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  چکیده 
حیاتی و بسیار مهم براي همـه اقشـار مـردم      مسئلهي به ا ندهایفزطور  به ستیز طیمحامروزه 

هدف اصلی این پـژوهش  . مشتري و چه در جایگاه تولیدکننده تبدیل شده استچه در جایگاه 
توسـعه   ومحیطی محصول بهداشتی براي شناسایی   ارزیابی اثرات زیست برايارائه روشی 

هـا از روش مدلسـازي سـاختاري     تحلیل دادهو این پژوهش براي تجزیه  .استمحصول سبز 
و  (EA)فـازي  اي  فـازي شـامل تحلیـل توسـعه    گیـري   و نوعی رویکرد تصمیم )(ISM تفسیري
TOPSIS صـنعت لـوازم بهداشـتی     همچنـین از خبرگـان   کنـد.  استفاده می فازي مراتبی سلسله

 محیطـی،  زیسـت  آثـار ارزیـابی  ثر و کلیدي در به منظور شناسایی معیارهاي مؤاستان قزوین 
محصـول  ) 2طـرح ( کـه   دهد ها نشان می یافتهبرد.  اسایی و توسعه محصول سبز بهره میشن

بـا توجـه    .چهار مرحله چرخه عمر دارد ) در1عملکرد محیطی بهتري نسبت به طرح (شوینده 
هاي تولیدکننده محصوالت بهداشتی استان قـزوین بایـد    مدیران شرکت آمده  دست بهبه نتایج 

مـذکور در   يدیـ کل اریـ مع، هفت شوینده خود محیطی محصوالت زیست آثارکاهش  منظور  به
تولید محصول بهداشتی سبز محیطی و  زیست آثار ارزیابیریزي براي  را در برنامه پژوهش
ــین   مــدنظر ــد. همچن ــرار دهن ــا ق ــابی  ب ــارمطالعــه بیشــتر در انتخــاب روش مناســب ارزی  آث
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الت بهداشـتی ناسـازگار بـا    ، محصوالت سبز را شناسـایی و از ورود محصـو  محیطی زیست
  به بازار جلوگیري نمایند. زیست محیط
  
 اي تحلیل توسعه ،لوازم بهداشتی ،محیطی زیست آثارارزیابی  ،محصول سبز: هاي کلیدي واژه
  .تاپسیس سلسله مراتبی فازي ،فازي

  

  مقدمه   -1
 ازجملـه . شـود  ها هم یک نیاز و هم یک فرصت محسوب مـی  براي شرکت »سبز شدن«

مقـررات دولـت،    توان قـوانین و  ها باید به دنبال سبز شدن باشند، می دالیلی که شرکت

همچنـین بـا افـزایش     .]1608 ص ،3؛ 2؛ 1[محیطی را نام برد  رقابت و مسئولیت زیست

محیطـی، طراحـی و تولیـد     ل زیسـت هـاي عمـوم افـراد از مسـائ     و حساسـیت  ها آگاهی

 ،5 ؛147ص ،4[ اسـت محیطـی   هـاي مـدیریت زیسـت    محصول سبز کـه یکـی از شـیوه   

مشکالت مسائل و امروزه  .]212 ص ،6[ت شده اس  به یک چالش جدید تبدیل ،]442ص

سال  30تر از ها و مؤسسات سراسر جهان را بیش ان، سازمانمحیطی، شهروند زیست

خرید محصـوالت  زیست بیشتر مردم براي   محیط عصر در .]7[پیش نگران کرده است 

از  درصـد  93 کـه   طوري  هستند؛ به مشتاقزیست مضر نیستند  سبزي که براي محیط

از مردم آمریکا حاضـر بـه پرداخـت     درصد 53ها و  از برزیلی درصد 83یلند، مردم تا

  .]108 ، ص8[هستند  سبزراي خرید محصوالت بیشتر ب

  بـه هـاي اروپـایی بـراي     هاي اخیـر شـرکت   سال دربا توجه به اهمیت این موضوع، 

  بـه انـد،   آوردن برچسب سبز براي محصوالت خود روند رو بـه رشـدي داشـته     دست

بـیش از   2010شـرکت و در آغـاز سـال     50بـیش از   2000در پایان سـال   که  يطور 

کنترل تمام آثـار   براي .]1608، ص 3[اند  دریافت نموده برچسب سبز را شرکت 1000

 مـد محیطی آن در طـول چرخـه عمـرش     محیطی یک محصول، باید تأثیر زیست زیست

محیطـی   زیست آثاررزیابی ا ،با کوتاه شدن چرخه عمر محصوالت. ]9[قرار گیرد  نظر

هـاي   مطالعـه . ]213 ص ،6 ؛147ص ،4[ اسـت ضروري امري  ترین زمان در کوتاه اآنه

اي بـراي بـاال بـردن     عنوان وسیله  دهند که تولید محصوالت سبز به متعددي نشان می

. ]11 ؛10؛ 1608 ص ،3[گرفتـه اسـت    از پیش مورد توجه قـرار  ها بیش  عملکرد شرکت

تـوان در   چگونـه مـی   شـود کـه   مطرح مـی  مطالب بیان شده، این سؤال وجه بهحال با ت
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محیطی محصول را جهت شناسـایی   زیست آثارهاي تولیدکننده لوازم بهداشتی  شرکت

  ارزیابی کرد؟) GPD(1و توسعه محصول سبز

 نیـز معیارهـاي مـؤثر و    بندي سطحشناسایی و  براي 2ISMروشاز در این پژوهش 

به منظـور محاسـبه میـزان اهمیـت معیارهـاي       3EAروش از کلیدي و معیارهاي تعیین

بـراي   فـازي  مراتبـی  سلسـله  TOPSIS روش استفاده شده است. سپساصلی و فرعی 

جه بـه معیارهـا و   شوینده با تو محصولمختلف هاي  محیطی طرح زیست آثارارزیابی 

 در واقـع هـدف اصـلی ایـن پـژوهش ارائـه      رود.  به کار مـی  محیطی  هاي زیست ویژگی

 بهداشـتی  محیطی محصول زیست آثارارزیابی سازي عوامل مؤثر در مدل برايروشی 

ادبیـات نظـري    نخسـت در ادامـه مقالـه   . استتوسعه محصول سبز و شناسایی  براي

 آثارپیرامون محصول سبز، مراحل چرخه عمر محصول، معیارهاي مؤثر در ارزیابی 

در قسمت سوم به  شود، یدل مفهومی پژوهش بیان ممحیطی محصول سبز و م زیست

 درکـار رفتـه   ه هاي مدل بـ  و در قسمت چهارم یافتهشده متدولوژي پژوهش پرداخته 

مقالـه بـا بیـان    نیـز  در نهایـت   .شـود  مـی  لوازم بهداشتی اسـتان قـزوین ارائـه    صنعت

   .کند پیدا میپیشنهادهاي کاربردي براي مدیران خاتمه 

  

  ادبیات نظري -2

  مراحل چرخه عمر درو توسعه آن  شناسایی ،محصول سبز -2-1
اگـر چـه هـیچ    «انـد   در تعریف محصـول سـبز بیـان کـرده     )2006( 4اوتمان و همکاران

در کسـب و  امـا  ، داشته باشـد  ستیز طیمحصفر بر  ریکه تأث مصرفی نیست محصول

که تـالش   محصوالتیبراي توصیف  ، به طور معمولمحصوالت سبز کار اصطالحات

کاهش یـا حـذف اسـتفاده از عوامـل سـمی،       ،در انرژي و منابع ییجو با صرفه کنند می

توسـعه   .]12[» رود ، بـه کـار مـی   کننـد محافظـت   طبیعی ستیز طیمحاز  آلودگی، زباله

محیطـی   هاي زیسـت  براي پاسخگویی به چالشها  محصول سبز نقش مهمی در شرکت

بحـث  محیطی، چرخه عمر محصول محور  در مبحث زیست .]108 ، ص8[ کند بازي می

محیطـی مـرتبط را    هـاي زیسـت   اجازه ارزیابی در همه جنبه که زیرادهد؛  را تشکیل می

  . ]204 ص ،13[دهد  می
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 و سـبز زنجیره تـأمین   روي بازاریابی سبز، در گذشته ها عمده مطالعات و پژوهش

مدلســازي اســت تــا اینکــه بــر روي  شــدهانجــام  یافتــه  توســعهدر کشــورهاي  غیــره

متمرکـز  محصول محیطی  زیست آثار ارزیابی برايی روشارائه ز معیارهاي مؤثر و نی

در پژوهشــی بــه منظــور بررســی توســعه  ) 2015( 5وانــگ و همکــاران شــده باشــند.

یـک محصـول جدیـد از یـک     هـاي مختلـف    طرحمحیطی آثار محصول سبز و ارزیابی 

و مراتبـی فـازي    تاپسـیس سلسـله  اي،  شامل تحلیـل توسـعه   ترکیبیفازي  متدولوژي

 7جــابور و همکــاراناي دیگــر  در مطالعــه .]215 ، ص6[ دنــدکراســتفاده  LCA 6شرو

در  (HOA) 9سـازمانی  یـا  انسـانی هاي  جنبهو  )(8TAبه ارزیابی نقش جنبه فنی )2015(

هـاي برزیلـی    شـرکت  آن بـر عملکـرد   ریتـأث انتخاب شـیوه توسـعه محصـول سـبز و     

محیطـی یـک مزیـت     یت زیسـت کـه مـدیر   بـود نتایج مهم این پژوهش ایـن   پرداختند. از

   .]446-445، صص 5[ آید ها به شمار می رقابتی براي سازمان

مجلـه کـه    102گیري از نشریات  پژوهشی با بهره در) 2014( 10جانسون و ساندین

را  )LPD( 11محصول نـاب توسعه و  GPD، منتشر شده بودند 2012تا  2000سال از 

ماننـد کاتـالیزور و محـرك     LPDبود که  این پژوهشاین  نتیجه اصلی ند.کرد مقایسه

GPD بـه   چارچوبی طی یک پـژوهش با ارائه ) 2013( 12چن و چانگ .]14[ کند عمل می

آفـرین سـبز و خالقیـت     هاي پویاي سبز، رهبري تحول بررسی تأثیر سه معیار قابلیت

چــان و  .]110-111 ، صــص8[ملکــرد توســعه محصــول ســبز پرداختنــد  ســبز بــر ع

ــا اســتفاده از مفهــوم  ) 2013( 13همکــاران ــژوهش خــود ب ــازي و LCAدر پ ، منطــق ف

یـک محصـول، یـک    هاي مختلف  محیطی طرح زیست آثاربراي ارزیابی  )(14AHPتکنیک

بلنگینـی و   .]149-148 صصـ ، 4[اي پیشـنهاد دادنـد    مراتبـی پـنج مرحلـه    مدل سلسـله 

د صـنعتی  تلفیقی از مدیریت ضایعات و تولی پژوهشی یک روش در) 2012( 15همکاران

 . ]15[ ارائه دادندتوسعه محصول سبز  جهت LCAبا استفاده از روش 
اثـار  به ارزیابی  LCA اده از روشي با استفا مطالعه در) 2012( 16ور و همکارانکاپ

مطابق بـا نشـان    معمولی و نیز ی محصوالت شوینده صنعتی و سازمانیطیمح ستیز

 در) 2010( 18کنینـگ و همکـاران   .]377-378ص ، صـ 16[ انـد  پرداختـه  GS -37 17سـبز 

کـربن در دو   آثاربه مقایسه  LCAو روش  19با استفاده از مدل ردپاي کربنپژوهشی 

. کهلـر و  ]17[ نـد پرداختفشـرده   العـاده  فـوق محصول پـودر شـوینده فشـرده و مـایع     
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محیطـی محصـوالت بهداشـتی     زیسـت  آثارپژوهشی به مقایسه در ) 2009( 20ویلدبوز

مطالعـات  . ]18[ ا توجه بـه مراحـل مختلـف چرخـه عمـر پرداختنـد      شخصی و خانگی ب

منظـور کمـک بـه مـدیران       دهـد کـه محققـان بـه     نشان می) 2001( 21ساتر و وان هاف

 آثــار ،خــود محیطــی محصــوالت کنتــرل آثــار زیســت بــرايشــرکت پراکتــر و گمبــل 

 بررسـی  LCA محیطی چهار محصول شوینده این شرکت را با استفاده از مـدل  زیست

  .]103 ، ص19[ند کرد

 
   محیطی محصول سبز زیست آثارثر در ارزیابی اصلی و فرعی مؤمعیارهاي  -2-2

ینـدها دانسـت کـه    ها و فرا اي از فعالیت توان مجموعه کل مدت عمر یک محصول را می

اي از  مشخصی منابع و انرژي نیاز دارد و در معرض مجموعـه  به مقدار آنها از یک هر

   .]51، ص 20[هاي مختلفی دارد  گیرد و خروجی می ها قرار دگرگونی

 راي ارزیابی پایداري نـوعی شـوینده  پژوهشی ب در) 2003( 22سیورینگ و همکاران

بنـدي   مواد خام، تولید محصـول شـوینده نهـایی، بسـته     تولید عمرچرخه  شش مرحله

نهـایی، دفـع ضـایعات و     کننـده  مصـرف و اسـتفاده  حصول، توزیع محصـول نهـایی   م

ــت بازیا ــاف ــنهاد دادهرا  آنه ــد پیش ــاف   .]204 ص ،13[ ان ــاتر و وان ه ــار) 2001(س  آث

ه عمـر انتخـاب   محیطی چهار محصول شوینده را با توجه به پـنج مرحلـه چرخـ    زیست

، پایان عمر محصول و معیارهـاي مـرتبط   شستشومواد اولیه، تولید، توزیع، کاربرد و 

 در) 2012(و همکاران کاپور . ]104-105 ، صص19[ مقایسه کردندبا هر مرحله با هم 

ي و برخـی از  بنـد  بسـته غلظـت،   و نیـز معیارهـاي  کل چرخه عمر محصـول   يا مطالعه

ی دو محصول طیمح ستیزآثار را براي مقایسه زیست  محیطسالمت بشر و  هاي الزام

  .]378-379ص ، ص16[ نظر قرار دادند مد

 ییشـو  رخـت پـودر  شوینده مورد مطالعه پژوهش حاضر یـک   -محصول بهداشتی

 ،بندي سوابق پژوهشی موضوع و با استفاده از نظر خبرگان این صـنعت  . با جمعاست

بـه   هـر مرحلـه   ثرضـروري و مـؤ   معیارهـاي و  مراحل چرخه عمر محصول بهداشتی

بهداشـتی شـوینده    معیارهاي اصـلی و فرعـی بـراي محصـول     1در جدول  دست آمد.

  است. شده  ارائهمورد مطالعه 
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  شوینده -براي یک محصول بهداشتی شدهعیارهاي شناسایی م  1 جدول

  ردیف
مراحل چرخه 

  عمر
  منبع  معیارهاي هر مرحله

  انتخاب مواد اولیه  1
  ها مواد شیمیایی والکل -
  ها صابون و اسانس -

  ]105-104، صص 19[

  تولید  2

  مخلوط مواد جامد با مایع -
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هــاي  ، ویژگـی اصـلی و فرعـی   (Ci) 23بـا توجـه بـه هـدف اصـلی پــژوهش، معیارهـاي      
محصـول  مـورد مطالعـه   هـاي مختلـف    و طـرح محیطـی   زیسـت  آثـار  EAi) ( 24ارزیابی
در خواهـد بـود.   سلسـله مراتبـی   ی مدل مفهومی پژوهش یک مدل پنج سـطح  ،شوینده
هـدف اصـلی پـژوهش، در سـطح دوم مراحـل چرخـه عمـر        مـدل مفهـومی    ولسطح ا

محصول شوینده و در سطح سوم معیارهاي فرعی کلیدي هـر مرحلـه چرخـه عمـر و     
 هـاي  طـرح در سـطح پـنجم   هـاي ارزیـابی و در نهایـت     سپس در سطح چهارم ویژگـی 

 حاضـر  مـدل مفهـومی پـژوهش    1در شکل  مختلف محصول مورد مطالعه آمده است.
  ئه شده است.ارا
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  مدل مفهومی پژوهش  1شکل 
 

یـک پـودر   هـاي مختلـف    مـدل مفهـومی، طـرح   ) مـذکور در سـطح پـنجم    2) و(1طـرح ( 
در صـنعت لـوازم بهداشـتی اسـتان قـزوین      د کـه  نباش با دانستیته باال می شویی رخت

  د. نشو تولید می
  

  پژوهش متدولوژي -3
ختاري تفسیري عوامـل مـؤثر در ارزیـابی و نیـز     سا يمدلسازهدف پژوهش حاضر، 

در شــوینده  -محیطـی محصـول بهداشـتی     ارزیـابی اثــرات زیسـت   بـراي ائـه مـدلی   ار
عت . جامعه آماري این پـژوهش خبرگـان صـن   استشناسایی و توسعه محصول سبز 

یند کل چرخه ابه فرباید به مسائل مربوط خبرگان . استلوازم بهداشتی استان قزوین 
کاري و عملـی در  عالوه بر این از تجربه آگاهی و اشراف داشته باشند. ول عمر محص

 محیطی توسعه محصول سبز ارزیابی آثار زیست

 انتخاب مواد اولیه ساخت و تولید توزیع  کاربرد  پایان عمر 

C11 =  مواد  شیمیایی

  ها و الکل

C12 =  صابون و

  ها اسانس

  

C31 =    

بندي  بسته

  نهایی

C22 =  و حرارت دادن

  خشک کردن مخلوط

 C24     =  تولید پودر

 با دانستیته باال و

  بندي بسته

C43 = 

 مانده پس

C52        = 

محل دفع مواد 

  غیرسمی

EA1=  مصرف مواد، انرژي و دیگر منابع 

EA2=   میزان انتشار در آب ، خاك و هوا 

EA3=   ی میزان آلودگی نیب شیپ  
EA4=  دیزاتولید مواد  
EA5=  مجدد بازیافت و بازیابی مواد و انرژي امکان  

 )2طرح ( )1طرح (
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در . اسـت جامعه آماري پژوهش محـدود  از این رو برخوردار باشند،  نظر موردیطه ح
  شود. به خصوصیات خبرگان منتخب اشاره می 2جدول 

  
  خصوصیات خبرگان منتخب  2 جدول

  خبرگان تعداد  خصوصیات خبرگان  ردیف

  سن  1

  سال 40ر از کمت
  سال 45 -40
  سال 50 -45

  سال 50باالتر از 

  نفر 2
  نفر 3
  نفر 3
  نفر 2

  تحصیالت  2
  لیسانس

  فوق لیسانس
  باالتر از فوق لیسانس

  نفر 2
  نفر 5
  نفر 3

  سابقه مدیریت  3
  سال 10کمتر از 
  سال10بیش از 

  نفر 4
  نفر 6

  
ي و ا کتابخانـه ش براي گردآوري اطالعات مرتبط با ادبیات و مباحـث نظـري از رو  

 استفادهو اطالعات مربوط به متغیرهاي پژوهش از پرسشنامه  ها دادهبراي گردآوري 
تعیـین روابـط بـین معیارهـا،     به منظور در این پژوهش سه نوع پرسشنامه  است. شده 

 ده اسـت. شـ خبره تکمیل  10 وسیله بهگیري  ماتریس مقایسه زوجی و ماتریس تصمیم
این پژوهش از دو شد.  يآور جمع ها دادهتجزیه و تحلیل  برايپرسشنامه  30نهایت  در

تعیین معیارهاي کلیدي بـا اسـتفاده   بندي و  سطح مرحله اولتشکیل شده است.  مرحله
 EAمحیطی محصـول بـا روش    زیست آثارشامل ارزیابی  مرحله دومو  ISMاز روش 

  .است فازي مراتبی سلسله TOPSISو
  

  )ISM( ي تفسیريمدلسازي ساختاررویکرد  -3-1
مطرح شد، یـک متـدولوژي بـراي     25تفسیري که به وسیله وارفیلد ساختاري مدلسازي

ایـن سیسـتم    .]6 ، ص21[ اسـت ایجاد و فهم روابط میان عناصر یک سیسـتم پیچیـده   
ایـن   .بـر دیگـر عناصـر اسـت     عنصـر  یک تأثیر تحلیل براي مناسب سازي، تکنیکی مدل

. ]22[ کنـد  مـی ده میان عناصر یک سیسـتم تمرکـز   روش بر ترتیب و جهت روابط پیچی
این روش تفسیري است؛ بـدین معنـا کـه براسـاس قضـاوت خبرگـان تصـمیم گرفتـه         
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همچنین ساختاري اسـت،   شود که کدام متغیرها، چگونه با هم ارتباط داشته باشند. می
طات، ین معنا که ساختاري کلی از یک مجموعه پیچیده از متغیرها را براساس ارتباه اب

ین معنا که روابط ویـژه متغیرهـا   ه اي است؛ بمدلساز روشو هم یک  کند یماستخراج 
در اجـراي تکنیـک    .]23[ دهـد  یمو همچنین ساختار کلی را در یک مدل گرافیکی نشان 

ISM  شناسایی شـده و   مسئلههفت مرحله باید انجام شود. نخست معیارهاي مرتبط با
آیــد. پــس از آن مــاتریس دسترســی  مــی بــه دســت SSIM 26مــاتریس عناصــرســپس 

شــود. در ادامــه  ر مرحلــه بعــد ســازگار مــیو د و نهــایی اســتخراج شــده 27RMاولیــه
نهایـت ترسـیم مـدل و تعیـین معیارهـاي       عناصر مـاتریس دسترسـی و در   بندي سطح

  .]118-116صص ، 21[ گیرد کلیدي صورت می
  

  )EA( اي فازي تحلیل توسعه روش -3-2
راحـل چرخـه عمـر و معیارهـاي کلیـدي در ایـن پـژوهش از روش        تعیین وزن م براي

فازي استفاده شده است. روش استفاده شـده در ایـن پـژوهش     )(EAاي  تحلیل توسعه
. چانـگ بـراي بـه دسـت     توسعه یافته اسـت  1996در سال  است که روش چانگهمان 

د سـاختار  بعـد از ایجـا   .ده اسـت کرآوردن وزن معیارها از اعداد فازي مثلثی استفاده 
گیرنـده   هاي مقایسات زوجی را باید با توجه به نظرات تصمیم ماتریس ،مراتبی سلسله

هاي موجـود بـراي تبـدیل     گیرندگان به دست آورد. سپس با استفاده از طیف یا تصمیم
هـایی بـا اعـداد     هاي مقایسات زوجی به مـاتریس  ماتریس ،مفاهیم زبانی به اعداد فازي

  شود.  فازي تبدیل می
تقریباً تمامی محاسبات مربوط به  ها محاسبه شود. ر ادامه باید سازگاري ماتریسد

گیرنده که در قالب ماتریس  اساس قضاوت اولیه تصمیم مراتبی بر فرایند تحلیل سلسله
ناسـازگاري در   خطـا و  هرگونـه پـذیرد و   شود، صورت می مقایسات زوجی ظاهر می

نتیجـه نهـایی بـه دسـت آمـده از       ،هـا  اخصهـا و شـ   مقایسه و تعیین اهمیت بین گزینـه 
اي است کـه سـازگاري را    وسیله 28IRسازد. نرخ ناسازگاري محاسبات را مخدوش می

هـاي حاصـل از    تـوان بـه اولویـت    دهد که تا چـه حـد مـی    مشخص ساخته و نشان می
 10/0سـازگاري کمتـر از   امقایسات اعتماد کرد. تجربه نشان داده است که اگـر نـرخ ن  

هـا بایـد    صـورت مقایسـه   گاري مقایسات قابل قبـول بـوده و در غیـر ایـن    ساز، باشد
 ،هـاي مقایسـات زوجـی    بعد از اطمینـان از سـازگاري مـاتریس    .]24[ دنشو دنظریتجد
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ها با هـم   باید ماتریس نخستجهت به دست آوردن وزن معیارها و مراحل چرخه عمر 
 1985دسی باکلی که در سـال  میانگین هنرابطه ها از  د. براي ادغام ماتریسنادغام شو

  .]218 ، ص6[ شود استفاده می ،پیشنهاد داده بود
  

  تاپسیس سلسله مراتبی فازيروش  -3-3
و  انـگ وهتوسط  بار نخستین آل که ایده حل راه به شباهت براساس بندي اولویت تکنیک

 AHPماننـد   معیـاره  چنـد  گیـري  تصـمیم  هـاي  روش از یکی شد، معرفی) 1981( 29یون
 برتـر،  گزینـه  انتخـاب ، مختلف هاي گزینه مقایسه و بندي رتبه براي تکنیکاین از  است.

بـراي   نخسـت  .]25[ شـود  مـی  اسـتفاده  آنهـا  بنـدي  گـروه  و ها گزینهبین فواصل  تعیین
بـا توجـه بـه     گیري فـازي  شوینده ماتریس تصمیممحصول  مختلف هاي طرحارزیابی 

معیارهـا بـه دو دسـته معیارهـاي      یکلـ  طـور بـه   شود. ارزیابی ساخته می هاي ویژگی
شـوند. بـراي معیارهـاي سـود بـاالترین مقـدار و بـراي         بندي مـی  هزینه و سود دسته

  معیارهاي هزینه عکس آن برقراراست. 
بـراي بـه دسـت آوردن وزن نهـایی     گیـرد.   مقیاس سازي انجام می یند بیافرسپس 

با اسـتفاده از   ر ارزیابیوزن هر معیا و وزن مراحل چرخه عمرمقدار  ،براي هر معیار
گیري موزون بـا   ماتریس تصمیم. آید میاي چانگ در بخش قبل به دست  تحلیل توسعه

سـپس بـا   عناصـر نرمـاالیز بـه دسـت آمـده و      ی در هر یـک از  یضرب فازي وزن نها
استفاده از اصل جمع فازي مقدار معیارهاي فرعی موجود در هر معیـار اصـلی جمـع    

ــی ــود،  زده م ــاره ش ــاسبردوب ــابی     اس ــی ارزی ــنج ویژگ ــدار پ ــازي مق ــع ف ــل جم اص
راه حل سپس آید.  هاي ماتریس قبلی به دست می فهاز مجموع مؤلEAi) ( محیطی زیست

 هـر  فاصـله  را یافتـه و  31FNISآل منفی فـازي  و راه حل ایده 30FPISآل مثبت فازي ایده

از شـاخص  ایـت  نه محاسـبه و در  فـازي  منفـی  آل ایـده  و مثبـت  آل ایده حل راه از گزینه
  .]216، ص 6[ شود ها استفاده می بندي گزینه شباهت براي رتبه

   

  هاي پژوهش یافته -4
محیطـی محصـوالت    زیسـت  آثـار بتوانند در کنتـرل میـزان    نکهیاامروزه مدیران براي 

تـر تولیـد    تا محصـول سـبز را بـا زمـان کمتـر و آسـان       تولیدي خود بهتر عمل نمایند
و کلیـدي و نیـز مراحـل     مـؤثر معیارهـاي   يبنـد  سـطح اي جز شناسـایی و   کنند، چاره
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(تعیـین روابـط   هـاي   پرسشـنامه آوري  پـس از جمـع  چرخه عمر محصول سبز ندارند. 
 مسـئله خبرگـان بـا مقایسـه زوجـی معیارهـاي       وسـیله  بـه بین معیارها) تکمیـل شـده   

ــه    مــاتریس خودتعــاملی ســاختاري تشــکیل شــده و ســپس مــاتریس دسترســی اولی
معیارهـا   يبنـد  سـطح به تعیین و ماتریس دسترسی نهایی  در ادامه. دشو یممحاسبه 
و مـدل   3محصـول شـوینده در جـدول     مـاتریس دسترسـی نهـایی   . شود یمپرداخته 

ISM  آورده شده است. 2در شکل  
  

  ماتریس دسترسی نهایی  3 جدول

j 
i 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

قدرت 
  نفوذ

1  1  0  1  1  1  1  *1 0  0  0  1  *1  0  8  

2  0  1  1  1  1  1  *1  0  0  0  1  *1  0  8  

3  0  0  1  1  0  1  *1  0  0  0  0  0  0  4  

4  0  0  1  1  1  1  *1  0  0  0  0  0  0  5  

5  0  0  0  0  1  1  *1  0  0  0  0  0  0  3  

6  0  0  0  0  0  1  1  *1  *1  0  *1  *1  0  6  

7  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  1  1  0  5  

8  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  2  

9  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  *1  0  3  

10  0  0  1  1  *1  *1  0  0  0  1  1  1  0  7  

11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  2  

12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  

13  1  1  *1  *1  *1  *1  0  0  1  0  *1  0  1  9  

  -  2  9  8  1  4  3  7  8  6  6  6  3  3  وابستگی

  نامنبع: محاسبات محقق
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  يریپذ انتقالن محصول با حذف روابط براي بهبود میزان سبز بود )ISMمدل (  2 شکل

  
ي بین معیارها و ارتباط معیارهاي سطوح رگذاریتأثروابط متقابل و  )ISM(در مدل 

ي ریـ گ میتصـم کـه موجـب درك بهتـر فضـاي      ی نشان داده شده اسـت خوب بهمختلف 
قسـمت مـدل) بیشـترین     نیتر نییپا. معیارهاي سطح هشتم (دشو یممدیران  وسیله به

. شـود  یمـ سیسـتم دچـار تغییـر     آنهـا را بر سیستم دارنـد و بـا تغییـر     ریأثتارتباط و 
از تأثیرگـذاري کمتـري برخوردارنـد و بیشـتر     ، معیارهایی که در سطوح باالتر هستند

  .باشند یمتحت تأثیر سایر معیارها 
قدرت نفوذ و وابستگی معیارها در ماتریس دسترسی تعیین معیارهاي کلیدي  براي

وابسـتگی را بـراي متغیرهـاي مـورد      –نمـودار قـدرت    3 شکلشود.  نهایی تشکیل می
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) III( 34پیونـدي  ،)II( 33، وابسته)I( 32خودمختار چهارگانههاي  بررسی با توجه به گروه
   .دهد نشان می) IV( 35و مستقل

  

                  13  9  

  8      1و2              

    )III(          )IV(    10  7  

  6                  6  

  قدرت       5              4  7    

                      نفوذ         

  4              3و5      

    )II(        9  )I(      3  

  11            8      2  

12                    1  

9  8  7  6  5  4  3  2  1    

  میزان وابستگی

  )MICMACوابستگی، نمودار ( –نمودار قدرت   3شکل 

  
بنـدي   که در سـطح  شود یم، مالحظه پژوهشبا توجه به نتایج به دست آمده در این 

) 8( کردن انبار محیطی محصول سبز، معیارهاي زیست آثاربر  مؤثرررسی عوامل و ب
قـدرت نفـوذ و وابسـتگی     ،هسـتند جزء معیارهاي خودمختار که ) 9و مصرف انرژي (

اتـالف   )،5( )، جداسازي ذرات ریز از درشت3( معیارهاي ترکیب موادو  دارندضعیفی 
قـدرت نفـوذ   داراي  که ي وابسته هستند) جزء معیارها12)، بازیافت نهایی (11(انرژي 

)، 4مخلـوط (  کـردن   خشـک معیار حـرارت دادن و   .باشند میضعیف و وابستگی قوي 
) در گـروه معیارهـاي   7ي نهایی (بند بسته)، 6ي (بند بستهتولید پودر با دانستیته باال و 

 ی هستند.این معیارها داراي قدرت نفوذ و میزان وابستگی باالی .رندیگ یمپیوندي قرار 
)، پسـمانده  2ها ( )، صابون و اسانس1ها ( نهایت معیارهاي نوع مواد شیمیایی و الکل در

که وابستگی ضعیف  )، در گروه معیارهاي مستقل هستند13)، دفع مواد غیرسمی (10(
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نـوع مـواد شـیمیایی و    با قدرت نفوذ بـاال ماننـد    معیارهاي. دارندو قدرت نفوذ باالیی 
)، تولیـد پـودر بـا    4( کـردن  خشـک )، حرارت دادن و 2( ها اسانسو ون )، صاب1ها ( الکل

) و دفــع مــواد 10( )، پســمانده7بنــدي نهــایی ( )، بســته6بنــدي ( دانســتیته بــاال و بســته
آوري  پـــس از جمـــع .شناســـایی شـــدند) جـــزء معیارهـــاي کلیـــدي 13غیرســـمی (
نــرخ ه خبرگـان و محاســب  وســیله بـه  شــده  تکمیـل هــاي مقایسـات زوجــی   پرسشـنامه 

تعیـین وزن معیارهـا مـورد     بـراي  1/0ناسـازگاري کمتـر از    ، با نـرخ آنهاناسازگاري 
ی بـا اسـتفاده از روش   نتیجه محاسبه وزن معیارهاي اصلی و فرعتحلیل قرار گرفتند. 

  ارائه شده است. 4در جدول  اي تحلیل توسعه
  

  ، فرعی و وزن نهاییوزن معیارهاي اصلی  4 جدول

  وزن نهایی  وزن معیارهاي فرعی  وزن معیارهاي اصلی

  340/0  انتخاب مواد اولیه
  ها مواد شیمیایی و الکل

  ها صابون و اسانس
99/0  
01/0  

336/0  
003/0  

  322/0  تولید
  مخلوط کردن  خشکحرارت دادن و 

  تولید پودر با دانستیته باال
89/0  
11/0  

287/0  
035/0  

  166/0  1  بندي بسته  166/0  توزیع
  168/0  1  اندهپسم  168/0  کاربرد

  004/0  1  دفع مواد غیرسمی  004/0  پایان عمر

  نامنبع: محاسبات محقق

  

 و آوري شـده  جمـع  گیـري  مـاتریس تصـمیم  هـاي   پرسشنامه نهایت با استفاده از در
 له قبل ارزیـابی هاي به دست آمده در مرح و وزنفازي مراتبی  تاپسیس سلسله روش

. نتـایج  ردگیـ  انجـام مـی  ورد مطالعـه  هاي محصول شوینده مـ  محیطی طرح زیست آثار
  آمده است. 5در جدول  هاي محصول شوینده ارزیابی طرححاصل از 

  

  ها ندي طرحب آل مثبت و منفی، شاخص نزدیکی، رتبه ایده حل راهها از  فاصله گزینه  5جدول

  ها رتبه گزینه
 شاخص نزدیکی

  (نسبی)
ها تا  فاصله گزینه

  آل منفی ایده
ها تا  فاصله گزینه

  آل مثبت یدها
مختلف  هاي طرح

  محصول
  )1طرح(  239/6  016/6  491/0  2
  )2طرح(  911/5  953/6  541/0  1

  نامنبع: محاسبات محقق
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  محصول شویندهمختلف هاي  محیطی طرحبندي عملکرد  رتبه  4 شکل

  
برتـر و  ) محصـول شـوینده، یـک محصـول     2طـرح (  5 جدول هاي یافته با توجه به

یعنی نقـاطی کـه   ، نقاط قابل بهبود 4 با توجه به نمودار در شکل همچنینبزتر است. س
چهـار  مربـوط بـه   ) محصـول شـوینده   1در طـرح ( دارنـد،   تـري  پایینعملکرد محیطی 

بهبـود  ) 2(طـرح  در  کاربرد و پایـان عمـر هسـتند و    انتخاب مواد اولیه، توزیع، ،مرحله
) 2طـرح (  عبارت دیگربه ، شود دیده میتولید فرایند مرحله در فقط عملکرد محیطی آن 

عملکـرد   ،تولیـد فراینـد  یـک مرحلـه   ) فقـط در  1و طرح (در چهار مرحله از چرخه عمر 
  .دارند يمحیطی بهتر

  

  و پیشنهادها گیري نتیجه -5
خصوص مـواد   هاي لوازم بهداشتی، ماهیت محصوالت به هایی نظیر شرکت در شرکت
شـوند و ضـایعات    از مواد شیمیایی تهیه میطور عمده  بهاي است که  گونه شوینده به

ناپـذیري را بـه    مربوط به این صنایع جزء ضایعات شیمیایی است که صـدمات جبـران  
ــد.  زیســت وارد مــی محــیط ــن روکن ــا    از ای نیــاز اســت کــه محصــوالت ناســازگار ب
ن ایـ در ایـن راسـتا، در    شناسـایی شـوند.  به بـازار  زیست قبل از تولید و ورود  محیط

بهداشـتی در   محیطـی محصـول   ارزیابی اثرات زیسـت عوامل مؤثر در  نخستپژوهش 
نهایــت  در شــدند. بنــدي شناســایی و ســطح  ISMروش اســتان قــزوین بــا اســتفاده از

)، حـرارت دادن و  2( هـا  اسـانس )، صـابون و  1هـا (  مـواد شـیمیایی و الکـل    ،معیارهاي
) و دفـع  10)، پسـمانده ( 7بنـدي (  بسته )،6)، تولید پودر با دانستیته باال (4( کردن خشک
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  شـرکت مـدیران   . بنـابراین شناسایی شـدند ) جزء معیارهاي کلیدي 13مواد غیرسمی (
طراحـی و   بـراي ي زیـ ر برنامـه ي مهم و ها يریگ میتصم زمانتولیدکننده این محصول 

محیطی آن باید هفت معیار مـذکور   زیست آثارتولید محصول سبز و همچنین ارزیابی 
ها با نتایج پژوهش کهلـر   مواد شیمیایی و الکل ن معیارکلیدي بود قرار دهند. دنظرمرا 

وهش کهلـر و  با نتایج پـژ  ي نهاییبند بستهو نیز کلیدي بودن معیار  )2009و ویلدبوز (
همچنـین کلیـدي    مشـابهت دارد. ) 2012) و پژوهش کاپور و همکاران (2009ویلدبوز (

) 2001با نتـایج پـژوهش سـاتر و وان هـاف (    ضر در پژوهش حامانده بودن معیار پس
ي تولیدکننده لوازم ها کارخانهبا توجه به اینکه این پژوهش در  باشند. در یک راستا می

 هـا  کارخانـه به علت تعدد است،از این رو  شوینده استان قزوین انجام شده - بهداشتی
بـه   ی توجـه در این شهر و وجود انبوهی از ضـایعات و پسـماندهاي صـنعتی و خـانگ    

کـه تولیـد   ، زیرا یار مهم استدفع مواد غیرسمی در مرحله طراحی محصول بسمعیار 
نهایـت   بـوده و در  تـر  صـرفه مقـرون بـه    هزینه بازیافت و دفع نهایی کمتربا  محصول

دفع معیار . با این اوصاف کلیدي بودن کند پیدا میکاهش  ستیز طیمحمیزان آسیب به 
نتـایج مهـم    و ازو مـدیران ایـن صـنعت امـري منطقـی       مواد غیرسمی از نظر خبرگان

  پژوهش حاضر است.   
وجـه بـه شـاخص نزدیکـی     بنـدي بـا ت   حاصل از ایـن رتبـه  نتیجه نهایی  کلی طوربه 

) 1) بهتـر از عملکـرد محیطـی طـرح (    2دهد که عملکرد محیطـی طـرح (   نسبی نشان می
نوان گزینـه برتـر اسـت.    ) به ع2است. این امر دلیل اصلی و کلیدي براي انتخاب طرح (

پــس بــه مــدیران شــرکت تولیدکننــده لــوازم بهداشــتی مــورد مطالعــه اســتان قــزوین  
تولیـد ایـن محصـول     فراینـد در  )2شـود کـه بـراي سـبزتر شـدن طـرح (       پیشنهاد مـی 

 نسـبت بـه اصـالح   بایـد  همچنـین  بازنگري کرده و عوامل بازدارنـده را از بـین ببرنـد.    
کـه ایـن طـرح    ، زیـرا  تري صورت گیرد ریزي دقیق رنامهاساسی و ب هاي ) اقدام1طرح (

محیطـی بـاالتري دارنـد،     زیسـت  آثـار  کـه  عمـر کاربرد و پایـان   در سه مرحله توزیع،
توانـد   دهنده آن اسـت کـه ایـن طـرح مـی      محیطی ضعیفی دارد و این امر نشانعملکرد 

  محیطی باالیی داشته باشد. آثار مخرب زیست
شوینده با  -معیارهاي ارزیابی محصوالت بهداشتی این پژوهش از لحاظ شناسایی

و  )2009کهلـر و ویلـدبوز (   و همکاران،کنینگ ، )2012کاپور و همکاران (هاي  پژوهش
همچنین از لحاظ کاربرد مفهوم ارزیابی چرخه ) مشابه است. 2001ساتر و وان هاف (
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و منطق فازي با هاي ارزیابی و نیز استفاده از اعداد  عمر محصول در کنار دیگر روش
با توجـه   ) تشابه دارد.2015) و وانگ و همکاران (2013هاي چان و همکاران ( پژوهش
قبـل  هاي تولیدکننده لـوازم بهداشـتی    شرکتکه شود  هاي پژوهش پیشنهاد می به یافته

ها و شرایط محلـی تولیـد، مراحـل چرخـه عمـر و معیارهـاي        از انجام ارزیابی ویژگی
شـود   توصیه مـی مورد بررسی قرار بگیرد. همچنین  دقیق به طورخاص هر محصول 

گیـري ماننـد آنتروپـی     هـاي دیگـر تصـمیم    از روش ینـده هاي آ شمحققان در پژوهکه 
عـالوه بـر عملکـرد محیطـی،     ده و نیـز  کـر اسـتفاده  شانون براي تعیین وزن معیارهـا  

   عملکرد اقتصادي و اجتماعی محصول را هم مورد مطالعه قرار دهند.
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