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 گرگان، طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه کاغذ، و چوبصنایع  گروه علوم و استادیار1

 ،چوب اصالح و حفاظتگروه  ارشدکارشناس3زابل،  دانشگاه ،کاغذ و چوب صنایع و علوم گروه دانشیار2

 تهران دانشگاه ،کاغذ و چوب یعصنا و علوم دانشیار گروه4 گرگان، طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه

 23/4/23 :پذیرش تاریخ  13/11/22 :دریافت تاریخ

 چكيده

کارتن تابعی از میزان مصرف  رود.کار میبراي تولید کارتن به عنوان کاالي واسطهکاغذ فلوتینگ به

طور رتن بهکا بندي، روند مصرفبه بسته هاکاال با توجه به نیاز .باشدهاي مختلف میمیزان تولید کاال
وجود  یابد.براي تولید کارتن نیز افزایش می کاغذ فلوتینگ تقاضاي و به تبع آن ی بودهافزایش کلی

معیارهاي  بررسی این زمینه، ناکافی درتحقیقات کاربردي  و مصرف این فرآورده براي پتانسیل عظیم
ن منظور، با براي ای .کندوجیه میتاین محصول را واحدهاي تولید  محل استقرار بهینهانتخاب ثر در ؤم

شناسایی گردید.  شاخص 31 ،صاحبان صنعت همچنین مصاحبه با کارشناسان واي، مطالعات کتابخانه

و ( AHP) مراتبی ا استفاده از فرآیند تحلیل سلسلهب هامعیارو زیر هات این معیاردرجه اهمیّ
معیار  مین مواد و محصول وأت تیب معیارتربه . نتایج نشان داد کهشدتعیین  گیري گروهیتصمیم

محل  بهینهدر انتخاب  ثرؤمعیار مزیر 31د. همچنین از بین باشارزش وزنی می بیشترینداراي اقتصادي 
 تأمین هزینه هاي:ترتیب زیرمعیار، بههاي کشاورزياز پسماند کاغذ فلوتینگ تولید استقرار کارخانه

ها با ارزش وزنی پسماند آب و میزان عرضه منابع دسترسی به ها،اندپسم اطمینان از عرضه ها،پسماند
  .اندبرخوردار بوده بیشترياولویت  از 466/4، 462/4، 480/4، 424/4
 

 ، کاغذ فلوتینگفرآیند تحلیل سلسله مراتبیثر، ؤمعیار م، یابیمکان :های كليدیواژه

                                                             
 afighi@gmail.comrr.d مسئول مکاتبه:*
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 مقدمه

رود. کار میبراي تولید کارتن به وان کاالي واسطهعنباشد که بهضخیم و محکم می يفلوتینگ کاغذ

 به شدید داخلی نیاز و به واسطه تولید کاغذ فلوتینگ در سطح کشور هنوز به خودکفایی نرسیده است

 نوع شرایط هیچ و بوده درصد چهار آن به متعلق گمرکی حقوق و بازرگانی سود اولیه، ماده این ورود

بنابراین  (.2442)وزارت صنایع و معادن،  است نشده گرفته نظر در هاولی ماده این ورود براي خاصی

 دارايکارخانه تولید کاغذ فلوتینگ  بهینه یابیمکان گیري برايثیرگذار در تصمیمأهاي تتعیین معیار

 .ت فراوان استاهمیّ

اخت ، نیاز به شنهاي مختلف صنعتیواحد ن مانند انتخاب مکان بهینههاي کالگیريتصمیم

را  هاي مختلف صنعتیثر در انتخاب محل استقرار واحدؤمهاي . معیارثر در این زمینه داردؤهاي میارمع

 شبکه ترابري، به عوامل متعددي مانند مواد اولیه، نیروي انسانی ماهر، انرژي، بازار فروش، توانمی

 .(2442 همکاران، )عزیزي و دغیره تقسیم کررات دولتی، هزینه حمل و نقل وقوانین و مقرّ

تغییر پیدا  ،هادر تعیین محل استقرار واحد هاآن تاهمیّ درجه و ثرؤم هاي، معیاربر حسب نوع صنعت

 شدهانتخاب  هاي کشاورزي در استان گلستاناز پسماند فلوتینگ کند. در این بررسی کارخانه تولید کاغذمی

  ها تعیین گردد.ت آنه شناسایی و درجه اهمیّاین کارخان بهینه ثر در انتخاب مکانؤهاي متا معیار

 644کیلومتر مربع، در نیمه شمالی کشور قرار گرفته که بیش از  2/24464 با پهناوري استان گلستان

هاى اصلى گردان از فرآوردهآبى و دیم، زیر کشت دارد. گندم، جو، پنبه و آفتاب ار زمینهزار هکت

کشاورزي قابل استحصال کل کشور در طی  ط تولید پسماندن است. میزان متوسکشاورزى این استا

تن،  1822626تن برآورد شده که در این میان استان گلستان با  24248066 حدودگذشته هاي سال

، همچنین درصد از کل میزان متوسط پسماند قابل استحصال کشور را به خود اختصاص داده 03/2

-84در طی چهار سال ) تنها درصدي تولید پسماند 2/20که استان گلستان با رشد  مشخص گردید

نوسلولزي هاي لیگهاي زراعی در تولید فرآوردهجهت استفاده از پسماند مناسبی(، پتانسیل بسیار 81

 (.2448دارد )مدهوشی و همکاران، 

ران تمال کاغذي ایثر در انتخاب بهترین محصول دسؤ( براي شناسایی عوامل م2448) عزیزي و شهریاري    

در این بررسی  .استفاده کردند 1(AHP) تحلیل سلسله مراتبی یندفرآکنندگان از روش از دیدگاه مصرف

                                                             
1- Analytical Hierarchy Process 



 همكارانو  علي رفيقي

 

731 

 و کیفیت پایین محصول تولیدي، زدایی، گسترش صنعت در منطقهمرکب زایی، هزینههاي اشتغالمعیارزیر

  .و خطرات داشتند هاها، فرصتهاي منافع، زیانمعیاراز لحاظ  اهمیت را بیشترینترتیب به

مین مواد اولیه و توسعه صنعت چوب و کاغذ در استان أت (2448کشکولی و همکاران )بیات

این استان  در مراتبی بررسی کردند، سلسله تحلیل فرآیند سیستان و بلوچستان را با استفاده از روش

 چابهار، هاي زاهدان،شهرترتیب کارخانه چوب و کاغذ بههاي مطرح شده براي احداث اولویت گزینه

مین ماده اولیه کارخانه خمیر و کاغذ أ( نحوه ت2448) واقعی و قربانی عزیزيو  بود ...ایرانشهر و  زابل،

ثیر عوامل أمتغیرها تحت ت مراتبی بررسی کردند وسلسلهیند تحلیل )چوکا( را با استفاده از فرآ گیالن

مین ماده اولیه از رار گرفتند. نتایج نشان داد که تأی( قمحیط)اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و زیست کلی

  در زمان حال است. گزینه بهترینخارج از کشور 

 ايشبکه یند تحلیلفرآو  مراتبی تحلیل سلسله فرآیند ( از تلفیق روش2446) و همکاران صفارزاده

با توجه به پیوستن ایران ) ربندي کشوصنعت کاغذ بستهوري ثر بر ارتقاي بهرهؤهاي ممعیاریین براي تع

ند. در این بررسی سه گزینه تکنولوژي و تجهیزات، نیروي کرد استفاده (جهانیتجارت به سازمان 

 .گزارش شدندثر ؤبندي کشور موري صنعت کاغذ بستهش بهرهترتیب در افزایی و ماده اولیه بهانسان

یند صنایع چوب را با فرآ کارخانجات نویه دریل ثاتبد بهینه براي آالت( ماشین2440) ایلکا و همکاران

شناخته  معیارگذارترین زیرلوازم یدکی اثر وکیفیت ارائه خدمات  مراتبی انتخاب کردند. تحلیل سلسله

  .ندت ماشین در اولویت بعدي قرار گرفتهاي بازده تولید و دقّمعیارو زیر شد

ثر در ؤهاي میین معیارعراتبی براي تم ( از روش فرآیند تحلیل سلسله2442عزیزي و همکاران )

 ،يهامعیارزیرها اند. از بین آنهاي تخته چندال و روکش ایران استفاده کردهب محل استقرار واحدانتخا

ین هزینه خرید ماده اولیه، اطمینان از عرضه ماده اولیه، کیفیت ماده اولیه و تسهیالت اعطایی باالتر

( روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی را 2443) بوردرلو و اژدر .داناولویت را به خود اختصاص داده

مودند. هاي صنعت مبلمان در شهرهاي استانبول، آنکارا، دنیزلی و آدانا استفاده نیابی کارخانهبراي مکان

هایی ت و زیر شاخصهایی مانند تراکم جمعیت، سرعت افزایش جمعیّاین شهرها بر اساس فاکتور

قل، وجود کارگران ماهر و قوانین انتخاب شد. با توجه به مقدار عددي مانند سهولت حمل ن

( مکان بسیار مناسبی 382/4گذاري، استانبول )ایط جاري بازار و پتانسیل سرمایهها و شربندياولویت

(، 132/4(، کاي سري )232/4هاي بعدي شامل آنکارا )و اولویت اي این صنعت در نظر گرفته شدبر

 .( گردید123/4( و آدانا )124/4) دنیزلی
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 توزیع، بازار، هزینه، :ند ازکه عبارت شش دسته شاخص شناسایی کردند (1228) تیتلمیشل و 

ت را در همیّشاخص هزینه بیشترین و شاخص توزیع کمترین ا. کننده و نامحسوس تولید، تنظیم

هاي دارایی، هزینه الیاتتجهیزات یا م هاي مالیاتدر مورد هزینه، زیرشاخص و انتخاب محل داشتند

همچنین  ند.اولویت را به خود اختصاص داد بیشترینسازي گري و هزینه خرید زمین و ساختمانکار

این نوع  ت زیادي را از نظر انتخاب محلخرید ماده اولیه و استفاده از امکانات، اهمیّ هايهزینه

گذار در انتخاب محل کارخانه ثیرأت هاي مهمشاخص (1226لین و همکاران ) اند.ها داشتهکارخانه

ت زیادي را در انتخاب محل اولیه اهمیّ ماده استمرار عرضهند که بررسی کرد را "دارجهت تراشهتخته"

هاي چوب ثر بر مصرف کامپوزیتؤهاي ممعیار( 2448اندرواژ و رفیقی ) خانه داشته است.راین کا

هاي مقاومت در برابر رطوبت و دامنه و وسعت یویژگند و دریافتند که کردپالستیک را بررسی 

مرادي و رفیقی همچنین  گردد.ورده محسوب میآثر در مصرف این فرؤهاي ممصرف از شاخص

 از که دادند نشان و ندقرار دادبررسی  مورد را سنگینتخته فیبر نیمهثر بر مصرف ؤهاي م( معیار2448)

 مقاومت و زیباشناختی هايویژگی ورده،آفر این مقبولیت دالیل ترینعمده ایرانی کنندگانمصرف نظر

جهت تولید را هاي مهم کشاورزي پسمانداستفاده از نیز  (2442رسالتی ) .باشدمی رطوبت برابر در

  .ناپذیر دانستراهکاري مثبت و اجتناب ،خمیر و کاغذ قابل استفاده براي ساخت کاغذ فلوتینگ

نه تولید کاغذ یابی بهینه کارخاثر در مکانؤهاي مبندي معیارهتبهدف شناسایی و ر بااین پژوهش 

یابی در مکانثر ؤهاي اصلی ممعیار براي تعیین در استان گلستان هاي کشاورزيفلوتینگ از پسماند

فرضیه  .انجام گرفتدر استان گلستان  هاي کشاورزياز پسماند بهینه کارخانه تولید کاغذ فلوتینگ

معیار اولیه( و زیر اولیه و کیفیت ماده ماده عرضه )اطمینان از اولیه یار مادهکه معاصلی این است 

 سیس کارخانهدر انتخاب مکان مناسب براي تأ ت بیشتريداراي اهمیّاي امکانات و محدودیت منطقه

 باشد.ر استان گلستان مینگ دتولید کاغذ فلوتی

 

 هاروش مواد و
 فرآیند این ،شده استفاده مراتبی سلسله تحلیل فرآیند روش از معیارها تاهمیّ درجه تعیین براي

 مورد است کیفی و کمی معیارهاي داراي که هاییگیريتصمیم در که بوده هاروش کارآمدترین از یکی

 مقایسه و سنجشامکان و شده نهاده بنا زوجی مقایسه براساس تکنیک این. گیردمی قرار استفاده

 هايسیستم ترینجامع از یکی مراتبی سلسله تحلیل فرآیند. دهدمی مدیران به را مختلف سناریوهاي
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 مسأله کردن فرموله امکان تکنیک این زیرا است، چندگانه معیارهاي با گیريتصمیم براي شده طراحی

 .(2444)ساعتی،  کندمی فراهم مراتبی سلسله صورتبه را

از  فلوتینگکارخانه تولید کاغذ  مکان بهینه گذار در انتخابثیرأهاي تابتدا معیاردر این روش 

و انجام مطالعات گان این فرآورده کنندتولید صاحب نظران و، از دید کارشناسان هاي کشاورزيپسماند

 ساختی،تأمین مواد و محصول، زیر گروه اصلی، 6ها به معیاراین  اي، شناسایی گردیدند.کتابخانه

پس  .(1)شکل  تقسیم شدند معیارزیر 31و  تصادي و فنی و انسانیقوانین و مقررات، اق محیطی،زیست

نظران ، کارشناسان و صاحبگانکننداي طراحی و بین تولیدامهها، پرسشنمعیاراز ترسیم سلسله مراتب 

بر اساس نظر را هاي موردگذاري هر یک از معیارثیرأت و از آنان خواسته شد تا میزاناین صنعت توزیع 

بر حسب ترجیح  2تا  1از با دادن امتیاز یند تحلیل سلسله مراتبی آها مطابق روش فرت آندرجه اهمیّ

  تعیین کنند.  معیارها و زیرمعیارها نسبت به هم

 
 .های كشاورزیاز پسماند خانه كاغذ فلوتينگرسيس كاثر بر تأؤهای ممعيارو زیر معيارهاسلسله مراتب  -1 شکل

 

 نتايج
 شدند و اهمیت نسبی نسبت به یکدیگر مقایسه (هامعیارزیر )یا یارهاي فرعیمع هاي اصلی ومعیار

مواد و  معیارهاي اصلی، معیاردر بین  طوري کهمشخص گردیدند به هاشاخصزیر و هاشاخص همه
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ها در اولویت معیار( و دیگر 283/4) اقتصادي معیارسپس  و در اولویت قرار گرفته (311/4) محصول

 .(2)شکل  تندگرفبعدي قرار 
 معیار اطمینان از عرضه( و زیر424/4) هاپسماندخرید  معیار هزینهزیر، هاي فرعیشاخصبین در 

به خود  را بعديهاي اولویت ،هامعیارگرفته و دیگر زیر ترتیب در اولویت قراربه (480/4)ها پسماند

نتایج عزیزي و همکاران  همانندکه  باشدمی 14/4کل معادل  1نرخ ناسازگاري .اختصاص دادند

 باشد 1/4ناسازگاري کل باید زیر  .باشدمی ییدأمورد تنیز  نتایج که این دهدنشان می( 2442)

 .(8تا  3هاي )شکل

 
 .(11/1)ناسازگاری:  های مقابسه زوجی نسبت به هدف اصلینتيجه ميانگين هندسی ماتریس -2 شکل

 

 
 .(11/1)ناسازگاری:  مين مواد و محصولأمعيار ت ی مقابسه زوجی نسبت بههاميانگين هندسی ماتریس نمودار -3 شکل

                                                             
1- Inconsistency Ratio 
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.(12/1 )ناسازگاری: ساختیمعيار زیر سه زوجی نسبت بهیهای مقاميانگين هندسی ماتریس نمودار -4 شکل  

 
 .(11/1 )ناسازگاری: معيار فنی و انسانی سه زوجی نسبت بهیهای مقاميانگين هندسی ماتریس نمودار -5 شکل

 
 .(11/1 )ناسازگاری: معيار اقتصادی های مقابسه زوجی نسبت بهميانگين هندسی ماتریس نمودار -6 شکل

 
 .(1/1 )ناسازگاری: شاخص قوانين و مقررات های مقابسه زوجی نسبت بهميانگين هندسی ماتریس نمودار -7 شکل
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 .(1/1 )ناسازگاری: محيطی معيار زیست به سه زوجی نسبتیهای مقاميانگين هندسی ماتریس نمودار -8 شکل

 

 
 .(11/1 :دست آمدههنتایج بها با توجه به)نرخ ناسازگاری كلی ماتریس هامعيارت زیرنتيجه نهایی درجه اهميّ -9 شکل
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 گيريبحث و نتيجه

ن که نشا برآورد شد 41/4(، 2 دست آمده )شکلهنتایج بها با توجه بهنرخ ناسازگاري کلی ماتریس

خرید  هاي هزینهمعیارکه زیر دهدمیباشد. نتایج نشان می پژوهشاین نتایج  زیاد سازگاري دهنده

نسبت به بقیه  بیشتري و دسترسی به منابع آب اولویت هاپسماند ، اطمینان از عرضههاپسماند

 اطمینان از عرضه، هاپسماند خرید ت هزینهاهمیّ بودن درجه زیاداز علل عمده  ها دارند.زیرمعیار

 توان به موارد زیر اشاره کرد:و دسترسی به منابع آب میها پسماند

تأمین معیار هزینه شود زیر، مشاهده میپژوهشبا توجه به نتایج حاصل از : هاپسماند تأمينهزینه 

 این نتیجه است. برخوردارها زیرشاخص سایرنسبت به ( 424/4) بیشتريارزش وزنی از  هاپسماند

بیشتري  و به وقت و هزینهتر بوده ها در مقایسه با دیگر منابع مشکلآوري پسمانددهد جمعنشان می

 ،تولید کاغذ فلوتینگ کارخانه اولیه مین مادهکه براي تأعبارت دیگر در صورتیهب ،نیاز داشته است

ت بیشتري داده اهمیّها ماندتأمین پس الزم است به شاخص هزینه ،شتري در نظر گرفته شودیمنافع ب

 :نموداشاره  توان به موارد ذیلشاخص میاین زیر زیادت علل اهمیّشود. از 

 متخصص، انسانی نیروهاي تعداد و مهارت سطح بودن کمها در کشور، نبود مدیریت پسماند

 در زهانگی ایجاد عدم و جامع مدیریت در مناسب سازماندهی فقدان کشاورزي، پسماندهاي پراکندگی

و مسائلی  کشاورز درآمد و آگاهی سطح بودن کم و امکانات وجود عدمو نیز  هاپسماند آوريجمع

در  .غیره و تسهیالت و خدمات جاده، نقل، و حمل تجهیزات بندي،بسته انبار، دیگر نظیر مشکالت

ترین ان مهمعنوماده اولیه را به تأمینشاخص هزینه رزی هم (2442) عزیزي و همکاران همین رابطه

نیز  (1228) تیتلمیشل و  .اندمطرح نمودهالیه و روکش  در انتخاب محل استقرار واحد تختهاولویت 

عنوان یک اولیه را به ماده تأمین شاخص هزینهچوبی، زیرهاي وردههاي فرآدر انتخاب محل کارخانه

 اند. ذکر کرده هانظر انتخاب محل این نوع کارخانه اولویت مهم از

( در اولویت دوم 480/4با ارزش وزنی ) هاسماندپ اطمینان از عرضه :هاپسماند ينان از عرضهاطم

باید از ذ فلوتینگ غکارخانه تولید کا در گیرندگانتصمیم ،برطبق این نتیجه گرفته است. رقرات اهمیّ

شود این معیار عث میباکه  از دالیل مهمی شند.ي کشاورزي اطمینان کامل داشته باهاپسماند عرضه

. در این شرایط توان نام بردرا می هاداري پسماندمشکل نگه وفصلی بودن داشته باشد،  زیاديت اهمیّ

تجهیزات مدرن  به هاي مناسب و با حجم وسیع و مجهزتعیین انبار ریزي برايمدیران با برنامه

عزیزي و  نتایج پژوهش فراهم آورند. ار هاي آتی در این صنعتاحتمال دستیابی به فرصتتوانند می
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عنوان اولویت مهم در انتخاب محل شاخص اطمینان از عرضه ماده اولیه را بهزیر که (2442) همکاران

عرضه مستمر ماده که  (1226) لین و همکاران و انداحد تخته الیه و روکش مطرح نمودهاستقرار و

مؤید  ،اندیک شاخص مهم در نظر گرفته را داره جهتتخته تراشاولیه در مورد مکان استقرار کارخانه 

 .باشداین معیار می

( نیز 462/4) با ارزش وزنیت دسترسی به منابع آب سهولزیرشاخص : ت دسترسی به منابع آبسهول

 تأسیسهاي بدون تردید آب یکی از ضرورت این کارخانه خواهد داشت. ثت زیادي در احدااهمیّ

سازي با سایر کارخانجات صنایع هاي بارز کارخانه کاغذو یکی از تفاوت سازي استکاغذ کارخانه

 زیادي مسلمأ زیرشاخص دسترسی به منابع آب اولویت باشد.چوب نیاز مبرم این واحد به آب می

شاخص سهولت دسترسی به زیرنیز  (2448) و همکاران کشکولی بیات طوري کههب خواهد داشت.

  .اندمعرفی کردههاي صنعت چوب و کاغذ ر کارخانهمهم د یک اولویت منابع آب را به

 در تعیین مکان بهینهگذار ثیرأمعیارهاي تر خصوص تعیین زیرسه زوجی دیریس مقاتپردازش ما

 ، اطمینان از عرضههاپسماندمین هزینه تأ ،ترتیبکارخانه تولید کاغذ فلوتینگ در استان گلستان به

هزینه حمل  و هاپسماند کیفیت ،هاپسماند عرضه منابع آب، میزان سهولت دسترسی به ،هاپسماند

گیرندگان احداث و مدیران و تصمیم داشتهگیري مدیران مربوطه را در تصمیمثیر أبیشترین تها، پسماند

ها و میزان مین پسماندهاي تأید هزینهباهاي کشاورزي پایه پسماند رخانه تولید کاغذ فلوتینگ برکا

عنوان نکات کلیدي در نظر داشته به ،نیازهمراه منابع آبی موردبهاین مواد را دسترسی به موجودي و

بسیار مهمی را  نقش ،هاي مرتبط با آن، مواد اولیه )پسماندها( و شاخصو مطابق فرض موجود باشند

 کنند.ایفا می
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Abstract 1 

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. 

 
Keywords: Site selection, Effective criteria, AHP, Fluting paper 

                                                             
*Corresponding author; dr.rafighi@gmail.com 


