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  2اکبر بهمنی علی*  و1علی دریجانی
  ارشد  دانشجوي کارشناسی2،  و منابع طبیعی گرگان دانشگاه علوم کشاورزي گروه اقتصادکشاورزي،استادیار1

  هاي چندسازه چوب، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان فرآورده
  19/11/90 : ؛ تاریخ پذیرش8/2/89: تاریخ دریافت

  دهیچک
 ،یکی، مقاومت مکانییبایز  مانندHPL1روکش ات مناسب یخصوصو  کاربرد متنوع  بهبا توجه 

ع یر صنااین روکش داز به ی ن، و حرارتییایمیبخار آب و مقاومت در برابر مواد شجذب آب،  عدم
 ،رو از این. شود یاد ارز میزبالغ مخروج ممانعت از موجب ه آن یتهبوده و  رو به گسترش مختلف

 ر کشورد HPL روکش دیلبهینه کارخانه تویابی  مکاندر خصوص گیري   تصمیممؤثر يارهای معیبررس
 در پژوهش حاضرن صنعت ی مستعد در ايها  از استانیکیعنوان  استان گلستان به. یت است اهمداراي

 استان نی ا درHPLمحل استقرار واحدهاي روکش بهینه هاي تأثیرگذار بر انتخاب  اریمعانتخاب و 
بندي   طبقه»مواد و محصول«و » انسانی«، »زیرساختی«، »دياقتصا«چهار گروه عمده  در و ییشناسا

 و صاحبنظران ، صاحبان صنعت، از کارشناسان1388در سال نیاز پیمایشی مورد آمار و اطالعات .یدگرد
با استفاده از تکنیک منعطف و کاربردي ها  اریمعبندي  دهی و رتبه وزن .شدآوري  دانشگاهی استان جمع

 نشان داد جنتای. رفتیصورت پذ Expert Choice افزاري در محیط نرم )2AHP (یل سلسله مراتبیتحل
 3عیت صنای وضعيها اریمع، HPLکارخانه روکش یابی  مکان بر مؤثرشده  ییشناسا اریمع 23میان از 

، تعداد رقبا و )095/0( يگذار هیت جذب سرمای باال بودن ظرف،115/0 یوزنب یاختصاص ضربا  یجانب

                                                
1- High Pressure decorative Laminates (HPL) 
2- Analytical Hierarchy Processes (AHP) 

  bahmani1364@yahoo.com:  مسئول مکاتبه*
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ضمن . باشند ت میی اهمايدار بیترت به ،)071/0(ه ینان از عرضه ماده اولیو اطم) 088/0(بازار فروش 
، 283/0، 339/0ترتیب   و انسانی، بهي، اقتصادیرساختی، زمواد و محصولاصلی  هاي اریمعآنکه وزن 

  .محاسبه گردید 110/0 و 268/0
  

 ،)AHP (یل سلسله مراتبیتحل، HPLروکش ،  و کاغذصنایع چوبیابی،  مکان :يدی کليها واژه
  استان گلستان

  
  مقدمه

 مقادیر نئوپان و ،المللی  و مرکز تجارت بین خوار و بار کشاورزيسازمانمنتشره ر با توجه به آما
هاي مصنوعی  رکاربرد در صنایع چوب با روکش دو محصول پعنوان به )MDF (1سنگین  نیمهفیبر تخته

 از ،2002طوري که در سال   به؛اند را به خود اختصاص دادهاین صنایع از بازار توجهی  قابلسهم 
یلیون مترمکعب با  م1554325 ،چوب خرده  تختهی میلیون مترمکعب تولید جهان85810810ع مجمو
 تولید حجم، نهادهاآمارهاي این بر اساس چنین  هم. )2004نبویان،  (مصنوعی روکش شده استمواد 
و  HPLاستر، اکریلیکی،  هاي پلی هاي تزیینی و پالستیکی شامل روکش چوب با انواع روکش خرده تخته

PVC2 افزایش یافته 2007 مترمکعب در سال 1895432 به 2002 مترمکعب در سال 1554325 از 
و ) HPL(هاي مصنوعی مالمینه، فرمیکا  با روکشاین محصول  نیز، MDF فرآورده در مورد. است

 مترمکعب در سال 43659821 به 2002 مترمکعب تولید در سال PVC(، 17564356 (سی وي پی
 حجم ،2007در سال از سوي دیگر، . را تجربه نموده است درصدي 20که رشد  رسیده است 2007

 میلیون 43یزان،  بوده که از این ممترمکعب میلیون 55 ، در جهان)بدون روکش( خام MDFکل تولید 
 MDF روند افزایش تولید.  با انواع مصنوعی روکش شده است) درصد78معادل (مترمکعب 

ظاهر زیبا و واسطه ها به  افزایش مصرف این فرآوردهبیانگر  ،2007ا  ت2002هاي  سالطی شده  روکش
 .)2008واقعی و عزیزي،  قربانی (باشد میباالتر هاي مکانیکی و فیزیکی  قاومتم

                                                
1- Medium Density Fiber (MDF)  
2- Polyvinyl chloride (PVC) 
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  )مترمکعب( در کشور ی مصنوعيها شده با انواع روکش صورت خام و روکش  بهMDFد یر تولی مقاد-1جدول 

  .)2007(وزارت صنایع و معادن : مأخذ
  

 بـا روکـش     ی چـوب  يها  د فرآورده یز تول یران ن یدر ا ،  )2007(ع و معادن    یبر اساس آمار وزارت صنا    
HPL   ن یـ دکننـده ا ی توليواحـدها  است کـه  ین در حال  یا). 2 و   1 هاي  جدول (باشد  میش  ی رو به افزا

  .افته استیش نیمحصول در کشور افزا
  

  )مترمکعب( در کشور ی مصنوعيها  با انواع روکششده  خام و روکشصورت به چوب خردهد تخته یر تولی مقاد- 2جدول 

  )2007(وزارت صنایع و معادن : مأخذ
  

صفحات . دارند انواع متفاوتی ، نقش و ضخامت، لحاظ رنگبههاي مصنوعی  روکش
هاي مصنوعی، در برابر حرارت  مواد حفاظتی، رنگ و چسب روکشدلیل استفاده از  بهشده  داده پوشش

 دوامه نیازمند کاست  یخاص موارد در ها روکش نیا کاربرد مدهعرو،  از این .باشند یمو رطوبت مقاوم 
 از بازار يادیسهم ز HPL ،هاي مصنوعی میان روکشدر  نکته قابل توجه اینکه، .باشد یاد میز اریسب

زات ی، تجهیون داخلیدکوراسدر  یاربرد متنوعک ،روکش این .مصرف را به خود اختصاص داده است
ی یها  الیه،HPLل یند تشکیدر فرآ. ما داردیهواپکابین  قطار و يها واگن، یزات ورزشیآشپزخانه، تجه

شده در رزین    و الیه سلولزي دیگر اشباعگردیده به رزین فنولیک آغشته ) کاغذ(با الیاف سلولزي 
هاي مخصوص با فشار  شده در پرس هاي اشباع الیه. گیرد میقرار   بر روي آنتزیین عنوان بهمالمین 
  ).2004ان، ینبو(شوند  یگراد متراکم م  سانتی150 مگاپاسکال و حرارت 9تر از الباتقریبی 

 ، خامMDFو مصارف نئوپان در عصر حاضر، که استنباط نمود توان  ، میباال مطالببا توجه به 
در . گذارد با روکش مصنوعی، رو به افزایش  بازارپسندمحصوالتچنین و مصرف سیر نزولی داشته 

  1381  1382  1383  1384  1385  1386  
  80127  48219  35000  27000  0  0  خام

  69989  59676  11573  6420  0  0  شده روکش

  1381  1382  1383  1384  1385  1386  
  718003  637941  580117  591289  500947  488452  خام

  174350  123536  37500  35390  21500  18500  شده روکش
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هاي  هاي سیلندریک براي استفاده از روکش ا توجه به محدود بودن منابع جنگلی و گونهکشور ما نیز ب
هاي  ل بازار فروش محصوالت تولیدي کارخانه یک مکمعنوان بههاي مصنوعی  طبیعی، نیاز به روکش

 اساسینیاز  یک به) گیالن، مازندران و گلستان(هاي شمالی   در استانویژه به MDFچوب و  تخته خرده
  .تبدیل شده است

  

   در ایرانHPL ارزش دالري صادرات و واردات روکش -3 جدول

  )2009 (رانی ای اسالمياداره گمرك جمهور: مأخذ
  

تأمین واردات از طریق  در ایران HPLروکش سهم بیشتر مصرف ، )3(جدول  بر اساس اطالعات
 چنین در صورت احداثبدیهی است،  .را به دنبال دارد وابستگی و خروج ارز ،تبع خود بهکه شود  می

افزوده اوراق فشرده چوبی با روکش مصنوعی که  ارزشزایی،  ضمن اشتغال ،داخل در ییها کارخانه
 موجود و ی با توجه به روند زمانبنابراین .یافتخواهد توجهی  قابلش ی افزا، داردطرفداران فراوانی

 ی به ضرورتی خام چوبيها نده، احداث واحدهاي روکش فراوردهیانداز تولید و نیاز مصرفی آ چشم
انتخاب (یابی   مکانمانندهاي کالن  گیري انجام تصمیمبدیهی است که . ستل شده اناپذیر مبد اجتناب

 در این زمینه دارد مؤثرهاي  اریمع شناخت مند واحدهاي مختلف صنعتی در هر کشور، نیاز)محل بهینه
از . )2002 ،يزیعز ( آیدعمل به یهاي مناطق مختلف استفاده صحیح و مطلوب توانایی تا از امکانات و

هاي معتبر   استفاده از روش بر احداث واحدهاي صنعتی بامؤثرهاي  اریمعبندي  رتبهو  ییشناسا ،رو این
ارزشمند هاي  این فرآوردهع یصناگذاران  سرمایه ریزان و عنوان راهنماي مناسب برنامه تواند به علمی می

  .شمار آید به
در مورد ) 2002( يزیق عزیتحقتوان به  ینه انجام شده است مین زمیه در ااز جمله مطالعاتی ک

 تکنیکچندال و روکش با استفاده از   تختهي در انتخاب محل استقرار واحدهامؤثرهاي  اریمعتعیین 
AHP ه یت ماده اولیفینان از عرضه و کیه، اطمید ماده اولی خريها اریمعریزبر اساس نتایج، . اشاره نمود

چندال و روکش   تختهيخاب محل استقرار واحدهاتن را در اریتأثن یشتری ب،ییالت اعطای تسهاریمعو 

  1383  1384  1385  1386  1387  1388  
  25608  0  0  13953  0  0  صادرات
  5378370  1082820341  15302271  10074977  10710229  9425450  واردات

  -5353762  -1082820341  -15302271  -10061024  -10710229  -9425450  تراز بازرگانی
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 ه را با استفاد انتخاب مدیر تولید صنعت مبلمان کشوربر مؤثرهاي  اریمع )2008(عزیزي ن ی همچن.دارد
 در گزینش مدیر تولید مؤثر معیار 12 میان ، ازها افتهیبر اساس . ن نمودیی تعیل سلسله مراتبی تحلناز ف

نظري،  یتجربی، فراگیري دانش فنّ ی به آموزش، فراگیري دانش فنّدهی اهمیت مبلمان، براي صنعت
  .باالتري برخوردارنداولویت  از جانبیهاي  ارتباطات اجتماعی داخلی و مهارت

ه و توسعه صنعت چوب و کاغذ در استان ی مواد اولنیتأم ،)2008(  و همکارانیکشکول اتیب
بر  که دریافتند آنها . کردندی بررسیل سلسله مراتبیتحل ندیستان و بلوچستان را با استفاده از فرآیس

این  چوب و کاغذ در يها گذار بر انتخاب کارخانهریتأث يها اریمعت یاهماساس نظرات کارشناسی، 
 یفروش، مسافت مجاز، دسترس عت بازاری، تعداد رقبا و وضیدکی لوازم يها اریمع بیترت به ،استان

 يگذار هیت جذب سرمایظرفو ت، ای، نرخ ماليدی تولیواد مصرفها و م  روغن،آسان به منابع آب
  .باشد یم

 النیه کارخانه چوب و کاغذ گی ماده اولنیتأم نحوه ،)2008 (يزی و عزیواقع یقربانهمچنین، 
 حال حاضر و در شرایطدر  ،جیبر اساس نتا .نمودند ی بررسAHP تکنیکرا با استفاده از ) چوکا(

موقع، کافی و  ترین گزینه تأمین به مناسب ،واردات، ...)ارت نیروي انسانی ودانش، فناوري، مه(فعلی 
  .ه استیمواد اولارزان 

توان به   می در خارج از کشوريریگ می تصميندهایفرآ  درAHP از روش يریگ در خصوص بهره
ارخانه گذار در انتخاب محل کریتأث مهم يها شاخصآنها . اشاره نمود) 1996(ن و همکاران یل همطالع
در اي  ویژهت یه اهمیاستمرار عرضه ماده اولها،  بر اساس یافته.  کردندیدار را بررس تراشه جهت تخته

 یابی مکانمنظور  ه بن روشیاز ا )2003(ر ژد و ابوردورال نیچن هم.ردانتخاب محل کارخانه دا
 ،استانبولترتیب  به ،داد آنها نشان پژوهشنتایج  .ه استفاده نمودندی صنعت مبلمان ترکيها کارخانه

ترکیه مطرح  مبلمان يها احداث کارخانههاي مکانی  عنوان اولویت  و آدانا بهیزلی، دنيسریآنکارا، ک
  .باشند می

 استان HPLیابی واحدهاي روکش  هاي مؤثر در مکان ، پس از شناسایی شاخصپژوهشاین در 
ضمن . شود استفاده مییک تحلیل سلسله مراتبی از تکن، نام برده يارهای معيبند رتبه منظور ، بهگلستان

ار ین معیتر  مهم،هیشاخص ماده اولکه است ه ین فرضی ا)ا ردیاثبات (آزمون  ین پژوهش در پیاکه  آن
  .باشد یماستان گلستان  HPLواحدهاي صنعتی روکش  یابی در مکان
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  ها مواد و روش
اي، انجام مصاحبه با چند تـن از اسـاتید    هکتابخاناسنادي و  ، پس از انجام مطالعات      پژوهشاین  در  
تـن از    ع چوب و کاغـذ و چنـد       یعلوم صنا تحصیالت تکمیلی   ان  یآموختگان و دانشجو    دانش ،دانشگاه

 HPLکارخانـه روکـش   یـابی اسـتقرار       مکانهاي تأثیرگذار در      اریمع،  ع در استان گلستان   یصاحبان صنا 
مواد و «و » انسانی«، »زیرساختی«، »دياقتصا« عمده  ها در چهار گروه     اریمعسپس، این   . شناسایی گردید 

 کـه   )1شـکل    (در نظر گرفته شد   مرتبط  رشاخص  ی چند ز  و براي هر یک،    گردیدبندي    گروه» محصول
  :صورت اجمال به آنها خواهیم پرداخت به

  

  
  

  .HPL کارخانه روکش یابی مکان بر مؤثر يها  شاخصيبند تیگذار در اولوریتأث يها شاخص -1شکل 

 HPLیابی کارخانه روکش  هاي مؤثر بر مکان بندي شاخص اولویت

 اقتصادي انسانی زیرساختی مواد و محصول
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زمین، بها و قیمت  اجارهنیروي کار، دستمزد  مشتمل برها  هاي هزینه اریمعداراي زیر:  اقتصادياریمع
 نظیر سوخت مصرفیانواع (انرژي ، هزینه )اد اولیهومو حمل هزینه خرید مجموع (هزینه ماده اولیه 

 ) و تسهیالت اعطایی و عوارض،مالیاتیف در و یا تخفمعافیت ( و تسهیالت )برق، گاز و گازوییل
  .باشد می
محدوده مسافت مجاز، سهولت توان به  میهاي زیرساختی  اریمعزیراز جمله :  زیرساختیاریمع

گذاري و پیشینه  دسترسی به شبکه حمل و نقل، تعداد رقبا و بازار فروش، ظرفیت جذب سرمایه
  . اشاره نمودت صنایع جانبیصنعت شامل خدمات تعمیراتی و تحقیقاتی و وضعی

  .باشد  میپرسنل رفاههاي وجود مراکز آموزشی، نیروي کار ماهر و  اریمعزیرشامل :  انسانیاریمع
هاي مواد اولیه شامل کیفیت ماده اولیه، اطمینان از عرضه ماده اولیه،  اریمعزیر:  مواد و محصولاریمع

شامل ظرفیت بازار و فاصله  و محصول نهایی ،لیهفاصله محل تأمین تا کارخانه و مقدار عرضه ماده او
  . استتا بازار تا مراکز مصرف

زوجی  مقایسه منظور هاي ب هاي مذکور، پرسشنامه اریمعسلسله مراتب درخت پس از ترسیم 
آمار و اطالعات . ها طراحی گردید اریمع )وزن( و میزان تأثیرگذاري ،ها اریمع و زیري اصلیها اریمع

 یعیطب  و منابعيعلوم کشاورزدانشگاه ع چوب و کاغذ یرشته صنااساتید پنج نفر از نیاز از  مورد
ن پنج نفر از صاحبان یهمچنو ع چوب و کاغذ ی صناتحصیالت تکمیلیان ی نفر از دانشجو20گرگان، 

 Expert Choiceافزار نتایج توسط نرم. آوري گردید جمعاستان گلستان در بخش صنایع چوب ع یصنا

(EC)افزار   از نرممستخرج آنگاه ضرایب درجه اهمیت . تجزیه و تحلیل قرار گرفت مورد ECهر  يبرا
  در پایان،. مربوطه ترسیم شديد و نمودارهای وارد گردExcelط یها در مح اریمعریو زها  اریمعک از ی

  .قرار گرفتتحلیل مورد  جینتا
در تعیین  :)AHP(حلیل سلسله مراتبی ها با استفاده از تکنیک ت اریمعتعیین درجه اهمیت هریک از 

با . گیري از اهمیت زیادي برخوردار است هاي اندازه  به روش علمی، ایجاد مقیاسها گزینهاولویت 
ها  هاي پدیده گیري ویژگی  مختلفی براي اندازهسنجشتوجه به آنکه در دنیاي پیرامون انسان، واحدهاي 

 کیفی صورت بهگنجد و  ی نمیر قالب اعداد و ارقام کمها د  بسیاري از ویژگیشته، همچنینوجود ندا
ی کم هاي شبه ، نیازمند استفاده از روش)عددي(ی  کیفی به کممعیارهاي تبدیل بنابراینشوند،  بیان می

پذیري  از سوي دیگر، انعطاف. است که در این میان، فن تحلیل سلسله مراتبی کاربردهاي فراوانی دارد
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 ها گیري نهایی و بیان اولویت هاي مختلف و منظور نمودن آنها در تصمیم دهاین روش در ایجاد ای
 بخواهیم تحلیل سلسله مراتبی را در چنانچهی طور کلّ به. موجب گسترش آن در عمل گردیده است

ها،  هاي زوجی، ترکیب وزن سلسله مراتبی، مقایسهدرخت  شامل ساخت نماییم،یک نگاه بررسی 
 اجرا ECافزار   مدل فرآیند سلسله مراتبی با استفاده از نرم.باشد بندي می  و رتبهتحلیل حساسیت

کار گرفته شده   کشور به20ریزي در بیش از  برنامه هاي ا و پروژهه افزار در تصمیم این نرم. شود می
  .)2008، نژاد قربان(است 

  
  جینتا

 و نتایج حاصل از مقایسه زوجی HPLهاي تأثیرگذار بر انتخاب احداث کارخانه روکش  اریمعوزن 
افزار   بخش صنایع چوب استان گلستان که با استفاده از نرمنظران صاحب و برگانخآمده از نظر  دست به

Expert Choiceنرخ  .)12  تا1 يها شکل(گردد   است، در این بخش ارائه میه محاسبه گردید
 که نشان از ثبات مناسب اج گردیداستخر 1/0هاي مقایسه زوجی کمتر از  سازگاري کلیه ماتریس

  .)2005، پور یقدس ( داردیسات زوجیمقا

  
  .یابی  مکانیاصلهاي  اریمع سطوح در یسه زوجیس مقای ماترین هندسیانگی م-2شکل 

0.42

0.44

0.46

0.48

0.5

0.52

مواد اولیه  محصول نهایی

یاز   
امت

  
  .یابی مکان  مواد و محصولاریمع در سطوح یسه زوجیس مقای ماترین هندسیانگیم -3 شکل
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کارخانه

یاز   
امت

  
  .یابی مکان هی ماده اولاریمع در سطوح یسه زوجیس مقای ماترین هندسیانگیم -4شکل 

  

0
0.1
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0.5
0.6
0.7

حجم بازار   فاصله از بازار  

یاز   
امت

  
  .یابی مکان یی محصول نهااریمع در سطوح یسه زوجیس مقای ماترین هندسیانگیم -5شکل 
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سهولت دسترسی
به شبکه حمل و 

نقل 

محدوده مسافت
مجاز

یاز
امت

  
  .یابی مکان يرساختاری زاریمع در سطوح یسه زوجیس مقای ماترین هندسیانگیم -6شکل 
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  .یابی مکان نه صنعتیشیپار یمع  در سطوحیسه زوجیس مقای ماتریندسن هیانگیم -7شکل 
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نیروي کار ماهر تسهیال ت زندگی وجود مراکز آموزشی

یاز 
امت

  
  .یابی  مکانیانسانار یمع  در سطوحیسه زوجیس مقای ماتریندسن هیانگیم -8شکل 
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0.4
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0.7

تسهیالت دولتی  هزینه ها 

یاز 
امت

  
  .یابی مکان ي اقتصاداریمع در سطوح یسه زوجیس مقای ماترین هندسیانگیم -9شکل 
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  .یابی  مکانيها نهی هزاریمع در سطوح یسه زوجیس مقای ماترین هندسیانگیم -10شکل 

  

  
  .یابی  مکاناولیه نه مادهی هزاریمع در سطوح یسه زوجیس مقای ماترین هندسیانگیم -11شکل 

  

0.45
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0.47
0.48
0.49

0.5
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0.52
0.53

معافیت مالیاتی  تسهیالت اعطایی 

یاز   
امت

  
  .یابی مکان یالت دولتیتسهار یمع در سطوح یسه زوجیس مقای ماترین هندسیانگیم -12شکل 
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  امتیاز
  HPLواحد روکش ستقرار ایابی   مکانگذار برریتأث يهااریمعریزنهایی وزن  -13شکل 
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 يریگ جهیت نبحث و
توان استنباط نمود که نتایج از ثبات   حاصل گردید، می1/0با توجه به آنکه نرخ ناسازگاري کمتر از 

ها مالحظه  ها و زیرشاخص هاي اهمیت شاخص همچنین، براساس وزن. باشند قبولی برخوردار می قابل
ها  بت به سایر زیرشاخصگردد که شاخص اصلی مواد اولیه و محصول با باالترین ارزش وزنی، نس می

 HPLروکش گیري براي انتخاب محل کارخانه   اهمیت باالي آن در تصمیمبیانگربرتري دارد که 
  .باشد می

در  339/0اختصاص وزن  با »مواد و محصول« شاخص ،شده ییشناسااصلی ار ی مع چهاراز میان
ت ی اولواز ،))110/0( ینسان و ا،)268/0( ي، اقتصاد)283/0( یرساختیز(ها اریمعمقایسه با سایر 

کشکولی و همکاران  بیات، )2010(دریجانی مطالعات این در حالی است که .  برخوردار استيباالتر
 شاخص .اند تر دانسته تیه را بااهمی ماده اولاریمع، )1996(و همکاران  و لین ،)2002(عزیزي ، )2008(
 شبکه حمل و مانند ی عوامليت باالیاهم بیانگر ت دوم کارشناسان قرار دارد کهیدر اولونیز  یرساختیز

 ینه صنعتیشین پید و همچنی جدهاياحداث واحدراي ب بیع رقی برخورد صناینقل منطقه، چگونگ
  .باشد می

هاي وضعیت صنایع جانبی  ، معیارHPL معیار مؤثر بر انتخاب محل استقرار کارخانه روکش 23از میان 
و ) 088/0(، تعداد رقبا و بازار فروش )095/0(گذاري  مایه، باال بودن ظرفیت جذب سر)115/0(

هاي باالتر انتخاب بهینه محل استقرار  ترتیب در اولویت  به،)071/0(اطمینان از عرضه ماده اولیه 
از علل عمده باال بودن درجه اهمیت ). 13شکل  (ند در استان گلستان برخوردارHPLکارخانه روکش 

توان به وابسته بودن این صنعت به  نبی و اطمینان از عرضه ماده اولیه میهاي وضعیت صنایع جا معیار
  .صنعت نئوپان و تخته فیبر و کاغذسازي اشاره نمود

 مواد خرید(هاي مواد اولیه و محصول  هزینهبر مل تشمها  زیرشاخص هزینهدر  از سوي دیگر،
و انرژي نهاده  زمین و هزینه قیمت، ، نیروي کار) مواد اولیه و محصول، انبارداري و حمل و نقلاولیه

که  )یارانه انرژيبخشی از تمام و یا حذف (ها   پس از اجراي طرح هدفمندي یارانهخصوص سوخت به
زمان با  همدر شرایط کنونی،  بنابراین .)2010دریجانی، (باشد  ده است، میبیشتري شاهمیت  داراي

تبع آن شاهد  هاي انرژي، به ازي یارانه حاملالمللی و اجراي طرح هدفمندس هاي بین تشدید تحریم
شده محصوالت و افزایش سهم این نهاده ارزشمند در هزینه  افزایش بهاي انرژي، باال رفتن قیمت تمام

تري از نهاده   صنایعی توان رقابت خواهند داشت که استفاده بهینهاین وضعیت،در . ایم تولید بوده
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یابی کارخانه  هاي جایگزین و ارزان در مکان  دسترسی به انرژيینبنابرا. نرژي داشته باشندرزشمند اا
  .باشد مطرح میتأثیرگذار عنوان عاملی  همچنان به HPLروکش 

یابی  هاي تأثیرگذار بر مکان زنجیره تأمین عرضه نیز از زیرشاخصذکر این نکته ضروري است که 
ها تا  تصادي و بازاریابی، از تأمین نهادهچرا که بر اساس اصول اق. آید شمار می به HPLروکش کارخانه 

در این شرایط، . نظر قرار گیردیابی مد بایست در مطالعات مکان میعرضه و فروش محصول نهایی 
ها را دارا بوده و بازار  موقع نهاده صنایعی قادر به بقا در بازار خواهند بود که عرضه کافی و به

  .ات بیشتري برخوردار باشداز ثبمحصوالت تولیدي آنها مشخص، مستمر و 
یابی  مکان از عوامل مهم در یکی واره همي اقتصاداریمعاستدالل نمود که توان  در مجموع می

ها  تخفیف ،)بهره هاي کم  اعطاي واممانند (ییالت اعطایتوجه به تسه. شود محسوب میاستقرار واحدها 
 در یی با ساز و کارهاستیبا می مردانکه دولتاست  يا ژهی از نکات و و عوارضاتی ماليها تیمعافو 

از ینضمن تأمین ن محصول در کشور، ید اید تا با تولن گام بردارین داخلاارذگ هیت از سرمایحما
احداث واحد راي نمونه، جهت ب .به اقتصاد و تجارت خارجی اهتمام ورزند ، صادرات، از طریقیداخل

 ه ویاولهاي  آزمونآالت پس از  نین ماشیا. دشو ی منیتأمآالت از خارج  نی از ماشی بخش،يدیتول
 هاي وارداتی و عوارض تعرفه. مرك وارد کشور خواهند شدی، از طریق گرعایت استانداردهاي فن

بهاي  درصد 10حدود ضع شده است، آالت و نیگونه ماش نی اي که در حال حاضر برایگمرک
 که يدی هر واحد تول،گریدسوي از .  بود خواهدیتوجه   که مبالغ قابلباشد یموارداتی آالت  نیماش

کاهش این امر موجب  که باشند ی میپرداخت حقوق گمرکبه  ملزم نماید نیز یصادر مرا  شمحصوالت
کان  از انتخاب مپیشصنعت، عرصه گذاران  هی سرماي براو شده یع داخلایاران در صنذگ هیسرماانگیزه 

منظور  ه ب،ری اخيها سالطی رغم آنکه  به لیکن .استاي برخوردار  از اهمیت ویژهکارخانه استقرار 
انتظار شده است که و اجرایی ب ی تصوییها  مشوق، به امر صادراتیدکنندگان داخلیب تولیترغ

ها و حذف یارانه  شدن طرح هدفمندي یارانه را به دنبال دارد، لیکن، اجراییحجم صادرات افزایش 
المللی در تجارت مواد اولیه  نیهاي ب اتی و گسترش تحریمویژه در واحدهاي خدم هاي انرژي به حامل

 تکاهش کیفیآالت موجود و مهارت ناکافی نیروي کار، سبب  و محصوالت نهایی، فرسودگی ماشین
 کاهش در نهایتو شده محصوالت  افزایش بهاي تمامالمللی،  در مقایسه با استاندارهاي رو به رشد بین

ذاران شده گ  واحدهاي جدید و نوسازي صنایع موجود از سوي سرمایهگذاري در احداث انگیزه سرمایه
  .باشد ي و حمایت دولت و بخش تعاون از این صنایع میاست که نیازمند عزم جد
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Abstract 
Regarding to various applications and adequate characteristics of HPL veneer 

such as beauty, mechanical strengh, un-absorption of water and vapor, as well as 
chemical and thermal resistances, the need to this veneer has been developed in 
different industries and local production make possible exchange saving. 
Therefore, investigating the effective criteria on optimal site-locating of HPL 
veneer factories has been important. For this study, the Golestan province was 
selected as one of talented provinces in wood industry. The effective criteria on 
HPL veneer site-location has been recognized and classified into "Economics", 
"Substructure", "Humanity" and "Materials and product" groups. The survey data 
has been gathered from experts, industry holders and academic connoisseurs in 
2009. Weighting and ranking of measures has been conducted using flexible and 
practical AHP technique and the Expert Choice software. The results revealed that 
among 23 investigated effective criteria for site selection of HPL veneer the score 
of factories, the status of lateral industries with the score of 0.115, high capacity of 
investment absorption (0.095), number of competitors and sale markets (0.088), 
and assurance in supplying raw materials (0.071) were selected as priorities. By the 
way, the weights of materials-product, substructure, economic, and humanity 
criteria were derived as 0.339, 0.283, 0.268 and 0.110, respectively. 
 
Keywords: Site Selection; Wood and Paper Industry; HPL Veneer; Analytical 
Hierarchy Process (AHP); Golestan Province.1 
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