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   مرکب ايهفرآورده ي مؤثر بر مصرفهاشاخصبندي و اولویت شناسایی
  در ایران پالستیک -چوب
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  ،و فناوري چوب، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانداري دانشکده مهندسی جنگلر، استادیا1
 بارینور واحد جوامیارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، مدرس دانشگاه پکارشناس 2

  8/12/1393: پذیرش تاریخ؛ 16/11/1392 :تاریخ دریافت
  

  چکیده
 ن محصولعنوابهتیک پالس -بمرکب چوهاي فرآوردهوجود پتانسیل عظیم مصرف  سابقه و هدف:

خوبی نشان هبر مصرف این کامپوزیت را ب ثیرگذارأتارزیابی معیارهاي اهمیت تعیین و چوبی جدید 
ثر در مقبولیت این ؤبندي فاکتورهاي مهدف از این پژوهش شناسایی خصوصیات و اولویت دهد ومی

   باشد.کنندگان میمحصول در بین مصرف
پـس از بررسـی منـابع و    کـه  ی و تخمینی بوده به طـوري شناسی تحقیق، تحلیلروش ها:مواد و روش

و جهـت تعیـین   ثیرگـذار شناسـایی   أشـاخص ت  10مصاحبه با کارشناسان صنعتی و دانشگاهی، تعداد 
ل طیـف لیکـرت طراحـی و    اي مطابق با اصـو نامهبندي این معیارها، پرسشاولویتاهمیت و  يدرجه

هـا از آنـالیز   دار بـودن اخـتالف  معیارها و تعیـین معنـی   توزیع گردید آنگاه براي مقایسه میانگین وزنی
  طرفه استفاده شد.واریانس یک

پالسـتیک از نظـر    -مؤثر بر بازار مصـرف چـوب   فاکتورهايدهد که نتایج نشان می هاي تحقیق:یافته
هـاي مقاومـت در برابـر    ویژگـی  ،د. در این میـان باشن ایرانی داراي اهمیت یکسانی نمیکنندگامصرف

                                                
  dr.rafighi@gmail.com مسئول مکاتبه:*
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هـا  ت بیشـتري برخوردارنـد کـه ایـن معیار    وبت، دامنه و وسعت مصرف و مشتري پسندي از اهمیـ رط
  کنندگان این محصول در کشور قرار گیرد.بایست مورد توجه تولیدکنندگان و عرضهمی

هـاي مقاومـت در برابـر    پالسـتیک ویژگـی   -ترین دلیل مقبولیت کامپوزیـت چـوب  عمده گیري:نتیجه
هاي چوبی وردهآتواند جایگزین دیگر فرپذیري مناسب آن میتن دوام و شکلداش باشد و بارطوبت می

  گردد هرچند قیمت باالي آن در مقایسه با صفحات فشرده چوبی جاي تامل دارد. 
  

درجـه اهمیـت، بـازار    ، طیف لیکـرت پالستیک، معیار مؤثر،  -چوبمرکب  فرآورده هاي کلیدي:واژه
  مصرف

  
  مقدمه

از نقاط مشترك دانش  يریگبا بهره 1»کپالستی -چندسازه چوب«هاي وردهآفر ریاخ يهادر سال  
دو  نیخود در ا يرقبا يبالقوه برا ديیصورت تهدبه کیموجود در دو صنعت چوب و پالست یفن

ج یبه تدر ،سو کیی که از یدرآمده است. از آنجا يفناور نیا شگامیپ يژه در کشورهاویصنعت، به
 يمریپل عاتیصنایع با معضل ضا گرید يو از سو ابدییم شیمحصوالت افزا نینوع او مت عیکاربرد وس

 کیپالست -چوب يهارسد. چند سازهیبه نظر م یراه حل مناسب يفناور نیند، اهست و چوبی مواجه
 رهیو غ يسازها، ساختمانکفپوش ،يماسازیهواپ ،يخودروساز عیکه در صنا یعیخاطر کاربرد وسبه

 یزراع اهانیگ پسماند همچنین زباله و افتیآن که از محل باز ارزان مواد اولیه متیچنین قدارند و هم
  است. در جهان واقع شده عیشدت مورد توجه پژوهشگران و صاحبان صناشود، بهمین میأت

به اهمیت ترکیب فیزیکی موادي که در  بازایده جدیدي نیست. بشر از دیر ،هااز چندسازهاستفاده   
هایی دارد که صر حاضر در واقع بستگی به پیشرفتعوژي تکنول بسطاست. بردهرس وي بوده پیتدس

در این  خواهد بود. ستفادهاست و توسعه آتی آن در گرو مواد موجود قابل ا حاصل شده ،در زمینه مواد
 ،کیپالست -چوب يهاوردهآفر دیچوب در کشور، حرکت به سمت تول دیبا توجه به کمبود شد میان
لفظ مشترکی است که به دو » پالستیک -چوب« .دباشیمعضل م نیا یدر جهت حل نسب یمناسب نهیگز

وند که ـشگر ترکیب میـاي با یکدیور به گونهـمذک يزاـشود. اجه متفاوت گفته مینوع چند ساز
  . )2012 ،آریاییو  رفیقی( ندـورده حفظ شده باشآها در فرخواص مفید هر یک از آن

                                                
1- Wood Plastic Composite (WPC) 
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ي حرارتی یا هاسازي به روشمر و پس از آن پلیمرپالستیک از طریق اشباع چوب با مونو -چوب  
است که در اثر اختالط انواع پلیمرهاي گرمانرم با  ايچندسازه ،آید. نوع دیگردست میپرتو گاما به

شود. می عنوان پرکننده ساختهد چوب بهعنوان تقویت کننده و آرالیاف چوب و مواد لیگنوسلولزي به
شود در یند، یکپارچگی و ظاهر چوب حفظ میگوپلیمر می -هاي نخست که به آن چوبوردهآدر فر

این  ).1995 زاده و همکاران،است (حسینه هاي ریز آن توسط پلیمر پر شدفرات و روزنهحالی که ح
شدن یري، ارهپذخوري، چسبهاي مثبت چوب همچون میخ و پیچبر دارا بودن ویژگیدسازه عالوهچن

 ایندلیل پوشش پالستیکی بر روي ذرات، میزان جذب آب بسیار پائینی دارد که بهکاري بهو پرداخت
وامل مخرب بیولوژیک به در مقابل ع زیادي طور طبیعی مقاومتشود و بهکشیدگی نمیدلیل دچار هم

ه از یک طرف و ارزان و فراوان تنوع تولیدات این چندساز) 2012(رفیقی و آریایی،  ها داردویژه قارچ
هاي برتر آن نسبت به سایر مواد و مصالح همچون چوب و آهن همراه ویژگیدن مواد اولیه آن بهبو

ین محصول ا .)2008(مرادي و رفیقی،  درصد برسد 40موجب گردیده که رشد ساالنه آن در دنیا به 
اخیر  هايسال طیه تولید و مصرف آن باشد کچوبی می مرکب هايهفرآوردیکی از جدیدترین انواع 

 يهافرآورده) با بررسی بازار 2005( 1که کلمونزاست، به طوري دنیا با استقبال خوبی مواجه بودهدر 
فرآورده در صنعت  این سال آینده، بازار 10 بینی نمود که طیپالستیک پیش -چوب مرکب

از طرف دیگر . باشددي را شاهد درص 15سازي رشد درصدي و در خودرو 50سازي رشد ساختمان
نتایج این تحقیق نیز در نشان دادن سمت و سوي بازار این فرآورده در کشور و سوق دادن بازار داخلی 

بازار این محصول در ایاالت  .)2( به سوي تأمین نیازهاي آتی کشور و کاستن از واردات نیز مؤثر است
 (روستا، رسید 2011میلیارد دالر در سال  ش از دوبه بی 2001میلیون دالر در سال  350متحده از 

 دینوپا و جد ،ییاروپا يپالستیک در کشورها -چوبمرکب  يهافرآوردهر در مقابل، بازا .)2008
محصوالت در اروپا به  نیمتحده، رشد بازار ا االتیمحصول در ا نیآشکار ا تیرغم موفقیاست. عل

تر است. متحده عقب االتیسال از بازار ا 10تا  5اروپا حدودا  نظر بازار نیو از ا ردیپذیانجام م يکند
کننده دیتول يهاتوسط شرکت ولمحص نیخوب ا یو معرف غاتیتوان تبلیتفاوت را م نیاز علل ا یکی

انتظار شرایطی  زیمتحده دانست که در صورت انجام کارهاي مشابه در جامعه اروپا ن االتیآن در بازار ا
 -ارزیابی بازار مصرف چوب ،ف این تحقیقترین هدمهم .ستیحده دور از انتظار نمشابه ایاالت مت

باشد تا در کشور میفرآورده بندي معیارهاي مؤثر در مقبولیت این پالستیک از طریق شناسایی و رتبه

                                                
1- Clemons 
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نیز  از واردات آن ،چوبی در داخل کشور مرکب يهافرآوردهمورد انتظار از این  محصول ضمن تولید
ر کنار کاالهاي جدید دفرآورده یري شود و با آگاهی بخشی عمومی، مصرف متناسب این جلوگ

کنندگان و مصرف محصوالت تولید در آمده دستبه نتایج از استفاده مطالعه وشود. تعیین  جانشینی آن
 ریقط این از تا آیدمی شماربه ناپذیراجتناب ضرورتی فروش افزایش و یداخل بازار پوشش منظوربه

 موردنظر يهاشاخص و نکات به توجه امروزه .داد قرار مداريمشتري مبناي بر را تولید
 هافرآورده کیفی يارتقا در هاویژگی این دخالت و معیارها بندياولویت اساس بر کنندگانمصرف
 افزایش هزمین سازيفراهم ضمن بلکه آید،می شماربه تولید توسعه عامل تنها نه ،کنندگانتولید توسط
 تضمین را کنندگانمصرف و تولیدکنندگان منافع وارداتی، يهافرآورده مقابل در ویژهبه پذیريرقابت

 با کنندگانمصرف دیدگاه از چوبی يهافرآورده انتخاب بر مؤثر هايشاخص تعیین رو،این از .نمایدمی
 این گذارانسرمایه و ریزانبرنامه سبمنا راهنماي عنوانبه تواندمی علمی معتبر هايروش از استفاده
 ،یي چوبهافرآوردهمصرف)  هايشاخص( نشیگز ارهايیمع ییمنظور شناسابه. باشد هافرآورده

شده  نییعت هايشاخصبتوان  تینمود تا در نها ییشناسا قیطور دقرا به ارهایمع نیا ستیباینخست م
  .کرد لیو تحل سهیمقا گوناگونهاي یژگیلحاظ و به مختلف کنندگانمصرف از دیدگاهرا 

 ن،یسنگمهین بریفچوب، تخته خرده(تخته هی)، بازار محصوالت ثانو2008و کوزك ( وانگ  
ها نشان آن جیکردند. نتا یکنندگان بررسمصرف دگاهی) در کانادا را از دهیالو تخته 1دارجهت تراشهتخته

ورود محصوالت  نیو همچن نهیف زمان و هزکاري نئوپان و صرنیمشکالت ماش لیدلبه که نشان داد
براي  یبازار رقابت کیدار، و تخته تراشه جهت هیتخته ال ن،یسنگ مهین بریتخته ف همچون نیگزیجا

کاري، ثبات تخته، نیماش ،یکیزیمانند خواص ف ییهایژگیاست. از نظر و شده جادیا تخته خرده چوب
چوب بوده که با بهبود  خردهبرتر از تخته نیسنگ مهین بریفتخته ريیپذچسب و هامقاومت اتصال

فرآورده  نیاتري از بازار را بهشیو سهم ب شیآن را افزا تیتوان قابلیم خرده چوبخواص تخته
 لیدلدار بهتراشه جهتتخته سهیخرده چوب در مقاتختهفرآورده که  کردندها ذکراختصاص داد. آن

  .)12( کنندگان داردمصرف نیتري در بشیو مبلمان)، طرفداران ب نتیبکا دیتولدر ژهیو(به نییپا متیق
 مهین بریتخته ف یچوبفرآورده مؤثر بر مصرف  ارهايیاي مع)، در مطالعه2008( یقیو رف مرادي  
هاي خوري، مقاومتروکش تیحجم قابل دسترس، قابل ارهايیقرار دادند. مع یابیمورد ارز را نیسنگ
 ،ییمحصول نها دیهاي تولنهیپسندي، کاهش هزمشتري مت،یدوام، ق ،یوبترط مقاومت ،یکیمکان

                                                
1- Oriented Strand Board (OSB) 



 سیده طیبه اندرواژ و یقیرف یعل

177 

کنندگان و شد. اطالعات مصرف یمحصول بررس نیسهولت و سرعت کاربرد ا مصرف، وسعت دامنه
آوري نامه جمعپرسش لیو تکم عیتوز قیاز طر نیسنگ مهین بریفگذاران) تختههی(سرما گرانصنعت

ها، افتهینامه استفاده کردند. براساس پرسش از طریق کرتیل فیط يهاسنجه. محققان ازدیگرد
هاي مشتري پسندي و مقاومت در برابر یژگیو ن،یسنگ مهین بریفتخته تیمؤثر بر مقبولعامل  نیترشیب

   .)6( شد ییمحصول شناسا نیرطوبت ا
 -ي چوبهافرآوردههاي مؤثر بر مصرف شاخصبندي ارزیابی و اولویت ،پژوهش این در  

ورده این فرآ ثیرگذار بر مصرفأترین فاکتورهاي تمهم که پرسش این پاسخ قبال در ،پالستیک در ایران
 چنین از حاصل نتایج .شد انجام است، چگونه هاآن اهمیت ترتیب و کدامند کنندگانمصرف نظر از

دف افزایش لیدکنندگان با هتو عملکرد بهبود جهت را مناسبی راهکارهاي تواندمی تحقیقی
  مندي مشتریان ارائه نماید.رضایت

  
  هاوشمواد و ر

  ثیرگذارأهاي تمرحله اول: شناسایی شاخص
نظران و تولیدکنندگان این اي و مصاحبه با صاحبهاي اولیه، انجام مطالعات کتابخانهپس از بررسی  

شناسایی در ایران پالستیک  -چوبهاي وردهآبر مصرف فرتأثیرگذار گانه دههاي شاخص ،فرآورده
  شود.ها پرداخته میگردید که در ادامه به شرح این شاخص

  

 :گانه مورد مطالعهمعیارهاي ده

  ) حجم قابل دسترس محصول1
مقدار ماده اولیه موردنیاز در کارخانجات تولیدي براي جلوگیري از توقف خط تولید از عوامل مهم   

  د. خواهد بوفرآورده و مؤثر در افزایش مصرف یک 
 زنی ) قابلیت روکش2

هاي چوبی دانست. در مصارف جدید توان قابلیت منحصر به فرد فرآوردهزنی را میقابلیت روکش  
ها از سطوحی کامالً صاف و بدون تغییرات ضخامت و نیز محصوالت چوبی، الزم است این فرآورده

عی و طبیعی براي روسازي هاي مصنوسطوحی فشرده و متراکم برخوردار باشند تا بتوان از روکش
هاي در مورد روکش ویژههاي چوبی بهزنی انواع فرآوردهها استفاده نمود. مسلمأ قابلیت روکشآن
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است. اما از آنجایی که  ارها از اهمیت باالیی برخوردجدید مصنوعی در میزان مصرف این فرآورده
 پروفیلی) و با روسازي متنوع و نیز اي و(صفحه اي است با اشکال مختلفک فرآوردهپالستی -چوب

شود. با این وجود، تحقیقاتی در این زمینه زنی در آن دیده نمیصاف، نیازي به روکش سطوحی کامالً
 توسط پژوهشگران این علم صورت گرفته که هنوز نتایج قابل قبولی ارائه نشده است.

  هاي مکانیکی) مقاومت3
که حفرات و شود در حالیگی و ظاهر چوب حفظ مییکپارچ ،هادر این گروه از فرآورده  

مانند؛ هاي فیزیکی و مکانیکی چوب منجربه بهبود ویژگیو  اشغال شده هاي ریز آن توسط پلیمرروزنه
 زیاد شده و ،زشیخ مقاومت در برابراستحکام کششی در راستاي الیاف، خواص خستگی،  و مدول

دلیل افزوده شدن ماده پالستیک به و به دهدیقات افزایش میتحق را در صنایع و هاقابلیت کاربردي آن
 شود.نیز تقویت میفرآورده این  دیگر هايچوب بسیاري از مقاومت

  ) مقاومت در مقابل رطوبت4
شود. ها میهاي چوبی شده و نهایتاً موجب تخریب آنرطوبت باعث ایجاد واکشیدگی در فرآورده  

ف چوبی در مقابل رطوبت متفاوت بوده و تأثیر این تفاوت با توجه به هاي مختلمیزان مقاومت فرآورده
ها باعث ترجیح یک نوع محصول به محصول دیگر و افزایش یا کاهش مصرف نوع نوع مصرف آن

هاي موجود در بین ترین فرآوردهپالستیک نیز جزء مقاوم -گردد. چوبخاصی از این محصوالت می
 د.باشهاي چوبی میسایر فرآورده

  ) دوام5
هاي مکانیکی (خمش، کشش، هاي محصوالت چوبی از جمله مقاومتاي از مقاومتمجموعه  

خوري، سایش و...) و فیزیکی (جذب آب، واکشیدگی ضخامت در اثر جذب  خوري، پیچضربه، میخ
میکروبی و  مخرب بیولوژیکی وآب، مقاومت در برابر حرارت و ...) و مقاومت در برابر عوامل 

گردد. تفاوت در خصوصیات چوبی می فرآوردهوجود آمدن دوام یک ات در مجموع باعث بهحشر
ها در مصارف گوناگون فوق باعث بروز تفاوت در دوام کلی تخته و در نتیجه ارجحیت برخی از آن

 گردد.می

  ) قیمت نسبت به محصوالت رقیب6
گیري سطح و شکل محصوالت در بازار مصرف مستقیمیهایی است که تأثیر شاخص وقیمت جز  

هاي چوبی هپالستیک در بین سایر فرآورد - توان به افزایش قیمت چوب. در این راستا میها داردتقاضاي آن
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 هاي دیگرفرآورده. چون این محصول با میزان مصرف خواهد بودعامل محدودکننده احتمالی  اشاره کرد که
ن آافزایش قیمت  اصیت جانشینی دارد بدیهی است کهخ خرده چوبتختهو  فیبر نیمه سنگینتختهمثل 

 .گرددي جانشین آن میهاش تقاضا براي کاالو افزای منجربه کاهش مصرف این محصول

  پسندي) مشتري7

مانند خصوصیات ظاهري، رنگ و غیره از فرآورده هاي زیبا شناختی یک گرایی و جنبهتجمل  
پالستیک  -در مورد چوب باشد که این موضوعا میهآوردهمعیارهاي مهم تأثیرگذار بر مصرف انواع فر

 هاي زیبایی شناختی آناي، جنبهکنندگان اصلی و حرفهطوري که در بین مصرفهصادق است، ب نیز
 .حائز اهمیت زیادي خواهد بود

  نهایی هاي تولید محصول) کاهش هزینه8
هاي تبدیل جویی در هزینهباعث صرفهدوم فرآورده به جاي فرآورده گاهی اوقات استفاده از یک   

 کاهش در بهاي شود. در نتیجه به لحاظ اقتصاديانرژي و غیره می ،ثانویه همچون دستمزد، مواد کمکی
 گردد.باعث افزایش مصرف یک نوع کاال میمحصول نهایی  هتمام شد

  ) وسعت دامنه مصرف9
هر چه سطح کاربرد مناسب یا به  صوصی داردخهاي کاربرد باولیه که هر نوع مادهبا توجه به این  

یا  کنندگان اولیه، مطلوبیت آن افزایش یافته و مصرفماده بیشتر باشد عبارتی وسعت دامنه مصرف آن
 شوند.ل مییارجحیت بیشتري براي مصرف آن قا تولیدکنندگان

  ) میزان شناخت مشتریان10
کنندگان اصلی یک اد جامعه مصرفباشد. افررکن اصلی تولید یک محصول نیاز جامعه می  

و رضایت مشتریان از یک محصول شناسایی و جلب نظر و اولین قدم براي تولید،  لذا محصول هستند.
پالستیک چه میزان  -باشد. حال باید دید محصول جدیدي نظیر چوبمیدرك صحیح از مشتریان 

  ).1999ریچارد و همکاران، ( درد و با چه اقبالی مواجه خواهد شکنندگان داشهرت در بین مصرف
 

  بندي معیارهاي شناسایی شدهمرحله دوم: رتبه
هاي بیـانی لیکـرت،   از واژهبا استفاده  هابندي شاخصمنظور تعیین اولویت و رتبهبهمرحله این در   

گیـري  هـاي انـدازه  تـرین مقیـاس  ه آماري رجوع گردید. یکی از رایجاي طراحی و به جامعنامهپرسش
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ترتیـب  بهکه است (عبارات)  هااي منظم از گویهین مقیاس مجموعهباشد. امی 1مقیاس لیکرتنگرش، 
هـایی  صـورت واژه گیري را بهورد اندازهها، حاالت خاصی از پدیده ماین گویهاند. خاصی تدوین شده

ا هـ یـه کننـد. بـراي تـدوین گو   است، عرضه میهاي مساويگیري داراي فاصلهاظ ارزش اندازهکه از لح
 دوشـ گیري به تعداد مساوي اسـتفاده مـی  مساعد درباره پدیده مورد اندازهاز عبارات مساعد و نا معموالً

 ).1997، کینگلین(
پالسـتیک و   -نظـران چـوب  بکنندگان اولیه و صـاح نامه مذکور بین تولیدکنندگان، مصرفپرسش  

زان تأثیرگذاري هر یک از معیارهـاي  این صنعت توزیع گردید و از آنان خواسته شد می اندرکاراندست
(آریـن،   کـم مشـخص کننـد   زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلیهاي بیانی خیلیدنظر را با واژهده گانه مور

هـاي  نامه بین شرکتپرسش 6نفر بودند که از این تعداد،  60شوندگان جمعیت آماري پرسش ).2003
نامه نهایی پرسش 44کنندگان اولیه این محصول و نامه بین مصرفپرسش 10تولیدکننده این محصول، 
این رشته توزیع شد. اعضاي هیأت علمی و اساتید ایـن رشـته بـه     متخصص بین اعضاي هیأت علمی

هاي نظري و فنی این مبحث و آشنایی با سـوابق خـارجی آن از جایگـاه    دلیل آشنایی و تسلط بر جنبه
بـه   نیـز کنندگان ایـن محصـول   فروشندگان و توزیع برخوردار بودند و شوندگانبین پرسشاي در ویژه

هـا از بـازار در بـین    و همچنین شـناخت آن فرآورده علت آشنایی و تماس مستقیم با بازار محدود این 
جایگاه مناسب خـود   هنوز در بازار ایرانفرآورده که این دلیل اینشوندگان گنجانده شدند اما بهپرسش

کنندگان اولیه این محصول هسـتند، آگـاهی زیـادي از    است حتی فروشندگان که مصرف هرا پیدا نکرد
بازار فروش این محصول و خریداران خود ندارند. از نظر تحصـیالت نیـز وضـعیت سـطح تحصـیلی      

  شوندگان به شرح زیر بوده است:پرسش
کارشناس درصد  25ارشد صنایع چوب، درصد کارشناسی 40ي صنایع چوب، ردرصد دکت 18 

درصد زیر دیپلم. بنابراین بیش از  5درصد دیپلم و  7ها، سایر رشتهدرصد کارشناس  5صنایع چوب، 
اند و درصد) بوده 83شوندگان داراي تحصیالت دانشگاهی در رشته صنایع چوب (نیمی از پرسش

رت صوبرداري بهاند. نمونهشوندگان تحصیالت دانشگاهی داشتهدرصد از پرسش 88جمعاً 
نامه با متوسط درآمد باالتر از درآمد کشور، در حد درآمد متوسط سیستماتیک از طریق توزیع پرسش

هاي تکمیل شده، فراوانی مشاهده نامهآوري پرسشپس از جمع تر از آن صورت گرفت.کشور و پایین
ات نهایی ، شمارش گردیده و سپس محاسبهاي بیانی در مورد هر معیاريواژه شده براي هر یک از

                                                
1- Likert Scale 
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ها از ها و شاخصدار بودن تفاوت وزنینان از معنیصورت گرفت. در مرحله بعد، جهت حصول اطم
، 3انجام گرفت و با استفاده از آزمون چند دامنه جدید دانکن 2لحاظ آماري تجزیه واریانس یک طرفه

 بندي گردیدندطبقهمربوطه با توجه به میانگین امتیازات  هايگانه مذکور و نیز وزنهاي دهخصشا
  ).2001(حمصی، 

 
  نتایج

، میزان موافقت خود را با گانشده از مقیاس لیکرت، پاسخ دهندهبر مبناي تعریف ارایه :مقیاس لیکرت
درجه است، نشان داده و  7تا  5 الًبندي شده که معموهر یک از این عبارات در یک مقیاس درجه

و  )2 و 1 هاي(جدول گذاري شدنداز نظر عددي ارزش هایهسپس پاسخ ارائه شده به هر یک از گو
  .)2001 روستا،( کندها، نمره آزمودنی را در این مقیاس تعیین میحاصل جمع عددي این ارزش

 
  .مقادیر مربوط به هر یک از حاالت ماهیت سود و هزینه در مقیاس لیکرت -1جدول 

Table 1. Amount related to each benefit and cost levels in LIKERT scale. 
  سود یا هزینه براي مشخصه

benefit and cost index 
  رتبه

rating 
  خیلی کم

)very low(  1 

  کم
)low( 

3 

  متوسط
)medium( 

5 

  زیاد
)High(  7 

  خیلی زیاد
)very high( 

9 

 

                                                
1- One-Way Analysis Of Variance 
2- Dunkans New Multiple Range Test 
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رهاي تأثیرگذار دار بین میانگین وزنی معیاجهت تعیین وجود اختالف معنی  : تجزیه و تحلیل واریانس
ها، تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه انجام نامهدست آمده از پرسشها بر روي نتایج بهبندي آنرتبه و

  دست آمد.همطابق فرضیات پایه گذاري شده ب نتایج مربوطهگرفت و 
فرضیه

0H: هاي اري در انتخاب گزینهداهمیت داده شده به هر معیار، تفاوت معنی هبا توجه به درج
عبارت دیگر میانگین وزنی امتیازات معیارها داراي تفاوت ارائه شده در هر پرسش وجود ندارد و به

  باشد.داري با یکدیگر نمیمعنی
 هاي ارائهداري در انتخاب گزینهبا توجه به امتیازات داده شده به هر معیار، تفاوت معنی :1Hفرضیه

شده در هر پرسش، حداقل براي دو معیار وجود دارد. به عبارت دیگر میانگین وزنی امتیازات معیارها 
  باشد.داري با یکدیگر میداراي تفاوت معنی

روابط ریاضی زیر محاسبه  هاي موردنظر نیز با استفاده ازتایج میانگین وزنی امتیازات شاخصن  
  است:شده

  )1رابطه (
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   S.S.E= S.S - S.S.T  = 2365.42  )4رابطه (
 

m  بیانگر تعداد معیارها و nنیز  شوندگان است و جدول تجزیه واریانسبیانگر جمعیت پرسش
    است: دست آمدههب صورت زیربه

  .تجزیه واریانس -3 لجدو
Table 3. Variation analysis. 

  منبع تغییرات
)var. source( 

  مجموع مربعات
(S.S) 

  درجه آزادي
(df) 

  میانگین مربعات
(MS) 

F 

(T.S.S) 3395.4 599  

28.54 
S.S.T  

 114.45 9 1030.08 ها)(بین میانگین

S.S.E  
 4.01 590 2365.42 (خطا)
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Ftable (%95) = 1.88 
Fcalculated  = 28.54>1.88  

  Ftable (%99) = 2.41 
 Fcalculated = 28/54>2.41    

آماري، فرضیه تساوي میانگین وزنی  هايجدول Fشده از مقادیر محاسبه Fبا توجه به بزرگتر بودن   
انگین از درصد رد شده و در نتیجه حداقل بین دو می 99درصد و  95معیارهاي تأثیرگذار در سطح 

ها وجود دارد. بنابراین با توجه به داري میان شاخصدست آمده تفاوت معنیهاي امتیازات بهمیانگین
تجزیه واریانس انجام شده فرضیه

1Hتوان نتیجه گرفت که معیارهاي مؤثر بر بازار شود و میپذیرفته می
کنندگان اولیه ایرانی داراي اهمیت یکسانی نبوده صرفپالستیک از نظر تولیدکنندگان و م -مصرف چوب

هاي میانگین (DMRT)ها نیز متفاوت است. در این مرحله توسط آزمون چند دامنه دانکن و اثرات آن
  دهد.خوبی نشان میهبندي را باین رتبه 4جدول  اند.بندي شدهدست آمده براي معیارهاي مختلف رتبهبه

  

  .کنندگان اولیهپالستیک در بین تولیدکنندگان و مصرف - رهاي تأثیرگذار بر مقبولیت چوبمیانگین معیا -4جدول 
Table 4. Effective criteria mean on wood-plastic composites acceptance among manufacturers and 
consumers. 

  معیارهاي مورد مطالعه
)study criteria( 

  هاي مرتب شدهمیانگین
)ordered means( 

  مقاومت در برابر رطوبت
)moisture resis.( 

a
7.73 

  هاي مکانیکیمقاومت
)mechanical resis.( 

ab
7.17 

  دوام
)durability( 

b
6.93 

  وسعت و دامنه مصرف
)usage range( 

b
6.6 

  هاي تولیدهکاهش هزین
)cost reduce( 

bc
6.37 

  مشتري پسندي
)customer satisfaction( 

c
5.8 

  زنیقابلیت روکش
)veneer possibility( 

cd
5.67 

  تأثیر منفی قیمت
)inverse price effect( 

cd
5.43 

  ل دسترسحجم قاب
)available vol.( 

d
4.92 

  میزان شناخت مشتریان
)costumer info.( 

e
2.87 

 

درصد و با درجه آزادي واریانس  5در سطح  )SSR( هاي چند دامنه دانکنپس از استخراج فاصله  
براي مقایسه  )LSR(دار بودن منه معنی، حداقل داsxضرب آن در مربوطه و حاصل هايطا از جدولخ
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میانگین که بر حسب بزرگی مرتب شده باشد، محاسبه  Pبزرگترین و کوچکترین مقدار از تعداد 
  آمده است: 6و  5هاي گردید. نتیجه این محاسبات با استفاده از روابط زیر در جدول

  )5( رابطه 
4 / 0 1 0 / 2 5 86 0n

MSsx E  
  )6ه (رابط

n
MS

SSRLSR E
                      

 
 

  .هاي مورد مقایسهتعداد میانگین -5 جدول
Table 5. Number of compared means. 

  هاي مورد مقایسهتعداد میانگین
Number of compared means 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 -  
3.29 3.26 3.23 3.19 3.15 3.09 3.02 2.92 2.77 - SSR 
0.85 0.84 0.83 0.82 0.81 0.8 0.78 0.75 0.72 - LSR 

 

  .بندي معیارهاي مورد مطالعهرتبه -6جدول 
Table 6. Study criteria ratings. 

 معیارها
  میانگین وزنی امتیازات

(weight mean of 
point) 

  هاي مورد مقایسهتعداد میانگین
)Number of compared 

means( 

فاصله چند 
  نکندامنه دا

)SSR( 

حداقل دامنه 
  دار بودنمعنی
)LSR ( 

  مقاومت در برابر رطوبت
)moisture resis.( 7.73

a
 - - - 

  هاي مکانیکیمقاومت
)mechanical resis.( 

ab
17.7 2 2.77 0.72 

  دوام
)durability( 

b
93.6 3 2.92 0.75 

  سعت و دامنه مصرفو
)usage range( 

b
6.6 3 2.92 0.75 

  هاي تولیدکاهش هزینه
)cost reduce( 

bc
37.6 4 3.02 0.78 

  مشتري پسندي
)customer satisfaction( 

c
8.5 4 3.02 0.78 

  قابلیت روکش زنی
)veneer possibility( 

cd
67.5 3 2.92 0.75 

  تأثیر منفی قیمت
)inverse price effect( 

cd
43.5 3 2.92 0.75 

  حجم قابل دسترس
)available vol.( 

d
92.4 4 3.02 0.78 

  میزان شناخت مشتریان
)costumer info.( 

e
87.2 4 3.02 0.78 
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 يگیرنتیجه
بندي دهد گروهنشان می 6و  5دست آمده در جدول هبهاي داده گونه که نتایج حاصل ازهمان 

 صورت زیر تنظیم شدهرتبه به 5در درصد  95میزان تأثیرگذاري معیارهاي موردنظر در سطح اطمینان 
  است:

  گروه رتبه اول: مقاومت در برابر رطوبت
  دوام و وسعت و دامنۀ مصرف گروه رتبه دوم:

 پسنديگروه رتبه سوم: مشتري

  گروه رتبه چهارم: حجم قابل دسترس
  گروه رتبه پنجم: میزان شناخت مشتریان

ایرانی،  کنندگان اولیهشود که از نظر تولیدکنندگان و مصرفبندي مشاهده میاساس این رتبهبر   
یک تأثیر بسیار زیادي بر بازار مصرف آن و پالست -هاي چوبمقاومت در برابر رطوبت کامپوزیت

عنوان تراورس در فرآورده به نیکاربرد ا یو علت اصلهاي چوبی دارد جایگزینی با سایر فرآورده
میزان شناخت مشتریان از این دیگر و از طرفی  است یژگیو نیبر ا يدیخود تأک ،یغرب يکشورها

پسندي تأثیر منفی چندانی  تولیدکنندگان ایرانی مشتريترین سطح قرار دارد. از نظر در پایینفرآورده 
باشد. سایر معیارهاي بر میزان مصرف آن ندارد هر چند که اثر آن بیشتر از میزان شناخت مشتریان می

نظر پالستیک برخوردارند. به -مورد بررسی نیز از تأثیر متوسطی بر بازار تولید و مصرف چوب
پالستیک، اطالع رسانی دقیق از نوع و ویژگی  -مرکب چوب فرآوردهرسد، اولین اقدام در مورد می

باشد. هر چند سایر محصوالت مشابه و جایگزین میجاي آن در کنار این محصول و کاربرد به
پذیري باالي آن، بت و شکلنظیر مقاومت در برابر رطوفرآورده به فرد این خصوصیات منحصر

فع سازد اما تواند در آینده مرتکننده محصوالت جانشینی را میلیدتوکنندگان اولیه و هاي مصرفنگرانی
 مل دارد.أی) در شرایط فعلی جاي تصفحات فشرده چوبسایر (در مقایسه با  قیمت نسبتأ باالي آن
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Abstract8 
Background and objective: Wood-plastic Composite as one of the new products 
in the world and has experienced huge growth in recent years. There is great 
potential for use of these products in various ways, so it is necessary to identify and 
evaluate the effective criteria on acceptance of this product among Iranian 
consumers. 
Materials and methods: The methodology of research is descriptive analysis and 
after reviewing the literature and interviewing with industrial and academic 
experts, 10 effective criteria were identified and a questionnaire has designed in 
accordance with the principles of the LIKERT scale in order to determine the 
importance and prioritize of these indexes; Then, for comparison of the average 
weighted criteria to determine significant differences, the ANOVA was used. 
Results: The results show that the factors affecting the wood-plastic composites 
market doesn’t have equal importance in opinion of Iranian consumers. Meantime, 
the properties of this product, moisture resistance, usage range and customer 
satisfaction have more importance respectively. These criteria should be considered 
by producers and suppliers in Iran. 
Conclusion: The most common reason of the acceptance of wood-plastic 
composites are  moisture resistance properties and it can be replaced by other wood 
products because of good durability and Plasticity, however its high price 
compared with compact wood panels have to be considered. 
 
Keywords: Wood-Plastic Composite, Effective Criteria, LIKERT Scale, 
Importance Level, Consumption Market 
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