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1اؾتبزيبض گطٍُ التهبزوكبٍضظي ،زاًكگبُ ػلَم وكبٍضظي ٍ هٌبثغ طجيؼي گطگبى2 ،زاًكجَي وبضقٌبؾياضقس
فطآٍضزُّبي چٌسؾبظُ چَة ،زاًكگبُ ػلَم وكبٍضظي ٍ هٌبثغ طجيؼي گطگبى
تبضيد زضيبفت 89/2/8 :؛ تبضيد پصيطـ99/11/19 :

چکيده
1

ثب تَجِ ثِ وبضثطز هتٌَع ٍ ذهَنيبت هٌبؾت ضٍوف  HPLهبًٌس ظيجبيي ،همبٍهت هىبًيىي،
ػسمجصة آة ،ثربض آة ٍ همبٍهت زض ثطاثط هَاز قيويبيي ٍ حطاضتً ،يبظ ثِ ايي ضٍوف زض نٌبيغ
هرتلف ضٍ ثِ گؿتطـ ثَزُ ٍ تْيِ آى هَجت هوبًؼت اظ ذطٍج هجبلغ ظيبز اضظ هيقَز .اظ اييضٍ،
ثطضؾي هؼيبضّبي هؤثط تهوينگيطي زض ذهَل هىبىيبثي ثْيٌِ وبضذبًِ تَليس ضٍوف  HPLزض وكَض
زاضاي اّويت اؾت .اؾتبى گلؿتبى ثِػٌَاى يىي اظ اؾتبىّبي هؿتؼس زض ايي نٌؼت زض پػٍّف حبضط
اًتربة ٍ هؼيبضّبي تأثيطگصاض ثط اًتربة ثْيٌِ هحل اؾتمطاض ٍاحسّبي ضٍوف  HPLزض ايي اؾتبى
قٌبؾبيي ٍ زض چْبض گطٍُ ػوسُ «التهبزي»« ،ظيطؾبذتي»« ،اًؿبًي» ٍ «هَاز ٍ هحهَل» طجمِثٌسي
گطزيس .آهبض ٍ اطالػبت پيوبيكي هَضزًيبظ زض ؾبل  ،1388اظ وبضقٌبؾبى ،نبحجبى نٌؼت ٍ
نبحجٌظطاى زاًكگبّي اؾتبى جوغآٍضي قسٍ .ظىزّي ٍ ضتجِثٌسي هؼيبضّب ثب اؾتفبزُ اظ تىٌيه هٌؼطف
ٍ وبضثطزي تحليل ؾلؿلِ هطاتجي ( )AHP2زض هحيط ًطمافعاضي  Expert Choiceنَضت پصيطفت.
ًتبيج ًكبى زاز اظ هيبى  23هؼيبض قٌبؾبييقسُ هؤثط ثط هىبىيبثي وبضذبًِ ضٍوف  ،HPLهؼيبضّبي
ٍضؼيت نٌبيغ 3جبًجي ثب اذتهبل ضطيت ٍظًي  ،9/115ثبال ثَزى ظطفيت جصة ؾطهبيِگصاضي
)1- High Pressure decorative Laminates (HPL
)2- Analytical Hierarchy Processes (AHP
* هؿئَل هىبتجِbahmani1364@yahoo.com :
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( ،)9/995تؼساز ضلجب ٍ ثبظاض فطٍـ ( ٍ )9/988اطويٌبى اظ ػطضِ هبزُ اٍليِ ( ،)9/971ثِتطتيت زاضاي
اّويت هيثبقٌس .ضوي آًىِ ٍظى هؼيبضّبي انلي هَاز ٍ هحهَل ،ظيطؾبذتي ،التهبزي ٍ اًؿبًي،
ثِتطتيت  9/119 ٍ 9/268 ،9/283 ،9/339هحبؾجِ گطزيس.
ٍاصُّاي کليذي :هىبىيبثي ،نٌبيغ چَة ٍ وبغص ،ضٍوف  ،HPLتحليل ؾلؿلِ هطاتجي (،)AHP
اؾتبى گلؿتبى
هقدهه
ثب تَجِ ثِ آهبض هٌتكطُ ؾبظهبى ذَاض ٍ ثبض وكبٍضظي ٍ هطوع تجبضت ثييالوللي ،همبزيط ًئَپبى ٍ
ترتِفيجط ًيوِؾٌگيي )MDF( 1ثِػٌَاى زٍ هحهَل پُطوبضثطز زض نٌبيغ چَة ثب ضٍوفّبي ههٌَػي
ؾْن لبثلتَجْي اظ ثبظاض ايي نٌبيغ ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُاًس؛ ثِطَضي وِ زض ؾبل  ،2992اظ
هجوَع  85819819هيليَى هتطهىؼت تَليس جْبًي ترتِذطزُچَة 1554325 ،هيليَى هتطهىؼت
ثب هَاز ههٌَػي ضٍوف قسُ اؾت (ًجَيبىّ .)2994 ،نچٌيي ثط اؾبؼ آهبضّبي ايي ًْبزّب ،حجن
تَليس ترتِذطزُچَة ثب اًَاع ضٍوفّبي تعييٌي ٍ پالؾتيىي قبهل ضٍوفّبي پلياؾتط ،اوطيليىي،
 2PVC ٍ HPLاظ  1554325هتطهىؼت زض ؾبل  2992ثِ  1895432هتطهىؼت زض ؾبل 2997
افعايف يبفتِ اؾت .زض هَضز فطآٍضزُ ً MDFيع ،ايي هحهَل ثب ضٍوفّبي ههٌَػي هالهيٌِ ،فطهيىب
( ٍ )HPLپيٍيؾي ( 17564356 ،)PVCهتطهىؼت تَليس زض ؾبل  2992ثِ 43659821
هتطهىؼت زض ؾبل  2997ضؾيسُ اؾت وِ ضقس  29زضنسي ضا تجطثِ ًوَزُ اؾت .اظ ؾَي زيگط ،زض
ؾبل  ،2997حجن ول تَليس  MDFذبم (ثسٍى ضٍوف) زض جْبى 55 ،هيليَى هتطهىؼت ثَزُ وِ اظ
ايي هيعاى 43 ،هيليَى هتطهىؼت (هؼبزل  78زضنس) ثب اًَاع ههٌَػي ضٍوف قسُ اؾت .ضًٍس افعايف
تَليس  MDFضٍوفقسُ طي ؾبلّبي  2992تب  ،2997ثيبًگط افعايف ههطف ايي فطآٍضزُّب ثِ
ٍاؾطِ ظبّط ظيجب ٍ همبٍهتّبي هىبًيىي ٍ فيعيىي ثبالتط هيثبقس (لطثبًيٍالؼي ٍ ػعيعي.)2998 ،

)1- Medium Density Fiber (MDF
)2- Polyvinyl chloride (PVC
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جذٍل  -1هقاديز تَليذ  MDFتِصَرت خام ٍ رٍکصضذُ تا اًَاع رٍکصّاي هصٌَعي در کطَر (هتزهکعة)
1381

1382

1383

1384

1385

1386

ذبم

9

9

27999

35999

48219

89127

ضٍوفقسُ

9

9

6429

11573

59676

69989

هأذصٍ :ظاضت نٌبيغ ٍ هؼبزى (.)2997

ثط اؾبؼ آهبض ٍظاضت نٌبيغ ٍ هؼبزى ( ،)2997زض ايطاى ًيع تَليس فطآٍضزُّبي چوَثي ثوب ضٍووف
 HPLضٍ ثِ افعايف هيثبقس (جسٍلّبي  .)2 ٍ 1ايي زض حبلي اؾت ووِ ٍاحوسّبي تَليسوٌٌوسُ ايوي
هحهَل زض وكَض افعايف ًيبفتِ اؾت.
جذٍل  -2هقاديز تَليذ تختِ خزدُچَب تِصَرت خام ٍ رٍکصضذُ تا اًَاع رٍکصّاي هصٌَعي در کطَر (هتزهکعة)
1381

1382

1383

1384

1385

1386

ذبم

488452

599947

591289

589117

637941

718993

ضٍوفقسُ

18599

21599

35399

37599

123536

174359

هأذصٍ :ظاضت نٌبيغ ٍ هؼبزى ()2997

ضٍوفّبي ههٌَػي ثِ لحبظ ضًگً ،مف ٍ ضربهت ،اًَاع هتفبٍتي زاضًس .نفحبت
پَقفزازُقسُ ثِزليل اؾتفبزُ اظ هَاز حفبظتي ،ضًگ ٍ چؿت ضٍوفّبي ههٌَػي ،زض ثطاثط حطاضت
ٍ ضطَثت همبٍم هيثبقٌس .اظ اييضٍ ،ػوسُ وبضثطز ايي ضٍوفّب زض هَاضز ذبني اؾت وِ ًيبظهٌس زٍام
ثؿيبض ظيبز هيثبقسً .ىتِ لبثل تَجِ ايٌىِ ،زض هيبى ضٍوفّبي ههٌَػي HPL ،ؾْن ظيبزي اظ ثبظاض
ههطف ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت .ايي ضٍوف ،وبضثطز هتٌَػي زض زوَضاؾيَى زاذلي ،تجْيعات
آقپعذبًِ ،تجْيعات ٍضظقيٍ ،اگيّبي لطبض ٍ وبثيي َّاپيوب زاضز .زض فطآيٌس تكىيل  ،HPLاليِّبيي
ثب اليبف ؾلَلعي (وبغص) ثِ ضظيي فٌَليه آغكتِ گطزيسُ ٍ اليِ ؾلَلعي زيگط اقجبع قسُ زض ضظيي
هالهيي ثِػٌَاى تعييي ثط ضٍي آى لطاض هيگيطز .اليِّبي اقجبعقسُ زض پطؼّبي هرهَل ثب فكبض
تمطيجي ثبالتط اظ  9هگبپبؾىبل ٍ حطاضت  159ؾبًتيگطاز هتطاون هيقًَس (ًجَيبى.)2994 ،
ثب تَجِ ثِ هطبلت ثبال ،هيتَاى اؾتٌجبط ًوَز وِ زض ػهط حبضط ،ههبضف ًئَپبى ٍ  MDFذبم،
ؾيط ًعٍلي زاقتِ ٍ ههطف چٌيي هحهَالت ثبظاضپؿٌس ثب ضٍوف ههٌَػي ،ضٍ ثِ افعايف گصاضز .زض
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وكَض هب ًيع ثب تَجِ ثِ هحسٍز ثَزى هٌبثغ جٌگلي ٍ گًَِّبي ؾيلٌسضيه ثطاي اؾتفبزُ اظ ضٍوفّبي
طجيؼيً ،يبظ ثِ ضٍوفّبي ههٌَػي ثِػٌَاى يه هىوّل ثبظاض فطٍـ هحهَالت تَليسي وبضذبًِّبي
ترتِ ذطزُچَة ٍ  MDFثٍِيػُ زض اؾتبىّبي قوبلي (گيالى ،هبظًسضاى ٍ گلؿتبى) ثِ يه ًيبظ اؾبؾي
تجسيل قسُ اؾت.
جذٍل  -3ارسش دالري صادرات ٍ ٍاردات رٍکص  HPLدر ايزاى
1383

1384

1385

1386

1387

1388

نبزضات

9

9

13953

9

9

25698

ٍاضزات

9425459

19719229

19974977

15392271

1982829341

5378379

تطاظ

-9425459

-19719229

-19961924

-15392271

-1982829341

-5353762

ثبظضگبًي
هأذص :ازاضُ گوطن جوَْضي اؾالهي ايطاى ()2999

ثط اؾبؼ اطالػبت جسٍل ( ،)3ؾْن ثيكتط ههطف ضٍوف  HPLزض ايطاى اظ ططيك ٍاضزات تأهيي
هيقَز وِ ثِتجغ ذَزٍ ،اثؿتگي ٍ ذطٍج اضظ ضا ثِ زًجبل زاضز .ثسيْي اؾت ،زض نَضت احساث چٌيي
وبضذبًِّبيي زض زاذل ،ضوي اقتغبلظايي ،اضظـافعٍزُ اٍضاق فكطزُ چَثي ثب ضٍوف ههٌَػي وِ
ططفساضاى فطاٍاًي زاضز ،افعايف لبثلتَجْي ذَاّس يبفت .ثٌبثطايي ثب تَجِ ثِ ضًٍس ظهبًي هَجَز ٍ
چكناًساظ تَليس ٍ ًيبظ ههطفي آيٌسُ ،احساث ٍاحسّبي ضٍوف فطاٍضزُّبي ذبم چَثي ثِ ضطٍضتي
اجتٌبةًبپصيط هجسل قسُ اؾت .ثسيْي اؾت وِ اًجبم تهوينگيطيّبي والى هبًٌس هىبىيبثي (اًتربة
هحل ثْيٌِ) ٍاحسّبي هرتلف نٌؼتي زض ّط وكَضً ،يبظهٌس قٌبذت هؼيبضّبي هؤثط زض ايي ظهيٌِ زاضز
تب اظ اهىبًبت ٍ تَاًبييّبي هٌبطك هرتلف اؾتفبزُ نحيح ٍ هطلَثي ثِػول آيس (ػعيعي .)2992 ،اظ
اييضٍ ،قٌبؾبيي ٍ ضتجِثٌسي هؼيبضّبي هؤثط ثط احساث ٍاحسّبي نٌؼتي ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـّبي هؼتجط
ػلوي هيتَاًس ثِػٌَاى ضاٌّوبي هٌبؾت ثطًبهِضيعاى ٍ ؾطهبيِگصاضاى نٌبيغ ايي فطآٍضزُّبي اضظقوٌس
ثِقوبض آيس.
اظ جولِ هطبلؼبتي وِ زض ايي ظهيٌِ اًجبم قسُ اؾت هيتَاى ثِ تحميك ػعيعي ( )2992زض هَضز
تؼييي هؼيبضّبي هؤثط زض اًتربة هحل اؾتمطاض ٍاحسّبي ترتِچٌسال ٍ ضٍوف ثب اؾتفبزُ اظ تىٌيه
 AHPاقبضُ ًوَز .ثط اؾبؼ ًتبيج ،ظيطهؼيبضّبي ذطيس هبزُ اٍليِ ،اطويٌبى اظ ػطضِ ٍ ويفيت هبزُ اٍليِ
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ٍ هؼيبض تؿْيالت اػطبيي ،ثيكتطيي تأثيط ضا زض اًتربة هحل اؾتمطاض ٍاحسّبي ترتِچٌسال ٍ ضٍوف
زاضزّ .وچٌيي ػعيعي ( )2998هؼيبضّبي هؤثط ثط اًتربة هسيط تَليس نٌؼت هجلوبى وكَض ضا ثب اؾتفبزُ
اظ في تحليل ؾلؿلِ هطاتجي تؼييي ًوَز .ثط اؾبؼ يبفتِّب ،اظ هيبى  12هؼيبض هؤثط زض گعيٌف هسيط تَليس
ثطاي نٌؼت هجلوبى ،اّويتزّي ثِ آهَظـ ،فطاگيطي زاًف فٌّي تجطثي ،فطاگيطي زاًف فٌّي ًظطي،
اضتجبطبت اجتوبػي زاذلي ٍ هْبضتّبي جبًجي اظ اٍلَيت ثبالتطي ثطذَضزاضًس.
ثيبتوكىَلي ٍ ّوىبضاى ( ،)2998تأهيي هَاز اٍليِ ٍ تَؾؼِ نٌؼت چَة ٍ وبغص زض اؾتبى
ؾيؿتبى ٍ ثلَچؿتبى ضا ثب اؾتفبزُ اظ فطآيٌس تحليل ؾلؿلِ هطاتجي ثطضؾي وطزًس .آًْب زضيبفتٌس وِ ثط
اؾبؼ ًظطات وبضقٌبؾي ،اّويت هؼيبضّبي تأثيطگصاض ثط اًتربة وبضذبًِّبي چَة ٍ وبغص زض ايي
اؾتبى ،ثِتطتيت هؼيبضّبي لَاظم يسوي ،تؼساز ضلجب ٍ ٍضيؼت ثبظاض فطٍـ ،هؿبفت هجبظ ،زؾتطؾي
آؾبى ثِ هٌبثغ آة ،ضٍغيّب ٍ هَاز ههطفي تَليسيً ،طخ هبليبت ٍ ،ظطفيت جصة ؾطهبيِگصاضي
هيثبقس.
ّوچٌيي ،لطثبًيٍالؼي ٍ ػعيعي (ً ،)2998حَُ تأهيي هبزُ اٍليِ وبضذبًِ چَة ٍ وبغص گيالى
(چَوب) ضا ثب اؾتفبزُ اظ تىٌيه  AHPثطضؾي ًوَزًس .ثط اؾبؼ ًتبيج ،زض حبل حبضط ٍ زض قطايط
فؼلي (زاًف ،فٌبٍضي ،هْبضت ًيطٍي اًؿبًي ٍٍ ،)...اضزات ،هٌبؾتتطيي گعيٌِ تأهيي ثِهَلغ ،وبفي ٍ
اضظاى هَاز اٍليِ اؾت.
زض ذهَل ثْطُگيطي اظ ضٍـ  AHPزض فطآيٌسّبي تهوينگيطي زض ذبضج اظ وكَض هيتَاى ثِ
هطبلؼِ ليي ٍ ّوىبضاى ( )1996اقبضُ ًوَز .آًْب قبذمّبي هْن تأثيطگصاض زض اًتربة هحل وبضذبًِ
ترتِتطاقِ جْتزاض ضا ثطضؾي وطزًس .ثط اؾبؼ يبفتِّب ،اؾتوطاض ػطضِ هبزُ اٍليِ اّويت ٍيػُاي زض
اًتربة هحل وبضذبًِ زاضزّ .وچٌيي ثَضزٍضال ٍ اِغزِض ( )2993اظ ايي ضٍـ ثِهٌظَض هىبىيبثي
وبضذبًِّبي نٌؼت هجلوبى تطويِ اؾتفبزُ ًوَزًسً .تبيج پػٍّف آًْب ًكبى زاز ،ثِتطتيت اؾتبًجَل،
آًىبضا ،ويؿطي ،زًيعلي ٍ آزاًب ثِػٌَاى اٍلَيتّبي هىبًي احساث وبضذبًِّبي هجلوبى تطويِ هططح
هيثبقٌس.
زض ايي پػٍّف ،پؽ اظ قٌبؾبيي قبذمّبي هؤثط زض هىبىيبثي ٍاحسّبي ضٍوف  HPLاؾتبى
گلؿتبى ،ثِهٌظَض ضتجِثٌسي هؼيبضّبي ًبم ثطزُ ،اظ تىٌيه تحليل ؾلؿلِ هطاتجي اؾتفبزُ هيقَز .ضوي
آىوِ ايي پػٍّف زض پي آظهَى (اثجبت يب ضز) ايي فطضيِ اؾت وِ قبذم هبزُ اٍليِ ،هْنتطيي هؼيبض
زض هىبىيبثي ٍاحسّبي نٌؼتي ضٍوف  HPLاؾتبى گلؿتبى هيثبقس.
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هواد و روشها
زض ايي پػٍّف ،پؽ اظ اًجبم هطبلؼبت اؾٌبزي ٍ وتبثربًِاي ،اًجبم ههبحجِ ثب چٌس توي اظ اؾوبتيس
زاًكگبُ ،زاًفآهَذتگبى ٍ زاًكجَيبى تحهيالت تىويلي ػلَم نٌبيغ چوَة ٍ وبغوص ٍ چٌوس توي اظ
نبحجبى نٌبيغ زض اؾتبى گلؿتبى ،هؼيبضّبي تأثيطگصاض زض هىوبىيوبثي اؾوتمطاض وبضذبًوِ ضٍووف HPL

قٌبؾبيي گطزيس .ؾپؽ ،ايي هؼيبضّب زض چْبض گطٍُ ػوسُ «التهبزي»« ،ظيطؾبذتي»« ،اًؿبًي» ٍ «هَاز ٍ
هحهَل» گطٍُثٌسي گطزيس ٍ ثطاي ّط يه ،چٌس ظيطقبذم هطتجط زض ًظط گطفتِ قوس (قوىل  )1ووِ
ثِنَضت اجوبل ثِ آًْب ذَاّين پطزاذت:
اٍلَيتتٌذي ضاخصّاي هؤثز تز هکاىياتي کارخاًِ رٍکص

هَاد ٍ هحصَل

اًساًي

هَاد اٍليِ

هحصَل ًْايي

ضثکِ حول

رقثا

سزهايِگذاري

پيطيٌِ صٌعت

ٍجَد هزاکش آهَسضي

ًيزٍي کار هاّز تخصصي

تسْيالت رفاّي

ّشيٌِّا

هبزُ

اقتصادي
تسْيالت دٍلتي

ويفيت

سيزساختي

HPL

فبنلِ

نٌبيغ

ّعيٌِ ًيطٍي

تؿْيالت

اظ ثبظاض

جبًجي

وبض

اػطبيي

اٍليِ
اطويٌاى اس
عزضِ هادُ
اٍليِ

حجن

ذسهب

تاسار

ت

قيوت

هؼبفيتّبي
هبليبتي

سهيي

ّشيٌِ خزيذ هَاد

هقذار

اٍليِ
ّشيٌِ حول هَاد

هادُ
اٍليِ

ّشيٌِ خزيذ
هَاد اٍليِ

اٍليِ
ّشيٌِ حول

فاصلِ هحل

هحصَل

تأهيي تا
کارخاًِ

ّشيٌِ اًزصي
ٍ سَخت

ضکل  -1ضاخصّاي تأثيزگذار در اٍلَيتتٌذي ضاخصّاي هؤثز تز هکاىياتي کارخاًِ رٍکص .HPL
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هعيار اقتصادي :زاضاي ظيطهؼيبضّبي ّعيٌِّب هكتول ثط زؾتوعز ًيطٍي وبض ،اجبضُثْب ٍ ليوت ظهيي،
ّعيٌِ هبزُ اٍليِ (هجوَع ّعيٌِ ذطيس ٍ حول هَاز اٍليِ)ّ ،عيٌِ اًطغي (اًَاع ؾَذت ههطفي ًظيط
ثطق ،گبظ ٍ گبظٍييل) ٍ تؿْيالت (هؼبفيت ٍ يب ترفيف زض هبليبت ٍ ػَاضو ٍ ،تؿْيالت اػطبيي)
هيثبقس.
هعيار سيزساختي :اظ جولِ ظيطهؼيبضّبي ظيطؾبذتي هيتَاى ثِ هحسٍزُ هؿبفت هجبظ ،ؾَْلت
زؾتطؾي ثِ قجىِ حول ٍ ًمل ،تؼساز ضلجب ٍ ثبظاض فطٍـ ،ظطفيت جصة ؾطهبيِگصاضي ٍ پيكيٌِ
نٌؼت قبهل ذسهبت تؼويطاتي ٍ تحميمبتي ٍ ٍضؼيت نٌبيغ جبًجي اقبضُ ًوَز.
هعيار اًساًي :قبهل ظيطهؼيبضّبي ٍجَز هطاوع آهَظقيً ،يطٍي وبض هبّط ٍ ضفبُ پطؾٌل هيثبقس.
هعيار هَاد ٍ هحصَل :ظيطهؼيبضّبي هَاز اٍليِ قبهل ويفيت هبزُ اٍليِ ،اطويٌبى اظ ػطضِ هبزُ اٍليِ،
فبنلِ هحل تأهيي تب وبضذبًِ ٍ همساض ػطضِ هبزُ اٍليِ ٍ ،هحهَل ًْبيي قبهل ظطفيت ثبظاض ٍ فبنلِ
تب ثبظاض تب هطاوع ههطف اؾت.
پؽ اظ تطؾين زضذت ؾلؿلِ هطاتت هؼيبضّبي هصوَض ،پطؾكٌبهِاي ثِهٌظَض همبيؿِ ظٍجي
هؼيبضّبي انلي ٍ ظيطهؼيبضّب ٍ ،هيعاى تأثيطگصاضي (ٍظى) هؼيبضّب ططاحي گطزيس .آهبض ٍ اطالػبت
هَضز ًيبظ اظ پٌج ًفط اظ اؾبتيس ضقتِ نٌبيغ چَة ٍ وبغص زاًكگبُ ػلَم وكبٍضظي ٍ هٌبثغطجيؼي
گطگبىً 29 ،فط اظ زاًكجَيبى تحهيالت تىويلي نٌبيغ چَة ٍ وبغص ٍ ّوچٌيي پٌج ًفط اظ نبحجبى
نٌبيغ زض ثرف نٌبيغ چَة اؾتبى گلؿتبى جوغآٍضي گطزيسً .تبيج تَؾط ًطمافعاض Expert Choice

) (ECهَضز تجعيِ ٍ تحليل لطاض گطفت .آًگبُ ضطايت زضجِ اّويت هؿترطج اظ ًطمافعاض  ECثطاي ّط
يه اظ هؼيبضّب ٍ ظيطهؼيبضّب زض هحيط ٍ Excelاضز گطزيس ٍ ًوَزاضّبي هطثَطِ تطؾين قس .زض پبيبى،
ًتبيج هَضز تحليل لطاض گطفت.
تعييي درجِ اّويت ّزيك اس هعيارّا تا استفادُ اس تکٌيك تحليل سلسلِ هزاتثي ( :)AHPزض تؼييي
اٍلَيت گعيٌِّب ثِ ضٍـ ػلوي ،ايجبز هميبؼّبي اًساظُگيطي اظ اّويت ظيبزي ثطذَضزاض اؾت .ثب
تَجِ ثِ آًىِ زض زًيبي پيطاهَى اًؿبىٍ ،احسّبي ؾٌجف هرتلفي ثطاي اًساظُگيطي ٍيػگيّبي پسيسُّب
ٍجَز ًساقتِّ ،وچٌيي ثؿيبضي اظ ٍيػگيّب زض لبلت اػساز ٍ اضلبم ووّي ًويگٌجس ٍ ثِنَضت ويفي
ثيبى هيقًَس ،ثٌبثطايي تجسيل هؼيبضّبي ويفي ثِ ووّي (ػسزي)ً ،يبظهٌس اؾتفبزُ اظ ضٍـّبي قجِووّي
اؾت وِ زض ايي هيبى ،في تحليل ؾلؿلِ هطاتجي وبضثطزّبي فطاٍاًي زاضز .اظ ؾَي زيگط ،اًؼطبفپصيطي
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ايي ضٍـ زض ايجبز ايسُّبي هرتلف ٍ هٌظَض ًوَزى آًْب زض تهوينگيطي ًْبيي ٍ ثيبى اٍلَيتّب
هَجت گؿتطـ آى زض ػول گطزيسُ اؾت .ثِطَض ولّي چٌبًچِ ثرَاّين تحليل ؾلؿلِ هطاتجي ضا زض
يه ًگبُ ثطضؾي ًوبيين ،قبهل ؾبذت زضذت ؾلؿلِ هطاتجي ،همبيؿِّبي ظٍجي ،تطويت ٍظىّب،
تحليل حؿبؾيت ٍ ضتجِثٌسي هيثبقس .هسل فطآيٌس ؾلؿلِ هطاتجي ثب اؾتفبزُ اظ ًطمافعاض  ECاجطا
هيقَز .ايي ًطمافعاض زض تهوينّب ٍ پطٍغُّبي ثطًبهِضيعي زض ثيف اظ  29وكَض ثِوبض گطفتِ قسُ
اؾت (لطثبىًػاز.)2998 ،

نتايج
ٍظى هؼيبضّبي تأثيطگصاض ثط اًتربة احساث وبضذبًِ ضٍوف ً ٍ HPLتبيج حبنل اظ همبيؿِ ظٍجي
ثِزؾتآهسُ اظ ًظط ذجطگبى ٍ نبحتًظطاى ثرف نٌبيغ چَة اؾتبى گلؿتبى وِ ثب اؾتفبزُ اظ ًطمافعاض
 Expert Choiceهحبؾجِ گطزيسُ اؾت ،زض ايي ثرف اضائِ هيگطزز (قىلّبي  1تب ً .)12طخ
ؾبظگبضي وليِ هبتطيؽّبي همبيؿِ ظٍجي ووتط اظ  9/1اؾترطاج گطزيس وِ ًكبى اظ ثجبت هٌبؾت
همبيؿبت ظٍجي زاضز (لسؾيپَض.)2995 ،

ضکل  -2هياًگيي ٌّذسي هاتزيس هقايسِ سٍجي در سطَح هعيارّاي اصلي هکاىياتي.
0.52
0.5

0.46

امتیاس

0.48

0.44
0.42
مًاد ايلیٍ

محصًل وُایی

سِ مًاد ي
سیزشاخصيَای
محصًل سطَح هعيار هَاد ٍ هحصَل هکاىياتي.
سٍجي در
ضکل  -3هياًگيي ٌّذسي هاتزيس هقا
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0.5
0.4

0.2

امتیاس

0.3

0.1
0
فاصلٍ محل تأمیه تا مقدار عزضٍ مادٌ ايلیٍ

کیفیت مادٌ ايلیٍ

اطمیىان اس عزضٍ مادٌ
ايلیٍ

کارخاوٍ

ايلیٍ در سطَح هعيار هادُ اٍليِ هکاىياتي.
سٍجي
سیزشاخصيسِ
ضکل  -4هياًگيي ٌّذسي هاتزيس هقا
َای مادٌ
0.7
0.6
0.5
0.3

امتیاس

0.4
0.2
0.1
0
حجم باسار

فاصلٍ اس باسار

وُایی سطَح هعيار هحصَل ًْايي هکاىياتي.
محصًلي در
َای سٍج
سیزشاخصيسِ
ضکل  -5هياًگيي ٌّذسي هاتزيس هقا
0.35
0.3
0.25
0.2

امتیاس
0.15
0.1
0.05
0
محديدٌ مسافت سًُلت دستزسی تعداد رقبا ي باسار باال بًدن ظزفیت
مجاس

بٍ شبکٍ حمل ي

فزيش

پیشیىٍ صىعت

جذب سزمایٍ
گذاری

وقل

َای
سیزشاخص
سیزساختاریدر سطَح هعيار سيزساختاري هکاىياتي.
سِ سٍجي
هقاي
ضکل  -6هياًگيي ٌّذسي هاتزيس
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ضکل  -7هياًگيي ٌّذسي هاتزيس هقايسِ سٍجي در سطَح هعيار پيطيٌِ صٌعت هکاىياتي.

0.5
0.4

0.2

امتیاس

0.3

0.1
0
يجًد مزاکش آمًسشی

تسُیال ت سودگی

ویزيی کار ماَز

سِاوساوی
هقايَای
سیزشاخص
سٍجي در سطَح هعيار اًساًي هکاىياتي.
ضکل  -8هياًگيي ٌّذسي هاتزيس

0.7
0.6
0.5
0.3

امتیاس

0.4
0.2
0.1
0
تسُیالت ديلتی

َشیىٍ َا

اقتصادیي در سطَح هعيار اقتصادي هکاىياتي.
سیزشاخصهقايَایسِ سٍج
ضکل  -9هياًگيي ٌّذسي هاتزيس
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0.5
0.4

0.2

امتیاس

0.3

0.1
0
َشیىٍ سًخت

َشیىٍ ویزيی کار

مصزفی

َشیىٍ حمل

قیمت سمیه

َشیىٍ مادٌ ايلیٍ

محصًل

َشیىٍ َا
سٍجي در سطَح هعيار ّشيٌِّاي هکاىياتي.
َایسِ
سیزشاخصهقاي
ضکل  -11هياًگيي ٌّذسي هاتزيس

ضکل  -11هياًگيي ٌّذسي هاتزيس هقايسِ سٍجي در سطَح هعيار ّشيٌِ هادُاٍليِ هکاىياتي.
0.53
0.52

0.49
0.48
0.47

امتیاس

0.51
0.5

0.46
0.45
معافیت مالیاتی

تسُیالت اعطایی

ديلتی
تسُیالت
در سطَح هعيار تسْيالت دٍلتي هکاىياتي.
سٍجي
َایسِ
سیزشاخصهقاي
ضکل  -12هياًگيي ٌّذسي هاتزيس
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َشیىٍ سًخت مصزفی
َشیىٍ حمل محصًل
َشیىٍ ویزيی کار
محديدٌ مسافت مجاس
فاصلٍ محل تدمیه تا کارخاوٍ
خدمات تعمیزاتی ي تحقیقاتی
يجًد مزاکش آمًسشی
َشیىٍ حمل مادٌ ايلیٍ
مقدار عزصٍ مادٌ ايلیٍ
سًُلت دستزسی بٍ شبکٍ حمل ي وقل

تسُیالت سودگی
فاصلٍ اس باسار
َشیىٍ خزید مادٌ ايلیٍ
ویزيی مکار ماَز
کیفیت مادٌ ايلیٍ
تسُیالت ديلتی
معافیت مالیاتی
حجم باسار
اطمیىان اس عزضٍ مادئٍ ايلیٍ
تعداد رقبا ي باسار فزيش
باال بًدن ظزفیت جذب سزمایٍ گذاری
يضعیت صىایع جاوبی
0.14

0.12

0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

0

امتیاس

ضکل ٍ -13سى ًْايي سيزهعيارّاي تأثيزگذار تز هکاىياتي استقزار ٍاحذ رٍکص HPL
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بحث و نتيجهگيري
ثب تَجِ ثِ آًىِ ًطخ ًبؾبظگبضي ووتط اظ  9/1حبنل گطزيس ،هيتَاى اؾتٌجبط ًوَز وِ ًتبيج اظ
ثجبت لبثللجَلي ثطذَضزاض هيثبقٌسّ .وچٌيي ،ثطاؾبؼ ٍظىّبي اّويت قبذمّب ٍ ظيطقبذمّب
هالحظِ هيگطزز وِ قبذم انلي هَاز اٍليِ ٍ هحهَل ثب ثبالتطيي اضظـ ٍظًيً ،ؿجت ثِ ؾبيط
ظيطقبذمّب ثطتطي زاضز وِ ثيبًگط اّويت ثبالي آى زض تهوينگيطي ثطاي اًتربة هحل وبضذبًِ
ضٍوف  HPLهيثبقس.
اظ هيبى چْبض هؼيبض انلي قٌبؾبييقسُ ،قبذم «هَاز ٍ هحهَل» ثب اذتهبل ٍظى  9/339زض
همبيؿِ ثب ؾبيط هؼيبضّب (ظيطؾبذتي ( ،)9/283التهبزي ( ٍ ،)9/268اًؿبًي ( ،))9/119اظ اٍلَيت
ثبالتطي ثطذَضزاض اؾت .ايي زض حبلي اؾت وِ هطبلؼبت زضيجبًي ( ،)2919ثيبتوكىَلي ٍ ّوىبضاى
( ،)2998ػعيعي ( ٍ ،)2992ليي ٍ ّوىبضاى ( ،)1996هؼيبض هبزُ اٍليِ ضا ثباّويتتط زاًؿتِاًس.
قبذم ظيطؾبذتي ًيع زض اٍلَيت زٍم وبضقٌبؾبى لطاض زاضز وِ ثيبًگط اّويت ثبالي ػَاهلي هبًٌس
قجىِ حول ٍ ًمل هٌطمِ ،چگًَگي ثطذَضز نٌبيغ ضليت ثطاي احساث ٍاحسّبي جسيس ٍ ّوچٌيي
پيكيٌِ نٌؼتي هيثبقس.
اظ هيبى  23هؼيبض هؤثط ثط اًتربة هحل اؾتمطاض وبضذبًِ ضٍوف  ،HPLهؼيبضّبي ٍضؼيت نٌبيغ
جبًجي ( ،)9/115ثبال ثَزى ظطفيت جصة ؾطهبيِگصاضي ( ،)9/995تؼساز ضلجب ٍ ثبظاض فطٍـ
( ٍ )9/988اطويٌبى اظ ػطضِ هبزُ اٍليِ ( ،)9/971ثِتطتيت زض اٍلَيتّبي ثبالتط اًتربة ثْيٌِ هحل
اؾتمطاض وبضذبًِ ضٍوف  HPLزض اؾتبى گلؿتبى ثطذَضزاضًس (قىل  .)13اظ ػلل ػوسُ ثبال ثَزى زضجِ
اّويت هؼيبضّبي ٍضؼيت نٌبيغ جبًجي ٍ اطويٌبى اظ ػطضِ هبزُ اٍليِ هيتَاى ثِ ٍاثؿتِ ثَزى ايي
نٌؼت ثِ نٌؼت ًئَپبى ٍ ترتِ فيجط ٍ وبغصؾبظي اقبضُ ًوَز.
اظ ؾَي زيگط ،زض ظيطقبذم ّعيٌِّب هكتول ثط ّعيٌِّبي هَاز اٍليِ ٍ هحهَل (ذطيس هَاز
اٍليِ ،اًجبضزاضي ٍ حول ٍ ًمل هَاز اٍليِ ٍ هحهَل)ً ،يطٍي وبض ،ليوت ظهيي ٍ ّعيٌِ ًْبزُ اًطغي ٍ
ؾَذت ثِذهَل پؽ اظ اجطاي ططح ّسفوٌسي يبضاًِّب (حصف توبم ٍ يب ثركي اظ يبضاًِ اًطغي) وِ
زاضاي اّويت ثيكتطي قسُ اؾت ،هيثبقس (زضيجبًي .)2919 ،ثٌبثطايي زض قطايط وًٌَيّ ،نظهبى ثب
تكسيس تحطينّبي ثييالوللي ٍ اجطاي ططح ّسفوٌسؾبظي يبضاًِ حبهلّبي اًطغي ،ثِتجغ آى قبّس
افعايف ثْبي اًطغي ،ثبال ضفتي ليوت توبمقسُ هحهَالت ٍ افعايف ؾْن ايي ًْبزُ اضظقوٌس زض ّعيٌِ
تَليس ثَزُاين .زض ايي ٍضؼيت ،نٌبيؼي تَاى ضلبثت ذَاٌّس زاقت وِ اؾتفبزُ ثْيٌِتطي اظ ًْبزُ
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اضظقوٌس اًطغي زاقتِ ثبقٌس .ثٌبثطايي زؾتطؾي ثِ اًطغيّبي جبيگعيي ٍ اضظاى زض هىبىيبثي وبضذبًِ
ضٍوف ّ HPLوچٌبى ثِػٌَاى ػبهلي تأثيطگصاض هططح هيثبقس.
شوط ايي ًىتِ ضطٍضي اؾت وِ ظًجيطُ تأهيي ػطضِ ًيع اظ ظيطقبذمّبي تأثيطگصاض ثط هىبىيبثي
وبضذبًِ ضٍوف  HPLثِقوبض هيآيس .چطا وِ ثط اؾبؼ انَل التهبزي ٍ ثبظاضيبثي ،اظ تأهيي ًْبزُّب تب
ػطضِ ٍ فطٍـ هحهَل ًْبيي هيثبيؿت زض هطبلؼبت هىبىيبثي هسًظط لطاض گيطز .زض ايي قطايط،
نٌبيؼي لبزض ثِ ثمب زض ثبظاض ذَاٌّس ثَز وِ ػطضِ وبفي ٍ ثِهَلغ ًْبزُّب ضا زاضا ثَزُ ٍ ثبظاض
هحهَالت تَليسي آًْب هكرم ،هؿتوط ٍ اظ ثجبت ثيكتطي ثطذَضزاض ثبقس.
زض هجوَع هيتَاى اؾتسالل ًوَز وِ هؼيبض التهبزي ّوَاضُ يىي اظ ػَاهل هْن زض هىبىيبثي
اؾتمطاض ٍاحسّب هحؿَة هيقَز .تَجِ ثِ تؿْيالت اػطبيي (هبًٌس اػطبي ٍامّبي ونثْطُ) ،ترفيفّب
ٍ هؼبفيتّبي هبليبت ٍ ػَاضو اظ ًىبت ٍيػُاي اؾت وِ زٍلتوطزاى هيثبيؿت ثب ؾبظ ٍ وبضّبيي زض
حوبيت اظ ؾطهبيِگصاضاى زاذلي گبم ثطزاضًس تب ثب تَليس ايي هحهَل زض وكَض ،ضوي تأهيي ًيبظ
زاذلي ،اظ ططيك نبزضات ،ثِ التهبز ٍ تجبضت ذبضجي اّتوبم ٍضظًس .ثطاي ًوًَِ ،جْت احساث ٍاحس
تَليسي ،ثركي اظ هبقييآالت اظ ذبضج تأهيي هيقَز .ايي هبقييآالت پؽ اظ آظهَىّبي اٍليِ ٍ
ضػبيت اؾتبًساضزّبي فٌي ،اظ ططيك گوطن ٍاضز وكَض ذَاٌّس قس .تؼطفِّبي ٍاضزاتي ٍ ػَاضو
گوطوي وِ زض حبل حبضط ثطاي اييگًَِ هبقييآالت ٍضغ قسُ اؾت ،حسٍز  19زضنس ثْبي
هبقييآالت ٍاضزاتي هيثبقس وِ هجبلغ لبثل تَجْي ذَاّس ثَز .اظ ؾَي زيگطّ ،ط ٍاحس تَليسي وِ
هحهَالتف ضا نبزض هيًوبيس ًيع هلعم ثِ پطزاذت حمَق گوطوي هيثبقٌس وِ ايي اهط هَجت وبّف
اًگيعُ ؾطهبيِگصاضاى زض نٌبيغ زاذلي قسُ ٍ ثطاي ؾطهبيِگصاضاى ػطنِ نٌؼت ،پيف اظ اًتربة هىبى
اؾتمطاض وبضذبًِ اظ اّويت ٍيػُاي ثطذَضزاض اؾت .ليىي ثِضغن آًىِ طي ؾبلّبي اذيط ،ثِهٌظَض
تطغيت تَليسوٌٌسگبى زاذلي ثِ اهط نبزضات ،هكَقّبيي تهَيت ٍ اجطايي قسُ اؾت وِ اًتظبض
افعايف حجن نبزضات ضا ثِ زًجبل زاضز ،ليىي ،اجطاييقسى ططح ّسفوٌسي يبضاًِّب ٍ حصف يبضاًِ
حبهلّبي اًطغي ثٍِيػُ زض ٍاحسّبي ذسهبتي ٍ گؿتطـ تحطينّبي ثييالوللي زض تجبضت هَاز اٍليِ
ٍ هحهَالت ًْبيي ،فطؾَزگي هبقييآالت هَجَز ٍ هْبضت ًبوبفي ًيطٍي وبض ،ؾجت وبّف ويفيت
زض همبيؿِ ثب اؾتبًساضّبي ضٍ ثِ ضقس ثييالوللي ،افعايف ثْبي توبمقسُ هحهَالت ٍ زض ًْبيت وبّف
اًگيعُ ؾطهبيِگصاضي زض احساث ٍاحسّبي جسيس ٍ ًَؾبظي نٌبيغ هَجَز اظ ؾَي ؾطهبيِگصاضاى قسُ
اؾت وِ ًيبظهٌس ػعم جسي ٍ حوبيت زٍلت ٍ ثرف تؼبٍى اظ ايي نٌبيغ هيثبقس.
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Abstract
Regarding to various applications and adequate characteristics of HPL veneer
such as beauty, mechanical strengh, un-absorption of water and vapor, as well as
chemical and thermal resistances, the need to this veneer has been developed in
different industries and local production make possible exchange saving.
Therefore, investigating the effective criteria on optimal site-locating of HPL
veneer factories has been important. For this study, the Golestan province was
selected as one of talented provinces in wood industry. The effective criteria on
HPL veneer site-location has been recognized and classified into "Economics",
"Substructure", "Humanity" and "Materials and product" groups. The survey data
has been gathered from experts, industry holders and academic connoisseurs in
2009. Weighting and ranking of measures has been conducted using flexible and
practical AHP technique and the Expert Choice software. The results revealed that
among 23 investigated effective criteria for site selection of HPL veneer the score
of factories, the status of lateral industries with the score of 0.115, high capacity of
investment absorption (0.095), number of competitors and sale markets (0.088),
and assurance in supplying raw materials (0.071) were selected as priorities. By the
way, the weights of materials-product, substructure, economic, and humanity
criteria were derived as 0.339, 0.283, 0.268 and 0.110, respectively.
Keywords: Site Selection; Wood and Paper Industry; HPL Veneer; Analytical
Hierarchy Process (AHP); Golestan Province.1
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