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تعیین معیارهای مؤثر در انتخاب محل استقرار کارخانه تولید چوبپالستیک از پسماندهای
کشاورزی در کشور با استفاده از روش فرآيند تحلیل سلسله مراتبي

نعمت اهلل محبی

چکیده

حسن علیزاده

تعیین معیارهای مؤثر در انتخاب محل استقرار کارخانههای تولیدی چووبپالسوتی بوا
استفاده از پسماندهای کشاورزی در کشور هدف ایون بررسو بووده اسو  .بورای ایون
منظور ،پس از بررس های میدان و مطالعات کتب و مقواتت مختلو ،،شو معیوار «
مووواد و محصووو  ،قوووانین و مقووررات ،فنوو و انسووان  ،اقتصووادی ،زیرسوواختار و
زیس محیط " و همچنین  30زیر معیوار مهو شناسوای شودند .درجوه اهمیو ایون
معیارها با دریاف و اعما نظر کارشناسان در بخ صنع  ،بازار و دانشگاه با استفاده از
فرایند تحلیل سلسله مراتب تعیین شدند .نتایج نشان م دهد از بین  30معیار تأثیرگواار
در انتخاب محل بهینه کارخانه چوبپالستی با استفاده از پسماندهای کشواورزی ،بوه
ترتیب معیارهای؛ میزان عرضه پسماندها ( ،)0/087توداو عرضوه پسوماندها (،)0/071
هزینه تأمین پسماندها ( ،)0/067میزان فروش و صادرات ( ،)0/065تسوهیالت اعطوای
( )0/064و خسارت کمتر به محیطزیس و جنگل ( )0/062در باتترین درجه و اولوی
قرار دارند.
واژگان کلیدي :مکانیاب  ،تحلیل سلسله مراتب  ،تصمی گیوری گروهو  ،چووب-
پالستی  ،پسماند کشاورزی.

مقدمه
در سالهای اخیر فرآوردههای چندسازه چوب ـ
پالستیک با بهرهگیری از نقاط مشترک دانش فنی
موجود در دو صنعت چوب و پالستیک بهصورت
تهديدی بالقوه برای رقبای خود در اين دو صنعت،
بهويژه در كشورهای پیشگام اين فناوری در آمده است.
از آنجائی كه از يکسو بهتدريج كاربرد وسیع و متنوع
اين محصوالت افزايش میيابد و از سوی ديگر صنايع
با معضل ضايعات پلیمری و چوبی مواجهاند ،اين
فناوری راهحل مناسبی به نظر میرسد .چندسازه
چوب پالستیک ازيکطرف به خاطر كاربردهای
وسیعی كه در صنايع خودروسازی ،هواپیماسازی ،انواع
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كفپوشها ،ساختمانسازی و غیره دارند و همچنین
قیمت ارزان مواد اولیه آنها كه از محل بازيافت زباله و
پسماند مواد لیگنوسلولزی تأمین میشود ،بهشدت
موردتوجه پژوهشگران و صاحبان صنايع در جهان واقع
شده است .از طرف ديگر كمبود منابع چوبی جنگلی و
همچنین رشد فزاينده جمعیت ،استفاده از الیاف
لیگنوسلولزی پسماندهای كشاورزی را كه
تجديدشونده میباشند ،اجتنابناپذير ساخته است.
ساالنه میلیونها تن گیاهان زراعی يکساله در ايران
برداشت میگردد .تنها در سال  1384میزان
 21،896،732تن محصول ،فقط در بخش غالت
برداشت شده است كه پسماند زراعی قابل استحصال
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آن در حدود  25،369،432تن برآورد میگردد [.]1
بهعبارتديگر ،امروزه بر كسی پوشیده نیست كه اين
منابع ،پتانسیل قابلتوجهی به لحاظ تأمین مواد اولیه
صنايع لیگنوسلولزی محسوب میشوند .تحقیقات
مختلفی در رابطه با امکان استفاده از مواد
لیگنوسلولزی پسماندهای كشاورزی در چوبپالستیک
انجام گرفته است كه همه آنها بیانگر اين مطلب
هستند كه استفاده از مواد لیگنوسلولزی پسماندهای
كشاورزی در چوبپالستیک باعث بهبود بعضی از
خواص فیزيک و مکانیکی آن می-گردد و میتواند
جايگزين مناسبی برای الیاف لیگنوسلولزی چوب باشد.
با توجه به اهمیت و مقدار مواد لیگنوسلولزی
پسماندهای كشاورزی در ايران و همچنین كاربرد
چوبپالستیک در دنیای امروزی ،هدف اين پژوهش
تعیین مهمترين معیارهای مؤثر در انتخاب بهترين
مکان برای احداث كارخانه چوبپالستیک با استفاده از
پسماندهای كشاورزی را در ايران است ،چراكه يکی از
عوامل بسیار مهم در موفقیت شركتهای تولیدی
تعیین بهترين مکان برای احداث و راهاندازی واحد
تولیدی آنها است .مکان مناسب نقش مهمی در
رقابتپذيری يک شركت در بازار داشته و بايد
بهگونهای انتخاب شود كه باعث دستیابی به مزايای
رقابتی و راهبردی در مقايسه با ساير رقبا شود .لذا
تعیین بهینه محل كارخانه را يکی از كلیدیترين قدم-
ها در مرحله تأسیس آن می-دانند ،به اين خاطر كه
نتايج اين تصمیم در درازمدت اثرات بسزايی از بعد
اقتصادی ،اجتماعی ،محیطزيستی و فنی خواهد داشت
[ .]2انجام چنین تصمیمگیریهايی در كشور ،نیاز به
شناخت معیارهای مؤثر در اين زمینه دارد تا از
امکانات و توانايیهای مناطق مختلف استفاده بهینه و
درستی به عمل آيد .موضوع تعیین و شناخت معیارها
در زمینه بررسی قابلیتهای مناطق مختلف با توجه به
نیازهای گروههای مختلف صنعتی امری حیاتی و مهم
است ،هرچند كه اين موضوع در كشورهايی كه با
محدوديت منابع و امکانات روبرو هستند ضرورت
بیشتر پیدا میكند [ .]3برای اينکه يک واحد صنعتی
بتواند در منطقهای مستقر شود و ازلحاظ اقتصادی

دوام بیاورد ،بايد چگونگی دستيابی و دسترسی آسان
به مواد اولیه كافی و مناسب ،شبکه حملونقل مناسب،
نیروی انسانی مناسب و متخصص ،منابع انرژی و ديگر
امکانات مساعد و بالقوه محلی و ناحیهای بهموازات
بررسی بازار فروش فرآوردهها مورد ارزيابی قرار گیرد.
ناديده گرفتن برخی از اين معیارهای مؤثر در انتخاب
محل استقرار واحدها ،توقف تولید و تعطیلی كارخانه را
در پی خواهد داشت [ .]4به دلیل اهمیت مکانيابی،
تاكنون روشها و مدلهای مختلفی برای تحقّق اين
امر ارائه شده است .يکی از تکنیکهای ارائهشده در
اين مسیر ،روش تحلیل سلسله مراتبی است كه
تصمیمگیری را از طريق سازماندهی احساسات،
ادراكات ،برآوردها و قضاوتها تسهیل مینمايد و
نیروهای اثرگذار بر تصمیم را شناسايی میكند [.]5
اين روش امروزه بهطور گسترده در تصمیمگیریهای
مختلف تجاری مانند ارزيابی راهبردیهای مختلف
بازاريابی ،انتخاب مناسب متقاضیان شغل و مکان-يابی
واحدهای صنعتی استفاده میشود .بهمنظور ارزيابی
مکانهای مختلف برای احداث واحدهای صنعتی،
ضرورت بررسی معیارهای تأثیرگذار در تصمیمگیری
برای اين امر حائز اهمیت فراوان است .معیارهای مؤثر
در انتخاب محل استقرار واحدهای مختلف صنعتی را
میتوان به عوامل متعددی از قبیل مواد اولیه ،نیروی
انسانی ماهر ،بازار فروش ،شبکه ترابری ،قوانین و
مقررات دولتی و ساير عوامل مختلف ازايندست
تقسیم نمود .اين معیارها برحسب نوع صنعت منتخب،
معیارهای تأثیرگذار و درجه اهمیت آنها تغییر پیدا
میكند .در زمینه مکانيابی كارخانههای مختلف
صنايع چوب تحقیقات متعددی صورت گرفته كه برای
نمونه میتوان به موارد زير اشاره كرد:
 Ramezanzadehو همکاران ( ،)2009مهمترين
معیارهای تأثیرگذار در مکانيابی كارخانه ام دی اف1
در استان مازندران را اطمینان از عرضه ماده اولیه،
تسهیالت اعطايی ،خسارت كمتر به محیطزيست و
هزينه خريد ماده اولیه معرفی كردند [ Vali .]2و
همکاران ( )2011نیز مهمترين معیارهای تأثیرگذار در
1- Medium Density Fiber
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مکانيابی كارخانه تولید كاغذ فلوتینگ در استان
گلستان را به ترتیب هزينه تأمین پسماندها ،اطمینان
از عرضه پسماندها ،دسترسی به منابع آب و میزان
عرضه پسماندها عنوان كردند [ Burdurlu .]6و Ejder
( )2003از روش تحلیل سلسله مراتبی بهمنظور
تصمیمگیری در مورد انتخاب بهترين مکان برای
احداث كارخانه تولید مبلمان در تركیه استفاده كردند
و بر اساس معیارهايی نظیر جمعیت شهری (حجم
بازار) ،سرعت رشد جمعیت ،آسانی حملونقل محصول
به ساير مناطق ،شهر استانبول را مناسبترين مکان
برای احداث واحدهای جديد تولید مبلمان معرفی
كردند [ Michael .]7و همکاران ( )1998برای تعیین
معیارهای مکانيابی تأسیس كارخانههای محصوالت
نهايی چوبی نظیر كابینت ،مبلمان و غیره  31معیار
تأثیرگذار را مورد ارزيابی قرار داده و مهمترين اين
معیارها را به ترتیب هزينههای خريد زمین ،نیروی
انسانی ،خريد ماده اولیه معرفی كردند [ .]8نتايج
تحقیق  Aziziو همکاران ( )2010در زمینه ارزيابی
معیارهای تأثیرگذار بر مکانيابی كارخانه تولید مبلمان
چوبی در كشور نشان میدهد كه معیارهای حجم بازار،
هزينه خريد ماده اولیه ،تسهیالت اعطايی ،نیروی كار
ماهر و هزينه نیروی كار به ترتیب در باالترين اولويت-
ها قرار دارند [ BayatKashkoli .]9و همکاران
( )2008مکانيابی بهینه برای توسعه صنعت چوب و
كاغذ در استان سیستان و بلوچستان را با استفاده از
روش فرآيند تحلیل سلسله مراتبی موردبررسی
قراردادند .نتايج تحقیق ايشان نشان داد كه در استان
سیستان و بلوچستان به ترتیب شهرهای زاهدان،
چابهار ،زابل و ايرانشهر برای احداث كارخانه چوب و
كاغذ در اولويت قرار دارند [ Mohebbi .]10و همکاران
( ،)2010كیفیت مواد اولیه ،هزينه خريد مواد اولیه،
هزينه زمین ،سوددهی ،اطمینان از عرضه مواد اولیه و
میزان فروش را بهعنوان مهمترين معیارهای تأثیرگذار
بر مکانيابی واحدهای چوب خشکكنی در كشور
معرفی نمودند [ )2006( Walker .]11در مورد
انتخاب مکان بهینه برای تأسیس يک كارخانه
چوببری در كتابی تحت عنوان تبديل اولیه چوب،
اينچنین بیان كرده است كه بهترين نقطه ،مکانی
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است كه نزديک به منبع ماده اولیه يا در مسیر
رودخانه و راهآهن باشد تا هزينههای حملونقل
گردهبینه به حداقل برسد و اگر ماده اولیه آن از خارج
از كشور تأمین میشود ،میبايست نزديک به بندر يا
مبادی وارداتی باشد [ .]12از سويی ديگر  Hosunو
همکاران ( )2003در تحقیق خود با عنوان انتخاب
بازار ،محصول و مکان رقابتی بیان میكنند كه بهترين
مکان برای احداث كارخانه ،محلی است كه ازنظر
میزان تسهیالت اعطايی وضعیت بهتری داشته باشد
[.]13هدف اين تحقیق در مرحله اول تعیین معیارهای
مؤثر در انتخاب محل استقرار كارخانه تولید چوب-
پالستیک از پسماندهای كشاورزی بوده و در مرحله
بعد با استفاده از اين معیارها بهترين مکان برای
تأسیس كارخانه چوبپالستیک پیشنهاد میگردد.

مواد و روشها
مرحله اول اين تحقیق بهصورت مطالعه میدانی انجام
شد .بدين ترتیب كه بهمنظور تعیین معیارهای تأثیرگذار
بر مکانيابی كارخانه چوبپالستیک با استفاده از
پسماندهای كشاورزی ،ضمن مطالعه منابع موجود ،با
تعدادی از كارشناسان و متخصصان ،تولیدكنندگان (حدوداً
 30نفر) كه در زمینه چوبپالستیک فعالیت دارند ،انتخاب
شده بودند ،مصاحبه حضوری و تلفنی صورت گرفت.
سپس با توجه به اطالعات جمعآوریشده از طريق
مصاحبه ،معیارهای اصلی مؤثر به  6گروه كلی زير تقسیم
شدند:
گروه  -1مواد اولیه و محصول
گروه  -2اقتصاد
گروه  -3محیطزيست
گروه  -4قوانین و مقررات
گروه  -5فنی و انسانی
گروه  -6زيرساختها
هر يک از معیارهای مذكور دارای زير معیارهايی نیز
میباشند (شکل .)1
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شکل  -1شاخصها و زيرشاخصها مؤثر بر مکان يابی چوبپالستیک با استفاده از پسماندهای كشاورزی
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در مرحله بعد پرسشنامهای برای اخذ نظرات
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اخذشده در نرمافزار (اكسپرت چويس) پردازش شدند.

كارشناسان و صاحبان صنايع تنظیم گرديد كه مربوط به

پس از پردازش اطالعات ،بهمنظور سنجش اعتبار

مقايسه دوبهدوی معیارها و زير معیارها بود .پس از

يافتهها نتايج بهدستآمده در خصوص اهمیت معیارها

مصاحبه با كارشناسان و متخصصان و شناسايی معیارهای

بهمنظور سنجش اعتبار آنها ،مجدداً در اختیار تعدادی از

تأثیرگذار ،بهمنظور اولويتبندی و تعیین درجه اهمیت

كارشناسان ( %50كارشناسانی كه پرسشنامه را پركردهاند

(ارزش وزنی) هريک از آنها ،پرسشنامهای جهت مقايسه

و  %50كارشناسان جديد) قرار گرفت و در اين خصوص

زوجی اين معیارها و زيرمعیارها با يکديگر طرح و بین 20

حدود  %90كارشناسان با نتايج بهدستآمده موافق و هم-

نفر از كارشناسان مرتبط توزيع شد (جدول  )1و نظرات

نظر بودند.

جدول  -1مشخصات جامعه آماری تحقیق
تجربه كاری

سطح سواد

محل كار

سیکل

-

زیر یک سال

%5

کاردانی

%5

 1-5سال

%45

کارشناسی

%20

 5-10سال

%35

کارشناسی ارشد

%50

 15-10سال

دکتری

%25

باالی  15سال

صنعت
دانشگاه

تخصص
%45
%30

%10
%5

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای تعیین وزن

کاغذ و چوب

%35

پلیمر

%25

اقتصاد

%10

مدیریت
بازار

%25

سایر

%25
%5

ناسازگاری تصمیم را نشان میدهد كه از مزايای ممتاز اين
تکنیک در تصمیمگیری است .تکنیک فرآيند تحلیل

هر یک از معیارها
يکی از كارآمدترين روشهای تصمیمگیری ،فرآيند

سلسله مراتبی بر اساس توانايی ذاتی انسان ،در برآوردهای

تحلیل سلسله مراتبی است كه برای اولین بار توسط

ذهنی مسائل خرد ،بنا شده است .اين تکنیک،

توماس ال ساعتی 2در سال  1980مطرح شد .اين تکنیک

تصمیمگیری را از طريق سازماندهی احساسات ،ادراكات،

بر اساس مقايسه زوجی بنانهاده شده و امکان سنجش

برآوردها و قضاوتها تسهیل مینمايد و نیروهای اثرگذار بر

فاصله سناريوهای مختلف را به مديران میدهد .فرآيند

تصمیمگیری را شناسايی میكند .معموالً مدل فرآيند

تحلیل سلسله مراتبی يکی از جامعترين سیستمهای

سلسله مراتبی ،با استفاده از نرمافزار اكسپرت

چويس3

طراحیشده برای تصمیمگیری با معیارهای چندگانه است،

 2000اجرا میشود.

زيرا اين روش امکان فرموله كردن مسئله را بهصورت
سلسله مراتبی فراهم میكند .همچنین امکان در نظر
گرفتن معیارهای كمی و كیفی را در مسئله دارد و
گزينههای مختلف را در تصمیمگیری دخالت داده و امکان
تحلیل حساسیت معیارها و زيرمعیارها را دارد و عالوه بر
اين بر مبنای مقايسه زوجی بنا نهاده شده كه قضاوتها و
محاسبات را مشخص مینمايد .همچنین میزان سازگاری و

Tomas L Saaty

1-

نرخ

ناسازگاری4

يک نکته حائز اهمیت در مورد ماتريسهای مقايسه
زوجی ،نرخ ناسازگاری آنها است كه برای اينکه قضاوتها
باثبات باشند بايد نرخ ناسازگاری ماتريسها  ≥0/1باشد،
لذا درصورتیكه در بعضی از ماتريسهای مقايسه زوجی،
اين نرخ بیشتر از  0/1بود الزم است كارشناس مربوطه

Expert Choice
Inconsistency Ratio

3
4
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قضاوت خود را تکرار نموده و سپس میانگین هندسی

نتايج حاصل از ارزيابی تمامی معیارها و زيرمعیارها در

سلولهای ماتريسهای مقايسه زوجی محاسبه گردد

شکلهای  2و  3نشان داده شده است .در سطح اصلی

[ .]14در اين بررسی برای به دست آوردن وزن معیارها و

معیار مواد و محصول مهمترين معیار است .معیارهای

زير معیارها ،از نرمافزار اكسپرت چويس  2000استفاده

اقتصادی ،زير ساختار ،محیط زيستی ،قوانین و مقررات،

گرديده است.

فنی و انسانی به ترتیب در مکانهای بعدی قرار دارند.

نتایج و بحث

شکل  -2میانگین هندسی ماتريسهای مقايسهای برای معیارهای اصلی نسبت به هدف مطالعه.

نرخ ناسازگاری كلی ماتريسها با توجه به نتايج
بهدستآمده  0/04است كه نشان میدهد نتايج از ثبات و
سازگاری بااليی برخوردار هستند .نتايج نشان میدهد كه
در میان معیارهای اصلی ،معیار مواد اولیه و محصول دارای
باالترين اولويت است .از طرف ديگر زيرمعیارهای مربوط
به ماده اولیه (میزان عرضه پسماندها ،تداوم عرضه
پسماندها و هزينه تأمین پسماند) ،دارای باالترين اولويت
میباشند كه نشاندهنده نقش مهم ماده اولیه در تولید
چوبپالستیک با استفاده از پسماندهای كشاورزی است؛ و
بعدازاين معیارها ،زير معیارهای میزان فروش و صادرات،
تسهیالت اعطائی و خسارت كمتر به محیطزيست و
جنگل ،به ترتیب دارای باالترين اولويت هستند .علل
اهمیت باالی هركدام از معیارهای ذكرشده به شرح زير
است:

میزان عرضه پسماندها ( :)0/087دسترسی پايدار و
باثبات به مواد اولیه تولید مفهومی است همزاد با رواج
تولید صنعتی در قرن نوزدهم .مفهومی كه بهعنوان يکی از
نهادههای اصلی تولید ،دوام و توسعه فرآيندهای تولید
صنعتی را درگرو خود دارد [ .]15با اين وصف اما در
دهههای اخیر همزمان با ارتقاء دامنه فعالیتهای تولیدی
به بازارهای بینالمللی ،شکلگیری بازار جهانی محصوالت
و فراگیر شدن عمق و دامنه رقابت بهعنوان مهمترين
ويژگی فعالیتهای تولیدی ،جايگاه و اهمیت عرضه پايدار
مواد اولیه را فراتر از تضمین حیات يک فعالیت تولیدی ،به
يکی از مزيتهای رقابتی برای حضور پیروزمندانه در
بازارهای بینالمللی بدل نموده است [ .]16با اين وصف
مقدار ماده اولیه در هر منطقه اولین معیار تأثیرگذار در
تأسیس كارخانه در يک منطقه است .درواقع در مرحله
اول با سنجیدن مقدار ماده اولیه معیارهای بعدی ارزيابی
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میشوند .ابتدا بايد پتانسیل منطقه به لحاظ تأمین ماده
اولیه صنايع لیگنوسلولزی برآورده شود و بعدازآن
بررسیهای اقتصادی در اين خصوص صورت بگیرد.
 BayatKashkoliو همکاران ( )2008میزان ماده اولیه در
انتخاب محل استقرار كارخانههای صنايع چوب را بسیار
حائز اهمیت دانسته و بهعنوان يکی معیارهای اصلی
تصمیمگیری استفاده كردهاند [ Forghani .]10و همکاران
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( ،)2007میزان ماده اولیه را در انتخاب مکان بهینه
كارخانه تولید آلومینیوم حائز اهمیت دانسته و بهعنوان
معیارهای اصلی تصمیمگیری استفاده كردهاند [Vali .]17
و همکاران ( )2011زيرمعیار میزان عرضه پسماند را
بهعنوان اولويت مهم در انتخاب محل كارخانه تولید كاغذ
فلوتینگ در استان گلستان عنوان كردند [.]6

نرخ ناسازگاری 0/04
0/087

میزان عرضه پسماندها
تداوم عرضه پسماندها
هزینه تامین پسماند
میزان فروش و صادرات
تسهیالت اعطا ی
خسارت کمتر به محیط زیست و جنگل
هزینه حمل پسماند
فاصله محل تامین پسماندها
کیفیت پسماندها
نرخ مالیات
هزینه انرژی
نیروی انسانی متخصص(تحصیل کرده)
تعداد رقبا
فاصله از بازار

هزینه نیروی انسانی
زیر ساخت انرژی (برق)
زیر ساخت انرژی (سوخت)
آلودگی هوا
نیروی انسانی متخصص (کارگر)

هزینه خرید زمین
شبکه حمل ونقل (جاده ای)
امکانات رفاهی
هزینه حمل محصول
شبکه حمل ونقل (ریلی)

فاصله مجاز برای احداث کارخانه
مراکز آموزشی ( دانشگاه)
وجود مراکز آموزشی (فنی و حرفه ای)
پیشینه صنعت
زیر ساخت انرژی (آب)

شبکه حمل ونقل (دریایی)

0/071
0/067
0/065
0/064
0/062
0/056
0/049
0/048
0/046
0/044
0/039
0/035
0/034
0/032
0/031
0/025
0/021
0/02
0/018
0/017
0/015
0/015
0/013
0/011
0/007
0/004
0/002
0/001
0/001

شکل  -3نتیجه نهايی وزن زيرمعیارهای مؤثر بر مکانيابی چوبپالستیک با استفاده از پسماندهای كشاورزی
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تداوم عرضه پسماندها ( :)0/071بر طبق اين
نتیجه ،تصمیمگیرندگان در كارخانه تولید چوبپالستیک
با استفاده از پسماندهای كشاورزی بايد از عرضه پايدار
پسماندهای كشاورزی اطمینان كامل داشته باشند .از
داليل مهمی كه باعث میشود اين معیار اهمیت بااليی
داشته باشد ،فصلی بودن پسماندها و مشکل نگهداری آن-
ها است .به همین دلیل بهمنظور تداوم عرضه اين مواد
برای كارخانه ،نیاز به انبارهای مجهز و بزرگ است كه اين
نوع انبارها هزينههای كلی كارخانه را افزايش میدهند ،لذا
توصیه میشود مکانهايی برای استقرار اين واحدها انتخاب
گردد كه امکان استحصال چند نوع پسماند در فصول
مختلف سال بهمنظور كاهش هزينههای انبارداری و
همچنین اطمینان از عرضه مواد اولیه را دارا باشد Azizi .و
همکاران ( )2002زيرمعیار اطمینان از عرضه ماده اولیه را
بهعنوان اولويت مهم در انتخاب محل استقرار واحد تخته
اليه و روكش مطرح نمودهاند [ Lin .]18و همکاران
( )1996عرضه مستمر ماده اولیه را در مورد مکان استقرار
كارخانه  OSBيک معیار مهم در نظر گرفتهاند [.]19
 Tajdiniو همکاران ( ،)2006تأمین ماده اولیه مناسب و
اطمینان از عرضه اين مواد را برای كارخانههای كاغذسازی
بهعنوان يک معیار مهم ذكر نموده و آن را يکی از
مشکالت اصلی اين واحدها ذكر كردهاند [.]20
هزینه تأمین پسماند ( :)0/067كنترل هزينهها در
واحدهای تولیدی همواره ضروری بوده و هست ،بهطوری
كه هزينه خريد ماده اولیه باالترين سهم در قیمت
تمامشده هر واحد از محصول را شامل میشود [ .]21لذا
كاهش اين هزينهها برای صاحبان صنايع امری مهم و
حیاتی به شمار میرود .با توجه به اينكه ماده اولیه
لیگنوسلولزی مورداستفاده در صنعت چوبپالستیک در
اين تحقیق از پسماندهای كشاورزی بوده و با آگاهی از اين
مهم كه پسماندهای كشاورزی دارای دانسیته خیلی پايین
بوده ،لذا وزن مشخصی از آن دارای حجم بسیار بااليی
بوده كه برای جمعآوری آن نیاز به هزينههای زيادی است؛
بنابراين نزديکی هر چه بیشتر صنايع چوبپالستیک به
اين مناطق میتواند به كاهش هزينه خريد مواد اولیه،
بهموازات كاهش هزينه ترابری مواد اولیه بیانجامد .پس
بهطور كامل منطقی و بديهی به نظر میرسد كه كیفیت

دسترسی به ماده اولیه با قیمت مناسب بهعنوان عاملی
مهم در تعیین حاشیه سود محصوالت تولیدی و بازدهی
مالی و عملیاتی يک كارخانه تولیدی چوبپالستیک
موردتوجه قرارگرفته و در انتخاب مکان برای احداث
كارخانه تأثیر تعیینكنندهای داشته باشد .در همین رابطه
عزيزی و همکاران ( ،)2002زير معیار هزينه تأمین ماده
اولیه را بهعنوان مهمترين اولويت در انتخاب محل استقرار
واحد تختهاليه و روكش مطرح نمودهاند [ Michael .]18و
همکاران ( ،)1998در انتخاب محل كارخانههای
فرآوردههای چوبی ،زيرمعیار هزينه تأمین ماده اولیه را به
عنوان يک اولويت مهم ازنظر انتخاب محل اين نوع
كارخانهها ذكر كردهاند [ Safdari .]8و همکاران (،)2009
عقیده دارند بااينکه فناوری كافی برای تبديل اكثر الیاف
منابع زراعی به كاغذ وجود دارد ،اما در قرن حاضر رشد و
توسعه استفاده از الیاف منابع زراعی در تولید خمیر و
كاغذ بهصرفه اقتصادی بستگی خواهد داشت؛ و هزينه
تولید ،جمعآوری ،انبار سازی توأم با ارزش محصوالت
قابلفروش بايد سبب بازگشت سرمايه معقولی گردد و
قابلرقابت با ديگر منابع فیبری (چوب و كاغذ بازيافتی)
باشد [ Hamsi .]22و همکاران ( ،)2003بیان میكنند كه
به خاطر پراكندگی مواد اولیه غیرچوبی در سطح كشور و
هزينههای مربوط به جمعآوری به يک تشکل سازمانی
برای اعمال مديريت اصولی در اين زمینه نیاز است [.]23
 Ghasemianو همکاران ( )2008هزينه جمعآوری
پسماندها را بهعنوان يک معیار مهم در استفاده از اين
منبع ذكر كردهاند [.]24
میزان فروش و صادرات ( :)0/065نتايج حاصل از
تحقیقات در اقصی نقاط جهان بهروشنی اثبات نموده كه
وجود بازار مصرف در حجم مناسب برای محصوالت يک
واحد تولیدی و امکان دسترسی به بازار شرط اساسی
تأسیس و مهمترين فاكتور تأثیرگذار بر فرآيند مکانيابی
برای تأسیس يک واحد تولیدی محسوب میشود [ .]25در
حقیقت بدون اطمینان از وجود حجم مناسب تقاضا برای
يک محصول بهعنوان بازار و امکان دسترسی به اين بازار،
اساساً سرمايهگذاری برای تأسیس يک واحد تولیدی در
يک مکان مشخص توجیه اقتصادی پیدا نمیكند .بر همین
اساس عدم وجود ،كوچکی حجم ،ضعف در میزان كشش و
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باالخره دوری از بازار مصرف ،فلسفه وجودی و توجیه
اقتصادی هر نوع واحد تولیدی يا خدماتی را منتفی خواهد
ساخت .از طرفی عدم وجود شبکههای عرضه و فروش
روزآمد در ابعاد ملی و درعینحال به سبب باال بودن
هزينههای حملونقل ،دسترسی به بازارهای مصرف
كمحجم و پراكنده در نقاط مختلف كشور ،برای يک واحد
تولیدی پرهزينه و عاری از توجیه اقتصادی مناسب تلقی
میشود .بر همین اساس ،با توجه به تنگناهای پیش روی
صنعتگران در مواجه با بخش عرضه و فروش ،مستقر
نمودن كارخانههای تولید چوبپالستیک در نزديکترين
نقاط ممکن به بازارهای بزرگ مصرف (مناطق تولید
مبلمان ،پاركت ،مصنوعات چوبی و صنايع ديگر) را میتوان
بهینهترين راهکار در جهت دستیابی به بخش بیشتری از
ارزشافزوده حاصل از تولید (سود) تلقی نمود و لذا انتخاب
معیار حجم بازار با اتکا بر داليل علمی ،صحیح و قابل دفاع
محسوب میشود )1994( KarimiAliziei .با بررسی
معیارهای مؤثر در مکان گزينی يک واحد فرضی تخته
خرده چوب در شمال ايران ،معیار میزان فروش را در
استقرار واحدهای صنايع چوب مهم ارزيابی كرده است
[ Burdurlu .]26و  )2003( Ejderنیز معیار میزان فروش
را عامل مهمی در مکانيابی كارخانه مبلمان در تركیه
معرفی كردند [.]7
تسهیالت اعطا ی ( :)0/064منظور از اين معیار
كمکها يا تسهیالت اعطايی در قالب منابع پولی
ارزانقیمت (كمبهره) از سوی دولت به واحدهای تولیدی
مستقر در يک منطقه است كه معموالً بهصورت اعطای وام
برای تأسیس كارخانه ،معافیتها ،تشويقها و يا تسهیالت
مالیاتی ارائه میشود .با توجه به اينکه اصوالً جمعآوری و
انتقال پسماندهای كشاورزی به كارخانه و همچنین از انبار
به مصرف ،فرآيندی طوالنیمدت محسوب میشود و
مدتزمان توقف سرمايه در آن باال است ،لذا وجود منابع
پولی يا نقدينگی ارزانقیمت يا همان تسهیالت كمبهره
بانکی از فاكتورهای تعیینكنندهای محسوب میشود كه
يک كارخانه تولید چوبپالستیک تنها در صورت دسترسی
به آن از قدرت تولید و رقابت مناسب برای رقابت در
صنعت برخوردار خواهد شد .درعینحال ،به سبب
سیاستهای ناپايدار و بعض ًا متناقض اقتصادی ،ريسک
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سرمايهگذاری در بخش تولید كشور همواره باالتر از سطح
استاندارد جهانی است و لذا اغلب سرمايهگذاران بخش
خصوصی در بخش تولید ترجیح میدهند با بهرهگیری از
تسهیالت بانکی ضمن تقويت بنیه اقتصادی خود ،به نحوی
دولت را در ريسک سرمايهگذاری خود شريک كنند تا در
مواقع بحران از قدرت چانهزنی بااليی در مقابل بنگاههای
دولتی برخوردار باشند .پیشینه تحقیق در حوزه
فاكتورهای تأثیرگذار بر مکانيابی تأسیس ساير انواع
واحدهای تولیدی صنايع چوب نیز مؤيد همین مسئله
است Ramezanzadeh .و همکاران ( )2009در مطالعه
معیارهای مؤثر و مکانيابی صنعت  MDFدر استان
مازندران و پیش از آن عزيزی ( )2002در تعیین
معیارهای مؤثر در انتخاب محل استقرار واحدهای تخته
چندال و روكش معیار تسهیالت اعطايی را به ترتیب
بهعنوان دومین و چهارمین معیار با اولويت باال در مکان-
يابی تأسیس واحدهای تولیدی موردبحث برشمردند [،2
 .]18در همین زمینه  Husonو همکاران ( )2003بهعنوان
بخشی از نتايج حاصل از تحقیق خود تحت عنوان انتخاب
بازار ،محصول و مکان رقابتی بیان میكنند كه بهترين
مکان برای احداث يک واحد تولیدی ،محلی است كه ازنظر
میزان تسهیالت اعطايی و سیاستهای حمايتی دولت از
وضعیت بهتری برخوردار باشد [ .]13با اين وصف سنخیت
انتخاب زير معیار تسهیالت اعطايی بهعنوان پنجمین عامل
تأثیرگذار بر انتخاب محل مناسب كارخانه چوبپالستیک
با استفاده از پسماندهای كشاورزی ،با سوابق تحقیقات
علمی در اين زمینه كامالً محرز و صحت اين انتخاب مورد
تائید است.
خسارت کمتر به محیطزیست و جنگل (:)0/062
با توجه به اهمیت مسائل زيستمحیطی در دنیای امروز،
معیار خسارت كمتر به محیطزيست و جنگل از معیارهای
مهم و تأثیرگذار در اين صنعت میباشند .استفاده از منابع
جنگلی بدون در نظر گرفتن مسائل زيستمحیطی میتواند
خسارات جبرانناپذيری به محیطزيست وارد كند .با نگاهی
به سوابق طرحها و پروژههای صنعتی و عمرانی در كشور
درمیيابیم كه برنامهريزیهای گذشته بدون در نظر گرفتن
مالحظات محیط زيستی بوده و بسیاری از آنها بدون
توجه به اين امر احداث و بهرهبرداری شدهاند .با توجه به
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اثرات تخريبی و بعضاً غیرقابلجبران و پرهزينه بسیاری از
پروژههای توسعه ،ارزيابی محیط زيستی بهعنوان يک ابزار
قدرتمند از سال  1373در كشور ايران جايگاه قانونی يافته
است .فعالیتهای مختلف اقتصادی ،صنعتی و بهكارگیری
تکنولوژیهای پیشرفته همراه با رشد فزاينده جمعیت،
موجب به هم خوردن تعادل محیطزيست گرديده است .از
بین رفتن جنگلهای موجود بر روی زمین تبعات سنگینی
بر ادامه زندگی بشر دارد و در تمامی كنفرانسها و
كنوانسیونهايی كه طی سه دهه اخیر در مورد
محیطزيست در دنیا برگزار شده ،ضمن تأكید بر لزوم
استفاده درست از انواع منابع تجديد ناپذير بر لزوم حفاظت
از جنگلهای موجود در دنیا و جلوگیری از تخريب و
بهرهبرداری بیرويه از آنها ،توجه خاصی شده است .با
توجه به اين مسائل انتظار میرفت كه اين معیار بهعنوان
اولويت اول يا دوم انتخاب میشد بهاينعلت كه تولید
چوبپالستیک با استفاده از پسماندهای كشاورزی
ازيکطرف باعث كاهش خسارتهای واردشده بر جنگل از
طريق تولید يک محصول از گیاهان غیرچوبی و جايگزينی
آن با ديگر محصوالت و فرآوردههای چوبی و از طرف ديگر
استفاده از پسماندهای كشاورزی را به همراه دارد كه از هر
دو طرف برای كشور مفید و سودآور است.
 Ramezanzadehو همکاران ( ،)2009در بررسی خود با
عنوان تعیین معیارهای تأثیرگذار بر مکانيابی كارخانه
 MDFدر استان مازندران ،خسارت كمتر به محیطزيست و

جنگل را بهعنوان سومین معیار مهم معرفی كردند [.]2

نتیجهگیری
نتايج حاصل از اين تحقیق در ارزيابی معیارهای
تأثیرگذار در تعیین مکان بهینه برای تأسیس يک كارخانه
تولید چوبپالستیک با استفاده از پسماندهای كشاورزی
در كشور نشان داد كه فاكتورهای میزان عرضه پسماندها،
تداوم عرضه پسماندها ،هزينه تأمین پسماندها ،میزان
فروش و صادرات ،تسهیالت اعطائی و خسارت كمتر به
محیطزيست و جنگل به ترتیب از بیشترين اهمیت در
انتخاب محل مناسب برای تأسیس كارخانه برخوردار
هستند .بر اين اساس ،نتايج تحقیق حاضر بهعنوان يک
بسته علمی و راهنما ،اين امکان را برای سرمايهگذاری
فراهم میكند كه با تطبیق شرايط استانهای مختلف
كشور با شش معیار مکانيابی بهینه برای تأسیس يک
كارخانه چوبپالستیک با استفاده از پسماندهای
كشاورزی ،به انتخاب مناسبترين مکان برای اين امر
بپردازند .بدين ترتیب استانها يا مناطقی كه از باالترين
میزان پسماندهای كشاورزی بهشرط باثبات بودن عرضه
آن و كمهزينه بودن تأمین اين پسماندها ،دسترسی
مناسبتر به بازارهای عمده مصرف ،وجود تسهیالت و
سیاستهای حمايتی دولت و همچنین داشتن كمترين
خطر و آسیب برای محیط زيست و جنگل ،برخوردار
باشند ،مناسبترين مکان برای اين انتخاب خواهند بود.
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Determination of effective criteria for location selection of WPC plants from
agricultural residues in Iran by AHP technique

Abstract
This study was aimed to determine the effective criteria for
location selection of WPC plants made from agricultural
residues in Iran. For this purpose, after field studies and
literature review, six criteria including “products and
materials”, “regulations”, “technology and humanitarian
issues”, “economy”, “infrastructure and environmental” and
also 30 sub-criteria were identified. The priority rates of these
criteria and sub-criteria were evaluated by AHP (analytic
hierarchy process) technique. The results indicated that
among 30 effective sub-criteria in location selection of the
WPC plants from agricultural residues, amount of waste
supply (0.087), continuity of waste supply, cost of waste
supply, amount of sales and export, granted facilities, and less
hazards for the environment and forest, had the highest
priorities; which were rated as 0.071, 0.067, 0.065, 0.064, and
0.062, respectively.
Keywords: location site selection, analytical hierarchy
process, group decision-making, WPC, agricultural residues.
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