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چکيده
زمينه و هدف :استقرار بهینه صنایع باعث افزایش کارایی نظام اقتصادی میگردد ،زیرا ازنظر اقتصادی هر مکانی برای استقرار فعالیتهای
بهخصوص ،مناسب به نظر میرسد .انجام تحقیقات در مورد انتخاب مکان صنایع ،میتواند راهنمای خوبی برای سیاستگذاریهای دولت و
بنگاهها در امر هدایت صنایع به مکانهای متناسب با اهداف ملی و منطقهای باشد .هدف از این تحقیق مکانیابی بهینه کارخانه تولید کاغذ
فلوتینگ از پسماندهای کشاورزی در استان مازندران با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 5میباشد.
روش بررسی :پس از مطالعات صورت گرفته ،شاخص های تأثیرگذار در انتخاب محل تأسیس کارخانهه تولیهد کاغهذ فلوتینهگ در اسهتان
مازندران شناسایی و سلسلهمراتب شاخصها و زیر شاخصها طراحی و درنهایت ارزش وزنی آنها با استفاده از پرسشنامه و آنهالیز دادههها
در محیط نرمافزار اکسپرت چویس 6تعیین شد .در مرحله دوم نیز اولویتبندی نههایی گزینههها بههمنظهور تعیهین بهتهرین مکهان از بهین
گزینههای شرق ،غرب و مرکز استان انجام شد.
يافتهها :شاخصهای مواد و محصول ،اقتصادی و زیرساختی به ترتیب شاخصهای اصلی تأثیرگذار بر روی مکانیابی کارخانه تولید کاغهذ
فلوتینگ با استفاده از پسماندهای کشاورزی در استان مازندران بودند .بهطورکلی با توجه بههتمامی زیرشهاخصههای موردمطالعهه در ایهن

( -*1مسوول مکاتبات :دانشآموخته کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ ،علوم و مهندسی کاغذ ،دانشکده مهندسی چوب و کاغذ .دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان .گرگان ،ایران.
 -2دانشیار گروه علوم و مهندسی کاغذ ،دانشکده مهندسی چوب و کاغذ .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان .گرگان ،ایران.
 -3دانشیار گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکده منابع طبیعی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ,کرج ،ایران.
 -4دانشیار گروه چوب شناسی و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری .ساری ،ایران.
5- Analytical Hierarchy Process
6-Expert Choice

تحقیق ،میزان عرضه پسماند بیشترین تأثیر را در مکانیابی کارخانه تولید کاغذ فلوتینگ با اسهتفاده از پسهماندهای کشهاورزی در اسهتان
مازندران دارد .همچنین ،زیر شاخصهای مربوط به ماده اولیه از مهمترین عوامل تأثیرگذار میباشند.
بحث و نتيجهگيری :نتایج نشان داد منطقه شرق مازندران بهترین مکهان بهرای اسهتقرار کارخانهه تولیهد کاغهذ فلوتینهگ بها اسهتفاده از
پسماندهای کشاورزی در استان مازندران میباشد.
واژههای کليدی :مکانیابی ،شاخص ،فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی ،کاغذ فلوتینگ ،استان مازندران.
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Site selection for establishing a mill producing fluting paper from
agriculture wastes using AHP (Case study: Mazandaran province)
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Abstract
Background and Objective: Appropriate location plays a significant role for a plant to remain
competitive in the market. It should be chosen in a way that the strategical advantage over rival plants
is achievable. This paper aims to select an optimum site for a mill producing fluting paper from
agricultural residue using hierarchical analysis process.
Method: After the necessary studies, the factors affecting site selection for fluting paper mill in
Mazandaran province were identified, and criteria and sub-criteria hierarchy was designed based on
profit and loss. Finally, weight value of each of them was determined through Expert Choice software
using questionnaires and date analysis. Final priority ranking of the alternatives was performed based
on the ratio of benefits to cost (B/C) to choose the best alternative from eastern, western and central
parts of Mazandaran.
Findings: Results showed that material and production, economic and infrastructure were respectively
the best criteria. Moreover, the sub-criteria related to raw material were found to be the most effective
factor.
Conclusion: The results indicate the highest ratio of benefits to costs for the eastern part of
Mazandaran which is, as a result, the best location for establishing a mill producing fluting paper from
agricultural residues in the province.
Keywords: Criterion, Analytical Hierarchy Process, Fluting paper, Site selection.
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مقدمه
اصوالً موفقیت اقتصهادی یهف فعالیهت صهنعتی نههتنها درگهرو

باشههد اهمیههت فراوانههی دارد و اگههر مسههایل اقتصههادی ،فنههی و

کارایی فنی و اقتصادی آن است ،بلکه به مکان استقرار فعالیهت

منطقهای در احداث کارخانه در نظر گرفته شهود ،ایهن کارخانهه

موردنظر نیز بستگی دارد و یا به عبارتی ،تمایل صنایع به مکان-

موفقیت قابل مالحظههای در تولیهد رقهابتی خواههد داشهت .در

هایی که شرایط و ویژگهیههای خهاص مطهابق آن صهنایع رادار

زمینه مکانیابی کارخانههای مختلف صنایع چهوب میتهوان بهه

است ،از دیدگاه اقتصادی ،موجبات افزایش کارایی بخش صنعت

موارد زیر اشاره کرد:

و درنهایت اقتصاد کشور را فراهم میآورد؛ چراکه انتخاب مکهان

عزیزی و همکاران ( ،)2444شاخصهای مؤثر در انتخاب محل

مناسب و بهینه از طرف بنگاههای صنعتی (جهت حداکثر سازی

استقرار واحدهای تخته چندال و روکهش چههار واحهد مههم در

سود) و حتی دولتها وجود دارد .بدین ترتیب انتقال و یا تحرک

استانهای گیالن ،مازندران ،قهزوین و همهدان را بها اسهتفاده از

صنایع با اهداف موردنظر حائز اهمیت بسیار مهیباشهد .ازایهنرو

روش  AHPتعیین نمودند .آنها این شاخصها را به پنج گروه

استقرار صنایع و یا واحد تولیدی در یف منطقه یا استان باید با

عمههده اقتصههادی و مههالی ،مههواد و محصههول ،زیرسههاختی ،فنههی

توجه به ویژگیها و تخصصهای آن تعیین گهردد و در ایهن راه،

مهندسی و قوانین و مقررات و بیستوپنج زیر شهاخص تقسهیم

در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر چگونگی استقرار صهنایع از نکهات

کردند .با استفاده از روش  AHPدرجه اهمیت زیرشهاخصهای

بسیار مهمی است که لحاظ نمودن مجموعه این عوامل ،موجب

هزینه خرید ماده اولیه ،اطمینان از عرضه مهاده اولیهه ،کیفیهت

نتیجه بهتر و مناسب تجزیهوتحلیل خواههد شهد و بدینصهورت

ماده اولیه و شاخصهای تسهیالت اعطایی در بهاالترین اولویهت

میتوان تعیین کرد که مکان استقرار بخش عمده فعالیهتههای

قرارگرفتهاند (.)4

یف صنعت خاص ،میتواند فقط یف و یا چند منطقه باشد و یها

واکر ( )2446در مورد انتخاب مکان یف کارخانهه چهوببهری،

اینکه فعالیتهای صنعتی میتواند بهه نحهو متعهادلتهری بهین

بهترین مکان را مکانی بیان کرده است که نزدیف به منبع ماده

استانهای مختلف کشور توزیع شود؛ همچنین ،هر نوع فعالیهت

اولیههه یهها در مسههیر رودخانههه و راهآهههن باشههد تهها هزینههههههای

صنعتی میتواند با توجه به اسهتعدادها و تواناییههای بالفعهل و

حملونقل گردهبینه به حهداقل برسهد و اگهر مهاده اولیهه آن از

بالقوه هر استان یا منطقه مکانیابی شهود و یها اینکهه اسهتقرار

خارج از کشور تأمین میشود ،باید نزدیف بهه بنهدر باشهد (.)5

صنایع میتواند به شکل غیر بهینه در منهاطق مختلهف صهورت

رمضان زاده و همکاران ( )1311مهمترین شاخصهای تأثیرگذار

گیرد که آثار نامطلوبی بر متغیرهای دیگر اقتصادی منهاطق بهه

در مکانیابی کارخانه ام دی اف 1در استان مازندران را اطمینان

خواهد داشت (.)1

از عرضههه مههاده اولیههه ،تسهههیالت اعطههایی ،خسههارت کمتههر بههه

میزان مصرف کاغذ در جهان طی  44سال اخیهر بها رشهد 4/7

محیطزیست و هزینه خرید ماده اولیه معرفی نمهوده و بهتهرین

درصدی روبهرو بوده که تأمین این میزان کاغذ بهوسهیله منهابع

مکان برای احهداث واحهدهای جدیهد امدیاف را شهرق اسهتان

چوبی امکانپذیر نبوده و نخواهد بود (.)2

مازندران معرفی کردند (.)6

تولید کاغذ فلوتینگ ،بخش عظیمی از صنعت کاغذ را به خهود

والی و همکاران ( )2413نیز مهمترین شاخصههای تأثیرگهذار

اختصاص داده است .کاغذ فلوتینگ ،به دلیل قیمت نسبتاً ارزان

در مکانیابی کارخانه تولید کاغذ فلوتینگ در استان گلسهتان را

و استحکام زیاد ،ماده اولیه بسیار خوبی برای تولید انواع کهارتن

به ترتیب هزینه تأمین پسماندها ،اطمینان از عرضه پسماندهها،

میباشد (کاغذ فلوتینگ یا الیه میانی کنگهرهای بههعنوان الیهه

دسترسی به منابع آب و میزان عرضه پسماندها عنهوان نمودنهد.

میانی کارتن بهکار میرود) (.)3

بر اساس نتایج این تحقیق شهرستان گنبد مناسهبترین گزینهه

اسههتان مازنههدران بههه دلیههل دارا بههودن منههابع لیگنوسههلولزی

برای احداث کارخانهه تولیهد کاغهذ فلوتینهگ معرفهی شهد (.)7

قابلتوجههه ،بهههعنوان یکههی از قطبهههای کشههاورزی میباشههد.

بوردورلو و اجهر )2443( 2از روش ای اچ پهی بههمنظور تصهمیم

شناسایی مناطقی از این استان که دارای بهترین شهرایط بهرای
احداث کارخانه تولید کاغذ فلوتینگ بها پسهماندهای کشهاورزی

1- Medium Density Fiber
2- Burdurlu, Adjer
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گیری در مورد انتخاب بهترین مکان برای احداث کارخانه تولید

به شرح زیر طراحی گردیدند:

مبلمان در ترکیه استفاده کردند و بر اساس شاخصهایی نظیهر

 -پرسشنامه نوع اول :مقايسه دوبهدوی شاخصها و زيرر

جمعیت شهری (حجهم بهازار) ،سهرعت رشهد جمعیهت ،آسهانی

شاخصها :پس از ترسیم سلسهلهمراتب شهاخصهای مهذکور و

حملونقههل محصههول بههه سههایر منههاطق ،شهههر اسههتانبول را

مشخص شدن سطوح مختلف آنها ،پرسشنامهای برای مقایسه

مناسب ترین مکان برای احداث واحدهای جدید تولیهد مبلمهان

دوبهدوی شاخصها و زیر شاخصها و میزان تأثیرگهذاری آنهها

معرفی نمودند (.)1

(وزن شاخصها) طراحی و بین کارشناسان دانشگاهی ( 9نفهر)،

تحقیق حاضر با هدف انتخهاب بهتهرین مکهان جههت تأسهیس

سازمان صنایع و معادن ( 2نفر) ،جهاد کشاورزی و منابع طبیعی

کارخانه تولید کاغذ فلوتینگ با استفاده از پسماندهای کشاورزی

( 2نفر) و صنعت چوب و کاغذ ( 7نفر) توزیع گردید (تعهداد 24

در استان مازندران در پاسخ به این سؤال است کهه کهدامیف از

پرسشنامه).

مناطق استان مازندران از قابلیت باالتری برای تأسیس کارخانهه

 -پرسشنامه نوع دوم :در پرسشنامه نوع دوم مناطق مختلف

تولید کاغذ فلوتینگ برخوردار است .بها قبهول ایهن فرضهیه کهه

استان نسبت به شاخصهای مؤثر در مکانیابی کارخانهه تولیهد

منطقه شرق مازندران به دلیل داشتن سطح زیهر کشهت بیشهتر

کاغذ فلوتینهگ سهنجیده و تفسهیر میشهود .آنگهاه مطلوبیهت

محصوالت کشاورزی و نیز میزان پسماند بیشتر اولویت بهاالتری

مناطق مختلف استان ازنظر این شهاخصها مشهخص میگهردد

برای تأسیس کارخانه موردنظر خواههد داشهت و منهاطق دیگهر

] 25پرسشنامه ،کارشناسان دانشگاهی ( 9نفر) ،سازمان صنایع

استان مازندران در اولویت بعد قرار میگیرند.

و معدن ( 5نفر) ،جهاد کشاورزی ( 3نفر) و صنعت ( 1نفر)[.

مواد و روشها

درنهایت با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی منطقه مناسهب ،ازنظهر

ابتدا با مطالعات اسنادی و کتابخانهای و مصاحبه با کارشناسان،

مقدار وزنی شاخصهای مختلهف بررسهی ،تحلیهل حساسهیت و

صاحبنظران دانشگاه و سرمایهگذاران ،شاخصهای تأثیرگذار در

تفسیر میشوند .بهمنظور انتخاب بهترین مکهان بهرای اسهتقرار

مکانیابی تأسیس کارخانه تولید کاغذ فلوتینهگ بها اسهتفاده از

کارخانه تولید کاغذ فلوتینگ با استفاده از پسماندهای کشاورزی

پسماندهای کشاورزی در استان مازندران شناسهایی و بهه پهنج

در استان مازندران ،سه گزینه در نظر گرفتهه شهد (جهدول .)1

گروه (مواد محصول ،امکانات و محدودیتهای منطقهای ،قوانین

گزینهها تحت مقایسات زوجی نسبت به شاخصها قرارگرفتهه و

و مقههررات ،اقتصههادی و فنههی و انسههانی) و  33زیههر شههاخص

دوبهدو باهم مقایسه شدند و اولویتبنهدی گزینههها نسهبت بهه

طبقهبندی شهدند (شهکل  .)1پهس از ترسهیم درخهت سلسهله

شاخصها محاسبه و گزینه برتر انتخاب گردید.

مراتبی شاخصها و زیرشاخصها ،در ادامه دو سری پرسشنامهه
جدول  -2گزينههای موردنظر
Table 1- Target alternatives

گزينه اول

شرق استان مازندران (ساری ،نکا ،بهشهر و قائمشهر)

گزينه دوم

مرکز استان مازندران (بابل ،آمل ،سوادکوه و نور)

گزينه سوم غرب استان مازندران (رامسر ،تنکابن ،نوشهر و چالوس)
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گزينهها

شرق مازندران

مرکز مازندران

غرب مازندران

شکل  -2ساختار سلسله مراتبی شاخصها و زيرشاخصها
Figure 1- The hierarchical structure of criteria and sub-criteria

 -روش فرايند تحليل سلسله مراتبی 2برای تعيين درجه

واحدهای مبلمان طراحی میشود .سپس پرسهشنامهای بهرای

اهميت (ارزش وزنی) هر يک از معيارها

مقایسه دو به دویی معیارها و زیر معیارها آمهاده میگهردد و از

فرایند تحلیل سلسله مراتبی روشی است برای تصمیمگیری که

کارشناسان درباره درجه اهمیت این معیارها و زیر معیارهها در

با آن میتوان بعضی از تصمیمهای وابسته به چندین معیار یها

شکل ماتریس مقایسه دو تایی پرسش شده و سپس ارزش وزنی

تصمیمهای چند معیاره را گرفت .با روش فرآیند تحلیل سلسله

هریف از معیارها و زیر معیارها به دست میآید.

مراتبی ،در آغاز ساختار تهیه میشود و سپس معیارهای مناسب

میانگین هندسی برای هر یف از سلولهای ماتریسها با فرمول

تصمیمگیری با یف دیگر مقایسه و آن گاه ارزش وزنی هر یف

زیر محاسبه میشود:
)(a12) = [(a12)1 * (a12)2*….* (a12) n] 1 n (1

از آنها تعیین میشود (.)9
اعدادی که برای مقایسه دو به دویی بهکار برده میشوند از 1/9

پس از اینکه میانگینهای هندسی همه سلولهای مهاتریسهها

تا  9میباشند که یفشکل سنجش استاندارد است.

محاسبه شدند ،نتایج نرمالیزه میشوند و ارزش وزنهی معیهار و

کاربرد  AHPبر پایه پیروی از سه اصل زیر است:

زیر معیار از راه ترکیب وزن عناصر رده پایین بها میهزان وزنهی

الف) ایجاد ساختار و آراستن آن بر پایه موضوع

عنصرهای رده باالی سلسلهمراتب به دست میآیند .نکتهای که

ب) برقراری برتری از راه مقایسه دو به دویی

باید به آن اشاره کرد ،کهه در اینجها بایهد اشهاره شهود میهزان

ج) برقراری سازگاری منطقی از اندازهگیری.

ناسازگاری ماتریسها است که بنا بر نظر آقای سهاعتی مبتکهر

سازوکار کاربرد این روش بدینصورت است که سلسهله مراتهب

روش  ،AHPبرای اینکه قضاوتها سازگار شود ،ضروری است

برای معیارها و زیر معیارهای مؤثر در گزینش مهدیر تولیهد در

که میزان ناسازگاری ماتریسها برابر یا کمتر از  4/1باشد .اگهر
در برخی از ماتریسها ،میزان ناسازگاریشان بیشتر از  4/1شد

1-AHP

ضروری است که کارشناس در قضاوت خود تجدیدنظر کند تها
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ماتریسها سازگار شوند و سپس میانگین هندسی سهلولههای

شاخصهای اصلی و زیرشاخصها  :2اولویتبنهدی گزینههها بهر

ماتریسها از ماتریسهای مقایسهای به دست میآید (.)14

اساس شاخصهای اصلی و زیرشاخصها محاسبهشده است.

نتايج و بحث

نتايج اولويتبندی شاخصهای اصلی

نتايج

نتههایج حاصههل از پرسههشنامه نههوع اول نشههان میدهههد کههه در

وزن شاخصهای تأثيرگذار در انتخاب محل کارخانه توليد

مکانیههابی کارخانههه تولیههد کاغههذ فلوتینههگ از پسههماندهای

کاغذ فلوتينگ با استفاده از پسماندهای کشاورزی

کشاورزی ،شاخص تهأمین مهواد و محصهول بها امتیهاز ،4/372

وزن شاخصهای تأثیرگذار در انتخاب محل کارخانه تولید کاغذ

مهمترین شاخص و شاخصهای اقتصادی ،زیرساختی ،قوانین و

فلوتینگ با استفاده از پسماندهای کشاورزی و نتهایج حاصهل از

مقررات و فنی و انسانی به ترتیب با امتیازههای ،4/4،114/237

مقایسه زوجی بهدستآمده ازنظهر کارشناسهان کهه بها نرمافهزار

 4/126و  4 /411در اولویت بعدی قرار دارند.

 Expert choiceمحاسههبه گردیههده اسههت ،در دو بخههش :1

شکل -1اولويتبندی شاخصهای اصلی مکانيابی کارخانه توليد کاغذ فلوتينگ با استفاده از پسماندهای کشاورزی در
استان مازندران (ميزان ناسازگاری= )5/51
Figure 2- Prioritization of key indicators of location fluting paper plant using agricultural waste in
)Mazandaran province (amount of incompatibility = 0.04

شکل  -9اولويتبندی نهايی  99زير شاخص تأثيرگذار مکانيابی کارخانه توليد کاغذ فلوتينگ با استفاده از پسماندهای
کشاورزی در استان مازندران (ميزان ناسازگاری = )5/59
Figure 3- The final prioritization of 33 sub-criteria effective locating fluting paper production plant using
)agricultural waste in Mazandaran province (amount of incompatibility = 0.03
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اولويتبندی گزينهها
در این مرحله از پژوهش ،ماتریس مقایسه زوجی گزینهها نسبت

برای اولویتبندی گزینهها نسبت به شاخصها نیز از پرسشنامه

به شاخصها تشکیل گردید و از اطالعهات پرسهشنامه نهوع اول

نوع دوم استفادهشده اولویتبندی گزینهها نسبت به شاخصها و

که در ارتباط با مقایسه زوجی شاخصها مهیباشهد ،اسهتفاده و

زیر شاخصها (شکل  )4در این بخش ارایه میشود.

شکل -1اولويتبندی نهايی گزينهها و سودها (ميزان ناسازگاری= )5/59
)Figure 4- The final prioritization alternatives benefits and Costs (amount of incompatibility = 0.03

بحث
نتایج نشان داد که زیر شاخص میزان عرضه پسهماند و شهاخص

شده و بعد از آن بررسیهای اقتصادی در این خصهوص صهورت

مواد و محص ول باالترین اولویت رادارند و گزینه شرق مازنهدران

گیرد .با توجه بهه نتهایج بهدسهتآمده ،شهرق مازنهدران از نظهر

بیشترین وزن را به خود اختصاص داده و بهعنوان بهترین گزینه

شاخصهای مربوط به ماده اولیه نظیر میهزان عرضهه پسهماند و

انتخاب شد.

اطمینههان از عرضههه مههاده اولیههه در داخههل منطقههه ،برتههری

اولويتبندی گزينهها بر اساس شاخصها

قابلمالحظهای نسبت به دو گزینهه دیگهر بهخصهوص در غهرب

با توجه به نتایج بهدستآمده ،گزینهه شهرق مازنهدران ()4/474

مازندران دارد (جدول  .)2بیش از  52درصد از سطح زیر کشت

بهعنوان بهترین گزینه مطرحشده است .با توجهه بهه شهکل ()3

کاه غالت و  55درصد از سطح زیر کشت انهواع گیاههان زراعهی

زیر شاخص میزان عرضه پسماند ( ،)4/112اطمینهان از عرضهه

استان در شرق مازندران قرارگرفته است .درنتیجهه اطمینهان از

پسماند ( ،)4/141هزینه خرید ماده اولیه ( ،)4/492سهطح زیهر

عرضه ماده اولیه در این منطقه بیشهتر اسهت .والهی و همکهاران

کشت ( )4/472و هزینه حمل ماده اولیهه ( )4/472بهه ترتیهب

( ،)2413در پژوهش خود مهاده اولیهه را مهمتهرین شهاخص در

بهعنوان زیرشاخصهای برتر شناسایی شدند.

ارتباط با مکانیابی تولید کاغذ فلوتینهگ از پسهماند کشهاورزی

شاخصهای مربوط به ماده اوليه (ميزان عرضه پسرماند و

بیان کردند ( .)7تاج دینی و همکاران ( ،)1316تأمین ماده اولیه

اطمينان از عرضه پسماند) :مقدار ماده اولیهه در ههر منطقهه

مناسب و اطمینهان از عرضهه ایهن مهواد را بهرای کارخانهههای

اولین شاخص تأثیرگهذار در تأسهیس کارخانهه در یهف منطقهه

کاغذسازی بهعنوان یف شاخص مهم ذکر نموده و آن را یکی از

می باشد .درواقع در مرحله اول با سهنجیدن مقهدار مهاده اولیهه

مشههکالت اصههلی ایههن واحههدها ذکههر نمودنههد ( .)11سههراییان و

شاخصهای بعدی ارزیهابی میشهوند .لهذا ابتهدا بایهد پتانسهیل

همکاران ( )1394نیز در تحقیق خود به مقدار بیشتر و کیفیهت

منطقه به لحاظ تأمین ماده اولیه صهنایع لیگنوسهلولزی بهرآورد

بهتر پسماند کشاورزی در شرق مازندران اشاره کردند (.)12

جدول  -1متوسط سطح زير کشت غالت و گياهان زراعی (هکتار) در شرق ،مرکز و غرب استان مازندران
Table 2- The area under cultivation of cereals and crops (ha) in East, Central and West of Mazandaran
province

مجموع سطح زير کشت غالت هر منطقه

مجموع سطح زير کشت گياهان زراعی هر منطقه

(هکتار)

(هکتار)

شرق مازندران

167643

253713

مرکز مازندران

131231

193762

غرب مازندران

14612

15651

جمع کل

316556

463133

مناطق

منبع :جهاد کشاورزی استان مازندران)13( 2411 ،
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شاخص هزينه خريد ماده اوليه :ایهن نتیجهه نشهان میدههد

پسماند کشاورزی بهعنوان ماده اولیه فهراوانتهر اسهت و نتیجهه

هزینه جمعآوری ،حملونقل و انبهار پسهماندهای کشهاورزی در

بهدستآمده را مورد تأیید قرار میدهد.

مقایسه با دیگر منابع به علت حجم زیاد آنها مشهکلتر بهوده و

هزينه حمل مواد اوليه :به دلیل حجیم بودن این مواد بههطور

نیههاز بههه وقههت و هزینههه بیشههتری میباشههد .بهههعبارتدیگر

طبیعی (دانسیته کم) ،هزینههای بسهیار زیهاد مهانع حملونقهل

درصههورتیکه بههرای تههأمین مههاده اولیههه کارخانههه تولیههد کاغههذ

پسماندها در مسافتهای طوالنی میشود .هرچهه فاصهله محهل

فلوتینگ ،منافع بیشتری در نظهر داشهته باشهیم الزم اسهت بهه

تأمین ماده اولیه و زمینهای کشاورزی کمتر باشد هزینه حمهل

شاخص هزینه تأمین ماده اولیه اهمیت بیشهتری داده شهود .در

نیز کمتر خواهد بود .چون میزان مهاده اولیهه در منطقهه شهرق

حال حاضهر از لحهاظ کمبهود مهاده اولیهه مناسهب و باکیفیهت

مازندران بیشتر از دیگر مناطق است (جهدول  )2و مهاده اولیهه

قابههلقبول جهههت اسههتفاده در تولیههد کاغههذ عرضههه آن کههاهش

بیشتر در داخل منطقه فراهم میشهود ،درنتیجهه هزینهه حمهل

پیداکرده و هزینه خرید جهت تأمین ماده اولیه بسهیار افهزایش

ماده اولیه به دلیل کاهش مسافت ،کمتر از سهایر منهاطق مهی-

پیداکرده است ،ضمن این که این منابع محهدود مهورد اسهتفاده

باشههد .واکههر ( ،)2446بهتههرین مکههان بههرای احههداث کارخانههه

طیف وسیعی از واحدهای تولیدکننده صنایع چوبی نیز میباشد

چوببری رامکانی بیان کرد که نزدیف به منبع ماده اولیه یها در

و تقاضا برای تأمین آن بیش از پیش زیاد شده است .با توجه به

مسیر رودخانه و راهآهن باشد تا هزینههای حملونقل گردهبینه

جدول ( )2میتوان بیان کرد چون میهزان و در دسهترس بهودن

به حداقل برسد و اگر ماده اولیهه آن از خهارج از کشهور تهأمین

ماده اولیه در منطقه شرق مازنهدران نسهبت بهه دیگهر منهاطق

میشود ،باید نزدیف به بندر باشد (.)5

بیشتر میباشد ،حجم وسهیعی از مهاده اولیهه از داخهل منطقهه

انرژی :تأثیر انرژی در انتخاب محل کارخانهه مربهوط بهه نهوع

تأمینشده و درنتیجه مسافت عرضه ماده اولیهه و هزینهه خریهد

صنعتی است که در آن محل استقرار مییابد و اینکه صنعت به

ماده اولیه نسبت به دیگهر منهاطق کمتهر خواههد بهود .والهی و

چه میزان از انواع انرژی (شامل آب ،برق و سوخت) نیاز دارد و

همکاران ( )2413هزینه خرید ماده اولیه را مهمتهرین شهاخص

در ارتباط با آب با چه کیفیتی از آن مورد نیاز میباشد (سهولت

در مکانیابی تولید کاغذ فلوتینگ از پسماند کشاورزی در استان

دسترسی به انرژی و هزینه کمتر) .با برداشت یارانهه سهوخت از

گلستان بیان کردند ( .)7قاسهمیان و همکهاران ( )1317هزینهه

صنعت ،بر اهمیت آن و هزینهای که جهت تأمین انرژی صهنایع

جمعآوری و تأمین پسماندها را بهعنوان یهف شهاخص مههم در

صرف میشود افزوده شده و به علت این که در همه شهرکهای

استفاده از این منبع ذکر نمودند ،با توجه بهه ایهن کهه ههر چهه

صنعتی مازندران لولهکشی گاز وجود نهدارد ،وجهود حملونقهل

مقدار ماده اولیه در منطقهای بیشتر باشد ،هزینهه جمهعآوری و

(حملونقل ریلی) ارزان سبب کاهش هزینه انرژی میشهود .بهه

حملونقل نیز کاهشیافته که سبب برتری این منطقه از لحهاظ

دلیل وجود خطوط ریلی و همچنین قرار گهرفتن انبهار سهوخت

شاخص تأمین ماده اولیه خواهد شد (.)14

شمال در شهرستان ساری منطقهه شهرق مازنهدران در اولویهت

سطح زير کشت :در هر توسعه اقتصادی ،باید ذخیره مطمئنی

باالتر قرارگرفتهه اسهت .طهی پهژوهشههای انجامشهده %16 ،از

از منابع برای مدت طوالنی وجود داشته باشد .سطح زیر کشهت

هزینهها در صنایع کاغذسازی صرف هزینه تهأمین آب و تصهفیه

بیشتر ،نشان از ریشهدار بودن تولیهد ایهن محصهول در منطقهه

فاضالب آن میشود (.)15

(میزان پسماند بیشتر) و تداوم تولید در آینهده دارد (بیشهتر یها

معافيتهای قانونی و تسهيالت اعطايی :تسههیالت اعطهایی

کمتر بودن سطح زیر کشت هم از جهت تهأمین مهاده اولیهه در

از سوی دولت به صهنایع از دیگهر شهاخصهای مههم محسهوب

حال حاضر و هم در صورت افزایش ظرفیت تولیهد بسهیار مههم

می شود .این تسهیالت از سوی دولت برای نقاط محهروم کشهور

میباشد) .بر طبق جدول ( ،)2سطح زیر کشت گیاهان زراعی در

در نظر گرفتهشده است که شامل معافیتهای مالیاتی ،مشوقها

منطقههه شههرق مازنههدران نسههبت بههه دو منطقههه دیگههر بهههطور

و دیگر تسهیالت دولتی به واحدهای تولیهدی مهیباشهد .مرکهز

قابلمالحظهای بهاالتر بهوده و درنتیجهه در ایهن منطقهه میهزان

مازندران به دلیل این که دارای مناطق محهروم بیشهتر بهوده بها
تفههاوت نههاچیزی نسههبت بههه شههرق مازنههدران در اولویههت اول
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قرارگرفته است (جدول  )3که میتواند همراه بها سهایر منهاطق

از شاخصهای ضروری است و با توجه به اینکه سیاست دولهت

محروم استان از تسهیالت اعطهایی ،مشهوقهها و معافیهتههای

هند کاهش میزان تسهیالت به کارخانهها میباشد ،نشهان مهی-

مالیاتی و فوقالعاده جذب کارکنان که از طرف دولت بهه نقهاط

دهد که شهرکتهها در جسهتجوی طرحهی بهرای افهزایش ایهن

محروم کشور اختصاص مییابد ،استفاده نماینهد .برتهری مرکهز

تسهیالت هستند ( .)16هوسان و همکاران ( ،)2443در تحقیهق

مازندران میتواند بیشتر به دلیل قرار گرفتن شهرستان سوادکوه

خود با عنوان انتخهاب بهازار ،محصهول و مکهان رقهابتی اذعهان

در این منطقه باشد (جدول  .)3مهوکرجی و همکهاران (،)2442

داشتند که بهترین مکان برای احداث کارخانه ،محلی است کهه

بیان کردند که تسهیالت اعطایی برای شرکتهای تولیدی یکی

ازنظر میزان تسهیالت اعطایی وضعیت بهتری داشته باشد (.)17

جدول  -9شهرستانها و بخشهای کمتر توسعهيافته در  9گزينه شرق ،مرکز و غرب مازندران
Table 3- City and less developed three alternatives in East, Central and West Mazandaran Province

شرق مازندران

مرکز مازندران

غرب مازندران

کیاسر ساری

بندپی بابل

کجور نوشهر

دودانگه ساری

بابلکنار

نکا

الریجان آمل

گلوگاه

سوادکوه
بلده نور
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