالقوه ،lϵL ،مجموعه ای از مراکز
توزیع مم ن ،mϵM ،مجموعهای از مدواد مدورد نیداز بدرای
تولید و  ،iϵIمجموعهای از محصوالت.

 TM m, j ,kکددل واحدددهای مدداده  mخریددداریشددده از
تأمینکنندۀ  jبرای کارخانۀ k
 TOTi ,k ,lکل واحدهای محصول  iحملشدده از کارخاندۀ k
به توزیعکنندۀ l
 Tm ,rفاصلۀ حمل مواد  mدر حالت r
 Ti , rفاصلۀ حملونقل محصول  iبا استفاده از نو حملونقل r

 SOCco 2نرخ هزینههای اجتماعی انتشار گاز دیاکسیدکربن

ب) پارامترها

 MSPm, j ,kهزینۀ هدر واحدد مدواد  mسدفارش دادهشدده از
تأمینکنندۀ  jبرای کارخانۀ k
 SCapm, jمحدودیت ظرفیت مواد  mتأمینکنندۀ j
 PCap kمحدودیت ظرفیت کارخانۀ k
 PCos i ,kهزینۀ تولید هر واحد محصول  iدر کارخانۀ k
 TCosi ,k ,lهزینۀ حملونقل هر واحد محصول  iاز کارخانۀk
به توزیعکنندۀ l

 LowPci ,k , UpPci ,kحد پایین و بداالی ظرفیدت تولیدد
محصول  iدر کارخانۀ k
()9

تولیدشده در کارخانۀ k

ت) تابع هدف

کل هزینۀ تابع هدب شامل هزینههای عملیاتی و هزینههای
اجتمداعی انتشدار گداز دیاکسدیدکربن اسدت .هزیندههددای
عملیاتی زنجیرۀ تأمین هزینه های خرید ،هزینه های تولید و
هزینههای حملونقل را شامل میشود .هزینههای اجتماعی
انتشار کربن زنجیدرۀ تدأمین شدامل انتشدار کدربن ناشدی از
فرایند تولیدد محصدوالت و حمدلونقدل محصدوالت اسدت؛
بنابراین تابع هدفی که باید به حداقل برسد برابدر اسدت بدا:

TM m, j ,k   P Cosi ,k TOTi ,k ,l   T Cosi ,k ,l TOTi ,k ,l
i , k ,l

i , k ,l

TM m, j ,k Tm,r

m



 MSP

m, j ,k

 GCo2 WM
r

m, j , k ,r

T ) SOCco 2

Min Z  Min 

m, j ,k

 ( GCo2 i ,k TOTi ,k ,l 
i , k ,l

 GCo2 WP TOT

i , k ,l i , r

i

r



i , k ,l , r

عبددارت اول در تددابع هدددب هزیندۀ خریددد کددل مددواد از
تأمینکنندگان (از جمله هزینههای حملونقل مواد) ،عبارت
دوم کل هزینههای تولید در تمام کارخانههدا ،عبدارت سدوم
کل هزینۀ حملونقل تمام محصوالت و آخرین عبدارت کدل
هزینههای اجتماعی انتشار گداز دیاکسدیدکدربن (از جملده
تولیددد گازهددای گلخانددهای ناشددی از تولیددد محصددوالت،

حملونقل مواد و حملونقل کاال) است.
ث) محدودیتها

برای مدل مدیریت زنجیرۀ تأمین ،بسیاری از محدودیتهای
عمومی درنظر گرفته میشدود؛ از جملده محددودیت تعدادل
مواد و محصوالت ،محدودیت ظرفیت و محدودیت حد توان.
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در ادامه به بررسی این محدودیتها پرداخته شده است:
 : RPm,iواحدهای ماده  mمورد نیاز برای تولید یک واحد از

تولیدی از هر کارخانه به هر توزیعکننده با نرخهدای هزیندۀ
اجتماعی مختلف انتشار گاز دیاکسیدکربن ،با درنظرگرفتن
هر دو هزینههای عملیاتی و هزینههای اجتماعی انتشار گداز
دیاکسیدکربن برای به حدداقل رسداندن هزینده هدای کدل
است.
فر این است که کدل تقاضدای مدورد نیداز 999.999
پنیر فتدا از دو توزیدعکنندده سدفارش داده شدده اسدت .در
جدول  9تقاضای مورد نیاز هر توزیعکننده آمده است .مواد
اولیۀ پنیر شیر است و بهکمک سه تأمینکنندۀ بدالقوه ارائده
شده است.

محصول .i
محدودیت تعادل مواد عبارت است از:
(TOTi,k ,l RPm,i  TM m, j ,k m  M , k  K )2
k

j

محدودیتهای ظرفیت تأمینکننده
محدودیت های ظرفیدت بدرای تدأمینکننددۀ  jرا مدیتدوان
بهصورت رابطۀ زیر فرموله کرد.
()3
TM m, j ,k  SCapm, j m  M
k

جدول  .1مقدار تقاضای مورد نیاز هریک از مراکز توزیع (تن)

محدودیتهای ظرفیت تولید کارخانهها
محدودیت باال و پایین ظرفیت تولید محصول  Iدر کارخانۀ
kوجدود دارد؛ بندابراین بدرای هدر کارخاندۀ  ،kمحددودیت
ظرفیت تولید عبارت است از:
()4
LowPci ,k   TOTi ,k ,l  UpPci ,k l  L
j

DC1
DC2

19
19

جدول  .2هزینة خرید مواد کارخانهها از تأمینکنندگان
(ریال /کیلوگرم)

l

کارخانه

محدودیت حد توان
حد توان برای کارخانۀ  kعبارت است از:
()5

مرکز توزیع

موردنیاز

 PCap k

 TOT

PL1
PL2
PL3

S1
4/5
4/17
4/19

تأمینکنندگان
S2
5/9
4/95
4/1

S3
4/1
4/12
4/77

i , k ,l

i ,l

(توجه :در هر کارخانه باید داشته باشیم) UpPci ,k  PCap k :
j

مثال کاربردی
دادهها

مدیریت بالقوۀ یک شب ۀ زنجیرۀ تأمین توسط یک شدرکت
تولیدی پنیر (شامل سه تدأمین کننددۀ شدیر ،سده کارخاندۀ
تولید پنیر و دو توزیعکننده) درنظر گرفته شده اسدت .ایدن
سه تأمینکنندده بدهترتیدب در  ،S3 ،S2 ،S1سده کارخاندۀ
تولی دد پنیددر فتددا بددهترتیددب در  PL3 ،PL2 ،PL1و دو
توزیعکنندۀ عمده در  DC2 ،DC1واقع شدهاند .هدب مدل
مدیریت زنجیرۀ تأمین تصدمیم دربدارۀ مقددار بهیندۀ شدیر
خریداریشده از تأمینکنندگان مختلف برای هدر کارخانده،
تولیدد پنیدر در کارخاندههددای مختلدف و حمدلونقدل پنیددر

در جدول  ،2هزینههای واحدد خریدد (از جملده هزیندۀ
حملونقل مواد خام) مواد خام از هر تدأمینکنندده بده هدر
کارخاندده آمددده اسددت .در جدددول  3نیددز ظرفیددت تولیددد،
هزینههای واحد تولید (از جمله هزیندههدای مرتدبسدازی،
هزینههای بستهبندی ،هزینههای نیدروی کدار و )...و مقددار
انتشار گاز دی اکسیدکربن در فرایندد تولیدد یدک کیلدوگرم
پنیر تولیدشده در هر کارخانه قابل مشاهده است .همچندین
ظرفیت عرضۀ مواد هر تأمینکننده در جدول  4آمده است.
فاصلۀ حملونقل مواد خام از تأمینکنندگان به کارخانههدا
و محصوالت حملشدده از کارخاندههدا بده توزیدعکننددگان در
جدولهای  5و  1آمدده اسدت .در جددول  7نیدز انتشدار گداز
دیاکسیدکربن ناشی از حملونقل نشان داده شده است.
یک قوطی پنیر فتای  9کیلویی ،به حدود  5تا  9لیتر شدیر
نیاز دارد که در اینجا  7کیلوگرم درنظر گرفته شده است.
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جدول  .3ظرفیت تولید ،هزینه تولید و انتشار  CO2هر کارخانه
کارخانه

ظرفیت تولید (تن/ماه)

PL1
PL2
PL3

94
72
11

هزینة تولید

معادل انتشار  CO2فرایند تولید

(تومان/کیلوگرم)

(کیلوگرم /تن)

9/199
2/755
2/49

99
94
91

جدول  .4ظرفیت عرضة مواد هر تأمینکننده (تن)
تأمینکننده

ظرفیت عرضه

S1
S2
S3

79
72
19

جدول  .5فاصلة حملونقل میان تأمینکنندگان و کارخانهها (کیلومتر)
کارخانه

تأمینکنندۀ مواد

نوع حملونقل

S1

قطار
کامیون

314
459

قطار

9

514

کامیون
قطار
کامیون

359
299
359

399
9
399

S2
S3

PL1

PL2

PL3

497
499

495
359
499
359
399
259

جدول  .6فاصلة حملونقل میان کارخانهها و توزیعکنندگان (کیلومتر)
کارخانه
PL1
PL2
PL3

نوع وسیلة حمل
قطار
کامیون
قطار
کامیون
قطار
کامیون

مرکز توزیع
DC1
1154
9599
3439
2999
2112
9199

جدول  .7انتشار  CO2وسیلة حملونقل (منبع  11[ )NTMو ]17
وسیلة حملونقل

انتشار )g/t/km(CO2

قطار دیزلی
کامیون

97
59

DC2
1232
9399
9499
9999
2272
2999
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بحث و یافتهها
تعداد  1سناریو درنظر گرفته شدند که بدرای تجزیده و تحلیدل
نتایج از آنها استفاده شد .مدل طراحدیشدده در بخدش سدوم
بهکمک نرمافزار  LINGOحل شدد .در صدورت افدزایش ابعداد
مسئله باید ی ی از روشهای ابت اری یا فراابت اری را برای حدل
آن بهکار بدرد .در سدناریوی  ،9نویسدندگان تنهدا هزیندههدای
عملیاتی را درنظر گرفتند .از سدناریوی  1-2هشدت ندرخ هدای
مختلف هزینه اجتمداعی انتشدار بده واحدد دالر/تدن  CO2بده
ترتیدددب  299 ،975 ،959 ،925 ،999 ،75 ،59 ،25درنظدددر

گرفته شده است ،تا دربدارۀ انددازۀ مطلدوب خریدد مدواد از هدر
تأمین کننده ،اندازه تولید محصدول مطلدوب در هدر کارخانده و
مقدار بهیندۀ محصدوالت حمدل شدده از هدر کارخانده بده هدر
توزیعکننده تصمیم گرفته شود .عالوهبدراین ،بدرای حدل مددل
ارائهشده از برنامهنویسی گمز ( )GAMSاستفاده شد.
مقدار شیر خریدداریشدده از هدر تدأمینکنندده بدرای هدر
کارخانه ،پنیرتولید شده در هر کارخانه و پنیر حملشدده از هدر
کارخانه به هر توزیعکننده ی ی از سناریوها را شامل مدیشدوند.
در ش ل  ،9شمایی از سناریوها نشان داده شده است.

شکل  .1فقط بادرنظرگرفتن هزینه های عملیات (سناریوی اول)
جدول  .1مقایسة سناریوهای مختلف
سناریو

9
2
3
4
5
1
7
9
1

هزینه واحد انتشار

مقدار انتشار

( CO2دالر /تن)

 CO2تن

9
25
59
75
999
925
959
975
299

7152/952
7152/952
7199/5
7959/312
7729/119
7131/224
7499/52
7299/351
1199/2

مقایسۀ نتایج سناریوها درجدول  9آورده شده است .کل
انتشدار گداز دیاکسدیدکربن بددا افدزایش ندرخ هزیندههددای
اجتماعی انتشار این گاز کاهش مییابد .براساس نتایج ،اگدر
شرکتها مجبور به پرداخت هزینههای اجتماعی انتشار گداز
دیاکسیدکربن ناشی از عملیات شب ههدای زنجیدرۀ تدأمین
خود باشند ،تصمیمگیرنددگان ایدن شدرکتهدا راهبردهدای

هزینههای
اجتماعی انتشار
 CO2دالر

9
971142/3
215414/5
359772/4
492743/1
595943/1
515441/1
799913/5
971494/4

هزینههای
عملیاتی (م ریال)

7549591
7549591
7559117
7571544
7599994
7512319
7515494
7517599
7195957

هزینه کل (م ریال)

7549591
7725539/3
7954419/5
7135391/4
7113557/1
9917434/1
9919919/1
9399399/5
9499549/4

بهینه را برای مبادالت میان هزینههدای عملیداتی و انتشدار
گدداز دیاکسددیدکربن ایجدداد خواهنددد کددرد؛ بنددابراین
تصمیم گیرندگان شرکت ها کارخانه هایی را انتخاب خواهندد
کرد که گاز دیاکسیدکربن کمتری منتشر میکنندد؛ حتدی
اگر آن کارخانه ها هزینه های بیشدتری بدرای تولیدد داشدته
باشند؛ زیرا مقدار کلی هزینه کمتر از کارخانههدایی خواهدد
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شد که انتشار گاز دیاکسیدکربن را جدی نمدیگیرندد .بده
این ترتیب ،نویسندگان این مقاله پیشنهاد میکنند دولتها
باید قوانینی را تحمیل کنند تا شرکتها را به پرداخت برای
هزینههای اجتماعی انتشار دیاکسیدکربن وادار کنند .ایدن
امر سدبب مدیشدود شدرکتهدا بدرای کداهش انتشدار گداز
دیاکسیدکربن سرمایهگااری کنند.
تجزیه و تحلیل حساسیت در نرخهای هزینة اجتماعی
مختلف انتشار گاز دیاکسیدکربن
در این پژوهش ،تغییر در انتشدار گداز دیاکسدیدکربن کدل
براساس نرخهای هزینۀ اجتماعی مختلدف انتشدار ایدن گداز
بررسی شد و تجزیه و تحلیل حساسیت با توجده بده هزیندۀ
اجتماعی گاز دیاکسیدکربن صورت گرفت .تغییر انتشار گاز
دیاکسیدکربن کل و کدل هزینده را بدا تغییدر ندرخ هزیندۀ
اجتمداعی انتشدار ایدن گداز مشداهده کدردیم .هزیندههدای
اجتماعی انتشار گاز دیاکسیدکربن از  9تدا  299دالر /تدن
متفاوت است .نتایج نشان میدهد کده چگونده ندرخ هزیندۀ
اجتماعی انتشار گاز دیاکسیدکربن بر کل انتشار این گداز و
کل هزینههای تحت نرخهای هزینۀ اجتماعی مختلف انتشار
گاز دیاکسیدکربن اررگاار است .همچنین میتوان دریافدت
کدده بددا افددزایش نددرخ هزینددۀ اجتمدداعی انتشددار گدداز
دیاکسیدکربن ،بهترتیب کل انتشار این گاز کاهش مییابدد
و کل هزینه بیشتر میشود.
نتیجهگیری
توجه مدیران بهویژه مدیران صنایع تولیدی بده مقولدۀ زنجیدرۀ
تأمین سبز ،مدیران و تصمیمگیران صنایع را به سرمایهگدااری
در فناوری سبز ترغیب میکند .در سطح فردی ،برنامۀ زنجیدرۀ
سبز سدبب مزایدای رقدابتی معیندی مدیشدود (هزیندۀ کمتدر،
محصوالت سبز و ادغام بهتر با تأمینکنندگان) .در سطح ملدی،
بازاریابی را برای محصوالت سبز ایجاد میکند و سدبب تطبید
بهتر تأمینکنندگان با مسائل محیطی و بهبود موقعیت رقدابتی
شرکت از طری کاهش هزینهها میشود .مدیران صدنایع نبایدد
توجه به مسائل زنجیرۀ تأمین سبز را زمینۀ تحمیلی به سازمان
تصور کنند ،بل ه ضروری اسدت بدا برنامدهریدزی بلندمددت بده
دنبال کسب حداکثر بهرهگیری از پتانسیل عمل ردهای زنجیرۀ
تأمین سبز باشند.
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کاهش انتشار گاز دیاکسیدکربن بهمنظور کاهش تدأریرات
گرمایش جهانی در سطح جهانی ،بده مسدئلهای فدوری تبددیل
شده است .با درنظرداشتن ایدن امدر ،نویسدندگان ایدن مطالعده
اهمیت توجه به هزینههای اجتماعی انتشار گاز دیاکسیدکربن
را در مدیریت زنجیرۀ تأمین برجسته کردند و یک مدل ریاضدی
عمومی را با درنظرگرفتن هزیندههدای عملیداتی و هزیندههدای
اجتمدداعی انتشددار گدداز دیاکسددیدکربن بددرای کمددک بدده
تصمیمگیرندگان در مدیریت زنجیرۀ تأمین ارائه دادند.
تصددمیمگیرندددگان شددرکتهددا بددا گنجاندددن هزینددههددای
اجتماعی در مددیریت زنجیدرۀ تدأمین مدیتوانندد هزیندههدای
عملیتری را در عملیات شب ههای زنجیرۀ تأمین برآورد کنند.
مدل ارائهشده پتانسیل تبدیلشدن به ابزاری مفیدد را دارد کده
درک درستی از راهبرد زنجیرۀ تدأمین بهینده بدا درنظرگدرفتن
هزینههای اجتماعی دیاکسیدکربن و دیگر گازهدای گلخاندهای
ناشددی از ضددایعات عملیددات چنددین شددب ۀ زنجیددرۀ تددأمینی را
تسهیل میکند .عالوهبراین میتوان مدل ارائدهشدده را مرجعدی
مفید برای قانونگااران در برآورد زیان مالی ناشی از انتشار گاز
دیاکسیدکربن در عملیات شب ۀ زنجیرۀ عرضه پیشنهاد کدرد.
همچنین قانونگااران میتوانندد ایدن مددل را بدرای پیشدنهاد
قوانین جهت وادارکردن شرکتها بدرای پرداخدت هزیندههدای
اجتماعی انتشار گداز دیاکسدیدکربن اسدتفاده کنندد؛ بندابراین
شرکتها باید در کاهش انتشدار گداز دیاکسدیدکربن عملیدات
شب ههای زنجیرۀ تأمین سرمایهگااری کنند.
اگرچدده مدددل ریاضددی پیشددنهادی سددهم بسددیاری در
مطالعات اخیر مدیریت زنجیرۀ تأمین پایددار داشدته اسدت،
محدودیتهایی نیز دارد .نخست این ه برآوردی که درمدورد
محاسبۀ هزینههای اجتماعی انتشار گاز دیاکسدیدکربن در
مدیریت زنجیرۀ تأمین وجدود دارد ،تنهدا مدیتواندد در ایدن
مرحلۀ آزمایشی دیده شود .دوم این ه همانطور کده شدب ۀ
زنجیرۀ تأمین تولید مدواد لبندی را بدهعندوان مثدال درنظدر
گرفتیم ،مطالعات دیگر میتواند این مدل را به صنایع دیگدر
اعمال کند .سوم این ه مدل ارائهشده ،بدهویدژه بدرای مالدک
کارخانههای تولیدی که تأمینکنندگان خارجی دارندد و در
کشورهای مختلف واقع هستند مناسب است .درنهایت این ه
هزینههای اجتماعی انتشار سایر مواد زائد ناشی از عملیدات
شب ۀ زنجیرۀ تأمین مانند آلودگی آب یا خاک میتواندد در
مطالعات بیشتر درنظر گرفته شود.
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