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محسن انصاری *

ــاد،  ــر اقتص ــش ب ــزان تاثیرات ــه می ــده ای ب ــور فزاین ــازمان بط ــرکت / س ــک ش ــداری ی ــی، پای ــب و کار کنون ــای کس در فض
ــده  ــکلات عدی ــروز مش ــتگی دارد)1(. ب ــرات بس ــه آن تاثی ــخگویی ب ــوه پاس ــرش و نح ــن پذی ــت و همچنی ــه، محیط زیس جامع
محیط زیســتی و بــه تبــع آن افزایــش نظــارت دولت هــا و نهادهــای بیــن المللــی بــر نحــوه تولیــد محصــولات همچنیــن چرخــش 
ســریع و آزاد اطلاعــات و توجــه روز افــزون افــکار عمومــی نســبت بــه پیامدهــای احتمالــی کالاهــا و خدمــات ســبب گردیــده 
ــازار رقابتــی دنیــای معاصــر، در کنــار توجــه بــه  ــا بنگاه هــای اقتصــادی و شــرکت های صنعتــی بــرای مانــدگاری در ب اســت ت
ــت  ــظ محیط زیس ــه و  حف ــال جامع ــئولیت پذیری در قب ــول، مس ــت محص ــش کیفی ــا و افزای ــش هزینه ه ــر کاه ــی نظی معیارهای
ــرای  ــن رویکــرد، مســئولیتی را ب ــد )2(. ای ــز ســرلوحه اهــداف، اســتراتژی ها و برنامه هــای ســازمانی خــود قــرار دهن را نی
شــرکت ایجــاد می کنــد کــه از آن تحــت عنــوان مســئولیت اجتماعــی شــرکتی )CSR(1  نــام بــرده می شــود. بــه بیــان دیگــر، 
مســئولیت اجتماعــی بــر ســازمان و مســئولیتش در قبــال جامعــه و محیــط زیســت تمرکــز دارد و یکــی از اهــداف اصلــی آن 

ســهیم شــدن در توســعه پایــدار2 و متــوازن اســت )1(. 

امــروزه اکثــر شــرکت های بــزرگ و کوچــک در سراســر جهــان نســبت بــه ضــرورت و مزایــای مســئولیت اجتماعــی آگاه 
شــده اند )1(، یکــی از مهمتریــن راهبردهــای ســازمان ها در راســتای رفتــار مســئولانه خــود در قبــال جامعــه و محیط زیســت، 
پرداختــن بــه »مدیریــت زنجیــره تامیــن ســبز« اســت؛ کــه هــدف اصلــی آن تولیــد محصــولات و خدماتــی اســت کــه بــا اســتفاده 

از حداقــل منابــع، حداقــل میــزان مصــرف انــرژی و حداقــل تولیــد پســماند، بتواننــد بــه محصولــی ســبز بــدل شــوند.
ــر اســاس  ــیم، ب ــته باش ــن داش ــره تامی ــی از زنجی ــر اســت تعریف ــبز بهت ــن س ــره تامی ــت زنجی ــه مدیری ــن ب ــل از پرداخت  قب
ــه  ــت ک ــی اس ــا گروه های ــا ی ــله فعالیت ه ــده سلس ــن دربرگیرن ــره تامی ــی )1( »زنجی ــئولیت اجتماع ــتاندارد مس ــف اس تعری
محصــولات یــا خدماتــی را بــرای یــک شــرکت / ســازمان فراهــم مــی کننــد« )1(، بــا ایــن تعریــف، مدیریــت زنجیــره تامیــن 
ســبز رویکــردی مدیریتــی و تلاشــی هماهنــگ در جهــت حداقل ســازی اثــرات محیط زیســتی محصــولات و خدمــات، از طریــق 
توجــه بــه ابعــادی نظیــر طراحــی ســبز، تهیــه و تــدارکات ســبز، تولیــد ســبز، بســته بندی ســبز، لجســتیک معکــوس، بازاریابــی 

و خریــد ســبز مــی باشــد )2(. 

1- Corporate Social Responsibility
2-  توسعه ای که هدف اصلی آن رفع نیازهای نسل حاضر بدون در خطر انداختن توانایی نسل های آتی در رفع نیازهایشان می باشد.

3-  Green Supply Chain Management (GSCM)
mohsenansari2003@yahoo.com / دانشجوی دکتری تخصصی محیط زیست، کارشناس ارشد مسئولیت اجتماعی حوزه مشاور اجتماعی وزیر نفت *
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1- Eco- design
2- Green purchasing
3- Green production
4- Green packing
5- Reverse logistics 

Forest Stewardship Council  -6 : شــورای نظــارت بــر جنــگل یــک ســازمان بیــن المللــی غیــر انتفاعــی اســت، 
کــه در ســال ۱۹۹۳ بــرای ترویــج مدیریــت مســئولانه جنگل هــای جهــان تاســیس گردیــد، و وظیفــه اصلــی ایــن شــورا 
ــه عنــوان دوســتدار محیــط  ــا ب ــا صــدور گواهینامــه و برچســب زنی آنه تدویــن اســتاندارد محصــولات جنگلــی همــراه ب

زیســت اســت.

 بــه منظــور پرهیــز از طولانــی شــدن مبحــث بطــور خلاصــه بــه برخــی ابعــاد فــوق اشــاره می گــردد. طراحــی ســبز1 بــر طراحــی 
محصولاتــی بــا قابلیــت تعمیــر، بازســازی و بازیافــت تاکیــد دارد. خریــد ســبز2، در ایــن نــوع خریــد در کنــار توجه بــه معیارهای 
ــا بازیافــت  ــا حداقــل اتــلاف مــواد اولیــه، قابلیــت اســتفاده مجــدد و ی ســنتی نظیــر قیمــت و کیفیــت، بــر خریــد کالاهایــی ب

همچنیــن جایگزینــی مــواد پرخطــر بــا مــواد کــم خطــر بــرای ســلامتی انســان و محیــط زیســت توجــه می شــود.
تولیــد ســبز3 کــه می تــوان از آن بعنــوان مهمتریــن بخــش ایــن زنجیــره نــام بــرد، بــر تکنیک هــای مصــرف حداقــل انــرژی و 
منابــع از طریــق طراحــی مناســب و کاهــش تعــداد نواقــص مــی پــردازد. بســته بنــدی ســبز4 که بیشــتر بر تناســب بســته بندی 
بــا انــدازه محصــول، طراحــی آن و قابــل بازیافــت بــودن تمرکــز دارد، می توانــد نقــش موثــری در کاهــش هزینــه و پســماند 
تولیــدی ناشــی از بســته بندی داشــته باشــد. لجســتیک معکــوس5 بــه موضــوع مدیریــت بازگشــت مــواد یــا محصولاتــی کــه 
اصطلاحــًا غیــر قابــل اســتفاده یــا فاقــد کاربــرد بــرای مصــرف کننــده هســتند و بــا انــدک اصــلاح و مرمــت می تواننــد مجــددًا 
ــص  ــت مخت ــرد و اهمی ــود دارای کارک ــای خ ــوق در ج ــاد ف ــدام از ابع ــر ک ــردازد )3،5(. ه ــوند، می پ ــن ش ــره تأمی وارد زنجی
ــا  ــک محصــول ســازگار ب ــد ی ــه تولی ــد منجــر ب ــه می توان ــگاه یکپارچــه اســت ک ــک ن ــو ی ــا در پرت ــه خودشــان می باشــند، ام ب

ــد. ــت گردن محیط زیس

با ذکر مثال هایی، به اختصار به تبیین نقش موارد فوق در برنامه های برخی شرکت های بزرگ پرداخته می شود:

انــواع  و  مادربــورد  نظیــر  رایانــه ای  ســخت افزارهای  تولیدکننــدگان  بزرگتریــن  از  یکــی  بعنــوان  اینتــل  1-شــرکت 
ــا  ــدی از تراشــه  )چیــپ( ب ــد نســل جدی ــا تولی ــن شــرکت توانســت ب ــد. ای ــی فعالیــت می کن ریزپردازنده هــا، در ســطح جهان
تعــداد بیشــتری ترانزیســتور بــر روی هــر کــدام از آنهــا، تحولــی در ســاخت ایــن ســخت افزارهــا ایجــاد کنــد کــه عــلاوه بــر 
کاهــش مــواد مصرفــی و انــرژی، نقــش موثــری نیــز در کاهــش ضایعــات تولیــدی در ایــن بخــش ایفــا نمــود، مضافــًا اینکــه 
ایــن شــرکت توانســت قیمــت محصــولات خــود را نیــز در رقابــت بــا دیگــر رقبــا کاهــش دهــد و تحولــی در کارآیــی رایانه هــا 

ــد )3(.  ــاد نمای ایج

2-شــرکت زیراکــس بعنــوان یکــی از بزرگتریــن شــرکت های فعــال در زمینــه تولیــد و تجــارت کاغــذ در ســطح جهــان شــناخته 
ــه برداشــت  ــرای شــرکت هایی کــه تحــت نظــرش )از مرحل ــلاغ دســتورالعمل های ســختگیرانه ب ــا اب می شــود، ایــن شــرکت ب
ــای  ــتانداردها و گواهینامه ه ــق اس ــی مطاب ــد کاغذهای ــه تولی ــبت ب ــد نس ــت می کنن ــذ( فعالی ــد کاغ ــا تولی ــگل ت ــوب از جن چ
ــه محصــولات از  ــد، کاغذهــای دارای گواهــی )FSC( نشــان می دهــد ک ــگل )FSC(6 اقــدام می نمای ــر جن ــارت ب شــورای نظ
مــواد خــام یــک منبــع گواهــی دار )FSC( ســاخته شــده اند )3-4(، ایــن اقــدام شــرکت زیراکــس را مــی تــوان از مصادیــق 
بــارز مســئولیت اجتماعــی و حــوزه نفــوذ شــرکت دانســت )شــرکت ها عــلاوه بــر اینکــه مســئول فعالیت هــا و تصمیمــات خــود 
هســتند، می تواننــد بــر فعالیت هــای و تصمیم هــای شــرکت ها و گروه هایــی کــه بــا آنهــا در ارتبــاط هســتند نیــز تاثیــر 
بگذارنــد و تاثیــرات آنهــا را نیــز کنتــرل نماینــد( )1(. از دیگــر اقدامــات قابــل توجــه ایــن شــرکت، بازنگــری در سیاســت 
بســته بندی محصــولات شــامل: تغییــر در بســته بندی ها و کاهــش مقــدار بســته بندی داخلــی جهــت کاهــش پســماند 

.)3( می باشــد 
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اهمیت توجه به مدیریت زنجیره تامین سبز در تحقق اهداف مسئولیت اجتماعی صنعت نفت

بــا توجــه بــه تنــوع فعالیت هــای صنعــت نفــت در ســه حــوزه صنایــع بالادســتی، میان دســتی و پایین دســتی، همچنیــن دامنــه 
و شــدت تاثیــرات آن بــر جامعــه محلــی و محیط زیســت، بــدون شــک نقــش زنجیــره تامیــن ســبز در تحقــق مســئولیت اجتماعــی 
ایــن صنعــت، نقشــی بی بدیــل می باشــد. شناســایی ابعــاد مختلــف زنجیــره تامیــن ســبز در حوزه هــای ســه گانــه، ضمــن تولیــد 
ــا محیــط زیســت، در کاهــش هزینه هــای تولیــد، افزایــش کیفیــت و افزایــش تــوان رقابتــی محصــولات  محصولــی ســازگار ب
موثــر خواهــد بــود. برخــی از مهمتریــن شــاخص هایی کــه می توانــد در صنعــت نفــت مــورد توجــه قــرار گیرنــد در جــدول زیــر 

خلاصــه شــده اســت)5(:

خـــــرید سبـــــزتولیــــد سبـــــز
 توجــه بــه کاهــش مقــدار کل انتشــارها و پســاب های 
 ،Nox، Sox ســمی یــا مضــر تولیــد شــده )نظیــر: گازهــای

ــمی(  ــواد س ــر م ــوه و دیگ ــاوی جی ــاب های ح و پس
 اســتفاده از مــواد قابــل بازیافت/قابــل اســتفاده مجــدد 
ــت  ــراه جه ــتفاده از آب هم ــر: اس ــد )نظی ــد تولی در فرآین

تزریــق بــه چــاه(
آب،  )نظیــر:  مــواد  و  انــرژی  کل  مصــرف  در  صرفــه   

فــولاد( و  ســیالات 

ــواد  ــر م ــت )نظی ــتدار محیط زیس ــام دوس ــواد خ ــد م  خری
ــل اســتفاده مجــدد( بازیافــت شــده و قاب

 جایگزینــی مــواد اولیــه خطرنــاک بــا مــواد ســازگار و 
دوســتدار محیــط زیســت )نظیــر: جایگزینــی ِگل حفــاری بــا 

ــواد کــم خطــر( ــا م ــی ب ــه روغن پای
 توجــه بــه خریــد از تامیــن کنندگان/تولیدکنندگانــی کــه 

اهــداف محیــط زیســتی را ســرلوحه کار خــود دارنــد
)نظیــر: شــرکت های دارای ایــزو 14000 و خوشــنام در 

ــت( ــظ محیط زیس ــه حف زمین
بسته بندی سبزلجستیک معکوس

 نرخ محصولات مرجوعی و مواد بازگشتی
بیشــتر  خدمــات  و  کالاهــا  ایجــاد  ســبز:  بهــره وری   
آلودگــی  و  پســماند  منابــع،  کمتریــن  از  اســتفاده  بــا 
ــرات  ــب GDP( و اث ــزوده )برحس ــن ارزش اف ــبت بی )نس
محیط زیســتی ناشــی از آن محصــول یــا خدمــات )بــه عنــوان 

)So
2
مثــال انتشــار 

ــت در  ــا محیط زیس ــازگار بـــــــ ــواد س ــاده از م  استفــــــــ
بســته بندی، در طراحــی بســته واســتفاده از فن آوری هــای 
پــاک در بســته بندی، اســتفاده از مــواد بازیافتــی در بســته 
مصــرف  از  بســته بندی  زباله هــای  جمــع آوری  و  بنــدی 

کننــدگان بــرای بازیافــت آنهــا

حمل و نقل و توزیع سبزطراحی سبــــز
 طراحــی محصــول براســاس کاهــش مصــرف مواد/انــرژی، 
همچنیــن افزایــش اســتفاده مجــدد و بازیافــت مــواد و 

قطعــات
 طراحــی محصــول بــرای جلوگیــری یــا کاهــش اســتفاده از 

محصــولات خطرنــاک ویــا فرآیندهــای تولیــد آنهــا 

 بهینه ســازی فرآینــد توزیــع از طریــق مســیریابی بهتــر و 
زمــان بنــدی تحویــل

 اســتفاده از فناوری دوســتدار محیط زیســت در حمل و نقل

بازاریابی سبز
 مشارکت با مشتریان درخصوص طراحی سازگار با محیط زیست، تولید پاک تر و بسته بندی سبز

 جمع آوری روش ها و سیستم های تشویقی جهت ترغیب مشتریان به مشارکت در عملیات لجستیک معکوس
 توجه به ضوابط انتخاب تامین کنندگان و مصرف کنندگان نهایی
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نتیجه گیری

منابع

امــروزه نقــش مدیریــت زنجیــره تامیــن ســبز بــا رویکــرد پیشــگیرانه )جلوگیری 
ــرف و  ــد، مص ــه تولی ــه مرحل ــی در س ــاد آلودگ ــع و ایج ــب مناب ــش تخری ــا کاه ی
دفــع محصــولات و خدمــات( بجــای رویکــرد اصلاحــی )ارائــه راهکارهــای درمانــی 
ــرد اساســی  ــوان یــک راهب ــه عن ــع( ب در جهــت رفــع آلودگی هــا و تخریــب مناب
ــه اســت. بررســی  ــرار گرفت ــورد توجــه ق در مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها م
فعالیت هــای مســئولیت اجتماعــی شــرکت-های فعــال در صنعــت نفــت نشــان 
می دهــد آنچــه بیشــتر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت، اجــرای اقدامــات 
اصلاحــی و درمانــی در جهــت کاهــش اثــرات و پیامدهــای بوجــود آمــده ناشــی از 
فعالیت هــا بــوده اســت. بــدون شــک مدیریــت زنجیــره تامیــن ســبز بــا نگاهــی 
یکپارچــه بــه مراحــل مختلــف تولیــد از مرحلــه اکتشــاف و بهره بــرداری گرفتــه 
ــدگان و  ــرف کنن ــتریان و مص ــه مش ــات ب ــولات و خدم ــل محص ــه تحوی ــا مرحل ت
ــد  ــا و در نهایــت دفــع محصــولات می توان همچنیــن نحــوه چگونگــی مصــرف آنه
نقشــپذیری مســئولانه شــرکت ها در قبــال محیــط زیســت و جامعــه محلــی 

داشــته باشــد.

ــتاندارد  ــزو 26000: اس ــتاندارد ای ــتاندارد. اس ــی اس ــن الملل ــازمان بی 1( س
نشــر  تهــران:  امیــدوار.  علیرضــا  ترجمــه  اجتماعــی.  پذیــری  مســئولیت 

گندمــان،1391.
ــت  ــی جه ــه مدل ــام. »ارای ــدی، بهن ــه؛ عب ــی، روزب ــا؛ قوس ــا، پوری ــین نی 2( افش
انتخــاب تامیــن کننــدگان ســبز بــا اســتفاده از روش دیمتــل« در پنجمیــن 
کنفرانــس بیــن المللــی یافتــه هــای نویــن علــوم و تکنولــوژی بــا محوریــت علــم 
در خدمــت توســعه، قــم، مرکــز مطالعــات و تحقیقــات اســلامی ســروش حکمــت 

مرتضــوی،1397،

3) Dube A, Gawande  R. Green Supply Chain management: 
A literature review. International Journal of Computer 
Applications (0975 – 8887). 2011.
4) https://www.xerox.com/en-us/about/ehs/paper-use 
5) Tammela I, Canen A. G., Paganelli, F. C. Green supply 
chain management performance: a study of Brazilian oil and 
gas companies. International Journal of Logistics Systems 
and Management, Vol(25), No(1),(2016).

 11 CSR

ت
 نف

ت
صنع

 C
SR

ش  
مای

 ه
ین

رم
چها

نه 
رخا

دبی


