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چکیده
 روش تحقیق حاضر از نظر هدف. استAHP/TOPSISهدف این پژوهش تصمیم گیری در مورد گزینههای بهبود محیط زیست در فرایند رنگ آمیزی به روش
 نفر از از افراد آشنا به فرآیند رنگ آمیزی محیط زیست بوده10 ، جامعه آماری این پژوهش. تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است،کاربردی بوده و بر حسب روش
 شبکه، در این راستا ابتدا گزینههای بهبود محیط زیست درفرآیند رنگ آمیزی از مطالعات کتابخانه ای. با میانگین هندسی یک پرسشنامه واحد بدست آمد.اند
 ساخته شده از روشAHP  سپس دادههای مورد نیاز جهت مقایسات زوجی در جداول. کتب التین بدست آمده اند، مقاالت علمی، پایگاههای داده علمی،اینترنت
 فرمول بندی شد و با استفاده از یک روش ترکیبی از فرایند سلسله مراتبی، به صورت یک مدل تصمیم گیری چندشاخصه، مسئله برآورد.میدانی جمع آوری شدند
 استفاده،( حل شد و گزینهها اولویت بندی شدند که عبارتند ازTOPSIS) ( و روش تکنیک اولویت بندی بر اساس شباهت به راه حل ایده آلAHP) تحلیلی
 استفاده، روشهای جدید عمل آوری پوششها در اولویت سوم، استفاده از رزینهای جدید ساخته شده از گیاهان در اولویت دوم،از رنگهای پودری در اولویت اول
. و استفاده از رنگهای پایه آب بجای پایه حالل در اولویت پنجم قرار گرفتند،از ترکیبات خشک کن جدید بجای کبالت در اولویت چهارم
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Abstract
The aim of this research was to evaluate options for improving the environment in the staining process is
AHP/TOPSIS. The purpose of the present study and in terms of methodology. The population of the study, 10
people were familiar with the coloring process environment. With an average unit after Geometric a
questionnaire was obtained. In this regard, the process of coloring options for improving the environment of
studies, library, Internet, scientific databases, scientific literature, latin literature were obtained. Then the
required data for paired comparisons in tables made of AHP been collected. It is estimated, for a multi-criteria
decision-making models, was formulated and using a combination of analytic hierarchy process (AHP) and
prioritization techniques based on similarity to ideal solution (TOPSIS) was solved and prioritize options that
include Azkh, the use of powder coatings in the first place, the new resins made from plants the second priority,
third priority of new methods of curing coatings, the use of new compounds instead of Cobalt dryer in the
fourth priority, and using water-based dyes were used for a solvent in the fifth priority.
Keywords:
“Environment” , “AHP” , “TOPSIS” , “paint”, “radiation VOC”
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فنهای تخلیه و سیستم گرمایش است .مطالعات بر روی تابشهای
 ،VOC4نوعاً بر محدودیتهای تابش مواد مضر از طریق فرآیندهای
ساخت در جو متمرکز بوده است ( .)OJ, 2009; OJ, 2010برای
فرآیندهای رنگ آمیزی و تکمیل این امر عموماً به معنای برآورده
ساختن حد نرخ تابش از پیش توصیف شده یا استفاده از یک تکنیک
کاربردی پذیرفته شده است .سازندگان اروپایی که رنگهای بر پایه آب
را جایگزین رنگهای بر پایه حالل کرده اند تا از الزام به استفاده از
تجهیزات کنترل آلودگیها اجتناب ورزند ،باید مقررات قانونی  EU5را
در نظر گیرند .در آمریکا ،برآورد شده است که رنگ بر پایه آب زیست
سازگارتر %85 – 80 ،تقاضاها را شامل میشود ( Kudronowicz
 .)and Sum, 2012نیاز به انجام براوردهای محیطی ،با فشار
فزآینده افکار عمومی و مقررات قانونی ،افزایش مییابد .بنابراین ،چالش
اساسی ،کار کردن بر روی برگشت تدریجی روندهای تولید و مصرفی
است که بر خالف اصول طراحی مهندسی و حفاظت محیط زیستی
هستند .نگرانیهای محیط زیستی همراه با مالحظات اقتصادی برای
تولید پاک تر ،شرکتها را به استفاده از روشها و فن آوریهای ساخت
نوین و افزایش در تقاضا برای فن آوریهای تولید پاک تر از نظر محیط
زیست ،تشویق میکند .فرآیند رنگ آمیزی در ساخت دیگهای بخار
گرمایشی ،انرژی بر و مواد بر است .از میان همه فرایندهای ساخته دیگ
بخار ،این روش بیشترین سهم را در تابشهای محیط زیستی دارد.
نگرانیهای محیط زیستی همراه با مالحظات اقتصادی برای فن
آوریهای پاک تر منجر به گذار از پوششهای رنگ بر پایه حالل به
پوششهای رنگ بر پایه آب به پوششهای رنگ پودری در دهه گذشته
به هدف کاهش تابشهای  VOCو کم کردن نیاز به تجهیزات کاهش
آلودگی شده است.

 -1مقدمه
فرایند رنگ آمیزی در ساخت دیگهای بخار گرمایشی ،انرژی بر و مواد
بر است .از میان همه فرایندهای ساخته دیگ بخار ،این روش بیشترین
سهم را در تابشهای محیط زیستی دارد .نگرانیهای محیط زیستی
همراه با مالحظات اقتصادی برای فن آوریهای پاک تر منجر به گذار
از پوششهای رنگ بر پایه حالل به پوششهای رنگ بر پایه آب به
پوششهای نیاز به انجام براوردهای محیطی ،با فشار فزاینده افکار
عمومی و مقررات قانونی ،افزایش مییابد .بنابراین ،چالش اساسی ،کار
کردن بر روی برگشت تدریجی روندهای تولید و مصرفی است که بر
خالف اصول طراحی مهندسی و حفاظت محیط زیستی هستند.
نگرانیهای محیط زیستی همراه با مالحظات اقتصادی برای تولید
پاکتر ،شرکتها را به استفاده از روشها و فن آوریهای ساخت نوین و
افزایش در تقاضا برای فن آوریهای تولید پاکتر از نظر محیط زیست،
تشویق میکند .تالش هایی برای تحلیل بهبود محیط زیستی با استفاده
از روشها یا ابزارهای مختلف صورت گرفته است .این تالشها ،تولید
گزینههای بهبود دهنده را برای فرایندهای تولید و همچنین در مراحل
ساخت ،خدمات ،نگه داری و حذف تسهیل میکند .ارزیابی چرخه عمر1
) ،(LCAچنین روشی است ،که میتواند برای شناسایی هزینههای
محیط زیستی ای به کار رود که از یک محصول در مراحل مختلف
چرخه عمرش حاصل میشوند ( Ishi, 1995; Papasavva et
.)al., 2002; Thorn et al., 2011; Chiu et al., 2012
 ،LCAهمه جریانهای انرژی و ماده ،از جمله گزینههای جلوگیری از
آلودگی ،در همه مراحل ساخت ،استفاده و انتهای عمر یک محصول را
در نظر میگیرد .این پژوهش ،که بر پایه یک موردپژوهی صنعتی است،
احتماالت موجود برای بهبودهای محیط زیستی را در فرایند رنگ آمیزی
برای ساخت دیگهای بخار گرمایی مرکزی ،کشف میکند .هدف این
مطالعه ،شناسایی فرصتها برای جلوگیری یا محدود سازی تاثیرات
محیط زیستی فرایند رنگ آمیزی است .مسئله برآورد ،به صورت یک
مدل تصمیم گیری چند شاخصه ،فرمول بندی شد و با استفاده از یک
روش ترکیبی از فرایند سلسله مراتبی تحلیلی ) (2AHPو روش
تکنیک اولویت بندی بر اساس شباهت به راه حل ایده آل
) (3TOPSISحل می شود AHP .برای تعیین ضرایب وزنی الزم
به کار می رود .رتبه بندی جایگزینها با استفاده از  TOPSISانجام
می شود .این برآورد ،مزایای یک فن آوری پاک ،بدون آلودگی را بیان
میکند که به صورت موثر ،استفاده از حاللهای خطرناک را حذف
میکند و از تولید تشعشعات آلی فرّار و زباله جامد خطرناک جلوگیری
میکند .نتایج نشان میدهند که مناسب ترین گزینه بهبودی که باید در
شرکت مورد نظر اجرا شود ،یک کارگاه رنگرزی مجهز به تامین هوا،

-2روش انجام تحقیق
از آن جایی که نتایج حاصل از این تحقیق مبنای توصیه و پیشنهاداتی
برای صنایع رنگ میباشد ،لذا میتوان این پژوهش را از لحاظ هدف،
کاربردی به شمار آورد که میتواند در جهت ارتقاء و بهبود کیفیت این
صنایع مورد استفاده قرار گیرد .همچنین این تحقیق به لحاظ اجرا
توصیفی  -پیمایشی میباشد .خبرگان منتخب از جامعه آماری در این
پژوهش شامل  10نفر از افراد آشنا به رنگ آمیزی محیط زیست
میباشد .در این پژوهش جمع آوری دادهها به روش کتابخانهای از منابع
کتابخانهای و اینترنتی شامل کتب ،مقاالت و مطالعات موردی ،و از
روش میدانی ،از طریق پرسشنامه صورت میگیرد .ابتدا  10نفر از افراد
آشنا به رنگ آمیزی محیط زیست پرسشنامه را پر کردند و بعد با میانگین
هندسی یک پرسشنامه واحد ایجاد شد.

1

Volatile Organic Compound
European Union

Life Cycle Assessment
Analytical Hierarchy Process
3
Technique For Order Preference By Similarity To
Ideal Solution
2
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شکل ( :)1روش شناسی
𝟏، 𝒂𝒊𝒋 = 𝒂−
= )𝒋 = 𝒊( ; 𝒋𝒊

برای ارزیابی اهمیت نسبی ضوابط ،ساعتی ( 6)2008 ،1980یک تعیین
کمیت در مقیاس اندازه گیری «یک به نه» زبانی پیشنهاد شد که در
آن aij=1 ،داللت بر این دارد که ضوابط  iو  jبه یک اندازه مهم
هستند i -2 ،اندکی مهم تر از  jاست -3 ،اهمیت متوسط -4 ،بیش از
متوسط -5 ،قوی -6 ،بیش از قوی -7 ،خیلی قوی یا اثبات شده-8 ،
خیلی خیلی قوی -9 ،بی نهایت .مقدار  aij=1/5نشان میدهد که
ضابطه  jبه شدت مهم تر از  iاست و  aij=1/9نشان میدهد که
ضابطه  jبی نهایت مهم تر از  iاست .ماتریس ( A=[aij]nxnمعادله
( ،))1که در آن n ،نشان دهنده تعداد صفات یا ضوابط است ،از طریق
مجموعهای از مقایسههای دو به دو ضوابط با استفاده از مقیاس اصلی
حاصل میشود.

)Saaty (1980, 2008

𝒏𝟏𝒂
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𝟏
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()1

= CIبیشینه ویژه مقدار ماتریس اولویتها
– (λmax-n)/(n-1); λmax
()2

6
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منفی ایده آل (معادالت ( ))9( – )8را تعیین می شود.

روند محاسبه برای درجه سازگاری تصمیم سازان به صورت زیر است
(:)Dahlgaard et al., 2002
• ستونهای ماتریس اصلی را در اولویتهای (وزنهای نسبی )wj
درایهها ضرب می شود.
• جمع سطر ماتریس جدید را محاسبه می شود.
• مجموع سطری را بر اولویتها (وزنهای نسبی  )wjدرایهها تقسیم
می شود.
• میانگین اعداد جدید را محاسبه می شود (این میانگین ،یک براورد
از .)λmax
• نسبت سازگاری ) (CRرا با استفاده از  CIو ( RCIشاخص
سازگاری تصادفی) ( )Putrus, 1990و فرمولهای ارائه شده در
معادله ( )3اندازه گیری می شود.
• سازگاری ماتریس مقایسه دو به دو را بررسی می شود.
CR=CI/RCI; RCI =1.99·(n-2)/n

()6

()8

) 𝐴− = (𝑣1− ،𝑣2− ، … ،𝑣𝑛−
برای ضوابط سود ) 𝑗𝑖𝑣(min
𝑚 𝑖 = 1،2، … ،
= 𝑣𝑗+
برای ضوابط هزینه ) 𝑗𝑖𝑣 (max
𝑚 𝑖 = 1،2، … ،
{

• فواصل اقلیدسی جایگزینها را با جواب مثبت ایده آل
جواب منفی ایده آل ( dj-معادله ( ))10محاسبه می شود.

dj+

و

𝑛
2

𝑑𝑖+ = √∑(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗+ ) ; 𝑑𝑖−

()10

𝑗=1
𝑛
2

) = √∑(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗−
𝑗=1

• نزدیکی نسبی  RCهر جایگزین را به جواب ایده آل محاسبه می
شود (معادله (.))11
()11

𝑚

) 𝑅𝐶𝑖 = 𝑑𝑖− ⁄(𝑑𝑖+ + 𝑑𝑖−

• جایگزینها را مطابق با  RCرتبه بندی می شود .بهترین مورد،
موردی با بزرگترین  RCاست.

2
𝑗𝑖𝑥 ∑√𝑛𝑖𝑗 = 𝑥𝑖𝑗 ⁄
𝑛 ; 𝑖 = 1، 2 ، … ،
𝑖=1

-3نتایج
گام نخست معیارهای اصلی انتخاب شده است .معیارهای اصلی عبارتند
از :عوامل فیزیکی  ,عوامل شیمیایی و عوامل ارگونومیک .هریک از
این معیارها از تعدادی زیرمعیار تشکیل شده است .در این پژوهش 5
گزینه انتخاب شده و در نهایت با تکنیک  TOPSISاولویت بندی
میشود .همچنین معیارها و زیرمعیارهای پژوهش و نیز گزینهها با
اندیس عددی بصورت جدول ( )1و جدول ( )2نامگذاری شدهاند تا در
جریان تحقیق به سادگی قابل ردیابی و مطالعه باشد .در این پژوهش
برای تعیین وزن شاخصهای مدل از تکنیک تحلیل سلسهمراتبی
) (AHPاستفاده شده است .الگوی سلسلهمراتبی مدل با استفاده از
تکنیک  AHPو  TOPSISدر شکل ( )2ترسیم شده است.

• ماتریس تصمیم به هنجارشده وزنی را به همان صورتی که
در معادله ( )5داده شده است ،محاسبه می کنیم ،که در آنvij ،
به صورت وزنی به هنجار میشود wj ،وزن صفت یا ضابطه  jام
است.
𝑛

()5

()7

برای ضوابط سود ) 𝑗𝑖𝑣(max
𝑚 𝑖 = 1،2، … ،
= 𝑣𝑗+
برای ضوابط هزینه ) 𝑗𝑖𝑣 (min
𝑚 𝑖 = 1،2، … ،
{

()9

اگر  CRکمتر از  0.1باشد ،آنگاه ماتریس قضاوت ،سازگار است،
وگرنه مقایسههای دو به دو باید دوباره ارزیابی شوند (فرایند وزنی کردن
از ابتدا شروع میشود).
نویسندگان ،یک بسط گروهی از  AHPرا برای ایجاد وزنهای
ضوابط اعمال کردند (جدول  1را ببینید) که توسط بریندزا ()2006
پیشنهاد شده است.
مرحله  ،4جایگزینها را رتبه بندی میکند TOPSIS .برای
غلبه بر مسئله درجه بندی اعمال میشود و مراحل زیر باید در نظر
گرفته شوند:
• یک ماتریس تصمیم بسازید  ،X=[xij]mxnکه در آن m ،تعداد
جایگزینها و  nتعداد ضوابط است.
• بردار وزنهای ضوابط  wjرا ایجاد کنید ،که در آن j ،شاخص
ضوابط است.
• ماتریس تصمیم به هنجار شده ( N=[nij]mxnمعادله ( ))4را برای
تبدیل صفتهایی با ابعاد مختلف به صفات دو بعدی ،که امکان مقایسه
بین صفات را فراهم میآورد ،محاسبه می شود.
)(4

) 𝐴+ = (𝑣1+ ،𝑣2+ ، … ،𝑣𝑛+

𝑖 ;𝑣𝑖𝑗 = 𝑤𝑗 · 𝑛𝑖𝑗 ; ∑ 𝑤𝑗 = 1
𝑗=1

𝑗 ;𝑚 = 1، 2، … ،
𝑛 = 1، 2، … ،
• جواب  A+مثبت ایده آل (معادالت ( ))7( – )6و جواب A
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به صورت دو به دو مقایسه شوند .بنابراین اگر در یک خوشه  nعنصر

جدول ( :)1معیارها و زیرمعیارها

نماد

معیار اصلی

C1

عوامل
فیزیکی

C2

عوامل
شیمیایی

C3

عوامل
آرگونومیک

نماد
C11
C12
C13
C21
C22
C23
C31
C32
C33

زیر معیار
رطوبت
گرما و سرما
پرتوها
سموم سیستمیک
التهاب آور محرک
مواد بیهوشی آور و
مخدر
خستگی
فیریولوژی
بیومکانیک

)𝑛(𝑛−1

وجود داشته باشد  2مقایسه صورت خواهد گرفت .چون سه
معیار وجود دارد بنابراین تعداد مقایسههای انجام شده برابر است با:
)𝑛(𝑁 − 1) 3(3 − 1
=
=3
2
2
بنابراین 3مقایسه زوجی از دیدگاه گروهی از خبرگان که  10نفر
میباشند انجام شده است و با استفاده از تکنیک میانگین هندسی دیدگاه
خبرگان تجمیع گردیده است .ماتریس مقایسه زوجی حاصل از تجمیع
دیدگاه خبرگان در جدول( )3ارائه شده است.
جدول ( :)3ماتریس مقایسه زوجی معیارهای اصلی

جدول( :)2گزینه ها

نماد

گزینه

A1

استفاده از ترکیبات خشک کن جدید بجای کبالت

A2

استفاده از رزینهای جدید ساخته شده از گیاهان

A3

استفاده از رنگهای پایه آب یجای پایه حالل

A4

روشهای جدید عمل آوری پوشش ها

A5

استفاده از رنگهای پودری

گام بعدی محاسبه میانگین هندسی هر سطر برای تعیین وزن معیارها
است .به همین ترتیب میانگین هندسی سایر سطرها محاسبه میشود.
سپس مجموع میانگین هندسی تمامی سطرها محاسبه میشود .با
تقسیم میانگین هندسی هر سطر بر مجموع میانگین هندسی سطرها
مقدار وزن نرمال بدست میآید که به آن بردار ویژه نیز گفته میشود.
در این تحقیق با وارد کردن میانگین هندسی در نرم افزار expert
 choiceمعیارها وزن دهی و نمودار اولویت بندی معیارها استخراج
میشود .براساس شکل ( )2بردار ویژه اولویت معیارهای اصلی به صورت
 W1خواهد بود.

0/501
0/285

=W1

0/214

شکل ( :)3نمایش گرافیکی اولویت معیارهای اصلی

براساس بردار ویژه بدست آمده:
معیار عوامل فیزیکی با وزن نرمال شده  0/501از بیشترین اولویت
برخوردار است .معیار عوامل شیمیایی با وزن مشابه  0/285در اولویت
دوم قرار دارد .معیار آرگونومیک با وزن نرمال  0/214در اولویت سوم
قرار دارد .نرخ ناسازگاری مقایسههای انجام شده  0/002بدست آمده
است که کوچکتر از  0/1میباشد و بنابراین میتوان به مقایسههای
انجام شده اعتماد کرد.
• مقایسه و تعیین اولویت زیرمعیارها
در گام دوم از تکنیک  AHPمجموعه زیرمعیارهای مربوط به هر معیار

شکل ( :)2معیارها و زیر معیارها و گزینههای تحقیق

• تعیین اولویت معیارهای اصلی براساس هدف
برای انجام تحلیل سلسلهمراتبی نخست معیارهای اصلی براساس هدف
بصورت زوجی مقایسه شدهاند .تکنیک  AHPیک تکنیک رتبهبندی
است و رتبهبندی در این تکنیک براساس مقایسههای زوجی صورت
میگیرد .مقایسه زوجی بسیار ساده است و تمامی عناصر هر خوشه باید
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به صورت زوجی در خوشه مربوط به خود مقایسه و تعیین اولویت شده
است .خالصه نتایج مقایسه زوجی زیرمعیارهای هر خوشه به تفکیک
ارائه شده است.
• تعیین اولویت زیرمعیارهایهای عوامل فیزیکی
محاسبات انجام شده برای تعیین اولویت زیرمعیارهای عوامل فیزیکی
در جدول ارائه شده است.

•

تعیین اولویت زیرمعیارهای عوامل آرگونومیک

محاسبات انجام شده برای تعیین اولویت زیرمعیارهای عوامل
آرگونومیک در جدول ( )6ارائه شده است.
جدول ( :)6تعیین اولویت زیرمعیارهای عوامل آرگونومیک

جدول ( :)4تعیین اولویت زیرمعیارهای عوامل فیزیکی

شکل ( :)6تعیین اولویت زیرمعیارهای عوامل آرگونومیک

بیشترین اولویت مربوط به خستگی با وزن  0/535است .معیار
فیزیولوژی با وزن 0/294از در اولویت دوم قرار دارد .معیار بیومکانیک
با وزن نرمال  0/171در اولویت سوم قرار دارد .نرخ ناسازگاری
مقایسههای انجام شده  0/06بدست آمده است که کوچکتر از 0/1
میباشد و بنابراین میتوان به مقایسههای انجام شده اعتماد کرد.
• وزن نهایی معیارها
در این گام اولویت نهائی محاسبه میشود .نتایج مقایسه زیرمعیارهای
تحقیق و اوزان مربوط به آنها ماتریس  W2را تشکیل میدهد .برای
تعیین اولویت نهائی گزینهها با تکنیک  AHPکافیست وزن شاخصها
براساس هر معیار ) (W2در وزن معیارهای اصلی ) (W1ضرب شود.
با دردست داشتن وزن هریک از معیارهای اصلی ) (W1و زیرمعیارها
) (W2وزن هریک از گزینهها محاسبه میشود .در اینجا با وارد کردن
میانگین هندسی مربوط به هر شاخص،عملیات فوق در نرم افزار
 Expert choiceانجام شده و نتایج محاسبات انجام شده و اوزان
مربوط به هر گزینه در شکل ( )7آمده است:

شکل ( :)4تعیین اولویت زیرمعیارهای عوامل فیزیکی

براساس بردار ویژه بدست آمده :بیشترین اولویت مربوط به معیار
رطوبت با وزن  0/472است .معیار گرما و سرما با وزن نرمال  0/326در
اولویت دوم قرار دارد .معیار پرتوها با وزن نرمال  0/202در اولویت سوم
قرار دارد .نرخ ناسازگاری مقایسههای انجام شده  0/07بدست آمده
است که کوچکتر از  0/1میباشد و بنابراین میتوان به مقایسههای
انجام شده اعتماد کرد.
تعیین اولویت زیرمعیارهای عوامل شیمیایی
•
محاسبات انجام شده برای تعیین اولویت زیرمعیارهای عوامل شیمیایی
در جدول ( )5ارائه شده است.
جدول ( :)5تعیین اولویت زیرمعیارهای عوامل شیمیایی

شکل ( :)5تعیین اولویت زیرمعیارهای عوامل شیمیایی

براساس بردار ویژه بدست آمده :بیشترین اولویت مربوط به معیار سموم
سیستمیک با وزن  0/453است .معیار التهاب آور محرک با وزن نرمال
 0/400در اولویت دوم قرار دارد .معیار مواد بیهوشی آور و مخدر با وزن
نرمال  0/147در اولویت سوم قرار دارد .نرخ ناسازگاری مقایسههای

شکل ( :)7تعیین اولویت نهائی گزینهها در اکسپرت چویس

انجام شده  0/02بدست آمده است که کوچکتر از  0/1میباشد و
بنابراین میتوان به مقایسههای انجام شده اعتماد کرد.
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انتخاب بهترین راهکار با تکنیک TOPSIS
•
در این پژوهش برای انتخاب بهترین راهکار از تکنیک تاپسیس استفاده
شده است .تکنیک  TOPSIS7بوسیله هوانگ و یون 8به سال 1981
پیشنهاد شد .این روش یکی از بهترین روش های تصمیمگیری چند
معیاره برای انتخاب بهترین راهکار است .بهترین راهکار روشی است که
بیشترین فاصله را از عوامل منفی و کمترین فاصله را از عوامل مثبت
داشته باشد .در این مطالعه از  9شاخص برای تصمیمگیری استفاده شده
است و به اولویتبندی  5گزینه براساس شاخصهای مورد بررسی
پرداخته شده است.
شناسائی معیارها و گزینهها
•

گام سوم :تهیه ماتریس بیمقایس موزون
در گام سوم باید ماتریس بیمقیاس ) (Nبه ماتریس بیمقیاس موزون
) (Vتبدیل شود .برای بدست آوردن ماتریس بیمقیاس موزون باید
اوزان شاخصها را داشته باشیم .وزن هر یک از شاخصها با استفاده از
تکنیک  AHPمحاسبه شده است که در نمودار  5-4مشاهده میشود.
به این منظور ماتریس بیمقیاس شده را در ماتریس مربعی )(Wnxn
که عناصر قطر اصلی آن اوزان شاخصها و دیگر عناصر آن صفر است
ضرب میکنیم .ماتریس حاصل را ماتریس بیمقیاس شده موزون گویند
و با  Vنشان داده میشود( .مومنی و شریفی)153 :1389 ،
V = N × Wnxn
نتیجه این محاسبه در جدول ( )9خالصه شده است:

گام اول :شاخصهای اصلی (معیارها) و گزینهها با استفاده از ادبیات
پژوهش شناسائی گردیدهاند .بنابراین ماتریس امتیازدهی گزینهها
براساس معیارها (ماتریس تصمیم) تشکیل شده است .برای امتیازدهی
گزینهها براساس هر معیار استفاده شده است .در اینجا  10کارشناس به
روش لیکرت نه گانه پرسشنامه را پر نموده اند .ماتریس تصمیم در
جدول ( )7ارائه شده است.

جدول ( :)9ماتریس بیمقیاس شده موزون

جدول ( :)7ماتریس تصمیم

گام چهارم :محاسبه ایدهآلهای مثبت و منفی
در این گام برای هر شاخص یک ایدهآل مثبت ) (A+و یک ایدهآل
منفی ) (A-محاسبه میشود .در تصمیمگیری حاضر دو شاخص از نوع
منفی است و سایر شاخصها از نوع مثبت هستند .اکنون باید ایدهآلهای
مثبت و منفی را برای هر شاخص بدست آورد .بنابراین مقدار ایده آل
مثبت و منفی برای این موقعیت تصمیم گیری به قرار زیر است:
V
+
V
-

گام دوم :تهیه ماتریس بیمقایس شده
در گام دوم بیمقیاس سازی ماتریس تصمیمگیری با نورم صورت گرفته
است .اگر هر درایه ماتریس بیمقیاس شده را با  Nو هر درایه آن را با
 nijنشان میدهند .هر  nijبا تقسیم درایه متناظر در ماتریس اولیه بر
جذر مجموع مربعات عناصر ستون متناظر و بهصورت زیر محاسبه
میشود:

aij
2
ij

m

a

0.1
53
0.0
95

0.0
46
0.0
38

0.0
62
0.0
42

0.0
80
0.0
55

0.0
71
0.0
39

0.0
23
0.0
19

0.0
56
0.0
43

0.0
31
0.0
23

0.0
19
0.0
12

گام پنجم :محاسبه فاصله هر گزینه از ایدهآلهای مثبت و
منفی
خروجی نرم افزار  TOPSISبرای این معادالت به صورت جدول ()10
است:

= nij

جدول ( :)10محسبات  d+و d-

A1
A2
A3
A4
A5

1

بنابراین برونداد نرم افزار  TOPSISبرای ماتریس بیمقیاس شده N
به صورت زیر است:
جدول ( :)8ماتریس تصمیمگیری بیمقیاس شده

+D
0.063771
0.047467
0.064759
0.055412
0.031275

-D
0.029678
0.035563
0.022833
0.039156
0.06434

گام ششم :محاسبه راهحل ایدهآل
در این گام میزان نزدیکی نسبی هر گزینه به راهحل ایدهآل حساب
میشود .برای اینکار از فرمول زیر سود میبریم:
*
) CL i = di /( di + di+
مقدار  CLبین صفر و یک است .هرچه این مقدار به یک نزدیکتر باشد
راهکار به جواب ایدهآل نزدیکتر است و راهکار بهتری میباشد .این
7
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کاتالیزورهایی هستند که برای خشک کردن رنگ بکار میروند که به
عنوان خشک کن شناخته میشوند خشک کن ها کمپلکسهای
شیمیایی هستند که با تسریع سرعت و تشکیل اتصاالت عرضی بین
رنگ پایهها به خشک شدن رنگ کمک میکنند و باعث کاهش مدت
زمان خشک شدن رنگ میشوند .عالوه بر مشکل  vocمساله دیگر
استفاده از کبالت به عنوان خشک کننده است ترکیبات کبالت معمول
ترین خشک کنندهها برای خشک کردن اکسیداسیونی رنگهای
الکیدی هستند.
 )5گزینه استفاده از رنگهای پایه آب بجای پایه حالل یعنی  A3در
اولویت آخر قرار میگیرد .رنگهای پایه آب جایگرین برای آستر و رنگ
رویه پایه حاللی هستند .ظهور رنگهای التکسی اولین قدم اصلی برای
دور شدن از پوششها ی پایه حاللی بود .این پوششها معموال شامل
باالی  ٪80وزنی آب و مقادیر کمی از حاللهای آلیمانند گلیکول اتر
میباشند.
 -4نتیجه گیری
در این پژوهـش با استفـاده از ترکیب تکنیــکهای
 AHP/TOPSISبرای دستیابی به هدف پژوهش که همان ارزیابی
و اولویت بندی گزینه های بهبود محیط زیست در فرایند رنگ آمیزی
بود این نتیجه حاصل گردید .استفاده از رنگ های پودری با وزن 0.673
از اهمیت باالتری از سایرگزینه ها قرار گرفته است و چهار گزینه دیگر
که عبارتند از  :استفاده از رزین های جدید ساخته شده از گیاهان  ،روش
های جدید عمل آوری پوشش ها  ،استفاده از ترکیبات خشک کن
جدید بجای کبالت  ،استفاده از رنگ های پایه آب بجای پایه حالل به
ترتیب با وزن های  0.318 ،0.414 ،0.428و  0.261در اولویت های
بعدی قرار گرفته بودند لذا استفاده از رنگ های پودر در فرآیند رنگ
آمیزی محیط زیست ،نیاز به تمرکز باالتری خواهد داشت .بر اساس
نظر خبرگان در این تحقیق گزینههای بهبود محیط زیست عبارتند از:
استفاده از ترکیبات خشک کن جدید بجای کبالت ،استفاده از رزینهای
جدید ساخته شده از گیاهان ،استفاده از رنگهای پایه آب یجای پایه
حالل ،روشهای جدید عمل آوری پوششها ،استفاده از رنگهای
پودری ،میباشد .بر اساس نتایج بدست آمده اولویت گزینههای بهبود
محیط زیست عبارتند از :استفاده از رنگهای پودری ،استفاده از
رزینهای جدید ساخته شده از گیاهان ،روشهای جدید عمل آوری
پوششها ،استفاده از ترکیبات خشک کن جدید بجای کبالت ،استفاده
از رنگهای پایه آب بجای پایه حالل .با توجه به نتایج بدست آمده در
مرحله اول جهت بهبود محیط زیست ،پیشنهاد میشود بر روی استفاده
از رنگهای پودری تمرکز کنند .با توجه به نتایج بدست آمده در مرحله
دوم جهت بهبود محیط زیست ،پیشنهاد میشود دوم بر روی استفاده از
رزینهای جدید ساخته شده از گیاهان تمرکز کنند .با توجه به نتایج
بدست آمده در مرحله سوم جهت بهبود محیط زیست ،پیشنهاد میشود
بر روی استفاده از روشهای جدید عمل آوری پوششها تمرکز کنند.
با توجه به نتایج بدست آمده در مرحله چهارم جهت بهبود محیط زیست،
پیشنهاد میشود بر روی استفاده از ترکیبات خشک کن جدید بجای
کبالت تمرکز کنند .با توجه به نتایج بدست آمده در مرحله پنجم جهت
بهبود محیط زیست ،پیشنهاد میشود بر روی استفاده از رنگهای پایه
آب بجای پایه حالل تمرکز کنند.

مقادیر در جدول ( )11آمده است:
جدول( :)11مقادیر  CLمحاسبه شده

بنابراین با توجه به مقادیر محاسبه شده مندرج در جدول ( )11میتوان
نتیجه گرفت:

شکل ( :)8وضعیت اولویت بندی گزینه های

 )1بهترین انتخاب استفاده از رنگهای پودری یعنی گزینه  A5است.
امروزه استفاده از رنگهای پودری باعث شده تا جایگزین مناسبی برای
رنگهای سنتی مایع در نظر گرفته شوند و روز به روز از اهمیت قابل
توجهای برخوردار شوند .یکی ار دالیل آن این است که در استفاده از
رنگهای پودری به هیچ نوع حاللی نیاز پیدا نخواهید کرد میتوان
گفت به غیر از وجود نداشتن حالل در آن نسبت به رنگهای مایع
آلودگی کمتری هم ایجاد کرده و باعث دوام و پایداری باالتری میگردد.
 )2گزینه استفاده از رزینهای جدید ساخته شده از گیاهان یعنی گزینه
 A2در جایگاه دوم قرار دارد .رزین طبیعی از گیاهان به دست میآید
بهتربن نمونه آن شیره درخت کاج است که بوی تند ترکیبات تربن را
دارد تعدادی از گیاهان دیگر نیز رزین تولید میکند و این مواد هزاران
سال است که مورد استفاده بشر قرار گرفته است.
 )3گزینه روشهای جدید عمل آوری پوششها  A4سومین انتخاب
مناسب میباشد .استفاده از پوششهای پایه آب و قابل عمل آوری با
فرابفنش به عنوان یک روش محیط زیستی خوب شناخته شده اند.
مهمترین مزیت سیستمهای عمل آوری شده با نور فرابنفش نبود
ترکیبات آلی فرار با رسوبات باقیمانده مونومر است .این موضوع باعث
میشود فرایند پوشش برای محیط کم خطرتر باشند.
 )4گزینه استفاده از ترکیبات خشک کن جدید بجای کبالت یعنی A1
در جایگاه چهارم قرار میگیرد .گستره ی وسیعی از افزودنیها با
کردهای خاص در رنگ وجود دارد .یکی از مهمترین این افزودنیها
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