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 چكیده

گيری در زمينه گززين   های مؤثر بر تصميمبندی شاخصشناسايی و اولويت

هزای  كنی با استفاده از كورهبهترين مکان برای احداث واحدهای چوب خشک

ها . برای اين منظور پس از بررسیخورشيدی در ايران هدف اين بررسی است

گيری های صورت گرفته، بيست و پنج شاخص تأثيرگذار بر تصميمو مصاحبه

بندی شدند. سلسله مراتب اين ياد شده شناسايی و در پنج گروه اصلی تقسيم

ها طرح و درجه اهميت هر يک از آنهزا بزا دريافزت نظزر كارشناسزان      شاخص

كنزی و تجزيزه و تیليزن آنهزا بزا      خشکخبره در بخ  صنايع چوب و چوب 

استفاده از روش تیلين سلسله مراتبی تعيين شد. نتزايج ايزن تیقيزش نشزان     

هزای ميزاننين دمزای هزوا اميززان انزر ی       دهد كه به ترتيزب زيرشزاخص  می

دريافتی از خورشيد(، تسهيالت اعطايی، حجزم بزازار، دسترسزی نيزروی كزار      

 .ها قرار دارندزمره باالترين اولويتمتخصص و هزينه خريد ماده اوليه، در 

كنزی  چزوب خشزک  يزابی، تیليزن سلسزله مراتبزی،     : مکزان واژگان کلیدی

 بندیها، اولويت، شاخصخورشيدی

 

 *1مجید عزيزی

2رضا دهقانسید علي
 

 3نعمت اهلل محبي

 

دانشجوی 9 دانشجوی كارشناسی ارشد و2دانشيار، 2

نشناه دكتری گروه علوم و صنايع چوب و كاغذ دا

 تهران 

 

 مسئول مکاتبات: 
mazizi@ut.ac.ir 

 29/22/2930تاريخ دريافت: 

 27/22/2932تاريخ پذيرش: 

 

 مقدمه
 Walkerمکززان بهينززه   گزززين در مززورد  (2002ا

بززرای تاسززيس يززک كارخانززه چززوب بززری در كتززابی بززا   

عنوان تبدين اوليه چزوب، ايزن چنزين بيزان كزرده اسزت       

كززه بهتززرين نقطززه، مکززانی اسززت كززه نزديززک بززه منبززع 

راه آهززن باشززد تززا  مززاده اوليززه يززا در مسززير رودخانززه و 

های حمن و نقزن گزرده بينزه بزه كمتزرين برسزد و       هزينه

اگزر مزاده اوليززه آن از خزارك از كشزور تززامين مزی شززود،      

 بايسززت نزديززک بززه بنززدر يززا مبززادی وارداتززی باشززد  مززی

در (، 2009و همکزززاران ا Hosun. از سزززويی دينزززر [2]

بزازار، میصزول و مکزان     گززين  تیقيش خزود بزا عنزوان    

كننزد كزه بهتزرين مکزان بزرای احزداث       ان مزی رقابتی بيز 

كارخانززه، میلززی اسززت كززه از نظززر ميزززان تسززهيالت     

. از سززويی [2] اعطززايی ویززعيت بهتززری داشززته باشززد  

انززر ی خورشززيد يکززی از منززابع تززامين انززر ی راينززان،   

ی مخززرب زيسززت میيطززی  هززا پززاو و بززدون اثرگززذاری 

هززای گونززاگون مززورد    اسززت كززه از ديربززاز بززه روش   

در اثزر تزاب  خورشزيد     .بشزر قزرار گرفتزه اسزت     استفاده

تزوان انزر ی مزورد نيزاز يزک سزده        به مدت چهن روز، می

را ذخيززره نمززود. بنززابراين بززا بززه كززارگيری متمركززز      

تزوان تزا حزدودی از ايزن      كنندگان اشعه خورشزيدی مزی  

پايزان، پزاو و راينزان اسزتفاده كزرد و تزا        منبع انر ی بزی 

هززای فسززيلی   حززد بسززيار زيززادی در مصززرف سززوخت   
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تزا   22كشزور ايزران در بزين مزدارهای      .جويی نمزود صرفه

درجزززه عزززری شزززمالی قزززرار گرفتزززه اسزززت و در   00

ای واقززع شززده كززه بززه لیززان دريافززت انززر ی     منطقززه

هززا  خورشززيدی در بززين نقززا  جهززان در بززاالترين رده   

قززرار دارد. ميزززان تززاب  خورشززيدی در ايززران بززين      

رمربززع در سززال كيلززووات سززاعت بززر مت 2200تززا  2000

بززرآورد شززده اسززت، كززه البتززه بززاالتر از ميزززان ميززاننين 

جهانی اسزت. در ايزران بزه طزور ميزاننين سزاليانه بزي         

روز آفتززابی گزززارش شززده اسززت كززه بسززيار قابززن  200از 

ی ممکزن و ارزشزمند   هزا  . يکزی از كزاربرد  [9] توجه است

انززر ی خورشززيدی كززاربرد آن در صززنايع چززوب، سززاخت 

در كنززی خورشززيدی اسززت.   خشززکبهززای چززو  كززوره

طزور مسزتقيم و يزا غيزر     ه هزای خورشزيدی بز    كزن خشک

خشززک نمززودن مززواد  بززرایمسززتقيم از انززر ی خورشززيد 

در عززين حززال كززه در ايززن روش    ؛شززود اسززتفاده مززی 

بزه   كنتزرل شزده  هزوا نيزز بزه صزورت طبيعزی يزا       جريان 

منجززر بززه شززتاب   جابززه جززايی رطوبززت كمززک نمززوده، 

از سززويی  .يززز  مززی شززودچززوب نخشززک شززدن  فرآينززد

دينزززر، يکزززی از مسزززارن مهزززم و راهبزززردی در مقولزززه 

احززداث يززک واحززد توليززدی، گزززين  بهتززرين مکززان    

زمينززه سززاز كززه توجززه بززه آن بززرای تاسززيس آن اسززت 

ارارززه  ،هززا كززاه  هزينززه بهينززه از مواداوليززه،   اسززتفاده

بززه مشززتريان، در دسززت  تززر عادالنززهبززا بهززای خززدمات 

در نهايززت و ی هززدف هززا بززازار زبيشززترين سززهم اگززرفتن 

در راهبززردی رقززابتی و  نسززبی یهززا دسززتيابی بززه مزيززت

برخززی  ،. در هركشززورشززود مززی دينززر رقيبززانمقايسززه بززا 

هززا و منززاطش بززه لیززان برخززورداری از امکانززات،  اسززتان

هززا و فرصززت بززازار، بززرای ايجززاد يززک صززنعت  زيرسززاخت

منزاطش برتززری دارنزد و بزر ايززن    دينزر  خزا  نسزبت بززه   

ی علمزی و دقيزش   هزا  بايسزت بزا اسزتفاده از روش   مزی ه پاي

منززاطش گزززين  بنززدی و اقززدام بززه شناسززايی، اولويززت 

بززرای احززداث واحززد توليززدی  ی نسززبی هززا مزيززتدارای 

در آغززاز . بززرای تززامين ايززن هززدف  [0] مززوردنظر نمززود

يززابی هززای مهززم و تاثيرگززذار بززر مکززان   بايززد شززاخص 

ر يزک از  صنعت مورد نظزر شناسزايی و درجزه اهميزت هز     

آنهززا تعيززين شززود. در ايززن مطالعززه شناسززايی و ارزيززابی  

يززابی بهينززه اسززتقرار   هززای تاثيرگززذار بززر مکززان  مولفززه

كنززی خورشززيدی در ايززران، بززا خشززکهززای چززوبكززوره

گيزری گروهزی بزه اجزرا درآمزده      استفاده از روش تصزميم 

يززابی واحززدهای صززنايع چززوب و اسززت. در زمينززه مکززان

صززورت زيززر شززرح مختلفززی بززه كاغزذ تززاكنون تیقيقززاتی 

بزززرای (، 2330و همکزززاران ا Michael :گرفتزززه اسزززت 

ی هززا يززابی تاسززيس كارخانززه ی مکززانهززا تعيززين شززاخص

كابينزت، مبلمزان و غيزره    ماننزد  میصوالت نهزايی چزوبی   

شززاخص تززاثير گززذار را مززورد ارزيززابی قززرار داده و     92

ی هززا را بززه ترتيززب هزينززه هززا تززرين ايززن شززاخص مهززم

نی، خريززد مززاده اوليززه و ماليززات تجهيزززات  نيززروی انسززا

 AHP. بززا اسززتفاده از روش  [2] شناسززايی نمززوده اسززت 

بهتززرين مکززان بززرای احززداث  گزززين  بززه شناسززايی و 

پرداختنزد و بزا اولويزت     كارخانه توليزد مبلمزان در تركيزه   

جمعيززت شززهری  ماننززد هززايی بخشززيدن  بززه شززاخص 

رشززد جمعيززت و آسززانی حمززن و  شززتاب احجززم بززازار(، 

منززاطش، شززهر اسززتانبول را   دينززر قززن میصززول بززه   ن

ی جديززد هززا مناسززب تززرين مکززان بززرای احززداث واحززد  

. در زمينززه ارزيززابی  [2] توليززد مبلمززان اعززالم نمودنززد  

يززابی كارخانززه توليززد هززای تاثيرگززذار بززر مکززان شززاخص

دهزززد كزززه مبلمزززان چزززوبی در كشزززور  نشزززان مزززی  

هززای حجززم بززازار، هزينززه خريززد مززاده اوليززه،     شززاخص

هيالت اعطززايی، نيززروی كززار مززاهر و هزينززه نيززروی  تسزز

. [7] هززا قززرار دارنززدكززار بززه ترتيززب در بززاالترين اولويززت

گزززين  هززای مهززم تاثيرگززذار در فرآينززد  نيززز شززاخص

دار را، قابليززت مکززان كارخانززه توليززد تختززه تراشززه جهززت

دسترسززی بززه مززاده اوليززه، حمززن و نقززن، دسترسززی بززه  

هززای انززه، هزينززه نيززروی كززار مناسززب، کرفيززت كارخ  

بزززازار و ی هزززا مالحظزززهتوليزززد، امکزززان سزززودآوری،  

. [0] گززذاری تعيززين كردنززد  هززای سززرمايه نيازمنززدی

مکززان يززابی بهينززه بززرای توسززعه صززنعت چززوب و كاغززذ 

در اسززتان سيسززتان و بلوچسززتان را بززا اسززتفاده از روش  

 فرآيند تیلين سلسله مراتبزی مزورد بررسزی قزرار دادنزد.     

نشزان داد كزه در اسزتان سيسزتان      نتايج تیقيزش ايشزان  

و بلوچستان بزه ترتيزب شزهرهای زاهزدان، چابهزار، زابزن       

و ايززرا نشززهر بززرای احززداث كارخانززه چززوب و كاغززذ در   

تمركزززز گززززين  دليزززن ايزززن  .اولويزززت قزززرار دارنزززد

جمعيت،شبکه حمن و نقزن و بزازار مصزرف عنزوان شزده      

 هزززززای تزززززرين شزززززاخص  مهزززززم  .[3] اسزززززت

 ی كارخانزززززززه يزززززززاب تاثيرگزززززززذار در مکزززززززان 
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در اسزززتان گلسزززتان را اطمينزززان از عریزززه    2افدیام

مززاده اوليززه، تسززهيالت اعطززايی، خسززارت كمتززر بززه      

 میيط زيست و هزينزه خريزد مزاده اوليزه معرفزی كردنزد      

ی تاثيرگززذار در مکززان هززا . نيززز مهمتززرين شززاخص[20]

در اسزتان گلسزتان   ای  كننزره يابی كارخانزه توليزد كاغزذ    

تززأمين كاغززذ باطلززه، اطمينززان از  را بززه ترتيززب هزينززه  

عریززه كاغززذ باطلززه، دسترسززی بززه منززابع آب و ميزززان   

. بززا ارزيززابی  [22] عریززه كاغززذ باطلززه عنززوان كردنززد   

يزززابی واحزززدهای  هزززای تاثيرگزززذار و مکزززان شزززاخص

، BOCRسززاختار پايززه كنززی در كشززور بززر خشززک چززوب

، تهززران و قززم را جزززو   هززای مازنززدران، گززيالن   اسززتان

داث واحززدهای جديززد ايززن صززنعت    ی احززهززا اولويززت

نزديکزی بزه مزواد    هزا   گززين  معرفی كردنزد. دليزن ايزن    

 اوليززه، هزينززه حمززن و نقززن و بززازار فززروش عنززوان شززده

 .[22]است 

تزرين   تیقيش با هدف پاسخ به اين پرس  كزه مهزم  ين ا

يابی بهينه استقرار واحزدهای   گذار بر مکانهای تاثيرشاخص

ند و با اين فری ا ن كدامكنی خورشيدی در ايراچوب خشک

دمای هوا اميزان انزر ی دريزافتی از   مياننين كه فاكتورهای 

و بارنزدگی و حجزم بزازار جززو      بودن خورشيد(، ميزان ابری

 باشند تدوين و اجرا شده است.ها میترين شاخص مهم

 

 ها مواد و روش
 در ايزززن تیقيزززش از روش فرآينزززد تیليزززن سلسزززله 

 2مراتبی
(AHP)   ی هزا  ارزيزابی اهميزت شزاخص   به منظور

يزابی بهينزه اسزتقرار واحزدهای چزوب       گذار بر مکزان تاثير

گزام  خشک كنزی خورشزيدی در ايزران اسزتفاده شزد. در      

تاثيرگزذار، پزس از   های شاخصبه منظور شناسايی  نخست

نظرهزای  های اوليه و مطالعه كامن پيشينه پژوه ، بررسی

متخصصزان و  دانشناه و استادان جمعی از صاحبان صنايع، 

كارشناسان مرتبط با صنعت چوب در مورد مویوع تیقيش 

شزاخص و   02شد. در نتيجزه اجزرای ايزن مرحلزه     گرفته 

اشاخص اصلی( مواد و  زيرشاخص شناسايی و در پنج گروه

، نيروی انسانی، اقتصادی، و قوانين و ها میصول، زيرساخت

های تاثيرگذار، مقررات تقسيم شدند. پس از تعيين شاخص

هزا بزه   گيری اسلسله مراتزب( ايزن شزاخص   خوشه تصميم

ترسزيم شزد.    2 شزکن برابر های مربوطه همراه زير شاخص

هزا  ها و زير شاخصمقايسه دو به دويی شاخصبرای سپس 

بندی و تعيين درجه اهميت هر يک از آنها، با هدف اولويت

نفزززر از كارشناسزززان  20ای تزززدوين و بزززين پرسشزززنامه

ن و متخصصززان بززا تجربززه در صززنعت دانشززناهی و مززديرا

از اجرای بدست آمده خشک كردن چوب توزيع شد. نتايج 

 افزززار اكسززپرت چززويس هززا بززا اسززتفاده از نززرمپرسشززنامه

(Expert Choise)    پززردازش و ارزش وزنززی هززر يززک از

 22 .(9اشکن  ها تعيين شدشاخصها و زيرشاخص

 

 نتايج
ين ارزش نتايج  بدست آمده از تیقيش كزه شزامن تعيز   

بندی آنها است در و اولويت ها ها، زير شاخصوزنی شاخص

ارايه شزده اسزت. نتزايج بدسزت آمزده از       2و  2ی ها شکن

هززا نشززان داد كززه از ننززاه كارشناسززان و ارزيززابی شززاخص

كنزی، مهزم تزرين     ركزاران صزنعت چزوب خشزک    انددست

گذار بزر گززين  بهينزه مکزان اسزتقرار      های تاثيرشاخص

كنی خورشيدی در ايران به ترتيزب   ب خشکواحدهای چو

ی اقتصزادی بزا   هزا  ، عامنها اهميت عبارت اند از زيرساخت

ی فنزی و  هزا  وزن و اهميت بزاال و مزواد و میصزول، عامزن    

نيززروی انسززانی و در نهايززت قززوانين و مقززررات بززا وزن و  

 Saatyكزه توسزط    AHPبر پايه اصول روش  اهميت كمتر.

شزززده، نسزززبت  مبزززدع ايزززن روش مشزززخص  ( 2000ا

. با توجزه بزه   [29] باشد 0.2كلی بايد كمتر از  9ناسازگاری

هزا  نتايج به دست آمده  نسبت ناسزازگاری كلزی مزاتريس   

دهنزده ثبزات و سزازگاری بزاالی     باشد كه نشزان می 02/0

 باشد.نتايج می

اين نتايج همچنين نشان داد كه دو زير شزاخص ميزاننين   

از خورشزيد در هزر    دمای هزوا اميزاننين انزر ی دريزافتی    

ی كم بهزره  ها اوام منطقه( در كنار حجم تسهيالت اعطايی

و بلند مدت( به ترتيزب از بيشزترين وزن و اهميزت بزرای     

گزين  مکان تاسيس واحد چوب خشک كنی خورشزيدی  

قرار دارند. هرچند كه در مراتب بعزدی سزه زيزر شزاخص     

ا حجم بازار، نيروی كار و هزينزه خريزد مزواد اوليزه نيزز بز      

ی ناچيز  و نيز دو زير شاخص ميزان ابری بودن و ها تفاوت

مياننين رطوبت نسبی هوای منطقه نيزز در ايزن گززين     

 دارای وزن و اهميت بااليی هستند.

                                                 
1 Medium Density Fiber Board    
2 Analytical Hierarchy Process 
3 Inconsistency Ratio 
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 گیریح نخست درختواره تصمیمهای سطارزش وزني شاخص -2شكل 

 

ها و اولويت بندی آنهاارزش وزني نهايي زير شاخص -3شكل 
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 بحث و نتیجه گیری
هزای ميزاننين دمزای    دهد كه زيرمعيارنتايج نشان می

هوا اميزان انر ی دريافتی از خورشيد(، تسهيالت اعطزايی،  

حجم بازار، دسترسی نيروی كار متخصزص، هزينزه خريزد    

و بارندگی و مياننين رطوبت  بودن و ميزان ابری ماده اوليه

هزا قزرار دارنزد.    نسبی منطقه به ترتيب در باالترين اولويت

ها و دالين اثباتی دال بر درستی و نادرستی گزين  اولويت

توان به ترتيب ها را میباال بودن درجه اهميت اين شاخص

 زير تشريح نمود:

فتي از )میوزان انورژی دريوا    میانگین دمای هووا 

 خورشید(

 الکتزرو  امزواك  انزر ی  ميززان  از اسزت  عبارت تابندگی

 در كزه  زمزان  واحزد  در سزطح  واحد به رسيده مغناطيسی

 .شد می برده ( نامfluxبه عنوان شار ا آن از گذشته

های  برنامه جهان كه در فرصتی استانر ی خورشيدی 

وجود دارد. بايد توجه  ها ای برای توسعه كاربرد آن گسترده

انر ی خورشيد، در واقع  كاربردريزی برای  داشت كه برنامه

مندی از يزک منبزع بسزيار عظزيم      سازی برای بهره کرفيت

انزر ی   كنزونی هيچ وجه قابن مقايسه با منزابع   است كه به

نيست؛ چراكه ميزان انر ی خورشيدی كه در هر ساعت به 

رسد چندين برابر ميزان مصرف انر ی اسزت كزه    زمين می

منزابع عظزيم   كاربرد  .كند در طول سال استفاده میانسان 

انر ی خورشزيد بزرای توليزد انزر ی الکتريسزته، اسزتفاده       

ها و سزاختمانها، خشزک    ديناميکی، ايجاد گرماي  میوطه

راهکاری كردن توليدات كشاورزی و تغييرات شيميايی و... 

 انزر ی  ميززان . آغاز شده است اخيرا است كه در سالهای 

 از نقطزه  هر ست آمده از تاب  خورشيد درخورشيدی  بد

تاب   مدت زمان و شدت به سال، طول يک در زمين سطح

 دارد. بستنی منطقه آن در خورشيد

كارشناسزان نشزان داد    نتايج بدست آمده از مصاحبه با

ی مهزم در گززين  مکزان مناسزب     ها يکی از مشخصهكه 

ی چوب خشزک كنزی خورشزيدی    ها برای راه اندازی كوره

  مکانی است كه بيشينه ميزان تزاب  خورشزيد در   گزين

و  متفزاوت  اقليمزی  شزرايط  ايزران  سال را داشته باشزد. در 

  اخزتالف  بزه  تزوان مزی  جملزه  آن از حاكم است، گوناگونی

ميززان   و خورشزيد  تزاب   ميززان  رطوبت، ميزان دمای هوا،

 اشزاره  سزال  مختلف كشور درطول يک مناطش در بارندگی

ايزه كزامال منطقزی اسزت كزه ميزاننين       بر اين پ. [9] دنمو

در هزر   ميززان انزر ی دريزافتی از خورشزيد    دمای هزوا يزا   

منطقه باالترين ميزان تاثير را در گزين  آن منطقه بزرای  

تاسيس يک واحد چوب خشزک كنزی خورشزيدی داشزته     

 باشد.

 تسهیالت اعطايي

ها يا تسهيالت اعطزايی در  منظور از اين شاخص كمک

از سوی دولت بزه   اكم بهره( رزان قيمتقالب منابع پولی ا

واحدهای توليدی مستقر در يک منطقه است كه بزه طزور   

معمززول بززه صززورت اعطززای وام بززرای تأسززيس كارخانززه، 

شود. با ها و يا تسهيالت مالياتی اراره می، تشويشها معافيت

توجه به اينکه در اصن چرخه خشک كردن و فروش چوب، 

آيد و مدت زمان توقف  ار میفرآيندی طوالنی مدت  به شم

سرمايه در آن باال است،  لذا وجود منابع پولی يا نقزديننی  

ی ها بهره بانکی از عامنارزان قيمت يا همان تسهيالت كم 

كنزی   خشزک ای هستند كه يزک واحزد چزوب    كننده تعيين

خورشيدی تنهزا در صزورت دسترسزی بزه آن دارای تزوان       

در صنعت چوب خشزک  توليد و رقابت مناسب برای رقابت 

هزای  كنی خواهد شد.  در عين حزال، بزه سزبب سياسزت    

گزذاری در  ناپايدار و گاهی متناقض اقتصادی، خطر سرمايه

بخ  توليد كشور همواره باالتر از سطح استاندارد جهزانی  

گذاران بخ  خصوصزی در بخز    است و لذا اغلب سرمايه

ت بزانکی  گيزری ار تسزهيال  دهند بزا بهزره  توليد ترجيح می

یمن تقويت بنيه اقتصادی خزود، بزه نیزوی دولزت را در     

خطرسرمايه گذاری خود شريک كنند تا در هننزام بیزران   

های دولتی برخزوردار  زنی بااليی در برابر بنناهاز توان چانه

ی تزاثير گزذار بزر    ها پيشينه تیقيش در زمينه عامن .باشند

نايع يابی تاسيس دينزر انزواع واحزدهای توليزدی صز     مکان

و  Ramezanzadeچززوب نيززز مويززد همززين مسززاله اسززت. 

هزای مزؤثر در مکزان    بررسی شاخص ( در2003همکاران ا

و پزي  از آن   [20] مازندراندر استان  MDFيابی صنعت 

Azizi گززين   ی مزؤثر در  هزا  تعيين شزاخص  ( در2002ا

مین استقرار واحزدهای تختزه چنزدال و روكز  شزاخص      

 تيب به عنوان دومين و چهارمينتسهيالت اعطايی را به تر

شاخص با اولويت بزاال در مکزان يزابی تاسزيس واحزدهای      

. در همززين زمينززه [0] توليززدی مززورد بیززر برشززمردند 

Hosun بززه عنززوان بخشززی از نتززايج   2009و همکززاران ا )
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بدست آمده از تیقيش خود با عنوان گزين  بازار، میصول 

مکان برای احداث كنند كه بهترين و مکان رقابتی بيان می

يک واحد توليدی، میلی است كه از نظر ميزان تسزهيالت  

ی حمززايتی دولززت دارای ویززعيت هززا اعطززايی و سياسززت

. با اين وصف اهميت  گزين  زير شاخص [2] بهتری باشد

تسهيالت اعطايی بزه عنزوان دومزين عامزن تاثيرگزذار بزر       

گزين  مکان تاسيس واحد چوب خشک كنی خورشزيدی  

ی تیقيقات علمی در اين زمينه به طور كامزن  ها با پيشينه

 روشن و صیت درستی اين  گزين  مورد تاييد است.

 حجم بازار

نتايج  بدست آمده از تیقيقات در  گوشه وكنار جهزان  

در حجزم   مصزرف  ربزازا  به روشنی اثبات نموده كزه وجزود  

مناسززب بززرای میصززوالت يززک واحززد توليززدی و امکززان  

اسی تاسيس و مهم ترين عامزن  شر  اس دسترسی به بازار

تاثيرگذار بر فرآيند مکان يزابی بزرای تاسزيس يزک واحزد      

اطمينزان   در حقيقت بزدون   .[2] توليدی به شمار می آيد

از وجود حجم مناسب تقایا برای يک میصول بزه عنزوان   

سزرمايه   بازار و امکان دسترسی به اين بازار، به طزور كلزی  

کزان  مدر يزک   گذاری برای تاسزيس يزک واحزد توليزدی    

بزرهمين پايزه    .كنزد  مشخص توجيه اقتصزادی پيزدا نمزی   

نبودن بازار، كوچکی حجم، یزعف در ميززان كشز  و در    

نهايززت دوری از بززازار مصززرف، فلسززفه وجززودی و توجيززه 

اقتصادی هر نوع واحد توليدی يا خدماتی را منتفی خواهد 

های عریه و فروش روزآمد در شبکه نبود از سويی .ساخت

ی هزا  ملی و درعين حال به سزبب بزاال بزودن هزينزه     ابعاد

حمن و نقن، دسترسی بزه بازارهزای مصزرف كزم حجزم و      

پراكنده در نقا  مختلف كشور، برای يک واحد توليدی پزر  

شزود. بزر   هزينه و بدون توجيه اقتصادی مناسب تلقی مزی 

همين  پايه، با توجه به تننناهای پي  روی صنعتنران در 

عریه و فروش، مستقر نمودن واحدهای  رويارويی با بخ  

چوب خشک كنی در نزديکترين نقا  ممکن بزه بازارهزای   

ی چزوبی(  ها بزرگ مصرف امناطش توليد مبلمان و فرآورده

ترين راهکار در جهت دستيابی بزه بخز    توان بهينهرا می

بيشتری از ارزش افزوده  بدست آمده از توليد اسود( تلقی 

جم بزازار بزا اتکزا بزر داليزن      ح نمود و لذا گزين  شاخص

 آيد. منطقی، درست و قابن دفاع  به شمار میعلمی 

 نیروی کار ماهر و تخصصي

يکززی دينززر از تیقيقززات گذشززته اثبززات نمززوده كززه  

يزک   گسزترش و  حزداث ا گزين  مکان ی مهم درها عامن

و دسترسی بزه نيزروی    امکان جذب نيروی انسانی كارخانه

گيری از نيزروی كزار   . بهرهتمتخصص اس انسانی كارآمد و

های اوليه آموزش آنها، ماهر در منطقه یمن كاه  هزينه

ی توليزد،  هزا  در دراز مدت نق  بسزايی در كاه  پسماند

بهبود كيفيت میصوالت توليدی و در نهايت افزاي  مزيت 

 و همکزاران  Aziziنسبی رقابتی كارخانزه خواهزد داشزت.    

ی متخصزص را يکزی   ( نيز دسترسی به نيروی انسان2022ا

ی تاثيرگذار در گزين  مین احداث كارخانزه  ها از شاخص

نيروی انسانی مورد  .[7] توليد مبلمان چوبی معرفی كردند

 و مزديران  :شزامن  از واحد چوب خشک كنی خورشيدیني

كارآزموده در حوزه مبانی و اصول چوب خشزک   نامهندس

كنززی، متخصصززان تجهيزززات جززذب و تبززدين انززر ی     

 ی مختلزف هزا  حزوزه در  ها كاردانپيمانکاران و  ،خورشيدی

هستند كه دسترسزی  كارگران  البتهمربو  به اين صنايع و 

ی منطقی دارای اهميزت زيزادی   ها مناسب به آنها با هزينه

است. لذا گززين  شزاخص نيزروی كزار مزاهر در جاينزاه       

چهارمين شاخص برای گزين  مکان تاسزيس يزک واحزد    

كامن منطقی و قابزن   ورچوب خشک كنی خورشيدی به ط

 شود. میقبول ارزيابی 

 هزينه خريد ماده اولیه

هزای  يابی واحدهای توليزدی، شزاخص  در فرآيند مکان

مرتبط با ماده اوليه مانند،  دسترسی پايدار به مزاده اوليزه،   

بهای ماده اوليه در دسترس، تضمين درازمدت عریه مزاده  

بزا اولويزت   هزای  اوليه در منطقه تاسيس،  در زمره شاخص

باال قرار دارند اين مساله، به ويژه در مورد چوب بزه عنزوان   

اصن و پايه تاسيس يک واحد چوب خشزک كنزی و مزاده    

اوليه ای كه دسترسی بزه آن تزا حزد زيزادی تیزت تزاثير       

ی اقليمزی اسزت و بهزای آن اصزلی تزرين هزينزه       ها عامن

فعاليت يک واحد چوب خشک كنزی را شزکن مزی دهزد،     

همکززاران  و Azizi. بسززيار بززااليی اسززت   دارای اهميززت

و  Azizi( و 2003ا رمضزززان زاده و همکزززاران (،  2002ا

هزينزه   ی خزود، شزاخص  هزا  (  در بررسی2022همکاران ا

هزای بزا اولويزت بزاال در     خريد ماده اوليه را جززو شزاخص  

يابی صنعت تخته اليه و روك ، ام دی اف و مبلمزان   مکان



 ...يابی بهينه واحد گذار بر مکانهای تاثيرتعيين شاخص  200

 

همچنززين  .[20و  7،0] انززدچززوبی در كشززور برشززمرده  

Michael زيزر شزاخص هزينزه خريزد     2330و همکاران ا )

ماده اوليه را به عنوان يک اولويت مهم در مورد مکان يابی 

   .[2] اند ی چوبی معرفی نمودهها ی فراوردهها كارخانه

امروزه با توجه به یعف بنيادين منابع جننلزی كشزور   

جزه كمبزود   در تامين چوب مورد نيزاز بزازار ملزی و در نتي   

چوب در بازار، و همزمان رشد فزاينده تقایای بزازار ناشزی   

از رشد و توسعه صنايع مختلزف چزوب كشزور در دو دهزه     

ی خريد چوب با افزاي  شديد روبزرو شزده.   ها اخير، هزينه

بر همين پايه، چنانچزه سزرمايه گزذاران در زمينزه چزوب      

خشک كنی بخواهنزد از مزيزت نسزبی رقزابتی در قيمزت      

توليدی برخوردار باشند، می بايست حتی االمکان  میصول

در گزين  مکان تاسيس واحد خود، امکان دسترسزی كزم   

ی هزا  هزينه، چه از نظر قيمت چزوب و چزه از نظزر هزينزه    

لزذا قزرار گزرفتن    را مد نظزر قزرار دهنزد.    حمن و نقن آن 

امزن  ه در جاينزاه مهزم تزرين ع   شاخص خريزد مزاده اوليز   

هزای خورشزيدی در ايزران بزه     بی كورهياگذار بر مکانتاثير

ی ها عنوان يکی از نتايج اين تیقيش، با مستندات و پيشينه

موجود در مناطش مختلزف جهزان همخزوانی و همزاهننی     

كامن داشته و معتبر است. بنابر داليزن پزي  گفتزه شزده      

ی پي   ها شاخص خريد ماده اوليه يکی از مهم ترين عامن

پی احداث كوره خورشزيدی  گرانی است كه در روی صنعت

گران بايزد عزالوه بزر    هستند. در نتيجه اين دسته از صنعت

يی كززه از انززر ی خورشززيدی كززافی  هززا شناسززايی میززن

برخوردارند، به عامن هزينه مزاده اوليزه هزم دقزت زيزادی      

كنند. به عنوان مثزال چزوب سزوزنی برگزان كزه از بنزادر       

ناطش جنوبی شوند، اگر بنا باشد در مشمالی وارد كشور می

تزر   های نزديکكشور خشک شوند هزينه ماده اوليه با واحد

به طور میسوس متفاوت است و بايد همزه  به بنادر شمالی 

 های را در كنار هم سنجيد. عامن

 گیرینتیجه
های كليدی بدسزت  به طور مسلم لیان كردن شاخص

ی علمزی در  ها آمده از يک ارزيابی و تیلين مبتنی بر روش

توانزد  بی بهينه برای احداث يک واحد توليزدی مزی  يامکان

نق  به سزايی در موفقيت و توان رقابت آن واحد در بزازار  

ايفا نمايد. به همين ترتيب گزين  غير علمزی و نادرسزت   

يک مکان برای تاسيس يک واحد توليدی می تواند منجزر  

يزری، تکامزن و گسزترش آن    گ به اختالل در فرآيند شزکن 

موجزب شکسزت و تعطيلزی آن شزود.      واحد شده و حتزی 

ی هزا  نتايج  بدست آمده از اين بررسی در ارزيابی شزاخص 

تاثيرگذار در تعيين مکان بهينه برای تاسزيس يزک واحزد    

داد كززه   كنززی خورشززيدی در كشززور نشززانخشززکچززوب

ی: مياننين دمای هزوا اميززان انزر ی دريزافتی از     ها عامن

سترسزی بزه   خورشيد(، تسهيالت اعطزايی، حجزم بزازار، د   

ترتيزب  و هزينه خريد مزاده اوليزه بزه    نيروی كار متخصص

دارای بيشترين اهميزت در گززين  میزن مناسزب بزرای      

 تاسيس كارخانه هستند.

بر اين پايه، نتايج ايزن تیقيزش بزه عنزوان يزک بسزته       

گزذارن فزراهم   علمی و راهنما، اين امکان را بزرای سزرمايه  

مختلزف كشزور بزا    های كند كه با تطبيش شرايط استانمی

هفت شاخص مکان يابی بهينه بزرای تاسزيس يزک واحزد     

كنی خورشيدی، بزه گززين  مناسزب تزرين     چوب خشک

هزا يزا    مکان برای اين امزر بپردازنزد. بزدين ترتيزب اسزتان     

مناطقی كه دارای باالترين ميزان و شدت تاب  خورشزيد،  

های حمايتی دولت، هزينه كمتر وجود تسهيالت و سياست

يد و حمن ماده اوليزه، دسترسزی مناسزب تزر بزه      برای خر

بازارهای عمده مصرف، دسترسی به نيروی كار متخصص و 

البتززه كمتززرين ميزززان بززارش و رطوبززت نسززبی هسززتند، 

 ترين مکان برای اين گزين  خواهند بود. مناسب
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DDeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  EEffffeeccttiivvee  CCrriitteerriiaa  oonn  ssiittee  sseelleeccttiioonn  ffoorr    

SSoollaarr  WWoooodd  DDrryyiinngg  UUnniittss  iinn  IIrraann  

  

  
Abstract 

Identification and priority of the effective criteria in decision 

making of selecting most suitable location for establishing 

solar wood drying units in Iran was objective of this study. 

For this purpose, after preliminary investigation and 

interviews, 42 effective criteria and sub-criteria were 

identified and then divided into five major groups. The 

hierarchy of these criteria was designed and then priority rates 

of these criteria were determined using Analytical Hierarchy 

Process (AHP). The results showed that among effective 

criteria, the five criteria, namely, average temperature, 

granted facilities, market capacity, labor force availability and 

price of raw material, have the highest priorities, respectively. 

Keywords: Site selection, Analytical hierarchy process, solar 

wood drying unit, Criteria, Priority 
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