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 دهکیچ
 رهید زنج ۀشدب  تولیدد و توزیدع در     اتیاز عمل یناش ستیز طیمح یآلودگ یاجتماع یها نهیهزرا با توجه به  راهبردی یریگ میتصممدل یک  روشیپ ۀمقال

اطدال    وکدار  کسبو اجتماعی در  یطیمح ستیز یها سکیرمدیریت پایدار به کمترشدن  .دهد یم ارائه داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد یبرامورد نظر  نیتأم

 مدواد  دید تول نیتدأم  رۀیزنج ۀشب یک  مختلف در یوهایسنارتحت  یاتیعمل یها نهیهز بر کربندیاکس یدانتشار  ۀهزین یابیارز منظور بهمدل  نیا .شود یم

 را هدا  قدوانینی کده شدرکت    نیهمچن .هاست آن اجتماعی ۀباالبودن نرخ هزین دلیل بهکربن دیاکس ید میزان کم انتشار، نتایج . براساسکند میبررسی  یلبن

گی دآلدو  بدرای کداهش انتشدار    مدثرر  یروشد  ،کند می اقتصادی خود یها تیفعالمحیط زیستی ناشی از  یها یآلودگاجتماعی  یها نهیهزبه تحمل  مجبور

مجبدور بده    هدا  شرکتاگر  .ابدی یمکاهش  گازاین اجتماعی انتشار  یها نهیهزبا افزایش نرخ  کربندیاکس ید کل انتشار گازباید توجه داشت که خواهد بود. 

 راهبردهدایی  ها شرکتاین  رندگانیگ میتصمخود باشند،  نیتأم ۀزنجیر یها شب هناشی از عملیات  کربندیاکس یگاز د اجتماعی انتشار یها نهیهزپرداخت 

را  ییهدا  کارخانده  هدا  شدرکت  رنددگان یگ میتصدم بندابراین   ؛را ایجاد خواهند کرد کربندیاکس ید عملیاتی و انتشار گاز یها نهیهزمیان بهینه برای مبادالت 

 .باالتری برای تولید داشته باشند یها نهیهز ها کارخانهاین حتی اگر  ؛کنند یمکمتری منتشر  کربندیاکس ید انتخاب خواهند کرد که گاز
 

 .پایدار نیتأمزنجیرۀ مدیریت  ،راهبردیی ریگ میتصم، ستیز طیمحآلودگی : یدیلک یها واژه

 

 مقدمه

و  یرد اجتمداع  د به عمل ها شرکتموفقیت طوالنی و شهرت 

تدأمین،   ۀدر ادبیات زنجیر .ها وابسته است آن یطیمح ستیز

 ۀو مددیریت زنجیدر   9تدأمین پایددار   ۀمفاهیم مدیریت زنجیر

ایدن دو   .روندد  مدی  کار به گری دی یجا بهمعموالً  2تأمین سبز

تدأمین   ۀ. مددیریت زنجیدر  ندا متفاوت گری دیمفهوم کمی با 

و ابعدداد اقتصددادی، پایددداری اجتمدداعی  ۀرندددیدربرگپایدددار 

از مددیریت   تر عیوس آنبنابراین مفهوم  ؛است یطیمح ستیز

نیدز  تدأمین سدبز    ۀمدیریت زنجیر .تأمین سبز است ۀزنجیر

 در. آیدد  شمار مدی  بهتأمین پایدار  ۀبخشی از مدیریت زنجیر

 نوین و تحوالت عظیم در یها یفناورظهور  ،چند سال اخیر

پایدار  نیتأم ۀبازارهای جهانی، لزوم توجه به مدیریت زنجیر

 یهدا  سازمان که یطور به ؛است کردهضروری  شیازپ شیبرا 

ایجاد، حفظ موقعیت و جایگداه رقدابتی خدود،     مختلف برای

تدأمین   ۀمددیریت زنجیدر   یهدا  یتئدور ناگزیر به استفاده از 

دات براسدداس روابددط یدددار تولیددپا ۀتوسددع .هسددتندپایدددار 

رات آن بدر  یه تأرکاست  یو اقتصاد یستیز طی، محیاجتماع

 شود. یره مشخص میخدمات در طول زنج ۀدات و ارائیتول

مسددتقیم و  تددأریراتارددر آلددودگی هددوا بددر اقتصدداد،    

را  یطیمح ستیزغیرمستقیم ناشی از سالمت افراد و مسائل 

 یفراواند مندافع   تواندد  یمد گیرد. کاهش آلودگی هدوا    یدربرم

ن تهدران  ااقتصدادی سداکن   -برای بهبدود زنددگی اجتمداعی   

 ،رید وم مدر  بیمداری و  میدزان  کداهش در  این  .داشته باشد

 یدرمدان  یهدا  نهیهز بعالوه ه دارد یمنافع اجتماعی مستقیم

مشغول به کار  عیصنا یور بهرههمچنین یابد،  میکاهش نیز 

. مطالعدات متعدددی در داخدل    دهد یم شیدر تهران را افزا

آلدودگی هدوا    یهدا  خسدارت  یگداار  ارزش منظدور  بده کشور 

درمدان   یهدا  نده یهز هدا  آن بیشدتر صورت گرفته اسدت کده   

اقتصدادی   یهدا  انید زناشدی از آلدودگی هدوا را     یها یماریب

هتلیند،، دارو و تجهیدزات    یها نهیهز .دانند میآلودگی هوا 

 مهدم ایدن   ۀ. ن تد هاسدت  نهیهزپزش ی، بیمه و... شامل این 

مسدتقیم و   یهدا  نده یهزمداکور تنهدا    یهدا  نده یهزاست که 

 کده  یدرحدال  ؛حداد اسدت   یهدا  یمدار یببدرای   مشداهده  قابل

مدزمن و بدا    ،حاصل از آلدودگی هدوا   یها یماریببسیاری از 
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را  هدا  آن یهدا  نده یهز توان ینمبلندمدت هستند که  راتیتأر

آلدودگی   ،سوی دیگراز کرد.  یریگ اندازهسنجش و  یراحت به

بر سدالمت   بل ه اررگاار است، ها انسانبر سالمت  تنها نههوا 

تأریرگداار  دام و طیور، گیاهان و محصوالت کشداورزی نیدز   

ناشدی از ایدن    یهدا  نهیهزبرآورد  رسد یبه نظر مخواهد بود. 

 .داردنیاز بیشتری  تأملمسئله نیز به بررسی و 

 ژهید و بده  ،محتمدل آلدودگی هدوای تهدران     یها خسارت

تأریرگداار   آالت نیماشد شدن بناهدا و   کریزگردها بر مستهل

و  آالت نیماش. در صورت تسریع روند استهالک بناها و است

آلدودگی   یهدا  خسدارت ، آالت نیماشد نیز اختالل در فعالیت 

کداهش   .تخمین زده شدده اسدت خواهدد بدود     آنچهبیش از 

در صنایع  یور بهره واسطه یبآلودگی هوا از پتانسیل ارتقای 

جنگلداری، کشداورزی، مداهیگیری و گردشدگری از طرید      

ایدن   .کاهش خسارات وارده به این صدنایع برخدوردار اسدت   

 مالیدات  طری  از که تولیدکنندگان و دولت با آنرا  ها نهیهز

ن شهرهای بزر  پرداخدت  اساکن، مواجه هستند ها متیق و

 .دکنن یم

 زیداد کاهش آلودگی هوا  یها نهیهزهرچند مم ن است 

فایده درمدورد کداهش آلدودگی    -باشد، مطالعات اخیر هزینه

 ۀدهدد در سدطوحی از آلدودگی، مندافع بدالقو      هوا نشان مدی 

 یهدا  نده یهزکاهش آلودگی هوا برای مردم بسیار بیشدتر از  

 .کاهش آن است

 نیتدأم  ۀریت زنجیریمد [91]هم اران  واشنتزلر از دیدگاه 

 :شود می یدر سه سطح بررس

 یادید انددازها و اهدداب بن   چشدم شدامل  الن: کسطح . 9

 ۀریزنج راهبردیت یریو درواقع چارچوب مد، نیتأم ۀریزنج

 .است نیتأم

ن یتدأم  ۀرید زنجراهبدردی  ت یری: مدد راهبردیسطح . 2

 تید دنبدال حما  ن، بده یتدأم  ۀرید ردن زنجکتوانمندد کمدک   به

 سازمان است. یرقابت راهبردهای

ار کد  ن را بده یتدأم  ۀریزنج راهبردهای: یاتیعمل سطح .3

 .ستندهایفرا ینترل و اجراک یزیر برنامهشامل رد و یگ یم

بده   یسنگین یها نهیهز ،شرفتیو پشدن  صنعتیجریان 

کدده مصددرب منددابع  اسددت کددرده بشددری تحمیددل  ۀجامعدد

از جملددۀ ایددن   سددتیز طیمحددآلددودگی  و پددایرتجدیدنا

 یون جهدددانیسدددیمک، 9197سدددال  در .هاسدددت هزینددده

د ید دار نامیرا پا یا توسعه 3(WCED) و توسعه ستیز طیمح

 یینسدل حاضددر، توانددا  یازهدداین ینددد آن، ارضدا یه در فراکد 

 .برد نمین یخود را از ب یازهاین یارضا ینده برایآ یها نسل

ز در ید و توسدعه ن  ستیز طیمح یون جهانیسیمک در گزارش

ر ید موارد زشامل دار یتوسعۀ پا یشروط الزم برا 9197سال 

 است:

 ت مدثرر شدهروندان را در   که مشدار کد  یاسد ینظام س

 ؛ندک ین میتضم یریگ میتصم

 ۀاز توسدع  یناشد  یهدا  تدنش  یه براک ینظام اقتصاد 

 ؛دهد یمناسب ارائه م یها حل ناهمگون راه

 را  سدت یز طیمحه الزامات حفاظت از ک یدینظام تول

 ؛شمارد یم یواقع ۀاد توسعیبن

 یگداار  هیمبادله و سرمادار یپا یه الگوهاک ینظام فن 

 کند؛ میدار را آماده یمناسب توسعۀ پا

 دار مبادلدده و یددپا یه از الگوهدداکدد یالمللدد نینظددام بدد

 ؛ندک یت میحما یگاار هیسرما

 ح خدود  یتصدح  یو بدرا است ه منعطف ک ینظام ادار

 .ردت الزم را دایظرف

دار را یددن پایتددأم ۀریددت زنجیریمددد [4] ارتر و راجددرزکدد

و  یکردن اسدتراتژ کد  پارچده ی »اندد:   ردهکد ف ید گونده تعر  نیا

، یاجتمدداع یهددا در حددوزه یردن اهددداب سددازمانکدد شددفاب

 یار د هم یکدر ها  آن به یابیو دست یو اقتصاد ستیز طیمح

 ین سدازمان یب یدیلک یندهایادر فر یکستماتیس یو هماهنگ

 ۀرید ت و زنجکشدر  یرد بلندمدت اقتصاد منظور بهبود عمل به

ت یریمدد  یبدرا را جدامع   یچدارچوب مفهدوم   هدا  آن «.نیتأم

 یبدر سده بعدد اصدل     . عدالوه دادندد دار ارائده  ید ن پایتأم ۀریزنج

شدتر بده   یه بکد و اجتمدا    ستیز طیمحابعاد اقتصاد،  یداریپا

، راهبدرد  گدر ید ۀچهدار جنبد   ،میپرداختها  آن ح مبسوطیتوض

نقدش  مدیریت و عدم قطعیت، شدفافیت و فرهند، سدازمانی    

 .نندک یفا میرا ا یداریپا یسه مفهوم اصلننده از ک تیحما

جدا از  ۀدو برنام صورت بهد ینبا یسازمانراهبرد و  یداریپا

و  یجنبد  ۀبرنامد  را یدارید پا نباید . همچنیننندکت کهم حر

ره ید سازمان و زنج یاصلراهبردهای با باید ه  بل دانست، یفرع

بدا مفهدوم   راهبدردی   یپارچگی ت یاهم .پارچه باشدی ن یتأم

 یدک نامانندد   یموفق یها تکه شرکاست شده سبب  یداریپا

ه کد نندد  کن یتددو  یسازمان خدود را طدور   یاصلراهبردهای 

بددر  عددالوه اسدداس، بددراین. هددا باشددد نآ ین اصددلکددر یداریددپا

شدتر در  یه بکن یتأم ۀریزنجراهبردهای ، یسازمان راهبردهای
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 ۀرید زنج ۀ شدب  یطراحد  ۀرید زنجراهبدردی  م ین تصمیتر مهم

 .برخوردار استبسیاری ت ی، از اهمیابد میظهور  نیتأم

در حددال رشددد،  یطددیمح سددتیزن یقددوان [29] سددروب

 مثدل  یالملل نیب یاستانداردها یها نامهیدولت، گواه یفشارها

ران یمدد  کان و دریمشتر یر تقاضاییتغ 4(ISO) 94999 ایزو

ل دالید شود را از  یهدررفت محسوب م ینوع یه آلودگ نیاز ا

 یها استیسباید ها  آن موجب بهها  ه بنگاهکد کرقلمداد  هعمد

 ن توسعه دهند.یرا همگرا با قوان یدیجد یطیمح ستیز

 

 پیشینة پژوهش
 ۀبوط به مددیریت زنجیدر  مردر این بخش، نویسندگان ادبیات 

 راجتماعی انتشدا  یها نهیهزو برآورد  5(SSCM) پایدار نیتأم

دنبدال   . همچنین بهکردندرا مرور  (CO2)کربن  اکسید دی گاز

بدا   پایددار  نیتدأم  ۀمدیریت زنجیدر  دادن اهمیت ترکیب نشان

 هستند. کربندیاکس یگاز د اجتماعی انتشار یها نهیهز

 

 پایدار نیتأم ةمدیریت زنجیر

تمرکدز بسدیاری    ،نیتأم ۀمدیریت زنجیر ادبیات موضو  درمورد

و  هددا دولددتکدده  دارددرمددورد مسددائل مربددوط بدده پایددداری   

آغداز  گاشدته   یهدا  دهده در  یرانتفداع یغانتفاعی و  یها سازمان

اهددداب  ادغددام ،پایدددار نیتددأم ۀمدددیریت زنجیددر .انددد کددرده

، اجتمددداعی و اقتصدددادی در همددداهنگی  یطدددیمح سدددتیز

سدازمانی بدرای    وکدار  کسدب ینددهای کلیددی   اسیستماتیک فر

 یا رهید زنجشدرکت فدردی و    بلندمدتبهبود عمل رد اقتصادی 

بده  پیشدین  مطالعدات   .شود یممحسوب پایدار  ۀتوسعمنظور  به

مختلدف، از   یهدا  دگاهید داز  نیتدأم  ۀپایداری در مدیریت زنجیر

، تولید، کننده نیتأمجمله طراحی محصول، خرید مواد، انتخاب 

 .اند پرداخته... بازسازی، لجستیک مع وس، مدیریت مواد زائد و

پدرداختن  بر خرید سبز بدرای   [21] سیفرد زیدیسین و

 متمرکددز نیتدأم  ۀمددیریت زنجیدر   پایدداری در  ۀبده مسدئل  

سدازگار بدا    یور بهدره  [91]و هم داران   . مای لسدن اندد  شده

 نیتدأم  ۀرا ابزاری برای سنجش پایداری زنجیر ستیز طیمح

، [92]اران  د نتون و همیلاز دیدگاه . دانند میتولید مبلمان 

زنجیدرۀ   ۀهست ه درکرا  ییها انیندها و جریاد فریبا یداریپا

نددها شدامل   ین فرایند. اکپارچه ی ن وجود دارند با هم یتأم

ان و یددع و محصددوالت در پایددد، توزیددمحصددول، تول یطراحدد

 ست.ایاح یندهایافر

بددرای را روش طراحددی پایدددار   [9]آلددوز و هم دداران  

مدواد سدبز در روش طراحدی محصدول توسدعه       یریکارگ به

تجربدی  هدای   پدژوهش از  نیدز   [25]زو و هم داران   .اند داده

برای بررسدی ایدن موضدو  اسدتفاده کردندد کده آیدا اندوا          

بدا گدرایش    نیتدأم  ۀتولیدی با هم داری زنجیدر   یها شرکت

  [2]بدای و سدرکی     .وجود دارند (ESCC) یطیمح ستیز

 عوامددلچندروشددی را بددا توجدده بدده  یا چندمرحلددهروی ددرد 

و اجتمدداعی بددرای انتخدداب    یطددیمح سددتیزاقتصددادی، 

  [94]ینی و هم داران  . منسندکردپایدار ارائه  ۀکنند نیتأم

بدرای   )ورودی ماده در هر واحدد خددمات(   MIPSاز روش 

غداایی   ۀسده مداد   نیتدأم  ۀارزیابی پایداری در امتداد زنجیر

مددل  نیدز    [93]و هم داران   لئدو  ایتالیایی استفاده کردندد. 

و  برای ادغدام بازاریدابی سدبز   را ادغام مرکز و انشعاب جدید 

پایدار از شش بعد محصول، تبلیغات،  نیتأم ۀمدیریت زنجیر

و  کانیداتو  .ارائده کردندد   ، فرایند، مدردم و پدرو ه  یزیر برنامه

موردی متعدد بدرای تجزیده و    ۀاز روش مطالع [3]هم اران 

 ستیز طیمحپایداری  ۀکه به مسئل ییها شرکتتحلیل انوا  

روی رد   [9] و هم اران ندانیگو .استفاده کردند پردازند یم

عمل رد پایدداری یدک    یریگ اندازهبرای را فازی  ۀچندمعیار

اعمدال   گانده  سده ساس روی درد خدط پدایین    ابر کننده نیتأم

روی رد ی پارچه در کنترل   [95] اکورسی و منزینی .کردند

لجستیک مواد غداایی و   یور بهرهکیفیت، ایمنی، پایداری و 

مواد غاایی، از مزرعه  نیتأم ۀزنجیریندها را در طول کل افر

  [29]و هم داران   یشداورد . کردندد ارائه  زمان همتا چنگال 

 ۀفازی را برای ارزیابی مدیریت پایداری زنجیر AHP روی رد

 در صنعت چاپ و نشر اعمال کردند. نیتأم

به موضو  انتشدار  گوناگونی اخیر، مطالعات  یها سالدر 

 ؛اندد  پرداختده  نیتأم ۀزنجیرمدیریت در  اکسیدکربن دی گاز

 یهددا مدددلاز  [23] و هم دداران مثددال، سدداندارکانی بددرای

برآورد میزان انتشدار   منظور بهاویلری و الگرانژی  ونقل حمل

، از جملده انتشدار ناشدی از    نیتدأم  ۀکربن در سراسر زنجیدر 

پردازش مواد، تولید، انبارداری، تدارکات دروندی و تددارکات   

که انتشدار  دادند پیشنهاد . همچنین خروجی استفاده کردند

باشدد   مهم یتهدید تواند یم نیتأم ۀکربن در مراحل زنجیر

 نیتدأم  ۀطراحدی زنجیدر   ۀتوجه دقی  در مرحلد  نیازمندکه 

انتشار کربن را شاخصی بدرای مددیریت   نیز  [99]ی . لاست

مددلی   [5] ابین و هم داران چ .دانستخودرو  نیتأم ۀزنجیر
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طرح تجدارت انتشدار   با پایدار  نیتأم ۀرا برای طراحی زنجیر

طدرح در اتحادیده اروپدا اسدتفاده     د. این کربن پیشنهاد کردن

جدی خود در طراحی ش ست  یها یکاستدلیل  شده، اما به

 صدورت  بده  یا گلخانده . اعتبارات تولید گازهدای  خورده است

گاشدته   یا گلخانده تابعی از تولیدد گازهدای    عنوان بهرایگان 

 یا زهیانگ ها شرکتبا این حال چنین امتیازی به  ؛توزیع شد

برنامده بدرای    ۀاولید  یهدا  سدال برای انتشار بیشتر در طدول  

 بدراین  عدالوه  .دهدد  یمد  فت تخصدیص بیشدتر در آیندده   دریا

کشورهای اروپایی خطوط اصلی خود ی ها شرکتبسیاری از 

بنابراین  ؛کنند میخود را تعیین  ۀکاهش هزین یها یمنحنو 

در برآورد خود به سدمت بداال    دنظریتجدبه  ها شرکتبیشتر 

 .دارندتمایل  تر سخاوتمندانه ۀنیهز کمک دستیابی بهبرای 

در مقایسه بدا طدرح تجداری انتشدار، مالیدات بدر کدربن        

فرار یا جلوگیری از  جهیدرنت است. تر مشاهده قابلو  تر شفاب

 یهددا نددهیهزکددربن بهیندده بددا  اتیددمال .اسددت تددر سددختآن 

بندابراین در ایدن مطالعده،    ؛ استبرابر نتشار کربن اجتماعی ا

 یسداز   پارچده ی کمدک  بده نویسندگان یک مدل ریاضدی را  

در مددیریت  اکسیدکربن  دی گاز اجتماعی انتشار یها نهیهز

 کربندیاکسد  ید کاهش انتشار گداز  منظور به نیتأم ۀزنجیر

مطالعات  نیتأم ۀزنجیر ۀدر حوز .برای پایداری توسعه دادند

(، 9315به اکبری و هم داران )  توان یمزیادی انجام شد که 

 .کرد( اشاره 9315( و قسمتی و هم اران )9317بابازاده )

 

 اکسیدکربن دی گازاجتماعی انتشار  یها نهیهز

مسدتقیم و   یهدا  انید زاجتمداعی را تمدام    یهدا  نهیهز [99] کاپ

پایدارشدده توسدط اشدخاا رالد  یدا عمدوم مدردم         میرمستقیغ

شد ل   دروپی در  بدی اقتصدادی   یهدا  تید فعال ۀجیدرنتداند که  می

 صدورت  بده اجتمداعی مم دن اسدت     یهدا  انید زاین  است. گرفته

شددن زودرس   و تهدی  ها ارزشارت به سالمت انسان، نابودی خس

 کربن اکسید دی گاز اجتماعی انتشار یها نهیهز اکوسیستم باشند.

ارزش پولی آسیب ناشدی از انتشدار یدک تدن      عنوان به توان یمرا 

 .از زمان تعریف کرد یا نقطهدر اکسیدکربن  دی گاز اضافی از

 یهدا  سدتم یسمنفدی در  تدأریرات  از  بسیاریبا توجه به 

 فیزی دددی، بیولدددو ی ی و انسدددانی ناشدددی از انتشدددار گددداز

 یهدا  نده یهزمطالعات بده بدرآورد    در بیشتر، کربندیاکس ید

پرداختده شدده و در    اکسدیدکربن  دی گداز  اجتماعی انتشدار 

ایدن   .اسدتفاده شدده اسدت   ی ی از دو روش جدایگزین   ها آن

و  7(CBA)فایدده  -تجزیده و تحلیدل هزینده    روی رد ها روش

براسداس روی درد    .هسدتند  9(MC) ینهدای  ۀروی درد هزیند  

 اجتمداعی انتشدار   یهدا  نهیهز، فایده-تجزیه و تحلیل هزینه

به شد ل سدطح مالیدات بدر کدربن الزم       اکسیدکربن دی گاز

در  برای رسیدن به سطح مطلوب انتشار بیدان شدده اسدت.   

فایده، انتشار در سطح مطلدوب خدود قدرار    -چارچوب هزینه

اجتماعی افزایشی کاهش یک تن  یها نهیهزدارد که در آن 

با مزایای اجتماعی اضافی خسدارات   یا گلخانهتولید گازهای 

 فایدده -تجزیده و تحلیدل هزینده    .ابر هسدتند شده بر اجتناب

 یا نقطهرا در  کربندیاکس ید کاهش انتشار گاز ۀمقدار بهین

 یهدا  نهیهزاجتماعی با  یها نهیهز ،که در آن کند یمتعیین 

 یهدا  نده یهزهرچه مقددار   است.برابر افزایشی کنترل انتشار 

کنتدرل  به بیشتر باشد،  اکسیدکربن دی گاز اجتماعی انتشار

 اجتماعی انتشدار گداز   یها نهیهزهرچه  .بیشتری نیاز است

در کاهش انتشار  یگاار هیسرمابیشتر باشد،  کربندیاکس ید

بدرآورد   ،نهدایی  ۀهزیند در مقابل روی درد   .است تر جاابآن 

، کربندیاکسد  ید یا گلخانده گاز  یا هیحاشآسیب  یها نهیهز

یدا   کربندیاکس یدآسیب ناشی از انتشار یک تن بیشتر گاز 

 گددازشددده بددا کدداهش انتشددار یددک تددن    آسددیب اجتندداب

 بسدیاری از مطالعدات یدا از روی درد     .اسدت  اکسیدکربن دی

برآورد  منظور به نهایی ۀهزین یا فایده-تجزیه و تحلیل هزینه

 رایبد  ؛کردندد اسدتفاده   گداز این اجتماعی انتشار  یها نهیهز

بدرای   فایده-تجزیه و تحلیل هزینه از روش [1] سلینمثال، 

 اکسدیدکربن  دی گداز  اجتمداعی انتشدار   یهدا  نده یهزبرآورد 

)هیئدت   III IPCCگدروه  ، کدار  9111استفاده کرد در سال 

 اجتماعی یها نهیهز نشان داد( وهوا آبدولتی تغییرات  بین

 CO2 تن /دالر 1/43تا  دالر 1/9ۀ در باز اکسیدکربن دی گاز

 [22] ناسدتر  .داردقدرار   2999سدال   یهدا  مدت یقبراساس 

و  اکسددیدکربن ید گداز  انتشدار  یا هیحاشد خسدارت   ۀهزیند 

 .را گزارش کرد CO2 تن /دالر 95حدود  یا جهینت

اجتمداعی   یها نهیهز، طالعات قبلیمبا بررسی  [24] تول

 ،هند یهزمتوسط  طور بهانتشار کربن را محاسبه کرد و دریافت 

 PAGE09 از مدلنیز  [1] . هوپشود یم CO2تن  /دالر 39

 اکسدیدکربن  دی گداز  اجتماعی انتشدار  یها نهیهزبرای برآورد 

 گداز ایدن  انتشار  ۀنیهزمتوسط  طور بهو دریافت  استفاده کرد

مطالعدات   [7] است. اچدارت و هم داران   CO2 تن /دالر 999

 اجتماعی انتشدار  یها نهیهز دریافتندقبلی را بررسی کردند و 
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 .است CO2 تن /دالر 299تا  5حدود  کربندیاکس ید گاز

 یهددا نددهیهزنتددایج برآوردشددده بددرای  ۀگسددترد ۀمحدددود

دلیدل وسدعت    تواندد بده   می اکسیدکربن دی گاز اجتماعی انتشار

، متغیرهدای اقتصدادی و   وهدوا  آب ۀعدم قطعیت تغییرات آیندد 

اخالقددی خدداا در هددر مدددل،   یپارامترهددااجتمدداعی آینددده، 

خ مختلف از نر یها نیتخمکربن،  ۀمختلف از چرخ یها شینما

نویسندگان حاضر دریافتند نتدایج   .باشد ...زمین و ۀشدن کر گرم

 کربندیاکسد  ید اجتمداعی انتشدار گداز    یهدا  نهیهزبرآورد نرخ 

 .است  افتهیادبیات موضو  افزایش  یها یبررسطی  جیتدر به

 

 مسئله بیان

توزیدع   ۀتولیدد و عرضد   یهدا  شدب ه  ۀاین مطالعه بر عملیات بهین

عملیداتی و   یهدا  نده یهزجهدانی، بدا توجده بده هدر دو       یا رهیزنج

از عملیدات   یکربن ناشد دیاکس ید اجتماعی انتشار گاز یها نهیهز

ایدن   دارد. دید تأککدل   یهدا  نده یهز کداهش برای  یا شب هچنین 

 یهدا  کارخانده مدواد،   کننددگان  نیتدأم متش ل از تعددادی   هشب 

است. در این مطالعده، نویسدندگان فدر      مراکز توزیع و تولیدی

از پدیش   کننددگان  عید توزمدواد و م دان    کنندگان نیتأم کنند یم

هدا نیدز    آن یهدا  تید ظرفو  فعدال  یهدا  کارخانده و  استمشخص 

که تولید یک واحدد از   فر  شدهبراین،  عالوه شناخته شده است.

محصول به یک واحد از ظرفیت تولیدد بددون درنظرگدرفتن ندو      

کارخانده و مرکدز   ، مدواد  ۀکنندد  نیتأمدارد. برای هر نیاز محصول 

از هدر   شدده  یداریخرمیزان مواد  ۀباید دربار یریگ میتصمتوزیع، 

برای هر کارخانه، کل واحدهای محصوالت کده بایدد    کننده نیتأم

شدده از هدر    در هر کارخانه تولید شود و مقدار محصدوالت حمدل  

 .انجام شود عیمرکز توزکارخانه به هر 

مرتبط با خرید مدواد،   یها نهیهزشامل عملیاتی  یها نهیهز

شدامل  نیدز   کربن دیاکس ید انتشار گاز .است ونقل حملتولید و 

تصدمیمی کده    اسدت.  ونقدل  حملانتشار ناشی از فرایند تولید و 

 کداهش هددب بده    ۀکنند عیتوزباید تعیین شود نیاز تقاضای هر 

 یهدا  نهیهزعملیاتی و  یها نهیهزکل با درنظرگرفتن  یها نهیهز

 .است کربندیاکس ید اجتماعی انتشار گاز

، یطد یمح سدت یزطراحی سبز شرکت باید شدرح کامدل   

سالمت انسان و ایمنی محصول را در روند کسب مواد اولیه، 

هدب آن جلوگیری از آلودگی  کهتولید، توزیع درنظر بگیرد 

کده مندابع و اندر ی     اسدت مواد سبز مدوادی   .در منبع است

 دارد. همچندین  یو سر و صدای کمتر کند میکمتر مصرب 

بایدد  . شود ینم ستیز طیمحو موجب نابودی  استغیرسمی 

 یور بهرهاز تمام  تریشبسبز بسیار  یور بهرهتوجه داشت که 

تولیدد پداک شدناخته     عنوان بهتولید سبز نیز  .مدیریت است

شددده اسددت. در مراحددل مختلددف توسددعه یددا در کشددورهای 

امدا معندای اصدلی آن     ،تولید سبز متفداوت  یها ناممختلف، 

هدب از بازاریابی سبز هماهنگی میان همچنین  .همان است

اجتماعی  ۀتوسع ،ستیز طیمح ۀتوسع ،اقتصاد ۀاهداب توسع

 .استپایدار کل  ۀادراک توسع یو ارتقا

سبز یعنی تدالش در انتخداب محصدول و خددمات     مصرب 

برای استفاده و مقابله با محصول زائددی   ستیز طیمحسازگار با 

مطالعدات حداکی    .مضر باشد ستیز طیمحکه مم ن است برای 

از آن است که امروزه مدیریت محیطی با تأکید بدر حفاظدت از   

مسائل مشتریان، سدهامداران،   نیتر مهمبه ی ی از  ستیز طیمح

، کارکندان و رقبدا تبددیل شدده و فشدارهای جهدانی،       هدا  دولت

را ملزم بده تولیدد محصدوالت و خددمات سدازگار بدا        ها سازمان

 ۀزنجیدر  کنندد  یمد تصدور   بیشتر افرادکرده است.  ستیز طیمح

ن ددردن از مددواد مضددر  سددبز یعنددی کدداهش یددا اسددتفاده نیتددأم

زنجیره پدا را فراتدر از ایدن    زیرا  است؛این تصور غلط  .شیمیایی

قدرار   مددنظر یدک سدازمان را    یها بخشمرحله گااشته و تمام 

سدبز حاصدل پیوندد اهدداب      نیتدأم  ۀزنجیدر  درواقدع . دهدد  یم

 .استسازمان  یطیمح ستیزاقتصادی با اهداب 

 ۀدنبال تغییر مدل زنجیدر  تأمین سبز به ۀمدیریت زنجیر

به کاربر اسدت و سدعی دارد    کنندگان نیتأمخطی سنتی از 

. بدا  کندد اقتصاد بازیافت را به مدیریت زنجیره تأمین ملحد   

 یا چرخده  ۀبسته با حالت زنجیدر  ۀحلق یک توان یماین کار 

تدأمین سدبز اسدتفاده     ۀداشت. اگر شرکت از مدیریت زنجیر

به پیدروزی نسدبی    ستیز طیمحبر حل مش الت  ، عالوهکند

 اجدرای بدراین،   . عدالوه ابدد ی یمد در مزیت رقابتی نیز دسدت  

از موانع سبز در تجارت  تواند یمتأمین سبز  ۀمدیریت زنجیر

 یاجدرا بده   سدرعت  بده بنابراین باید  ؛اجتناب کند یالملل نیب

آوردن فرصدت و   دسدت  تأمین سبز برای بده  ۀمدیریت زنجیر

. بسددیاری از ردو پیددروزی حرکددت کدد هددا چددالشمقابلدده بددا 

، (GM) بدزر  خدارجی مانندد جندرال موتدورز      یها شرکت

 نایددک( P&G) پراکتددر و گمبددل  (،HP) هیولددت پاکددارد 

(NIKE)  دیگر، شهرت و تصویر نام  یها شرکتو بسیاری از

 اجدرای پژوهش و  کمک بهتجاری خوبی برای محصول سبز 

 .اند آوردهدست  تأمین سبز به ۀمدیریت زنجیر
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 پایدار و تشکیل مدل نیتأم ةمدل مدیریت زنجیر

عدد صحیح مخدتلط   یرخطیغ یساز نهیبهنویسندگان مدل 

 پایددار  نیتدأم  ۀمدیریت زنجیر منظور هراهنما ب ۀرا برای ارائ

و بدرای ایدن    اندد  داده توسدعه  ها شرکت رندگانیگ میتصمبه 

 گاز اجتماعی انتشار یها نهیهزعملیاتی و  یها نهیهزمنظور 

 اند. را درنظر گرفته کربناکسید دی
 

 نمادها و تعاریف پارامتر( الف

، نمادهای پارامتر عمومی و تعاریف فرمول مدل ۀارائ پیش از

زیدر اسدتفاده    یهدا  شداخص در این مطالعه، از  .اند شده بیان

، kϵK ،ندامزد  کنندگان نیتأماز  یا مجموعه، jϵJ: شده است

از مراکز  یا مجموعه، lϵL ،بالقوه یها کارخانهاز  یا مجموعه

از مدواد مدورد نیداز بدرای      یا مجموعه، mϵM ،توزیع مم ن

 از محصوالت. یا مجموعه، iϵIتولید و 
 

 پارامترها( ب

kjmMSP از  شدده  دادهسدفارش   mمدواد   هدر واحدد   ۀهزین ,,

 k نۀبرای کارخا j ۀکنند نیتأم

jmSCap ,
 j ۀکنند نیتأم mمحدودیت ظرفیت مواد  

kPCap ۀکارخان محدودیت ظرفیت k 

kiPCos  k ۀدر کارخان iمحصول  هر واحدتولید  ۀهزین ,

lkiTCos  k ۀاز کارخان iمحصول  هر واحد ونقل حمل ۀهزین ,,

 l ۀکنند عیتوزبه 

, 
kiUpPc ,

 kiLowPc پایین و بداالی ظرفیدت تولیدد     حد ,

 k ۀدر کارخان i محصول

kiGCo  i واحدد محصدول   اکسدیدکربن  دی گداز  انتشدار  2,

 k ۀدر کارخان دشدهیتول

rGCo2 واحد فاصله  و واحد وزن اکسیدکربن دی گاز انتشار

 r ونقل حمل نو با استفاده از 

mWM  ۀماد هر واحدوزن m 

iWP  محصول  هر واحدوزنi 

 
 متغیرهای تصمیم( پ

kjmTM از  شددده یداریددخر m هکددل واحدددهای مدداد   ,,

 k ۀبرای کارخان j ۀکنند نیتأم

lkiTOT  k ۀشدده از کارخاند   حمل i کل واحدهای محصول,,

 l ۀکنند عیتوزبه 

rmT  rدر حالت  mحمل مواد  ۀفاصل,

riT  r ونقل حمل نو با استفاده از  iمحصول  ونقل حمل ۀفاصل,

2coSOC  اکسیدکربن دی گازاجتماعی انتشار  یها نهیهزنرخ 
 

 تابع هدف( ت

 یها نهیهزعملیاتی و  یها نهیهزشامل تابع هدب  ۀکل هزین

 یهددا نده یهز اسدت.  اکسدیدکربن  دی گداز اجتمداعی انتشدار   

تولید و  یها نهیهزخرید،  یها نهیهز نیتأم ۀعملیاتی زنجیر

اجتماعی  یها نهیهز .شود را شامل می ونقل حمل یها نهیهز

انتشدار کدربن ناشدی از    شدامل   نیتدأم  ۀانتشار کربن زنجیدر 

 سدت؛ محصدوالت ا  ونقدل  حمدل یند تولیدد محصدوالت و   افر

:بنابراین تابع هدفی که باید به حداقل برسد برابدر اسدت بدا   

 

 , , , , , , , , , , ,

, , , , , ,

Cos Cosm j k m j k i k i k l i k l i k l

m j k i k l i k l

Min Z Min MSP TM P TOT T TOT      (9)  

rmkjm

rkjm

mr

lki

lkiki TTMWMGCoTOTGCo ,,,

,,,,,

,,, 22(    

2,,,

,,,

)2 corilki

rlki

ir SOCTTOTWPGCo  

 

خریددد کددل مددواد از  ۀهدددب هزینددعبددارت اول در تددابع 

عبارت  ،مواد( ونقل حمل یها نهیهز)از جمله  کنندگان نیتأم

عبدارت سدوم    ،هدا  کارخانهتولید در تمام  یها نهیهزدوم کل 

آخرین عبدارت کدل    و تمام محصوالت ونقل حمل ۀکل هزین

)از جملده   کدربن  دیاکسد  ید اجتماعی انتشار گداز  یها نهیهز

ناشددی از تولیددد محصددوالت،    یا گلخانددهتولیددد گازهددای  

 .است کاال( ونقل حملمواد و  ونقل حمل

 
 ها تیمحدود( ث

 یها تیمحدود، بسیاری از نیتأم ۀبرای مدل مدیریت زنجیر

تعدادل  از جملده محددودیت    ؛شدود  یمعمومی درنظر گرفته 

 مواد و محصوالت، محدودیت ظرفیت و محدودیت حد توان.
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 پرداخته شده است: ها تیمحدوداین  در ادامه به بررسی

imRP ,
مورد نیاز برای تولید یک واحد از  m: واحدهای ماده 

 .iمحصول 

 :محدودیت تعادل مواد عبارت است از

(2)   KkMmTMRPTOT
j

kjm

k

imlki  ,,,,,,
 

 

 کننده نیتأمظرفیت  یها تیمحدود

 تدوان  یمد را  j ۀکنندد  نیتدأم ظرفیدت بدرای    یها تیمحدود

 .فرموله کردزیر صورت رابطۀ  به

(3)   MmSCapTM jm

k

kjm  ,,,
 

 

 ها کارخانهظرفیت تولید  یها تیمحدود

 ۀدر کارخان I محدودیت باال و پایین ظرفیت تولید محصول

k  ۀبندابراین بدرای هدر کارخاند     ؛وجدود دارد k  محددودیت ،

 :ظرفیت تولید عبارت است از

(4)  LlUpPcTOTLowPc
j

ki

l

lkiki   ,,,,
 

 

 توانمحدودیت حد 
 :عبارت است از k ۀبرای کارخانحد توان 

(5)  
k

li

lki PCapTOT 
,

,,
 

:)توجه: در هر کارخانه باید داشته باشیم
k

j

ki PCapUpPc  ,
) 

 

 کاربردی مثال
 ها داده

شدرکت   کیتوسط  نیتأم ۀریزنج ۀشب  کی ۀبالقو تیریمد

 ۀسده کارخاند   ،ریشد  ۀکنندد  نیتدأم  سه شامل) ریپن یدیتول

 نید ا اسدت.  درنظر گرفته شده (کننده عیتوزو دو  ریپن دیتول

 ۀکارخاند  سده ، S1، S2، S3 رد بید ترت بده  کنندده  نیتأمسه 

 دو و  PL1،PL2 ،PL3در  بیددترت بدده فتددا ریددپن دیددتول

 هدب مدل .اند شدهواقع   DC1،DC2 در عمده ۀکنند عیتوز

 شدیر  ۀمقددار بهیند  ۀ تصدمیم دربدار   نیتأم ۀمدیریت زنجیر

مختلف برای هدر کارخانده،    کنندگان نیتأماز  شده یداریخر

 پنیددر ونقدل  حمدل مختلدف و   یهددا کارخانده در  پنیدر تولیدد  

 ۀهزیند  یهدا  نرخبا  کننده عیتوز از هر کارخانه به هر تولیدی

، با درنظرگرفتن کربندیاکس یداجتماعی مختلف انتشار گاز 

 گداز  اجتماعی انتشار یها نهیهزعملیاتی و  یها نهیهزهر دو 

کدل   یهدا  نده یهزبرای به حدداقل رسداندن    اکسیدکربن دی

 .است

 999.999که کدل تقاضدای مدورد نیداز     این است فر  

در  اسدت.  شدده   دادهسدفارش   کنندده  عید توز از دوا پنیر فتد 

است. مواد  آمده کننده عیتوز تقاضای مورد نیاز هر 9جدول 

بدالقوه ارائده    ۀکنند نیتأمسه کمک  بهپنیر شیر است و  ۀاولی

 شده است.

 
 (تن) عیتوزاز مراکز  کیهر ازین مورد یتقاضا مقدار .1جدول 

 ازیموردن عیتوز مرکز

DC1 19 

DC2 19 

 
  کنندگان نیتأماز  ها کارخانهمواد  دیخر ةنیهز. 2 جدول

 (لوگرمیک /الیر)

 کارخانه
 کنندگان نیتأم

S1 S2 S3 
PL1 5/4 9/5 1/4 

PL2 17/4 95/4 12/4 

PL3 19/4 1/4 77/4 
 

از جملده هزیندۀ   ی واحدد خریدد )  ها نهیهز، 2در جدول 

بده هدر    کنندده  نیتدأم مواد خام( مواد خام از هر  ونقل حمل

نیددز ظرفیددت تولیددد،   3کارخاندده آمددده اسددت. در جدددول  

ی، سداز  مرتدب ی هدا  نده یهزی واحد تولید )از جمله ها نهیهز

ی نیدروی کدار و...( و مقددار    ها نهیهزی، بند بستهی ها نهیهز

اکسیدکربن در فرایندد تولیدد یدک کیلدوگرم      انتشار گاز دی

مشاهده است. همچندین   در هر کارخانه قابل دشدهیتولپنیر 

 آمده است. 4در جدول  کننده نیتأمظرفیت عرضۀ مواد هر 

 هدا  کارخانهبه  کنندگان نیتأممواد خام از  ونقل حملفاصلۀ 

در  کننددگان  عید توزبده   هدا  کارخانده شدده از   و محصوالت حمل

 نیدز انتشدار گداز    7جددول   در آمدده اسدت.   1و  5های  جدول

 نشان داده شده است. ونقل حملناشی از  کربندیاکس ید

لیتر شدیر   9تا  5یی، به حدود لویک 9یک قوطی پنیر فتای 

 کیلوگرم درنظر گرفته شده است. 7نیاز دارد که در اینجا 
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 هر کارخانه CO2و انتشار  دیتول نهیهز د،یتول تیظرف .3 جدول

 (ماه/تن) دیتول تیظرف کارخانه
 دیتول ةنیهز

 (لوگرمیک/تومان)

 دیتول ندیافر CO2انتشار  معادل

 (تن /لوگرمیک)

PL1 94 199/9 99 

PL2 72 755/2 94 

PL3 11 49/2 91 

 
 (تن) کننده نیتأممواد هر  ةعرض تیظرف .4 جدول

 عرضه تیظرف کننده نیتأم

S1 79 

S2 72 

S3 19 

 
 

 (لومتریک) ها کارخانهو  کنندگان نیتأم میان ونقل حمل ةفاصل .5 جدول

 ونقل حمل نوع مواد ۀکنند   نیتأم
 کارخانه

PL1 PL2 PL3 

S1 
 495 497 314 قطار

 359 499 459 ونیکام

S2 
 499 514 9 قطار

 359 399 359 ونیکام

S3 
 399 9 299 قطار

 259 399 359 ونیکام

 
 (لومتری)ک کنندگان عیتوزو  ها کارخانه میان ونقل حمل ةفاصل .6جدول 

 حمل ةلیوس نوع کارخانه
 عیتوز مرکز

DC1 DC2 

PL1 
 1232 1154 قطار

 9399 9599 ونیکام

PL2 
 9499 3439 قطار

 9999 2999 ونیکام

PL3 
 2272 2112 قطار

 2999 9199 ونیکام

 
 [17و  11] (NTM منبع) ونقل حمل ةلیوس CO2 انتشار .7 جدول

 CO2(g/t/km) انتشار ونقل حمل ةلیوس

 97 یزلید قطار

 59 ونیکام
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 ها و یافته بحث

بدرای تجزیده و تحلیدل     کهسناریو درنظر گرفته شدند  1تعداد 

در بخدش سدوم    شدده  یطراحد . مدل شداستفاده ها  از آننتایج 

ابعداد   افدزایش در صدورت   شدد. حل  LINGO افزار نرمکمک  به

برای حدل  را ابت اری یا فراابت اری  یها روشی ی از باید  مسئله

 یهدا  نده یهز، نویسدندگان تنهدا   9در سدناریوی   .کار بدرد  بهآن 

هدای   هشدت ندرخ   1-2از سدناریوی   عملیاتی را درنظر گرفتند.

بده   CO2 انتشدار بده واحدد دالر/تدن     مختلف هزینه اجتمداعی 

درنظدددر  299، 975، 959، 925، 999، 75، 59، 25ترتیدددب 

مدواد از هدر    دید مطلدوب خر  ۀاندداز  ۀتا دربدار  گرفته شده است،

 و کارخانده  هدر  در مطلدوب  محصدول  دیتول اندازه ،کننده نیتأم

محصدوالت حمدل شدده از هدر کارخانده بده هدر         ۀند یبه مقدار

بدراین، بدرای حدل مددل      عالوه گرفته شود. میتصم کننده عیتوز

 .استفاده شد (GAMSگمز ) یسینو برنامهاز  شده ارائه

بدرای هدر    کنندده  نیتدأم از هدر   شدده  یدارید خر شیرمقدار 

شدده از هدر    حمل ریپن و تولید شده در هر کارخانهپنیرکارخانه، 

شدوند.   یمد  را شاملاز سناریوها  ی ی کننده عیتوز کارخانه به هر

 .است شده داده نشان وهایاز سنار ییشما، 9 ش ل در
 

 
 . فقط بادرنظرگرفتن هزینه های عملیات )سناریوی اول(1شکل 

 
 مختلف یوهایسنار ةسیمقا .1 جدول

 سناریو
 هزینه واحد انتشار

CO2 )دالر/ تن( 

  مقدار انتشار

CO2 تن 

ی ها نهیهز

 اجتماعی انتشار

CO2 دالر 

 یها نهیهز

 )م ریال( عملیاتی
 م ریال(کل )هزینه 

9 9 952/7152  9 7549591 7549591 

2 25 952/7152  3/971142  7549591 3/7725539  

3 59 5/7199  5/215414  7559117 5/7954419  

4 75 312/7959  4/359772  7571544 4/7135391  

5 999 119/7729  1/492743  7599994 1/7113557  

1 925 224/7131  1/595943  7512319 1/9917434  

7 959 52/7499  1/515441  7515494 1/9919919  

9 975 351/7299  5/799913  7517599 5/9399399  

1 299 2/1199  4/971494  7195957 4/9499549  
 

کل  .شده استآورده  9جدول در هامقایسۀ نتایج سناریو

 یهددا نده یهزبددا افدزایش ندرخ    کربندیاکسد  ید انتشدار گداز  

اگدر  ، نتایج براساس .ابدی یمکاهش  گازاین اجتماعی انتشار 

 گداز  اجتماعی انتشار یها نهیهزمجبور به پرداخت  ها شرکت

 نیتدأم  ۀزنجیدر  یهدا  شب هناشی از عملیات  اکسیدکربن دی

 راهبردهدای  هدا  شدرکت ایدن   رنددگان یگ میتصمخود باشند، 

عملیداتی و انتشدار    یهدا  نهیهزمیان بادالت برای م را بهینه

بنددابراین ؛ ایجدداد خواهنددد کددرد   کربندیاکسدد ید گدداز

را انتخاب خواهندد   ییها کارخانه ها شرکت رندگانیگ میتصم

حتدی   ؛کنندد  یمکمتری منتشر  کربندیاکس ید کرد که گاز

داشدته  بدرای تولیدد   بیشدتری   یها نهیهز ها کارخانهاگر آن 

خواهدد   ییهدا  کارخانهمقدار کلی هزینه کمتر از  ؛ زیراباشند
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بده   .رندد یگ ینمد را جدی  کربندیاکس ید شد که انتشار گاز

 ها دولت کنند یماین ترتیب، نویسندگان این مقاله پیشنهاد 

را به پرداخت برای  ها شرکتباید قوانینی را تحمیل کنند تا 

 نید ا کنند.وادار  کربندیاکس ید اجتماعی انتشار یها نهیهز

 گداز کداهش انتشدار   بدرای   هدا  شدرکت  شدود  یمد سدبب  امر 

 کنند. یگاار هیسرما اکسیدکربن دی

 

اجتماعی  ةهزین یها نرختجزیه و تحلیل حساسیت در 

 کربندیاکس یدمختلف انتشار گاز 

کدل   اکسدیدکربن  ی د گداز  تغییر در انتشدار  پژوهش،در این 

گداز  ایدن  اجتماعی مختلدف انتشدار    ۀهزین یها نرخبراساس 

 ۀتجزیه و تحلیل حساسیت با توجده بده هزیند   شد و بررسی 

 گاز . تغییر انتشارصورت گرفت اکسیدکربن دی گاز اجتماعی

 ۀکل و کدل هزینده را بدا تغییدر ندرخ هزیند       اکسیدکربن دی

 یهدا  نده یهز مشداهده کدردیم.   گداز ایدن  اجتمداعی انتشدار   

/ تدن  دالر 299تدا   9از  اکسیدکربن دی گاز اجتماعی انتشار

 ۀکده چگونده ندرخ هزیند     دهد یمنتایج نشان  متفاوت است.

و  گداز این  بر کل انتشار اکسیدکربن دی گاز اجتماعی انتشار

 اجتماعی مختلف انتشار ۀهزین یها نرختحت  یها نهیهزکل 

 افدت یدر توان یم. همچنین است گاارارر اکسیدکربن دی گاز

اجتمدداعی انتشددار گدداز    ۀهزینددکدده بددا افددزایش نددرخ    

 ابدد ی یمکاهش  گازاین ترتیب کل انتشار  ، بهکربندیاکس ید

 شود. بیشتر میو کل هزینه 

 

 یریگ جهینت

 ۀزنجیدر  ۀصنایع تولیدی بده مقولد  مدیران  ژهیو بهتوجه مدیران 

 یگداار  هیسرمابه را گیران صنایع  تأمین سبز، مدیران و تصمیم

 ۀزنجیدر  ۀبرنام ،در سطح فردی .کند یمترغیب سبز  یفناوردر 

کمتدر،   ۀهزیند ) شدود  یمد مزایدای رقدابتی معیندی     سدبب سبز 

 ،در سطح ملدی (. کنندگان نیتأمت سبز و ادغام بهتر با المحصو

تطبید    سدبب و  کند یمسبز ایجاد  محصوالتبازاریابی را برای 

با مسائل محیطی و بهبود موقعیت رقدابتی   کنندگان نیتأمبهتر 

بایدد  ن. مدیران صدنایع  شود یم ها نهیهزشرکت از طری  کاهش 

تحمیلی به سازمان  ۀزمین تأمین سبز را ۀتوجه به مسائل زنجیر

بلندمددت بده    یزید ر برنامده بدا  ضروری اسدت  تصور کنند، بل ه 

 ۀاز پتانسیل عمل ردهای زنجیر یریگ بهرهدنبال کسب حداکثر 

 .تأمین سبز باشند

تدأریرات  کاهش  منظور به اکسیدکربن دی گاز کاهش انتشار

فدوری تبددیل    ای بده مسدئله   ،گرمایش جهانی در سطح جهانی

با درنظرداشتن ایدن امدر، نویسدندگان ایدن مطالعده       شده است.

 کربندیاکس ید اجتماعی انتشار گاز یها نهیهز توجه بهاهمیت 

برجسته کردند و یک مدل ریاضدی   نیتأم ۀرا در مدیریت زنجیر

 یهدا  نده یهزعملیداتی و   یهدا  نده یهزعمومی را با درنظرگرفتن 

بددرای کمددک بدده   کربندیاکسدد ید اجتمدداعی انتشددار گدداز 

 .دادندارائه  نیتأم ۀدر مدیریت زنجیر رندگانیگ میتصم

 یهددا نددهیهزگنجاندددن بددا  هددا شددرکت رندددگانیگ میتصددم

 یهدا  نده یهز دند توان یمد  نیتدأم  ۀاجتماعی در مددیریت زنجیدر  

 برآورد کنند. نیتأم ۀزنجیر یها شب هرا در عملیات  یتر یعمل

مفیدد را دارد کده    یبه ابزار شدن لیتبدپتانسیل  شده ارائهمدل 

بهینده بدا درنظرگدرفتن     نیتدأم  ۀزنجیرراهبرد درک درستی از 

 یا گلخانده و دیگر گازهدای   کربندیاکس ید اجتماعی یها نهیهز

را  ینیتددأم ۀزنجیددر ۀناشددی از ضددایعات عملیددات چنددین شددب 

 یمرجعد را  شدده  ارائده مدل  توان یم نیبراعالوه .کند یمتسهیل 

 از انتشار گاز یناش یمال انیدر برآورد ز گااران قانون یبرا دیمف

 .ردکد  شنهادیعرضه پ ۀریزنج ۀشب  اتیعمل در کربندیاکس ید

 شدنهاد یپ یمددل را بدرا   نید ا توانندد  یم گااران قانون همچنین

 یهدا  نده یهزپرداخدت   یبدرا  ها شرکت کردنجهت وادار نیقوان

بندابراین  اسدتفاده کنندد؛    اکسدیدکربن  دی گداز  ی انتشاراجتماع

عملیدات   اکسدیدکربن  دی گداز  باید در کاهش انتشدار  ها شرکت

 .کنند یگاار هیسرما نیتأم ۀزنجیر یها شب ه

در  بسددیاریمدددل ریاضددی پیشددنهادی سددهم   اگرچدده

داشدته اسدت،    پایددار  نیتأم ۀمدیریت زنجیرمطالعات اخیر 

 درمدورد برآوردی که  نخست این ه نیز دارد. ییها تیمحدود

در  اکسدیدکربن  دی گاز اجتماعی انتشار یها نهیهز ۀمحاسب

در ایدن   تواندد  یمد وجدود دارد، تنهدا    نیتأم ۀمدیریت زنجیر

 ۀکده شدب    طور همان دوم این ه .آزمایشی دیده شود ۀمرحل

مثدال درنظدر    عندوان  بده را  یمدواد لبند  تولید  نیتأم ۀزنجیر

این مدل را به صنایع دیگدر   دتوان یمگرفتیم، مطالعات دیگر 

بدرای مالدک    ژهید و بده  ،شده ارائهمدل سوم این ه  اعمال کند.

در  خارجی دارندد و  کنندگان نیتأمکه تولیدی  یها کارخانه

این ه  تینهادر است.هستند مناسب واقع کشورهای مختلف 

اجتماعی انتشار سایر مواد زائد ناشی از عملیدات   یها نهیهز

در  تواندد  یم مانند آلودگی آب یا خاک نیتأم ۀزنجیر ۀشب 

 .مطالعات بیشتر درنظر گرفته شود
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