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Abstract:
Purpose: Maintenance plays a key role in reducing costs, reducing machinery 
stoppage and increasing production capacity, improving quality and increasing 
productivity and reliability of machinery and thus achieving organizational goals. 
The main purpose of this research is to provide a framework for measuring and 
comparing the greenness of military industries.
Methodology: In order to achieve the goals and answer the research questions, this 
research was conducted in two steps. In the first step, by studying the scientific 
literature and acquaintance of experts familiar with environmental issues, green 
maintenance of military equipment and equipments, optimal indicators of green 
maintenance and maintenance strategies were identified based on the extracted main 
dimensions and based on preparation of the first questionnaire. After collecting 
expert opinions, 6 main criteria for localization were selected. In the second step 
fuzzy hierarchical analysis process method was used to prioritize these criteria.
Results: The results show that in the military industries, the criteria for using 
technology, equipment and machinery are less polluting for the environment, the 
criterion for controlling the production of hazardous gases such as ammonia and 
CO2, and the criteria for environmental training programs for employees. And the 
managers came in third.
Keywords: Green Maintenance, Military Equipment, Multi-criteria Decision 
Making, Fuzzy Hierarchical Analysis Process Method. 
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چکیده:

و  ماشین آالت  توقف  کردن  کم  هزینه،  کاهش  در  کلیدی  نقش  تعمیرات  و  نگهداری  پژوهش:  هدف 
افزایش ظرفیت تولید، کیفیت و باال بردن بهره وری و قابلیت اطمینان ماشین آالت و درنتیجه تحقق اهداف 
سازمانی دارد. هدف اصلی این پژوهش ارائه چارچوبی به منظور سنجش و مقایسه میزان سبز بودن صنایع 

نظامی می باشد.

گام  دو  در  پژوهش  این  پژوهش،  سؤال های  به  پاسخ  و  اهداف  تحقق  جهت  متدلوژی/روش شناسی: 
انجام شده است. در گام اول با مطالعه متون علمی و کسب نظر خبرگان آشنا به مسائل زیست محیطی، 
نگهداری و تعمیرات سبز تجهیزات و ادوات نظامی، شاخص های بهینه راهبردی نگهداری و تعمیرات سبز 
بر اساس ابعاد اصلی استخراج شده شناسایی و مبنای تهیه پرسشنامه اول قرار گرفت. پس از جمع آوری 
نظرات خبرگان 6 معیار اصلی بومی سازی و انتخاب شد. در گام دوم از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 

فازی به منظور اولویت بندی معیارهای مزبور استفاده شد.

از  استفاده  ترتیب معیارهای  به  نظامی  از آن است که در صنایع  نتایج تحقیق حاکی  نتایج پژوهش: 
اول، معیار کنترل میزان  برای محیط زیست رتبه  آلودگی کمتر  فناوری، تجهیزات و ماشین آالت دارای 
تولید گازهای خطرناکی چون آمونیاک و CO2 رتبه دوم و معیار برنامه های آموزشی محیط زیست برای 

کارکنان و مدیران رتبه سوم را کسب کردند.

واژه های کلیدی: نگهداری و تعمیرات سبز، تجهیزات و ادوات نظامی، تصمیم گیری چندمعیاره، 
روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی.
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1- مقدمه

با مطرح شدن بحث صنعت سبز، لزوم بهره گیری از منابع تولید انرژی نوین و همچنین استفاده از تکنولوژی های نوین در 
صنایع مطرح می شود. در زمینه منابع انرژی نوین استفاده و بهره گیری از منابع انرژی سبز از قبیل منابع بادی، سلول های 
خورشیدی، ذخیره سازهای انرژی و خودروهای برقده قابل اتصال به شبکه مطرح می باشد. منابع انرژی سبز باوجود مزایایی 

که دارند، دارای هزینه سرمایه گذاری باال و همچنین عدم قطعیت های زیاد می باشند ]1[.

انرژی سبز انرژی است که می توان آن را بدون تأثیرگذاری چندان بر محیط زیست آن را استخراج، تولید و یا مصرف کرد. 
سیاره ما دارای ظرفیتی طبیعی برای بازیابی است، بنابراین انرژی که آلودگی ناشی از آن از حد این توانایی فراتر نرود، 
ممکن است همچنان سبز نامیده شود. انرژی سبز زیرمجموعه ای از انرژی های تجدیدپذیر است و بیانگر آن منابع انرژی 
تجدیدپذیری است که بیشترین منافع زیست محیطی را ایجاد می کنند. سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا انرژی سبز 
را به عنوان برقی تعریف می کند که از منابع خورشیدی، بادی، زمین گرمایی، بیوگاز، بیوماس و منابع برق آبی کوچک با تأثیر 

کم زیست محیطی به دست آمده باشد ]2[.

عملیات تولید نقش اساسی در کاهش آثار زیست محیطی در مراحل مختلف چرخه عمر محصول از استخراج مواد تا تولید، 
استفاده و بازیافت دارند؛ بنابراین درک مسئولیت محیطی در زمینه تولید موجب دستیابی به مزیت رقابتی و افزایش سهم 
بازار از طریق فرآیند بهبود تأثیرات محیطی محصوالت می شود ]3[. مدیریت محیطی را تالشی برای حداقل سازی تأثیرات 
منفی محیطی محصوالت شرکت در سراسر چرخه ی عمر محصول تعریف کرده اند. این اقدام به دلیل فشارهای سازمانی، 

الزم االجرا به نظر می رسد و موجب افزایش کارایی منابع استفاده شده در مدیریت محیطی می شود ]4[.

از سوی دیگر صنعت سبز، به کلیه صنایعی گفته می شود که بر اساس ضوابط انتخاب در طول سال موردنظر به تشخیص 
سازمان حفاظت محیط زیست تالش قابل تقدیری در راستای حفظ محیط زیست انجام داده باشد. صنعت سبز در رشته های 
مختلف صنعتی از قبیل صنایع غذایی و دارویی، صنایع نساجی و پوشاک، صنایع شیمیایی و سلولوز، صنایع ماشین سازی 
و ساخت تجهیزات، صنایع کانی غیرفلزی، صنایع نفت، صنایع فلزی، معادن و فلزات، صنایع خودرو و نیرومحرکه، نیروگاه، 
صنایع برق و الکترونیک و صنایع کشاورزی، جایگاه خاصی دارد. همچنین صنایعی که د ر طول سال موردنظر یک یا چند 
مواد  بازیافت  راه اندازی سیستم  آلودگی،  کنترل  و  پاالیش  اصالح سیستم  یا  و  راه اندازی  و  نصب  مانند  اقداماتی  از  مورد 
زائد، جایگزینی انرژی های پاک، اخذ ISO 14000، سازگار کردن تولیدات با محیط زیست، ایجاد فضای سبز و حمایت از 
تنوع زیستی، کاستن از اثرات و ضایعات صنعت بر محیط زیست، کاستن از ضایعات در تولید، کاستن از آلودگی ها، کاستن 
و جلب  آموزش  و  راستای حفظ محیط زیست  در  قابل توجه  انجام هزینه  انرژی،  بازده مصرف  افزایش  یا  انرژی  از مصرف 
مشارکت مردمی در زمینه محیط زیست را انجام داده باشند در صنعت سبز فعال هستند. در همین راستا نقش مهندسان 
صنایع در گسترش رویکرد مسئولیت پذیری زیست محیطی همگرا با مسئولیت های اقتصادی اجتماعی و سازمان و هم چنین 
امکان تسهیم تجربیات موفق بسیار چشمگیر است. یک صنعت سبز واقعی باید ایمنی و سالمت شغلی را در کلیه مراحل 
و فرآیندهای تولید اعم از طراحی اولیه، ساخت، نگهداری، تأمین مواد اولیه، بازیافت و دفع مواد زائد و اخذ گواهینامه های 

استاندارد موردتوجه قرار دهند  ]5[.

عرصه رقابتی تجهیزات و ادوات نظامی را به سمت فعالیت های تجدید مهندسی در ساختار و سازمان خود سوق می دهد. 
امروزه با اوج گیری پیشرفت سریع فن آوری و گسترش اتوماسیون صنایع و افزایش تعداد ماشین آالت، حجم سرمایه گذاری 
در ماشین آالت و دارایی های فیزیکی سازمان ها رشد افزونی داشته است. باید دقت شود در کشورهای درحال توسعه ازجمله 
ایران در مسیر توسعه منابع تجدیدپذیر چالش های گوناگونی وجود دارد. یکی از این چالش های فقدان داشتن استراتژی 
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مناسب تعمیرات و نگهداری از تجهیزات و ادوات سبز است. اشاره به این نکته ضروری است که توجه به توسعه تجهیزات و 
ادوات کاماًل منطبق با جهت گیری های کلی و برنامه های باالدستی نظام جمهوری اسالمی ایران در خصوص نظام می باشد. 

یکی از هزینه های اساسی در این حوزه، هزینه نگهداری و تعمیرات است ]6[.

هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل مختلف انتخاب بهینه نگهداری و تعمیرات سبز تجهیزات و ادوات نظامی با استفاده 
از تکنیک MADM در صنایع نظامی است، در این پژوهش، مشخص می شود با استفاده از روش FAHP رتبه بندی عوامل 

مختلف انتخاب بهینه نگهداری و تعمیرات سبز تجهیزات و ادوات نظامی به چه صورت خواهد بود.

2- مبانی نظری پژوهش

2-1- نگهداری و تعمیرات1 

ناگهانی  خرابی  از  جلوگیری  هدف  با  و  برنامه ریزی شده  به صورت  معموالً  و  مشخص  به طور  که  فعالیت هایی  مجموعه   
ماشین آالت و تجهیزات انجام گرفته و با این کار قابلیت اطمینان و در دسترس بودن ماشین آالت افزایش می یابد، فعالیت های 
نگهداری نامیده می شوند و تعمیرات، شامل مجموعه فعالیت هایی که بر روی یک سیستم یا وسیله ای که دچار خرابی و 
یا ازکارافتادگی گردیده انجام می گیرد تا آن را به حالت آماده و قابل بهره برداری در جهت انجام وظیفه ای که به آن محول 
گردیده است بازگردانده شود. همچنین نگهداری و تعمیرات که به اصطالح از آن به عنوان "نت" یاد می شود عبارت است 
از مجموعه ای از فعالیت های مختلف که به منظور حفظ و بقای قطعات، تجهیزات و ماشین آالت و نیز صیانت از سرمایه ها و 
دارایی هایی که در صنعت به کار می رود، هست؛ تا حتی االمکان از بروز حوادثی که منجر به خرابی دستگاه ها و وقفه در فرآیند 

تولید و یا روند بهره برداری از تجهیزات و کارخانه ها مربوط می گردد، پیشگیری الزم به عمل آید ]7[.

2-2- اهداف سیستم های نگهداری و تعمیرات

- بیشینه کردن عمر مفید ماشین آالت، قابلیت اطمینان و اثربخشی کلی ماشین آالت.  

- اطمینان از حصول اقتصادی ترین شرایط بهره برداری از ماشین آالت و تجهیزات.  

- کمینه کردن تعمیراتی اتفاقی ماشین آالت و هزینه های توقف تولید براثر تعمیرات دستگاه.  
2 FAHP 2-3- روش

در سال 1992 روشی با عنوان روش تحلیل توسعه ایEA( 3( توسط چانگ4 ارائه گردید. بعد ها در سال 1996 این روش 
توسط خود وی بهبود بخشیده شد. روش گسترش یافته ی چانگ بیش از همه روش های دیگر برای محاسبات تحلیل سلسله 
مراتبی فازی مورداستفاده قرار گرفته است. اعداد مورد استفاده در این روش، اعداد مثلثی فازی هستند. چانگ جهت تعمیم 

تکنیک AHP به فضای فازی از مفهوم درجه ی امکان پذیری استفاده کرده است ]8[.

2-4- اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

در بیان اهمیت و ضرورت این تحقیق الزم است به یکی از فرمایشات فرماندهی معظم کل قوا امام خامنه ای )مدظله العالی( 
اشاره کرد که فرمودند: »تجهیزات را نگهداری کنید و از آن ها بیشتر و بهتر بسازید. بر آنچه دارید با نیرو و قدرت خالق 

خود بیافزاید«.
1  Optimum Maintenance 
2. Fazi Analytical Hierarchy process
3 Extent Analysis Method (EA)
4 Chang
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با مشاهده سوابق تاریخی مشخص می شود که تاکنون گزارش دهی عملکرد زیست محیطی توسط سازمان ها زیاد موردتوجه 
و  تحویل  کیفیت،  هزینه،  با  مرتبط  عملکردی  بر شاخص های  عملیات  مدیریت  تاریخچه  در  سنتی  به طور  و  نگرفته  قرار 

انعطاف پذیری تأکید شده است.

بی توجهی به امر نگهداری و تعمیرات سبز تجهیزات به ویژه دستگاه های پیچیده، حساس و گران قیمت، هزینه های زیادی 
را به سازمان تحمیل می کند و مشکالت زیادی را برای آن سازمان به وجود می آورد. اهمیت مأموریت ها در بخش نظامی، 
تجهیزات گران قیمت و همچنین مشکالت جایگزینی آن، اهمیت این موضوع را بیشتر کرده و لزوم توجه به نگهداری و 

تعمیرات سبز و افزایش اثربخشی تجهیزات را زیاد می کند.

 از جنبه نظری این پژوهش برای نخستین بار به شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر نگهداری و تعمیرات سبز صنایع 
نظامی می پردازد. از منظر کاربردی در این پژوهش محقق بر آن است تا با توجه به اهمیت نگهداری و تعمیرات سبز به 
شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر نگهداری و تعمیرات سبز در صنایع نظامی بپردازد. تا در نهایت بتوان نتایج را در سایر 

صنایع تابعه به کار بسته تا گامی در راستای توسعه پایدار این صنایع برداشته شود.

3- پیشینه پژوهش
جدول 1- ادبیات موضوع

یافته هاعنوان پژوهشسالنویسنده/ نویسندگان

2011مؤمنی و همکاران 

کارآمدتریــن  انتخــاب 
و  نگهــداری  اســتراتژی 
شــرکت  برای  تعمیــرات 
الکتــرو فن با اســتفاده از 

رویکرد تاپسیس فازی

در این از استراتژی های نت پیشگیرانه، فرصت طلبانه و مبتنی 
بر شــرایط، به عنوان رویکردهای رایج استفاده شــده است؛ که 
استراتژی پیشگیرانه به عنوان مهم ترین استراتژی شناسایی شد 

.]9[

2012دینگ و کامارودین 

به کارگیری تاپسیس فازی 
اســتراتژی  تعیین  بــرای 
بهینــه نگهداری برای یک 
سیســتم فشــار پیــچ در 

صنعت استخراج روغن

نتایج پژوهش نتایج نشــان داد اســتراتژی های نت پیشگیرانه، 
پیشگویانه، اصالحی، نت خودگردان و معیارهای هزینه، ایمنی، 
قابلیت اطمینان و امکان  سنجش جهت انتخاب استراتژی بهینه 

استفاده شد ]10[.

2014گور و کوالک 
با  تأمین کنندگان  انتخاب 
بدیهی  طراحی  از  استفاده 
با در  مراتبی  فازی سلسله 

نظرگیری ریسک

آن ها در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی برای 
وزن معیارهای ارزیابی و از روش طراحی بدیهی فازی سلســله 
مراتبی با در نظرگیری ریســک برای رتبه بندی تأمین کنندگان 

استفاده کردند ]11[.

2015دینگ و کامارودین 
ارزیابی روش تصمیم گیری 
بر  گروهــی  چندمعیــاره 
فاصله از دیدگاه استراتژی 

نگهداری و تعمیرات

از اســتراتژی های نت پیشگیرانه، پیشگویانه، اصالحی، طراحی 
نگهــداری و تعمیــرات، نت خودگــردان و معیارهــای ایمنی، 
تشــخیص خطا، شــرایط محیطی، هزینه، قابلیــت نگهداری و 

تعمیرات و امکان پذیری استفاده کردند ]12[.

2016ایالنگ کوماران و همکاران 

ارائه رویکرد تصمیم گیری 
بــرای انتخاب اســتراتژی 
از  با اســتفاده  نگهــداری 
مراتبی  سلســله  تحلیــل 

فازی و تاپسیس

آن هــا از روش FAHP برای محاســبه وزن معیارهای ارزیابی 
و از روش تاپســیس برای رتبه بندی استراتژی های نگهداری و 
تعمیرات مورد اســتفاده قرار گرفت. در این مقاله استراتژی های 
نــت اصالحی، نت مبتنی بر زمان، نت مبتنی بر شــرایط و نت 

پیشگیرانه مورد ارزیابی قرار گرفت ]13[.
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یافته هاعنوان پژوهشسالنویسنده/ نویسندگان

2017صادقی و البرزی 

اســتراتژی های  ارزیابــی 
در  تعمیرات  و  نگهــداری 
شــرکت فــوالد مبارکــه 
اصفهــان بــا اســتفاده از 
تحلیل  فرآینــد  رویکــرد 

سلسله مراتبی فازی

آن ها در این مقاله از 5 معیار و 12 زیرمعیار استفاده کردند؛ که 
در پایان اســتراتژی نگهداری و تعمیرات سطح جهانی به عنوان 
اســتراتژی برتر برای تجهیزات حمل ونقل فوالد مبارکه اصفهان 

انتخاب گردید ]14[.

2017اوزاکان و همکاران 

انتخاب اســتراتژی بهینه 
تعمیــرات  و  نگهــداری 
در نیروگاه هــای برق آبــی 
بــا اســتفاده روش هــای 
و  ارمانــی  برنامه ریــزی 
مراتبی  سلســله  تحلیــل 

متکی بر تاپسیس

استراتژی های موردبررســی عبارت اند از: نگهداری و تعمیرات 
پیشــگویانه، اصالحی، پیشــگویانه، رویژن. در این تحقیق ابتدا 
با اســتفاده از روش ترکیبی تاپســیس-تحلیل سلسله مراتبی 
مهم تریــن تجهیزات انتخاب گردیدند و ســپس بــرای تعیین 
مناسب ترین اســتراتژی نگهداری و تعمیرات برای بحرانی ترین 
تجهیــزات الکتریکی در نیروگاه برق آبی از روش ترکیبی تحلیل 

سلسله مراتبی استفاده کردند ]15[.

4- جامعه آماری و ابزار گردآوری داده ها

تعداد آن ها 10  نظامی می باشد که  تعمیرات صنایع  و  نگهداری  این پژوهش شامل کلیه خبرگان بخش  آماری  جامعه 
نفر است. با توجه به این که افراد با جامعه ما را خبرگان این صنایع تشکیل خواهند داد که این تعداد محدودی می باشند، 
نمونه گیری صورت نگرفته است. از روش میدانی برای گردآوری داده ها استفاده، که به طورکلی شامل دو پرسشنامه می باشد. 
در پرسشنامه اول جهت بومی سازی معیارها از نظر خبرگان این صنعت استفاده  می شود و سپس پرسشنامه شماره دو بر 

اساس رویکرد FAHP تدوین می شود.

5- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها

روایی پرسشنامه با توجه به اینکه فاکتورهایی که ما استخراج کردیم متکی است به مطالعات پیشین، لذا نتیجه می شود 
کیفیت گزارش عوامل مؤثر نگهداری و تعمیرات سبز از تمامی عواملی است که در پرسشنامه ها ذکر شده است. لذا عوامل 
دارای روایی کافی برای سنجش میزان کیفیت نگهداری و تعمیرات سبز تجهیزات و ادوات نظامی می باشد. پایایی روش هم 

بر اساس فرمت استاندارد پرسشنامه   تاپسیس تدوین شده است.

6- نرم افزارهای مورد استفاده

به منظور انجام محاسبات از نرم افزارهای Excel و Expert Choice استفاده شده است.

7- شاخص های ارزیابی نگهداری و تعمیرات سبز

امروزه سازمان ها بر این باورند که نگهداری و تعمیرات همکاری مثبتی را در ارتباط با تحقق اهداف استراتژیک سازمان 
ایفاء می کند، لذا مدیریت ارشد سازمان ارزش افزوده فرآیند نگهداری و تعمیرات و نقشی را که در کاهش هزینه ها دارد را 
درک کرده است. به عبارت دیگر نگهداری و تعمیرات ضعیف می تواند عالوه بر اینکه مانعی در ایجاد ارزش به حساب آید، 

موجب نابودی سرمایه ها و استراتژی شرکت نیز شود ]16[.

ابعاد شناسایی شده انتخاب بهینه نگهداری و تعمیرات سبز با توجه به مرور ادبیات موضوع 6 مورد بود که عبارت اند از:
- برنامه های آموزشی محیط زیست برای کارکنان و مدیران،  

- کنترل میزان تولید گازهای خطرناک،  
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- استفاده از فناوری،  
- تجهیزات و ماشین آالت دارای آلودگی کمتر برای محیط زیست،  

- استفاده از شیوه مناسب برای دفع فاضالب،  

  - کم بودن میزان فراوانی وقوع حوادث محیطی.

8- روش شناسی پژوهش

در این پژوهش با توجه به هدف آن مبنی بر " شناسایی و اولویت بندی معیارهای انتخاب راهبرد نگهداری و تعمیرات سبز 
تجهیزات و ادوات نظامی با استفاده از تکنیک MADM"، ابتدا عوامل مختلف مؤثر در انتخاب راهبرد نگهداری و تعمیرات 
سبز با مرور ادبیات شناسایی و عوامل مؤثر در صنایع نظامی، پس از مصاحبه و نظرخواهی از کارشناسان و خبرگان نگهداری 
و تعمیرات، غربال شد. با توجه به هدف اصلی پژوهش مبنی بر رتبه بندی معیارهای انتخاب بهینه راهبرد نگهداری و تعمیرات 
سبز، روش تحلیل فرآیند سلسله مراتبی فازی بدین منظور مورد استفاده قرار گرفت. این پژوهش از نظر مکانی، میدانی است، 
زیرا داده های پژوهش با حضور در جامعه آماری )صنایع نظامی( و با استفاده از ابزار کاربرگ تصمیم گیری گردآوری شده 

است و از نظر زمانی، مقطعی می باشد، زیرا در فاصله 3 ماهه اول سال 1398 صورت پذیرفته است.

9- روش های بررسی و تحلیل داده ها

بهینه  انتخاب  معیارهای  رتبه بندی  تعیین  برای  تعمیرات،  و  نگهداری  راهبرد های  انتخاب  معیارهای  از جمع آوری  پس 
راهبرد های مزبور از روش FAHP استفاده می شود. در ادامه به تشریح مختصر هر یک از این مراحل پرداخته می شود.

دو محقق هلندی به نام های »الرهورن و پدریک« در سال 1983 روشی را برای سلسله مراتبی فازی پیشنهاد کردند که 
بر اساس حداقل مجذورات لگاریتمی بنا نهاده شده بود.

منظور از درجه ی امکان پذیری آن است که مشخص شود چقدر احتمال دارد یک عدد فازی بزرگ تر از یک عدد فازی 
دیگر باشد. بیش از بیان الگوریتم پیشنهادی چانگ باید مفهوم درجه ی امکان پذیری یا درجه ی احتمال بزرگ تر بودن 

تشریح شود.

دو عدد فازی مثلثی و u2,m2,l2(=F2) را در شکل )1( نظر بگیرید.

اگر M2≥M1 باشد: احتمال اینکه F1 از F2 بزرگ تر باشد برابر 1 است.

F و F1 برابر است با ارتفاع ناحیه اشتراک بین F1 نسبت به F2 احتمال بزرگ تر بودن

   

شکل 1- درجه ی امکان پذیری چانگ ]8[.
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استفاده  هندسی  میانگین  روش  از  آن ها  ادغام  برای  داده اند  پاسخ  زوجی  مقایسات  به  پاسخ دهنده  چندین  هنگامی که 
می شود. تا یک ماتریس مقایسه زوجی ادغام شده حاصل شود. ادغام ماتریس های فازی به این صورت است که درایه های 
اول همه مقایسات با هم میانگین هندسی، درایه های دوم نیز با هم و درایه های سوم نیز با هم میانگین هندسی می گیریم.

در روش تحلیل توسعه ای برای هریک از سطرهای ماتریس مقایسات زوجی، مقدار Sk که خود یک عدد مثلثی است، 
به صورت رابطه )1( بدست می آید. 

رابطه )1(

که در این روابط k بیانگر شماره سطر و i و j به ترتیب نشان دهنده گزینه ها و شاخص ها می باشند.

پس از محاسبه ی Sk، در این مرحله باید طبق رابطه ی زیر درجه ی بزرگی هریک از عناصر سطوح را بر سایر عناصر آن 
سطح به صورت جداگانه طبق روابط )2( و )3( محاسبه نماییم ]9[.

رابطه )2(

همچنین داریم: 
hgt(M1∩M2 (=(l2-u1(/((m1-u1 (-(m2-l2((

رابطه )3(

همچنین در این روش تحلیل توسعه ای )EA( برای محاسبه وزن ماتریس ها در مقایسات زوج طبق رابطه ی )4( به صورت 
زیر عمل می کنند: 

W'(xi (=min{v(Si≥Sk)}                       k=1,2,3,...,n,k≠i

رابطه )4(

بنابراین بردار وزن شاخص ها  به صورت رابطه ی )5( خواهد بود که همان بردار ضرایب غیر بهنجار AHP فازی خواهد 
بود. 

W'=[W' (x1 (,W
' (x2 (,…,W' (xn(]

t

رابطه )5(

بعد از این مرحله به دنبال سنجش نرخ ناسازگاری1 با استفاده از مراحل زیر می رویم:

1 Inconsistency Ratio (IR)
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گام 1: محاسبه بردار مجموع وزنیWSV( 1(: ماتریس مقایسات زوجی )D( را در بردار  وزن های نسبی ضرب کنید. به 
بردار حاصل، »بردار مجموع وزنی« گفته می شود.

WSV=D×W

گام 2: محاسبه ی بردار سازگاریCV(  2(: عناصر بردار مجموع وزنی را بر بردار وزن های نسبی تقسیم کنید. به بردار 
حاصل، »بردار سازگاری« گفته می شود.

:)λ max( گام 3: محاسبه ی بزرگ ترین مقدار ویژه ی ماتریس مقایسات زوجی

برای محاسبه ی بزرگ ترین مقدار ویژه ی ماتریس مقایسات زوجی، میانگین عناصر بردار سازگاری محاسبه می شود.

گام 4: محاسبه ی شاخص ناسازگاریII( 3(: شاخص ناسازگاری به صورت زیر حساب می شود.
II=(λ max-n)/(n-1)

گام 5: محاسبه ی نرخ ناسازگاری )IR(: به این منظور، به ترتیب زیر عمل می شود:
IR=II/IRI

IRI )شاخص ناسازگاری تصادفی4 ( مقداری است که از جدول مربوطه استخراج می شود. جدول ناسازگاری تصادفی، بر 
اساس شبیه سازی به دست آمده است.  جدول )2( شاخص ناسازگاری از شبیه سازی به دست آمده است. 

جدول 2- شاخص ناسازگاری تصادفی

987654321n

1/45 1/41 1/32  1/24 1/120/9 0/58 0 0 IRI

181716151413121110n

1/68 1/65 1/62 1/6 1/57 1/56 1/54 1/51 1/49 IRI

272625242322212019n

1/87 1/86 1/85 1/81 1/8 1/77 1/75 1/72 1/7 IRI

در این جدول n تعداد مقایسه زوجی و IRR شاخص ناسازگاری تصادفی می باشد. درصورتی که نرخ ناسازگاری کوچک تر 
یا مساوی )0.1( باشد، در مقایسات زوجی، سازگاری وجود دارد می توان کار را ادامه داد در غیر این صورت، تصمیم گیرنده 

باید در مقایسات زوجی تجدیدنظر کند. 

1 Weighted Sum Vector
2 Consistency Vector
3 Inconsistency Index
4 Inconsistency Random Index (IRI)
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9- تجزیه وتحلیل داده ها

مقایسه های دودویی معیارهای اصلی نسبت به هدف
CR=0.047  جدول3- مقایسه دودویی معیارهای اصلی

∑C6C5C4C3C2C1

)4.876،6.098،7.585()0.707،0.816،1()1،1.5،2()0.5،0.667،1()0.669،0.76،0.904()1،1.355،1.682()1،1،1(C1

)5.660،6.706،7.880()0.841،0.904،1()1،1.5،2()1.225،1.565،1.88()1،1،1()1،1،1()0.595،0.738،1(C2

)5.541،5.973،6.588()1،1،1()0.639،0.816،1.189()0.795،0.841،0.904()1،1،1()1،1،1()1.107،1.316،1.495(C3

)6.061،7.595،9.157()1.316،1.655،1.968()1.107،1.612،2.115()1،1،1()1.107،1.189،1.257()0.532،0.639،0.816()1،1.5،2(C4

)4.314،5.678،7.469()1،1.5،2()1،1،1()0.473،0.62،0.904()0.841،1.225،1.565()0.5،0.667،1()0.5،0.667،1(C5

)5.008،5.602،6.363()1،1،1()0.5،0.667،1()0.508،0.604،0.76()1،1،1()1،1.107،1.189()1،1.225،1.414(C6

∑∑ Mj=(31.46, 37.65, 45.04)
∑∑ Mj^-1=(0.022, 0.026, 0.032)

برای هریک از سطرهای ماتریس مقایسات زوجی مقدار Sk که خود یک عدد مثلثی است،  محاسبه می شود: 

جدول 4- محاسبه Si برای هر یک از سطرهای ماتریس مقایسات زوجی

0.2410.1620.108S1

0.2050.1780.125S2

0.2090.1590.123S3

0.2910.2020.135S4

0.2370.1510.096S5

0.2020.1490.111S6

الزم به ذکر است: مقیاس های فازی ذکر شده در جدول فوق، پس از مصالحه بین تیم خبره مشخص شده است. پس از 
محاسبه S ها باید درجه بزرگی آن ها را نسبت به هم به دست آورد:
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جدول5- محاسبه درجه آزادی S i ها نسبت به یکدیگر

1V(S1≥S6)=1V(S1≥S5)=0.7228V(S1≥S4)=1V(S1≥S3)=0.877V(S1≥S2)=

1V(S2≥S6)=1V(S2≥S5)=0.831V(S2≥S4)=1V(S2≥S3)=1V(S2≥S1)=

1V(S3≥S6)=1V(S3≥S5)=0.635V(S3≥S4)=0.811V(S3≥S2)=0.968V(S3≥S1)=

1V(S4≥S6)=1V(S4≥S5)=1V(S4≥S3)=1V(S3≥S2)=1V(S4≥S1)=

1V(S5≥S6)=0.669V(S5≥S4)=0.936V(S5≥S3)=0.804V(S5≥S2)=0.921V(S5≥S1)=

0.981V(S6≥S5)=0.561V(S6≥S4)=0.889V(S6≥S3)=0.723V(S6≥S2)=0.877V(S6≥S1)=

جدول6- محاسبه وزن نهایی معیارها

وزن نرمال نشدهوزن نرمال شده

0.16460.728C1

0.18780.831C2

0.14350.635C3

0.22601C4

0.15120.669C5

0.12690.561C6

12.51=∑

C4<C2<C1<C5<C3<C6 

10- بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر در دو مرحله متفاوت انجام شد. در گام نخست، 6 معیار انتخاب بهینه راهبردی نگهداری و تعمیرات سبز با 
مطالعه متون علمی و کسب نظر خبرگان صنایع نظامی استخراج شد و مبنای تهیه پرسشنامه قرار گرفت. پس از جمع آوری 
داده ها معیارهای مزبور بومی سازی شد؛ سپس در گام دوم، پس از انتخاب معیارهای اصلی، برای اولویت بندی آن ها از روش 
FAHP استفاده شد. این پژوهش با رویکرد شناسی مؤلفه ها و همچنین با توجه به اهمیت روزافزون مباحث زیست محیطی 
و نیز توجه بیشتر جامعه به این مورد و همچنین الزامات و قوانین مبنی بر مدنظر قرار دادن مالحظات زیست محیطی توسط 
صنایع نظامی و دفاعی، می تواند زمینه مساعدی برای اجرای نگهداری و تعمیرات سبز در صنایع، به ویژه صنعت نظامی و 
دفاعی، ایجاد کند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در صنایع نظامی به ترتیب معیارهای استفاده از فناوری، تجهیزات و 
ماشین آالت دارای آلودگی کمتر برای محیط زیست رتبه اول، معیار کنترل میزان تولید گازهای خطرناکی چون آمونیاک و 
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 پی

CO2 رتبه دوم و معیار برنامه های آموزشی محیط زیست برای کارکنان و مدیران رتبه سوم را کسب کردند. یک صنعت سبز 

واقعی باید ایمنی و سالمت شغلی را در کلیه مراحل و فرآیندهای تولید اعم از طراحی اولیه، ساخت، نگهداری، بازیافت و 
دفع مواد زائد و اخذ گواهینامه های استاندارد موردتوجه قرار دهد.

11- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 

- بررسی فعالیت هاي نگهداری و تعمیرات سبز و تأثیر آن بر عملکرد سازمان،

- انتخاب راهُبرد بر بهبود در عملکرد نگهداری و تعمیرات سبز در صنعت نظامی با کمک مدل ANP فازی. 
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