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  چکیده

اولیه و کاهش  ط مطلوبی را از نظر استفاده بهینه از موادیابی مناسب واحدهاي تولیدي شرایمکان
فراهم آورده و از سوي دیگر از نظر بازاریابی محصوالت تولیدي مواد و محصول ضایعات هزینه و 

گیري در  تصمیمبرهاي مؤثر تعیین شاخص. باعث ارتقاي فروش و در نهایت افزایش سود خواهد شد
هدف این در کشور چوبی ي احداث واحدهاي تولید مبلمان ترین محل براخصوص انتخاب مطلوب

ثیرگذار شاخص تأ 25هاي صورت گرفته،  و مصاحبههاپس از بررسی ،براي این منظور. باشدمیمطالعه 
استفاده از با  هر یک از آنها درجه اهمیت طرح و هااین شاخص سلسله مراتبسپس  .شدشناسایی 

 مورد از 5، موثر شاخص 25دهد که در بین  مینتایج نشان. گردید فرایند تحلیل سلسله مراتبی تعیین
و  نیروي کار ماهر تخصصی ،آنها که عبارتند از حجم بازار، هزینه خرید ماده اولیه، تسهیالت اعطایی

  .ها قرار دارندویتدر باالترین اولبه ترتیب هزینه نیروي کار 
  

، بندياولویت ارزش وزنی،یابی، مکان ،تبیفرآیند تحلیل سلسله مراشاخص،  :هاي کلیديواژه
   1کارخانه مبلمان
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  مقدمه
ین بهترین مکان براي احداث و  تعی،ي تولیديهاشرکتموفقیت یکی از عوامل بسیار مهم در 

رکت پذیري یک ش مکان مناسب نقش مهمی در رقابت.باشدمی آنها  واحد تولیدي یا کارخانهاندازي راه
و استراتژیک در یابی به مزایاي رقابتی اي انتخاب شود که باعث دستگونههید بدر بازار داشته و با

هاي مختلفی براي تحقق این  و مدلهاکنون روش تایابی مکاناهمیتدلیل هب. مقایسه با سایر رقبا شود
  کهاست روش تحلیل سلسله مراتبی  در این مسیر، ارائه شدههاياز تکنیکیکی . امر ارائه شده است

نماید و ها تسهیل میاحساسات، ادراکات، برآوردها و قضاوت گیري را از طریق سازماندهی تصمیم
هاي مختلف براي ارزیابی مکانمنظور به .)2006دادرس، (کند را شناسائی می  بر تصمیمموثرنیروهاي 

 داراي امراین گیري براي در تصمیمثیرگذار تأهاي شاخص ضرورت بررسی ،احداث واحدهاي صنعتی
 را ختلف صنعتیهاي مثر در انتخاب محل استقرار واحدمؤهاي شاخص .باشداهمیت فراوان می

قوانین و  شبکه ترابري، اولیه، نیروي انسانی ماهر، بازار فروش، موادمانند به عوامل متعددي توان می
بدیهی است . )2002 ، و همکارانعزیزي (نمود بندي تقسیمسایر عوامل از این دست ومقررات دولتی 

ساز بروز نادیده گرفتن هر یک از این عوامل در تعیین محل استقرار واحدهاي تولید مبلمان، زمینه
 گردیده  و در نهایت توقف تولید و تعطیلی آن را در واحدبنایی در روند فعالیت و رشد مشکالت زیر

ثیرگذار هاي تأایی و ارزیابی شاخصشناس ،مطالعهدر این با توجه به اهمیت موضوع . پی خواهد داشت
.  در کشور مورد بررسی قرار گرفت چوبی مبلمان تولیدیابی بهینه کارخانهگیري براي مکاندر تصمیم

 مانند چوبی )مصرفی( محصوالت ثانویههاي یابی کارخانه مکانبرايهاي مؤثر در زمینه تعیین شاخص
 فاکتور مربوط به 31 اهمیت  تحقیقی در رابطه با)1998(کابینت، مبلمان و غیره میشل و همکاران 

و مبلمان اداري   چوبی نظیر لوازم خانگی،محصوالتگیري براي انتخاب مکان کارخانجات تصمیم
خرید ماده اولیه و مالیات هاي نیروي انسانی، کننده را هزینهعیینهاي مهم تانجام داده و فاکتور غیره

هاي مؤثر در زمینه تعیین شاخص )2002( عزیزي و همکاران حال در عین. دست آوردند ه بتجهیزات
و روکش  الیابی صنعت تخته چند ارزیابی و مکانهاي چوبی به فرآوردههايیابی کارخانهبراي مکان

که  نشان داد پژوهشنتایج این . دپرداختن 2اي ان پی و 1اي اچ پی با استفاده از روش هاي ایراندر 
 د ماده اولیه، اطمینان از عرضه ماده اولیه، کیفیت ماده اولیه و تسهیالت اعطاییهاي هزینه خریشاخص

                                                             
1- Analytical Hierarchy Process 
2- Analytical Network Process 
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 پی اچ اياز روش ) 2003( ردبوردورلو و اج اي دیگر،درتجربه. هستند ها باالترین اولویتداراي

گیري در مورد انتخاب بهترین مکان براي احداث کارخانه مبلمان در ترکیه استفاده نظور تصمیمم هب
، سرعت رشد جمعیت، آسانی حمل )حجم بازار ( جمعیت شهريمانندهایی دند و براساس شاخصکر

هاي جدید ترین مکان براي احداث واحدیر مناطق، شهر استانبول را مناسبو نقل محصول به سا
یابی کارخانه گذار در مکانثیرهاي تأترین شاخصمهم) 2009(زاده رمضان. مبلمان معرفی کردند

تر به  در استان گلستان را اطمینان از عرضه ماده اولیه، تسهیالت اعطایی، خسارت کم1فا دي ام
در تحقیق خود با ) 2003(هوسان و همکاران  .کند هزینه خرید ماده اولیه معرفی میزیست و محیط

ی کنند بهترین مکان براي احداث کارخانه، محلار، محصول و مکان رقابتی بیان میعنوان انتخاب باز
   .است که از نظر میزان تسهیالت اعطایی وضعیت بهتري داشته باشد

گیري در خصوص انتخاب  بر تصمیمموثرهاي ، تعیین و ارزیابی شاخصپژوهشاین از هدف 
با توجه به مطالب  .باشدمکان مناسب براي احداث واحدهاي جدید تولید مبلمان چوبی در کشور می

  تولیدجدیدیابی واحدهاي ها در مکانه تاثیرگذارترین شاخصشود کال مطرح میذکر شده این سؤ
 ،توان چنین فرض کرد که هزینه خرید ماده اولیهمی در این زمینه  کدامند؟در کشور  چوبیمبلمان

  .هاي با اولویت باال هستندجزو شاخص نیروي کار ماهروجود  و )فروش( حجم بازار
  

  هاروش مواد و
گذار در انتخاب ثیرتأ هايشاخصمنظور شناسایی بهدر این مرحله : ذارهاي تاثیرگصشناسایی شاخ

تعدادي از اي صورت گرفته، نظرات ها و مطالعات کتابخانه، پس از بررسیمبلمانمکان بهینه کارخانه 
 در این صنعت مبلمان، اساتید دانشگاهی و متخصصان و کارشناسان مرتبط با صاحبان صنایع مبلمان

 گروه اصلی مواد و محصول، زیر  پنجدر و  شناساییمعیار 25از این مرحله پس  .دخصوص اخذ گردی
 شرح ذیلبهها  شاخصبعضی از توضیح .د تقسیم گردی قوانین و مقرراتو   انسانی، اقتصادي،ساختار

  : گرددارائه می
محوریت  واحدهاي تولیدي مبلمان در کشور با بیشترکه  با توجه به این: وجود نیروي کار ماهر

، وجود نیروي کار متخصص در منطقه احداث کارخانه )2007 شهباز، (کنند مینیروي انسانی فعالیت

                                                             
1- Medium Density Fiber  
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گیري از نیروي کار ماهر، ضمن کاهش   از طرفی بهره.نقش مهمی در موفقیت کارخانه ایفا کندتواند  می
بهبود کیفیت سزایی در کاهش ضایعات تولید،  ههاي اولیه آموزش، در دراز مدت نقش بهزینه

  ). 1996بن و وان، (  افزایش مزیت رقابتی واحد تولیدي خواهد داشتدر نهایتمحصوالت تولیدي و 
استعداد منطقه از لحاظ امکان جذب سرمایه ها یا امکانات محلی در منطقه که : گذاريجذب سرمایه

  .گردد مبلمان میاندازي صنعت  گذار به راه باعث عالقمندي سرمایه
 بازار به) نزدیکی( و امکان دسترسیبطور کلی فارغ از نوع صنعت و محصول، وجود: رحجم بازا

  ). 2009کاتلر و کلر، (شود ، شرط الزم براي ایجاد یک واحد تولیدي محسوب می)تقاضا(مصرف 
ها یا تسهیالت اعطایی از سوي دولت به واحدهاي تولیدي این شاخص کمک: تسهیالت اعطایی

ها،  وام براي تأسیس کارخانه، معافیتصورت اعطاي د که بهشو را شامل میمستقر در یک منطقه
  .گردد مییا تسهیالت مالیاتی ارائه ها و تشویق

بر اساس مطالعات صورت گرفته، از میان سه فاکتور هزینه در صنعت مبلمان : هزینه خرید ماده اولیه
هاي غیر هزینه( هاي سربارو هزینه) مهزینه مستقی(، نیروي کار )هزینه مستقیم(شامل مواداولیه 

را ماده اولیه باالترین سهم در قیمت تمام شده تولید هر واحد از محصول مبلمان هزینه خرید ؛ )مستقیم
یابی بهینه تأثیر مهمی در مکانتواند می بنابراین این شاخص .)1999راتنازینگام،  (شودشامل می

  .واحدهاي مبلمان داشته باشد
در برخی از مناطق دولت براي جلوگیري از مسائل :  کارخانهتاسیسافت مجاز براي محدوده مس

را در محدوده معینی از مناطق شهري براي ساخت کارخانه آلودگی زیست محیطی و تمرکز صنایع، 
  .گیرد نظر می

پس از : هابه منظور تعیین ارزش وزنی شاخص  جهت اخذ نظرات از کارشناساننامه تنظیم پرسش
مطابق و زیر معیارها این معیارها ) سلسله مراتب(گیري  تصمیمخوشه هاي تاثیرگذار،ین شاخصتعی

منظور هب این معیارها و زیرمعیارها با یکدیگر جهت مقایسه دو به دو. گردید ترسیم 1 شکل
 از کارشناسان  نفر20 طرح و بین ايامهن  پرسش،هر یک از آنهابندي و تعیین درجه اهمیت  اولویت

ورت مقایسات ص .شدتوزیع  چوبی  با تجربه در صنعت مبلمانو متخصصان مدیران  ودانشگاهی
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و ارزش پردازش  2000١ اکسپرت چویس  با استفاده از نرم افزارها نامه گرفته پس از دریافت پرسش
  .تعیین گردیدها ها و زیر شاخصشاخصوزنی هر یک از 

  

  
  .یابی مبلمان  تاثیر گذار بر مکانهاي رشاخصها و زی گیري شاخص درخت تصمیم -1 شکل

  
  نتایج

 آن شاخص مواد و محصول دنبالشود شاخص اقتصادي و به  مشاهده می2که در شکل طور  همان
 زیر  بااليدر باالترین اولویت قرار دارند و این نشان از اهمیتها، سلسله مراتب شاخصدر سطح دوم 

 نیز 3 شکل . دارد در کشوریابی کارخانه مبلمان چوبی مکان درهامعیاراز  و گروههاي این دشاخص
دست آوردن ثبات و سازگاري نشان  ههاي شناسایی شده را پس از ببندي نهایی شاخصاولویت

 کننده ابداعباشد و مطابق نظر  می01/0برابر  3با توجه به شکل نرخ ناسازگاري کلی مقایسات . دهد می
 نتایج از ثبات و سازگاري باالیی بنابراینباشد،  می1/0 کمتر از  چون، پروفسور ساعتیاین روش

  . )2000ساعتی،  (برخوردارند
  

                                                             
Expert choice :ریزي در بیش از بیست کشور بکار گرفته   برنامهيها این نرم افزار در حال حاضر در تصمیمات و پروژه

  .می شود
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  .)اصلیسطح (نتیجه میانگین هندسی ماتریس مقایسه زوجی نسبت به هدف  -2شکل 

  

  
  یابی کارخانه مبلمان در کشور زیر شاخص تاثیر گذار بر مکان25  اولویت بندي نهایی-3شکل
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  گیري نتیجه و بحث
هاي در نظر گرفته شده براي در میان شاخص شود مشاهده می)3 شکل (طور که از نتایج کلی انهم

ي  برتر،با باالترین ارزش وزنیشاخص حجم بازار یابی تاسیس کارخانه مبلمان در کشور، مکان
براي انتخاب ي گیر بیانگر اهمیت باالي آن در تصمیمها دارد که شاخصچشمگیري نسبت به سایر زیر

 نیروي ،هاي هزینه خرید ماده اولیه، تسهیالت اعطایی شاخص.محل کارخانه تولید مبلمان چوبی است
 باال دالیل  در تحلیل.گیرندهاي بعدي قرار میترتیب در اولویتهنیز بو هزینه نیروي کار کار ماهر 

توان به  میران صنعت مبلمان،اندرکا در نگاه کارشناسان و دستها شاخصاین اهمیت بودن وزن و
   .موارد زیر اشاره کرد

) نزدیکی(  و امکان دسترسی فارغ از نوع صنعت و محصول، وجودکلی طور هب: )186/0( حجم بازار
کاتلر و کلر،  (شود محسوب میبراي ایجاد یک واحد تولیدي  الزم  شرط،)تقاضا(  مصرف بازاربه

  بازار و باالخره دوري ازکشش  در میزانضعف ،جمکوچکی ح، عدم وجودهمین اساس بر .)2009
 .ساخت  خواهدمنتفینوع واحد تولیدي یا خدماتی را   توجیه اقتصادي هر فلسفه وجودي و،مصرف

توان به   واحد تولید مبلمان می یکبراي ایجاد  و نزدیکی به آنزاربا حجمویژه اهمیت  دالیل تفسیردر
  ؛)2009ی،  ضیای؛ 2008، علیشاهی( موارد زیر اشاره نمود

روزآمد هاي عرضه و فروش  شبکه نبود: در کشورمبلمان  عرضه و توزیععدم توسعه یافتگی شبکه
هاي عرضه مبلمان در  نمایشگاه یا اجارههاي هنگفت تملکگیري هزینه و در نتیجه شکلدر ابعاد ملی

یره ارزش تولید مبلمان، آوري حاصل از زنجاي از سودکه بخش عمده هشدنقاط مختلف کشور، سبب 
هاي حمل و   در عین حال به سبب باال بودن هزینه.در بخش عرضه و فروش متمرکز و بلعیده شود

 پر هزینه و عاري از ،نقل، دسترسی به بازارهاي مصرف کم حجم و پراکنده در نقاط مختلف کشور
کنندگان در پیش روي تولید با توجه تنگناهاي  بر همین اساس،.شودتوجیه اقتصادي مناسب تلقی می

مواجه با بخش عرضه و فروش، مستقر نمودن واحدهاي تولید مبلمان در نزدیکترین نقاط ممکن به 
 بخش بیشتري از ارزش ترین راهکار در جهت دستیابی بهبهینه توان  میبازارهاي بزرگ مصرف را

تولید مبلمان کشور در جوار تمرکز بخش اعظم واحدهاي . تلقی نمود )سود( افروده حاصل از تولید
    . استترین شهرهاي صنعتی کشور مستندي براي اثبات این روند بزرگ
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 نداشتن جایگاه :وابستگی کامل به بازار مصرف داخلی و عدم دسترسی به بازارهاي خارجی
  کامل صنعت مبلمان کشور به بازار مصرف داخلی عاملاءدر بازارهاي صادراتی و در نتیجه اتکمناسب 

 عمده مصرف به فاکتور نزدیکی به بازارهاي  راگذاران در صنعت مبلماني است که توجه سرمایهدیگر
  .کندجلب می

 گرانی و :ها براي انباشت محصول تولیديکوچک بودن مقیاس تولید و عدم توان مالی شرکت
بینی نیازهاي پیشانسیل تولید و انباشت براساس گیري پت منابع پولی در کشور مانع از شکلمحدودیت

 کنند با این بدیهی است که واحدهاي تولیدي سعیبنابر. شودآتی بازار در واحدهاي تولیدي می
  به هنگاممصرف، توان محدود نقدینگی خود را صرف تولید بازارهاي بزرگنزدیکی هر چه بیشتر به 

   . کنندهاي هدفبر اساس نیاز روز آمد و فوري بازار
یابی را عاملی مؤثر در مکان) میزان جمعیت( حجم بازار  نیز شاخص)2003( ردبوردورلو و اج

  .معرفی کردندکارخانه مبلمان در ترکیه 
 توسط راتنازینگام رت گرفتههاي صوطبق بررسی طورکلی ه ب:)123/0( هزینه خرید ماده اولیه

و  ، ماشین آالتکارنیروي  ،اولیه  فاکتور هزینه در صنعت مبلمان شامل موادچهار، در میان )1999(
ترتیب داراي باالترین سهم در قیمت تمام شده  ماده اولیه و نیروي کار بههزینه خرید  هاي سربار،هزینه

رسد که کیفیت بنابراین کامالً منطقی و بدیهی به نظر می. هستند مبلمان  از محصولتولید هر واحد
 تعیین حاشیه سود محصوالت تولیدي مهم درفاکتوري عنوان ه مناسب بقیمتدسترسی به ماده اولیه با 

 براي تاسیس گرفته و در انتخاب مکانو بازدهی مالی و عملیاتی یک واحد مبلمان مورد توجه قرار
 هزینه خرید ماده اولیه را شاخص) 1998(میشل و همکاران . اي داشته باشدکنندهکارخانه تاثیر تعیین

 عزیزي .کنندهاي ثانویه چوب معرفی میهاي فراوردهی کارخانهیاب در مورد مکانفاکتوري مهمعنوان  به
 هزینه خرید ماده اولیه را نیز در مطالعات خود، شاخص) 2009(و رمضان زاده ) 2002(و همکاران 

  .اندهاي با اولویت باال در مکان یابی صنعت تخته الیه و ام دي اف برشمردهجزو شاخص
را مد نظر قرار  زیر محوردو توان یر علل اهمیت این شاخص میتفسدر  :)088/0 (تسهیالت اعطایی

  :داد
 از سوي بخش خصوصی انجام گرفته و گذاري در صنعت مبلمانسرمایه عموماًکه   به اینتوجهبا  )1

گذاري براي بخش خصوصی نه چندان قدرتمند داخلی سنگین محسوب  میزان این سرمایهمعموالً
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گذاري در ي ناپایدار اقتصادي، ریسک سرمایههاجا که به سبب سیاستشود، و در عین حال از آن می
گذاران بخش خصوص  سرمایهاغلب جهانی است، د کشور همواره باالتر از سطح استانداردبخش تولی
گیري ار تسهیالت بانکی ضمن تقویت بنیه اقتصادي واحد تولیدي، به نحوي   با بهرهدهندترجیح می

زنی باالیی در  تا در مواقع بحران از قدرت چانهه گذاري خود شریک کننددولت را در ریسک سرمای
  . هاي دولتی برخوردار باشندمقابل بنگاه

با توجه شود و تولید و فروش مبلمان فرآیندي طوالنی مدت محسوب می چرخه از آنجا که اصوالً) 2
 ، بنابراینشودبر انجام میانصورت اعتباري و زمهعموما ب  این صنعتات مالییل عمکه چرخه به این

اي کنندهره بانکی از فاکتورهاي تعیینبهی ارزان قیمت یا همان تسهیالت کموجود منابع پولی یا نقدینگ
صورت دسترسی به آن از قدرت تولید و رقابت   که یک واحد تولیدي مبلمان درگردد میمحسوب 

 این شاخص براي در نظر گرفتن شت که در عین حال باید توجه دا.مناسبی برخوردار خواهد شد
  صنعتبوده و موجب گسترش و توسعه قبل از انتخاب محل کارخانه مفید گذاران صنعتیسرمایه
 سیسدر انتخاب مکان تابنابراین اهمیت این شاخص .  در مناطق محروم کشور خواهد شدمبلمان

 منطقی و قابل قبول اده اولیه کامالًمهزینه خرید بازار و حجم هاي واحد تولید مبلمان، بعد از شاخص
  .رسدبه نظر می

شاخص تسهیالت نیز در مطالعات خود زیر) 2009(، رمضان زاده )2002(عزیزي و همکاران 
کنند نیز عنوان می) 2003(هوسان و همکاران . اندهاي با اولویت باال برشمردهاعطایی را جزو شاخص

  .سزایی دارد هاي صنعتی نقش بیابی واحدهکه تسهیالت اعطایی در مکان
 اصلیتوان به دو شاخه  اصوالً واحدهاي تولید مبلمان را می :)065/0( تخصصینیروي کار ماهر و 

آالت و  ماشینحول محورتولیدکنندگان بزرگ یا صنعتی که (واحدهاي تولیدي با محوریت تکنولوژي 
و واحدهاي تولیدي با ) کنندنبال میي تولید انبوه محصول را دهاي مدرن صنعتی، استراتژدستگاه

و صورت کارگاهی  کوچک که عموماً بهکنندگان در ابعاد متوسط و تولید( ماهر محوریت نیروي کار
، تقسیم )کننداي در تیراژ محدود را دنبال می کار ماهر، استراتژي تولید پروژه نیروهايحول محور

 واحدهاي تولید مبلمان در ایران از نوع دوم بیشتر  موجودمداركدر همین حال بر اساس آمار و . نمود
 در سه بخش توزیع و عرضه، حضور در بازارهاي توسعه نیافتگی بر این اساسمحسوب می شوند و 
مبلمان را به سوي ایجاد واحدهاي متوسط  سیس واحدهاي جدید تولید تأرویکردجهانی و منابع پولی، 

 معتقدند) 1996(بن و وان . دهد سوق میگذاري کمترمایه و سرو کوچک با محوریت نیروي کار ماهر
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سزایی  ه، در دراز مدت نقش بهاي اولیه آموزش کاهش هزینه ضمنماهر، نیروي کار گیري ازبهره که
واحد  افزایش مزیت رقابتی در نهایتدر کاهش ضایعات تولید، بهبود کیفیت محصوالت تولیدي و 

عنوان متغیر تعریف  هنیز اگر چه ابعاد واحد تولید مبلمان ب این پژوهش در . خواهد داشتتولیدي
ها، نشان نشده، اما رتبه اهمیت نیروي کار ماهر و نیز هزینه نیروي کار در مقایسه با سایر شاخص

 یک سیستأگیري براي  متوسط و کوچک در نقطه ثقل تصمیمدهنده قرار داشتن واحدهاي تولیدي
عنوان ه ابعاد واحد تولیدي را برتوان فاکتواس در این تحقیق نمیهمین اس  بر.واحد تولیدي است

    .گذار تلقی نمودمتغیري تاثیر
گونه که در شاخص هزینه مواد اولیه ذکر شد، در میان چهار فاکتور  نا هم):064/0(هزینه نیروي کار 

ترتیب باالترین  یروي کار به تجهیزات تولید و انرژي، ماده اولیه و ن-آالت ماده اولیه، نیروي کار، ماشین
در کار  نیروي تر، هزینه مربوط بهعبارت ساده به .سهم در قیمت تمام شده تولید هر واحد مبلمان دارند

یمت تمام شده محصول تولیدي د که با قنشو مستقیمی محسوب میهايهزینه  مواد اولیه،کنار هزینه
 به این در تفسیر اهمیت این شاخص باید. )1999م، راتنازینگا( دناي خطی با همبستگی باال داررابطه
 بخش اصلی بطور عمده که  مبلمان که در واحدهاي تولیدي کوچک و متوسطنمود  توجه ظریفنکته

 اگر ،تر استدر فرآیند تولید کمرنگ آالتشود و نقش ماشین انجام میکار توسط نیروي عملیات تولید
 با قدرت رقابت کیفی محصول رابطه نیروي کارت او و مهارت سو هزینه نیروي کار با مهار چه از یک

 هزینه نیروي کار با قیمت تمام شده محصول و قیمت تمام شده راز سویی دیگ مستقیم دارد، اما
 منطقی این کامالًبربنا .اي معکوس داردقیمت رابطهفاکتور محصول با قدرت رقابت محصول حول 

 را در " قیمت-کیفیت " براي تاسیس یک واحد تولید مبلمان معادله گیرندگانرسد که تصمیمنظر می به
را  هزینه نیروي کارفاکتور هاي بازار هدف، ویژگیبه  و با عنایتدر نظر گرفته محاسبات خود 

  هزینهنیز شاخص) 1998(میشل و همکاران  .متناسب با مهارت موردانتظار مورد توجه قرار دهند
هاي ثانویه چوب هاي فراوردهیابی کارخانههاي مهم در مورد مکان اولویت از یکیعنوانکارگري را به

  . کنندمعرفی می
یابی ثر بر مکان مؤهايشاخص در تعیین پیاچايگیري کرد که براساس روش توان نتیجهکل میدر 

 ،طاییهاي حجم بازار، هزینه خرید ماده اولیه، تسهیالت اع، شاخص چوبیمبلمانواحدهاي تولید 
 مورد توجه بایدها اهمیت باالتري هستند که این شاخصداراي و هزینه نیروي کار نیروي کار ماهر 

انتخاب هایی را براي احداث این واحدها  قرار گیرد و مکانن آتی این واحدها در کشورگذاراسرمایه
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ها و  این شاخصگرفتندر نظر مسلماً . ت بهتري قرار دارندیها در موقعکنند که از لحاظ این شاخص
تواند نقش مطلوبی در بازار رقابت  میمبلمانانتخاب یک مکان مناسب براي احداث واحدهاي تولید 

 انتخاب  دیگرسوياز ایفا نماید، و در نهایت توسعه این صنعت در کشور  ها شرکت موفقیت،آینده
ر تولید و حتی موجب تعطیلی  اختالل دمنجر بهممکن است  براي این امرعلمی و ناصحیح مکان غیر
هاي  باال بودن اهمیت شاخصه است ازبودعبارت  فرضیه این تحقیق که  در نهایت. گرددهااین واحد

  .شودپذیرفته می نیز نیروي کار ماهرو ) فروش( هزینه خرید ماده اولیه، حجم بازار
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Abstract 
Suitable site-selection of industrial units creates proper conditions for optimum 

use of material and reduction of waste, and on the other hand, leads to more sell 
and hence high profit. The objective of this study is to determine the effective 
criteria in decision making of selecting the most suitable location for establishing a 
furniture unit. For this purpose, after preliminary investigation and interviews, 25 
effective criteria were identified. The hierarchy of these criteria was designed and 
then the priority rates (weighting value) of obtained criteria and sub-criteria were 
determined using Analytical Hierarchy Process (AHP). The results showed that 
among 25 identified effective criteria, the five criteria as market capacity, 
purchasing cost of raw material, man force availability, granted facilities and man 
force cost have the highest priorities, respectively. 
 
Keywords: Criteria; Analytical Hierarchy Process (AHP); Site selection; Weighting 
values; Priority; Furniture unit.1  
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