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  یاقتصاد توسعه بر سبز بازاریابی تاثیر بررسی
 

ه پیام نور، استان خراسان جنوبی، اگروه حسابداری، دانشگ هیأت علمیعضو - مهدی ثقفی
Saghafi.ma@skpnu.ac.ir 

 

امروزه هر سازمانی برای تداوم فعالیت و رشد اقتصادی خود به بازاریابی و تبلیغات نیازمند  - چكیده

، و به کارگیری صحیح آن صورت توجه ای دانست که درتوان صنعت یا حرفهاست. تبلیغات را می

موجب به وجود آمدن مشاغل جدید در جامعه امروزی شده و از طریق باال بردن گردش وجوه نقد 

این رو در این مقاله به روش اسناد کاوی و  نماید. ازموجبات رشد و پویایی اقتصادی جامعه را محیا می

تدا بم. در اپردازیاقتصادی می توسعه مطالعه و بررسی متون موجود به بررسی نقش بازاریابی سبز بر

تاریخچه بازاریابی سبز، تحقیقاتی که دراین حیطه انجام شده ومبانی نظری بازاریابی سبز ارائه گردیده. 

ه کسانی اینكه مصرف کنندگان سبز چ سپس در ادامه به سطوح بازاریابی و آمیخته های بازاریابی سبز، و

 و در انتها به اثرات بازاریابی سبز بر اقتصاد اشاره شده و نیز راهكارهایی گیرد،هستند مورد بررسی قرار می

 بازاریابی سبز ارائه گردیده. گسترش استفاده ازرا جهت 

 بازاریابی سبز، تولید، رشد اقتصادی. واژگان کلیدی:
 

 مقدمه  

 باااه مطبوعاااات در را زیاااادی بحاااث محیطااای مساااائل در کاااه بازرگاااانی هاااایحیطاااه از یكااای

 کننااادگان مصااارف تماااامی رسااادمااای نظااار باااه. اسااات سااابز بازاریاااابی داده ختصااااصا خاااود

دعاااایی ) انااادشاااده عالقمنااادتر و تااارآگااااه زیسااات محااایط ماااورد در صااانعتی چاااه و فاااردی چاااه

 (.1382و همكاران، 

 رفااااه ساااطح افااازایش و اقتصاااادی رشاااد باعاااث بازاریاااابی کاااه باورناااد ایااان بااار برخااای

 بازاریاااابی حاااوزه در نیاااز انتقاااادی هااااینظریاااه، 90و 80 هاااایدهاااه از ولااای شاااودمااای عماااومی

 از بساااایار مقصاااار حاااادودی تااااا بازاریااااابی کااااه کاااارد اظهااااار. گرفاااات قاااارار توجااااه مااااورد

-مااای وجاااود باااه انااادازه از بااایش مصااارف از اغلاااب کاااه دنیاااا محیطااای زیسااات هاااایناهنجااااری

 مشاااكالت باااه توانااادمااای بازاریاااابی کاااه انااد داشاااته اظهاااار دیگااار نویساااندگان .باشااادمااای آیااد، 
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-فعالیااات ماااردم از یاریابسااا اینكاااه باااه توجاااه کناااد باااا  کماااک اجتمااااعی و محیطااای ساااتزی

داننااااد، ماااای اجتماااااعی و اقتصاااادی  هاااااینابسااااامانی از بسااایاری  موجااااب را اقتصااااادی ایاهااا 

 اساات.  آمااده  وجااود  بااه  هااا فعالیاات  ایاان  درآوردن نظاام  بااه  باارای  هااایی نهضاات  گاااهی  از هاار 

 و کننااااده مصاااارف از حمایاااات جناااابش :انااااد ازعبااااارت عمااااده جناااابش دو باااااره درایاااان

  .(1391بیدختی ، مفیدیان و میری) زیست محیط از حمایت جنبش

 پایدار، عهتوس خصوص در متعدد مباحث دنبال به اخیر هایسال در که است موضوعی سبز، بازاریابی

 اندمودهن تالش آن جایگاه و تبیین خصوص در متعددی محققین .است شده وارد بازاریابی ادبیات در

 هر ایجاد که رسدمی نظر به چنین ،(2008) همكاران و هانگ ،(2008) گراندی ،( 2008 الوف،)

 به محیطی و اجتماعی مالحظات براساس بازاریابی حاضر حال در. دارد خاصی اجتماعی علت محصولی

 (.1392 دریایی و همكاران،) اندشده مندترعالقه یزیست هایفعالیت مهمترین از یكی عنوان

 

 سبز بازاریابیریخچه تا

، 70 یدهههای هتوج از فارغ (2007 بومن، و رکس) گرددبرمی 1970 سال به سبز بازاریابی یتاریخچه

 سمت هب مشتریان توجه مرکز موقع این در .مطرح گردیدسبز،  بازاریابی نام به ایایده 80یدهه اواخر در

 زیادی هایپژوهش و مطرح سبز ریابیبازا موضوع آن از پس و کرد پیدا گرایش سبز محصوالت

 اوایل و ،1980 دهه اواخر در بازاریابی سبز اصلی تمرکز. شد انجام یافته توسعه هایکشور در خصوصا

 زرین به نقل از 2007 بومن و رکس) بود کنندگان مصرف خصوصیات و سبز بازار یاندازه درباره 1990

 .(1390جوی،

 راه به محیطی زیست مسائل سر بر 1970 یدهه در که موجی در وانتمی را سبز بازاریابی هایریشه

 و نایعص به مفهوم این .کرد جستجو شد "محیطی زیست بازاریابی" مفهوم معرفی منجربه و افتاد

 دلیل به .داشت توجه کردندمی وارد آسیب زیست محیط به جدی طور به که جدیدی هاییژتكنولو

 جدی ، واکنش90 یدهه و اوایل 80 یاواخر دهه در شده مطرح طیمحی مسائل که بود سابقه همین

 .(1386 سعادت و همكاران،) داشت بدنبال را بازاریابی فعاالن اندیشمندان از بسیاری

 

 پیشینه تحقیق

 سوم زارهه بازاریابی طالیی کلید: سبز بازاریابی عنوان تحت تحقیقی در ،(1386) سعادت و همكاران -
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 توجه باید و است مهمی بسیار مساله سبز هایاستراتژی طراحی و ایجاد که یافتند ستد نتیجه این به

 عمیقی سیارب تاثیرات نبرد، این نتایج و است جدید هزاره در هابازاریاب کلیدی هایچالش از یكی داشت

 .دارد آینده نسل مصرف و زندگی کیفیت بر

 در آن کارگیری به ضرورت و سبز بازاریابی نعنوا تحت پژوهشی ،(1391) بیدختی میری مفیدیان، -

 محیط به ماحترا و بازاریابی از استفاده با توانندمی هاسازمان داد نشان نتایج دادند انجام آینده هایسازمان

 شوند سازمان هب آنان وفاداری باعث و بگذارند کنندگان مصرف روی بر مثبتی تاثیرات توانندمی زیست

 .باشندمی مدت بلند در دهیسود و هزینه کاهش و رقابتی مزیت دارای هانسازما این همچنین و

 سبز بازاریابی تاثیرآمیخته بررسی عنوان تحت را پژوهشی ،(1391) بوزنجانی یاری شولی، رعنایی کرد -

 قیمت و وزیعت تبلیغ، ابعاد از یک هر داد نشان نتایج دادند انجام کنندگانمصرف سبز خرید تصمیم بر

 سبز خرید رب سبز محصول حالیكه در دارند معناداری و مثبت اثر کنندهمصرف سبز بازاریابی یختهآم

 .است داریمعنا غیر و منفی تاثیر دارای کنندگان مصرف

. پرداخت بزس بازاریابی ژیاسترات بر منافع صاحبان تاثیر بررسی به خود تحقیق در (،2007) کامینو -

 یک ماا کنند،می بازی بازارها و هاسازمان در مهمی نقش منافع صاحبان ددهمی نشان گذشته تحقیقات

. داردان وجود زسب بازاریابی تراتژیااس و منافع اناصاحب مدیریت بین رابطه یابررس برای جامع نگرش

 هاشرکت موجود استراتژی روی آن اثر وGMS  با منافع صاحبان پیوستن دهندهنشان تحقیق این هاییافته

 .تاس

 کاستراتژی گرایش بین داخلی ارتباط برای را مدل یک خود تحقیق در (،2009) هانگ و همكاران -

 تجاری واحدهای عملكرد و سبز عملكرد درآمدهای عرضه، زنجیره هماهنگی محصول، توسعه سبز،

 تجاری اتعملی استراتژیک، گرایش بوسیله نوآور موضوعات شناسایی تحقیق این هدف. کردند ارائه

 است. عملكرد گیریاندازه و عرضه زنجیره هماهنگی داخلی،

 اهمیت محیطی، تلقی طرز در جنسیتی هایتفاوت چگونگی بررسی به خود تحقیق (، در2009) لی -

 هایافته. پرداخت کنگهنگ جوان مشتریان در سبز خرید رفتار در محیطی هایمسئولیت درک محیطی،

 پذیریتمسئولی و محیطی اهمیت محیطی، تلقی طرز در بیشتری توجه قابل امتیاز جوان زنان داد نشان

 دارند. کنگ هنگ کشور در سبز خرید رفتار در مردان به نسبت محیطی

 و زندگی یفیتک بر سبز بازاریابی اهمیت و جایگاه به توانمی تحقیق پیشینه و نظری مبانی مرور با

 برد. پی کنندگان مصرف رفتار بر آن اثیراتت به همچنین و سازمان ها در آن بكارگیری ضرورت
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 مفهموم توسعه اقتصادی

 کمی هومیمف اقتصادی، رشد. دارند تفاوت یكدیگر با «اقتصادی توسعه» و «اقتصادی رشد» مفهوم دو

 افزایش از است عبارت ساده تعبیر به «اقتصادی رشد. »است کیفی مفهومی اقتصادی، توسعه اما است،

 ولیدت افزایش کالن، سطح در. پایه سال در آن مقدار با مقایسه در خاص سال کی در( کشور) تولید

 یک در آن مقدار نسبت به نیاز مورد سال در (GDP) داخلی ناخالص تولید یا (GNP) ملی ناخالص

 ناشی هاییمتق تغییر باید واقعی رشد عدد به دستیابی برای. شودمی محسوب اقتصادی رشد پایه، سال

 .کرد کسر آن از نیز را ایسرمایه کاالهای و تجهیزات استهالک تورم، از

 ،(کار نیروی ای سرمایه افزایش) هانهاده کارگیریبه افزایش: از عبارتند اقتصادی رشد مختلف منابع

 در الیخ احتمالی هایظرفیت کارگیریبه و( تولید عوامل وریبهره افزایش) اقتصاد کارایی افزایش

 هایظرفیت از اعم تولیدی هایظرفیت افزایش با همراه رشد از است عبارت قتصادی،ا توسعه .اقتصاد

 آن نارک در اما آید،می دست به تولید کمی رشد اقتصادی، توسعه در. اجتماعی و انسانی فیزیكی،

 به ودموج منابع از برداریبهره توان یابند،می تغییر هانگرش شوند،می متحول نیز اجتماعی نهادهای

 ولیدت ترکیب همچنین. شد خواهد انجام جدیدی نوآوری روز هر و یابدمی افزایش پویا و مستمر صورت

 تواندنمی و است جامعه در فراگیر امری توسعه،. کندمی تغییر تولید فرایند در نیز هانهاده نسبی سهم و

 آن وابستگی دلیل به بلكه ندارد مشخصی سقف و مرز حد، توسعه،. بیافتد اتفاق آن از بخشی در صرفاً

 .ندارد محدودیتی هیچ و است کیفی ایپدیده انسان، به

 ایجاد. 2 فقر کنیریشه و جامعه مردم رفاه و ثروت افزایش. 1: دارد اصلی هدف 2 اقتصادی توسعه

 یکشورها در اقتصادی توسعه به نگاه. است همسو اجتماعی عدالت با اهداف این از یک هر. اشتغال

 و رفاه افزایش یاصل هدف یافته، توسعه کشورهای در. است متفاوت نیافته توسعه کشورهای و پیشرفته

 ستا مدنظر اجتماعی عدالت افزایش و فقر کنیریشه مانده، عقب کشورهای در اما است، مردم امكانات

 .(1382)سلیمی فر، 

 

 بازاریابی سبز
 توانایی دارای واقعی جریان یک این :گویدمی h,t,p,concept عامل مدیر "آرن اسون" بازاریابی محقق

 اناشن موفقی صورت به تیابهداش و آرایشی لوازم صنعت ایاهمارک را توانایی این :مثال است، برای

 تنها و کرده داپی دست پایدار، محصوالت به و کنند شناسایی را فرصت ینا بایستیمی هاشرکت .اندداده
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 "ماکینگ ماتیاس" آلمان زیست محیط وزارت مدیرکل .ندهند قرار جهتو مورد را هاریسک و هاهزینه

 دست طیمحی زیست پایداری به توانیمنمی داوطلبانه اقدامات با تنها ما :است موافق آورالزام قوانین با

 مقررات هک است الزم بنابراین، .بود نخواهد پذیرامكان امر این سریع کافی اندازه به حداقل کنیم، پیدا

  .کنیم تعریف را ایشمندانههو

 طریق از که ستا بازاریابی استراتژی یک: کنندمی تعریف چنین را سبز بازاریابی استوارت و سالمون

 کندمی حمایت محیط از دارد را آن انتظار مشتری که آنچه براساس محیطی تشخیص قابل مزایای ایجاد

: دکنتعریف می چنین را سبز بازاریابی 1976 سال در آمریكا بازاریابی انجمن .(1997)سولمان و استارتر، 

 بیان باید یول. منابع سایر و انرژی منابع کاهش و آلودگی روی بازاریابی منفی و مثبت هایجنبه مطالعه

 (.1382، همكاران و دعایی) .کرد بیان را تریجامع تعریف بایستی و نیست جامع تعریف این که نمود

 هاییفعالیت مامت شامل محیطی یا سبز بازاریابی: کندمی تعریف چنین را سبز بازاریابی پلونسكی

 به ودشمی طراحی بشری هایخواسته و نیازها ارضای منظور به مبادالت تسهیل و ایجاد برای که است

 كتهن. باشند زیست محیط روی مخرب و مضر اثرات حداقل با هاخواسته و نیازها ارضاء این که طوری

 زیست حیطم به کمتر که شود اظهار باید سبز بازاریابی در که است این نمود اشاره آن به ایدب که مهمی

 .(1390 الوار، جوی زرین) رسدنمی آسیب محیط به اصالً اینكه نه رسدمی آسیب

 و کاکولوژی هایسرمایه برای پولی ارزش کنندمی سعی که حسابداری هایرویه: سبز حسابداری

 شرکت ایهفعالیت اجتماعی هایهزینه عبارتی به. گیرند نظر در را شودمی وارد هاگلجن به که صدماتی

 (.1392دریایی و همكاران، ) دهند قرار مدنظر را

 مسائل ایترع دارند، باالیی اهمیت مشتریان برای امروزه اجتماعی و محیطی مسائل اینكه به توجه با

 طریق این از و شد خواهد شرکت برای رقابتی مزیت یجادا باعث بازاریابی هایفعالیت در محیطی زیست

-می بر قتصادا به بودن سبز اصلی دلیل. یابد دست بازار در خوب پایگاه یک ایجاد به تواندمی شرکت

 نامحدود ایهخواسته دارند سعی محدود منابع به توجه با افراد چگونه که است این مطالعه اقتصاد. گردد

 کولوژیکا مباحث در ریشه بازاریابی در که است ایواژه سبز گفت توانمی کلی طور به .کنند ارضا را

 حبتص اکولوژیكی یا محیطی فشارهای به راجع خواهندمی که زمانی افراد یا هاسازمان و دارد محیط و

 ای و درونی فشارهای نتیجه در تواندمی بودن سبز (.1382همكاران،  و دعایی) برندمی کار به را آن کنند

 .برد نام را زیر موارد توانمی شوندمی بودن سبز باعث که بیرونی فشارهای. دهد رخ بیرونی

 زهاینیا ارضای خاطر به مجبورند هاسازمان و هاشرکت امروزه: کنندگانمصرف تقاضای ارضای -1

 محیط فظح به مربوط مسائل کنندگان، مصرف حقوق از حمایت و اجتماعی مسئولیت به عمل و مشتریان
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 از حمایت خاطر به که است بارزی نمونه دونالد مک مثال. دهند جای خود هایفعالیت در را زیست

 . است کرده عوض را خود هایبندیبسته ترکیب آنها تقاضای ارضای و کنندگان مصرف حقوق

 زیست مالحظات محصوالتش تولید در شرکت یک که هنگامی: رقبا اقدامات به نسبت واکنش ا2

 تشانمحصوال تولید در را خود هایاستراتژی بایستی دیگر هایشرکت دهد،می قرار نظر مد را حیطیم

 از را انبازارش سهم صورت این غیر در زیرا کنند اتخا  شدن سبز راستای در را تدابیری و دهند تغییر

 . داد خواهند دست

 ایهراه از سالم زیست محیط حفظ برای هادولت مختلف کشورهای در: دولت روزافزون دخالت ا3

 زیست حیطم حفظ راستای در را قوانینی زیست محیط سازمان آمریكا در مثالً. کنندمی استفاده مختلف

 (.1999 کاتلر و ارمسترانگ،) است کرده تدوین

 برای ایستیب هاشرکت زیست، محیط شدن ترآلوده به توجه با: زیست محیط آلودگی افزایش -4

 باعث ستزی محیط آلودگی. بردارند گام سبز بازاریابی و سبز نهضت راستای در امر نای از جلوگیری

 ویس به را هاشرکت و دولت هایمشیخط کنندگان، مصرف جانب از اجتماعی فشارهای که است شده

 اجتماعی فشارهای علت به که هاییشرکت جمله از(. 2004 هلسن، و کاتب) دهند جهت تغییر شدن سبز

. است( نفت لانتقا خطوط شرکت بزرگترین) اکسون شرکت کرده ایجاد هایشمشی خط در را یتغییرات

 مایتح مؤسسه یک و کرد ایجاد خود هایمشیخط در تغییراتی اجتماعی فشارهای اثر در شرکت این

 اهشرکت بر که دارند وجود زیادی درونی عوامل. ساخت کامرون در محلی پارک دو و زیست محیط از

 .شودمی اشاره آنها از برخی به که بگذارند اجرا به را سبز هایفعالیت تا آورندمی رفشا

-می دنبو سبز که معنی بدین. است هزینه عامل عامل، مهمترین دیگر عبارت به یا و عامل اولین -

 (.2001 رزنبرگر، و پلونسكی) شود منجر مالی هایجوییصرفه و منافع بیشتر کارایی به تواند

 ردیگ همانند محیطی اهداف به هاشرکت که زمانی. است شرکت فلسفه درونی، عامل دومین -

 بودن بزس بحث گنجانند،می شرکت فلسفه در را محیطی مسائل و دهندمی اهمیت شرکت اهداف

 .آمیزدمی هم در اشتاکتیكی هایفعالیت با را آن سپس و خوردمی گره شرکت هایاستراتژی با

 در ار محیطی مسائل که هاییشرکت. است بازار در رقابتی موضع ایجاد ،درونی عامل سومین -

 ایجاد خود ایبر رقابتی موضع رقبا به بتانس دارند نظر در محصول تولید و بازاریابی ایافراینده

 مالحظات ادغام اکولوژیكی، طراحی از مهم هدف یک (.1390 الوار، جوی زرین) .کنندمی

 یستز اثرات همه کنترل منظور به. باشدمی محصول توسعه فرایند مراحل همه در محیطی زیست
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 و فادهاست تا تولید از محصول عمر دوره در اشمحیطی زیست تاثیر باید محصول یک محیطی

 (.1382همكاران،  و دعایی) گیرد قرار مدنظر حیاتش پایان حتی

 

 سبز تبلیغ

 صراحتاً( 1: اشدب معیارها ازاین یكی دارای حداقل هنموده ک تعریف تبلیغی عنوان به را سبز تبلیغ بانرجی،

 را سبز زندگی سبک نوعی( 2. کند بیان محیط زیست با را خدمت یا محصول یک بین رابطه یا ضمناً

 اعتقاد (. به2008)کكس،  بیان نماید را شرکت محیطی زیست پذیری ولیتئمس( 3. ترویج دهد

 تبلیغ حصولم اینكه به راجع ادعاهایی است یا اطالعات شامل دوستانه زیست محیط پولونسكی، تبلیغ

 مشارکت آن تخریب و کاهش زیست محیط وضعیت بهبود در توانندمی کننده چگونه تبلیغ یا شده

 املش که تبلیغی را هر سبز تبلیغ نیز کارلسون و (. زینخان2006لیونگ و ونگ،  چان،) باشند داشته

 هک را های سهامدارانیخواسته و نیازها که زیست محیط اریو پاید دوستانه زیست محیط هایپیام

 (.2010لئونایدو،  و )هلتمن دارند محیطی زیست هاینگرانی

 

 سبز کنندگانمصرف

 یا) تمثب پندارند اثرمی که خرندمی را خدماتی و محصوالت زیست محیط نگران کنندگان مصرف

 مصرف رد جوییبرای صرفه تالش شامل سبز خرید رفتار .گذاردمی زیست محیط بر( کمتری منفی

 از (. برخی1996)رابرت،  است های نامناسببندیبسته دارای محصوالت خرید از کردن امتناع و انرژی

 فظرو در نوشیدنی خرید و استاندارد هایخرید اسپری: مانند رفتارهایی( 1996) چان مانند پژوهشگران

 تولید محصوالت مصرف و خریداری شامل دیگر موارد (.2004 )چان، اندگرفته نظر در را پذیرتجزیه

 ازگشتیب مواد حاوی هایشوینده و مصرف کم روشنایی هایبازیافتی، المپ کاغذ و پالستیک از شده

 زسب بازاریابی یا محیطی بازاریابی (1987) وفوترول استانول (.1997)ماینری و همكاران،  است طبیعت به

 حیطم حداقل مضر اثر با را فعلی هایوخواسته احتیاجات تا دارند قصد که اییهفعالیت عنوان به را

 .اندکرده تعریف کنند، جایگزین

 المتس دارد احتمال که محصوالتی از که اندشده تعریف افرادی عنوان به سبز کنندگانمصرف

 اردو محیط به دیج زیان محصول مصرف یا تولید زمان در اندازند خطر به را دیگران و کنندهمصرف

 استفاده ایاولیه مواد واز کنند ایجاد ضروری غیر اتالف کنند، مصرف را انرژی از نامتناسبی کنند، مقدار

و الهی و  2008 لی،) کنندمی پرهیز است، آمده وجود به تهدید مورد هایبخش و هامحیط از که کنند
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 با محصوالت یغتبل یا ترفیع به منحصرا سبز ابیبازاری که معتقدند مردم اکثر متاسفانه (.1390یعقوبی، 

 دوستدار مقررات و سم از عاری اولیه مواد از :اکولوژیک محصوالت. دارد اشاره محیطی هایویژگی

  . (2005)گورا و رانچرد،  است شده تضمین رسمی سازمان یک توسط و دهش تولید طبیعت

 

 شدن سبز راهبردهای

 در شرکت هایفعالیت هب مربوط بلكه نیست، سبز محصوالت تبلیغ و ولیدت به مربوط فقط سبز بازاریابی

 : شوند سبز روش سه به توانندمی مختلف هایشرکت. است شدن سبز جهت

 شرکت( )سطح مدیریت هایسیستم کردن سبز. 1

 شرکت( )سطح افزوده ارزش فرآیندهای کردن سبز. 2

 (1390بی، الهی و یعقو) محصول( )سطح محصوالت کردن سبز. 3

 بیش یعیطب منابع به توجه اهمیت هوا، و آب تغییرات مورد در هانگرانی و انرژی قیمت افزایش با امروزه

 سبز" ریانج به پیوستن با بخواهند بسیاری تا است شده سبب موضوع همین. شودمی احساس پیش از

 به شیک و کرده بکس نیز اجتماعی مقبولیت محیطی، زیست مشكالت حل به کمک کنار در "شدن
 کیفیت و قیمت نارک در تا اندبرده بهره مشتریان گرایش این از نیز بازاریابان و کاال صاحبان. بیایند حساب

 ازارب پیشتازان توجه جلب و خود محصول سازیمتفاوت برای "بودن سبز" عامل از محصوالتشان،

 : کنند "سبز" را خود توانندمی روش دو به شرکت ها (.1391)معتمد،  کنند استفاده

 

  فرآیندی و مدیریتی. 1

 فراهم را بزس فرآیند یک برای الزم شرایط که کند اعمال را مدیریتی ایسامانه تواندمی شرکت یک

 ی،غیرضرور فرآیندهای برخی حذف آن، مجدد طراحی با تواندمی فرآیند یک کردن سبز. کندمی

 بمخر اثرات کاهش منظور به جدید هایفناوری با هاآن جایگزینی یا و کنونی هایفناوری اصالح

 . باشد همراه هاآن محیطی زیست

 محصول. 2

 : پذیرد صورت طریق چندین به تواندمی خود محصوالت کردن سبز

 اب زیادی مدت برای که باشد گونه ای به محصول یک طراحی: محصول یک عمر طول افزایش. الف

 . باشد میرتع قابل محصول یا و نباشد آن جایگزینی به نیاز و باشد مصرف قابل کارایی حداکثر

 . شود ساخته قدیمی محصوالت یپایه بر بتواند جدید محصول یک: مجدد ساخت. ب

 قابل عمیر،ت به نیاز بدون کاربر چند توسط و بارها که شود طراحی محصولی: مجدد مصرف قابلیت. پ
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 .باشد استفاده
 . بازگردند ولیدت یچرخه به مجدداً تا کرد تبدیل اولیه مواد به بتوان را شده تولید محصوالت: ت. بازیافت

 نیز ریکمت دورریز و شود استفاده اولیه مواد میزان کمترین از محصوالت تولید در: صرفه جویی. ث

 . شود تولید

 مواد زانمی یا و باشد خطرناک و سمی مواد حاوی نباید محصوالت بندیفرمول: طبیعت با سازگاری ج.

 از بعد یا و مصرف حین در نباید محصوالت این چنینهم. باشد مجاز حد در هاآن در موجود سمی
 . کنند آزاد مخرب و سمی گازهای خود مفید عمر پایان

 آن طبیعی هایچرخه بر نباید زیست محیط در محصول یک ماندگاری یا و تخریب: مناسب دفع. چ

 (.1391 )معتمد، باشد اثرگذار بوم زیست

 

 گیرینتیجه

 خوب سیارب که دارند توافق همگان که چرا رو گردیده،روبه خطرناک موقعیتی با سبز امروزه بازاریابی

 ایدب ولی باشد بوده اجرا نحوه در اشكال شاید. دهند انجام چگونه را آن که دانندنمی دقیقاً ولی است

-سازمان یواقع هایانگیزه خواهندمی راستی به مردم .رسدمی نظر به نمادین اقدامی کار این که کرد قبول

 سائلم سازمان یک عنوان به که بگیرید تصمیم ناگهان تواننمی. است انسان  ات این. بدانند را ها

 ارک در اینقشه و راهنمایی اگر. نمود رفتار مد مثل آنها با و کرده موضوع وارد را اخالقی و شخصی

 اساسی استراتژی یک اگر و است روز باب چون صرفاً کنندمی امتحان را سبز بازاریابی مردم نباشد،

ی توان راهكارهایتوجه به موارد  کر شده در باال می با .رفت خواهد هدر به هاتالش از بسیاری نباشد،

 را در جهت گسترش استفاده از بازاریابی سبز به شرح  یل ارائه نمود: 

بز دارد، های محصوالت سیی در باال بردن آگاهی افراد از ویژگیاز آنجایی که تبلیغات تاثیر بسزا -1

 آگاه زسب محصول هایبرتری از را خود کنندگان مصرف هایگروه ابتدا هاگردد، سازمانتوصیه می

 دف،اه نای تحقق راستای رد کنند. دامااق بخش هر نیاز مورد بزاس محصول عرضه به سپس و کنند

 نظر در ت،زیس محیط به توجهیبی مضرات و سبز محصوالت مزایای ضمونم با تبلیغاتی از توانمی

 .کرد استفاده قبیل این از اقداماتی سایر و سبز خریداران برای مادی هایتشویق گرفتن

محصوالت  ها با تنوع تقاضا برایباشند، بنابراین سازماناز آنجایی که افراد دارای سالیق یكسانی نمی -2

گردد با ایجاد تنوع در محصوالت و توجه به ترجیحات مصرف د، لذا توصیه میباشنرو میسبز روبه

 کننده این قبیل محصوالت، باعث افزایش میل به استفاده از این محصوالت فراهم آید.
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 کمترین که یاانرژی منابع کارگیری سبز، به مصرفی اولیه مواد انتخاب طریق از از آنجایی بازاریابان -3

حصوالت را م سبز عرضه و فروش بندی،بسته سبز، تولید دارند، فرآیند زیست محیط برای را ضرر

 در ودخ ولیتئمس انجام هرچه بهتر گردد بازاریابان در جهتگیرند، فلذا توصیه میبر عهده می

ام زیست نسبت به ایجاد انگیزه و میل در مصرف کنندگان با انج محیط حفظ و سبز بازاریابی راستای

ر کاهش بهای تمام شده محصول که کاهش قیمت محصول مصرفی را به دنبال دارد و اقداماتی نظی

 بردارند. قدم سهولت دسترسی به این قبیل محصوالت 

باشد و مانع لطمه دیدن منابع تولید محصوالت سبز نوعی حمایت از منابع ملی میکه از آنجایی  -4

آورد،که این امر خود به نوعی موجبات یگردد و موجبات اشتغال افراد جامعه را بوجود مطبیعی می

د ها و نهادهای تولیگردد از سازمانرشد اقتصادی جامعه را نهایتا در پی خواهد داشت، لذا توصیه می

ره، های بدون بههای مختلف مادی و معنوی مختلف از قبیل، اعطای واماین قبیل محصوالت حمایت

والت اهیل تولید این قبیل محصاردی که موجبات تسایر موااهیل در اعطای مجوزهای الزم و ساتس

 گردد را نمایند.می
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