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 مقدمه
ابي مناسب واحدهاي انعتي شرايطي مط او   ي مکان

آورد و  از نظر استفادة بهينه از عوامل توليد فراهم ماي 

از سااوي ديگاار باعااث ارتقاااي فاارو  و در نهاياات 

شود. مکاان مناساب نقااي مهام در      افزاي  سود مي

  پايري ياک شارکت در باازار دارد و باياد باه      رقابت

زايااي  يابي باه م  اي انتخا  شود که باعث دست گونه

رقابتي و استراتويک در مقايسه باا سااير رقباا شاود.     

بنابراين، تعيين مکان بهينة موال اساتقرار واحادهاي    

هااي مهام در مرح اة     انعتي و توليدي يکاي از گاا   

رود؛ زيارا نتاايج ايان     تیسيس واحدها باه شالار ماي   

سازا از بعاد اقتصاادي،     تصليم در درازمدت آثاري به

[. 1 ير  خواهاد داشات ]  مويطي، و  اجتلاعي، زيست

هاي مرتبط با مکان، مانند انتخاا  بهيناة    گيري تصليم

مکان احداث واحادهاي اانعتي در هار کااور، باه      

هاي مؤثر در اين زمينه نياز دارد تا از  شناخت شاخق

هاي مناطق مخت   استفادة بهيناه و   امکانات و توانايي

هاا در   علل آيد. تعيين و شناخت شااخق   درست به

هاي مناطق مخت   انعتي بسيار  ة بررسي قاب يتزمين

مهاام اساات و اياان موضااوع در کاااورهايي کااه بااا  

رو هساتند ضارورت    مودوديت منابع و امکانات روبه

طارف افازاي      کند. بنابراين، از ياک  بياتري پيدا مي

خصاوص در   روزافزون جلعيت و رشاد اانعتي، باه   

کاورهاي در حام توسعه، و از طارف ديگار کلباود    

کنندة اين نيازها،  ابع اولية  وبي )مواد خا ( برطرفمن

ويو  در ايران، ضرورت کاه  وابساتگي باه مناابع     به

اولية  وبي و افزاي   الگير مصرف ضايعاتي نظير 

ال، و  هاا، پاات   آالت با ابعاد کو ک، سرشااخه   و 

قطر را از طرياق   هاي  وبي با کيفيت پايين و کم گونه

هاا باه    ن ماواد و تباديل آن  افزاي  ارز  افازودة ايا  

کناد. يکاي از    موصوالت با کيفيات بااال توجياه ماي    

تواند باعث افازاي  ارز  افازودة    موصوالتي که مي

اي است. در واقع،  هاي اليه اين ضايعات شود فرآورد 

در پاسخ به افزاي  تقاضا براي  او   ها  اين فرآورد 

کاه مااکل اساتفاد  از مناابع       در زماني ،کيفيت باال با

 1رديفاي  تخته [.2] اند ، توسعه يافتهوجود داردجنگ ي 

، در زمارة  اي الياه  ةاي از موصاوالت  ندسااز   نلونه

هاي  وبي است که از دو بخ  مخت   تااکيل   پانل

ميااني ايان موصاوم شاامل نوارهااي       شود. الياة   مي

باريک  و  ماسيو است کاه ياک ياا  ناد روکا       

ميااني، آن را   ية ماخق نسبت به الياة   وبي، با زاو

رديفي متناسب باا ناوع کااربرد و     پوشاند  است. تخته

شاود. از   الياه تولياد ماي     الياه و پانج    مصرف در سه

، و  توان در ساخت در، ميز، قفسه، قا  رديفي مي تخته

هااي دياوار  اساتفاد  کارد. از مزايااي ايان        پارتيان

قادرت مناساب    فرآورد  وزنن کم، هزينة کام تولياد،  

داري پيچ و مايخ، و مقاومات بااال در برابار      براي نگه

باا   جهااتي  از هر ناد  ،رديفاي  تخته[. 3]خز  است 

ماابه اسات، سافتي و قادرت خلااي      2اليه سه تخته

رديفاي نسابت باه     ااا ي تختاه   . مزيات داردباالتري 

آالت ضااخيم و  امکااان کاااربرد  ااو  اليااه سااه تختااه

اي ديگار   وليد اوراق اليهال و کوتا  است که در ت پات

باا توجاه باه آماار ساازمان       .]4[قابل استفاد  نيسات  

الل  ي، حجام   خواربار کااورزي و مرکز تجارت بين

 11در جهاان   2007رديفاي در ساام    کل توليد تختاه 

مي يون متر مکعب بود  است کاه ساهم اياران از ايان     

 [.5مقدار توليد افر است ]

                                                      

1. Block board 

2. Plywood 



 ...کارگیری  ردیفی در ایران با به های مؤثر در انتخاب بهینة محل استقرار واحدهای تولیدی تخته بندی شاخص تعیین و اولویت 
 

947 

هاي ماؤثر   شاخق بندي در زمينة تعيين و اولويت

باار انتخااا  مواال بهينااة اسااتقرار واحاادهاي توليااد  

رديفي توقيقي انجا  نااد  اسات. ولاي درباارة      تخته

ياابي واحادهاي اانعتي و اساتفاد  از تکنياک       مکان

AHPبندي مسائل مخت  ، پيااينة   ، به منظور اولويت

هااا اشااار   توقيقااي وجااود دارد کااه بااه برخااي از آن

هاااي  [ شاااخق6ن ]شااود. عزياازي و هلکااارا  مااي

ياااابي بهيناااة واحااادهاي   تیثيرگااااار بااار مکاااان 

کنااي خورشاايدي در ايااران را بررسااي  خاااک  ااو 

هاي ميانگين دماي هوا،  کردند و به ترتيب زيرشاخق

تسهيالت اعطايي، حجم بازار، دسترساي نياروي کاار    

متخصااق، و هزينااة خريااد مااادة اوليااه را در زماارة  

ريلااني و هلکااران   ها اعال  کردند. ب باالترين اولويت

ياابي   هاي مؤثر در مکاان  [ به تعيين و ارزيابي معيار7]

اي، بااا کاااربرد  بهينااة کارخانااة توليااد کا ااا کنگاار  

پسلاندهاي کااورزي در استان مازندران، پرداختناد.  

وسه زيرشااخق   ها ناان داد بين سي نتايج توقيق آن

زيرمعيارهاي ميزان عرضة پسلاند، اطلينان از عرضاة  

اند، هزينة خريد مادة اوليه، و هزيناة حلال ماادة    پسل

گيرناد.   ها قرار ماي  اوليه به ترتيب در باالترين اولويت

هااي ماؤثر در تعياين     [ شاخق8عزيزي و هلکاران ]

مول استقرار واحدهاي تولياد مب لاان  اوبي را، باا     

، مطالعه کردند و نتيجه گرفتند AHPاستفاد  از رو  

ناة خرياد ماادة اولياه،     هاي حجم باازار، هزي  شاخق

تسهيالت اعطايي، نيروي کار مااهر، و هزيناة نياروي    

گيرناد.   ترتيب در بااالترين اولويات قارار ماي      کار به

بنادي   در پي شناساايي و رتباه   [9]دريجاني و بهلني 

ياابي واحادهاي روکا      هاي مؤثر در مکاان  شاخق

HPL  رو استان گ ستان، با AHP،  مياان دريافتند از 

 ياابي  مکاان  بر مؤثر ةشد يشناساي شاخقوسه  بيست

 اانايع  وضاعيت  هااي  شاخق HPL روک  ةکارخان

 تعاداد ، گااري سرمايه جا  ظرفيت بودن باال، جانبي

بازار فرو ، و اطلينان از عرضاة پايادار ماادة     و رقبا

والاي و   اناد.  ترتياب داراي بيااترين اهليات    اوليه به 

 تیسايس در  تیثيرگااار  هااي  [ شااخق 10هلکاران ]

 گ ساتان را  اساتان  در ف وتينا   کا اا  توليد کارخانة

 موصاوم  و ماواد  داد نااان  بررساي کردناد. نتاايج   

 از اطلينان پسلاندها، تیمين هزينة ترين شاخق و مهم

 ياب باه ترت  آ  منابع به و دسترسي پسلاندها، عرضة

[ در 11هااا هسااتند. والکاار ] زيرشاااخق تاارين مهاام

توقيقات خود ناان داد نزديکي به منابع مواد اوليه و 

منظاور کااه     آهن به  استقرار در کنار رودخانه يا را 

هااي   ونقال از شااخق   هااي حلال   ضايعات و هزينه

بري اسات.   داراي اولويت در احداث واحدهاي  و 

هاااي مااؤثر در  [ شاااخق12]زاد   عزياازي و رمضااان

در استان گ ستان را بررساي   MDFاستقرار واحدهاي 

هاي مؤثر در استقرار اين واحدها  ترين شاخق و مهم

را اطلينان از عرضة ماواد اولياه، تساهيالت اعطاايي،     

زيست، و هزيناة خرياد    آسيب و زيان کلتر به مويط 

[ 13مواد اوليه معرفي کردناد. حجاازي و هلکااران ]   

زي براي انتخا  مکاان  رويکرد فا»طي توقيقي با نا  

اعال  کردند شاخق ميزان مواد اوليه عام ي « کارخانه

مهم در بازدهي يک کارخانه است. فرقاني و هلکاران 

ياابي مراکاز    هاي مخت ا  مکاان   [، با بررسي مدم14]

ونقال، ميازان ماواد     هاي هزينة حلل انعتي، شاخق

پاايري   اوليه، زمان، و بازار را معيارهاي اا ي رقابات 

حدهاي انعتي معرفاي کردناد. يانا  و هلکااران     وا

منظااور کلااک بااه مااديران در درک مزايااا و  [ باه  15]

هاي بالقو  در احداث واحدهاي اانعتي   معايب مکان

ياابي کارخاناه    براي مکاان  AHPدر توقيقي از رو  
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هايي هلچون باازار، نياروي    استفاد  کردند و شاخق

از ماواد   انساني، قوانين و مقاررات دولتاي، و فااا ه   

[ از 16اوليه را مهم معرفي کردناد. لاين و هلکااران ]   

يااک ماادم کااامپيوتري بااراي تعيااين مواال مناسااب  

اساتفاد  کردناد و باه ايان نتيجاه       OSBکارخانجات 

استلرار در عرضة مواد اوليه مهم   رسيدند که شاخق

[، با بررسي مکاان بهيناة   17است. هلچنين تاجديني ]

کا ا، شاخق اطليناان  هاي خلير و  احداث کارخانه

از عرضة پايدار ماواد اولياه را مهام ارزياابي کردناد.      

ياابي   [ با مطالعة مکاان 18موبي گرگري و هلکاران ]

کناي در کاور  اعاال  کردناد      خااک  واحدهاي  و 

هاي کيفيت مواد اوليه، اطلينان از عرضة مواد  شاخق

اوليه، هزينة خريد مواد اوليه، هزينة زمين، ساوددهي،  

ان فرو  تیثيرگاارترين عوامل در احداث ايان  و ميز

 روند. شلار مي واحدها به 

هااي   هدف اين پووه  تعيين و ارزيابي شاخق

گيري در خصوص مکاان بهيناه باراي     مؤثر بر تصليم

رديفاي در کااور اسات. باا      احداث واحدهاي تختاه 

شاود کاه    توجه به آنچه آمد، ايان ساؤام مطار  ماي    

هااا در  يرشاااخقهااا و ز تیثيرگاااارترين شاااخق 

اناد    رديفي در کااور کادا    يابي واحدهاي تخته مکان

توان فرض کرد اطلينان از عرضة پايادار و هزيناة    مي

 هاي با اولويت باالست. خريد مواد اوليه جزء شاخق

 ها مواد و روش

 مواد

اورت مياداني انجاا  شاد. باه      مرح ة اوم توقيق به 

هاا و   هاي مؤثر، ضالن بررساي   منظور تعيين شاخق 

اي، باا تعاداد زياادي از     اي و پاياه  مطالعات کتابخاناه 

نظاران، توليدکننادگان بازرگ،     کارشناسان و اااحب 

مااديران ارشااد جهاااد کااااورزي و منااابع طبيعااي، و 

و مصااحبه   وگاو  ها گفت اعضاي هيئت ع لي داناگا 

شاد  از   آوري شد. سپس، با توجه به اطالعاات جلاع  

طريق مصاحبه، سي و دو زيرشاخق شناساايي و باه   

مااواد و موصااوم، نيازهاااي  پاانج شاااخق اااا ي  

زيرساختي، فني و انساني، اقتصادي و مالي، و قاوانين  

هااي   تقسيم شادند. در اداماه باه شااخق     و مقررات

 (.1شود )شکل  علد  اشار  مي

 واد و محصولشاخص م
طرف مادة اولية مورد  شاخق مواد و موصوم از يک 

نياز براي واحد توليادي و از ساوي ديگار موصاوم     

گيارد و خصواايات آن    نهايي کارخانه را در بار ماي  

تواند در احداث و انتخا  مول استقرار يک واحد  مي

مادة اولية مورد نياز واحدهاي  انعتي تیثيرگاار باشد.

هاا،   ال، سرشااخه  ضاايعات پاات   رديفاي شاامل   تخته

قطاار اساات.  آالت کاام کيفياات مااواد اوليااه، و  ااو 

هاي ميزان مواد اوليه، فاا ه از مواد اوليه،  زيرشاخق

 کناد.  عرضة پايدار ماواد اولياه را حاائز اهليات ماي     

هلچنين، موصوم نهايي واحدهاي توليدي، که شامل 

هاااي مياازان  اي اساات، زيرشاااخق تولياادات ااافوه

ا ه از بازارهاي هدف که خود شاامل دو  فرو  و فا

باشاد،   زيرشاخق در موال و مباادي ااادراتي ماي    

 است.

 شاخص زیرساختی
ونقال، پيااينة    در هر منطقه عوام ي نظير شبکة حلال 

گاااري منطقاه باراي     انعتي، و امکان جا  سارمايه 

  هاي زيرسااخت  رديفي شاخق احداث کارخانة تخته

 ،تعاداد   ترابري مناسب ةشبک رود. مويطي به شلار مي
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آهن موجاود   ها و را  بزرگرا  و ها نوع جاد  ، ومسافت

شود که سه زيرشااخق آباي و ري اي و     را شامل مي

وجااود  ة ااانعتنيااايپمنظااور از  اي اساات. جاااد 

کاه ماواردي    اسات در منطقه  واحدهاي ماابه توليدي

هاي انرژي، واحدهاي انعتي رقياب، و    ون نيازمندي

در اورت وجاود ايان    شود. ا شامل ميانايع جانبي ر

مااکالت  هنگاا  احاداث واحادها      پياينة انعتي، به

 نااداني وجااود نخواهااد داشاات. اسااتعداد و   اداري 

ناپاايري   اي، از جل اه کاا    امکانات مو ي و منطقاه 

انادازي   را  گاار به مندي سرمايه هموجب عالق موصوم،

 .شود مي در آن منطقه انعتيکارخانة 

 انسانیشاخص فنی و 
 رديفاي  تخته ةاحداث کارخان يمنطقه برا يفن يازهاين

 تایمين  منظاور  باه ، را يتکنولوژ يو فن يانسان يروين

 ياروي منطقه باه ن  يو دسترس يازمورد ن يانسان يروين

و امکانات و تسهيالت زندگي،  کار متخصق و ماهر

ناوع   کننادة  ياين که تع ي،فن ي. پارامترهاشود يشامل م

 ياد تول هااي  هو موال احاداث کارخانا    يندفرا يطراح

ي را مکان احداث واحد تاا مناابع انارژ    ةفاا  است،

 .شود ميشامل 

 شاخص اقتصادی و مالی
هااا و   شاااخق اقتصااادي و مااالي، نظياار هزينااه    

هاي توساعة اقتصاادي، در احاداث کارخاناه      سياست

توجياه اقتصاادي پاياه و اسااس      نق  مهلي دارناد. 

ااانعتي اساات.  شااروع و تااداو  هاار نااوع فعالياات 

کننادة   توانناد تضالين   هاي مثبت اقتصادي مي شاخق

گاار قبل از  مخارجي که سرمايه شريک انعتي باشند.

احااداث کارخانااه بايااد مااد نظاار داشااته باشااد و در  

رديفاي   گيري وي براي احداث کارخاناة تختاه   تصليم

، ونقل حلل ةهزيناهليت فراوان دارد عبارت است از 

زيرشاخق حلل موصوم نهايي و که خود شامل دو 

حلل مواد اوليه اسات، هزيناة زماين و سااختلان، و     

هاااي  هاااي عل ياااتي، کااه شااامل زيرشاااخق هزينااه

 هاي انرژي و هزينة مواد اوليه است. هزينه

 شاخص قوانیس و مقررا 
منظور قوانين جاري دولت در زميناة  گاونگي اخاا    

 ماليات از اانايع و نياز مقاررات مرباوط باه فااا ة      

احاااداث کارخاناااه از مراکاااز شاااهري و قاااوانين   

شد  در خصوص حفاد و نگهاداري موايط     تصويب

زيساات و سااالمت انسااان اساات، کااه شااامل سااه    

زيرشاخق ميزان اخا ماليات، مودودة مجاز مسافتي، 

 مويطي است. و قوانين زيست

 روش کار
اي و مصاحبه با کارشناساان   پس از مطالعات کتابخانه

نعت  و  و کا ا، ساي و  نظران عراة ا و ااحب

دو زيرشاخق تیثيرگااار در انتخاا  موال اساتقرار     

رديفي شناسايي شاد. پاس از ترسايم     واحدهاي تخته

اي جهت مقايساة   نامه ها پرس  مراتب شاخق س س ه

منظاور تعياين    ها باه   ها و زيرشاخق زوجي شاخق

هااا باار اساااس ااااوم رو  تو ياال    وزن شاااخق

سي و پانج نفار از    طراحي و بين AHPمراتبي  س س ه

%(، ادارات مناابع طبيعاي و   33نظاران باازار )   ااحب

%(، کارشناساااان و اساااتادان 7جهااااد کاااااورزي )

%(، و مديران باتجربه در عراة انايع 35داناگاهي )

آوري  %( توزيع شد. پاس از جلاع  25 و  و کا ا )

 Expert Choiceافازار   هاا در نار    هاا، داد   نامه پرس 

هاا و   بنادي شااخق   نتايج اولويات  آناليز و در نهايت

 ها تعيين شد.   زيرشاخق
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اعدادي که در مقايسة زوجي باراي تعياين وزن   

تاا   9/1رود از  ها به کار مي ها و زيرشاخق شاخق

مقياسي استاندارد تبديل شاد  اسات.     است که به 9

هااي   هاا باه درک افاراد و حالات     نجا که داورياز آ

طااور معلااوم در  هااا وابسااته اساات، بااه  روحااي آن

هااا ناسااازگاري وجااود دارد. باار پايااة نظاار   داوري

هاا ساازگار شاوند     پرفسور ساتي براي اينکه داوري

هاا برابار ياا     ضرورت دارد نرخ ناسازگاري ماتريس

 [.8باشد ] 1/0کلتر از 

 ها و بحث یافته
هاي  ها و زيرشاخق هر يک از شاخق ارز  وزني

انتخااا  مواال احااداث کارخانااة    تیثيرگاااار باار 

گيااري  کااه حاااال تصااليمرديفااي در ايااران،  تختااه

نظران مرتبط با انايع  و  اسات،   گروهي ااحب

، با رو  توزيعي Expert Choiceافزار  به کلک نر 

 و  3و  2هااي   يا پراکناي، مواسبه شد که در شاکل 

 

هااي   آيد. نرخ ناسازگاري هلة مااتريس  مي 1 جدوم

و نرخ ناساازگاري ک اي    1/0مقايسة زوجي کلتر از 

اسات. بناابراين، مطاابق نظار پرفساور       04/0معادم 

کنناادة اياان رو ، نتااايج از ثبااات و    ساااتي، ابااداع

هلچناين نااان    سازگاري خوبي برخاوردار اسات؛  

هاي سطي اوم شاخق مواد و  دهد ميان شاخق مي

ترتيب با ارز  وزني  اقتصادي و مالي به  موصوم و

هاااا را دارناااد.  بااااالترين اولويااات 254/0و  522/0

هاي  هاي تیثيرگاار شاخق هلچنين ميان زيرشاخق

(، 201/0اطلينااان از عرضااة پاياادار مااواد اوليااه )   

الياه و   باري و تختاه   ضايعات کارخانه هااي  او   

(، 115/0(، هزينة خريد ماواد اولياه )  133/0روک  )

(، وضعيت رقبا در منطقه 058/0ا ه از مواد اوليه )فا

بااه ( 043/0(، و هزينااة حلاال مااواد اوليااه ) 051/0)

هاي وزني بااليي دارند و درجة اهليت  ترتيب ارز  

ها باالست. برخي ع ل علدة بااهليت باودن ايان    آن

 آيد. ها در ادامه مي شاخق

 

 )سطح اول(های اصلي نسبت به هدف مطالعه  اری شاخص. نتایج آم1جدول 

  نيازهاي زيرساختي فني و انساني اقتصادي و مالي قوانين و مقررات

 مواد و موصوم 25732/6 65172/7 62074/2 65172/7

 نيازهاي زيرساختي - 30887/4 (63424/3) 08008/2

 فني و انساني - - (21716/4) (62074/2)

 اقتصادي و مالي - - - 211716/4

 06/0نرخ ناسازگاري ک ي 
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 مطالعه )سطح اول( هدف به نسبت اصلي های شاخص برای ای مقایسه های ماتریس هندسي . میانگین2 کلش

 
ردیفي در کشور با  محل استقرار واحدهای تولیدی تخته ةثر در انتخاب بهینؤمهای  زیرشاخص وزني ارزش نهایي . نتیجة3شکل 

 مراتبي یند تحلیل سلسلهاکارگیری فر هب
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طلينان از عرضة پايدار مواد اوليه با ارز  وزني ا

 موادود  به توجه بادر اولويت اوم قرار دارد.  201/0

 طبيعاي  مناابع  در بخ  يو و به ،اوليه مواد عمناب بودن

 باه  رو اانايع  يازمورد ن  وبي ةاولي ةماد تیمين ،ايران

و  موادود جنگ اي   مناابع  حفد و سو يک از گستر 

روز اهليات   هار  ديگار  ساوي  از  او   ةکنناد  تیمين

 يک واحد احداث اقتصادي يابد. مط وبيت مي بياتري

ارتبااط دارد و   اولياه  ماواد  عرضاة  از اطلينان با جديد

هاي اا ي ااحبان سارمايه باشاد    تواند از د د ه مي

کاررفتاه در   ية باه [. هلچنين، باا توجاه باه سارما    16]

خصاوص   احداث واحادهاي توليادي و اانعتي، باه    

واحدهاي پيارفته،  نانچه عرضة مواد اوليه اساتلرار  

تنهاا ايان    دليل توقا  در تولياد، ناه    نداشته باشد، به 

دليال اساتفاد      واحدها سود نخواهند داشت، ب که باه 

هاا ضاربة    آالت و مسته ک شادن آن  نکردن از ماشين

شاود. بناابراين،    اية ااا ي وارد ماي  سنگيني باه سارم  

ريازي   گااران عراة اين اانعت باياد برناماه    سرمايه

موقع مواد اوليه مورد نياز خاود   مناسبي براي تیمين به

[، عزيزي و هلکااران  7داشته باشند. لين و هلکاران ]

[، تاجااديني 16[، موبااي گرگااري و هلکاااران ] 12]

هاااي  [ در بررسااي18[، و بريلاااني و هلکاااران ]17]

را بسايار   اولياه  ماواد  عرضاة  از اطلينان شاخقنخود 

 .کردند ارزيابي مهم

اليه  بري و تخته هاي  و  ضايعات کارخانه ميزان

در اولوياات دو  قاارار   133/0بااا ارز   و روکاا 

باري،   هااي  او    ضاايعات کارخاناه  گيرد. ميزان  مي

هاي  اليه، و روک  در هر منطقه يکي از شاخق تخته

رديفااي اساات.  احااداث کارخانااة تختااه تیثيرگاااار در

هاي سانتي باراي تباديل     استفاد  از تجهيزات و رو 

ع ات افات     باه  باري،  هاي  و  بينه در کارخانه گرد 

خوري و افت شديد ابعاد، ضايعات  وبي بسياري  ار 

[ رونااد مااديريت 19ابراهيلااي ]آورد.  وجااود مااي بااه 

هااااي تجااااري اياااران و  بااارداري از جنگااال بهااار 

زايي آن را ارزيابي و اعال  کارد طاي تباديل     ضايعات

هاي کااور   بري بينه به الوار و تراورس در  و  گرد 

شاود کاه    دراد ضايعات حاال مي 50تا  37حدود 

هاا را   توان آن رسد و مي مصرف بهينه نلي در علل به 

حسا  آورد. هلچناين ضاايعات اانعت     دورريز به 

آالت  ماشاين  اليه بسته به نوع و کيفيت روک  و تخته

دراد برآورد شد ؛ که در ايران، با توجه باه   50تا 30

روزنااادن  آالت ااانعتي و بااه  فرسااودگي ماشااين 

تکنولوژي توليد، ميزان ضايعات بياتر اسات. حجام   

الياه حادود    گياري و تختاه   ضايعات اانايع روکا   

متر مکعب است. در حاام حاضار، ضاايعات     93742

ئوپاان کااور   اليه فقط در اانعت ن  بري و تخته  و 

کاه از ايان ضاايعات در الياة      کاربرد دارد؛ در حاالي  

توان استفاد  کرد. در واقع، ابتادا   رديفي مي ملزي تخته

لوااظ ميازان ضاايعات     هااي منطقاه باه     بايد قاب يات 

اليه، و روکا  بارآورد    بري، تخته هاي  و  کارخانه

هااي ديگار در ايان زميناه      شود و پس از آن بررساي 

[ شاخق ميزان مواد اوليه را 11لکر ]اورت گيرد. وا

معرفي کرد. هلچناين  بري بااهليت   و  ةکارخاندر 

[، 10[، والااي و هلکاااران ]7حجااازي و هلکاااران ]

[ 14[، و فرقاني و هلکااران ] 13بريلاني و هلکاران ]

مياازان مااادة اوليااه را شاخصااي تیثيرگاااار و مهاام در 

 گزين  مول يک واحد انعتي معرفي کردند.

به کلبود مادة اولية  اوبي و اساتفاد  در   جه با تو

اي از واحاادهاي توليدکنناادة ااانايع  طياا  گسااترد 

 وبي، تقاضا براي تیمين آن بي  از پي  شد  اسات.  

دليل نبودِ مديريت اويي در بخ   از سويي ديگر به 
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مويطاي بازدارناد ، و نبااودِ    جنگال، مقاررات زيسات   

ين شااخق  ونقل ا بينه و تجهيزات حلل واردات گرد 

اهليتي بياتر پيدا کرد  است. هزينة خريد مواد اوليه، 

قطار و    هاي کام  بينه آالت مر و  و گرد  اعم از  و 

باري و   هااي  او    کيفيات و ضاايعات کارخاناه    کم

دالياال   اليااه، در مناااطق مخت اا  کاااور، بااه  تختااه

هاي انعتي در شلام کاور ياا   گوناگون، مانند جنگل

اشات در  ار  کااور،    ک قطار دسات   آالت کم  و 

تواند بر قيلات موصاوم نهاايي     متفاوت است که مي

در  هاا  هزيناه  به طور ک ي، کنترمتیثيري بسزا بگاارد. 

 کاه  ي طور ضروري است؛  هلوار  توليدي واحدهاي

 قيلات  ساهم را در  بااالترين  اولياه  مواد خريد هزينة

 شاود. بناابراين،   مي شامل موصوم واحد هر شدة تلا 

 و مهام  اااحبان اانايع اماري    براي ها هزينه کاه 

هااي   ساازمان  و هاا،  شارکت  اسات. واحادها،   حيااتي 

 قارار  تليير مسير در ها، بخ  ساير هلچون اقتصادي،

 رقبااي  باا  در رقابت بقا و دوا  براي و ناگزيرند دارند

 تار،  بهاا  کم اولية هاي جديدتر، مواد تکنولوژي از خود

 کنند استفاد  ماهرترو متخصصان  تر، ارزان کار يروين

 به تر کم با قيلت تر يفيتباک از طرف ديگر موصولي و

در هلاين زميناه، عزيازي و    دهند.  ارائه بازار مصرف

زيرشااخق   [7]بريلاني و هلکااران  [ و 6هلکاران ]

ترين اولويت در گزين   هزينة خريد مادة اوليه را مهم

الياه و روکا  معرفاي     مول استقرار واحدهاي تختاه 

 کردند.

 (058/0فاصله از مواد اولیه )
ترين  ال  پي   در حام حاضر تیمين مادة اوليه مهم

روي انعت  و  و کا اا کااور اسات. وضاعيت     

اي اسات کاه    گوناه  موجودي مواد اوليه در کاور باه  

پاسخگوي نياز هلة کارخانجات انايع  و  و کا ا 

کاور نيست. هر  ه فاا ه از مواد اوليه کلتار باشاد   

ونقال   تار و هزيناة حلال    دسترسي به مواد اوليه سريع

پاايرد. در   تار ااورت ماي    کلتر و پاتيباني فني زود

هاي خريد کاه  و رضايتلندي کارخانه  نتيجه، هزينه

، و [11]، والکار  [7]يان  و هلکاران  يابد. افزاي  مي

فاا ة واحد انعتي تا مواد  [15بريلاني و هلکاران ]

ثيرگااار در موال اساتقرار ياک     اوليه را از عوامال تی 

 .واحد انعتي معرفي کردند

 (051/0وضعیت رقبا در منطقه )
ة شرکتي جديد با قدرتي متفاوت پا باه عراا   هر روز

تاار و  روز سااخت رقاباات روزبااهو  گاااارد ظهااور مااي

هاا هلاوار  نااگزير باه      شارکت  .شاود  تار ماي   فارد 

وتو يل وضعيت رقبا و شناسايي مزاياي رقابتي  تجزيه

ها هستند تا با اعاال  ايان مزاياا     د در مقايسه با آنخو

ي خاود  بقا بهو  کنندبرتر نزد ماتريان پيدا  يجايگاه

 شناختبررسي نقاط قوت و ضع  و نيز  .دهند ادامه

منظور تعيين راهکار و   هاي بازار به تهديدها و فرات

  است ومنطقي  اقدامياستراتوي مناسب عل کرد آيند  

 يد تااا دياادشااوهاااي مخت اا  انجااا   در برهااه دباياا

 واحد توليادي و اانعتي  تر از بازار و وضعيت  روشن

هاي اا ي باراي بررساي    يکي از اللان .دست دهد  به

هااا و تهدياادها تو ياال   بااازار و اسااتفاد  از فرااات 

هااي   اساتراتوي  تااخيق باراي   ،از اين رو .رقباست

در  و تعيين جايگااهي مناساب   ثر و کارسازؤرقابتي م

را در مقايساه   شارکت نقاط ضع  و قوت  دبايبازار 

و وجو  ايان تلاايز را بررساي کارد.     شناسايي رقبا با 

به اينکه شرکت تا  ه حاد  بستگي دارد  مزيت رقابتي

بيااتر   ،رقباا  در مقايساه باا   ،تواند جايگا  خود را مي
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 يپس از ماخق کردن جايگااه  ،بنابراين .تثبيت کند

و رساااااااني  بااا اطااااااالعمناسااب در بااازار، بايااد 

نظار در   تب يلات مناسااااب به تثبيت جايگاا  ماورد  

منظور کسب   ها به طور ک ي، شرکت  هب .پرداختبازار 

مزيت رقابتي و افزاي  فرو  در بازارهاي مخت ا ،  

نيازمند اجراي مراحل ماخق کردن عوامال رقاابتي   

هااي   آوري اطالعات اين عوامل از شارکت  جلع، مهم

 در مقايساه باا  تعيين نقاط قوت و وجو  تلايز ، رقيب

، و در نهايات  تعياين جايگاا  شارکت در باازار    ، رقبا

بدون زيار نظار    زيرا ؛تثبيت جايگا  شرکت در بازارند

هاي رقيب و مااخق کاردن    گرفتن وضعيت شرکت

در ارتباااط بااا  ،هااا نقاااط قااوت و ضااع  خااود و آن

 يجايگااه توان باه   کنندگان، نلي برآوردن نياز مصرف

[. 20] دسات يافات   ،در نظار مااتريان   ،رقباا  برتر از

يابي،  [ نيز، با ارائة مدم تو ي ي براي مکان21پرتوي ]

مهام و   اي  شاخق حضاور رقباا را در منطقاه مؤلفاه    

 تیثيرگاار معرفي کرد.

 (043/0هزینۀ حمل مواد اولیه )
ونقال   در  رخة اقتصااد ياک کارخاناه هزيناة حلال     

ارکاان اقتصاادي را توات تایثير     عام ي است که هلة 

تاوان گفات در ااورت     دهاد. بناابراين، ماي    قرار مي

ونقال طار  تولياد     هااي حلال   توجهي باه هزيناه   بي

پاير نيسات و باه    رديفي از منظر اقتصادي توجيه تخته

 [7شود. بريلااني و هلکااران ]   شکست طر  ختم مي

 واحاد  ياک  اينکه براي ونقل را، شاخق هزينة حلل

 لوااظ  از و شاود  مساتقر  يا در منطقاه  دبتوانا  انعتي

 .الزامي معرفي کردند بياورد، دوا  اقتصادي

 گیری نتیجه
کلبود مادة اوليه واقعيتاي اسات کاه توساعة اانايع      

رو  هاي عدياد  روباه    و  و کا ا کاور را با  ال 

کناد از ابعااد    ها ايجا  مي اين مودوديتکرد  است. 

 هااي  اوبي باا    گونه ال، و ها، پات سرشاخه، کو ک

باا بهباود    ،موصاوالت جدياد   قطر و کم کيفيت پايين

هااي   رديفاي از فارآورد    . تختاه طراحي شود ،خواص

هااي فيزيکاي و مکاانيکي مط او        وبي با ويوگاي 

جهت استفاد  در توليد مب لان، کابينات، و ديوارهااي   

تواند با  و  ماسايو رقابات    ساخته است که مي پي 

هاااي داراي نقااق و    از  ااو کنااد. امکااان اسااتفاد

قطر در الية ملزي اهليات تولياد ايان     ضايعاتي و کم

رديفاي   تختاه  کناد.  موصوم را در ايران دو ندان ماي 

در در دنياست؛ اما   هاي  وبي قديلي يکي از فرآورد 

ايان در حاالي اسات کاه      .است تقريباً ناشناخته ايران

 هاي مخت   اانايع  کاور از لواظ پيارفت در زمينه

هااي   رديفاي، قاب يات   تختاه يو  واحادهاي  و به وبي، 

ي شناساايي  خاوب  باه  هاا  اين قاب يات  فراوان دارد؛ ولي

هاي بالقو  براي توسعه و پياارفت   ناد  و از ظرفيت

نيامد  اسات. از طارف ديگار     علل  بهاستفادة اويي 

هااي منااطق مخت ا      ها و توانلنادي  شناخت قاب يت

ايان موضاوع،    هاي توساعه اسات و   يکي از ضرورت

هاايي از لوااظ    يو  در کاورهايي که با مودوديتو به

گيار اسات.    اناد، کاامالً  اام    منابع و امکانات مواجه

هااي مهام    بنابراين، شناسايي و لواظ کردن شااخق 

هاي ع لاي، در   حاال از يک بررسي، مبتني بر رو 

سازا در   تواند نقااي باه   احداث يک واحد انعتي مي

آن واحاد در باازار ايفاا کناد.      موفقيت و توان رقابت

هاي  ير ع لاي و ناااويي درباارة     هلچنين، ارزيابي
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تواناد باه اخاتالم در     استقرار واحدهاي اانعتي ماي  

فرايند واحد انعتي و شکسات و تعطي اي آن منجار    

شااود. نتااايج بررسااي باار اساااس فراينااد تو ياال     

هاي مؤثر در احاداث   مراتبي در تعيين شاخق س س ه

ديفي در ايران باا اساتفاد  از ضاايعات    ر کارخانة تخته

قطار نااان داد    آالت کم ها، و  و  ال، سرشاخه پات

هاي اطليناان از عرضاة پايادار ماواد اولياه،       شاخق

اليه و روکا ،   بري، تخته هاي  و  ضايعات کارخانه

هزينة خريد مواد اوليه، فاا ه از مواد اوليه، وضاعيت  

ياه نسابت باه    رقبا در منطقه، و هزينة حلال ماواد اول  

ها  ها اولويت باالتري دارند. اين شاخق ساير شاخق

گااران آتي اين واحدها قارار   بايد مورد توجه سرمايه

هايي براي احداث اين واحدها انتخاا    گيرند و مکان

شود که در موقعيت بهتري قرار دارند. مسا لاً لوااظ   

ها و انتخا  مکاان مناساب باراي     کردن اين شاخق

تواند نقاي مط و   رديفي مي تخته احداث واحدهاي

در بازار رقابت و موفقيت شرکت ايفا کناد. از طارف   

ديگر انتخا  مکان  ير ع لي و ناااويي باراي ايان    

انعت ملکن است باعث اخاتالم در تولياد و حتاي    

 تعطي ي واحدها شود.
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