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 بازاریابی سبز و تاثیر آن برحمل و نقل عمومی درون شهری تهران )اتوبوسرانی(

 

 عبدلرضا دلفانی

 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازریابی

 موسسه آموزش عالی تاکستان
 

 چکیده

اینکه پاسخی مناسب به  در دنیای امروز برایمی باشد ، همانطور که میدانیم زمینی که االن در آن زندگی میکنیم متعلق به آیندگان 

بدهیم  باید در حفظ محیط زیست و انتقال درست آن به نسل های آینده بشر  "شما برای زمین چه کار کردید؟ "سوال نسل  آینده بشر 

زمین تا صد  ارائه نموده است و آن اینکه  یه ای رارفیزیکدان برجسته دنیا نظ پرفسور استیون هاوکینزنهایت تالش خود را به کار ببندیم. 

 و به، شد سال آینده مملو از انسان خواهد شد و بحرانهای شدیدی مانند بحران آب ، افزایش فزاینده جمعیت و ... گریبانگیر زمین خواهد

ژه حمل و نقل درون شهری ، صنعت حمل و نقل عمومی به وی انسان باید به فکر پیدا کردن کرات دیگر برای زندگی باشد .دلیل همین 

می تواند راههای مختلفی در جهت حفظ و سیانت از زمین پیش یکی از صنایعی است که در صورت توجه ویژه  به مقوله بازاریابی سبز 

عمومی درون  بر روی حمل و نقل مثبت بازاریابی سبز رااست که بتوان تاثیرات  هاییراه ارائهاین مقاله در پی روی دهکده جهانی قرار دهد.

 شهری )اتوبوسرانی(پیدا کرده و آنرا تشریح نماید.

 

 ، شرکت واحد اتوبوسرانی تهرانحمل و نقل عمومی،محیط زیستصنعت بازاریابی سبز،های کلیدی: واژه
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 مقدمه  -1

دیگر  نونیدر جهان کرشد روز افزون علوم و ارتباطات،همه مردم و همه علوم به نوعی با هم ادغام شده اند.امروزه با توجه به 

، بدون دخالت م پزشکی و علوم تجاری را مشخص نمود.اگر در سالیان گذشته توماس ادیسون ونمی توان مرزی بین عل

در نتیجه مجاهدتهای خودش توانست با اختراع برق تحولی عظیم د ر جهان علم ایجاد نماید ،این امر دانشمندان سایر علوم و

ادعا پیدایش بازاریابی عصبی است . این  با تلفیق سایر علوم در یکدیگر.مثال بارز این محقق نخواهد شد مگردر عصر ارتباطات 

 واژه نوظهور با بکارگیری علم طب در علوم تجاری باعث پیشرفت قابل مالحظه در امر بازاریابی گردیده است.

نوان مثال باال رفتن رشد جمعیت رشد روز افزون علم باعث بوجود آمدن تناقضاتی در محیط پیرامونی انسان شده است .بع

،تقاضا را برای استفاده از محصوالت و خدمات تولید شده باال می برد .این افزایش تقاضا باید به نوعی مرتفع گردد و بهترین 

گزینه استفاده از منابع طبیعی مانند جنگل ها است.ولی تا چه زمانی می توان از جنگل ها استفاده نمود و آسیبی به محیط 

باعث از بین رفتن تمام موجودات ساکن  %2اساس تحقیقات انجام شده افزایش دمای زمین به میزان تنها ؟ برزیست نرساند

ا ،این افزایش دما را به حد قابل توجهی پایین آورده و حتی ن با استفاده بهینه از جنگل هزمین میگردد در صورتیکه میتوا

است ، جهت حفظ و نگهداری از محیط زیست و آسیب نرساندن به آن چه کاری میتوان میتوان از بین برد.بنابراین سئوال اینج

 انجام داد؟

 بازاریابی سبز:

.تعریفی که از بازاریابی سبز مطرح میشود شامل ( 2007)رکس و باومن میالدی مطرح گردید 1970واژه بازاریابی سبز از دهه 

کمترین آسیب را به محیط زیست وارد  ی که این محصوالت و خدماتتامین خواسته ها و ارضا نیازهای مشتریان به نحو

از دیدگاه  همدر واقع فروش بر نیازهای فروشنده تاکید دارد و بازاریابی بر نیازهای خریدار)تئودور لویت( لذا همواره باید د.ننمای

متأسفانه اکثر مردم  قرار بگیرد. ،محیط زیست و کمتر آسیب رساندن به آن مد نظراز دیدگاه فروشندگان  همخریداران و 

بدون فسفات،  : معتقدند که بازاریابی سبز منحصراً به ترفیع یا تبلیغ محصوالت با ویژگیهای محیطی اشاره دارد. کلماتی مانند

. در حالی دانندقابل بازیافت و سازگار با الیه ازون مواردی هستند که اغلب مصرف کنندگان آنها را با بازاریابی سبز مرتبط می

تواند در هایی از بازاریابی سبز هستند. به طور کلی بازاریابی سبز مفهوم بسیار وسیعتری است که میکه این کلمات فقط نشانه

گذاری، ترفیع و کاالهای مصرفی، صنعتی و یا حتی خدمات اعمال شود. )پلونسکی( بازاریابی سبز به توسعه و بهبود قیمت

( )مقاله بازاریابی سبز نوشته نیرالسادات  1995رسانند )پراید و فیرل، شود که به محیط آسیب نمییتوزیع محصوالتی اطالق م

 آل احمد(.

خود کشور دنیا ، مصرف کنندگان عالقمند به حفظ و نگهداری محیط زیست  15با توجه به تحقیقات صورت گرفته شده در 

روزانه آنها است توجه به این نکته ضروری است که همواره بازاریابی هستند و استفاده از محصوالت سبز یکی از دغدغه های 

(.پس بنابراین برای سبز بودن باید بهایی 1931خوب تصادفی نیست وبلکه حاصل برنامه ریزی و اجرای دقیق است)کاتلر 

تمام شده باالتری  ،از قیمتغیر سبز  خدماتی است که از محصوالت و خدماتپرداخت شود و بهای آن خریداری محصوالت و 

حداقل به مصرف کننده این اطمینان را میدهد که در حفظ و نگهداری از محیط زیست .ولی این امر در دراز مدت برخوردارند

در جدول ذیل سعی شده است تفاوتهای بین بازاریابی سبز و بازاریابی تجاری را به شکلی  خود تمام تالشش را انجام داده است.

 م.ساده مطرح نمایی
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 بازاریابی تجاری بازاریابی سبز

 شرکت و مشتری                                                                    شرکت ، مشتری و محیط زیست

رضایت مشتری-1رضایت مشتری                                                                                     -1  

رضایت از هدف مشتری-2رضایت از هدف شرکت                                                                        -2  

به حداقل رساندن اثرات -3                                                                                                                

 زیست محیطی

 مسئولیت اقتصادی                                                                                     مسئولیت اجتماعی

از تولید به مصرف محصوالت                                                          کل زنجیره ارزش محصول از بدست آوردن مواد 

 خام

تانونی                                                                                     فراتر از قانون: طراحی برای محیط زیسالزام ق  

 رویارویی یا نگرش منفعل                                                                      رابطه باز و همکاری           

1شماره :شکل   

برگرفته از مقاله بازاریابی سبز: یک روش پویای سیستمی  نوشته سید ابوالمجید  تفاوت بازاریابی تجاری و بازاریابی سبز
 خورشیدی، مجید اتحادی

 
 ازاریابی سبز و حمل و نقل:ب

 ون شهری با اتوبوسباالخص مسافرت در ، حمل و نقل عمومی درگیر هستندمواردی که مردم کشورها همیشه با آن  زیکی ا

مثل تهران ،  در کالنشهر هاییدرصد کل حمل و نقل عمومی کشور را تشکیل میدهد.( 90)حمل و نقل درون شهری است .

نیازمند بررسی و حمایت مراجع ذیربط در بخش حمل و حمل و نقل عمومی رابطه مستقیمی با اقتصاد مردم دارد که این مهم 

این نگرانی باعث  نمودن موانع پیش روی آن مانند آلودگی هوا ، ترافیک و ... را طلب مینماید.نقل عمومی و تالش برای مرتفع 

یکی از  .آید  سبز پدید شده تا توجه عرصه بازاریابی نیز به این مساله معطوف گردد و بازاریابی نوینی تحت عنوان بازاریابی

می باشد و در این راستا مشکالت عدیده ای را بر محیط  درون شهریعوامل تاثیرگذار بر محیط زیست مسئله حمل و نقل 

نیاز به ترکیبی از تجارت و محیط زیست  درون شهریزیست بر جای گذاشته است از طرفی با توجه به اهمیت حمل و نقل 

گام  یحیطمزیست با در نظر گرفتن ابعاد  درون شهریید. بازاریابی سبز می تواند راهی در جهت توسعه حمل ونقل آپدید می 

زیست محیطی حمل و نقل درون به بررسی بازاریابی سبز و مشکالت  مقالهبلندی را در پیشبرد اهداف جامعه بردارد در این 

 طرفهای درگیر در مبادله

 هدف ، موضوع

 مسئولیت های شرکتهای بزرگ

رستصمیمات بازاریابی در دست  

 خواسته های زیست محیطی

 گروه های فشار سبز



 حسابداری و مدیریت مطالعات صلنامهف
 170-166، صفحات 1396 تابستان، 2، شماره 3دوره 

169 

 

بازاریابی سبز میتواند نقشی غیر قابل انکار در کاهش استفاده از سوخت های فسیلی تجدید  بکارگیری. شهری می پردازیم

باعث بهبود درون شهری ع رسانی و ایجاد بسترهای مناسب در صنعت حمل و نقل عمومی ناپذیر ایفا نماید .در واقع اطال

هدف بازاریابی سبز می باشد  ،موضوع  این گردد کهو ...اجتماعی  و فرهنگی  مثبت آثار و نیز افراد جامعه ، معیشتیوضعیت 

 ضمن اینکه آثار مخرب آسیب بشری به محیط زیست به حداقل میرسد.

در دراز مدت  و ایجاد شغل برای تمامی اقشار جامعه بازاریابی سبز با تمرکز بر روی بهبود وضعیت فرهنگی و معیشیتی جامعه

باعث ایجاد رفاه اجتماعی نیز میگردد ضمن اینکه ایجاد بسترهای مناسب حمل و نقل درون آلودگی هوا  بردنز بین عالوه بر ا

از  –ارزی  –ر محیط زیست میتواند کمک شایانی به جذب توریست و نیز منابع مالی شهری و همچنین ارائه خدمات دوستدا

 و دارند کافی توجه زیست محیط به مردم درصد 12، آمریکا مینتلدر پژوهشی آمار طبق. باشداین صنعت  را به همراه داشته 

 محیط دوستدار زندگی روش کلی رطو به و کنندمی خریداری را محیطی زیست محصوالت خودجوش صورت به شرایطی هر در

 هنوز ، دارند را زیست محیط دغدغه حدی تا و مندند عالقه زیست محیط به اینکه جودو با مردم درصد   68اما ، دارند زیست

اما  ، بود خواهد متفاوت بسیار آمارها این درایران طورحتم هرچندبه .اند نکرده خود زندگی روش وارد را زیست محیط حفظ

 اطالعات اما مندند عالقه زندگیشان به محیطی زیست ورودرفتارهای و زیست محیط به که گروهی در مردم داکثرح حضور

 و کنند استفاده محیطی زیست محصوالت از تا دارند تلنگر یک به نیاز فقط گروه این .حتمی است ، ندارند کافی انگیزه یا کافی

 نوشته مریم کمالی( 1394سال  3490)روزنامه دنیای اقتصاد  شماره ..دهند نشان خود از زیست محیط دوستدار رفتارهای

 ایجاد با و دهد سوق محیطی زیست رفتارهای سمت به را آنها گروه، این به ویژه باتوجه میتواند ایران در سبز گسترش بازاریابی

مریم  نوشته 1394سال  3490صاد  شماره )روزنامه دنیای اقت.بزند رقم درکشور را پایدار گروه توسعه این در آگاهی و انگیزه

گیرانه به منظور محدود کردن تردد خودروهای شخصی به اجرا عموما قوانین سخت در بسیاری از کشورهای جهانکمالی(. 

ای آید, قوانینی که شهروندان از اجرای آن راضی هستند. چرا که حجم زیاد خودروهای شخصی در این شهرها به گونهمیدر

 .استرو کردهزندگی شهروندان را با مشکالت جدی روبه است که

از  تا بسیاریدر خصوص مقابله با حجم فزاینده خودرو ها در نظر گرفته شده است قوانینی  ی ایران نیزشهرها در برخی از کالن

ی به زندگی شهرها کمتر شود و شهروندان بتوانند با آرامش بیشترکالن شهری برای ساکنان   محیطی ومشکالت زیست

 .بپردازند

ها بکاهند و در عوض ها در خیابانگیرانه سعی دارند تا از حضور خودرواگرچه بسیاری از شهرهای جهان با اعمال قوانین سخت

که همواره با مشکالتی نظیر آلودگی هوا و ازدحام  وسایل حمل و نقل غیر موتوری را ترویج کنند اما این روند در شهرهای ما 

 .از اقبال کمتری برخوردار بوده استروست، روبه خودروها

 .گیرندمی بهره شخصی رویه از خودروهایشهرهای بزرگ از دوچرخه به عنوان راهی برای برون رفت از استفاده بی

اتخاذ تدابیر ویژه برای   های مختلف و همچنینها و تعمیرگاهایجاد خطوط متعدد دوچرخه سواری، طراحی و ساخت ایستگاه

ایاز این های مناسب، ساده و راحت برای شهروندان نمونهحمایت از دوچرخه سواری و شراکت در ساخت دوچرخه

 .اعمالقوانیناست

اند  سیدهر برداری ازشهرهای چین بوده اما تمامی مسئوالن شهرهای بزرگ جهان به این نتیجهنمونه هر چند این طرح نوعی 

 .وان یک وسیله حمل و نقل عمومی ندارندای جز ترویج دوچرخه به عنکه چاره

رشد فزاینده این شهرها و   چرا که با وجود حضور خطوط فراوان مترو، اتوبوس و تاکسی و دیگر وسایل حمل و نقل اما به دلیل

شود و امکان گسترش ناوگان حمل و نقل افزایش جمعیت در آن هر روز بر میزان تقاضا برای سفرهای شهری افزوده می

می در آنها بسیار محدود است. انگار دوچرخه و گسترش آن به عنوان سیاستی کلی و مهم در دستور کار تمامی شهرهای عمو

به تبع توجه روز افزون به مقوله حفظ و حراست از محیط زیست در تمام کشور های دنیا ، ایران نیز از  .جهان قرار گرفته است

تهران برای مقابله با معضل آلودگی هوا و  در این رهگذر شهرداریه ویژه ای دارد. این مقوله جدا نبوده و به این مسئله توج

همچنین رفاه هر چه بیشتر شهروندان اقدام به احداث خطوط اتوبوس برقی در محدوده زیر مجموعه خود نموده است همچنین 
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ضمن اینکه احداث بعمل آورده است. جهت حفظ محیط زیست این سازمان با وارد کردن اتوبوس ها هیببریدی گام بلندی در

 .تهران یانت از محیط زیست شهرصخطوط اتوبوس های تندرو گامِ دیگری است در جهت حفظ و 

 
 :و پیشنهادات نتیجه گیری

 و فرهنگ، امنیت، اقتصاد، سیاست از اعم انسانی فعالیت های حوزه همه از ناپذیر تفکیک امری امروز دنیای در زیست محیط

 به محدود دیگر آنها از بسیاری بودن تجدید غیرقابل و جهان در منابع محدودیت سبب به محیطی زیست تاثیرات .است ...

 داخل منابع از برداری بهره خصوص در بطور مستقل و گذشته آزادی به نمیتوانند دولتها و نمیباشد کشور مرزهای داخل

 .گشت خواهد باز نیز جهان مردم دیگر به ها گیری تصمیم این بعاتت و آثار که چرا نمایند گیری تصمیم خود مرزهای

 محیطی زیست مسائل به توجه بدون آنرا حصول نمیتوان دیگر که است ای مقوله کشورها ملی امنیت طبیعتا و جهانی امنیت

 حوزه از و شتهدا کمتری محیطی زیست مشکالت که برخوردارند باالتر امنیت از کشورهایی مسلماً  راستا این در و نمود تصور

در حوزه حمل و نقل عمومی درون شهری با  .نمایند حرازا را ممکن فاصله حداکثر جهانی و ای منطقه محیطی زیست مناقشات

جایگزین و دوستدار محیط زیست از  استفاده از سوخت های،  آینده ای نه چندان دوردر  فسیلی توجه به اتمام سوخت های

خودروهای الکتریکی  پیشنهاد جدی در مورد آنها به بحث و گفتگو نشست. یتوان بصورت یکبهترین راه حل هایی است که م

گیری وسایل نقلیه به وسیله های تجدیدپذیر باشد، زیرا این خودروها امکان سوختمکمل مهمی برای توسعه انرژی توانندمی

منابع تجدیدپذیر را نیز ذخیره کنند. بسیاری از  توانند برق تولید شده ازکنند و همچنین میبرق تجدیدپذیر را فراهم می

های تجدیدپذیر ها و انرژیکشورها همچنان به دنبال حمایت از توسعه بازار خودروهای الکتریکی و ایجاد ارتباط میان آن

ز برق تجدیدپذیر ، میزان استفاده ا2009توان به کشورهای اتحادیه اروپا اشاره کرد که از سال هستند. از جمله این کشورها می

پایگاه اطالع رسانی صنعت برق کد خبر  ( ونقل دست یافت.درصدی منابع تجدیدپذیر در حمل 10در خودروها به هدف سهم 

3423) 

شهرداری تهران و بطور اخص سازمان اتوبوسرانی تهران با درک حساسیتهای ملی و بین المللی در خصوص استفاده بهینه از 

حفظ محیط زیست منطقه اقدام به اجرای طرحهایی مانند ایجاد و راه اندازی اتوبوس برقی و ... گرفته  منابع موجود و همچنین

و همیاری تمام  است البته در مسیر تحقق اهداف سازمان اتوبوسرانی شهر تهران موانع و مشکالتی نیز وجود دارد که با همکاری

م به ذکر است توجه ویژه به بازاریابی سبز در حمل و نقل درون شهری الزکار خیلی زود مرتفع خواهند شد. نهادهای دست اندر

)اتوبوسرانی( شهر تهران می تواند بر ظرفیتهای این شهر در راستای ایجاد شغل و همچنین جذب توریست نقش اساسی را ایفا 

یشنهاد میگردد سازمان اتوبوسرانی در پایان پنموده و باعث رشد و تعالی اجتماعی شهر تهران در بین سایر کشورهای دنیا گردد.

باعث رشد و اعتالی  از طریق ارائه آموزشهای الزم سمعی و بصری به استفاده کنندگان وسائط نقلیه عمومی  می تواند تهران

 فرهنگ حفاظت از محیط زیست در بین اقشار مختلف جامعه گردد. 
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