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    با در نظر گرفتن معیارهاي موثرخوزستان  چوب و کاغذ در استانمکان یابی صنایع
 

  4 محمد شمسیان و3، مجید عزیزي2، علی رفیقی1علی بیات کشکولی*
  و صنایع چوب و کاغذ علمی گروه علوم  تاعضو هی2، یع چوب و کاغذ دانشگاه زابلیار گروه علوم و صنادانش4و1

  ،  گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهرانعلمی تاعضو هی3،  گرگان علوم کشاورزي و منابع طبیعیدانشگاه
  11/10/90 : ؛ تاریخ پذیرش22/8/87: تاریخ دریافت

  1چکیده 
. در صنعت چوب و کاغذ وجود دارداستان خوزستان   متنوعوسلولزي منابع لیگنامکان استفاده از

براي توسعه این صنعت  داراي بهترین شرایط حال سوال اساسی این است که کدام مناطق این استان
فرایند  روش تحلیلی و تخمینی بوده و با استفاده از پژوهشروش شناسی در این پژوهش . باشد می

 خوزستاندر استان  دهد که  نشان میپژوهشنتایج . ن سوال پرداخته شدسلسله مراتبی به آزموتحلیل 
 ازنظر 02/0 با ناسازگاري کل هاي چوب و کاغذ  براي احداث کارخانههاي مطرح شده اولویت گزینه

 - 4 بهبهان، -3 گتوند و ایذه، -2 ماهشهر، -1 : شهرهايترتیب  به  تاثیرگذاريها شاخص و زیرشاخص
هاي  برخی از شاخص .باشد می دزفول -9 شوشتر و -8 اهواز، -7 اندیمشک، - 6،  آبادان-5خرمشهر، 

 به ترتیب شامل نرخ مالیات، تعداد رقبا و وضعیت بازار فروش و 01/0تاثیرگذار مهم با ناسازگاري کل 
توان ماهشهر را براي  هاي مهم و دسترسی به منابع آب می براساس شاخص. استلوازم یدکی 

  . هاي مواد مرکب چوبی پیشنهاد کرد هیه الیاف و گتوند و ایذه را براي کارخانههاي ت کارخانه
  

   ، صنعت چوب و کاغذ خوزستاناستان ،یابی مکانمنابع لیگنوسلولزي ،  :هاي کلیدي واژه

                                                
  ali.bayatkashkoli@gmail.com: مسئول مکاتبه*

 گزارش کوتاه علمی
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  مقدمه
اي در  اگر مواد چوبی و غیر چوبی مناسب مصرف خاص باشد و مسائل اقتصادي، فنی و منطقه

اي در تولید رقابتی خواهد  رنظر گرفته شود، این کارخانه موفقیت قابل مالحظهاحداث کارخانه د
قیمت این . هاي چوب و کاغذ دارد استان خوزستان بازار مناسبی براي فروش فرآورده. داشت

. ها را کاهش داد توان قیمت این فرآورده باشد که با راه کارهایی می ها در این استان زیاد می فرآورده
ها در این مناطق و یا افزایش ارزش برخی مواد اولیه وارداتی از  واردات و یا تولید این فرآوردهافزایش 
ي ها  وجود دارد که داراي بهترین شرایط براي احداث کارخانه خوزستان استانمناطقی از. اند آن جمله
  . باشند  میهاي چوب و کاغذ فرآورده

سرجویک و . باشد می زمینه  اینقات متعددي دردهنده انجام تحقی  نشانپژوهش پیشینهبررسی 
 1هاي بازیافتی را با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی بهترین نوع مصرف چوب) 2007(همکاران 

روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی را براي مکان یابی ) 2003(بوردورلو و اژدر . بررسی کردند
. نکارا، کاي سري، دنیزلی و آدانا استفاده نمودندهاي صنعت مبلمان در شهرهاي استانبول، آ کارخانه

 بهترین مکان براي ساخت 2اي کاربردن روش فرایند تحلیل شبکه هبا ب) 2007(عزیزي و مدرس 
 در بین پنج استان گیالن، مازندران، کردستان،  را استان گیالنهاي تخته الیه و روکش کارخانه

ماشین االت بهینه تبدیل ثانویه در ) 2005(ا و همکاران ایلک.  کردندمعرفیآذربایجان غربی و قزوین 
کیفیت ارائه خدمات و لوازم یدکی . نمودندچوب را با فرایند تحلیل سلسله مراتبی انتخاب  صنایع

گزینه ماشین االت درودگري وارداتی مجهز به پردازشگر مرکزي .  زیر شاخص شناخته شدمؤثرترین
هاي فرایند تحلیل سلسله مراتبی  از تلفیق روش) 2005(و همکاران صفارزاده  .انتخاب برتر معرفی شد

آوري  هاي نیروي انسانی، ماده اولیه و تجهیزات و فن بندي گزینه اي براي اولویت و فرایند تحلیل شبکه
 منابع لیگنوسلولزي .بندي استفاده کردند وري صنعت کاغذ بسته  بهره عنوان عوامل موثر بر ارتقا به

توان  هاي متفاوت شهرهاي این استان می  استان خوزستان وجود دارد و با استفاده از پتانسیلمتنوعی در
 مکان یابی پژوهش این هدف .هاي چوب و کاغذ انتخاب کرد مکان هاي مناسبی براي احداث کارخانه

  . باشد می خوزستاناحداث و توسعه صنعت چوب و کاغذ در استان 
  

                                                
1- AHP; Analytic hierarchy process 
2- ANP; Analytic network process    
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  ها مواد و روش
 .ندیابی در نظر گرفته شد هاي مکان براي بررسی )1جدول ( خوزستان تانشهرهاي مهم اس

هاي صنعت چوب و کاغذ با مقایسه شهرهاي مختلف براساس مقدار وزنی  یابی کارخانه مکان
براي مقایسه  1 چویستاکسپر افزار نرم  ازپژوهشبنابراین در این . گیرد هاي متفاوت انجام می شاخص

میزان اهمیت هر یک از پرسش نامه که دو نوع . استفاده شد معین هاي شهرها از نظر شاخص
هاي  مناطق مختلف استان نسبت به شاخص همچنین و کند  ارزیابی می راگریها نسبت به یکد شاخص

نامه از هر دو نوع توسط   پرسش30تعداد .  شد، تدوینسنجد را میالزم احداث کارخانه چوب و کاغذ 
 با فرایند تحلیل در نهایت. گردیدتکمیل گاهی و سایر کارشناسان استان  دانشکارشناسانمتخصصان، 

پنج . نمود انتخاب هاي مختلف  از نظر مقدار وزنی شاخصراتوان منطقه مناسب   میسلسله مراتبی
   تامین ماده اولیه و بازار فروش،-1 ،ها شامل  بر انتخاب محل کارخانهمؤثرهاي  گروه اصلی شاخص

. باشد قوانین و مقررات می -5و فنی  -4اقتصادي،  -3اي،  هاي منطقه یتامکانات و محدود-2
  . باشد  موجود می1ها در جدول  هاي آن زیرشاخص

  
  نتایج

  استان خوزستانهاي صنایع چوب و کاغذ مکان ارجح کارخانهانتخاب ها و  نتایج مقایسه شاخص
شود و بنابراین نتایج  تایج تائید می باشد، ن1/0اگر ناسازگاري کل زیر  .گردد میدیده  1جدول در 

بندي شهرها با   و اولویت01/0ها با ناسازگاري کل  مقایسه دو به دوي شاخص و زیرشاخص
هاي با مقدار عددي باال مانند نرخ مالیات در اولویت  شاخص.  تائید شده است02/0ناسازگاري کل 

 این  از مزایابیشتر اند  یت برخوردار بودهو شهرهایی که از اولو ندا ها بیشتر تاثیر داشته بندي شهر
  . مند هستند ها بهره شاخص

  
  
  
  
  
  
  

                                                
1- Expert choice  
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بندي شهرهاي استان خوزستان براساس مقدار  ها و اولویت ها و زیرشاخص  نتایج مقایسه دوبه دوي شاخص-1جدول 
   .هاي تاثیر گذار عددي اهمیت شاخص

  ها ها و زیرشاخص مقایسه دوبه دوي شاخص  بندي شهرها اولویت
  مقدار عددي  شاخص  مقدار عددي  شاخص  مقدار عددي  شاخص  مقدار عددي  شهر

  ماهشهر
گتوند و 

  ذهیا
  بهبهان

  خرمشهر
  آبادان

  مشکیاند
  اهواز

  شوشتر
  دزفول

154/0  
142/0  
115/0  
113/0  
104/0  
102/0  
095/0  
091/0  
083/0  

  اتینرخ مال -1
تعداد رقبا  -2

 بازار تیو وضع
  فروش

  یدکیلوازم  -3
ولت سه -4

 به یدسترس
  يمنابع انرژ

 التیتسه -5
  ییاعطا

مکانات  ا-6
 یآموزش

موجود در 
  منطقه

مسافت  -7
  مجاز

وجود  -8
امکانات 

  یبانیپشت
سهولت  -9

 به یدسترس
  منابع آب

158/0  
  
079/0  
076/0  
  
068/0  
065/0  
  
064/0  
049/0  
  
048/0  
  
047/0  

10- 
 يها بخشش

 و یاتیمال
  یالتیتسه
تداوم  - 11

عرضه ماده 
  یهولا
وجود  - 12
 يروین

  لکردهیتحص
 تیظرف - 13

 هیجذب سرما
  يگذار

راه  - 14
  ییایدر

روغن ها  - 15
 یو مواد مصرف

  يدیتول
 تیفیک - 16

  هیماده اول
فاصله   - 17

 نیمحل تام
 تا هیماده اول

  کارخانه
 زانیم - 17

عرضه ماده 
  هیاول

041/0  
  
039/0  
  
034/0  
  
033/0  
033/0  
  
027/0  
026/0  
  
015/0  
  
015/0  

شبکه  - 18
  یلیر
وجود  - 18
 يروین

  يکارگر
 نهیهز - 19

حمل 
  محصوالت

شبکه  - 20
  يا جاده

 نهیهز - 20
  يانرژ

 نهیهز - 21
  نی زمدیخر
 نهیهز - 22

  ی انسانيروین
 نهیهز - 22

حمل ماده 
 تا در هیاول

  کارخانه
 نهیهز - 23
 ماده دیخر

  هیاول

015/0  
  
015/0  
  
01/0  
009/0  
009/0  
008/0  
  
007/0  
  
007/0  
  
001/0  

 
  گیري  و نتیجهبحث

تواند   می و اندیمشکخرمشهر و ماهشهر، آبادانهاي  سهولت دسترسی به منابع آب در شهرستان
خاطر وجود منابع لیگنوسلولزي  ه که به منابع آبی نیاز دارند و همچنین ب باشدهایی عامل ایجاد کارخانه

 .باشد ، این موضوع عملی میها نآ و پتانسیل زراعت اکالیپتوس، باگاسها مثل چوب درخت  مناسب آن
  با مقدار عددي باالمؤثرهاي مهم   از نظر شاخصبهبهان  گتوند و ایذه، که شهرستاناستالبته قابل ذکر 

نماید،  ر مییند، ولی باتوجه به نوع کارخانه مورد نظر منطقه قابل احداث تغیخوبی برخوردار اولویت از
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و  پتانسیل زراعت و یاي  نزدیکی به منابع لیگنوسلولزدلیل به اهعنوان مثال در این شهر از این نظر به
براي احداث  هاي بررسی شده  و ارجحیت نسبی در شاخصکشت و صنعت چوب و کشاورزي

مناسب خواهد   و حتی تخته فیبر نیمه سنگینهاي سلولزي هاي متنوع با پرکننده هاي کامپوزیت کارخانه
   .بود

کاغذ و تخته باشد که باعث تولید   تجربه موفق در این استان میاس، برمبنا باگکشت و صنعت کارون
این نوع .  تخته فیبر نیمه سنگین درحال احداث استمانندهاي دیگري  شده و حتی کارخانهچوب خرده 

 در  همانند کهور و گزهاي سازگار کشت و صنعت همراه با زراعت چوب برمبنا اکالیپتوس و سایر گونه
 توان براي تولید  را میها  یا هرکدام از آنترکیبی از گونه هاي فوقبنابراین . باشد ی میشهرهاي دیگر عمل
در ایران رونق دارد و از این ) ام دي اف( استفاده نمود همچنین بازار تخته فیبرنیمه سنگین تخته خرده چوب

 . داستفاده کر براي ساخت این محصول توان میدارند ها که حجم تولیدي مناسبی  گونه
  

 گیري کلی نتیجه
هاي تهیه الیـاف در شـهرهاي    نماید، کارخانه یر میینظر منطقه قابل احداث تغ باتوجه به نوع کارخانه مورد   

 قابـل احـداث    از نظر سهولت دسترسـی بـه منـابع آب و مـواد اولیـه         ماهشهر، آبادان، خرمشهر و اندیمشک    
هـاي اولویـت دار    خـاطر شـاخص    به ایذه و بهبهاناین شهرها و شهرهاي دیگر همانند گتوند و   .خواهند بود 

  . هاي مواد مرکب چوبی مثل پلیمرهاي چوبی مناسب خواهد بود  براي احداث کارخانهمانند نرخ مالیات
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Abstract1 

Lignocellulosic resources of Khoozestan province are usable for wood and 
paper industry. The main questions are that, which places have the best conditions 
are select for development of wood and paper industries? Since, the methodologies 
of research were analytical and estimated. The research questions were tested by 
method of analytic hierarchy process (AHP). The results of the research were 
showed that priority places of Khoozestan on the basis of effective criteria with 
0.02 inconsistency-ratios for these factories are include; Mahshahr, Gotvand&izeh, 
Behbahan, Khoramshahr, Abadan, Andemeshk, Ahvaz, Shoshtar and Dezful 
respectively. Some of effective criteria with 0.01 inconsistency-ratios are included; 
tax rate, the number of competitors and market conditions and spare parts 
respectively. Therefore, Mahshahr for factories of fiber preparation and Gotvand 
and Izeh for composites or particle board factories can be proposed, because of; 
important effective criteria and easy accesses to water resources.   
 
Keywords: Lignocelluloses resources; Position select; Khozestan province; Wood 
and paper industry.  
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