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Abstract 
The purpose of the current research was to know the impact of sustainability on the energy 
consumption of Asalouye plants. Studies conducted in the world regarding similar issues, especially 
sustainable development and supply chain, have been conducted in the general aspect of the case, 
based on existing articles, but in this article, the issue has been tried in the form of a research and case 
study, taking into account the situation Geographically, technologically and also culturally, to be 
examined and compared. Considering that in the studies, the stability of the supply chain can also 
prevent energy waste, in this research, the issue of what effect the stability of the supply chain can 
have on energy efficiency in Asalouye refineries has been addressed. The investigated population of 
the statistical population of this research includes the managers and employees of Asalouye refinery 
centers. The number of managers and centers of single-phase, two-phase and three-phase refinery 
centers that are in the operational phase has been 15 refineries, and the number of operational experts 
and specialists in each of these types of refineries has been evaluated as 120 people. According to the 
size of the statistical population, the sampling method used and based on the Morgan table, 92 people 
have been considered as a sample. The investigated tool is the sustainable supply questionnaire, which 
includes 50 questions on the economic, social and environmental scales, and the researcher-made 
energy efficiency questionnaire, which has 8 questions designed on a five-point Likert scale. Data 
analysis was done in SPSS21 software. Finally, after conducting the mentioned analyzes and surveys 
and obtaining results in each of the sources of sustainability in providing security (economic, social 
and environmental), the amount of influence on the energy efficiency of Assalouye refineries, 
according to the presented tables. The relevant parts were obtained. 
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  چکیده
وده بعسلویه  هايوري انرژي پاالیشگاهبهرهدر پایداري زنجیره تأمین  اتثیرأت هدف از پژوهش حاضر، شناخت و میزان

صورت گرفته در جهان در خصوص موضوعات مشابه، مخصوصا توسعه پایدار و زنجیره تامین، در جنبه است. مطالعات 
ورت یک تحقیق و صهعام قضیه، براساس مقاالت موجود، صورت گرفته لیکن در این مقاله سعی گردیده موضوع ب

ا ، بررسی و مقایسه گردد. بمطالعه موردي، با در نظر گرفتن موقعیت جفرافیایی، تکنولوژیکی و همچنین فرهنگی
تواند از اتالف انرژي نیز جلوگیري نماید، در این توجه به اینکه در مطالعات انجام شده، پایداري زنجیره تأمین می

 ايهوري انرژي در پاالیشگاهر بهرهبثیري أچه ت ،که پایداري زنجیره تأمین استشدهله پرداخته أبه این مسپژوهش، 
 میدانی بوده است. جامعه مورد-هاي پیمایشی. روش پژوهش، توصیفی و در حیطه پژوهشباشدداشتهتواند عسلویه می

 باشد. تعداد مدیرانبررسی جامعه آماري تحقیق حاضر، شامل مدیران و کارکنان مراکز پاالیشگاهی شهر عسلویه می
پاالیشگاه بوده 15باشند، برداري میرهو کارکنان مراکز پاالیشگاهی تک فازي، دو فازي و سه فازي که در مرحله به

است. با توجه به نفر برآورد شده 120که تعداد کارشناسان و متخصصان عملیاتی در هر یک از این سه نوع پاالیشگاه، 
عنوان نمونه، نفر به 92گیري در دسترس استفاده شده و بر اساس جدول مورگان، حجم جامعه آماري از روش نمونه

سوال در ابعاد اقتصادي، اجتماعی و  50شد. ابزار مورد بررسی، پرسشنامه زنجیره تامین پایدار، شامل در نظر گرفته
اي طراحی درجهدر طیف لیکرت پنج که سؤال 8وري انرژي، داراي محیطی و پرسشنامه محقق ساخته بهرهزیست

هاي ها و بررسینهایت پس از انجام تحلیلت. درانجام گرف SPSS21افزار ها در نرمشده، بوده است. تجزیه و تحلیل داده
محیطی)، میزان ذکر شده و کسب نتایج در هر یک از ابعاد پایداري زنجیره تامین (اقتصادي، اجتماعی و زیست

  دست آمد.هاي مربوطه به، مطابق جداول تقدیمی در بخشعسلویه هايوري انرژي پاالیشگاهبهره تاثیرگذاري در
  ، پاالیشگاهوري انرژيبهره، زنجیره تأمین ،پایدار توسعهکلمات کلیدي: 
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  مقدمه -1
و  عیصنا ،انیمشتر لئمسا نیتراز مهم یکیبه  ،ستیز طیبر حفاظت از مح دیکأبا ت یطیمحستیز تیریمد ،امروزه

 یبیسبز در حوزه کسب و کار شده که ترک رهیزنج تیریبه نام مد يدیمفهوم جد جادیشده که منجر به ا لیرقبا تبد
 به موضوع توجه ،امروز جهان در کار و کسب کلیدي هايمشخصه از . یکیتأمین است رهیو زنج یطیاز تفکر مح

 مورد مینتأ در زنجیره چابک و ناب الگوهاي بررسی لذا. هاستشرکت رقابت جاي به ،مینتأ زنجیرههاي رقابت
، اقتصادي توسعه ،پایدار اینکه توسعه به توجه با، دیگر سوي از. استگرفته قرار تولیدي هايتشرک از بسیاري توجه

 ،سیاستگذاران و تحلیلگران براي مهم یک اولویت به، گیردمی بر در را زیست محیط از حفاظت و اجتماعی توسعه
هاي تواند خسارات ناشی از آلودگیزنجیره تأمین سبز میاست.  شده تبدیل، بازار کنونی شرایط در بقا منظوربه

فرآیند و فعالیت تأمین مواد اولیه یا اجزاي  )SCM1( ،مدیریت زنجیره تأمین. ]1[محیط زیست را کاهش دهد
براي ایجاد یک محصول یا خدمات و ارائه آن کاال یا خدمات به مشتریان نیاز دارد. هدف  ،سازمانی است که شرکت

به  ،اطالعات به موقع و دقیق زنجیره تأمین ،بیان دیگربهبود عملکرد زنجیره تأمین است. به ،مدیریت زنجیره تأمین
جیره هاي موثر زندهد تا فقط محصول قابل فروش را تولید و ارسال کنند. سیستمنندگان این امکان را میتولیدک
ولید، ینه تزه ،اضافی را کاهش دهند. این امر هايکند تا فعالیتفروشان کمک میبه تولیدکنندگان و خرده ،تأمین

  .]2[دهدنیستند، کاهش مییی را که قابل فروش هاسازي کاالحمل و نقل، بیمه و ذخیره
، 14000ایزو مانند هاییفعالیت که است یافتهتکامل ايگونه به پایدار تأمین زنجیره مدیریت ها، مفهومسال طول در

و  ]5[معدنی مواد تأمین در دقت کافی بر عالوه، ]4-3[گیردمی بر در را اجرا کدهاي 8000 مسئولیت اجتماعی و 
 هايزنجیره در فعال پایدار محصول طراحی اجراي به همچنین مطالعات از برخی ،محدودیت استفاده از مواد خطرناك

گذاري سرمایه بهبود و ]8-10[گیرندهمکاران تهیه پایدار را در نظر می  کهدر حالی. ]6-7[اندپرداخته الیه چند عرضه
مانی و  تازگیبهگیرد، نظر قرار میپایدار، مد هايروش عنوان به ]8-9[توسط زو و همکاران و نصیر و همکارانش

ز گذارد نیها تاثیر میمین و ذینفعان آنأکه بر هر سطح زنجیره ت را حفظ و نگهداري مسائل اجتماعی ]10[همکاران
 محصول ایمنیبشر،  حقوق کارگران، نقض ایمنی، رفاه و بهداشت مدیریت هايروش شامل اینها .دانندمیاهمیت پر 

 مین، با توجه به روند رو به رشدأت لحاظ کردن مفهوم پایداري در طراحی شبکه زنجیره .باشدمحصوالت می سایر و

 همیبه موضوع م، زیستهاي انسانی و انتشارات کنترل نشده بر محیطجمعیت جهانی و در نتیجه آن افزایش فعالیت
هایی نیاز از طرفی توسعه پایدار به شرکت. زیست تبدیل شده استدوستداران محیط ها، مردم وها، دولتبراي سازمان

تشدید . هاي روزانه خود به عواقب اجتماعی و زیست محیطی نیز توجه داشته باشنددارد که در عملیات و فعالیت
شتري پایدار خود توجه بیها به عملکرد باعث شده شرکت، مصرف کنندگان ها و آگاهیرقابت بین المللی، بررسی رسانه

  .]10[داشته باشند
 و هاولی انرژي، آب، مواد مانند کمیاب منابع براي تقاضا افزایش باعث جهانی جمعیت افزایش نیز مانند عوامل سایر

 عمناب ناسازگاري به منجر طریق این از و دارند قرار بیشتري رقابت معرض در منابع نتیجه، این در. شودزمین می
مواد  استفاده بهتري از، ها استفاده کنندتر، انرژي و سایر وروديبنابراین تولیدکنندگان باید از مواد کم .]5[شوندمی

تولید  و تولید مجدد محصوالتی که پایان عمرشان استو استفاده مجدد، بازیافت، بازیابی،  جایگزین داشته باشند
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 صنعتی تولید پایداري، افزایش مورد اصلی در چالش یک اینبنابر. ]21[محصوالت قوي براي مصرف پایدار را بپذیرند
  .است

که در آن هیچ هماهنگی میان گردد، زمانیبر می 1970مین به مدیریت توزیع در سال أتکامل مدیریت زنجیره ت
مختلف یک سازمان وجود نداشت و هرکدام متعهد به رسیدن به اهداف خود بودند. هدف مدیریت زنجیره  عملکردهاي

مین از بین بردن موانع، کاهش زمان سیکل و موجودي است تا خدمات بهتري را براي مشتري با کمترین هزینه أت
کنندگان و مشتریان را در زنجیره مینأاین امر براي یک شرکت ضروري شد که نه تنها ت 2000مین کند. در سالأت
ر هاي نافع را نیز دهاي غیردولتی و دیگر گروهانمنافع ذینفعان شامل جامعه، دولت، سازم مین مشارکت دهد، بلکهأت

 مین باید رفتاري پاسخگو در زمینه اجتماعیأمین اهداف اقتصادي، یک زنجیره تأنظر بگیرد. این عقیده که عالوه بر ت
هم  ،نیروي انسانی کارآمد. ]23[مین گشتأمنجر به تولد مفهوم پایداري در زنجیره ت ،محیطی داشته باشدو زیست

همچون منابع طبیعی در سیستم مدیریت  ،بردار دیگر منابععنوان بهره ترین سرمایه سازمان و هم بهعنوان مهمبه
اي برخوردار است. از ترکیب مفهوم مدیریت منابع انسانی با مفاهیم مرتبط با محیطی از جایگاه خاص و ویژهزیست

پایدار، موضوع مدیریت منابع انسانی پایدار به وجود آمد. صورت خاص با مفهوم  محیطی و بهسیستم مدیریت زیست
آغازشده  "محیطی منابع انسانی و مدیریت زیست"در کتابی با عنوان  1996در سال  یرااین موضوع با مشارکت ورم

ن با زماکانون توجه پژوهشگران قرار گرفت. هم ،مدیریت منابع انسانی پایدار به دلیل اهمیتش ،از آن زمان. ]12[است
توجه محققان  پیش مورد از بیش ،زیست، توجه به مسائل پایدار و بهبود و اصالح محیط طبیعی از بین رفتن محیط

سازي یک سیستم که قصد هاي درگیر در توسعه و پیادهفعالیت مدیریت منابع انسانی پایدار به همه .گرفته است قرار
مسئول خلق نیروي کار  دارد. مدیریت منابع انسانی پایدار مستقیماًدارد کارمندان یک سازمان را پایدار کند اشاره 

بندد و اهداف پایدار را در سرتاسر فرآیند کار میکند و بهفهمد، درك میپایدار هست. کسی که ابتکارات پایدار را می
 انی شرکت حفظمدیریت منابع انسانی شامل جذب، استخدام، آموزش، جبران خدمات، توسعه و پیشبرد سرمایه انس

ت منابع انسانی چه یمین و مدیرأشد که پایداري زنجیره ت له پرداخته خواهدأدر پژوهش حاضر به این مس .کندمی
  تواند داشته باشد. عسلویه می هايوري انرژي در پاالیشگاهثیري در بهرهأت

به منظور دستیابی به منافع بیشتر به عنوان یک فلسفه مهم سازمانی  )SSCM (مین پایدارأمفهوم مدیریت زنجیره ت
ا مین پایدار بأاز طریق کاهش مخاطرات زیست محیطی و اجتماعی در نظر گرفته می شود. در واقع مدیریت زنجیره ت

ا، هل مشتریان، سهامداران، دولتئولیت اجتماعی، یکی از مهمترین مسائکید بر حفاظت از محیط زیست و مسأت
  ت.کارکنان و رقبا اس

و  هاهاي اقتصادي در فضاي رقابتی جهان و رویش روز افزون شرکتجدید با توجه به جهانی شدن و فعالیت در عصر
ها در حیطه کسب و کار جهانی و رقابت آنها براي مداومت حیات و داشتن بیشترین سهم از بازار، اهمیت سازمان

  .ها خود را نشان دادمین بیش از پیش در سازمانأمدیریت زنجیره ت
SCM است و  کردهاهمیت زیادي پیدا ، 21براي بهبود سازمانی در قرن  ،هاي ساخت و تولیدعنوان یکی از پارادایمبه
اسخگویی با هدف بهبود پ ،کنندگان و مشتریانسازي تأمینبراي انسجام و یکپارچه ،عنوان یک استراتژي رقابتینیز به

تر گسترده ،با افزودن جنبه پایداري ،مدیریت زنجیره تأمین .استبررسی شده ،هاي تولیديپذیري سازمانو انعطاف
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صورت کلی در گزارش وجود آمد، اما بهبه 1980و اوایل دهه  1970براي اولین بار در دهه  ،فهوم پایداريم .استشده
  :آن تعریف عبارت است از شد،صورت عمومی تعریف به 1987در سال  ،کمیسیون جهانی محیط و توسعه

. ]13[هاي بعدي در توسعه نیازهایشان، ارضا کندکردن توانایی نسلاي که نیاز نسل فعلی را بدون محدودعهتوس
 محیطی ویعنی اقتصادي، زیست ،هر سه بعد پایداري ،مدیریت زنجیره تأمین پایدار، مدیریتی است که در آن

هایی نیاز دارد که در عملیات توسعه پایدار به شرکت ،از طرفیدر این زمینه  .]14[ استاجتماعی، درنظر گرفته شده
، المللیتشدید رقابت بین. محیطی نیز توجه داشته باشندهاي روزانه خود به عواقب اجتماعی و زیستو فعالیت

 .ها به عملکرد پایدار خود توجه بیشتري داشته باشندباعث شده شرکت، کنندگانمصرف ها و آگاهیبررسی رسانه
 حل دنبال به زیادي محققان و شده تبدیل جهان سراسر پژوهشگران براي مهم موضوعی محیط زیست به زوال

هاي نفت و گاز در کشور و با وري انرژي در پاالیشگاهبا توجه به اهمیت بهره. ]11[مسائل محیط زیست هستند
تواند از اتالف انرژي جلوگیري نماید، در پژوهش توجه به اینکه در مطالعات انجام شده، پایداري زنجیره تأمین می

 ايهوري انرژي در پاالیشگاهر بهرهبثیري أچه ت ،که پایداري زنجیره تأمین استشدهله پرداخته أبه این مسحاضر، 
  ؟تواند داشته باشدعسلویه می

وري و مدیریت محیطی، ترویج رهعنوان یک استراتژي براي بهبود همزمان بهرا به 3، تولید پاك2وري آسیاسازمان بهره
أمین، کردن زنجیره تکند. سبزشان کمک میها در بهبود موقعیت رقابتیکرده است. بنابراین، تولید پاك، به سازمان

 تولیدشان هايتکنیک و محصوالت طراحی مورد در باید ها،جنبه مهمی از تولید پاك در هر سازمان است. شرکت
 دتم بلند کنند. موفقیت نظر مصرف، تجدید زمان چه و تولید زمان محیط، چه با سازگارترمحصوالتی  ایجاد جهت

 زنجیره کردنسبز تر،مهم همه از و کنندگانتأمین با روابطش هماهنگی و اداره در توانایی آن به شرکت، بستگی
 صوالتمح طراحی توانایی در افزایش براي مکانیسم یک عنوانبه هم سبز مسائل به توجه کالن، دید تأمینش دارد. از

 جیرهزن است. سبزکردن محیط مهم با سازگار محصوالت سبز براي بازارهایی ایجاد براي ايوسیله عنوانبه هم سبز و
 تولید و طراحی براي تا کندمی ایجاد هاشرکت براي فرصتی عوض،در است. جدید هايورودي یکسري نیازمند تأمین

ست، ا کنندهمصرف محصوالت شامل فقط نه درصدد رفع نیازها برآیند. این و کرده گذاريسرمایه سبزتر محصوالت
گردد براي ایجاد بازارهاي سبز می آنها شدن دخیل باشد. این امر باعثمی هم کنندگانتأمین از هاورودي شامل بلکه

]14[.  

  پایداري به رسیدن تأمین تا زنجیره مدیریت تکامل
 خصوص در گرفته است، بحث قرار مطالعه مورد گذشته دهه دو از ايگسترده طور تأمین به زنجیره مدیریت چه اگر

تأمین  زنجیره مدیریت تکامل ، آثار1است. شکل گرفته ، شتاب2000 سال اوایل تأمین از زنجیره ادبیات در پایداري
  کشد.می تصویر به را گذشته دهه چهار در

                                                        
2 Asian Productivity Organization 
3 Green Production 
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  ]23[تأمین زنجیره مدیریت تکامل روند -1شکل

 میان هماهنگی هیچ آن در که گردد، زمانیمی بر 1970 سال در توزیع مدیریت به مینأت زنجیره مدیریت تکامل
 مدیریت هدف. بودند خود اهداف به رسیدن به متعهد کدام هر و نداشت وجود سازمان یک مختلف عملکردهاي

 نکمتری با مشتري براي را بهتري خدمات تا است موجودي و سیکل زمان موانع، کاهش بردن بین از مینأت زنجیره
 در را مشتریان و کنندگانمینأت تنها نه که شد ضروري شرکت یک براي امر این 2000سال  در. کند مینتأ هزینه

 افعن هايگروه دیگر و دولتی غیر هايجامعه، دولت، سازمان شامل ذینفعان منافع دهد، بلکه مشارکت مینأت زنجیره
 زمینه در پاسخگو رفتاري باید مینأت زنجیره اقتصادي، یک اهداف تامین بر عالوه که عقیده این. بگیرد نظر در نیز را

  .]23[گشت مینأت زنجیره در پایداري مفهوم تولد به منجر باشد داشته محیطی زیست و اجتماعی

  ابعاد پایداري-2
ابعاد ( گانه پایداريتامین پایدار، نیاز به توجه متوازن در خصوص ابعاد سهبه منظور دستیابی به پایداري در زنجیره 

اي جهت ایجاد و توسعه پایدار سازي هرگونه طرح و برنامهمحیطی و اجتماعی) ضروري است. پیادهاقتصادي، زیست
   در نظر بگیرد. همگانه را بااي دارد که بتواند این ابعاد سهدر زنجیره تامین، نیاز به چارچوب یکپارچه

  اقتصادي  بعد-2-1
 .باشدیها مهاي کاهش هزینهیکی از اهداف کلی تجزیه و تحلیل پایداري زنجیره تامین، بعد اقتصادي و بررسی زمینه

تواند با کاهش هزینه، دوباره ها موجب ماندگاري تولید و منابع خواهد بود. یک زنجیره تامین میچرا که کاهش هزینه
هاي توزیع و هاي منابع مورد استفاده، هزینههزینه شامل ،هاي قابل تامل در یک زنجیره پایدارهزینه شکل بگیرد.

هاي کاالي در جریان ساخت و کاالي نهایی، هاي تولید و نگهداري مواد و نیروي کار مرتبط، هزینهنقل، هزینهوحمل
موجب پایداري در زنجیره  ،جویی در موارد ذکر شدههاي سربار تولید و میزان بازگشت سرمایه است که صرفههزینه

  .]9[شودتامین می

1970مدیریت توزیع در 

عدم هماهنگی بین اهداف

تمرکز بر کاهش موجودي

1980مدیریت لجستیک یکپارچه در  

  هماهنگی بین اهداف داخلی

م  دستیابی به یک سیست
اهداف گسترده

1990مدیریت زنجیره تأمین در 

هماهنگی میان شرکت هاي 
مختلف براي کاهش هزینه 

ایجاد ارزش براي مشتري

مدیریت زنجیره تأمین 
2000پایدار 

 در نظر گرفتن منافع تمام
ذینفعان، دولت، جامعه، 
...سازمان هاي غیر دولتی و 
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  اجتماعیبعد -2-2
گیري عملکرد سازمانی لحاظ نگردیده هاي اندازههنوز بطور مستقیم و عمومی در سیستم ،معیار اجتماعی ،بطور متداول

 عنوان مثال در بخشعملکرد هستند. بهگیري جدا از اندازه ،است. حتی اگر چنین معیارهایی وجود داشته باشد، اغلب
 با این ،اجتماع، مسائل کلیدي هستند ها برهاي آنهرحال، افراد و مهارتاست. بهها استفاده شدهاز آن ،منابع انسانی

  .]12[اندمسائل کلیدي در پایداري ،هایشان و اثرشان بر اجتماعها و مهارتانسان ،وجود

  محیطیزیستبعد -2-3
 و روي کاهش اثرات منفی حمل بر ،توان به بعد محیطی اشاره نمود. این بعدد مربوط به پایداري، میابعااز مهمترین 

 شامل ،محیطیجنبه زیست، ]12[محیط طبیعی تمرکز دارد. بر طبق مطالعات بر ،هاي شرکتنقل و سایر فعالیت
- محیطی را تقویت کرده و تشویق و انتشار فناوريمسئولیت زیستهاست که ها و مکانیزماي از اهداف، برنامهمجموعه

 هاي پایداري بر این جنبه متمرکزدهد. تا به امروز، نسبت زیادي از پژوهشزیست را گسترش میهاي سازگار با محیط
  .است شده

افت، که درطول تشعشات، مصرف منابع طبیعی، ضایعات و بازی :باشندسه زیرگروه می این محیطی شاملبعد زیست
ور طها بهبوسیله شرکت ،هاي سنجشمحیطی در سیستمهاي زیستباشد. تا همین اواخر، جنبهزنجیره تامین می

د هاي مشترکی که قابل پذیرش باشنفرم نادیده گرفته شده بودند. بنابراین، در اینجا فقدان استانداردها و ،گسترده
هاي چگونه فعالیت ،کنیم توجهنیاز است که  ،کنیمشرکت را بررسی می عملکردوقتی  ،شود. با این حالاحساس می

اي هکربن دي اکسید شود. انرژي مصرفی از سوختگاز تواند شامل انتشار می این اثراتگذارد. شرکت بر محیط اثر می
زیست اثر یطمحتواند جایگزین انتشار کربن شود. همچنین ضایعات و بازیافت طبقه دیگري هستند که بر می ،فسیلی

وند شتواند بوسیله درصد ضایعات، انواع مختلف ضایعات، ضایعاتی که براي بازیابی استفاده میگذارد. این میمی
  .]13[انعکاس یابد

 4وري انرژيبهره -3
 مقایسهوري نیروي کار و سرمایه، میزان خروجی کاالها و خدمات تولیدي را در وري انرژي نیز مانند بهرهشاخص بهره

وري هاي عمومی تقاضا و بهرهتوان اهداف و سیاستنماید. با استفاده از این شاخص میگیري میها اندازهبا ورودي
ند از تواوري انرژي میانرژي و همچنین رابطه بین تقاضاي انرژي و رشد اقتصادي را تحلیل نمود. بهبود شاخص بهره

ت تولید مقدار مشخصی از خدمات انرژي و یا از طریق افزایش مقدار یا هاي انرژي مورد نیاز جهطریق کاهش ورودي
  هاي خروجی اقتصادي صورت پذیرد. کیفیت فعالیت

به شناسایی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت زنجیره تأمین پایدار در زمینه صنایع نفت و گاز  ]14[کریمیان و همکاران
 افزونهاي اقتصادي در فضاي رقابتی جهان و رویش روزو فعالیتپرداختند. در عصر جدید با توجه به جهانی شدن 

ها در حیطه کسب و کار جهانی و رقابت آنها براي مداومت حیات و داشتن بیشترین سهم از بازار، ها و سازمانشرکت
پژوهش حاضر با هدف  ،رو. از ایندهدمیها خود را نشان بیش از پیش در سازمان ،اهمیت مدیریت زنجیره تأمین

ردیده ریزي و انجام گشناسائی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت زنجیره تأمین پایدار در زمینه صنایع نفت و گاز، طرح
                                                        
4 Energy efficiency 
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است. جامعه گیري شدهبهره ،اي و پیمایشیهاي کتابخانههاي مورد نیاز از راهبراي گردآوري داده ،است. در این پژوهش
نیاز  ،که با توجه به محدودیت از لحاظ دسترسی به این خبرگانها ن و خبرگان پاالیشگاهشامل مدیرا ،آماري پژوهش

ها تحلیل داده و است. روش تجزیه نفر حجم نمونه انتخاب شده 106 ،گیري بود و با استفاده از روش کوکرانبه نمونه
ازي ستفاده از آزمون گولموگروف اسمیرینوف، مدلها با اسبودن توزیع دادهبا استفاده از آمار توصیفی، استنباطی، نرمال

مشابه با هدف  ،بوده است. این عوامل با استفاده از مطالعه گسترده در منابع کتابخانه (ISM)ساختاري تفسیري 
اي بر روي آن صورت گرفت و با استفاده از پاالیش اولیه ،با استفاده از روش دلفی و نظر خبرگان و استخراج ،تحقیق
  است.روابط ما بین متغیرها بررسی شده ،سازي ساختاري تفسیريمدل 

هاي مدیریت به منظور طراحی ساختار علی و توانمندسازي ،شناختی فازيبه کاربرد نگاشت ]15[سنگبر و همکاران
افته در یهاي توسعه عنوان یکی از روشبه ،شناختی فازيزنجیره تأمین پایدار در صنعت پتروشیمی پرداختند. نگاشت

سازي نرم، این قابلیت را دارد که ماهیت پیچیده و مبهم مسائل را در قالب روابط علی ساختاردهی کند چارچوب مدل
به  در دستیابی ،هاي مؤثرگیران ارائه دهد. هدف از این تحقیق، تحلیل مؤلفهو تحلیل کمی از مسئله براي تصمیم

شناختی فازي بوده است. تحقیق از با استفاده از روش نگاشت ،یمیمدیریت زنجیره تأمین پایدار در صنعت پتروش
است. جامعه آماري تحقیق، مدیران ها، توصیفی بودهلحاظ نوع و هدف، کاربردي و از جهت نحوه بدست آوردن داده

ستفاده امبتنی بر روش دلفی و با  ،گیريهاي وابسته است. نمونهارشد و میانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت
اري هاي مؤثر در انطباق پایدمنظور دستیابی به هدف تحقیق، مؤلفهاست. بهگیري هدفمند صورت گرفتهاز روش نمونه

شناختی فازي، ساختار علی شناسی نگاشتاستخراج و با استفاده از روش ،با روش فراترکیب ،در زنجیره تأمین
ها در چارچوب این ساختار مورد هر یک از مؤلفه ،اد شد. در نهایتایج ،توانمندسازهاي مدیریت زنجیره تأمین پایدار

گذاري منابع، تعهد شرکا به پایداري، تعهد به توسعه پایدار و هاي اشتراكتحلیل قرار گرفت. بر این اساس، مؤلفه
تروشیمی نعت پبه ترتیب بیشترین اثرگذاري را در انطباق پایداري در زنجیره تأمین ص ،آگاهی اعضاي زنجیره تأمین

  اند.داشته
هاي مؤثر در اجراي مدیریت زنجیره تأمین پایدار بندي شاخصشناسایی و رتبه ،ايدر مقاله ]16[محمدزاده و همکاران

هاي بندي شاخصشناسایی و رتبه ،به بررسی ،فازي TOPSISفازي و  AHPگیري چندشاخصه هاي تصمیمبا روش
 ،فازي TOPSISفازي و  AHPگیري چندشاخصه هاي تصمیمبا روش ،ن پایدارموثر در اجراي مدیریت زنجیره تأمی

 ،شاخص 21تعداد  ،ها، مقاالت داخلی و خارجیمطالعه موردي صنعت برق پرداخت. ابتدا با مطالعه ادبیات و کتاببه 
تیار هایی که در اخبه کمک پرسشنامه ،در مرحله بعدي .بدست آمد ،براي دستیابی به مدیریت زنجیره تأمین پایدار

این معیارها به کمک  ،بندي شد. سپسمعیار نهایی دسته 9به  ،هاکارشناسان قرارگرفت و با در نظر گرفتن محدودیت
هاي توانایی تأمین مالی، افزایش ارتفاع دهی شدند. نتایج نشان داد که شاخصنوز ،مراتبیروش فرآیند تحلیل سلسله

ها را ترتیب بیشترین وزنبه ،برق و همچنین استفاده از انرژي تجدیدپذیر خورشیدي هاي خطوط انتقالها و دکلبرج
  هاي بعدي قرار گرفتند. ها در رتبهبه خود اختصاص دادند و بقیه شاخص

اي تحت عنوان بررسی شناسایی و ارزیابی معیارهاي مؤثر بر مدیریت زنجیره تأمین در در مقاله] 1[مهبد و میرجلیلی
ر ساز پایداوبه بررسی شناسایی و ارزیابی معیارهاي مؤثر بر مدیریت زنجیره تأمین در ساخت ،از پایدارسوساخت

هاي مدیریت زنجیره تأمین پایدار با مؤلفه ،است؛ در فاز نخستپرداختند. این تحقیق در دوفاز متفاوت صورت گرفته
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 ،است. در فاز بعدياستخراج شده و مبناي تهیه پرسشنامه قرار گرفته ،مطالعه متون علمی و کسب نظر خبرگان
نشان  ،شوند. نتایج حاکی از آنبندي میاولویت ،و آزمون فریدمن AHPاستفاده از تکنیک با ،هاي استخراج شدهمؤلفه

با استفاده  ،د و همچنینباشتأثیرگذار می ،وساز پایداربر ساخت ،یکپارچگی پاسخگویی و هاي هزینه ودهد که مؤلفهمی
داراي باالترین رتبه بودند. یعنی این  ،هاي عملکرد و پاسخگوییمشاهده شد که مؤلفه AHPاز آزمون فریدمن و روش

از پایدار وستأثیر زیادي بر ساخت ،اند. اما مؤلفه یکپارچگیوساز پایدار داشتهدو مؤلفه بیشترین تأثیر را در ساخت
  است. نداشته

به ارائه  ،اي تحت عنوان ارائه چارچوبی براي اجراي مدیریت زنجیره تأمین پایداردر مقاله ]17[و همکاران وامرزانی
 مربوط به ،چارچوبی براي اجراي مدیریت زنجیره تأمین پایدار پرداختند. در این مقاله ضمن مرور ادبیات موضوعی

مدیریت زنجیره تأمین پایدار، پس از بررسی نتایج تحقیقات تجربی، به استخراج فاکتورهاي اجراي زنجیره تأمین 
از قبیل تعهد به مدیریت زنجیره تأمین از سوي مدیران ارشد، پشتیبانی مدیریت ارشد، حمایت مدیران سطوح  ،پایدار

، مشارکت کارکنان، 14001و ایزو  14000محیطی ایزو هاي زیستنامهمیانی از مدیریت زنجیره تأمین، داشتن گواهی
- محیطی براي مدیریت زنجیره تأمین، توجه به نوآوري پایدار و آموزش و تربیت زیستهاي زیستمشی و سیاستخط

  است. محیطی پرداخته شده
أمین و مطالعه موردي از زنجیره تأمین کننده مدیریت پایدار زنجیره تبه بررسی عوامل تعیین  ]18[بهسکار و همکاران 

این  ،حال) وابسته است. با اینO&Gبه طور قابل توجهی به بخش نفت و گاز ( ،نفت و گاز پرداختند. اقتصاد جهانی
تواند در جهت می ،)SSCMبخش تأثیر منفی زیادي بر محیط و جامعه دارد. سیستم مدیریت پایدار زنجیره تأمین(

ها در سازمان SSCMکمک کند. تحقیقات اخیر در مورد  ،محیطی و اجتماعیمسائل زیست پرداختن به برخی از
ها بر عملکرد عملیاتی و و تأثیر آن SSCMهاي اي که بر پذیرش و اجراي شیوهمحدود است و عوامل تعیین کننده

ل ا شناسایی و تجزیه و تحلیسعی داشته ب ،اند. مطالعه حاضرگذارند که عمیقاً تحلیل نشده) تأثیر میOPRتجاري (
زنجیره تأمین مورد در زمینه هند، این شکاف تحقیقاتی را پر کند. این  ،OPRبر  SSCMتأثیر عوامل تعیین کننده 

) براي ایجاد ارتباط ISMاست. در مرحله اول، از روش مدل سازي ساختاري تفسیري (مطالعه در دو مرحله انجام شده
هاي به عوامل تعیین شده مشخص شد. در مرحله دوم، داده OPRشد. همچنین، وابستگی متقابل بین عوامل استفاده 
سازي معادالت . سپس از روش مدلگردیدآوري جمع OPRها بر و تأثیر آن SSCMکننده اولیه در مورد عوامل تعیین

نشان داد که یک عامل  SEMها استفاده شد. از طرف دیگر، نتایج روش ) براي تجزیه و تحلیل دادهSEMساختاري (
دارد. این نتایج براي  OPRتأثیر قابل توجهی بر  ")CGLCهمکاري پایدار تدارکات (جلو و معکوس) ("تعیین کننده 

گیرندگان دولت و مدیران سازمانی گذاران و تصمیمراهنمایی محققان و متخصصان محیط زیست و همچنین سیاست
  است. OPRأثیر آنها بر در درك عوامل مختلف، روابط متقابل و ت

انداز چشم ،محیطیهاي زیستاي تحت عنوان مدیریت منابع انسانی پایدار و همکاريدر مقاله ]19[ 5یو و همکاران
ی محیطهاي زیستبه بررسی مدیریت منابع انسانی پایدار و همکاري ،فرصت و شرایط احتمالی-انگیزه-توانایی

محیطی با هاي زیستحمایت از همکاري ش مدیریت منابع انسانی پایدار دربه بررسی ارز ،پرداختند. این مطالعه
 126پردازد. یک بررسی از کننده مدیریت زنجیره تأمین پایدار داخلی میکنندگان و نقش تعدیلمشتریان و تأمین
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ي مبتنی شنهادبا استفاده از تحلیل رگرسیون تعدیل شده، بر اساس یک مدل مفهومی پی ،تولیدکننده خودرو در چین
 دهد که مدیریت منابع انسانیاست. نتایج نشان میانجام شده ،احتمالی شرایطفرصت و -انگیزه-بر تئوري توانایی

محیطی با مشتریان و تأمین کنندگان ارتباط دارد و این هاي زیستتوجهی توسط مدیریت همکاريطور قابلهپایدار ب
 موزشآ و لذا،دهند میمدیریت منابع انسانی پایدار را توسعه  ايمالحظهقابل بطور  نوبه خود، متقابال،نیز به روابط

  کند. محیطی فراهم میهاي زیست(فرصت) را براي کمک به اجراي همکاري و محیطی رسانا (توانایی)، انگیزه
مدیریت پایدار زنجیره هاي اي تحت عنوان بررسی مدیریت منابع انسانی پایدار، شیوهدر مقاله ]20[6زاید و همکاران

هاي مدیریت پایدار زنجیره تأمین و عملکرد به بررسی مدیریت منابع انسانی پایدار، شیوه ،تأمین و عملکرد پایدار
هاي هاي مدیریت منابع انسانی، شیوهبررسی ادبیات مختلف در رابطه بین شیوه ،پایدار پرداختند. هدف از این مطالعه

 ارائه یک مدل مفهومی معقول براي ،ملکرد پایداري است. عالوه بر این، هدف از این مطالعهمدیریت زنجیره تأمین و ع
هاي پژوهشی است. یافتهاستخراج شده ،فلسطیندر سرزمین  کردن رابطه بین این سه متغیر در زمینه تولیدروشن

  است.ها بودهبا هدف بهبود پایداري آن ،هاي تولیديضروري براي سازمان ،طور خاصبه
در توسعه  ییاجرا تیو محدود یدر حال حاضر، مانع اصلکنند در مقاله خود عنوان می ]22[شاه ابراهیمی و همکاران

 خطوط لوله گاز استان فارس ياجرا. است ازیمورد ن یو مال یتیریمد ،یبه دانش فن یصنعت نفت و گاز، عدم دسترس
ا درصد شکست ر نیشتریبود که ب یجیها، نتاپروژه یزمان واقعو مدت نهیها و هزشده به پروژهدادهو بودجه اختصاص

   به خود اختصاص داد.
  روش پژوهش -4

 15ر ها دکه تعداد آن ،مدیران و کارکنان مراکز پاالیشگاهی شهر عسلویهروش پژوهش حاضر بصورت میدانی در بین 
عنوان نمونه در نظر نفر بر اساس جدول مورگان به 92باشد، انجام گردید. از این حجم تعداد نفر می 120پاالیشگاه، 

گرفته شد. ابزار مورد بررسی، دو پرسشنامه زنجیره تامین پایدار و بهره وري انرژي بود. پرسشنامه زنجیره تامین پایدار، 
ته، خوري انرژي محقق سامحیطی بود و پرسشنامه بهرهسوال در سه زیر مقیاس اقتصادي، اجتماعی و زیست 50شامل

  است. است. روایی و پایایی پرسشنامه مورد بررسی و تایید قرار گرفتهسوال، در طیف لیکرت بوده 8در قالب 
  یافته هاي پژوهش -5

 میانگین شاخص هاي عوامل اقتصادي -1 جدول

  رتبه  میانگین سواالت

  11  54/41  هزینه (قیمت) در زنجیره تامین پایدار به چه میزان است؟
  13  65/40  زنجیره تامین پایدار به چه میزان است؟کیفیت در 

 6  59/49  انعطاف پذیري در زنجیره تامین پایدار به چه میزان است؟
  4  23/51  هاي تکنولوژیک در زنجیره تامین پایدار به چه میزان است؟قابلیت

  14  54/39  ظرفیت و تجهیزات تولیدي در زنجیره تامین پایدار به چه میزان است؟
  12  10/41  سهم بازار در زنجیره تامین پایدار به چه میزان است؟ 
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  3  36/51  سود در زنجیره تامین پایدار به چه میزان است؟
  10  23/45  درآمد ناشی از محصوالت سبز در زنجیره تامین پایدار به چه میزان است؟

  2  49/51  هاي عملیاتی در زنجیره تامین پایدار به چه میزان است؟هزینه
  5  63/50  وري منابع در زنجیره تامین پایدار به چه میزان است؟بهره

  9  36/47  کیفیت در زنجیره تامین پایدار به چه میزان است؟ يهاي ارتقابرنامه
  1  78/52  درآمد حاصل از بازیافت به چه میزان است؟ 

  15  41/39  عملکرد مالی در زنجیره تامین پایدار به چه میزان است؟
  8  78/48  به مشتري در زنجیره تامین پایدار به چه میزان است؟سرویس 

  7  65/49  موجودي مواد اولیه در زنجیره تامین پایدار به چه میزان است؟

  16  78/38  موجودي کاالي ساخته شده در زنجیره تامین پایدار به چه میزان است؟
  17  54/34  تبادل اطالعات در زنجیره تامین پایدار به چه میزان است؟ 

در رتبه اول قرار داشت و  ،شاخص درآمد حاصل از بازیافت ،در بررسی میانگین عوامل اقتصادي ،1 با توجه به جدول
  است. در رتبه آخر قرار داشته ،تبادل اطالعات در زنجیره تامین پایدار

  میانگین عوامل اجتماعی  -2جدول 
  معیارهاي اجتماعی  میانگین  انحراف استاندارد

 ایمنی و بهداشت کارکنان در زنجیره تامین پایدار به چه میزان است؟ 51/39 10
 ي استخدام در زنجیره تامین پایدار به چه میزان است؟هافرصت 08/49 5

 هاي کالن در زنجیره تامین پایدار به چه میزان است؟احترام به سیاست  46/39 12
 تامین پایدار به چه میزان است؟رعایت حقوق سهامداران در زنجیره  58/41 6
 آموزش کارکنان در زنجیره تامین پایدار به چه میزان است؟  78/49  4

 افشا اطالعات در زنجیره تامین پایدار به چه میزان است؟  90/29  14
  ارتباطات در زنجیره تامین پایدار به چه میزان است؟  23/41  7
  پایدار به چه میزان است؟آزادي مشارکت در زنجیره تامین   15/40  9

  هاي ارتقا در زنجیره تامین پایدار به چه میزان است؟فرصت  78/39  11

صداقت در زنجیره ضد رقابتی،هاي ضدهاي قانونی براي جلوگیري از فعالیتفعالیت   36/21  15
  تامین پایدار به چه میزان است؟

  پایدار به چه میزان است؟هاي محلی در زنجیره تامین تعامل با انجمن  54/18  16
  هاي سالمت براي افراد در زنجیره تامین پایدار به چه میزان است؟برنامه  45/36  13
  مسئولیت اجتماعی در زنجیره تامین پایدار به چه میزان است؟  78/51  3
  رضایت مشتري در زنجیره تامین پایدار به چه میزان است؟   61/59  2
  تصویر ذهنی در زنجیره تامین پایدار به چه میزان است؟   31/40  8
  رضایت کارکنان در زنجیره تامین پایدار به چه میزان است؟  20/61  1
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 در رتبه ،رضایت کارکنان در زنجیره تامین پایدارشاخص  ،عوامل اجتماعیدر بررسی میانگین ، 2 با توجه به جدول
  است.  در رتبه آخر قرار داشته ،محلی در زنجیره تامین پایدارهاي تعامل با انجمنو  اول قرار داشت

  محیطیمیانگین عوامل زیست -3جدول 
  محیطیعوامل زیست  میانگین  انحراف استاندارد

 سطح سیستم هاي مدیریت محیطی در زنجیره تامین پایدار به چه میزان است؟ 51/49 10
 چه میزان است؟طراحی سبز در زنجیره تامین پایدار به  36/50 9
  تولید سبز در زنجیره تامین پایدار به چه میزان است؟  43/51  4

  برنامه ریزي سبز در زنجیره تامین پایدار به چه میزان است؟  63/48  12
  منبع یابی سبز در زنجیره تامین پایدار به چه میزان است؟  43/50  6
 میزان است؟کنترل آلودگی در زنجیره تامین پایدار به چه  21/51 5

 مصرف منابع در زنجیره تامین پایدار به چه میزان است؟ 02/49 11
 بازیافت محصوالت به چه میزان است؟ 13/60 2

 بکارگیري انرژي در زنجیره تامین پایدار تجدید پذیر به چه میزان است؟  32/46  13
  است؟ضایعات جامد در زنجیره تامین پایدار ایجاد شده به چه میزان   74/50  7

  حفاظت آب در زنجیره تامین پایدار به چه میزان است؟  26/29  15
  ارزیابی چرخه عمر در زنجیره تامین پایدار محصول به چه میزان است؟  36/39  14
  میزان سرو صداي ایجاد شده در زنجیره تامین پایدار به چه میزان است؟  16/21  16
  پایدار به چه میزان است؟اي در زنجیره تامین گازهاي گلخانه  19/18  17
  زیست در زنجیره تامین پایدار به چه میزان است؟ توجه به قوانین حمایت از محیط  54/61  1
  سطح لجستیک سبز در زنجیره تامین پایدار به چه میزان است؟  53/50  8
  بازفرآوري ضایعات در زنجیره تامین پایدار به چه میزان است؟   10/60  3

توجه به قوانین حمایت از محیط زیست در  شاخص ،محیطیعوامل زیستدر بررسی میانگین  ،3با توجه به جدول 
ست، ادر رتبه آخر قرار داشته ،اي در زنجیره تامین پایدارگازهاي گلخانهدر رتبه اول قرار داشت و  ،زنجیره تامین پایدار

  باشد. اي میکاهش انتشار گازهاي گلخانهقادر به  ،تامین پایدار رهتوان اینگونه تفسیر کرد که زنجیمی لذا
  هاي پژوهشنتایج تحلیل واریانس سوال -4جدول 

ضریب   آماره  هاسوال ردیف
  نتیجه  معناداري

  تایید شد.  02/0  458/2  د؟وري انرژي پاالیشگاه عسلویه دارسوال اصلی: زنجیره تأمین پایدار چه تأثیري بر بهره  1
  تایید شد.  04/0  630/2  وري انرژي پاالیشگاه عسلویه دارد؟سؤال اول: عوامل اقتصادي چه تأثیري بر بهره  2
  تایید شد.  03/0  874/0  وري انرژي پاالیشگاه عسلویه دارد؟سوال دوم: عوامل اجتماعی چه تأثیري بر بهره  3
  تایید شد.  04/0  565/2  وري انرژي پاالیشگاه عسلویه دارد؟بهرهمحیطی چه تأثیري بر عوامل زیستسوال سوم:   4
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  هاي پژوهش، تایید شدند. ، نشان داد سوال4هاي حاصل از جدول یافته

  گیرينتیجه-6
شرح ذیل هاي بدست آمده را بهتوان نتایج فرضیههاي پژوهش در نمونه مورد بررسی، میبا توجه به بررسی سوال

  خالصه نمود:
ه عسلویهاي وري انرژي پاالیشگاهبر بهره ،عوامل اقتصادي« فرضیه اول، این مساله مورد بررسی قرار گرفت که:در 

د. وري انرژي پاالیشگاه تاثیر معنادار داربر بهره ،. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که عوامل اقتصادي»تاثیرگذار است
اول تایید شد. در تبیین این  فرضیه ،است. بر این اساسکمتر از سطح استاندارد بدست آمده ،زیرا سطح معناداري

ن ترین منابع تأمیعنوان یکی از مهموري، بهمروزه بیشتر کشورهاي جهان به بهبود بهرهاتوان اذعان نمود می ،فرضیه
دهند. یکی از اهداف وري انجام میارتقاي بهرهگذاري زیادي را در زمینه اي دارند و سرمایهرشد اقتصادي توجه ویژه

ه کاهش کچرا ،باشدها میهاي کاهش هزینهتجزیه و تحلیل پایداري زنجیره تامین، بعد اقتصادي و بررسی زمینه کلی
تواند با کاهش هزینه، دوباره شکل بگیرد. زنجیره تامین مییک موجب ماندگاري تولید و منابع خواهد بود.  ،هاهزینه
نقل، وهاي توزیع و حملهاي منابع مورد استفاده، هزینههزینه شامل ،هاي قابل تامل در یک زنجیره پایدارهزینه
هاي هاي کاالي در جریان ساخت و کاالي نهایی، هزینههاي تولید و نگهداري مواد و نیروي کار مرتبط، هزینههزینه

موجب پایداري در زنجیره تامین  ،جویی در موارد ذکر شدهسربار تولید و میزان بازگشت سرمایه است که صرفه
ه کننده باز تامین ،مدیریت مواد اولیه و خدمات"عنوان توان بهتامین پایدار را می شود. عامل اقتصادي در زنجیرهمی

ه ک ،مربوطه محیطیخدمات و از این دو به مشتري همراه با بهبود اثرات اجتماعی و زیست ارائه دهنده ،تولیدکننده
، تامین پایدار، مدیریت مواد، اطالعات ، ذکر کرد. مدیریت زنجیره"ابعاد دیگر در مدیریت زنجیره تامین پایدار هستند 

یعنی  ،پایدار توسعه گانهباشد که در این میان، اهداف سهتامین می هاي زنجیرهها و همکاري بین شرکتسرمایه
ه اند نیز باید در نظر گرفتهاي مشتریان و سهامداران بدست آمدهکه از نیازمندي اقتصادي، زیست محیطی و اجتماعی

  .شوند
جویی اقتصادي در یک زنجیره تامین، شامل افزایش فروش، تولید و توزیع هاي مکمل جهت استفاده بهینه و صرفهراه

 مشتري و کاهش خطاي حمل موقع، کاهش تاخیرها، کاهش تعداد سفارشات برگشتی، کاهش زمان پاسخگویی بههب
  باشد.نقل می و

ته باید سودآوري داش ،مدتدر دراز ،ها به منظور پایداريهاي یک شرکت است. شرکتستون فعالیت ،عملکرد اقتصادي
توانند نمی ،نیستند مدت سودآوردر دراز لیکن ،اندهاي عمل سبز و پایدار نامیده شدههاي عملی که شیوهباشند. شیوه

رات دهیم. زمانی که اثقرار می عنوان مهمترین مسائل پایداري مدنظرهمیشه پایدار باقی بمانند. مسائل اقتصادي را به
هاي مشخص، ادامه پیدا کرده و این احتمال وجود دارد که فرآیندها و فعالیت ،کنداقتصادي مثبت افزایش پیدا می

 مدت وجود نخواهدزنجیره تامین در دراز ،است و بدون آنتمرکز کرده پایدار شوند. بعد اقتصادي بر روي نیازهاي مالی
ها ههاي کاهش هزینداشت. یکی از اهداف کلی تجزیه و تحلیل پایداري زنجیره تامین، بعد اقتصادي و بررسی زمینه

واند با کاهش تها موجب ماندگاري تولید و منابع خواهد بود. یک زنجیره تامین میچرا که کاهش هزینه .باشدمی
هاي هاي منابع مورد استفاده، هزینههزینه :هاي قابل تامل در یک زنجیره پایدار شاملهزینه، دوباره شکل بگیرد. هزینه
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هاي کاالي در جریان ساخت و کاالي هاي تولید و نگهداري مواد و نیروي کار مرتبط، هزینهنقل، هزینهوتوزیع و حمل
جویی در موارد ذکر شده موجب پایداري در لید و میزان بازگشت سرمایه است که صرفههاي سربار تونهایی، هزینه

هاي مورد از جهت تایید فرضیه ]6[ثابت و همکارانبا پژوهش  ،هاي حاصل از این فرضیهشود. یافتهزنجیره تامین می
ی عنوان شاخصعوامل اقتصادي به هاي پژوهش حاضر نشان داد کهیافتهبا ها مطابق راستا است. این یافتههم ،بررسی

 وسعهت تضمین امروزهصورتی که به ،ها تاثیرگذار باشدوري انرژي سازمانتواند در بهرهمی ،از پایداري زنجیره تامین
 و تاس کشور آن در جایگزین قابل غیر و اقتصادي محدود منابع از بهینه استفاده و حفظ به منوط کشور هر پایدار

 امخ مواد از استفاده ،هاآن جمله از که استگرفته انجام هادولت توسط مسئله این با مواجهه براي یگوناگون اقدامات
 مجدد ادهاستف و نفتی و فسیلی انرژي منابع از استفاده کاهش صنعتی، و تولیدي مراکز در ،زیست محیط با سازگار

- رفمص رشدروبه تقاضاي و محیطیزیست دهاياستاندار اخذ جهت دولتی مقررات و قوانین تسریع باشد.می ضایعات
 خام دهما مرحله از کاال جریان با مرتبط هايفعالیت تمام که ،تأمین زنجیره به سبز محصوالت عرضه براي کنندگان

 تاسشده اخیر هايسال در »سبز تأمین زنجیره مدیریت« جدید مفهوم ظهور موجب گیرد،می بر در را کاال تحویل تا
 کپارچهی سبز، تأمین زنجیره مدیریت ،بنابراین است. بازیافت تا طراحی از ،محصول عمر چرخه مراحل رندهبرگیدر که

 و دتولی اولیه، مواد تامین و انتخاب طراحی، مراحل تمام در محیطیزیست الزامات با ،تأمین زنجیره مدیریت کننده
 وريهرهب میزان کردنبیشینه منظوربه مجدد مصرف و تبازیاف مصرف، از پس باالخره و تحویل انتقال، و توزیع ساخت،
  است. عملکرد بهبود با همراه منابع و انرژي مصرف

 عسلویه هايوري انرژي پاالیشگاهبر بهره ،عوامل اجتماعی« در فرضیه دوم، این مساله مورد بررسی قرار گرفت که:
تاثیر معنادار دارد. بر این  ،وري انرژينشان داد که عوامل اجتماعی بر بهره ،. نتایج تحلیل واریانس»تاثیرگذار است

الش عنوان چتوان اذعان نمود بعد اجتماعی توسعه پایدار، بهمی ،فرضیه دوم تایید شد. در تبیین این فرضیه ،اساس
-ها، باید شامل طیف گستردهمانهاي تامین پایدار، در حال ظهور است. با توجه به این واقعیت که سازاصلی در زنجیره

هاي مشابه را متفاوت تفسیر که ممکن است وضعیت ،ها و نظرات مختلف باشنداي از سهامداران با اهداف، خواسته
ها، رضایت مشتریان، رضایت کارمندان و اصول این بعد از زنجیره تامین پایدار، شامل مسئولیت اجتماعی شرکت ،کنند

کند. امانت، صداقت، اصالت، استانداردهاي اخالقی غالب را دنبال می ،باشد. اصول اخالقییها ماخالقی در سازمان
ی، هاي سازمانگیرياستانداردهاي اخالقی متداولی هستند که باید در تصمیم ،خلوص، انصاف، قابلیت اعتماد و عزت

   .رفتارها را هدایت کنند
 هايوري انرژي پاالیشگاهبر بهره ،محیطیعوامل زیست« که:در فرضیه سوم، این مساله مورد بررسی قرار گرفت 

 هاياهوري انرژي پاالیشگمحیطی بر بهرهنشان داد که عوامل زیست ،نتایج تحلیل واریانس» عسلویه تاثیرگذار است.
نبه نمود جتوان اذعان می ،فرضیه سوم تایید شد. در تبیین این فرضیه ،عسلویه تاثیر معنادار دارد. بر این اساس

محیطی را تقویت کرده و هاست که مسئولیت زیستها و مکانیزماي از اهداف، برنامهمحیطی شامل مجموعهزیست
هاي دهد. تا به امروز، نسبت زیادي از پژوهشزیست را گسترش میهاي سازگار با محیطتشویق و انتشار فناوري

از جهت  ]16[با پژوهش محمدزاده و همکاران ،حاصل از این فرضیههاي است. یافتهبر این جنبه متمرکز شده ،پایداري
اس توان بر اسمحیطی را میراستاست. شرایط زیستهم ،هاي مورد بررسی و نقش معنادار عوامل اجتماعیتایید فرضیه

ره یهاي مهم (مهم ترین شاخص) در پایداري زنجیکی از شاخص ،نتایج پژوهش حاضر و پیشینه پژوهش مورد بررسی
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داري وري انرژي و حرکت به سمت پایقادر به تاثیرگذاري بر بهره ،صورتی که این عامل حتی به تنهاییتامین دانست به
گیرد و حکم نوعی در برمیهاي حیات بشر را بهتمامی جنبه ،چراکه محیط زیست .(سبز شدن) در سازمان را دارد

که بـه حیات آنجا ،ویژههاي مثبت و ارزشمند آن است. بههمنطق و عقل سلیم بر مبناي حفاظت و حراست از جنب
 ،هاي بیشماريموجب استفاده و سوءاستفاده ،شود، مقوله محیط زیستخصوصاً انسان مربوط می ،موجودات زنده

 ،است. در کشور ما نیز حفاظت از محیط زیست در بخش صنعتسو شدهخصوصاً از زمان صنعتی شدن جوامع به این
شـاهد تحـوالت مفیدي در این زمینه  ،طوریکه با گذشت زمـانت که مورد توجه زیادي قرار گرفته، بهاسچندي

توان به اتالف انرژي و عدم مصرف می ،ایم. ازجمله عوامل مهم در رابطه با تخریب محیط زیست در بخش صنعتبوده
ار کبی توسعه پایدار است، تنها منابعی از انرژي را بهدنبال دستیااي که بهآل، جامعهبهینه آن اشاره کرد. در حالت ایده

ناپذیر در آن محیطی نداشته و تا جایی که امکان دارد از اتالف منابع تجدیدگیرد کـه هیچ اثر منفی زیستمی
ست اتا حدودي بر محیط زیست اثرگذار هستند، بهتر آن  ،حال، از آنجا که تمام منابع انرژيجلوگیري شود، اما با این

بر آثار منفی آن غلبه کنیم که تا حد امکان از هدر رفتن این  ،سازي مصرف و استفاده منطقی از انرژيکه با بهینه
  منابع نیز جلوگیري شود.

نقل وروي کاهش اثرات منفی حمل توان به بعد محیطی اشاره نمود. این بعد برترین بعد مربوط به پایداري، میاز مهم
اي وعهشامل مجم ،محیطیجنبه زیست، روي محیط طبیعی تمرکز دارد. برطبق مطالعات بر ،شرکت هايو سایر فعالیت

ازگار هاي سمحیطی را تقویت کرده و تشویق و انتشار فناوريهاست که مسئولیت زیستها و مکانیزماز اهداف، برنامه
 ست.ابر این جنبه متمرکز شده ،ي پایداريهادهد. تا به امروز، نسبت زیادي از پژوهشزیست را گسترش می با محیط

  .تشعشات، مصرف منابع طبیعی، ضایعات و بازیافت :باشندمحیطی شامل سه زیرگروه میبعد زیست
 طور گسترده نادیده گرفته شدهبه ،هابوسیله شرکت ،هاي سنجشمحیطی در سیستمهاي زیستتا همین اواخر، جنبه

حال نشود. با ایاحساس می ،هاي مشترکی که قابل پذیرش باشندفرم استانداردها و بودند. بنابراین، در اینجا فقدان
 حیطبر م هاهاي شرکتکنیم چگونه فعالیت دقتنیاز به این است که  ،کنیمرا بررسی می هاشرکت عملکردوقتی 

واند تهاي پاك، میانرژيه از استفاد. باشدکربن اکسیددي گاز تواند شامل انتشارمی این آثار،گذارد. اثر می زیست،
ر دیگري هستند که ب مسئلههاي فسیلی شود. همچنین ضایعات و بازیافت مصرف سوخت جايجایگزین مناسب به

درصد ضایعات، انواع مختلف ضایعات، ضایعاتی که براي  هايصورتبهتواند میموضوع د. ایننگذارزیست اثر می محیط
  کاس یابد.شوند انعبازیابی استفاده می

تامین  زنجیره باشد، مدیریتتواند نقش موثري در بهبود این وضع داشتههاي سازمان که میترین فعالیتیکی از مهم
علت داشتن هب ،کنندههاي صنعتی، انتخاب تامینمحیطی فرآیندبراي غلبه بر اثرات منفی زیست ،واقعباشد. درمی سبز

  .قلمداد شود زنجیره تامین سبز عنوان بخش مهمی از مفهوم مدیریتتواند بهمی ،تاثیرات بلندمدت
هوم هاي کنونی و آینده است. مفبراي بهبود کیفیت زندگی نسل ،ریزي شدهاي هدفمند و برنامهتوسعه پایدار، توسعه

  محیطی مختلفی بستگی دارد. هاي اقتصادي، اجتماعی و زیستتوسعه پایدار در صنایع انرژي، به موضوع
د. میزان نارتاثیر بسزایی د ،که در رشد یا افول اقتصاد کشور هستندها از مهمترین و تاثیرگذارترین صنایعی پاالیشگاه

همواره تالش مسئوالن بر  ،رواینشود. ازتولید و مصرف انرژي در هر کشور، شاخص رشد صنعتی آن کشور تلقی می
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وجود موانع زیاد،  ،اما در عمل ،استهاي جهانی بودهبندير ردهتوسعه این صنعت در هر کشور و بهبود جایگاه آن د
  اند. از جمله این موانع:مانع دستیابی به اهداف مورد نظر شده

  بیشترین مصرف انرژي در میان صنایع -
  به خطر انداختن محیط زیست -
  سرمایه بر بودن -
  هاي تولید باالهزینه -
  و نقلنیاز به دقت بیشتر در انتخاب روش حمل -
  و مسائلی از این قبیل رشد تکنولوژي پایین -

ویژه نفت، گاز و پتروشیمی به ،اي در تحقیقات صنایع فرایندياهمیت ویژه ،وري انرژيبهبود بهره ،هاي اخیردر سال
با حفظ میزان تولید و کیفیت محصول، یکی از اهداف اصلی این  ،است. از آنجائیکه کاهش مصرف انرژيپیدا کرده
 هايهاي مهم خوراك، محصول و انواع حاملگیري الزم بر روي جریانهاي اندازهبا نصب دستگاه .آیدشمار میصنایع به

 ،در داخل تاسیسات مشخص شده و به تبع آن ،هاي انرژيها، میزان مصرف انواع حاملانرژي مصرفی در این مجتمع
هاي انرژي و که کاهش شدت مصرف انواع حامل گردد. بدیهی استمحاسبه می ،وري انرژي متناظرهاي بهرهشاخص

ها و آلودگی محیط عمر دستگاهها، طولها، باعث افزایش درآمد، کاهش تعمیرات دستگاهمیزان ضایعات در این مجتمع
و نیز از دیدگاه ملی، موضوع بسیار مهمی  هاپاالیشگاهبهسازي مصرف انرژي، از دیدگاه  ،گردد. بدین لحاظزیست می
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