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 چکیده

يابی مناسب نقش مهمی در رقابت پذيري يك كارخانه در بازار داشتته و  مكان

هتاي راهرتردي در   برتتري  اي گزينش شود كه باعث دستيابی بته  بايد به گونه

هتاي متو ر   مقايسه با ديگر رقيران شود. هدف از اين بررسی تعيتين شتاخ   

تترين ملتب بتراي اثتدا      گيتري در زمينته گتزينش مبلتوب    براي تصتمي  

اي در استتتان مازنتتدران بتتا رويكتترد كتتاربرد  واثتتدهاي توديتتد كاغتتذ كنگتتره

ي ايتن منوتور پتز از    باشد. برااوديه میماده  عنوانپسماندهاي كشاورزي به

مرور منابع و همچنين مصاثره با شتماري از صتاثران صتنايع كاغذستازي و     

شاخ  تا يرگذار شناستايی و در پتن     99كارشناسان و متخصصان مربوطه، 

اي )زيرساختی(، هاي منبقهگروه اصلی مواد و ملصول، امكانات و ملدوديت

بنتدي شتدند. درختتواره     قوانين و مقررات، اقتصادي و فنی و انسانی تقستي  
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معيارها و زيرمعيارها با اخذ ديدگاه كارشناسان خرره صنايع كاغذستازي و بتا   

دهتد  تعيين شد. نتاي  نشان متی  (AHP)كاربرد فرايند تلليب سلسله مراتری 

يابی كارخانه توديد كاغتذ  در مكان كه در بين سی و سه زير شاخ  تا يرگذار

(، اطمينتان از عرهته   221/0) هاي ميتزان عرهته پستماند   اي، زيرمعياركنگره
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 مقدمه
گيتري  از يتك موهتوت تصتمي     هتايی گیويژ ،هاشاخ 

گذارنتد. انجتتام  هتتاي متا تتا ير متتی  هستتند كته بتتر تصتمي    
ملب بهينه واثتدهاي   گزينشهاي كالن مانند گيري تصمي 

هتاي  مختلف صنعتی در هر كشور، نياز به شتناخت شتاخ   
هتاي منتاط    مو ر در اين زمينه دارد تا از امكانات و توانتايی 

بته عمتب  يتد. موهتوت     اي ينته بهو درست مختلف استفاده 
هتاي  ها در زمينته بررستی قابليتت   تعيين و شناخت شاخ 

هاي مختلف صنعتی مناط  مختلف با تواه به نيازهاي گروه
هتر چنتد كته ايتن موهتوت در       ؛باشتد مه  متی بسيار امري 

رو هستتند  روبته كشورهايی كه با ملدوديت منابع و امكانات 
 واثتد  چنتد  يتا  يتك  اثتدا   .كندهرورت بيشتري پيدا می
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 نته  ممكن، وهعيت بهترين در و بهينه هايمكان در صنعتی
 بخشتد، متی  بهرود را مشتريان به خدمات و مواد گردی تنها
 .[2] دهد می قرار مبلوب وهعيت دريك را كارخانه بلكه

بته دستت   هاي ديگنوستلودزي   ترين فر ورده از امله مه 
بدست  مده با  ياكنگرهاز پسماندهاي كشاورزي، كاغذ   مده
، بته دديتب   ايكنگرهشيميايی است. كاغذ  فر يند نيمه كاربرد

قيمت نسرتاً ارزان و استلكام زياد، ماده اوديه بستيار ختوبی   
يتا اليته    ايكنگتره باشتد )كاغتذ   براي توديد انوات كارتن متی 

رود(  عنوان اليه ميانی كارتن بته كتار متی    اي بهميانی كنگره
هتاي   ن تتابعی از ميتزان توديتد كتاال    ميزان مصرف كارت. [2]

بنتدي،   باشد. با تواه به نياز اين كاالها بته بستته   مختلف می
باشد. دذا  روند مصرف كارتن به طور كلی در ثال افزايش می

يابتد.   براي توديد كارتن نيز افزايش می ايكنگرهنياز به كاغذ 
 در ثال ثاهر با تواه به كمرتود منتابع چتوبی در كشتور،    

 كتامال  مقتوا  و كاغذ اديد براي واثدهاي چوب تامين امكان

 كارخانته  اثتدا   مجوز معادن و وزارت صنايع و بوده منتفی

بنتابراين   .[9] دهتد نمی را خام مواد اين كاربرد اديد بر پايه
با تواه به ثج  بادقوه پسماندهاي كشاورزي دركشور، دتزوم  

ايتن   بردكاربا رويكرد  ايكنگرهاثدا  واثدهاي توديد كاغذ 
شتود. در ايتن زمينته    پسماندها بيش از پيش اثستا  متی  

گيتري بتراي   هرورت بررسی معيارهاي تا يرگذار در تصتمي  
ترين ملتب بتراي اثتدا  واثتدهاي توديتد       مناسب گزينش
استتتان  .باشتتداهميتتت فتتراوان متتیداراي  ايكنگتترهكاغتتذ 

مازندران به دديب دارا بودن منابع ديگنوسلودزي قابتب تواته،   
يتابی   باشتد و مكتان   هاي كشاورزي می به عنوان يكی از قبب

تواند در ايتن استتان انجتام گيترد. شناستايی       اين صنعت می
مناطقی از اين استان كه داراي بهترين شرايط براي اثتدا   

با پسماندهاي كشاورزي باشتد   ايكنگرهكارخانه توديد كاغذ 
اي  منبقته اهميت فراوانی دارد و اگر مسايب اقتصادي، فنی و 

دراثدا  كارخانه در نور گرفته شود، اين كارخانه موفقيتت  
اي در توديتد رقتتابتی خواهتد داشتتت. ميتتزان    قابتب مالثوتته 

 بتر  توديد ساديانه كب پستماند كشتاورزي در كشتور   ميانگين 
ميليون  27ها بادغ بر در طی اين سال 2شاخ  برداشت پايه
بتو  بته   ميليتون تتن  ن مر   210/2شتود كته   می بر وردتن 

اي باشد كه نشان دهنده ثج  قابب تواهاستان مازندران می
، شناستايی و  بررستی . در ايتن  استاز پسماند در اين استان 

گيتتري بتتراي هتتاي تا يرگتتذار در تصتتمي ارزيتتابی شتتاخ 
 كتاربرد بتا  اي كنگتره يابی بهينه كارخانته توديتد كاغتذ     مكان

رستی قترار   پسماندهاي كشاورزي در استان مازندران مورد بر

ز روی ا هتا  براي تعيين دراه اهميت اين معيار گرفته است.
استتفاده شتده استت.     2(AHP) فرايند تلليب سلسله مراتری

Bayatkashkol ( 2003و همكتتاران ،)  تتتامين متتواد اوديتته و
توسعه صنعت چوب و كاغذ در استان سيستان و بلوچستتان  

 .ررسی كردندمراتری ب روی فر يند تلليب سلسله كاربردرا با 
يتابی   هاي مبر  شده براي مكان در اين استان اودويت گزينه

كارخانه چوب و كاغذ به ترتيتب شتهرهاي زاهتدان، چابهتار،     
 .[5]زابب، ايرانشهر بود 

Azizi ( شتتاخ 2001و همكتتاران ،)   هتتاي متتو ر در
ملب استقرار واثدهاي تخته چنتدال و روكتش بتا     گزينش
د ماده اوديته، اطمينتان از   را هزينه خري AHPروی  كاربرد

هتتاي  عرهتته متتاده اوديتته، كيفيتتت متتاده اوديتته و شتتاخ  
 .[4]تسهيالت اعبايی معرفی كردند

Vali ( نيز مه 2020و همكاران )   ي هتا  تترين شتاخ
در  ايكنگتره تا يرگذار در مكان يابی كارخانه توديتد كاغتذ   

هتتا، استتان گلستتتان را بته ترتيتتب هزينتته تتنمين پستتماند   
هتا، دسترستی بته منتابع  ب و     ز عرهته پستماند  اطمينان ا

 .[1] ها عنوان كردندميزان عرهه پسماند
Burdurlu  وEjder (2009  روی فر ينتتتد تلليتتتب ،)

هتاي صتنعت    يتابی كارخانته   سلسله مراتری را بتراي مكتان  
 هتايی شتاخ   پايته مرلمان در  تركيه استفاده كردند و بر 

ی ثمب و امعيت شهري، سرعت رشد امعيت،  سان مانند
منتاط ، شتهر استتانرول را مناستب     ديگر نقب ملصول به 

ترين مكان براي اثدا  واثدهاي اديتد مرلمتان معرفتی    
 .[7]كردند 

Forghani ( يكتتی از 2007و همكتتاران ،)هتتايعامتتب 
ها، تعيين بهترين مكتان   پذيري شركت بسيار مه  در رقابت

يتك  براي اثدا  و راه اندازي  نها است. در ايتن تلقيت ،   
يابی مراكز صتنعتی در ستب     چارچوب مناسب براي مكان

هاي  ملی ارايه گرديده است. در اين چارچوب از انوات روی
و تاپستيز استتفاده    AHP مانندگيري چند معياره  تصمي 

يابی كارخانه  دومينيوم  شده است. اين چارچوب براي مكان
هتتاي انتتوبی كشتتور توستتعه داده شتتده استتت.   در استتتان
هتاي كارخانته    نيازمندي پايهگيري نيز بر  ي تصمي معيارها

مورد نور، نورات خررگتان و متديران، مالثوتات مستايب     
يابی صنايع در كشور،  هاي خاص مكان يابی و سياست مكان

 .[1]تعريف گرديده است 
Yavuz (2001 ،)يابی كارخانه توديد ستنگ   مكان براي

                                                 
1 Analytic Hierarchy Process (AHP) method 
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عيتاره  گيري چند م طريعی در كشور تركيه از روی تصمي 
هتاي متو ر در فر ينتد     انتد. شتاخ   فازي استتفاده نمتوده  

ملب بهينه كارخانه تعيين شد.  گزينشگيري براي  تصمي 
هاي مو ر به چهار گتروه شتامب: زيستت مليبتی،     شاخ 

زير شاخ  تقسي  بنتدي   24بازاريابی، توديد و اقتصادي و 
بهترين مكان براي ساخت  گزينششدند. چهار گزينه براي 

 .[3]قرار گرفتند  بررسینه مورد كارخا
Michael ( در زمينه شتاخ  2331و همكاران ،)   هتاي

هتاي   هتاي فتر ورده   ملب استقرار كارخانه گزينشمو ر در 
 انويه صنايع چوبی، نوير كابينت، مرلمان و توديدات ويژه، 

انتد كته عرارتنتد از:     شش دسته شاخ ، شناستايی نمتوده  
نوتي  كننتده و ناملستو .    هزينه، بازار، توزيتع، توديتد، ت  

شاخ  هزينه بيشترين و شاخ  توزيع كمتترين اهميتت   
ملتب داشتتته استت. در متتورد هزينته، زيتتر     گتزينش را در 

هتاي   هاي ماديات تجهيزات يا ماديات دارايی، هزينه شاخ 
كارگري و هزينه خريد زمين و ساختمان ستازي بتاالترين   

هتاي   زينته اند. همچنتين ه  اودويت را به خود اختصاص داده
امكانات، اهميت زيادي را از نوتر   كاربردخريد ماده اوديه و 

 .[20]اند  ها داشته ملب اين نوت كارخانه گزينش

 

 پسماندهای کشاورزی در استان مازندران کاربردبا  ایکنگرهیابی کارخانه تولید کاغذ  های تاثیر گذار بر مکان شاخص گیری تصمیم درختواره -1 شکل

 

Ramezanzade ( مهتتتت 2003و همكتتتتاران ) تتتتترين

در  2ي تا يرگذار در مكان يابی كارخانه ام دي افها شاخ 

استان گلستان را اطمينان از عرهه متاده اوديته، تستهيالت    

اعبايی، خسارت كمتر به مليط زيست و هزينه خريد ماده 

 .[22]كنند  میاوديه معرفی 

Tajdini ( تامين ماده اوديه م2007و همكاران ،)  ناستب

هتتاي  و اطمينتتان از عرهتته ايتتن متتواد را بتتراي كارخانتته   

كاغذسازي به عنوان يك شتاخ  مهت  يتاد نمتوده و  ن را     

 .[22]اند عنوان كرده ها ها اصلی اين واثديكی از نارسايی

Lin ( در مورد مكتان استتقرار يتك    2331و همكاران ،)

ا ، عرهه مستمر متاده اوديته ر  2داركارخانه تخته تراشه براي

به طوري كته مبلوبيتت    ؛اند يك شاخ  مه  در نور گرفته

اقتصادي استقرار يك واثد اديد را بتا عرهته متاده اوديته     

 22 .[29]دانند  مرترط می

شتود   متی با تواه به مبادب ياد شده اين پرسش مبر  

يابی واثتدهاي توديتد   ها در مكانكه تا يرگذارترين شاخ 

شتاورزي در استتان   اي با كاربرد پستماندهاي ك كاغذ كنگره

تتوان چنتين    متی مازندران كدامند؟ از پرسش مبتر  شتده   

فرض كرد كه ميزان پسماند قابتب استلصتال، اطمينتان از    

عرهه ماده اوديه و همچنين هزينه خريد متاده اوديته اتزو    

 ي با اودويت باال هستند.ها شاخ 

                                                 
1 Medium Density Fiber  
2 Oriented Strand Board (OSB) 
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 هامواد وروش
 ی تاثیرگذارها مرحله اول  شناسایی شاخص

لتته پتتز از انجتتام مبادعتتات استتنادي و    در ايتتن مرث

و  دانشگاه، صاثرنوران و مصاثره با كارشناسان اي كتابخانه

يابی كارخانته   در مكان تن يرگذار  شاخ  99گذاران،  سرمايه

پستماندهاي كشتاورزي در    كتاربرد بتا   ايكنگرهتوديد كاغذ 

، «متواد ملصتول  »استان مازندران شناسايی و به پن  گروه 

، «قوانين و مقررات»، «ايهاي منبقهملدوديتامكانات و »

 (.2تقسي  شدند )شكب « فنی و انسانی»و « اقتصادي»

از  نظرخدواهی  برایمرحله دوم  تنظیم پرسشنامه 

 هازنی شاخص و کارشناسان به منظور تعیین ارزش
مقايسته دو بته دويتی     براياي نامهپرسش ،در اين مرثله

بندي و تعيين منوور اودويت هب معيارها و زيرمعيارها با يكديگر

نفر از كارشناسان  20دراه اهميت هر يك از  نها طر  و بين 

دانشتتگاهی و متتديران و متخصصتتان بتتا تجربتته در صتتنعت   

صتورت گرفتته پتز از    هتاي  مقايسته .  شدكاغذسازي توزيع 

و نرم افزار اكسپرت  AHPروی  كاربردبا  ها دريافت پرسشنامه

 .شدنی هر يك از  نها تعيين پردازی و ارزی وز 2چويز

 2روش تحلیل سلسله مراتبی ای اچ پی

روی تلليتتتب سلستتتله مراترتتتی ثتتتب يتتتك مستتتئله 

 بتتتار توستتتط  نخستتتتين كتتته بتتتراي   گيتتتري تصتتتمي 

Saaty (2000 ) تترين   يكی از اامع ترين و قويشد معرفی

هاي مختلفتی   است كه در زمينه گيري تصمي براي ها روی

، راهرتردي دي، برنامته ريتزي   تجزيه و تلليتب اقتصتا   مانند

پيش بينی، مكتان يتابی و غيتره كتاربرد پيتدا كترده استت        

[24] . AHP  ستب   طتور ختاص    بهباشد: سب  می 9داراي

 گيتري  تصتمي  اول فرايند سلسله مراتب بيان كننده هتدف  

و  گيتري  تصتمي  ي هتا  باشد. ستب  دوم شتامب شتاخ    می

يگر يی استت كته بتا همتد    هتا  سب   خر بيان كننده گزينته 

اصتب تجزيته،    9 پايته اين روی بتر   .[21]شوند مقايسه می

مقايسه دوبه دويی يا افتی و امع بنتدي و ادويتت بنتدي    

اصتب تجزيته يتك مشتكب      پايهباشد. بر ها استوار میگزينه

پيچيده با در نور گرفتن معيارهاي مورد نور به منوور ثب 

ين هايی تقسي  شتده و بتد   شاخهمسئله ببور متوادی به زير 

گيترد. بتر   شتكب متی   گيري تصمي  درختوارهترتيب ساختار 

ادول وزن دهی دو بته دو   كاربردمعيارها با  ،اصب دوم پايه

شتود و در  شتوند و وزن  نهتا تعيتين متی    با ه  مقايسه متی 

معيارهتا و وزن   پايته ها بر گزينهمرثله نهايی، اودويت بندي 

سته زواتی   اعدادي كه بتراي مقاي  .[27]گردد  نها انجام می

باشند كه به صورت يك می 2تا  3/2شوند از  میبه كار برده 

 .[21] مقيا  استاندارد در  مده است

اين روی پز از تعيتين و ترستي  سلستله مراتتب      پايهبر 

 زمينتتههتتا و همچنتتين اختتذ نوتترات كارشناستتان در  شتتاخ 

ها با يكتديگر از طريت  پرسشتنامه،     زوای شاخ  يها مقايسه

دستت  ه بت  ECنرم افتزار   كاربرديك از  نها با  دراه اهميت هر

هتاي صتورت گرفتته بته درر افتراد،       يد. از انجا كه قضاوتمی

اطالعات ارائه شتده بته  نهتا و همچنتين ثتاالت روثتی  نهتا        

 بنتابر ناستازگاري واتود دارد.    ها بستگی دارد معموال در قضاوت

هتا ستازگار شتوند    نور پروفسور ستاعتی بتراي اينكته قضتاوت    

 2/0هتا برابتر يتا كمتتر از     ورت دارد نرخ ناسازگاري ماتريزهر

در ايتن تلقيت  معيارهتاي متواد و ملصتول، زيتر        .[21] باشد

ساختار، قوانين و مقررات، اقتصادي و فنی و انسانی در باالترين 

پز از هدف قرار گرفتنتد و ستی    گيري تصمي  درختوارهسب  

 اند. رفتهقرار گ ها و سه زير معيار نيز در اين گروه

 شفاهی افراد گیری از نظرسنجیبهرهتعیین ارزش معیارها نسبت به یکدیگر با  -1جدول 

 ارزی عددي معادل ارزی نوري مقايسه بين دو معيار پايهارزی نوري بر 

 Equal preference 2 داراي ارزی يكسان و برابر

 Weak preference 9 ارزی يكی نسرت به ديگري كمی بيشتر است

 Strong preference 4 رزی يكی نسرت به ديگري بيشتر استا

 Demonstrated preference 7 بيشتر استطور مسل  بهارزی يكی نسرت به ديگري 

 Absolute preference 3 بيشتر استطور مبل  بهارزی يكی نسرت به ديگري 

 Intermediate preference 2،5،1،1 هاي بينابينی ارزی

 22 (2000)منرع: ساعتی 

                                                 
2 EXPERT CHOICE :(25شود ) كار گرفته میريزي شده در بيش از بيست كشور به هاي برنامه ها و پروژه گيري اكنون در تصمي افزار ه  اين نرم. 

2 AHP 
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  مواد و ملصول زيرساختی قوانين و مقررات اقتصادي فنی و انسانی

 مواد و ملصول  52042/2 32792/2 49222/2 1174/9

 زيرساختی   51951/2 (42522/2) 27122/2

 قوانين و مقررات    (92211/2) 41492/2

 اقتصادي     14114/9

 فنی و انسانی     

 = نرخ ناسازگاري05/0

 

 
 کاربردبا  ایکنگرهیابی کارخانه تولید کاغذ های اصلی مکانبندی شاخص زوجی و اولویت هایمقایسهمیانگین هندسی ماتریس  -2شکل 

 (44/4پسماندهای کشاورزی در استان مازندران )نرخ ناسازگاری= 

 

 

پسماندهای کشاورزی در  کاربردبا  ایکنگرهلید کاغذ یابی کارخانه توزیر شاخص تاثیر گذار بر مکان 33اولویت بندی نهایی  - 3شکل 

 (43/4استان مازندران )نرخ ناسازگاری= 



 يابی بهينه كارخانه ...هاي مو ر در مكانو ارزيابی معيار تعيين 40

 

 نتایج و بحث
دست  مده از تعيين دراه اهميتت هتر يتك از    نتاي  به

هاي تا يرگتذار شناستايی شتده بتر     ها و زير شاخ شاخ 

اي در استتان  يابی بهينه واثدهاي توديد كاغتذ كنگتره  مكان

هتاي زواتی صتورت    كه نتيجه پتردازی مقايسته  مازندران 

گرفته توسط شماري از كارشناسان و متخصصان مرترط بتا  

باشد می 22اين صنعت در مليط نرم افزار اكسپرت چويز 

گتردد. بتا تواته بته شتكب نترخ       در اين قستمت ارائته متی   

باشتد و بنتابر نوتر     می 09/0ها برابر ناسازگاري كلی مقايسه

Saaty (2000 )باشتتد، دتتذا نتتتاي   متتی 2/0تتتر از چتتون كم

طور كه از نتاي  كلتی  پايداري و سازگاري بااليی دارد. همان

شود شاخ  ميزان عرهه پستماند بتا ارزی وزنتی    ديده می

هتتاي باشتتد. شتتاخ  متتیداراي بتتاالترين اودويتتت  221/0

اطمينان از عرهه پسماند، هزينه خريد ماده اوديته و هزينته   

 075/0و  035/0، 201/0بتا وزن   ترتيبثمب ماده اوديه به

هاي طور كلی شاخ گيرند. بهقرار می بعديهاي در اودويت

مربو  به ماده اوديه در تعيين ملب استقرار واثدهاي توديد 

اي بتا رويكترد كتاربرد پستماندهاي كشتاورزي      كاغذ كنگره

هتايی كته داراي   داراي اهميت بااليی هستند. ديگر شاخ 

اند از سب  زير كشت، فاصتله  د عرارتاودويت باالتري هستن

ملب تامين پسماند تتا كارخانته در ثتال ثاهتر، انترژي و      

ترتيتب داراي  هاي قانونی و تسهيالت اعبايی كه بته معافيت

 باشند.می 051/0و  051/0، 053/0، 079/0ارزی وزنی 

 

 گیریو نتیجه بحث
هاي سب  اول، دهد كه در ميان شاخ نتاي  نشان می

بتا ارزی   ترتيتب بته ي مواد و ملصول و اقتصادي ها شاخ 

باشتند.  ها متی داراي باالترين اودويت 252/0و  971/0وزنی 

هتاي  هاي تا يرگذار، شتاخ  همچنين در ميان زير شاخ 

ميزان عرهه پستماند، اطمينتان از عرهته پستماند، هزينته      

خريد ماده اوديه، هزينه ثمب ماده اوديه، سب  زير كشت و 

تامين پسماند تا كارخانه در ثال ثاهر نسترت  فاصله ملب 

كته   ؛اهميت بتاالتري  هستتند  داراي ها به ساير زير شاخ 

دهد تا ير بسزايی بر مكان يتابی بهينته واثتدهاي    نشان می

طتور  از پسماند كشاورزي دارند. همتان  ايكنگرهتوديد كاغذ 

شود از ميان شش شاخ  با اودويتت بتاال، سته    می ديدهكه 

طتور  هباشند. بت هاي ماده اوديه می نها از زير شاخ مورد از 

ميتزان عرهته    ماننتد هاي مرترط با ماده اوديته  كلی شاخ 

پسماند، اطمينان از عرهه، هزينه خريد ماده اوديه و غيره را 

هاي متث ر در مكتان يتابی استتقرار واثتدهاي      ازو شاخ 

 .[23]باشند  میصنعتی 

عرهه پستماند بتا    (: ميزان221/0ميزان عرهه پسماند )

 ميزان( در اودويت اول قرار گرفته است. 221/0ارزی وزنی )

شتاخ  تتا ير گتذار در     نخستتين ماده اوديه در هر منبقه 

باشد. در واقع در مرثلته   تاسيز كارخانه در يك منبقه می

 بعتدي هتاي   شتاخ   ،متاده اوديته   ميتزان اول با ستنجيدن  

بقه به دلاظ تامين من قابليتبايد  در  غازشوند.  ارزيابی می

از  ن  پتز ماده اوديه صنايع ديگنوستلودزي بتر ورد شتده و    

و  Valiصتورت گيترد.    زمينته هاي اقتصادي در ايتن   بررسی

( زيرشاخ  ميتزان عرهته پستماند را بته     2020همكاران )

كارخانته توديتد كاغتذ      ملب گزينشعنوان اودويت مه  در 

  .[1]در استتتتان گلستتتتان عنتتتوان كردنتتتد     ايكنگتتتره

Bayat Kashkooli ( ميزان ماده اوديه در 2003و همكاران )

صتنايع چتوب را بستيار     هايهملب استقرار كارخان گزينش

معيارهتاي اصتلی    از ثائز اهميت دانسته و به عنتوان يكتی  

و همكتاران   Forghani .[5]انتد   گيري استفاده كترده  تصمي 

مكتتان بهينتته  گتتزينش(، ميتتزان متتاده اوديتته را در 2007)

ارخانه توديد  دومينيوم ثائز اهميتت دانستته و بته عنتوان     ك

 .[1]انتد   گيتري استتفاده كترده    هاي اصتلی تصتمي    شاخ 

Yavaz (2001 )ماده اوديه مواود در هتر منبقته را    ميزان

ملب كارخانه توديد ستنگ طريعتی يتك     گزينشبه منوور 

 .[3]شاخ  مه  در نور گرفت 

مينان از عرهته  (: اط201/0اطمينان از عرهه پسماند )

( در اودويتت دوم اهميتت   201/0پسماندها با ارزی وزنتی ) 

اي كه در زمينه عمدههاي نارسايیقرار گرفته است. يكی از 

پسماندهاي كشاورزي واود دارد فصتلی بتودن ايتن     كاربرد

مواد است، به همين دديب به منوور تداوم عرهه ايتن متواد   

باشتد كته   و بزرگ متی براي كارخانه، نياز به انرارهاي مجهز 

 ؛دهندهاي كلی كارخانه را افزايش میاين نوت انرارها هزينه

هتايی بتراي استتقرار ايتن واثتدها      شود مكاندذا توصيه می

كته امكتان استلصتال چنتد نتوت پستماند در       شود  گزينش

هاي انرتارداري و  منوور كاهش هزينههفصول مختلف سال ب

و  Aziziواتود دارد.  همچنين اطمينان از عرهه مواد اوديه 

( زيرشاخ  اطمينان از عرهه متاده اوديته   2009همكاران )

ملتب استتقرار واثتد     گتزينش را به عنوان اودويت مهت  در  
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و همكتاران   Lin . [20]اند  تخته اليه و روكش مبر  نموده

( عرهه مستمر ماده اوديه را در مورد مكان استتقرار  2331)

 .[29]انتد   رفتته يك شاخ  مهت  در نوتر گ   OSBكارخانه 

Tajdini ( تامين متاده اوديته مناستب و    2007و همكاران ،)

هاي كاغذستازي   اطمينان از عرهه اين مواد را براي كارخانه

 .[22]اند  به عنوان يك شاخ  مه  ذكر نموده

بته دلتاظ    ه  اكنتون (: 035/0هزينه خريد ماده اوديه )

 يبترا كمرود ماده اوديه مناستب و بتا كيفيتت قابتب قرتول      

عرهه  ن كاهش پيدا كرده و هزينه  ،استفاده در توديد كاغذ

 .تامين ماده اوديه بسيار افزايش پيدا كرده استت  برايخريد 

هتتمن اينكتته ايتتن منتتابع ملتتدود متتورد استتتفاده طيتتف   

از واثتدهاي توديتد كننتده صتنايع چتوبی نيتز       اي  گسترده

باشد و تقاها براي تامين  ن بتيش از پتيش زيتاد شتده      می

 ماننتد ی هتاي نارستايی ديگر بته دديتب واتود     سوياز  است.

 نرتتودفصتتلی بتتودن و پراكنتتدگی پستتماندهاي كشتتاورزي،  

انرارهتتاي مجهتتز و بتتزرگ بتتراي نگهتتداري  ماننتتدامكانتتاتی 

پسماندها، بسته بندي، تجهيزات ثمب و نقب، نرود مديريت 

هتا اهميتت   ها و غيره باعث شتده كته ايتن شتاخ     پسماند

د. هزينه خريد پسماندهاي كشاورزي در باشنداشته باالتري 

داليتب  هشهرهاي مختلف استتان مازنتدران ممكتن استت بت     

كاربردهتاي  گوناگون مانند ميزان اين پسماندها و يتا واتود   

ديگري ماننتد ختورار دام بتراي ايتن متواد در  ن منتاط        

هتا تتا ير بستزايی    تواند بر روي هزينته متفاوت باشد كه می

(، 2009و همكتاران )  Aziziاببته  داشته باشد. در همتين ر 

تترين  زير شاخ  هزينه تامين ماده اوديه را به عنتوان مهت   

اليته و روكتش    ملب استقرار واثد تختته  گزينشاودويت در 

(، در 2331و همكتاران )  Michael .[20]انتد   مبر  نمتوده 

هاي چتوبی، زيرشتاخ     هاي فر ورده ملب كارخانه گزينش

به عنوان يك اودويت مه  از نوتر  هزينه تامين ماده اوديه را 

 .[20]هتا ذكتر كترده انتد      ملب ايتن نتوت كارخانته    گزينش

Ghasemian ( هزينتتتته امتتتتع2001و همكتتتتاران )  وري 

اين منرع  كاربردپسماندها را به عنوان يك شاخ  مه  در 

 .[22]اند  ذكر كرده

(: هزينه ثمب ماده اوديه 075/0هزينه ثمب ماده اوديه )

( اودويتتت چهتتارم اهميتتت زيتتر   075/0بتتا ارزی وزنتتی ) 

يتابی كارخانته توديتد كاغتذ      هاي تا ير گذار در مكان شاخ 

دست  ورده است. به هاز پسماندهاي كشاورزي را ب ايكنگره

كتاه غتالت(،   ماننتد  بودن پستماند كشتاورزي )   دديب ثجي 

نزديكی ملب تامين پسماند بته كارخانته بتراي پتايين نگته      

و همكتاران   Safdariباشتد.   میري داشتن هزينه انتقال هرو

پستماند   بتودن  ثجتي   دديتب  كنند كه به (، بيان می2003)

 و ثمتب  مانع زياد هاي بسيار هزينه ك (، چگادی) كشاورزي

شود. بتا تواته بته افتزايش     میدور  هايمسافت به  نها نقب

هزينه ثمب و نقب در كشور، در صورت رعايت نكتردن ايتن   

وديد ممكتن استت ستود دهتی     توان گفت كه طر  تامر می

  Ataei .[22]الزم را نداشتتته و ديگتتر توايتته پتتذير نراشتتد  

 بتراي هاي اصلی  (، شاخ  ثمب و نقب را از شاخ 2004)

ستتيمان در استتتان  -يتتابی يتتك كارخانتته  دومينيتتوم مكتتان

 .[29] ذربايجان شرقی عنوان كرده است 

(: در هر توسعه اقتصادي، بايتد  079/0سب  زير كشت )

 .مدت واود داشته باشددراز ه مبمئنی از منابع براي ذخير

سب  زير كشت بيشتر نشان از ريشه دار بتودن توديتد ايتن    

ملصول در منبقه و تداوم توديتد را در  ينتده بتدنرال دارد    

تتامين   بتراي )بيشتر يا كمتر بودن سب  زير كشت ه  بته  

ماده اوديه در ثال ثاهر و ه  در صتورت افتزايش فرفيتت    

 باشد(.توديد بسيار مه  می

 هتت  اكنتتونفاصتتله ملتتب تتتامين پستتماند تتتا كارخانتته 

 هت  اكنتون  (: فاصله ملب تامين پسماند تا كارخانه 053/0)

دستت  ه( اودويت ششت  اهميتت را بت   053/0با ارزی وزنی )

(، شتاخ   2330)  Asef Vaziriو  Modarres ورده استت.  

هاي مهت  در  نزديكی كافی به منابع اوديه را يكی از شاخ 

و همكاران  Yang .[23]ها بر شمرده است استقرار  كارخانه

يابی كارخانه، نزديكی به ماده اوديته  ( به منوور مكان2001)

 Walker .[25]انتتد را يتتك شتتاخ  مهتت  در نوتتر گرفتتته 

يته را شتاخ  مهت  در    نزديكی به منرتع متاده اود   (،2001)

بتري بيتان   اثدا  كارخانه چوب برايبهترين مكان  گزينش

 .[24] كرده است

 كارخانته  ملتب  گزينش انرژي در (: تن ير051/0انرژي )

 و يابدمی استقرار ملب  ن در كه است صنعتی نوت به مربو 

از انوات انترژي )شتامب  ب، بتر  و     ميزان چه به صنعت اين

باشد می از  ن نياز كيفيتی چه ا  ب بادر ارترا  ب سوخت( و

هاي پژوهشدر )سهودت دسترسی و هزينه كمتر به انرژي(. 

هتا در صتنايع كاغذستازي صترف     % از هزينته 21انجام شده 

 Vali .[21]شتود  هزينه تامين  ب و تصفيه فاهالب  ن می

(، دسترستتی بتته منتتابع  ب را يكتتی از  2020و همكتتاران )

گتذار در مكتان يتابی كارخانته     هتاي تا ير مهمترين شاخ 
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 .[1]در استان گلستان عنتوان كردنتد    ايكنگرهتوديد كاغذ 

Hejazi ( تتتنمين  ب، بتتر ، گتتاز را از  2005و همكتتاران ،)

مكتان مناستب بتراي اثتدا       گزينشهاي مه  در شاخ 

هتاي   (، شتاخ  2004) Ataei .[27]كارخانه بيتان كردنتد   

هتاي   از شتاخ   تامين  ب، تامين بر  و تتامين ستوخت را  

ستيمان در   -يابی يك كارخانته  دومينيتوم   مكان براياصلی 

 .[29]استان  ذربايجان شرقی عنوان كرده است 

(: 051/0ي قتتانونی و تستتهيالت اعبتتايی) هتتا معافيتتت

تستتهيالت اعبتتايی از ستتوي دودتتت بتته صتتنايع از ديگتتر    

شود. به دديب اينكه واثدهاي  هاي مه  ملسوب می شاخ 

از پستتماندهاي كشتتاورزي نيتتاز بتته  ايرهكنگتتتوديتتد كاغتتذ 

بايست از خارج از كشور وارد  دارند كه می ها و ادواتیماشين

باشد، دذا ايتن   شوند و همچنين ثج  سرمايه گذاري باال می

مادی دودت )ارزي و ريادی( داشتته  پشتيرانی واثدها نياز به 

به فعاديت كنند. اين تسهيالت از سوي دودتت بتراي    غاز تا 

  ملروم كشور در نوتر گرفتته شتده استت كته شتامب       نقا

و ديگر تستهيالت دودتتی بته     ها ي مادياتی، مشو ها معافيت

واثدهاي توديدي متی باشتد. بته عنتوان مدتال در صتورت       

ي هتا  معافيتت  ي صتنعتی از هتا  اثدا  كارخانته در شتهرر  

ها واثدهاي صتنعتی متناستب   قانون ماديات برپايهمادياتی )

در  :هاي زيتر بهتره منتد هستتند    معافيت با ملب استقرار از

ستال و بته ميتزان     20مناط  كمتر توسعه يافته بته متدت   

ستال و بته    5نقا  كشتور بته متدت     ديگردر و  درصد 200

هزينته  ) ي متادی هتا  مشو  . عالوه براين از(درصد 10ميزان 

طور ههاي صنعتی ب ث  بهره برداري از تاسيسات در شهرر

قسط  20 دردرصد  70قدي و درصد ن 90معمول به صورت 

 .[21]( بهره مند خواهنتد شتد   سه ماهه دريافت خواهد شد

Azizi ( در تلقيقاتی كه انجام دادند بته  2009و همكاران )

ايتتن نتيجتته رستتيدند كتته شتتاخ  تستتهيالت اعبتتايی از   

هاي مه  و تا ير گذار در مكان يابی كارخانته تختته   شاخ 

ردنتد كته منتاط     باشد و خاطر نشتان ك میچندال و روكش 

ملروم كشور به دلاظ دارا بودن چنين امكاناتی در اودويتت  

(، بيتتتان 2002و همكتتتاران ) Mkherjee .[20]هستتتتند 

ي توديتدي  هتا  كنند كه تسهيالت اعبايی بتراي شتركت   می

ي هروري است و  بتا تواته بته ايتن كته      ها يكی از شاخ 

سياست دودت هند كاهش ميزان تسهيالت بته كارخانجتات   

هتا در استتجوي طرثتی    دهد كه شركت میاشد نشان ب می

و  Hosun .[23]بتتراي افتتزايش ايتتن تستتهيالت هستتتند    

ي  ابتت و  هتا  كننتد كته هزينته    می(، بيان 2009همكاران )

ملصتول توديتدي، بتازار و رقابتت بتا       ميزانبلرانی، قيمت، 

مكتان كارخانته بستتگی دارد و     گتزينش بته   ها ساير شركت

كته از نوتر ميتزان تستهيالت     بهترين مكان، مللتی استت   

و  Virginia .[90]اعبتتايی وهتتعيت بهتتتري داشتتته باشتتد  

بتراي   گيري تصمي (، يك مدل چند هدفه 2311همكاران )

ي صنعتی به منوتور توستعه   ها بندي مناط  و پروژه اودويت

دهند. اين تلقي  توسعه فعاديتهتا و   میسرمايه گذاري ارائه 

د به كارخانجات خميتر  اعباي تسهيالت از سوي دودت تايلن

(، 2333و همكتاران )  Lisa .[92]كنتد   میو كاغذ را مبر  

 .[92]ي دودت از صنايع را بسيار مه  ذكر كردند ها ثمايت

 

 گیرینتیجه
روی  پايته توان نتيجته گيتري كترد كته بتر       میدر كب 

AHP    يتابی واثتدهاي    در تعيين معيارهاي متو ر بتر مكتان

پسماند كشتاورزي در استتان    دكاربربا  اي كنگرهتوديد كاغذ 

هتاي ميتزان عرهته پستماند، اطمينتان از      مازندران شاخ 

عرهه پسماند، هزينه خريد ماده اوديه، هزينته ثمتب متاده    

اوديه، سب  زير كشتت و فاصتله ملتب تتامين پستماند تتا       

كارخانه در ثال ثاهر داراي اهميتت بتاالتري هستتند كته     

گذاران  تتی ايتن    بايستی مورد تواه سرمايه ها اين شاخ 

يی را بتراي  ها واثدها در استان مازندران  قرار گيرد و مكان

ها كنند كه از دلاظ اين شاخ  گزينشاثدا  اين واثدها 

دلتاظ كتردن   به طور مستل   در موقعيت بهتري قرار دارند. 

يك مكتان مناستب بتراي اثتدا       گزينشو  ها اين شاخ 

قتش مبلتوبی در   توانتد ن می ايكنگرهواثدهاي توديد كاغذ 

 گتزينش  ،ديگتر  يسواز  .بازار رقابت  ينده شركت ايفا نمايد

ممكن استت باعتث اختتالل در     درستمكان غير علمی و نا

. همچنتين  شتود توديد و ثتی مواب تعبيلتی ايتن واثتد    

فرهيه ايتن تلقيت  كته ميتزان پستماند قابتب استلصتال،        

 اطمينان از عرهه ماده اوديه و همچنين هزينه خريتد متاده  

ا اودويتت بتاال هستتند، پذيرفتته     ي بت هتا  اوديه ازو شتاخ  

 .شود می
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 ضمیمه 

 (= نرخ ناسازگاری44/4ها نسبت به هدف  )نتیجه میانگین هندسی ماتریس مقایسه زوجی شاخص  -1جدول 

ول
  ا

اخ
ش

 

 شاخ  دوم

 مواد و ملصول 
هاي  امكانات و ملدوديت

 ساختی()زير اي منبقه
 فنی و انسانی اقتصادي قوانين و مقررات

 11742/9 49222/2 32792/2 52042/2  مواد و ملصول

 اي  منبقههاي  امكانات و ملدوديت

 )زير ساختی(
  51951/2 (42522/2) 27122/2 

 41492/2 (92211/2)    قوانين و مقررات

 14114/9     اقتصادي

      فنی و انسانی

 = نرخ ناسازگاری(4) محصول و مواد یها شاخص به ها نسبتنتیجه میانگین هندسی ماتریس مقایسه زوجی شاخص  -2جدول 

 

 
 

 

 

 = نرخ ناسازگاری(41/4) مواد اولیه شاخص به ها نسبتنتیجه میانگین هندسی ماتریس مقایسه زوجی شاخص  -3جدول 

ول
  ا

اخ
ش

 

 شاخ   دوم

 
ميزان عرهه 

 پسماندها

اطمينان از عرهه 

 پسماندها
 كيفيت پسماندها

  فاصله ملب تنمين

 تا كارخانه پسماندها

 91471/2 12345/5 21317/2  ميزان عرهه  پسماندها

اطمينان از عرهه 

 پسماندها
  50152/5 10125/2 

 44037/2    كيفيت پسماندها

 فاصله ملب تنمين

 تا كارخانه پسماندها
    

 تا کارخانه فاصله محل تأمین پسماندها شاخص به ها نسبتنتیجه میانگین هندسی ماتریس مقایسه زوجی شاخص  -4جدول 

 = نرخ ناسازگاری(4)

اخ
ش

ول
  ا

 

 شاخ  دوم

 فاصله تامين در  ينده )خارج از منبقه( فاصله تامين در  ينده )خارج از منبقه( 

 13901/1  تامين در ثال ثاهر)داخب منبقه(فاصله 

   فاصله تامين در  ينده )خارج از منبقه(

 = نرخ ناسازگاری(4نهایی)محصول  شاخص به ها نسبتنتیجه میانگین هندسی ماتریس مقایسه زوجی شاخص  -5جدول 

ول
  ا

اخ
ش

 

 شاخ  دوم

 فاصله از بازار ميزان فروی 

 20471/9  ميزان فروی

   فاصله از بازار

ول
  ا

اخ
ش

 

 شاخ  دوم

 ملصول نهايی ماده اوديه 

 74194/9  ماده اوديه

   ملصول نهايی
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 = نرخ ناسازگاری(4محصول نهایی) شاخص به ها نسبتنتیجه میانگین هندسی ماتریس مقایسه زوجی شاخص  -6جدول 

ول
  ا

اخ
ش

 

 شاخ  دوم

 ارفاصله از باز ميزان فروی 

 20417/9  ميزان فروی

   فاصله از بازار

 = نرخ ناسازگاری(4فاصله از بازار) شاخص به ها نسبتنتیجه میانگین هندسی ماتریس مقایسه زوجی شاخص  -7جدول 

ول
  ا

اخ
ش

 

 شاخ  دوم

 مرز صادرات فاصله از ملب فروی داخلی 

 52221/9  فاصله از ملب فروی داخلی

   مرز صادرات

ای)زیر ساختی(  های منطقه امکانات و محدودیت شاخص به ها نسبتنتیجه میانگین هندسی ماتریس مقایسه زوجی شاخص  -8ول جد

 = نرخ ناسازگاری(44/4)

ول
  ا

اخ
ش

 

 شاخ  دوم

 پيشينه صنعت كشاورزي منبقهوهعيت  رقرا شركه ثمب و نقب 

 (71419/2) (12251/2) 12010/5  شركه ثمب و نقب

 (9999/5) (24229/4)   رقرا

 44037/2    كشاورزي منبقهوهعيت 

     پيشينه صنعت

 = نرخ ناسازگاری(47/4شاخص شبکه حمل و نقل) به ها نسبتنتیجه میانگین هندسی ماتریس مقایسه زوجی شاخص  -9جدول 

ول
  ا

اخ
ش

 

 شاخ  دوم

 هاي ارتراطی(اهشركه ريلی )ر اي )زمينی( شركه ااده هوايی راه دريايی ) بی( 

 (52212/5) (31235/5) 72199/9  راه دريايی ) بی(

 (30273/4) (12354/1)   هوايی

 49923/2    اي )زمينی( شركه ااده

     هاي ارتراطی(شركه ريلی )راه

 نرخ ناسازگاری(= 4شاخص وضعیت کشاورزی منطقه) به ها نسبتنتیجه میانگین هندسی ماتریس مقایسه زوجی شاخص  -14جدول 

ول
  ا

اخ
ش

 

 شاخ  دوم

 نوت پسماند سب  زير كشت 

 11023/2  سب  زير كشت

   نوت پسماند

 = نرخ ناسازگاری(41/4شاخص پیشینه صنعت) به ها نسبتنتیجه میانگین هندسی ماتریس مقایسه زوجی شاخص  -11جدول 

ول
  ا

اخ
ش

 

 شاخ  دوم

 انرژي انریوهعيت صنايع ا شرايط بازرگانی خدمات 

 (02502/5) (27225/2) 59747/2  خدمات

 (29527/5) (01533/2)   شرايط بازرگانی

 (90243/9)    وهعيت صنايع اانری

     انرژي
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 = نرخ ناسازگاری(4قوانین و مقررات) شاخص به ها نسبتنتیجه میانگین هندسی ماتریس مقایسه زوجی شاخص  -12جدول 

ول
  ا

اخ
ش

 

 شاخ  دوم 

 
ملدوده مسافت مجاز 

 )كيلومتر4اثدا  )

 هاي قانونی  معافيت

 و تسهيالت اعبايی

  دودگی 

 زيست مليبی

 (43027/2) (44137/4)  )كيلومتر4ملدوده مسافت مجاز اثدا  )

 52525/2   هاي قانونی و تسهيالت اعبايی معافيت

     دودگی زيست مليبی

 = نرخ ناسازگاری(4شاخص اقتصادی) به ها نسبتیس مقایسه زوجی شاخصنتیجه میانگین هندسی ماتر  -13جدول 

ول
  ا

اخ
ش

 

 شاخ  دوم

 ها هزينه هاي توسعه اقتصادي سياست 

 (73421/4)  هاي توسعه اقتصادي سياست

   ها هزينه

 ناسازگاری(= نرخ 42/4ها) شاخص هزینه به ها نسبتنتیجه میانگین هندسی ماتریس مقایسه زوجی شاخص  -14جدول 

ول
  ا

اخ
ش

 

 شاخ  دوم

 هزينه ثمب و نقب نيروي كار اوديهخريد ماده  زمين انرژي 

 (51191/2) 12117/9 (09105/9) 45741/9  انرژي

 (52423/5) 75712/2 (72211/5)   زمين

 52571/2 21221/1    اوديهخريد ماده 

 (71910/5)     نيروي كار

      هزينه ثمب و نقب

 = نرخ ناسازگاری(4شاخص هزینه حمل) به ها نسبتنتیجه میانگین هندسی ماتریس مقایسه زوجی شاخص  -15ول جد

ول
  ا

اخ
ش

 

 شاخ  دوم

 هزينه ثمب ملصول نهايی هزينه ثمب ماده اوديه 

 02194/1  هزينه ثمب ماده اوديه

   هزينه ثمب ملصول نهايی

 = نرخ ناسازگاری(42/4شاخص فنی و انسانی) به ها نسبتمقایسه زوجی شاخصنتیجه میانگین هندسی ماتریس   -16جدول 

ول
  ا

اخ
ش

 

 شاخ  دوم

 واود مراكز  موزشی وهعيت تكنودوژي 
تسهيالت زندگی و 

 و بهداشتی رفاهی

نيروي انسانی 

 متخص 

 15017/2 20005/5 03097/5  وهعيت تكنودوژي

 (21917/2) 04215/2   واود مراكز  موزشی

 (02421/9)    و بهداشتی تسهيالت زندگی و رفاهی

     نيروي انسانی متخص 
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DDeetteerrmmiinnaattiioonn  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ooff  eeffffeeccttiivvee  ccrriitteerriiaa  ttoo    

llooccaattiioonn  sseelleeccttiioonn  tthhee  ooppttiimmaall  ffoorr  eessttaabblliisshhiinngg  fflluuttiinngg  ppaappeerr  mmiillllss  ffrroomm    

aaggrriiccuullttuurraall  rreessiidduueess  ooff  MMaazzaannddaarraann  pprroovviinnccee  

  

  
Abstract 

Location selection for factory competitiveness in the market 

place plays an important role and should be chosen so that 

will leads achievement of the strategic advantages compared 

with other competitors. The objective of this study was 

determination of the effective criteria for decision making to 

select the most suitable location for establishing a fluting 

paper mills from agricultural residues. For this purpose, 

effective criteria were divided into five major groups: 

Material and Product, Facilities and limitations of regional 

(infrastructure), Technical and Human, Economical, Rules & 

Regulations as well as 33 sub-criteria, after preliminary 

investigation, preparatory observation, and an interview with 

some of the paper producers and relevant experts. A hierarchy 

was designed based on five major groups of criteria and then 

the priority rates of obtained criteria and sub-criteria were 

determined by Analytical Hierarchy Process (AHP) after 

compiling expert's opinions via questionnaire. Results have 

shown that among 33 determined effective criteria in location 

selection of fluting paper mills from agricultural residues , the 

sub-criteria of Supply residual amount, Ensure the supply of 

residual, Cost purchasing of raw material, Cost of transporting 

raw material have the highest priorities, respectively. 

Keywords: Location selection, Criteria, Analytical Hierarchy 

Process (AHP), Weighting values, Fluting paper 
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