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  1چکیده

 تعیین .رود شمار می لید بههاي مهم تو عنوان یکی از هدف ایجاد رضایت مشتري همواره به
ده محصوالت چوبی، عامل هاي تولیدکنن هاي چوبی براي شرکت هاي مؤثر بر انتخاب فرآورده شاخص

پژوهش حاضر . شود محسوب میمهمی براي تعیین سطح رقابت و انجام قضاوت درست وضعیت بازار 
 بندي معیارهاي مصرف، با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ، ضمن شناسایی و رتبه1388در سال 

. هاي ارزشمند مطرح باشد این فرآوردهگذاران  ریزان و سرمایه عنوان راهنماي مناسب برنامه تواند به می
کنندگان،  هاي چوبی با نظرسنجی از کارشناسان، تعدادي از مصرف معیارهاي مصرف فرآورده

سایی و در سه گروه، اقتصادي، نظران دانشگاهی شنا هاي فروش محصوالت چوبی و صاحب نمایندگی
 شهروند ساکن گرگان پس از 144ه از شد آوري  جمع آمار و اطالعات.ندبندي گردید ی و مصرفی طبقهفن

در زیرمعیارهاي اقتصادي، که نشان داد نتایج .  قرار گرفتمورد مقایسه هاي درآمدي، در چارك دهی وزن
 در. شود یابد، قیمت کاال از اهمیت باالتري برخوردار می کنندگان کاهش می هرچه سطح درآمد مصرف

درآمدي هاي   در بقیه چارك"عمر طول" و اولي  درآمد  در چارك" ساختطرح"ی، خصوص معیار فن
                                                

  bahmani1364@gmail.com: مسئول مکاتبه* 
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شاخص نشان داد که نیز نتایج تحلیل معیار مصرفی . اند ترین درجه اهمیت را به خود اختصاص داده بیش
آید و با کاهش سطح درآمدي، از  شمار می ترین معیار مصرفی در بین قشر پردرآمد به ، مهم"راحتی"

 در مقایسه بقیه معیارهاي مصرفی در بین "رنگ و نقش و نگار" که ضمن آن. شود ارجحیت آن کاسته می
ترین معیار مؤثرکنندگان، معیار اقتصادي  در مجموع، از دیدگاه مصرف. قشر متوسط اهمیت باالتري دارد

درآمدي باالتر هاي  ی در گروهکه، معیار فن  در حالیشود، در خرید محصوالت چوبی محسوب می
تر و در مقابل   کمبرتريی از ، معیار فنکاهش درآمد با د اختصاص داده است واهمیت را به خوترین  بیش

  .شود  از ارجحیت باالتري برخوردار میمعیار مصرفی
  

  گرگان، هاي چوبی، چارك درآمدي، تحلیل سلسله مراتبی  معیارهاي مصرف، فرآورده:هاي کلیدي واژه
  

 مقدمه
ی که شناخت تولیدکنندگان .ي جهانی استهابازار پذیري و تقاضامحوري کانون تمرکز رقابت

  .اند بودهکنندگان دارند، معموالً پیشرو  مناسبی از بازارها داشته و درك درستی از نیاز مشتریان و مصرف
منظور   در تولید محصوالت بهدست آمده بهاستفاده از نتایج کنندگان و  مطالعه ترجیحات مصرف

آید تا از این طریق تولید  شمار می ناپذیر به  ضرورتی اجتنابورود به بازارهاي داخل و افزایش فروش
کنندگان  نظر مصرف دورهاي م شاخصامروزه توجه به نکات و . مداري قرار داد را بر مبناي مشتري

ها توسط  رآوردهها در ارتقاء کیفی ف ها و دخالت این ویژگی بندي شاخص اساس اولویتبر
سازي زمینه افزایش  آید، بلکه ضمن فراهم شمار می  تولید به تنها عامل توسعه کنندگان نه تولید

کنندگان را تضمین  کنندگان و مصرف هاي وارداتی، منافع تولید ویژه در مقابل فرآورده پذیري به رقابت
 کنندگان با هاي چوبی از دیدگاه مصرف هاي مؤثر بر انتخاب فرآورده رو، تعیین شاخص از این. نماید می

گذاران این  سرمایه ریزان و عنوان راهنماي مناسب برنامه تواند به هاي معتبر علمی می روشاستفاده از 
نوین و علمی گیري قدرتمند،   ابزار تصمیمعنوان به 1تحلیل سلسله مراتبی تکنیک .ا باشده فرآورده

ل فهم دلیل توانایی و قابلیت باال، سادگی و قاب   و بهشود یابی به این هدف محسوب می جهت دست
براي ارزیابی معیارهاي مؤثر در ی و کیفی زمان معیارهاي کم کارگیري هم هبودن و همچنین قابلیت ب

                                                
1- Analytical Hierarchy Process (AHP) 
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در این خصوص، تعیین ). 2005پور،  قدسی(گیري روش مناسب و کاربردي است  فرآیند تصمیم
یر گذاري واحدهاي تولیدي و یا تغی هاي چوبی جهت سرمایه هاي مؤثر بر انتخاب فرآورده شاخص

 اهمیت دارايکنندگان  هاي تولیدي منطبق با ترجیحات فزآینده و متغیر مصرف روش تولید و فرآورده
  .است
 این دبای هاي چوبی، نخست می  فرآورده)معیارهاي مصرف(منظور شناسایی معیارهاي گزینش  به

کنندگان  ر بین مصرفشده را د طور دقیق شناسایی نمود تا در نهایت بتوان معیارهاي معین معیارها را به
کنندگان در خرید  که تأثیر درآمد مصرف این. هاي مختلف مقایسه و تحلیل کرد مختلف از لحاظ ویژگی

 در اولویت پژوهش  و در اینباشد میاي برخوردار  یز از اهمیت ویژهمحصوالت چوبی چگونه است ن
  .قرار دارد

هاي چوبی در  ر بر انتخاب فرآوردههاي مؤث  اندکی در زمینه تعیین شاخصهاي پژوهشتاکنون 
  .صنایع چوب و کاغذ صورت گرفته است

تخته ، سنگین چوب، تخته فیبر نیمه خرده تخته (، بازار محصوالت ثانویه)2008(وانگ و کوزك 
ها نشان داد  نتایج آن.  بررسی کردندکنندگان مصرفدر کانادا را از دیدگاه ) الیه و تخته 1دار تراشه جهت

کاري نئوپان و صرف زمان و هزینه و همچنین ورود محصوالت جایگزین  ل مشکالت ماشیندلی که به
چوب  خرده ته، یک بازار رقابتی براي تخدار تخته تراشه جهتالیه و  ، تختهسنگین تخته فیبر نیمههمچون 

ها  الکاري، ثبات تخته، مقاومت اتص  خواص فیزیکی، ماشینمانندهایی   ویژگینظراز . ایجاد شده است
چوب  خرده چوب بوده که با بهبود خواص تخته خرده  برتر از تختهسنگین تخته فیبر نیمهپذیري  و چسب

ذکر ها  آن. تري از بازار را به این فرآورده اختصاص داد توان قابلیت آن را افزایش و سهم بیش می
ویژه در  به(قیمت پایین دلیل   بهدار تخته تراشه جهتچوب در مقایسه  خرده که فرآورده تختهکردند 

  .کنندگان دارد  بین مصرف درتري ، طرفداران بیش)تولید کابینت و مبلمان
 سنگین تخته فیبر نیمه اي معیارهاي مؤثر بر مصرف فرآورده چوبی ، در مطالعه)2008(مرادي و رفیقی 

هاي مکانیکی،  متخوري، مقاو معیارهاي حجم قابل دسترس، قابلیت روکش. را مورد ارزیابی قرار دادند
هاي تولید محصول نهایی، وسعت دامنه  پسندي، کاهش هزینه مقاومت رطوبتی، دوام، قیمت، مشتري

گران  کنندگان و صنعت اطالعات مصرف. این محصول بررسی شدمصرف، سهولت و سرعت کاربرد 
ن از امحقق. ي گردیدآور نامه جمع  از طریق توزیع و تکمیل پرسشسنگین تخته فیبر نیمه) گذاران سرمایه(

                                                
1- Oriental Score Board (OSB) 
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ر بر مقبولیت مؤثترین فاکتور  ها، بیش اساس یافتهبر. نامه استفاده کردند هاي پرسش طیف لیکرت در سنجه
  .دشپسندي و مقاومت در برابر رطوبت این محصول شناسایی  هاي مشتري ، ویژگیسنگین تخته فیبر نیمه

گان داخلی نئوپان به دیدگاه جدیدي از یابی تولیدکنند با هدف دست) 2005 (زمانی  و کوشکیآرین
کنندگان و سنجش رضایت مشتریان در بازار  هاي واقعی مشتریان، ترجیحات مصرف نیازها و خواسته

منظور   در این مطالعه از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی بهها آن. ندمورد بررسی قرار دادرا نئوپان ایران 
ترتیب معیارهاي ثبات کیفیت، صافی سطح،  ساس نتایج، بهابر. ندبندي استفاده نمود سه و رتبهمقای

پذیري، قیمت، دوام، ابعاد دقیق، توانایی  سهولت دسترسی محصول در بازار، یکنواختی تخته، انعطاف
کاري، مقاومت خمشی، چسبندگی  هاي پیچ و میخ، مقاومت رطوبتی، توانایی ماشین نگهداري اتصال

  .تري برخوردار بودند میت بیشآلدهید از اه داخلی و ظرفیت فرم
) 2005 (یالکیتوان به مطالعه ا گیري، می میم در فرآیندهاي تصAHPگیري از روش   بهرهدر مورد

هاي مؤثر  در تعیین شاخص) 2002(آالت صنایع چوب، عزیزي  گیري انتخاب بهینه ماشین  تصمیمدرباره
یابی  جهت مکان) 2003 (دراژ و ردورالبوچندال و روکش، و  بر انتخاب محل استقرار واحدهاي تخته

  .اي صنعت مبلمان ترکیه اشاره نموده کارخانه
چوبی ندسازه چهاي  هاي مؤثر بر انتخاب فرآورده شناسایی و مقایسه شاخصجهت پژوهش این 

ثر بر انتخاب ؤهاي م این سوال که شاخصبه در قبال پاسخ درآمدي شهروندان گرگان،  هاي هگرو در
چنین تأثیر درآمد  و هم؟ها چگونه است سازه چوبی کدامند و ترتیب اهمیت آنهاي  فراورده
این پژوهش . ، انجام گردید؟استبه چه شکل هاي چندسازه چوبی  کنندگان در انتخاب فرآورده مصرف

تري به  کنندگان داراي سطح درآمدي باالتر حساسیت کم مصرفدر پی اثبات یا رد این فرضیه که 
  .، انجام پذیرفتدهند ت نشان میقیمت این محصوال

  
  ها مواد و روش

ها و  کنندگان، نمایندگی ن، مصرفااي و مصاحبه با کارشناسان و متخصص پس از مطالعات کتابخانه
بندي  هاي چوبی شناسایی و گروه هاي مؤثر بر انتخاب فرآورده مراکز فروش محصوالت چوبی، شاخص

 زیرشاخص 8ی و مصرفی، هر یک با  اقتصادي، فن  سه گروه اصلی شاخصبر این اساس،. گردید
  .)1شکل  (شناسایی و تفکیک شدند
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  .کنندگان اوراق فشرده چوبی در شهر گرگان هاي تأثیرگذار در ترجیح مصرف  شاخص-1شکل 

  
: قیمت خود کاال) 1(: باشد می  زیرشاخص 8 داراي این شاخص به تنهایی :شاخص اقتصادي) الف

کاالیی که درجه اهمیت : قیمت کاالي جانشین) 2(، ت خود کاال براي مشتري داردمیزان اهمیتی که قیم
 )3(، جاي نوع چوبی ه مانند کمد و کابینت فلزي ب،شود چوبی استفاده  جاي محصوالت هبتواند  می

در خرید کاالي چوبی شرکت و یا کشور ) داخلی یا خارجی(تولیدکننده شرکت  یا) Brand (مارك
شامل : شرایط فروش) 4( اهمیت است، دارايکنندگان   کاال تا چه اندازه براي مصرفتولیدکننده هر

شده به قیمت خرید اقساطی و موارد  کارمزد و سود اضافه ،)با و یا بدون دریافت چک (فروش اقساطی
 از کنندگان مصرفمفهوم انتظار و برداشت    به:انتظارات قیمتی) 5(ت، در مقابل فروش نقدي اسمشابه 
: خدمات پس از فروش) 6( ،باشد می )افزایش و یا کاهش(هاي آینده  سالها و  دورههاي  قیمت

مانند . دهند ه مییخدماتی که فروشندگان محصوالت چوبی پس از فروش محصوالت به خریداران ارا
ا سلیقه خریدار ت: بازارگرمی فروشنده) 7 (،...، حمل و نصب رایگان و  ضمانتتعمیر، تأمین قطعات،
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: سهم کاال از درآمد خانوار) 8(باشد و  ها و بازارگرمی فروشنده می چه اندازه متأثر از توضیحات، تلقین
  .یابد اختصاص میهاي چوبی  فرآوردهبخشی از درآمد که به خرید 

جلوه (رنگ و نقش و نگار ) 1(: باشد ذکر شده در زیر می هاي زیرشاخصداراي  :شاخص مصرفی) ب
. باشند امروزه از لحاظ رنگ و نقش و نگار محصوالت چوبی داراي تنوع بسیار می): و جالي محصول

سازي و تزئینات  یکی از مزایاي مهم چوب بر سایر مصالح، نقوش زیباي آن است که در صنایع مبل
ل مهمی که براي برخی افراد از ییکی از مسا: سهولت نظافت و تمیزي محصول) 2(اهمیت فراوانی دارد، 

تري برخوردار است، سهولت نظافت محصوالت  االیی و براي برخی دیگر از درجه اهمیت کماهمیت ب
در خرید محصوالت چوبی که در دید عموم ): محل استقرار در منزل(در معرض دید بودن ) 3(باشد،  می
هاي ترجیحی میان  باشند، تفاوت باشد در مقایسه با محصوالت چوبی که در معرض دید مستقیم نمی می

در حقیقت این عنوان به تناسب کاال با : تناسب کاال با دیگر لوازم منزل) 4(کنندگان وجود دارد،  مصرف
دکوراسیون فضاي مورد استفاده، هماهنگ بودن با دیگر لوازم منزل از لحاظ رنگ، طرح و مدل اشاره 

یژه براي خانوارهایی و ابعاد محصول به): اندازه و ابعاد محصول(سهولت حمل و نقل محصول ) 5(، دارد
: تناسب اجزاي غیرچوبی) 6(کنند، اهمیت زیادي دارد،  که در واحدهاي مسکونی استیجاري زندگی می

شود، مانند شیشه، کشو، ریل یا پارچه  به مفهوم مناسب بودن اجزایی که همراه کاالي چوبی استفاده می
راحت : هنگام استفاده راحتی به) 7(ام، مبل و غیره از نظر هماهنگی با اجزاي چوبی، زیبایی و استحک

 براي خصوص ل مهم بهی، راحتی یکی از مسا)ارگونومیک بودن و آرامش جسم در هنگام استفاده(بودن 
بعضی از کاالها در یک ): روز بودن به(مد ) 8(باشد،  تري برخوردارند می هایی که از رفاه بیش خانواده

 .دهند ندگان تمایل زیادي به این کاالها نشان میکن زمان خاص مد و اُسلوب شده و مصرف

این معیار در بعضی : مقاومت به رطوبت) 1: (باشد  زیر میهاي  داراي زیرشاخص:شاخص فنّی) ج
زمانی  منظور مدت: طول عمر) 2(دلیل شرایط اقلیمی از درجه اهمیت باالیی برخوردار است،  مناطق به

) 3. (کند عمیر اساسی قابلیت استفاده اولیه خود را حفظ میاست که یک محصول چوبی بدون نیاز به ت
 با نیرو و فظ شکل اولیه خود در هنگام رویاروییمیزان مقاومت و توانایی محصول در ح: استحکام

هاي چوبی پس از گذشت مدتی دچار  سري فرآورده یک: مقاومت به تغییر رنگ) 4. (تحت تحمل بار
در اثر رطوبت، فعالیت عوامل بیولوژیک و یا تخریب هوازدگی و شوند که ممکن است  تغییر رنگ می

مصنوعات چوبی بسته به : مقاومت به خراش، پارگی و شکستگی) 5 (باشد،) اشعه ماوراي بنفش(نور 
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ها در برابر این عوامل  میزان پایداري آن...) پارچه، شیشه، چرم و(ورد استفاده نوع و مواد کمکی م
 یا اضافه کردن  آنامکان تغییر زیبایی طرح و : الگوي ساخت محصولوطرح ) 6(متفاوت است، 

) 7(رود،  شمار می  نیز عامل مهم و مؤثر در انتخاب محصول بهقطعات مناسب با درخواست مشتري
گاهی :  کاال شکلمناسبانحناي ) 8(، دست بودن سطوح داخلی و خارجی محصول صافی و یک

داراي انحنا و بدون زاویه هاي قوسی و  شکلو گاهی هاي صاف، خطوط شکسته  ها و فرم شکل
  .کننده است موردپسند مصرف
لزوم مشابه نیستند، براساس فرمول در صورت ها در اقشار مختلف درآمدي  که سلیقه با توجه به این

 شهروندان ساکن گرگان توزیع در بینصورت تصادفی  نامه به  پرسش144و حجم جامعه، تعداد  کوکران
هاي  ند که شاخصه بودطوري طراحی شدا ه نامه  پرسش.طریق مصاحبه حضوري تکمیل گردیداز و 

با ) مقایسه زوجی(صورت دو به دو  هاي اصلی به هاي هر کدام از شاخص اصلی با یکدیگر و زیرشاخص
پس از تکمیل  .دو شها تعیین ها و زیرشاخص هر کدام از شاخص میزان تأثیرگذاري دند تاشهم مقایسه 

کنندگان  ها، آمار و اطالعات که حاوي مشخصات فردي، اقتصادي و نظرات مصرف نامه رسشپ
 گروه، چارك درآمدي اول، دوم، سوم و چهارم 4محصوالت چوبی بود، براساس میزان درآمد به 

  .دبندي شدن تقسیم
وزن تا  گردید تجزیه و تحلیل 1 اکسپرت چویسافزار کنندگان توسط نرم سپس نظرات مصرف

مشخص  هاي درآمدي ها براي هر یک از چارك ها و زیرشاخص یک از شاخص  هر)درجه اهمیت(
هر کدام از افزار اکسپرت چویس براي   از نرمدست آمده بهگاه ضرایب درجه اهمیت  آن .دشو

یم  مربوطه ترسوارد اکسل گردید و نمودارهايهاي درآمدي  گروهها در همه  و زیرشاخصها  شاخص
  .قرار گرفتشهروندان مقایسه و تحلیل درآمدي هاي مختلف  تفاوت ترجیحات گروه ، در پایان.شد

کلی طور به :)AHP(ها با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی   هریک از شاخصتعیین درجه اهمیت
هاي  اگر بخواهیم تحلیل سلسله مراتبی را در یک نگاه بررسی کنیم شامل ساخت سلسله مراتبی، مقایسه

 مدل فرآیند سلسله مراتبی، با معموالً. باشد بندي می ها، تحلیل حساسیت و روش رتبه ی، ترکیب وزنزوج
ریزي در  برنامه هاي افزار در تصمیمات و پروژه این نرم. شود  اجرا میاکسپرت چویسافزار  استفاده از نرم

  .)2008، نژاد قربان (کار گرفته شده است  کشور به20بیش از 

                                                
1- Expert Choice (EC) 
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  نتایج
 براي هر افزار اکسپرت چویس  از نرمدست آمده بهي هر کدام از زیرمعیارها و معیارها ر عدديمقادی

و نمودارهاي مربوطه ترسیم گردید که شده  Excel وارد محیط گرگانهاي درآمدي شهر  یک از چارك
سه هاي مقای در ضمن نرخ سازگاري کلیه ماتریس). 5 تا 2 هاي شکل(گردد  ه مییدر این بخش ارا

  .ها از ثبات خوبی برخوردار است  مقایسهبنابراین. باشد  می1/0تر از  زوجی کم
  

  
  . شهر گرگانهاي درآمدي  مقایسه بین معیارهاي اصلی در چارك-2شکل 

  

  
  . شهر گرگانهاي درآمدي  مقایسه معیار اقتصادي در چارك-3شکل 



  اکبر بهمنی و همکاران علی

 91

  
  .هاي درآمدي شهر گرگان  مقایسه معیار فنی در چارك-4شکل 

  

  
  .هاي درآمدي شهر گرگان  مقایسه معیار مصرفی در چارك-5شکل 

  
  گیري بحث و نتیجه

هاي درآمدي، معیار اقتصادي از درجه اهمیت باالتري  تمام گروه کنندگان در از دیدگاه مصرف
 که در اقشاري از مردم که از سطح توان به این موضوع اشاره کرد  میبرخوردار است، از دالیل آن

ترین فاکتور در  عنوان مهم دلیل بضاعت اندك مالی، قیمت همچنان به تر برخوردارند، به ییندرآمد پا
عنوان   بههاي درآمدي باالتر، قیمت هکه در گرو ضمن آن. آید شمار می خرید محصوالت چوبی به
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 از سطح و این نشان) عکسبرمفهوم کیفیت باالتر و  قیمت باالتر به(آید  شمار می اي از کیفیت به نشانه
 و  آریناین موضوع با پژوهش. ی دارد تشخیص کیفیت محصوالت چوبدرآگاهی اندك مردم 

ترین فاکتور از  که در بررسی بازار نئوپان ایران، گروه قیمت و خدمات را مهم) 2005 (زمانی کوشکی
ی و  فنرعیاپس از معیار اقتصادي، م .باشد می منطبق، ندکنندگان نئوپان تعیین کرد دیدگاه مصرف
. استتري را به خود اختصاص داده  ، درجه اهمیت بیشتر  پایینهاي درآمدي چارك تکنولوژیکی در

 برتري مصرفی تر و در مقابل معیار  کم از برتريیمعیار فنهاي درآمدي باالتر،  بدیهی است، در چارك
در است و م متفاوت مختلف با ههاي درآمدي  چاركدرجه اهمیت معیار اقتصادي در . یابد باالتري می

یابد که علت آن، حساسیت باالتر  درجه اهمیت معیار اقتصادي افزایش می، تر سطوح درآمدي پایین
  ).2کل ش(باشد  می) کشش قیمتی باالتر( نسبت به قیمت محصوالت چوبی تر با درآمد پایینشهروندان 

، در چارك درآمدي 351/0در چارك درآمدي اول سهم محصول از درآمد خانوار با ارزش وزنی 
 و در چارك درآمدي 270/0 و 268/0ترتیب با ارزش وزنی  به خدمات پس از فروشدوم و سوم 

 اقتصادي از دیدگاه هايترین زیرمعیارعنوان بر به 306/0قیمت خود کاال با ارزش وزنی چهارم 
یابد  میکنندگان کاهش  هرچه سطح درآمد مصرفچنین  هم.دشدنانتخاب گرگانی کنندگان  مصرف

 شرایط فروش، خدمات پس از فروش مانندمعیارهایی . شود  باالتري برخوردار میبرتريقیمت کاال از 
 معموالً توجه تولیدکنندگان و فروشندگان .باشد اي درآمدي داراي اهمیت باالیی میه در همه چارك

، ولی این یگر استتر از محصوالت د محصوالت چوبی به خدمات پس از فروش این محصوالت کم
خدمات ه یکنندگان خیلی مناسب نیست و نیاز به بازنگري در فروش و ارا موضوع از دیدگاه مصرف

  .این محصوالت ارزشمند دارد
 از اولویت متوسطی 110/0زنی در چارك درآمدي اول که با ارزش وجز  همقاومت به رطوبت ب

 048/0 و 054/0، 035/0با ارزش وزنی ترتیب  ارم بهههاي درآمدي دوم تا چ برخوردار است، در چارك
این موضوع فرضیه این پژوهش مبنی بر با اهمیت بودن مقاومت به  هاي انتهایی قرار دارد  اولویتدر

کند و  رد میرا یی برخوردار است هاي چوبی در شهر گرگان که از درصد رطوبت باال رطوبت فرآورده
 وپسندي و مقاومت به رطوبت را جز که مشتري) 2008( مرادي و رفیقی هاي همچنین با نتایج پژوهش

 آرین پژوهشولی با نتایج سنگین معرفی کردند، منافات دارد   در مصرف تخته فیبر نیمهبرترمعیارهاي 
ن هاي انتهایی مقبولیت نئوپان در ایرا که مقاومت رطوبتی را جزو اولویت)2005 (زمانی و کوشکی

  .)2 شکل(باشد  ، منطبق میاند معرفی کرده
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 این در. باشد  داراي باالترین درجه اهمیت میچارك درآمدي اولدر  279/0 با امتیاز طرح ساخت
صافی " معیار .ترین درجه اهمیت را دارد بیشطول عمر  هاي درآمدي  گروههبقیحالی است که در 

 و آریناین در حالی است که . باشد  در هر سه منطقه داراي درجه اهمیت پایینی می"سطح
 معیار صافی سطح را دومین معیار تأثیرگذار در انتخاب نئوپان در ایران معرفی )2005 (زمانی وشکیک

؛ 1980کالد و پامر، ( شود ي روي صافی سطح در دنیا انجام میا  گستردههاي پژوهش. اند کرده
اغذ و یکی از معیارهاي مهم در صنایع چوب و ک، )1999؛ هیزیراغلو، 1998هیزیراغلو و گراهان، 

مردم از کیفیت محصوالت چوبی باعث شده نداشتن  شناخت خوب کارشناسانباشد که به نظر  می
ام جز معیارهایی استحک. کنندگان صافی سطح داراي درجه اهمیت پایینی باشد است که از دید مصرف
  .)4شکل  ( باالیی برخوردار استنسبت به برترياز هاي درآمدي شهر گرگان  است که در همه چارك

ترین معیار مصرفی  م مهامتیاز 284/0 در چارك درآمدي اول با  راحتیدر بین زیرمعیارهاي مصرفی
 این معیار برترياز شود که   مشاهده میبا کاهش درآمدآید و  حساب می  جامعه بهدر بین قشر پردرآمد

 مصرفی اهمیت در بین قشر متوسط جامعه رنگ و نقش و نگار نسبت به بقیه معیارهاي. شود کاسته می
ولی در قشر با درآمد . حالی است که راحتی نیز از اهمیت باالیی برخوردار است باالتري دارد این در

دلیل مستأجر بودن  تواند به  است، این میبرتريتر جامعه آسانی حمل و نقل داراي باالترین  پایین
 و تناسب کاال با دیگر لوازم منزل که رنگ و نقش و نگار، راحتی طوري به. باشدتر این قشر جامعه  یشب

البته در معرض دید بودن با یک درجه اهمیت .  خاص خود را داردان طرفدارهمه قشرهاي درآمديدر 
  .ت متوسطی برخوردار اسبرتري از هاي درآمدي شهروندان گرگان همه گروهمتوسط در 
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Abstract1 

Acquiring of customers satisfaction is an important objective for manufacturers. 
Determining the factors affecting consumer choice of wood products is important 
in deciding the competition level and judging the market status. Besides 
determining and rating the consumption criteria using Analytical Hierarchy Process 
in 2010 the study can be guide for both policymakers and inventors in this industry. 
Consumption criteria for wood products were determined on the basis of opinions 
of experts, consumers, sale agencies and academic experts, and then were 
categorized in three classes of Economic, Technical and Consumption each of them 
including eight sub-criteria. The data gathered from 144 citizens of Gorgan were 
compared statistically with SPSS package after being rated as income quarters 
using Analytical Hierarchy Process technique of Expert Choice software. The 
results showed that, considering the economic criteria, as the consumers income 
decreases, the product price becomes more important. Among the technical criteria, 
product design and product durability are the most important for high-income 
quarter and other quarters, respectively. The analysis of consumption criteria 
revealed that convenience is the most important for the rich and decrease in 
preference with reduction of income. For maid-income clan color and appearance 
are important. Among the criteria, the economic ones are the most influenced in 
purchasing wood products. While for the high-income clan, technical criteria are of 
high importance and moving towards low-income clan reduces its importance and 
makes the consumption criteria more important. 
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