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تعیین و ارزیابی معیارهای مؤثر در مکانیابی بهینه کارخانه تولید کاغذ فلوتینگ از
پسماندهای کشاورزی در استان گلستان
4

*علی رفیقی ،1علی بیات کشکولی ،2محمد والی 3و مجید عزیزی

1استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،
2دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشگاه زابل3 ،کارشناسارشد گروه حفاظت و اصالح چوب،
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان4 ،دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشگاه تهران
تاریخ دریافت 22/11/13 :تاریخ پذیرش23/4/23 :

چكيده
کاغذ فلوتینگ بهعنوان کاالي واسطه براي تولید کارتن بهکار میرود .میزان مصرف کارتن تابعی از
میزان تولید کاالهاي مختلف میباشد .با توجه به نیاز کاالها به بستهبندي ،روند مصرف کارتن بهطور
کلی افزایشی بوده و به تبع آن تقاضاي کاغذ فلوتینگ براي تولید کارتن نیز افزایش مییابد .وجود
پتانسیل عظیم براي مصرف این فرآورده و تحقیقات کاربردي ناکافی در این زمینه ،بررسی معیارهاي
مؤثر در انتخاب بهینه محل استقرار واحدهاي تولید این محصول را توجیه میکند .براي این منظور ،با
مطالعات کتابخانهاي ،مصاحبه با کارشناسان و همچنین صاحبان صنعت 31 ،شاخص شناسایی گردید.
درجه اهمیّت این معیارها و زیرمعیارها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPو
تصمیمگیري گروهی تعیین شد .نتایج نشان داد که بهترتیب معیار تأمین مواد و محصول و معیار
اقتصادي داراي بیشترین ارزش وزنی میباشد .همچنین از بین  31زیرمعیار مؤثر در انتخاب بهینه محل
استقرار کارخانه تولید کاغذ فلوتینگ از پسماندهاي کشاورزي ،بهترتیب زیرمعیارهاي :هزینه تأمین
پسماندها ،اطمینان از عرضه پسماندها ،دسترسی به منابع آب و میزان عرضه پسماندها با ارزش وزنی
 4/466 ،4/462 ،4/480 ،4/424از اولویت بیشتري برخوردار بودهاند.
واژههای كليدی :مکانیابی ،معیار مؤثر ،فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ،کاغذ فلوتینگ
*مسئول مکاتبهdr.rafighi@gmail.com :
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مقدمه
فلوتینگ کاغذي ضخیم و محکم میباشد که بهعنوان کاالي واسطه براي تولید کارتن بهکار میرود.
تولید کاغذ فلوتینگ در سطح کشور هنوز به خودکفایی نرسیده است و به واسطه نیاز شدید داخلی به
ورود این ماده اولیه ،سود بازرگانی و حقوق گمرکی متعلق به آن چهار درصد بوده و هیچ نوع شرایط
خاصی براي ورود این ماده اولیه در نظر گرفته نشده است (وزارت صنایع و معادن .)2442 ،بنابراین
تعیین معیارهاي تأثیرگذار در تصمیمگیري براي مکانیابی بهینه کارخانه تولید کاغذ فلوتینگ داراي
اهمیّت فراوان است.
تصمیمگیريهاي کالن مانند انتخاب مکان بهینه واحدهاي مختلف صنعتی ،نیاز به شناخت
معیارهاي مؤثر در این زمینه دارد .معیارهاي مؤثر در انتخاب محل استقرار واحدهاي مختلف صنعتی را
میتوان به عوامل متعددي مانند مواد اولیه ،نیروي انسانی ماهر ،انرژي ،بازار فروش ،شبکه ترابري،
قوانین و مقرّرات دولتی ،هزینه حمل و نقل وغیره تقسیم کرد (عزیزي و همکاران.)2442 ،
بر حسب نوع صنعت ،معیارهاي مؤثر و درجه اهمیّت آنها در تعیین محل استقرار واحدها ،تغییر پیدا
میکند .در این بررسی کارخانه تولید کاغذ فلوتینگ از پسماندهاي کشاورزي در استان گلستان انتخاب شده
تا معیارهاي مؤثر در انتخاب مکان بهینه این کارخانه شناسایی و درجه اهمیّت آنها تعیین گردد.
استان گلستان با پهناوري  24464/2کیلومتر مربع ،در نیمه شمالی کشور قرار گرفته که بیش از 644
هزار هکتار زمین آبى و دیم ،زیر کشت دارد .گندم ،جو ،پنبه و آفتابگردان از فرآوردههاى اصلى
کشاورزى این استان است .میزان متوسط تولید پسماند کشاورزي قابل استحصال کل کشور در طی
سالهاي گذشته حدود  24248066تن برآورد شده که در این میان استان گلستان با  1822626تن،
 2/03درصد از کل میزان متوسط پسماند قابل استحصال کشور را به خود اختصاص داده ،همچنین
مشخص گردید که استان گلستان با رشد  20/2درصدي تولید پسماند تنها در طی چهار سال (-84
 ،)81پتانسیل بسیار مناسبی جهت استفاده از پسماندهاي زراعی در تولید فرآوردههاي لیگنوسلولزي
دارد (مدهوشی و همکاران.)2448 ،
عزیزي و شهریاري ( )2448براي شناسایی عوامل مؤثر در انتخاب بهترین محصول دستمال کاغذي ایران
از دیدگاه مصرفکنندگان از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( 1)AHPاستفاده کردند .در این بررسی

1- Analytical Hierarchy Process
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زیرمعیارهاي اشتغالزایی ،هزینه مرکبزدایی ،گسترش صنعت در منطقه و کیفیت پایین محصول تولیدي،
بهترتیب بیشترین اهمیت را از لحاظ معیارهاي منافع ،زیانها ،فرصتها و خطرات داشتند.
بیاتکشکولی و همکاران ( )2448تأمین مواد اولیه و توسعه صنعت چوب و کاغذ در استان
سیستان و بلوچستان را با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بررسی کردند ،در این استان
اولویت گزینههاي مطرح شده براي احداث کارخانه چوب و کاغذ بهترتیب شهرهاي زاهدان ،چابهار،
زابل ،ایرانشهر و  ...بود و عزیزي و قربانی واقعی ( )2448نحوه تأمین ماده اولیه کارخانه خمیر و کاغذ
گیالن (چوکا) را با استفاده از فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی بررسی کردند و متغیرها تحت تأثیر عوامل
کلی (اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادي و زیستمحیطی) قرار گرفتند .نتایج نشان داد که تأمین ماده اولیه از
خارج از کشور بهترین گزینه در زمان حال است.
صفارزاده و همکاران ( )2446از تلفیق روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و فرآیند تحلیل شبکهاي
براي تعیین معیارهاي مؤثر بر ارتقاي بهرهوري صنعت کاغذ بستهبندي کشور (با توجه به پیوستن ایران
به سازمان تجارت جهانی) استفاده کردند .در این بررسی سه گزینه تکنولوژي و تجهیزات ،نیروي
انسانی و ماده اولیه بهترتیب در افزایش بهرهوري صنعت کاغذ بستهبندي کشور مؤثر گزارش شدند.
ایلکا و همکاران ( )2440ماشینآالت بهینه براي تبدیل ثانویه در کارخانجات صنایع چوب را با فرآیند
تحلیل سلسله مراتبی انتخاب کردند .کیفیت ارائه خدمات و لوازم یدکی اثرگذارترین زیرمعیار شناخته
شد و زیرمعیارهاي بازده تولید و دقّت ماشین در اولویت بعدي قرار گرفتند.
عزیزي و همکاران ( )2442از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی براي تعیین معیارهاي مؤثر در
انتخاب محل استقرار واحدهاي تخته چندال و روکش ایران استفاده کردهاند .از بین آنها زیرمعیارهاي،
هزینه خرید ماده اولیه ،اطمینان از عرضه ماده اولیه ،کیفیت ماده اولیه و تسهیالت اعطایی باالترین
اولویت را به خود اختصاص دادهاند .بوردرلو و اژدر ( )2443روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی را
براي مکانیابی کارخانههاي صنعت مبلمان در شهرهاي استانبول ،آنکارا ،دنیزلی و آدانا استفاده نمودند.
این شهرها بر اساس فاکتورهایی مانند تراکم جمعیت ،سرعت افزایش جمعیّت و زیر شاخصهایی
مانند سهولت حمل ن قل ،وجود کارگران ماهر و قوانین انتخاب شد .با توجه به مقدار عددي
اولویتبنديها و شرایط جاري بازار و پتانسیل سرمایهگذاري ،استانبول ( )4/382مکان بسیار مناسبی
براي این صنعت در نظر گرفته شد و اولویتهاي بعدي شامل آنکارا ( ،)4/232کاي سري (،)4/132
دنیزلی ( )4/124و آدانا ( )4/123گردید.
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میشل و تیتل ( )1228شش دسته شاخص شناسایی کردند که عبارتند از :هزینه ،بازار ،توزیع،
تولید ،تنظیم کننده و نامحسوس .شاخص هزینه بیشترین و شاخص توزیع کمترین اهمیّت را در
انتخاب محل داشتند و در مورد هزینه ،زیرشاخصهاي مالیات تجهیزات یا مالیات دارایی ،هزینههاي
کارگري و هزینه خرید زمین و ساختمانسازي بیشترین اولویت را به خود اختصاص دادند .همچنین
هزینههاي خرید ماده اولیه و استفاده از امکانات ،اهمیّت زیادي را از نظر انتخاب محل این نوع
کارخانهها داشتهاند .لین و همکاران ( )1226شاخصهاي مهم تأثیرگذار در انتخاب محل کارخانه
"تختهتراشه جهتدار" را بررسی کردند که استمرار عرضه ماده اولیه اهمیّت زیادي را در انتخاب محل
این کارخانه داشته است .اندرواژ و رفیقی ( )2448معیارهاي مؤثر بر مصرف کامپوزیتهاي چوب
پالستیک را بررسی کردند و دریافتند که ویژگیهاي مقاومت در برابر رطوبت و دامنه و وسعت
مصرف از شاخصهاي مؤثر در مصرف این فرآورده محسوب میگردد .همچنین مرادي و رفیقی
( )2448معیارهاي مؤثر بر مصرف تخته فیبر نیمهسنگین را مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که از
نظر مصرفکنندگان ایرانی عمدهترین دالیل مقبولیت این فرآورده ،ویژگیهاي زیباشناختی و مقاومت
در برابر رطوبت میباشد .رسالتی ( )2442نیز استفاده از پسماندهاي مهم کشاورزي را جهت تولید
خمیر و کاغذ قابل استفاده براي ساخت کاغذ فلوتینگ ،راهکاري مثبت و اجتنابناپذیر دانست.
این پژوهش با هدف شناسایی و رتبهبندي معیارهاي مؤثر در مکانیابی بهینه کارخانه تولید کاغذ
فلوتینگ از پسماندهاي کشاورزي در استان گلستان براي تعیین معیارهاي اصلی مؤثر در مکانیابی
بهینه کارخانه تولید کاغذ فلوتینگ از پسماندهاي کشاورزي در استان گلستان انجام گرفت .فرضیه
اصلی این است که معیار ماده اولیه (اطمینان از عرضه ماده اولیه و کیفیت ماده اولیه) و زیرمعیار
امکانات و محدودیت منطقهاي داراي اهمیّت بیشتري در انتخاب مکان مناسب براي تأسیس کارخانه
تولید کاغذ فلوتینگ در استان گلستان میباشد.
مواد و روشها
براي تعیین درجه اهمیّت معیارها از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده ،این فرآیند
یکی از کارآمدترین روشها بوده که در تصمیمگیريهایی که داراي معیارهاي کمی و کیفی است مورد
استفاده قرار میگیرد .این تکنیک براساس مقایسه زوجی بنا نهاده شده و امکانسنجش و مقایسه
سناریوهاي مختلف را به مدیران میدهد .فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یکی از جامعترین سیستمهاي
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طراحی شده براي تصمیمگیري با معیارهاي چندگانه است ،زیرا این تکنیک امکان فرموله کردن مسأله
را بهصورت سلسله مراتبی فراهم میکند (ساعتی.)2444 ،
در این روش ابتدا معیارهاي تأثیرگذار در انتخاب مکان بهینه کارخانه تولید کاغذ فلوتینگ از
پسماندهاي کشاورزي از دید کارشناسان ،صاحب نظران و تولیدکنندگان این فرآورده و انجام مطالعات
کتابخانهاي ،شناسایی گردیدند .این معیارها به  6گروه اصلی ،تأمین مواد و محصول ،زیرساختی،
زیستمحیطی ،قوانین و مقررات ،اقتصادي و فنی و انسانی و  31زیرمعیار تقسیم شدند (شکل  .)1پس
از ترسیم سلسله مراتب معیارها ،پرسشنامهاي طراحی و بین تولیدکنندگان ،کارشناسان و صاحبنظران
این صنعت توزیع و از آنان خواسته شد تا میزان تأثیرگذاري هر یک از معیارهاي موردنظر را بر اساس
درجه اهمیّت آنها مطابق روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با دادن امتیاز از  1تا  2بر حسب ترجیح
معیارها و زیرمعیارها نسبت به هم تعیین کنند.

شکل  -1سلسله مراتب معيارها و زیرمعيارهای مؤثر بر تأسيس كارخانه كاغذ فلوتينگ از پسماندهای كشاورزی.

نتايج
معیارهاي اصلی و معیارهاي فرعی (یا زیرمعیارها) نسبت به یکدیگر مقایسه شدند و اهمیت نسبی
همه شاخصها و زیرشاخصها مشخص گردیدند بهطوري که در بین معیارهاي اصلی ،معیار مواد و
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محصول ( )4/311در اولویت قرار گرفته و سپس معیار اقتصادي ( )4/283و دیگر معیارها در اولویت
بعدي قرار گرفتند (شکل .)2
در بین شاخصهاي فرعی ،زیرمعیار هزینه خرید پسماندها ( )4/424و زیرمعیار اطمینان از عرضه
پسماندها ( )4/480بهترتیب در اولویت قرار گرفته و دیگر زیرمعیارها ،اولویتهاي بعدي را به خود
اختصاص دادند .نرخ ناسازگاري 1کل معادل  4/41میباشد که همانند نتایج عزیزي و همکاران
( )2442نشان میدهد که این نتایج نیز مورد تأیید میباشد .ناسازگاري کل باید زیر  4/1باشد
(شکلهاي  3تا .)8

شکل  -2نتيجه ميانگين هندسی ماتریسهای مقابسه زوجی نسبت به هدف اصلی (ناسازگاری.)1/11 :

شکل  -3نمودار ميانگين هندسی ماتریسهای مقابسه زوجی نسبت به معيار تأمين مواد و محصول (ناسازگاری.)1/11 :
1- Inconsistency Ratio
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شکل  -4نمودار ميانگين هندسی ماتریسهای مقایسه زوجی نسبت به معيار زیرساختی (ناسازگاری.)1/12 :

شکل  -5نمودار ميانگين هندسی ماتریسهای مقایسه زوجی نسبت به معيار فنی و انسانی (ناسازگاری.)1/11 :

شکل  -6نمودار ميانگين هندسی ماتریسهای مقابسه زوجی نسبت به معيار اقتصادی (ناسازگاری.)1/11 :

شکل  -7نمودار ميانگين هندسی ماتریسهای مقابسه زوجی نسبت به شاخص قوانين و مقررات (ناسازگاری.)1/1 :
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شکل  -8نمودار ميانگين هندسی ماتریسهای مقایسه زوجی نسبت به معيار زیست محيطی (ناسازگاری.)1/1 :

شکل  -9نتيجه نهایی درجه اهميّت زیرمعيارها (نرخ ناسازگاری كلی ماتریسها با توجه بهنتایج بهدست آمده.)1/11 :
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بحث و نتيجهگيري
نرخ ناسازگاري کلی ماتریسها با توجه بهنتایج بهدست آمده (شکل  4/41 ،)2برآورد شد که نشان
دهنده سازگاري زیاد نتایج این پژوهش میباشد .نتایج نشان میدهد که زیرمعیارهاي هزینه خرید
پسماندها ،اطمینان از عرضه پسماندها و دسترسی به منابع آب اولویت بیشتري نسبت به بقیه
زیرمعیارها دارند .از علل عمده زیاد بودن درجه اهمیّت هزینه خرید پسماندها ،اطمینان از عرضه
پسماندها و دسترسی به منابع آب میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
هزینه تأمين پسماندها :با توجه به نتایج حاصل از پژوهش ،مشاهده میشود زیرمعیار هزینه تأمین
پسماندها از ارزش وزنی بیشتري ( )4/424نسبت به سایر زیرشاخصها برخوردار است .این نتیجه
نشان میدهد جمعآوري پسماندها در مقایسه با دیگر منابع مشکلتر بوده و به وقت و هزینه بیشتري
نیاز داشته است ،بهعبارت دیگر در صورتیکه براي تأمین ماده اولیه کارخانه تولید کاغذ فلوتینگ،
منافع بیشتري در نظر گرفته شود ،الزم است به شاخص هزینه تأمین پسماندها اهمیّت بیشتري داده
شود .از علل اهمیّت زیاد این زیرشاخص میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
نبود مدیریت پسماندها در کشور ،کم بودن سطح مهارت و تعداد نیروهاي انسانی متخصص،
پراکندگی پسماندهاي کشاورزي ،فقدان سازماندهی مناسب در مدیریت جامع و عدم ایجاد انگیزه در
جمعآوري پسماندها و نیز عدم وجود امکانات و کم بودن سطح آگاهی و درآمد کشاورز و مسائلی
دیگر نظیر مشکالت انبار ،بستهبندي ،تجهیزات حمل و نقل ،جاده ،خدمات و تسهیالت و غیره .در
همین رابطه عزیزي و همکاران ( )2442هم زیرشاخص هزینه تأمین ماده اولیه را بهعنوان مهمترین
اولویت در انتخاب محل استقرار واحد تخته الیه و روکش مطرح نمودهاند .میشل و تیتل ( )1228نیز
در انتخاب محل کارخانههاي فرآوردههاي چوبی ،زیرشاخص هزینه تأمین ماده اولیه را بهعنوان یک
اولویت مهم از نظر انتخاب محل این نوع کارخانهها ذکر کردهاند.
اطمينان از عرضه پسماندها :اطمینان از عرضه پسماندها با ارزش وزنی ( )4/480در اولویت دوم
اهمیّت قرار گرفته است .برطبق این نتیجه ،تصمیمگیرندگان در کارخانه تولید کاغذ فلوتینگ باید از
عرضه پسماندهاي کشاورزي اطمینان کامل داشته باشند .از دالیل مهمی که باعث میشود این معیار
اهمیّت زیادي داشته باشد ،فصلی بودن و مشکل نگهداري پسماندها را میتوان نام برد .در این شرایط
مدیران با برنامهریزي براي تعیین انبارهاي مناسب و با حجم وسیع و مجهز به تجهیزات مدرن
میتوانند احتمال دستیابی به فرصتهاي آتی در این صنعت را فراهم آورند .نتایج پژوهش عزیزي و
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همکاران ( )2442که زیرشاخص اطمینان از عرضه ماده اولیه را بهعنوان اولویت مهم در انتخاب محل
استقرار واحد تخته الیه و روکش مطرح نمودهاند و لین و همکاران ( )1226که عرضه مستمر ماده
اولیه در مورد مکان استقرار کارخانه تخته تراشه جهتدار را یک شاخص مهم در نظر گرفتهاند ،مؤید
این معیار میباشد.
سهولت دسترسی به منابع آب :زیرشاخص سهولت دسترسی به منابع آب با ارزش وزنی ( )4/462نیز
اهمیّت زیادي در احداث این کارخانه خواهد داشت .بدون تردید آب یکی از ضرورتهاي تأسیس
کارخانه کاغذسازي است و یکی از تفاوتهاي بارز کارخانه کاغذسازي با سایر کارخانجات صنایع
چوب نیاز مبرم این واحد به آب میباشد .مسلمأ زیرشاخص دسترسی به منابع آب اولویت زیادي
خواهد داشت .بهطوري که بیات کشکولی و همکاران ( )2448نیز زیرشاخص سهولت دسترسی به
منابع آب را به یک اولویت مهم در کارخانههاي صنعت چوب و کاغذ معرفی کردهاند.
پردازش ماتریس مقایسه زوجی در خصوص تعیین زیرمعیارهاي تأثیرگذار در تعیین مکان بهینه
کارخانه تولید کاغذ فلوتینگ در استان گلستان بهترتیب ،هزینه تأمین پسماندها ،اطمینان از عرضه
پسماندها ،سهولت دسترسی به منابع آب ،میزان عرضه پسماندها ،کیفیت پسماندها و هزینه حمل
پسماندها ،بیشترین تأثیر را در تصمیمگیري مدیران مربوطه داشته و مدیران و تصمیمگیرندگان احداث
کارخانه تولید کاغذ فلوتینگ بر پایه پسماندهاي کشاورزي باید هزینههاي تأمین پسماندها و میزان
موجودي و دسترسی بهاین مواد را بههمراه منابع آبی موردنیاز ،بهعنوان نکات کلیدي در نظر داشته
باشند و مطابق فرض موجود ،مواد اولیه (پسماندها) و شاخصهاي مرتبط با آن ،نقش بسیار مهمی را
ایفا میکنند.
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Abstract
Fluting paper is applied for carton as intermediate product. The amount of
carton consumption is a function of many different goods production. since the
goods are needed for packaging, the amount of carton consumption is increasing
generally. The huge potential of consumption of this product and the lack of
applied studies increase the importance of determination of effective criteria for
selection of optimum location for the factory. So, 31 indexes have been determined
through of library references, interview with experts and industry owners. The
importance level of these criteria and sub-branches are determined with AHP and
Group Decision Making. It is concluded that supply of raw materials and products
and economical criteria have the highest weight value. So, the branch criteria such
as cost of residuals supply, sources and the supply amount of residuals have the
highest preferences for selection of suitable site for fluting paper factory from
agriculture residuals with weight value as 0.094, 0.085, 0.069, 0.066.
1
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