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چکیده
توسعه اقتصادي و روند رو به رشد فعاليتها و بازارهاي تجاري ،اگرچه در راستاي رشد اقتصادي و رفاه اجتماعی بشر صورت گرفتهه اسهت،
اما همراه با فشار بر سيستمهاي طبيعی كره زمين و استفاده از منابع غير قابل تجديد بوده ،كه منجر به اسهتررا بيشتهر منهابع طبيعهی،
تجمع مواد زايد و ترريب محيط زيست شده است .اين مقاله با مطرح كردن حسابداري مديريت محيط زيست ،بهه عنهوان ي هی از عوامهل
اثرگذار در مديريت محيط زيست و منابع طبيعی موجود ،به تبييهن مفهوم طراحهی توليد سبهز و فرآينههد عمليهاتی آن در بهه كارگيههري
توليد محصول شركتها میپردازد.
نتايج كلی ،بر اساس مبانی نظري ارايه شده نشان میدهد كه فرآيند توليد سبز با هدف طراحی محصولی سازگار با محيط زيست به تحليل
شرايط موجود و انتراب معيارهايی براي جهايگزينی و ارزيابهی طرحههاي مرتهلف میپردازنهد تا در نهايهت به محصهولی با اثهرات مببههت
بر عمل رد شركت ،و حضور در زنجيره تأمين ارزش مديريت سبز دست يابد.
کلمات کلیدي :محيط زيست ،حسابداري مديريت محيط زيست ،طراحی سبز ،محصول سبز.
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مقدمه
توسعه اقتصادي و روند رو به رشد فعاليتها و بازارهاي تجهاري،

روي مسايل زيست محيطی انجام دهند .از سويی ديگر از جنبه

اگرچههه در راسههتاي رشههد اقتصههادي و رفههاه اجتمههاعی بشههر

رقابتی ،كايهها و خهدماتی كهه مهوارد زيههست محيطهی در آن

صورت گرفته است ،اما همراه با فشار بهر سيسهتمههاي طبيعهی

رعايت شده باشد میتواند براي مشتريان ارجحيت داشته باشهد

كره زمين و استفاده از منابع غير قابهل تجديهد بهوده اسهت .در

( .)3بنابراين گزارشهگري حسهابداري محهيط زيسهت ،میتوانهد

عصر حاضر با توجه به وجود برخهی از محهدوديتههاي زيسهت

نقههش مهههم و بههااهميتی را در ارايههه مس هووليتهاي اجتمههاعی

محيطی به ويژه در تجارت جهانی و محدود شدن عرصه رقابهت،

واحدهاي تجاري ايفا كند .با توجه بهه مسهلوليت تعريهف شهده

به ناچار برخی از واحدهاي تجاري براي رفع اين محهدوديتهها،

صنعت در قابل حفظ و توسعه منابع زيسهت محيطهی ،تعيهين و

كاهش صدمات محيط زيستی ،دستيابی به درآمد بيشتر و يها

اندازهگيري آثار فعاليتهاي توليدي شركتها در راستاي كاهش

كسب محبوبيت و موفقيت تجاري ،مجبور به تحمل هزينهههاي

آثهار منفهی از قبيهل آلهودگی محهيط و كهاهش تنهو زيسههتی،

زيست محيطی شدهاند .بر اين اساس توجه به حسابداري زيست

میتواند روند روبه رشدي را بهراي شهركت فهراهم آورد .در ايهن

محيطی 1میتواند موضوعی با اهميت بهراي مهديران ،اجتمها و

مقاله با بررسی ابعاد مربوط به توليد سهبز ،بهه اجهراي عمليهاتی

استفادهكنندگان صورتهاي مالی باشد (.)1

توليد محصويت سازگار با محيط زيست پرداختهه میشهود .بهر

بنابراين ،گزارشگري حسابداري به عنهوان ي هی از اجهزاي مههم

اين اساس ،در ادامه به بيان مفهوم حسابداري مهديريت محهيط

بهه

زيست 6و مباحبی درباره توليد محصويت با سازگاري بيشتر بها

حفاظت محيط زيست از سوي شركتهاي توليهدي آيينههده را

محيط زيست پرداخته میشود .در پايان نيز به مطالعهه مهوردي

بر عهده گيرد .زيرا گروههاي حافظ منافع محيط زيست (به طور

انجام شده درباره طراحی موفق و سازگار با ويژگی هاي زيسهت

خاص) و عمومی افراد جوامع (به طور عام) عالقمنهد و مصهر بهر

محيطی پرداخته میشود.

آگههاهی از تههأثيرات فرآينههد شههركتها بههر محههيط زيسههت و

حسابداري مدیریت محیط زیست

فعاليتهاي انجام شهده واحهدهاي مرتلهف تجهاري در راسهتاي

از آنجايی كه به طور عام توسعه فعاليتهاي تجاري دست سهاز

همسانسازي و سازگاري محصويت توليد شده با محيط زيست

بشر همواره ،همراه با برخی ناهنجاريها و آسهيبهاي زيسهت -

هستند .اين اطالعات میتواند در قالب گزارشهاي منتشر شهده

محيطی است ،نگرانیههايی در ايهن زمينهه مطهرح بهوده اسهت.

حسابداري در اختيار گروههاي ذينفع و مديران قرار گيهرد تهها

چارچوب نظري نوين مديريت محيط زيست به صورت روي ردي

بر مبناي آن تحليل صحيحی نسهبت بهه موضهو دريابنهد (.)6

متفاوت نسبت به گذشته ،به تحليل فعاليت واحدهاي تجهاري و

با توجه به آنچه بيان شد ،حسهابداران مهدعی آن هسهتند كهه

ايفاي نقش آنها در رابطه با عمل هرد زيسهتمحيطی شهركتها

در طراحی و افشاي اطالعات مربوط به مرار انجام شده توسط

پرداخته ،و به صورت ويهژه بهه تهديهدهاي بهالقوه فعاليهتههاي

شركتها براي حفظ محيط زيست نقش تعيهين كننهدهاي را در

عملياتی شركتها بهراي محيطزيسهت و اكوسيسهتم حهاكم بهر

روشنگري اذهان عمومی ايفا میكنند .زيرا گزارشگري اطالعهات

طبيعت ،اشاره داشته است (.)4

سيستم اطالعاتی مديريت ،میتواند نقش بسزايی در كمه

ديد وسيع و صحيح

از جمله روي ردهايی كه در رونهد كهاهش هزينهههاي زيسهت -

مرتبط با محيط زيست میتواند به ارايه ي

نسبت به هزينهيابی و قيمتگذاري محصويت به مهديران ارايهه

محيطی و توسعه محصويت بها روي هرد سهازگازي بها محهيط -

میكنهد تها طراحیههاي

زيست ،میتواند مورد استفاده قرار گيرد حسهابداري مهديريت -

فرآيند توليد كايها و خدمات خود را با تأكيد هرچه بيشتهر بهر

محيط زيست است .به طور كلی ،حسابداري مهديريت محهيط -

1-Environmental Accounting

)2-Environmental Management Accounting (EMA

دهد و نيز آنكه بهه شهركتها كمه
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زيست سازوكاري در اختيار مديران جهت مهديريت فرآينهدهاي

همانگونه كه مطرح شد ،حسهابداري مهديريت محهيط زيسهت

زيست محيط جهت پيشگيري از آلودگی و بهينه سازي عمل رد

با هدف كنترل و كاهش اثرات نامطلوب زيسهت محيطهی ،رونهد

اقتصادي و محيطی شركتها جهت پايهداري اطالعهات مهالی و

فعاليت توليد را به گونهاي تحت تأثير قهرار میدههد تها تركيهب

غيرمالی است ( .)6بر اساس بيانيه مفهومی حسابداري مديريت،

خط مشی هاي زيست محيطی و اهداف تعيهين شهده كسهب و

فدراسيون بينالمللی حسهابداران ،حسهابداري مهديريت محهيط

كار ،روند توسعه فعاليهت واحهدهاي تجهاري سهازگار بها محهيط

زيست عبارت اسهت از مهديريت عمل هرد اقتصهادي و محيطهی

زيست را رقم زند ،كه به طور كلی توليد سهبز ناميهده میشهود.

از طريق ايجاد و به كارگيري رويهها و سيسهتمهاي حسهابداري

به طور كلی فرآيند توليد سبز با تأكيهد بهر معيارههاي خهاص و

مناسب و مهرتبط بها محهيط زيسهت .1در ايهن رابطهه بننهت و

نوين در روند توليد بها ههدف كهاهش هزينههها و اثهرات منفهی

هم ارانش بيان كردنهد ،حسهابداري مهديريت زيسهت محيطهی

زيسههت محيطهی ،هههر دو معيههار مههالی و زيسههت محيطهی را در

هماننههد خههود حسههابداري مههديريت ،روي ههردي آينههدهنگر در

تصميمگيري به طهور توممها اسهتفاده میكنهد تها در نهايهت بها

برنامهريزيهاي بلندمدت فعاليتهاي واحدهاي تجاري است كه

انتراب مناسبترين گزينه طراحهی توليهد ،منجهر بهه ترييهرات

با جمعآوري تمامی اطالعات در دسهترس (مهالی و غيرمهالی) و

سازنده در روند فرآيند توليد شركت شود.

با توجه به مؤلفههاي زيست محيطی ،نقهش مهمهی را توسهعه و

از جمله ابزارهايی كه در اين زمينه مورد استفاده قرار میگيهرد،

توليد محصويت جديد ،ايفا میكند (.)5

ارزيابی چرخه عمر توليد 4و هزينهيابی چرخهه عمهر 5در توليهد

به طور كلی انتراب روي رد حسابداري مديريت محهيط زيسهت،

محصويت است ( .)9ارزيابی چرخه عمر با روي هرد "گههواره تها

براي تصميمگيري مديران مفيد اسهت .ارزيهابی سهرمايهگذاراي

گور "2به جمعآوري و ارزيابی وروديها و خروجیهاي محصهول

آگاهانه زيست محيطی ،6ي ی از موارد مهمی است كه بها توجهه

و اثرات بالقوه زيسهت محيطهی آن در طهول چرخهه حيهات آن

به اهداف شركت و اثرات زيست محيطی ،تصهميمگيري دربهاره

میپردازد .نظريهپردازان ارزيابی چرخه عمر ،مفههوم گسهتردهاي

روند فعاليت آنهها صهورت میگيهرد .در ايهن بهاره حسهابداري

از محصول را مطرح میكنند كه شامل كليه كايهاي فيزي هی و

مديريت محيط زيست بها گزارشهگري اطالعهات شهفاف دربهاره

خدمات مورد استفاده در سطح استراتژي

و كاربردي است كهه

فرآيند توليد ،با به كارگيري اصول و روشهاي حسابهداري براي

اگر ام ان دسترسی بهه اطالعهات كمهی وجهود نداشهته باشهد،

خلق ،حفظ ،ذخيرهسازي و افزايش ارزش ،به تأكيهد بهر مسهايل

میتواند جنبهههاي كيفهی را در نظهر بگيهرد تها در حهد ام هان

زيست محيطهی میپهردازد .ي هی راه ارههايی كهه در راسهتاي

تصوير كاملی از اثرات زيست محيطی ايجهاد كنهد ( .)6ارزيهابی

حمايهههت از محهههيط زيسهههت میتهههوان در فرآينهههد عمليهههاتی

چرخه عمر اين ام ان را فراهم میآورد تا اثرات زيست محيطهی

واحدهاي تجاري ،مورد استفاده قهرار گيهرد ،توجهه بهه طراحهی

ناشی در تمامی مراحل چرخه عمر محصول از اسهتررا منهابع

توليهههد محصهههول بههها سهههازگاري بيشتهههر زيسهههت محيطهههی

و توليد مواد اوليه ،توليد نهايی محصهول ،اسهتفاده از محصهول،

سهبز3

دورانداختن آن ،بازيافت ،استفاده مجدد و دفع نههايی محصهول،

و بازيابی اسقاط محصهويت اسهت ،كهه اصهطالحا توليهد
ناميده میشود (.)2
تولید سبز :طراحي مجدد محصول

1-International Guidance Document:
)Environmental Management Accounting (2005
2-Environmentally Conscious Investment Appraisal
3-Green Product

مورد توجهه قهرار گيهرد .حسهابداري مهديريت محهيط زيسهت،
با استفاده از بازخوردهاي ت ني

ارزيابی چرخه عمر ،به تجزيهه

)4-Life-Cycle Assessment (LCA
)5-Life-Cycle Costing (LCC
6-Cradle to Grave
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و تحليل اثهرات زيسهت محيطهی محصهويت در همهه مههراحل

به طراحهی محصهول اسهت ،زيرا اگرچه طراحهی محصهول تنهها

چرخه عمر میپردازند ،تا بها كهاربرد آن در سيسهتم هزينههيابی

درصههد بسههيار انهدكی از كههل هزينههههههاي محصههول را تشه يل

چرخه عمر مديريت مهؤثر كهاهش هزينههها و كنتهرل كيفيهت،

میدهد ،ولی تصميماتی كه در اين مرحله اتراذ میشود ،واحهد

همراه با كمترين ناسازگاري زيست محيطی محقق شود.

تجاري را متعهد به استفاده نوعی مشرص از مهواد اوليهه ،نحهوه

براي عمليهاتی سهاختن رونهد فرآينهد ارزيهابی چرخهه عمهر در

توليههد و توزيههع و ارايههه خههدمات محصههول مینمايههد .بنههابراين

واحههد تجههاري ،نيههاز بههه اجههراي

هر چه طراحی محصول با دقت و نظارت بيشتري صورت گيرد،

توسعه پايدار با هدف

میتواند پيامدهاي مببت بيشتهري را بهه همهراه داشهته باشهد.

شفافيت اطالعات اجتماعی و زيست محيطی اسهت .دسهتيهابی

بنابراين با توجه به هدف دستيابی به محصول سبز ،ش ل ( )1به

به اين هدف ،جز با بازنگري در فرآيند پردازش محصول مم هن

مراحل مرتلف تريير در روند توليد با روي رد توجه به مؤلفههاي

نيست .از جمله ن ات كليهدي ،تحقهق ايهن ههدف توجهه ويهژه

زيست محيطی و طراحی سبز محصويت ،اشاره دارد.

مراحههل مرتلههف توليههد ي ه
ي

الگوي مناسب جهت دستيابی به ي

انتراب طراحی سبز
مراحل چرخه عمر
ويژگیهاي عمل رد
سازمانی

شاخصههاي زيست محيطی
تريير در روند طراحی

شکل -0مراحل تغییر در روند تولید با توجه به مؤلفههاي زیست محیطي ()2

همان گونه كه در نگاره ( )1آمده است اولين گام در تريير رونهد

و عمر محصهول را مهدنظر دارد .بنهابراين واحهدهاي تجهاري بها

طراحهی

تلفيق ويژگیهاي سازمانی خود و شاخصههاي بهبهود محهيط -

سازگار با محيط زيست است .به طور كلی توجه و تأكيد گروهها

زيست ،میتوانند با ترييهر در رونهد توليهد (بهر اسهاس توجهه و

و اقشار مرتلف اجتما به حفظ محيط زيست و افشاي عمل رد

اصالح فرآيند طراحی محصول) به ي

محصول سبز و سازگار با

اجتماعی شركتها ،لذا با توجه بهه نبهود انطبها كامهل اههداف

محيط زيست دست يابند.

گزارشهگري عمل ههرد اقتصهادي و اهههداف گزارشهگري زيسههت -

در اين رابطه بوريت و هم اران مطرح كردند كه اثرات زيسهت -

محيطی ،روند گزارشگري واحدهاي تجاري جهت سههم بهازار و

محيطی شركتها بر روي سيستم اقتصاديشان به وسيله مقياس

جايگاه به دست آمده در رقابت با سايرين ،را تحهت تهأثير خهود

پولی مهدنظر اسهت ،در حهالی كهه در بيشتهر مهوارد ،جامعهه و

قرار داده و باعث ارايه اطالعات و فعاليتهاي صهورت گرفتهه در

گروههاي ذينفع مرتبط ،خواهان افشاي فعاليتهاي انجام شهده

راستاي بهبود مؤلفههاي زيست محيطهی شهده اسهت ( .)2ايهن

شركت درباره محهيط زيسهت هسهتند ( .)7بنهابراين بها تلفيهق

طراحی سبز توليد ،تريير نگرش به توليد و انتراب ي

روي رد ،بازبينی در كليه عمليات شركت و از جمله چرخه توليد
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فعاليتهاي فيزي ی حسابداري مديريت محيط زيسهت - 1ارايهه

و آيندهنگري میتواند به جمعآوري اطالعات درجريهان عهادي و

گزارشههات در قالههب فعاليتهههاي انجههام شههده شههركت بههر روي

جمعآوري اطالعات جهت موارد خاص تقسيم شود .سيستمهاي

محيهط زيست طبيعی -و اثرات پولی حسابداري مديريت محيط

حسابداري عمومی كه درجريان عادي اطالعات را براي مهديران

زيسههت - 6ارايههه اطالعههات در قالههب ارزشهههاي پههولی قابههل

فراهم میكنند و ابزارهاي حسابداري خاص كه اطالعهاتی را بهر

اندازهگيري و تمركز بهر روي اثهرات اقتصهادي زيسهت محيطهی

حسب نياز براي تصميمگيرندگان خاص 2فراهم میكند (.)11

ناشی از فعاليتهاي شركت -ابزاري جهت ارايه اطالعات در ابعاد

با توجه به آنچه بيان شد ،براي دستيابی به توليهد سهازگار بها

مورد توجه حسابداري مديريت زيست فهراهم آورده میشهود تها

محيط زيست (محصول سبز) ،مهمترين موضو  ،تريير در رونهد

روي رد مطلوب در چرخه عمر محصول ،جهت

طراحی محصول است .جهت اجراي عملياتی اين موضو  ،اولهين

ارايه اطالعات دقيق ،قابل اعتماد ،كامهل و مهرتبط ،در راسهتاي

گام شناسايی مش الت ايجاد شده است .براي اين منظور هيأتی

محصول با سازگاري زيست محيطی فهراهم میشهود.

متش ل از كارشناسان محيط زيست ،طراحان توليهد ،مهندسهان

بر مبناي آن ي

تحقق ي

از جمله اين موارد عبارتند از توجه به موارد زير.

اجراي عمليات ،حسابداران مديريت ،تهيه كنندگان مهواد اوليهه،

 -چارچوب زمانی :3سيستمهاي حسهابداري و تجزيهه و تحليهل

به مشاهده عمليات شركت میپردازند .آنها په

ابزارهاي مربوط به آنها براي معنادادن به اطالعات توليهد شهده

فرآيند و ويژگیهاي توليد ،اقدام به ارزيابی عمليهات بهر مبنهاي

به وسيله ابزارهاي حسابداري میتواند با توجه به تمركهز زمهانی

معيارهاي محيط زيست میكنند ،تا موارد احتمهالی مربهوط بهه

آيندهگرا5

ناسازگاري زيست محيطی مشهرص شهود .ايهن موضهو شهامل

كه عمل رد گذشته بر اندازهگيري معامالت و رويدادهاي گذشته

ارزيابی تمام مراحل چرخه ي

محصهول میشهود ،كهه عبهارت

و دومی بر پيشبينی اثرات احتمالی آتی معهامالت يها رويهدادها

است از؛ خريهد و تهدارم مهواد اوليهه ،7توليهد ،11بسهتهبندي،11

تمركز دارد.

توزيع 16و از مراحل پايانی و رده خار شدن محصهول 13اسهت،

به دو دسته تقسيم میشود :تحليل عمل رد گذشته 4و

از آشهنايی بها

 -طول مدت زمان :2دستورالعملهاي زيست محيطی معموي بهه

كه به طور سيستماتي

عنوان بلندمدت در نظر گرفته میشود ،در حالی كه مديريت بهه

( .)6خروجی اين مرحله شناسايی معيارها و پارامترههايی اسهت

طور مستمر دنبال بررسیهاي كوتاهمدت براي تس ين بازارههاي

براي تعيين عوامل مؤثر در مراحل بعد است .با ارزيهابی مراحهل

پولی و يا سهامداران است .در چارچوب تعريف شده طول مهدت

ياد شده توسط تهيم كارشناسهان ،جمهعآوري اطالعهات مربهوط

براي سطوح مرتلف مديران با ميزان تأكيد بهر طهول دورهههاي

صورت میگيرد تا با شناسايی معيارهاي يزم به تحليل مراحهل

برنامهريزي تعيين میشود.

مرتلف چرخه عمر صورت گيرد .اين مرحله میتواند بهر مبنهاي

-جمههع آوري اطالعههات درجريههان عههادي :9در ديههدگاه مههديران

مشاهده و مقايسه معيارهاي ايدهآل تعريف شده و موارد موجهود

داخلی و پاسخگويی داخلی هر دو شيوه تحليل عمل رد گذشهته

انجام شود .ن ته بااهميت در اين مرحلهه ،توجهه بهه اسهتفاده از

در ارزيابی چرخه عمهر انجهام میگيهرد

مواد اوليه قابل بازيافت و نو فرآيند توليد در طراحهی محصهول
1-Physical Environmental Management Accounting
)(PEMA
2-Monetary Environmental Management
)Accounting (MEMA
3-Time Frame
4-Analysis of Past Performance
5-Future-Oriented
6-Length of Time Frame
7-Routiness of Information Gathering

8-Ad hoc Information
9-Procurement
10-Production
11-Packaging
12-Distribution
13-End-of-life
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اسههت .ايههن موضههو میتوانههد تههيم كارشناسههان را جهههت ارايههه

به طور كلی در اين مرحلهه ههر دسهته از معيارههاي يهاد شهده

جايگزينهاي مناسب و معقول ياري كند.

به طور موازي ،بر اساس سطح اهميت ،رتبهبنهدي میشهوند تها

په

جمههعآوري اطالعههات مربههوط ،گههام سههوم فعاليههت تههيم

هدف بهبود گزينههاي موجهود در فرآينهد توليهد ،در راسهتاي

كارشناسههی ،تحليههل معيارهههاي جمههعآوري شههده و توجههه بههه

توسعه محصول سبز گام مؤثري برداشته شود (.)2

ويژگیهاي جزئی اطالعات است تا با قضهاوت دربهاره نهو مهواد

بنابراين با توجه به آنچه بيان شد ،فرآيند توليد سهبز بها ههدف

خام مورد استفاده در فرآيند توليد با نگرش ارزيابی اثرات زيست

طراحههی محصههولی سههازگار بهها محههيط زيسههت بههه تحليههل

محيطی آنها و همچنين كيفيت و كاهش هزينههها ،بهه نهوعی

شرايط موجود و انتراب معيارهايی بهراي جهايگزينی و ارزيهابی

مورد استفاده قرار گيرد كه با پايان يافتن عمر محصول ،قابليهت

طرحهاي مرتلف میپردازند تا در نهايت به محصهولی بها اثهرات

بازيافت و بازسازي داشته باشد ( .)6از جمله موارد بااهميهت در

مببت بهر عمل هرد شهركت ،و حضهور در زنجيهره تهأمين ارزش

اين برش توجهه بهه سادهسهازي فرآينهد همهراه بها نهوآوري در

مديريت سهبز دسهت يابهد .آنچهه در فرآينهد طراحهی توسهعه

محصههول اسههت تهها بهها توجههه بههه بهبههود گزينههههههاي موجههود،

محصول سهبز ،میتوانهد حهايز اهميهت باشهد ،انترهاب بهتهرين

مناسبترين انتراب درباره توليد محصول سهازگار بها محهيط -

طراحی محصول براي جايگزينی تمامی مراحهل ارزيهابی چرخهه

زيست انجام گيرد.

عمر محصول ،با هدف به كارگيري هر دو دسهته معيهار مهالی و

بهها جمههعآوري اطالعههات ،فرآينههد تصههميمگيري بههر اسههاس

زيست محيطی در تصميمگيري توسعه محصويت جديد ،است.

شاخصههاي زيست محيطهی و همچنهين ويژگیههاي عمل هرد

مطالعه کاربردي از طراحي سبز

سازمانی شركت ،به صورت معيارههاي تصهميمگيري

چندگانهه1

يانگ و هم اران در ي

مطالعه كاربردي ،بهه طراحهی محصهول

انجام میگيرد .معيارهاي زيست محيطی مورد استفاده با توجهه

سههازگار بهها محههيط زيسههت بهها هههدف توسههعه محصههويت

به بيانيه مفهومی مصرف انهريي توليهد ،شهامل پهنج ويژگهی در

در ي

چشمانداز سهبز ،در صهنعت محصهويت ال ترونيه  ،بهر

رابطه با اثرات زيست محيطی توليد و است كه عبارتند از (:)11

مبناي نظريه اعداد فازي 6پرداختند .آنها با تشه يل يه

 -ميزان مصرف مواد خام ،انريي و منابع ديگر.

عملياتی متش ل از ترصصهاي گوناگون ،ابتدا به ارزيابی چرخه

 -ميزان خروجی آييندهها در آب و خام.

عمر توليد و تعيين مراحل اصلی آن ،تعريف شاخصها ،مهوارد و

 -ميزان آلودگی قابل پيشبينی توليد.

ضوابط مورد نياز مراحل اجرا و معيارهاي ارزيابی مراحل مرتلف

 -ميزان توليد مواد زايد.

آن پرداختند .اين موارد در جدول ( )1قابل مشاهده است.

تهيم

 ام ان استفاده مجدد ،بازيافت و بهبهود مهواد خهام و مصهرفانريي.
همچنين ويژگهی عمل هرد سهازمانی قابهل مالحظهه بهر اسهاس
معيارهههاي ارزيههابی محصههول ،شههامل زمههان ،كيفيههت ،هزينههه و
انعطافپذيري اسهت .تهيم كارشناسهی بها توجهه بهه معيارههاي
ياد شده به جمعبندي و نتيجهگيري كلی درباره طراحهی نهوين
چرخه عمر محصول میپردازند ،كه در اين ميهان مم هن اسهت
نياز به استفاده از طرحهاي جايگزين براي توليد باشد.

)1-Multi- Criterion Decision-Making (MCDM

2-Theory of Fuzzy Numbers
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جدول -0ساختار سلسله انتخاب طراحي سبز در چرخه تولید
معیارهاي ارزیابي ویژگيهاي زیست -
محیطي و عملکردي

مراحل اصلي چرخه

موارد و ضوابط مورد نیاز مراحل اجرا

عمر محصول

پالستي
 مصرف مواد ،انريي و ساير منابع طبيعی انتشار آييندهها و گازهاي گلرانهاي به هوا،آب يا خام

مواد پليمري و يستي
فلز

خريد و تداركات

قطعات ال تروني ی (مقهاومهت ،خازن ،ال سی دي ،و غيره)
برد مدار چاپی ال تري ی

 پيشبينی ميزان آلودگی در فرآيند توليد ميزان ضايعات توليد شده در فرآيند توليد ام ان استفاده مجدد ،بازيافت و بازيابی موادو انريي

فناوري نصب سطحی ال تروني ی
تراشه مدار ال تري ی

پردازش و ساخت

ماشينآيت پردازش فلزات
پردازش مواد پالستي  ،پليمر و يستي

بستهبندي

حمل و نقل
ويژگیهاي سازمانی و عمل ردي مربوط به
زمان ،كيفيت ،هزينه ،انعطاف پذيري

توزيع

انبارداري
ميزان بازيافت محصول

مراحل پايانی

ميزان استفاده مجدد محصول
ميزان بازيابی محصول

با مشرص شهدن مراحهل مرتلهف و تبيهين معيارههاي ارزشهی

طيف اعداد فازي با سه عدد حقيقی كران باي ،1كهران پهايين 6و

زيسههت محيطههی ،تههيم اجرايههی يانههگ و هم ههاران بهها هم ههاري

متوسط 3نشان داده میشود.

كارشناسان مرتلف برشهاي توليد ،به ارزشيابی و امتيهازدهی

 -كران باي 4كه با نمهاد ( )Uنشهان داده میشهود بهيشتهرين

هر ي

از اجزا در مراحل اصلی چرخه عمر محصول پرداختهه و

سپ

از طريق تحليل سلسهله مراتبهی فهازي بهه ارزشگهذاري

همزمان و مقايسه زوجی مراحل مرتلف چرخه عمر محصهويت

 كران پايين 5كه با نمهاد ( )Lنشهان داده میشهود كهمتهرينمقداري است كه عدد فازي میتواند اختيار كند.
 -و

و توليد به ماتري هاي تركيبی پرداختند.
در روي رد فازي ،از آنجايی كهه فرآينهد بررسهی بها حالتههاي
تقريبی و انعطافپذير مواجه است ،از ي

مقداري است كه عدد فازي میتواند اختيار كند.

طيف ارزشی به جهاي

اعههداد مطلههق اسههتفاده میشههود كههه ايههن مقههادير از طريههق
اندازهگيريها و مدلهاي رياضی (حاصل تجربهههاي گذشهته) و

متوسط2

مقداري كه ي

عدد فازي میتواند اختيهار كنهد،

كه با نماد ( )Mنشان داده میشود (.)2
براساس توضيحات ارايهه شهده نتهايج مربهوط بهه ارزشگهذاري
مقايسه زوجی مراحل مرتلف توليد مهاتري ههاي تركيبهی ،در
جدول( )6آمده است.

تعديل افراد خبهره و مترصهص بهر مبنهاي دانهش و آگاهيشهان
صورت می گيرد .ذكر اين ن ته ضروري است كه ،اعهداد سلسهله
مراتب فازي نو خاصی از مجموعههاي فهازي اسهت كهه در آن

1-Upper Bound
2-Lower Bound
3-Middle
4-Upper Bound
5-Lower Bound
6-Middle
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جدول  -2ماتریسهاي ترکیبي مقایسه زوجي براي مراحل مختلف چرخه زندگي
مراحل اصلي
چرخه عمر

مراحل پایاني

توزیع

بستهبندي

پردازش و ساخت

خرید و تدارکات

2/73-9/74 -2/47

4/49-5/42 -2/42

2/36-9/35 -9/74

1/41-6/45 -3/42

1-1-1

خريد و تداركات

4/71-2/11 -2/91

1/93-6/23 -3/29

4/11-5/61 -2/11

1-1-1

1/91-1/67 -1/41

پردازش و ساخت

1/11-1/41 -1/93

1/62-1/35 -1/52

1-1-1

1/19-1/17 -1/65

1/12-1/13 -1/14

بستهبندي

3/42-4/52 -5/22

1-1-1

1/93-6/23 -3/29

1/62-1/35 -1/52

1/61-1/15 -1/12

توزيع

1-1-1

1/12-1/66 -1/67

1/52-1/91 -1/11

1/15-1/19 -1/61

1/14-1/16 -1/13

مراحل پايانی

محصول

از محاسههبه اعههداد فههازي بههر مبنههاي اسههتنتا حاصههله از

به طهور مشهابه بهر اسهاس رابطهه ( ،)1محاسهبات انجهام شهده

په

مشاهدات صهورت گرفتهه ،تهيم اجرايهی عمليهات ،بهه محاسهبه

در ارتباط با همه مراحل اصلی چرخه عمر محصول نيهز صهورت

ميانگين فازي هندسی هر مرحلهه از طريهق معادلهه رابطهه (،)1

میگيرد كه نتايج نهايی آن در جدول ( )3قابل مشاهده است.

میپردازد كه به شرح زير قابل مشاهده است.
1
~
r  ( a~  a~  a~  a~  a~ ) 5
1
11 12 13 14 15
(1  1.41  6.32  4.47  6.93)1 / 5




   (1  2.45  7.35  5.48  7.94)1 / 5 

1/ 5 
)  (1  3.46  7.94  6.48  8.49
( )1

~
)r  (3.08  3.79  4.32
1

جدول  -3مقادیر محاسبه شده میانگین فازي هندسي هر مرحله از چرخه عمر محصول

پ

مقدار متوسط

کران پایین

کران باال

Mw
4/36

Lw
3/97

Uw
3/12

6/52

6/15

1/52

1/56

1/46

1/35

1/63

1/72

1/95

1/37

1/36

1/62

از مشرص شدن ميانگين فازي هندسهی ههر مرحلهه،

مراحل اصلي چرخه عمر محصول

~
W1
~
W2
~
W3
~
W4
~
W5

خريد و تداركات
پردازش و ساخت
بستهبندي
توزيع
مراحل پايانی

(Wi = ((Uwi - Lwi) + (Mwi - Lwi)) / 3 + Lwi)6

وزن فههازي 1معيارههها در هههر مرحلههه از چرخههه عمههر،

مقادير محاسبه شده مربوط وزن فازي معيارها ،در جهدول

طبق رابطه ( )6محاسبه میشود.

( )4قابل مشاهده است.
1-Fuzzy Weight
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جدول  -4مقادیر محاسبه شده وزن فازي هر مرحله از چرخه عمر محصول
مراحل اصلي چرخه عمر محصول

وزن فازي
1/561

W1

خريد و تداركات

1/671

W2

پردازش و ساخت

1/21

W3

بستهبندي

1/132

W4

توزيع

1/142

W5

مراحل پايانی

با مشرص كردن مقادير ميانگين فازي هندسی و وزن فازي ههر

زيست محيطی پرداخته شده كه اين موارد در جدول ههاي ()5

مرحله از چرخه عمهر محصهول ،بهر اسهاس دادهههاي مهاتري

و ( )2قابل مشاهده است .اين معيارهها شهامل  5معيهار؛ ميهزان

تركيبی مقايسه زوجی براي مراحل مرتلهف چرخهه زنهدگی ،در

مصرف مهواد و انهريي ،انتشهار آيينهدهها و گازههاي گلرانههاي،

گام بعدي تيم عملياتی يانگ و هم هاران ( )6115بهه محاسهبه

پيشبينی ميزان آلودگی در فرآيند توليد ،ميزان ضايعات توليهد

موارد مربوط بهه مهاتري

تركيبهی مقايسهه زوجهی ،بهه همهراه

شده در فرآيند توليد و ام ان استفاده مجدد ،بازيافهت ،است.

ميانگين فهازي هندسهی بهراي معيارههاي ارزيهابی ويژگیههاي

جدول  -1ماتریسهاي ترکیبي مقایسه زوجي براي معیارهاي زیست محیطي
میزان ضایعات

پیشبیني میزان

انتشار آالیندهها و

میزان مصرف

آلودگي تولید

گازهاي گلخانهاي

مواد و انرژي

1/93-6/23 -3/29

6/11-3/12 -4/64

1/11-6/11 -3/11

6/45-1/32 -4/49

1-1-1

1/23-1/29 -1/15

1/41-1/93 -6/11

1/51-1/52 -1/91

1-1-1

1/11-1/41 -1/93

1/93-6/11 -6/64

1-1-1

1/41-1/93 -6/11

1/45-1/91 -1/11

1-1-1

1/45-1/51 -1/52

1/51-1/52 -1/91

1-1-1

1/11-1/41 -6/64

1/52-1/91 -1/11

1/29-1/15 -1/15

امکان بازیافت

تولید شده در
فرآیند تولید

معیارهاي ارزیابي
ویژگيهاي زیست -
محیطي
ميزان مصرف مواد و
انريي

-1/67 -1/41

انتشار آييندهها و

1/66

گازهاي گلرانهاي

-1/51 -1/11
1/33

پيشبينی ميزان
آلودگی در فرآيند
توليد

-1/36 -1/51

ميزان ضايعات توليد

1/64

شده در فرآيند توليد

-1/35 -1/52

ام ان استفاده مجدد و

1/62

بازيافت
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جدول  -0مقادیر محاسبه شده میانگین فازي هندسي معیارهاي زیست محیطي
مقدار متوسط

کران پایین

کران باال

Mw

Lw

Uw

معیارهاي ارزیابي ویژگيهاي زیست محیطي

1/271

1/414

1/616

EA1

ميزان مصرف مواد و انريي

1/612

1/134

1/129

EA2

انتشار آييندهها و گازهاي گلرانهاي

1/353

1/616

1/136

EA3

پيشبينی ميزان آلودگی در فرآيند توليد

1/91

1/116

1/125

EA4

ميزان ضايعات توليد شده در فرآيند توليد

1/691

1/142

1/176

EA5

ام ان استفاده مجدد و بازيافت

محيطی معيارهاي

از طريق حاصلضهرب مهوارد متنهاظر ميهانگين فهازي هندسهی

در گام بعدي براي محاسبه رتبهبندي ريس

مرتلف با توجه به پنج ويژگی زيست محيطی و مراحل چرخه -

مراحل چرخه عمر و ويژگیهاي زيست محيطی ،در جهدول ()9

عمر بر اساس روي رد فازي ،پرداخته میشود .اطالعهات مربهوط

قابل مشاهده است.

به مقادير محاسبه شده ميانگين فازي هندسی عمل رد سازمانی،
جدول  -9مقادیر محاسبه شده میانگین فازي هندسي عملکرد سازماني
عملکرد سازماني با توجه بـه

مقدار مرکزي

مقدار متوسط

کران پایین

کران باال

Centre-of-Area
)(COA

Mw

Lw

Uw

1/966

6/721

1/531

1/253

OP1

1/366

1/553

1/695

1/139

OP 2

1/112

1/124

1/127

/142

OP 3

1/341

1/293

1/172

1/147

OP 4

1/121

1/112

1/149

1/162

OP 5

پنج ویژگي زیست محیطي و مراحل
چرخه عمر

نتايج پژوهش پيمايشی يانگ و هم اران ( )6115در ارتبهاط بها

و انتشار آييندهها و گازهاي گلرانهاي -رعايت شود ،پيامهدهاي

توليههد محصههول سههازگار بهها مح هيط زيسههت بهها هههدف توسههعه

مببت بيشتري در پی خواهد داشت ،بهه نحهوي كهه عهالوه بهر

چشههمانداز سههبز ،در صههنعت محصههويت

توجه به معيارهاي زيست محيطهی ،چرخهه فعاليهت محصهول و

نشان میدهد بيشتهرين خطهر و آسهيب بهر اسهاس

توجه به كاهش هزينهها نيز لحاگ خواهد شهد .بنهابراين انتظهار

آييندگی زيست محيطی متوجه اولين مرحله از توليد است كهه

میرود تريير در روند توليد با روي رد توجه به مؤلفههاي زيست

نشان میدهد هر چهه در انترهاب مهواد اوليهه و قعطهات مهورد

محيطی و طراحی سهبز محصهويت ،كهاهش هزينههها و اثهرات

استفاده در توليد ،دقت بهيشتهري لحهاگ گهردد تها معيارهها و

منفی زيست محيطی را در پی خواهد داشت.

محصههويت در يهه
ال تروني

ويژگیهاي زيست محيطی -از جمله ميزان مصرف مواد و انريي
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مديريت زيست به حساب میآيد .براي اين منظور ،نياز به شرو

نتیجهگیري
از آنجايی كه فعاليتهاي اقتصادي نيازمند صرف انريي و مهواد

ي

اوليه است ،كه به استررا بيشتر منابع طبيعهی ،تجمهع مهواد

جايگزين است .از جمله اقدامات عملی در اين راستا ،با در نظهر

زايد و ترريب محيط زيست منجر میشود .ايهن امهر عهالوه بهر

گرفتن هر دو معيار مالی و زيست محيطی بهراي تصهميمگيهري

آنكههه ترريههب منههابع طبيعههی را در پههی دارد ،نهايتهها فعاليههت

توسعه محصول جديد عبارت اسهت از تعيهين مقايسهه عمل هرد

اقتصادي را با خطر مواجه میكند .بنابراين با توجهه بهه اهميهت

زيست محيطی با طرحههاي مرتلهف كهه ارزيهابی شهده اسهت،

محيط زيست و حفاظت آن در راستاي حيات انسهانها و وجهود

سادهسازي فرآيند توليد ،كاهش هزينهها و اثرات منفهی زيسهت

برخی از محدوديتههاي زيسهت محيطهی بهه ويهژه در تجهارت

محيطی .بنابراين با توجه به آنچه بيان شد ،فرآيند توليد سهبز

جهانی و محدود شدن عرصه رقابت ،به ناچار برخی از واحدهاي

با هدف طراحی محصولی سازگار بها محهيط زيسهت بهه تحليهل

تجاري براي رفع اين محدوديتها ،مجبور به تحمل هزينهههاي

شرايط موجود و انتراب معيارهايی بهراي جهايگزينی و ارزيهابی

زيست محيطهی شهدهاند .بنهابراين ،گزارشهگري حسهابداري بهه

طرحهاي مرتلف میپردازند تا در نهايت به محصهولی بها اثهرات

عنوان ي ی از اجزاي مهم سيستم اطالعاتی مهديريت ،میتوانهد

مببت بهر عمل هرد شهركت ،و حضهور در زنجيهره تهأمين ارزش

بهه حفاظهت محهيط زيسهت از سهوي

مديريت سهبز دسهت يابهد .آنچهه در فرآينهد طراحهی توسهعه

شركتهاي توليدي آيينده را بر عهده گيرد .در اين راستا توجه

محصول سهبز ،میتوانهد حهائز اهميهت باشهد ،انترهاب بهتهرين

به حسابداري زيست محيطی میتواند موضوعی با اهميت بهراي

طراحی محصول براي جايگزينی تمامی مراحل ارزيهابی چرخهه

مديران ،اجتما و استفادهكنندگان صورتهاي مالی باشد ،كه با

عمر محصول ،با هدف به كارگيري هر دو دسهته معيهار مهالی و

حركت به سمت سازگاري فرآيند توليهد بها محهيط زيسهت ،بهه

زيست محيطی در تصميمگيري توسعه محصويت جديد ،است.

نقش بسهزايی در كمه

دنبال ي

چرخه پايدار زيست محيطهی باشهد .بهر ايهن اسهاس

توسعه فعاليت واحدهاي تجاري سازگار و به طهور كلهی فرآينهد
توليد سبز با تأكيد بر معيارهاي خاص در روند توليهد بها ههدف
كاهش هزينهها و اثرات منفی زيست محيطی ،هر دو معيار مالی
و زيست محيطيرا در تصميمگيري به طور تومما استفاده میكند
تا در نهايت با انتراب مناسبترين گزينه طراحی توليهد ،منجهر
به ترييرات سازنده در روند فرآينهد توليهد شهركت شهود .بهراي
عملياتی كردن اين موضو  ،نياز به اجراي يه
جهت دستيابی به ي

الگهوي مناسهب

توسعه پايدار با هدف شهفافيت اطالعهات

اجتماعی و زيست محيطی ،جز با بهازنگري در فرآينهد پهردازش
محصول مم ن نيست .بنابراين هرچه طراحی محصول با دقت و
نظههارت بيشتههري صههورت گيههرد ،میتوانههد پيامههدهاي مببههت
بيشتري را به همراه داشته باشد .لذا ترييهر در رونهد توليهد بها
روي رد توجهه بهه مؤلفهههاي زيسهت محيطهی و طراحهی سهبز
محصههويت ،ي يههاز ابزارههها و ت ني هههاي مهههم در حسههابداري

برنامه بهبود طراحی محصهول بها بهه كهارگيري معيارههاي
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