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 مقدمه
 ا  آن از دیربةاز ا میةت اقتصةاد       ق  و یرآورده

و  ا  جهان، از جملةه ایةران، داشةته     با یی در کشقر

 ا  تقسع  صنعتی کشقر، در  ند  با تقجه به سیاست

د   اخیر، صنایع  ةقبی و سةلقلز  کشةقر رشةد و     

ا  قابل تقجه کرده اسةت. ایةزایا روزایةزون     تقسعه

 ا  سلقلز  در کشقر، کةه بةا رشةد     مصرف یرآورده

جمعیت و تغییر الگةق  مصةرف و گبةترش تیاضةا     

یعنةی   مراه است، لزو  ایزایا مصرف مةقاد اولیةه،   

 ق  خا ، را نیز  مراه داشته است. با تقجه به سةیر  

 ا  آن در کشقر و  صعقد  مصرف  ق  و یرآورده

منابع  قبی ثابت و مودود داخلی، کم قد ایةن مةادة   

اولیه در کشقر ببیار مشهقد و در حاب ایزایا است؛ 

طقر  که کا ا ظرییةت تقلیةد و حتةی تعطیلةی      به 

  با صنایع  ةق  را بةه    ا  مرت  تعداد  از کارخانه

شةده، ارزش موةی     دن اب داشته است. مطالعاب انجا 

 ةا را تةا  هارصةد برابةر      زیبتی و اکقلقییکی جنگل 

کنةةد. آمةةار و   ةةا بةةرآورد مةةی ارزش تقلیةةد  ةةق  آن

د ةةد   ةةا نشةةان مةةی   ةةا  سةةازمان جنگةةل  گةةزارش

 1377 ةا     ا  شماب طی سةاب  بردار  از جنگل بهره

 زار متر مکع  به کمتةر    200ن و میلیق 2از  1387تا 

میلیقن متر مکع  رسیده و این به معنةی کةا ا    1از 

 ا  شماب کشةقر   پنجاه درصد  عرض   ق  جنگل

 ا  شماب کشةقر ییة     به بازار مصرف است. جنگل

گیةةرد و  درصةةد مبةةاحت کشةةقر را در بةةر مةةی  5/7

آ ب و مقاد اولی   ترین من ع داخلی تأمین  ق  اصلی

قبی و کاغةةذ  اسةةت. حباسةةیت و  مصةةنقعاب  ةة

وضةقح   جةا بةه    ةا از  مةین   پذیر  این جنگةل  آسی 

رو، یایتن جةایگزین مناسة  و    شقد. از این  نمایان می

اتکةةا بةةه سةةایر منةةابع و مةةقاد بةةرا  صةةنعت  ةةق  

[. بررسةی تغییةراب   1ناپذیر اسةت ]  ضرورتی اجتنا 

پقشا درختةی اسةتان گلبةتان، بةه کمةک تصةاویر       

، نشةان داد  2011تةا   1987 ةا    سابا ، بین  ما قاره

 کتار از سطح پقشا درختی کاسته شةده و   59528

[. بةه  2 کتار به سطح آن ایزوده شده اسةت ]  35036

،  نانیه 1نظر کارشناسان سازمان خقاروبار کشاورز 

درصةد خةاک    25 ا   ر کشقر کمتر از  سطح جنگل

زیبةةت، وضةةعیت   آن کشةةقر باشةةد، از نظةةر موةةی 

ن کشقر حةاکم اسةت و کشةقر ایی کةه     بورانی در آ

درصةةد سةةطح پقشةةا جنگلةةی دارنةةد   10کمتةةر از 

[. بیشةةتر 3انةةد ] کشةةقر ایی بةةا پقشةةا کةةم جنگلةةی

کشقر ا با یشار ا  روزایزونی در خصةقو کم ةقد   

انةد و   منابع اولیه بةرا  موصةق ب سةلقلز  مقاجةه    

 ا، در بلندمدب،  اغل  اوقاب برداشت بیشتر از جنگل

پذیر  نیبت. بنةابراین،   صقر و امکانجایگزین قابل ت

تر  از الیاف کشةاورز    مصرف و کاربرد طیف وسیع

[. در ایةران  4آیةد ]  شمار مةی   پایدار گزین  مطلق  به

 ا  شةماب و میةرراب    نیز، عالوه بر حجم کم جنگل

از مقاد لیگنقسةلقلز   مویطی، رویکرد استفاده  زیبت

ن مةقاد  غیر  قبی، به جهت نیا تکمیلی آن در تأمی

 ا، باید ضرورتی اساسةی   اولیه و نیز صیانت از جنگل

 ةا  جنگلةی    در تقسع  صةنایع واببةته بةه یةرآورده    

 از نیشةکر( یکةی    )تفال باگاس [.6و  5] شمرده شقد

اسةت کةه پةس از     لیگنقسلقلز  تجدیدشةقنده  منابع

 ا  پرس از نیشکر به دست  استخراو قند در دستگاه

شةیمیایی باگةاس تیری ةاج مشةابه     [. ترکیة   7آید ] می

 ةا    به طقر عمده از سةلقب  و برگان است  ق  پهن

شةقد. میةزان     ا  پارانشیم تشةکیل مةی   یی ر  و آوند

                                                      
1. FAO 
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درصةةد، مةةقاد  18درصةةد، لیگنةةین  4/53سةةلقلز آن 

ة بنزن، متقس   درصد در مولقب الکل 6/1استخراجی 

گةر  بةر    39/0متر، جر  ویژه  میلی 5/1طقب الیاف آن 

[. سةالیانه  8]اسةت   6/5آن  pH متةر مکعة ، و   تیسان

شةقد   میلیقن تن باگاس در جهان تقلیةد مةی   45حدود 

میلیةقن تةن باگةاس در     2[. در حاب حاضر، بیا از 9]

شقد که بخا ببةیار انةدکی،    استان خقزستان تقلید می

 ةزار تةن، بةةه مصةرف مفیةد صةةنعتی      300در حةدود  

ة پةرارزش،  درصد(. مابیی این مةاد  15رسد )حدود  می

به دلیل ن قد امکاناب و صنایع مربقط، بةدون کمتةرین   

رود. گفتنةی اسةت شةرکت     بازده اقتصاد  از بةین مةی  

تقسع  نیشکر و صنایع جان ی در شا ساب گذشته  ر 

میلیارد تقمان برا  حمةل   4تا  3ساله م لغی در حدود 

 [.3کند ]  ا  اطراف  زینه می و دیع باگاس در بیابان

نعتی صةفاتی از یةک مقضةقع     ةا  صة   شاخق

گذارنةد.    ةا تةأثیر مةی    اند که بةر تصةمیم   گیر  تصمیم

کةردن مةقاد اولیة       ایی ماننةد جةایگزین   گیر  تصمیم

واحةةد ا  صةةنعتی در  ةةر کشةةقر بةةه شةةناخت      

 ا  مؤثر در این زمینه نیاز دارد تا از امکاناب  شاخق

 ا  مناطق مختلف استفادة بهینةه و درسةت    و تقانایی

 ا برا  بررسی  ید. تعیین و شناخت شاخقبه عمل آ

 ا  مناطق مختلف صنعتی مقضقعی حیاتی و  قابلیت

مهم است؛  ر ند این مقضقع در کشقر ایی کةه بةا   

رو  بةتند ضةرورب    مودودیت منابع و امکاناب روبه

 کند. تر  پیدا می بیا

 یصنعت  واحد ا و احداو ینیگز مکان ین ر زمد

و میایبةة   TOPSIS و AHP یةةکبةةا اسةةتفاده از تکن

ف تویییةاتی  مبةابل مختلة   بند  یتاولق زوجی برا 

 شقد. می اشاره  ا آنکه به برخی از  انجا  شده

 ا  کالن، مانند احداو  گیر  بدیهی است تصمیم

واحد ا  صنعتی، نیازمند شناخت معیار ا  مؤثر در 

زمین  مقاد اولیه است تا از امکاناب و تقانایی عقامةل  

 [.10عمل آیةد ]  استفادة صویح و مطلق  به مختلف 

 صویح مکان استیرار واحةد ا،  تعیین ا میت یلبه دل

. اسةت  شةده  ارابه مختلفی   ا بمد و  ا روش تاکنقن

 کةه میایب  زوجةی اسةت    روش  ا روش این از یکی

 احباسةةاب، سةةازماند ی راه از را گیةةر  تصةةمیم

بةه   وکنةد   یمة  آسةان   ةا   داور و، برآورد ا ادراکاب،

یابةد. پةس از    دسةت مةی   تصمیم بر اثرگذار   ا مؤلفه

در د ة    یاز  را، 2AHP روش 1اینکه پرویبقر ساتی

 ا  ببةیار  را   ، معریی کرد، پژو شگران مدب1970

 بةةرا یةةاز  ارابةةه کردنةةد کةةه    AHPدر زمینةة  

 این مناس  بقدند. ندگانه  معیار ا  با گیر  تصمیم

 بةه صةقرب   را مبةئله  کةردن  یرمقلةه  امکةان   ا شرو

 معیار ا  مختلف درنظرگریتن امکان و مرات ی سلبله

 [.11]ند کن می یرا م را مبئله در کیفی و یکمت

 کارخانة   در تأسیس تأثیرگذار  ا  والی شاخق

بررسی کةرد.   گلبتان را استان در یلقتینگ کاغذ تقلید

 تةرین شةاخق و   مهم موصقب و مقاد داد نشان نتایج

و  پبةماند ا،  عرض  از اطمینان پبماند ا،  زین  تأمین

 ةا  مهةم    زیرشاخق ی به ترت آ  منابع به دسترسی

با  او، مکاران  و کشکقلی بیاب [.12] اند در این زمینه

 در کاغةذ  و  ق  یابی واحد ا  صنایع بررسی مکان

مةؤثر،   معیار ةا   درنظرگةریتن  بةا  خقزسةتان،  اسةتان 

تعةةداد رق ةةا،  مالیةةاب،  ةةا  نةةر، دریایتنةةد شةةاخق

 منابع به یدکی، و دسترسی لقاز  یروش، بازار وضعیت

و  عزیةةز . [13] ترنةةد  ةةا  مهةةم آ  جةةزء اولقیةةت

در  ثرؤمة   ةا   شةاخق  بررسةی  پةی  دراو،   مکاران

                                                      
1. Saaty 

2. Analytical Hierarchy Process 
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از  اسةتفاده  بةا  ،روکا و  ند  تخته واحد ا  استیرار

  ةا   شةاخق ، دریایتنةد  مرات ی سلبله تولیل یرایند

 کیفیةت  اولیه، مقاد  عرض از یناناطم مقاد اولیه، خرید

 اولقیت  درج با ترین اعطایی تبهیالب و ،اولیه مقاد

 برا  AHPروش  از و اجدر بقردورلق [.10]را دارند 

 در م لمان واحد ا  استیرار ترین شاخق مهم تعیین

شةهر ،   جمعیةت  پایةه  ایةن  بةر  .کردند ترکیه استفاده

 ترابر  آسانی، و یروش میزان، جمعیت رشد سرعت

مهم و   ا  شاخق مناطق دیگر یرآورده به و موصقب

 شةد  اعال  ترکیه در م لمان استیرار واحد ا  در ثرؤم

 ثانقیةةه موصةةق ب بةةازار کةةقزک و وانةةگ[. 14]

  تراشة  تختةه  سنگین،  نیمه یی ر تخته  ق ، خرده )تخته

 دیةةدگاه از کانةةادا در را  یةةه( تختةةه ر،دا جهةةت

 دلیل داد به نشان نتایج د.کردن بررسی کنندگان مصرف

 و  زینه و زمان صرف و نئقپان کار  ماشین مشکالب

  میةةقن ،جةةایگزین موصةةق ب ورود  مینةةین

  تراشة  تختةه  و  یةه  تختةه  و سةنگین  نیمةه  یی ةر  تختةه 

 ةق    خةرده  تختةه  بةرا   رقةابتی  بازار یک دار، جهت

 مو ةی و  مکةاران او تعیةین    [.15] است شده ایجاد

با  کشقر را، م لمان صنعت بر تقسع  مؤثر  ا  شاخق

نشان  گیر  گرو ی، مطالعه کردند. نتایج تصمیم روش

 در میةرراب  و قةقانین  و اقتصةاد    ةا   داد، شاخق

را دارنةد.  مینةین،    وزنی ارزش با ترین اصلی سطح

 صةنعت  تقسةع   بةر   ةا  تأثیرگةذار   میان زیرشاخق

 تنظیم کشقر، اقتصاد  در ث اب ایزایا کشقر، م لمان

تقسةع     ةقبی،  مصةنقعاب  و م لمةان  تعریة  وارداب 

 در رقةابتی  یضا  و ایجاد م لمان، صنعتی  ا  خقشه

دریجانی و بهمنی  [.16] بیشتر  دارند  صنعت ا میت

بنةةد  معیار ةةا  مةةؤثر در  در پةةی شناسةةایی و رت ةةه

استان گلبةتان، بةه    HPLیابی واحد ا  روکا  مکان

 معیةار  بةت و سةه  بی میةان دریایتنةد از   ،AHP روش

 HPL روکةا   کارخان یابی مکان بر مؤثر شده شناسایی

 ظرییةت  بةا بقدن ، جةان ی  صنایع وضعیت  ا رمعیا

بةازار یةروش، و    و رق ةا  تعةداد ، گذار  سرمایه جذ 

ترتی ، بیشترین  اطمینان از عرض  پایدار مادة اولیه، به 

ا ، بةا نةا     [. عزیةز  در مطالعةه  17ا میت را دارند ]

 یعصةنا   عد  تقسةعه بةرا   یاصل  ا  شاخق یینتع»

 ةا    ، شةاخق «AHP یران با روش ق  ا خرده تخته

 یینپا یفیتمتخصق، ک یرعناصر غ یه،اول کم قد مقاد

و  ی،طةق ن  یر گ یمتصم یندیرا یریت،مد ییرتغ ید،تقل

  تقسةع   بةرا  یعمل  ا را کاررا  یمیقد  تکنقلقی

عزیةز  و   .[18] ةق  اعةال  کةرد     خرده یع تختهصنا

بةه   یاصل  ا  شاخق شدب یابیارز مکاران او، در 

بةا   یران، ق  ا خرده تخته یدابتقل  برا، AHPروش 

ة شةامل   ، پنج سةطح اصةلی  ساخت   ا تقجه به جن ه

ضةخامت،   شیدگیدرصد واک یته،درصد رطقبت، دانب

ة را برشةمردند و   یمیاومت خمشة  ،درصد جذ  آ 

رجویةت بیشةتر    نتیجه گریتند که دانبیته شدب و ا

 .[19]دارد 

د ةد رمةز مقیییةت     مطالع  منابع علمی نشان مةی 

کشقر ا  تقلیدکننده و صةادرکنندة صةنایع  ةق  و    

کاغذ در استفاده از مةقاد اولیة  مناسة  و مطمةئن و     

تقسةع  پایةدار    .[20] تقسع  پایدار ایةن مةقاد اسةت   

آنکةه   ا  است که نیاز ةا  روز کشةقر را، بةی    تقسعه

 ا  آتةی را در ریةع نیاز ةا  خةقد بةه       تقانایی نبل

در حةاب حاضةر،    .[21]کند  مخاطره اندازد، تأمین می

باگاس، به علت ن قدِ امکانةاب و صةنایع مربقطةه در    

استان خقزستان، بدون کمترین بازده اقتصاد  از بةین  

راین، در این توییق، با تقجةه بةه پقشةا    رود. بناب می

جنگلی کم ایةران، سةعی شةد عقامةل تأثیرگةذار بةر       
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مؤثر بر احداو واحةد ا     ا  شاخق بند  اولقیت

صنایع  ق  و کاغذ در استان خقزستان، با رویکةرد  

اسةةتفاده از باگةةاس بةةه منزلةة  مةةادة اولیةةه، پةةس از   

 ةةا  میةةدانی و نظرسةةنجی از مختصصةةان و  بررسةةی

گیرندگان صنعت  ق  و کاغذ، بةه   و تصمیم مدیران

بند   ا   دیمند، شناسایی و اولقیت نامه کمک پرسا

تقاند را کار ةایی مناسة     شقد. نتایج این توییق می

 ا ارابه د د.  جهت به قد عملکرد و صیانت از جنگل

تقان یرط کرد: الف( یرایند  بنابراین، در این زمینه می

گیةر     ةا  تصةمیم   از مجمقع  روشزوجی   میایب

بنةد    تقاند بةرا  شناسةایی و اولقیةت     ندمعیاره می

 ا  مؤثر بر احداو واحد ا  صنایع  ةق    شاخق

و کاغذ در اسةتان خقزسةتان بةا رویکةرد اسةتفاده از      

باگاس به منزل  مةادة اولیةه بةه کةار رود؛  ( میةزان      

ونیةل   باگاس، میزان یروش موصقب نهةایی، و حمةل  

 ا اولقیت با   بتند. ا  ب ریلی جزء شاخق

 ها مواد و روش
 م  مراحل این پژو ا بر م نا  نظةر کارشناسةان و   

نظران، تقلیدکنندگان بزرگ صةنعت  ةق  و    صاح 

کاغذ، مدیران ارشد جهاد کشاورز  و منابع ط یعی، و 

 ا اجرا شد. نخبةت، بةا    اعضا   یئت علمی دانشگاه

ق مطالع  پیشین  مقضقع، بالغ بر شصت و پنج شةاخ 

مرت   با احداو واحد ا  صنایع  ةق  و کاغةذ در   

استان خقزستان، با رویکرد استفاده از باگاس به منزل  

شةده در کنةار    شناسایی شةد. لیبةت تهیةه    مادة اولیه،

شةةده از سةةق  کارشناسةةان حةةقزة  معیار ةةا  معریةةی

صنایع  ق  از طریق مصاح   شةفا ی تکمیةل و در   

تةةرین  منهایةةت سةةی و پةةنج شةةاخق بةةه منزلةة  مهةة 

مةةةقاد و و در شةةةا گةةةروه عمةةةدة  زیرشةةةاخق 

اقتصةةاد ،  ، ةةا  مویطةةی زیرسةةاخت ،موصةةق ب

اقتصةاد  و   تکنقلقییکی،ینی و  ،یر نگی و اجتماعی

 (.1)شکل  انتخا  شد و ققانین و میرراب، مالی

 شاخص مواد و محصوالت
شاخق مقاد و موصق ب از یک طةرف مةادة اولیة     

از سةةق  دیگةةر یةةاز بةةرا  واحةةد تقلیةةد  و مةةقرد ن

گیةةرد و  موصةةقب نهةةایی کارخانةةه را در بةةر مةةی    

تقاند در انتخا  نةقع مةادة اولیة      خصقصیاب آن می

یک کارخانه تأثیرگذار باشةد. مةادة اولیةه و موصةقب     

در دوا  صةنایع سةلقلز  و   تأثیرگذار  لاز عقام نهایی

اوراق مرک   قبی است؛ زیرا میةزان و یاصةل  مةادة    

و کیفیةت آن بةر خصقصةیاب     اولیه نیز عرض  پایدار

موصةةقب نهةةایی تأثیرگةةذار اسةةت. در ادامةةه بةةه      

 شقد.  ا اشاره می  ا  آن زیرشاخق

باگاس: کشةقر ایةران، بةا تقجةه بةه منةابع        میزان

 ةا، بةا     ا  صیانت از جنگل جنگلی و  مینین طرح

ّ  تأمین مقاد اولیة   ةقبی، جهةت تقلیةد      مشکل جد

مقاجةه اسةت. در    ا  مختلف لیگنقسلقلز ،  یرآورده

میلیقن تن باگاس در اسةتان خقزسةتان    2حاب حاضر 

تقانةد بخةا عمةدة مةقاد اولیة        شقد که می تقلید می

 کارخانجاب لیگنقسلقلز  را تأمین کند.

کارخانه تا منابع باگاس: با تقجه بةه اینکةه     یاصل

منابع باگاس در استان خقزسةتان اسةت، در صةقرب    

ن مازندران، میزان یاصةله  استفاده از این منابع در استا

  ا  مهم باشد. تقاند یکی از شاخق تا کارخانه می

درج  اطمینان دسترسةی بةه    عرض  پایدار باگاس:

 اولیه در آینده باگاس در منطیه یا استمرار عرض  مادة 

 ا میت دارد.

بقدن مادة اولیه در صةنایع   مرغق باگاس: کیفیت 
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اوراق کاغذساز  ببیار مهةم اسةت؛ امةا در صةنعت     

 کمتر ا میت دارد. مرک   قبی

میةدار  از موصةقب در بازار ةا     میزان یروش: 

 دف و میةدار  در منطیة  موةل اسةتیرار کارخانةه      

 .تقاند به یروش برسد می

کیفیت موصقب نهةایی در  کیفیت موصقب نهایی: 

 .گذارد انتخا  و نقع کارایی آن تأثیر می

 های محیطی شاخص  ییساخت
ونیةل، واکةنا    در  ر منطیه عقاملی نظیر ش ک  حمل

صنایع رقی  با احداو واحد تقلیةد  جدیةد، سةابی     

گةذار  منطیةه بةرا      صنعتی، و امکان جذ  سةرمایه 

 ةةا  زیرسةةاخت  احةةداو واحةةد تقلیةةد  شةةاخق 

وجقد واحةد ا      صنعتنیشیپاند. منظقر از  مویطی

 اسةتفادة  اسةت. اگةر سةابی     مشابه تقلید  در منطیةه 

زیاد باشد مشةکالب زیةاد     از یک مادة اولیه صنعتی

  صةنعت  نیشة یپاز آن پیا نخقا د آمد.  برا  استفاده

 ةایی  میةقن وضةعیت صةنایع      شةامل زیرمجمقعةه  

جان ی و وجقد مراکز خدماتی و پشتی انی و تعمیراتی 

باگاس، به منزل  مةادة   و وضعیت رق ا در منطیه است.

رکةة   ةةقبی، بةةه اولیةة  صةةنایع سةةلقلز  و اوراق م

 احةداو  بةرا    جذ  سةرمایه  صقرب بالیقه استعداد

بةا رویکةرد اسةتفاده از باگةاس را      واحد ا  صةنعتی 

تعةةداد، مبةةایت، نةةقع ،   ترابةةر  مناسةة   شةة کدارد. 

را   کشةقر آ ةن مقجةقد در    و راه ، ةا   ا، بزرگراه جاده

شقد  جایی موصقب نهایی شامل می برا  حمل و جابه

 ا  دارد. ی و جادهکه دو زیرشاخق ریل

های اقتصادی و فیهنگی  شاخص  ییساخت

 و اجتماعی
 ةةا  اقتصةةاد  و یر نگةةی و   شةةاخق زیرسةةاخت

به صقرب سةالیانه  اجتماعی شامل نر، رشد جمعیت 

. با است که تقانایی تأمین نیرو  انبانی را داشته باشد

تقجه به تةأمین مةادة اولیة  مناسة ، رانةدمان تقلیةد       

لقلز  و اوراق مرکة   ةقبی   کارخانجاب صنایع سة 

شقد. در  زایی می ط ع باع  اشتغاب یابد و به ایزایا می

کةةردن و اسةةتفاده از باگةةاس، میةةزان  زمینةة  جةةایگزین

ارت اط صنعت با دانشگاه تأثیرگذار است. در صةقرتی  

که کارخانجاب صنایع سلقلز  و اوراق مرک   قبی  

تةقان   ، می زینه یعالیت کنند با مقاد اولی  یراوان و کم

 به ایزایا صادراب و کا ا وارداب امیدوار بقد.

 تكنواوژیكی و یشاخص فن
احداو واحد ا  صةنایع  ِ  ی و تکنقلقییکیین یاز ا ن

 ق  و کاغذ در استان خقزستان، با رویکرد اسةتفاده  

و نةةقع  یةةت، ظریاز باگةةاس بةةه منزلةة  مةةادة اولیةةه  

پذیر  کارخانةه در تغییةر    آ ب و میزان انعطاف ینماش

نةقع  . از نظر شقد یرا شامل م ساز  نقع )خیرهو مقاد 

مطرح اسةت؛ سیبةتم     یرشاخقز  هار ساز  )خیره

ان اردار  مرطةق ، سیبةتم ان ةاردار  بیبةت )ایةن      

سیبتم به کمک یک کاتالیزور، که به باگةاس پاشةیده   

انجامةد(،   مةی کردن سةریع باگةاس    شقد، به خشک می

 ةا  باگةاس بةه     بنةد  )تةقده   سیبتم ان اردار  عدب

آینةد(، و سیبةتم    شکل درمی صقرب یشرده و مکع  

 ةا  بةزرگ در یةارد     کپ  باز )باگاس به صقرب کپةه 

 ةا    شقند(.  ر یک از سیبةتم  کارخانه نگهدار  می

و ةقا  منطیةه و میةزان     سةاز  بةر اسةاس آ     )خیره

 رود. اس به کار مییاصل  کارخانه تا منابع باگ

 شاخص اقتصادی و ماای
 ةا و درآمةد ا،    شاخق اقتصاد  و مالی، نظیر  زینه
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احداو واحد ا  صةنایع  ةق  و کاغةذ اسةتان     در 

خقزستان، با رویکرد استفاده از باگاس به منزلة  مةادة   

گذار ق ةل   مخارجی که سرمایه ، نیا مهمی دارد.اولیه

  ، باید مةد دة اولیهبه منزل  ما کردن باگاس، از جایگزین

گیر  حابز ا میت یةراوان   نظر داشته باشد در تصمیم

باگةاس از   ونیةل  حمل   زین است. این مخارو شامل

استان خقزستان به استان مازنةدران،  زینة  عملیةاتی،    

بةقدن باگةاس    ساز ، که به علت یصةلی   زین  )خیره

آور  باگةاس از   باید پرداخةت شةقد، و  زینة  جمةع    

است که این  زینه را معمق ج کارخانه به  مزارع نیشکر

گیرد.  زین  عملیاتی شةامل دو زیرشةاخق    عهده می

 زین  خرید باگاس و  زین  تویییاب و تقسعه است. 

اراب    ا  ناشی از یروش موصق ب یا شکل دریایتی

 ا  واحد تقلید ، تبهیالب  خدماب در میابل  زینه

باگةاس(   اعطایی، قیمت یروش، و یروش پیت )مغةز 

حاصل از یرایند مغزگیر  باگاس به منظةقر مصةرف   

 خقراک دا  است.

 شاخص قوانین و مقیرات
، قةقانین جةار     منظقر از شاخق ققانین و میةرراب 

دولت در زمین   گقنگی دریایت مالیةاب از صةنایع،   

شده برا  جلقگیر  از تمرکةز    ا  تصقی  ممنقعیت

جنگةل، و   روی  درختةان  صنایع، جلقگیر  از قطع بی

 مینین میرراب مربقط به یاصل  احداو کارخانه تةا  

یرشةاخق تبةهیالب   زمراکز شهر  اسةت کةه سةه    

مالیاتی و بانکی، موةدودة مجةاز مبةایتی، و قةقانین     

 گیرد. مویطی را در بر می زیبت

 روش کار
ا  و مصاح ه با کارشناسةان   پس از مطالعاب کتابخانه

، سةی و  نظران عرص  صنعت  ق  و کاغذ و صاح 

 بنةد   اولقیةت  و تعیةین در پنج زیرشاخق تأثیرگذار 

مؤثر بر احداو واحد ا  صنایع  ةق     ا  شاخق

و کاغذ در اسةتان خقزسةتان بةا رویکةرد اسةتفاده از      

شناسایی شةد کةه پةس از    باگاس، به منزل  مادة اولیه، 

ا  با  دف  نامه  ا پرسا مرات  شاخق ترسیم سلبله

منظةقر    ا، به  رشاخق ا و زی میایب  زوجی شاخق

 ا، طةرح و بةین  هةل نفةر از      آن تعیین ارزش وزنی 

درصد(، اداراب منابع ط یعةی   15نظران بازار ) صاح 

درصد(، کارشناسان و استادان  25و جهاد کشاورز  )

درصد(، و مدیران باتجربةه در صةنایع    35دانشگا ی )

درصةةد( تقزیةةع شةةد. اعةةداد  کةةه در    25 ةةق  )

 ةا و   بةرا  تعیةین وزن شةاخق     ا  زوجةی  میایبه

بقد که مییاسی  9تا  9/1 ا به کار ریتند از  زیرشاخق

ا میت  ر یک از   درج  برا  مواس  استاندارد است.

میانگین  ندسی برا   ةر  ابتدا،  ا،   ا و شاخق گروه

، بةه کمةک   زوجةی   میایب  ا  ماتریس یک از سلقب

 :[22]شقد  میمواس ه  ،1رابط  

(1)  a12= (a121×a122×…×a12N) 2/
N 

  ةا  مةاتریس   سلقب   ندسی  م میانگین ،سپس

 شةقد  عاد  می نتایج آید و به دست می زوجی  میایب

پةایین بةا عناصةر سةطقح       ا  عناصر وزن و با تلفیق

  ةا بةه    ةا و شةاخق   وزن گةروه ،  مرات  با   سلبله

گریته بةه    ا  صقرب داور  آید. از آنجا که دست می 

  ا واببته است بةه  آن  ا  روحی حالتدرک ایراد و 

دارد. بةر   وجةقد   ا ناسازگار  طقر معمقب در داور  

  ا سازگار داور  برا  اینکه ،نظر پرویبقر ساتی  پای

 ا برابةر   ماتریس ضرورب دارد نر، ناسازگار  ،شقند

 باشد. 1/0 یا کمتر از
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 نتایج
آمةةده از تعیةةین ارزش وزنةةی  دسةةت نتةةایج کلةةی بةةه

بر احداو واحد ا  صنایع  ةق    ا  مؤثر  شاخق

و کاغذ در اسةتان خقزسةتان بةا رویکةرد اسةتفاده از      

،  مةراه میةانگین  ندسةی    باگاس، به منزل  مادة اولیةه 

آمده از تصمیم گرو ی، کةه بةا    دست میایب  زوجی به

ایزار اکبپرب  ةقیس بةه روش میایبة  زوجةی      نر 

 2 ا   شقد )شکل مواس ه شد، در این بخا ارابه می

، شاخق مقاد و 2و شکل  1(. با تقجه به جدوب 3و 

 ةا  مویطةی بةه     موصق ب و شةاخق زیرسةاخت  

در بةا ترین   222/0و  402/0ترتی  بةا ارزش وزنةی   

 3اولقیةةت قةةرار دارنةةد.  مینةةین مطةةابق شةةکل     

 ةا بةا اولقیةت بةا  بةه        ا  وزنی زیرشاخق ارزش

ونیل ریلی  حمل، (103/0)ترتی  شامل میزان باگاس 

(، یاصةةل  093/0عرضةة  پایةةدار باگةةاس )  (، 095/0)

ساز   (، سیبتم )خیره090/0کارخانه تا منابع باگاس )

پذیر  کارخانةه در   (، میزان انعطاف074/0بند  ) عدب

(، میزان یروش موصقب نهایی 073/0تغییر مقاد اولیه )

تعیةین   (045/0)(، و کیفیت موصةقب نهةایی   068/0)

 شد

 

 های اصلی نسبت به هدف مطالعه اخص. نتایج آماری ش1جدول 

 ینی و

 تکنقلقییکی

 اقتصاد  و

 مالی

 ققانین و

 میرراب

  ا  زیرساخت

 اقتصاد  و یر نگی

 و اجتماعی

 مقاد و

 موصق ب

  ا  زیرساخت

 مویطی
 

  ا  مویطی زیرساخت _ (20818/2) 47142/3 3625/3 22711/3 64067/1

 و موصق ب مقاد _ _ 43798/5 24621/5 50454/5 83117/2

(83117/2) (11927/2) (20818/2) _ _ _ 
  ا  اقتصاد   زیرساخت

 و یر نگی و اجتماعی

 ققانین و میرراب _ _ _ _ 10409/1 (22711/3)

 اقتصاد  و مالی _ _ _ _ _ (12586/3)

 02/0نیخ ناسا گاری 

 

 
 مطالعه هدف به نسبت اصلی های شاخص برای ای مقایسه های ماتریس هندسی . میانگین2 کلش

0/052 

0/073 

0/076 

0/175 

0/222 

0/402 

 زیر ساخت های اجت اعی، فرهن ی و اقتصاری

 قوانی  و مقرنات

 اقتصاری و مالی

 فنی و تکنولوژی

 زیر ساخت های محیطی

 موار و محصوالت

 0/02نرخ نا ازگاری كلی
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 بحثو ها  یافته
 بةه  تقجةه  بةا   ةا،  کلی برا  مةاتریس  ناسازگار  نر،

با   نتایج را  سازگار  و است؛ که ث اب 02/0نتایج، 

 کةه میةان   گقیةا  آن اسةت   نتةایج  .د ةد  نشةان مةی  

 مةقاد و موصةق ب    اصةلی شةاخق    ةا   شةاخق 

را دارد. از سةةق  دیگةةر، از میةةان   اولقیةةت بةةا ترین

 ةا  میةزان     ا  تأثیرگةذار، زیرشةاخق   زیرشاخق

صل  عرض  پایدار باگاس، یاونیل ریلی،  حملباگاس، 

سةةاز   کارخانةةه تةةا منةةابع باگةةاس، سیبةةتم )خیةةره 

پذیر  کارخانه در تغییر مقاد  بند ، میزان انعطاف عدب

اولیه، میزان یروش موصقب نهایی، و کیفیت موصقب 

  ا را دارد. نهایی با ترین اولقیت

 ا  یادشةده بةه شةرح     د یل ا میت زیرشاخق

 زیر است.

 (103/0میزان باگاس )
 کشةقر،  در  ةق   مصةرف  و یزان تقلیةد به م تقجه با

  ق  کم قد متر مکع   زار 200و  میلیقن 8سالیانه 

. نکت  مهم در بررسی میةزان باگةاس   [23]دارد  وجقد

این است که اغل  آمار میزان تقلید شکر در دسترس 

است و به منظقر برآورد حجم باگاس از پارامتر  بةه  

این شةاخق   کنند. استفاده می 1مثاب  شاخق برداشت

شده به کةل تقلیةد    بیانگر نب ت وزنی شکر استوصاب

. بةر اسةاس شةاخق یةقق،     [24]حیاتی گیةاه اسةت   

 ةا   تقان تخمینی از میزان باگاس، که آمار دقیةق آن  می

بةه دلیةل     مقجقد نیبت، به دست آورد. این شاخق،

و شةرای  اقلیمةی و خةاک و     2کار ةا  تغییراب کشةت 

ابراین، در ایةن مطالعةه   . بنة [25]کنةد   موی  تغییر می

                                                      
1. Harvesting Index; HI  
2. Cultivators 

میةةزان تقلیةةد باگةةاس از آمةةار رسةةمی وزارب جهةةاد 

 2کشاورز  استخراو شد. در حةاب حاضةر، بةیا از    

شةقد،   میلیقن تن باگاس در استان خقزستان تقلید می

 ةزار تةن، بةه     300که بخا ببیار اندکی، در حدود 

درصةد(.   15رسةد )حةدود    مصرف مفید صنعتی مةی 

ش، بةه دلیةل ن ةقد امکانةاب و     مابیی این مادة پةرارز 

صنایع مربقطه، بدون کمترین بازده اقتصةاد  از بةین   

رود. گفتنی است شرکت تقسع  نیشةکر و صةنایع    می

جان ی در شا ساب گذشته  ر ساله م لغی در حةدود  

میلیارد تقمان بةرا  حمةل و دیةع باگةاس در      4تا  3

در اسةةتان . [3]کنةةد   ةةا  اطةةراف  زینةةه مةةی بیابةةان

، با درنظرگریتن میزان باگاس در  ر  کتةار  خقزستان

 زار  کتةار مةزارع    84از اراضی نیشکر و با تقجه به 

 ةزار   688میلیةقن و   2یعلی نیشکر، در ساب، حةدود  

بةرا   شةقد.   درصد تقلید می 50تن باگاس با رطقبت 

 MDF، کیلةقگر   2300مکعة  نئقپةان    تقلید  ر متر

. این یاز استنتن باگاس  5/7و کاغذ  ،کیلقگر  2500

)پیةت از  با درنظرگةریتن میةدار پیةت     ،اعداد و ارقا 

 ةا     ا  پارانشمی، با شکل نةامنظم و دیةقاره   سلقب

به دست  درصد 50و رطقبت شقد(  نازک، تشکیل می

 زار  کتار اراضةی نیشةکر و    84با درنظرگریتن  .آمد

تقان حدود  می ،تن باگاس زار  688 میلیقن و 2 تقلید

 متةةةر MDF ،65/1168695مکعةةة   متةةةر 1075200

بةا   .تةن کاغةذ تقلیةد کةرد     358400، یا مکع  نئقپان 

شده و برا  رسیدن به تقسع   تقجه به تقضیواب ارابه

پایةةدار صةةنعت  ةةق  و کاغةةذ در کشةةقر، احةةداو 

واحد ا  صنایع  ق  و کاغذ در اسةتان خقزسةتان   

با رویکرد اسةتفاده از باگةاس، بةه منزلة  مةادة اولیةه،       

سةقز    ناپذیر است و  ر گقنه تعلل، یرصةت  اجتنا 

 آید. به شمار می
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  کارخانةةمةةقاد اولیةةه را در   واکةةر شةةاخق میةةزان 

دانةةد. حجةةاز  و  مکةةاران او  مهةةم مةةیبةةر    ةةق 

منزلةة  شةةاخق  بةةقدن مةةادة اولیةةه را، بةةه  دردسةةترس

تأثیرگةذار و مهةةم، در گةةزینا موةل واحةةد صةةنعتی   

 [.27و  26مطرح کردند ]

 (095/0ونقف ریلی ) حمف
ونیل عاملی اسةت   در  رخ  اقتصاد یک کشقر، حمل

  را، از ابتدا  تقلید تا رسةاندن  که  م  ارکان اقتصاد

کا  به بازار ةا  مصةرف نهةایی، توةت تةأثیر قةرار       

ونیل را در ابعاد و تعاریف کالن آن  د د. اگر حمل می

در نظر بگیریم،  یچ یعلةی در اقتصةاد جامعةه بةدون     

پةذیرد. بةا تقجةه بةه      استفاده از این صنعت انجا  نمی

خة    آ ةن جمهةقر  اسةالمی، بةا     تقسع  مناس  راه

تةقان موصةق ب نهةایی     شماب و جنق  )ا قاز(، می

شده از باگاس را از  کارخانجاب  ق  و کاغذ ساخته

طریق این خة  از اسةتان خقزسةتان بةه دیگةر نیةاط       

ونیةةل ریلةةی   کشةةقر انتیةةاب داد. اسةةتفاده از حمةةل  

جایی ان ةقه بةار بةا ایمنةی       ایی دارد؛ نظیر جابه مزیت

سةازگار  بةا    مویطةی و  با ، عةقارط کمتةر زیبةت   

ریةز  و اسةتمرار    ا داف تقسع  پایدار، قابلیت برنامه

عزیز  و  مکاران ونیل.  خدماب، و  زین  کمتر حمل

 واحةد  یک اینکه برا  را ونیل حمل  ش ک او شاخق

 لوةا   از و شةقد  مبةتیر   ا در منطیةه  بتقانةد  صنعتی

 .[10] الزامی )کر کردند بیاورد دوا  اقتصاد 

 (093/0) عیضة پایدار باگاس
در  یةژه و بةه  ،اولیه مقاد و منابع مودودبقدن به تقجه با

مقرد   قبی  اولی ةماد تأمین کشقر، ط یعی منابع بخا

 منةابع  حفةظ  و سةق  یک از گبترش به رو صنایع یازن

  ر دیگر سق  از  ق  ةکنند تأمینو  مودود جنگلی

 بیشتر به اینکه نظر [.27]یابد  می روز ا میت بیشتر 

مةادة   تقلید  صنایع یی ةر  کشةقر اغلة     واحد ا 

 کنند، تداو   ق  تأمین می از را خقد یازمقرد ن اولی 

 ایةن   ةا  اصةلی   از دغدغه تقاند می اولیه مقاد عرض 

انداز   باشد. تیاضا برا  مادة اولیه به دلیل راه واحد ا

واحد ا  جدید ایزایا خقا د یایت. بنابراین، برا  

. [28]عرض  مادة اولیه در آینده اطمینانی وجقد ندارد 

 یک واحةد  استیرار اقتصاد  از سق  دیگر مطلقبیت

اسةت   مةرت    اولیةه  مةقاد  عرضة   از با اطمینان جدید

در اراضی نیشةکر اسةتان    . یصل برداشت نیشکر[29]

خقزستان از اواخر مهر تةا اواخةر اردی هشةت حةدود     

کشد و باگاس را ییة  بةرا  شةا     طقب می شا ماه 

ما   دو  ساب باید ان ةار کةرد. امةا مةدب ان ةاردار       

نشدن  برا  متققف ببیار  از مقاد پبماند کشاورز ، 

بةا تقجةه بةه میةزان     خطقط، بیا از شا ماه اسةت.  

تقان باگاس  میلیقن تن در ساب( می 2از باگاس )بیا 

مةقرد نیةاز کارخانجةةاب صةنایع لیگنقسةةلقلز  را در    

نشةدن خطةقط تقلیةد     شرای  مطلق  بةرا  متققةف  

 مةدرس  واو و  مکاران  عزیز کرد.   راحتی )خیره به

 شةاخقِ  خةقد   ةا   در بررسةی  وزیر  نیةز  و آصف

 ارزیةابی  را ببةیار مهةم   اولیةه  مقاد عرض  از اطمینان

 .[30] دندکر

 (090/0فاصلة کارخانه تا منابع باگاس )
کارخانجاب صنایع لیگنقسةلقلز ، کةه از مةادة اولیة      

کنند، در بیشتر مقارد کنار کارخانة    باگاس استفاده می

شقند. در واقع، کارخانجةاب صةنایع    شکر احداو می

لیگنقسلقلز  با باگاس جزء صةنایع جةان ی کارخانة     

شکرند.  نانیه کارخانجاب صنایع لیگنقسةلقلز  در  



 مؤثر بر احداث واحدهای اسای  چو  و کاغذ در اسالان خوزسالان با رویکرد اسالفاده از با اس به مسزلة مادة اولیههای  شاخص بسدی اولوی  
 

341 

 ةةا   ند،  زینةةهکنةةار کارخانةة  شةةکر احةةداو شةةق  

 ا  صنایع  ونیل باگاس به کارخانه آور  و حمل جمع

لیگنقسلقلز  بر عهدة کارخان  شةکر خقا ةد بةقد و    

 ةا    کارخان  صنایع لیگنقسلقلز  از پرداخت  زینةه 

 ةا    نکةردن  زینةه   شةقد. پرداخةت   یادشده معاف می

ونیةل باگةاس شةرای  مناسة  را      آور  و حمل جمع

ر  جهت مشةارکت احةداو   گذا برا  تشقیق سرمایه

کنةد. مةدرس و    کارخانجاب لیگنقسلقلز  ایجاد مةی 

وزیر  یاصل  واحد صنعتی را تا مةقاد اولیةه از    آصف

عقامل تأثیرگذار در مول استیرار یک واحةد صةنعتی   

 .[30]معریی کردند 

 (074/0بندی ) سا ی عد  سیستم ذخیی 

 ةا(   شکر و رطقبةت و )راب ریةز )مخمةر و بةاکتر     

شقد عمل تخمیر، به سة   وجةقد    قج  میباگاس م

د ةد.   الکل و اسیدسیتریک و دیگر اسید ا، سریع ر، 

این تخمیراب میدار قابل تقجهی گرما و میدار زیاد  

کننةةد و باعةة  تخریةة   کةةربن تقلیةةد مةةی  اکبةةید د 

شةقند. بةه  مةین دلیةل،       ا  سلقلی باگاس می بایت

سةةاز ، رطقبةةت باگةةاس بةةه کمةةک    بةةرا  )خیةةره

سةاز     ا باید حذف شقد. برا  )خیره کن شکخ پیا

، ان اردار  بةه   ونیل باگاس بهترین روش و حتی حمل

بنةةد  اسةةت. در ایةةن روش، بةةه کمةةک  شةةیقة عةةدب

 ةةا  پةةرس، باگةةاس را بةةه صةةقرب مکعةة   ماشةةین

آورند تا حجم باگاس به طقر موبقسی کةا ا   درمی

 یابد.

پذییی کارخانه در تغییی ماواد   میزان انعطا 

 (073/0) اوایه
پذیر  کارخانه در تغییر مقاد اولیه برا  مدب  انعطاف

پةذیر    طق نی مهةم و مةقرد تقجةه اسةت. انعطةاف     

تةقان سةازماند ی    کارخانه در تغییر مقاد اولیةه را مةی  

دوبارة یرایند تقلید در واکنا به توق ب میزان مةقاد  

[. بریکشةةئق و  اگبةةتر   31اولیةةه تعریةةف کةةرد ]  

انه را، در ق اب تغییةر مةقاد اولیةه،    پذیر  کارخ انعطاف

تقانایی و قابلیت تعةدیل و سةازگار  بةا تهدیةد ا و     

 ةةا   ، مةةدب1980داننةةد. در د ةة    ةةا مةةی یرصةةت

ة مانند مدب  پذیر  کارخانه در تغییر مقاد اولیه انعطاف

، و 2، بةالقین و کامةپ  1پةذیر اتکینبةقن   بنگاه انعطاف

پةذیر    عطةاف ة مطرح شد. اتکینبقن سه نقع ان 3ال ردا

انةد از   کنةد؛ کةه ع ةارب    را در تغییر مقاد تعریف مةی 

کند بر  پذیر  تخصصی )کیفی(، که د لت می انعطاف

اینکه یک کارخانه بتقاند طیةف وسةیع و متفةاوتی از    

مةةقاد مختلةةف را بةةا  زینةة  نةةا یز تغییةةر د ةةد،      

پذیر  تعداد  )کمتی(، بر این پایةه و اسةاس    انعطاف

نقسةاناب تیاضةا مشةکلی در    که صنعت در پاسم بةه  

پةذیر  مةالی.    تغییر مقاد اولیه نداشته باشد، و انعطاف

در واقع، ققانین مقجقد در جامعه در تغییر مقاد اولیة   

مصریی دخالت ندارند و یی  شرای  عرضه و تیاضةا  

[. حةاب، بةه  ةر    32کننةد ]  در این زمینه نیا ایفا مةی 

از صنایع دلیلی در یک دورة زمانی اگر باگاس مقرد نی

تقان از ضةایعاب   لیگنقسلقلز  د ار مشکل شقد، می

شةقد،   ویقر در استان خقزستان یایت مةی  نخل، که به

 [.33به منزل  مادة اولی  جایگزین استفاده کرد ]

 (048/0میزان فیوش محصو  نهایی )

صنعت و نقع مةادة اولیةه و    نقع از یارغ کلی، طقر به 

 بةازار  بةه  رسةی دست امکان و وجقد موصقب تقلید ،

                                                      
1. Atkinson 

2. Bolwijn and Kumpe 

3. Volberda 
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 یةک  ایجةاد  بةرا    ز  شةرط  میزان یروش( (مصرف

پایةه، حجةم     مةین  بر رود. شمار می به  تقلید  واحد

بازار  از و دور  کشا، میزان در ضعف کق ک بازار،

 نةقع   ةر  اقتصةاد   تقجیةه  و وجقد  یلبف  مصرف

علت  این به کند. می منتفی را خدماتی یا واحد تقلید 

یةروش   میةزان  در بنیه ضعف یا زمینه ن قدِ اصل در که

بةرد. علةی بیةاب     مةی  بةین  از را واحد اقتصاد  تقجیه

سةاله   کشکقلی و  مکاران او طی دورة مطالعة  یةازده  

( اعةةال  کردنةةد میةةزان و م لةةغ اکثةةر 1386تةةا  1376)

 ا  لیگنقسلقلز  روند ایزایشی داشته اسةت   یرآورده

. بةةر ایةةن اسةةاس، میةةزان یةةروش موصةةق ب   [34]

 ّ مطلةةق  اسةةت.  لیگنقسةةلقلز  در کشةةقر در حةةد 

بنابراین، داشتن جایگاه مناس  در بازار ا  داخلةی و  

گذار  را به عامل یروش و بةه   خارجی تقجه سرمایه

ت ع آن احداو کارخانجاب  ق  و کاغذ، با رویکرد 

 کند. استفاده از باگاس به منزل  مادة اولیه، جل  می

 (048/0کی یت محصو  نهایی )
روزه، با تقجه به رقابةت شةدید حةاکم بةر اقتصةاد      ام

جهانی، اراب  موصق ب و خدماب باکیفیت از سةق   

ضةرورتی  کارخانجاب برا  حفظ و جذ  مشةتریان  

ناپذیر است. پر واضح است که  م  مشتریان بةه   انکار

یک اندازه در مقیییت یک سازمان یةا شةرکت نیةا    

یةد  و  ندارند. بنةابراین، شةناخت دقیةق مشةتریان کل    

کةا ا   ا ضرور  اسةت.   دادن به نیاز ا  آن ا میت

تدریجی کیفیت موصق ب باع  ایجاد ) نیت منفی 

 ةا  اخیةر،    در سةاب . شةقد  کنندگان مةی  میان مصرف

اسةةتفاده از باگةةاس در صةةنایع خمیةةر و کاغةةذ و     

 ا  مرک   ق  رشد  روزایزون داشةته و   یرآورده

ر دورتةرین   ا  تویییةاتی متنةقعی را د   زمین  یعالیت

  نیاط جهان به وجقد آورده است. نتایج حاصةل از آن 

تویییاب شناخت خةقاو ییزیکةی و مکةانیکی ایةن     

اعةال    موییانبر اساس نتایجی که  موصق ب است.

اند، کیفیت موصةقب نهةایی صةنایع سةلقلز  و      کرده

   ا  مرک   قبی حاصل از باگةاس در حةد   یرآورده

 .[35] مطلق  است

 گییی نتیجه
رغةم داشةتن    ایع  ق  و یرآورد ا  مرکة ، بةه  صن

سةةابی  نبةة تاج طةةق نی در ایةةران، تقسةةع  مناسةة  و  

مطلقبی نداشته است. این در حالی است که ایةران از  

 ا  مختلةف صةنایع  ةقبی     لوا  پیشریت در زمینه

ی خةقب  بةه   ا این قابلیت  ا  یراوانی دارد؛ ولی قابلیت

ه بةرا  تقسةع     ا  بةالیق  شناسایی نشده و از ظرییت

 عمةل   بةه پایدار مقاد اولیه و پیشریت استفادة درست 

نیامةةده اسةةت. در زمینةة  تقسةةع  پایةةدار مةةقاد اولیةةه، 

 ةا    ا یکی از ضةرورب   ا و تقانمند  شناخت قابلیت

یژه در کشقر ایی که و بهآید و این مبئله  شمار می به

انةد    ایی از لوا  منابع و امکاناب مقاجه با مودودیت

یایتةه، کةه    گیر است. در کشقر ا  تقسعه الج  شمکام

ی درسةت  به ا  مختلف   ا و استعداد ا در زمینه قابلیت

 ةا  اصةقلی تةدوین     ریةز   شناسایی و سپس برنامةه 

شةقد و    ا  موبقسی مشا ده مةی  شقد، پیشریت می

نگریتةه    بالعکس در جقامعی که این شناخت صةقرب 

نةابع و  خةقرد و م   ةا شکبةت مةی    ریةز    م  برنامةه 

رود. کشةةقر ایةةران نیةةز از   ةةا  ةةدر مةةی امکانةةاب آن

 ا و استعداد ا  مقاد  کشقر ایی است که باید قابلیت

صةنایع  ةق  شناسةایی و سةپس       اولی  آن در زمینة  

 ةا     ةا  اصةقلی بةرا  تقسةع  گةروه      ریةز   برنامه

مختلةةف صةةنعتی ارابةةه شةةقد. در ایةةن بررسةةی، بةةه  
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داو واحةد ا   مؤثر بر اح  ا  شاخق بند  اولقیت

صنایع  ق  و کاغذ در استان خقزستان بةا رویکةرد   

استفاده از باگاس، به منزل  مادة اولیه، بر پایة  یراینةد   

تقان  طقر کلی می  مرات ی پرداخته شد. به تولیل سلبله

ونیةل   حمةل  ا  میزان باگةاس،   شاخقگریت   نتیجه

عرض  پایدار باگاس، یاصل  کارخانةه تةا منةابع    ریلی، 

بنةةد ، میةةزان  سةةاز  عةةدب س، سیبةةتم )خیةةرهباگةةا

پذیر  کارخانةه در تغییةر مةقاد اولیةه، میةزان       انعطاف

یروش موصةقب نهةایی، و کیفیةت موصةقب نهةایی      

 ا دارنةد.   اولقیت با تر  در میایبه با دیگر شاخق

گةذاران آتةی ایةن     ّ نظر سرمایه  ا باید مد این شاخق

 واحد ا در استان خقزستان قرار گیرد.

 دانیقدر
از آقایان دکتر سعید ، ربةیس  یئةت مةدیرة مجتمةع     

موتةر  و مهنةدس    سینا، مهندس تاو، مدیرعامل آرین

سینا، مهندس جهرمی و  داداشی مدیریت کارخان  آرین

یتوی، مدیر تقلید کارخانة  نئقپةان کةارون، مهنةدس     

موتر  کارخان  نئقپةان گن ةد، دکتةر     یدایی، مدیرعامل

کارخانة   ةق  و کاغةذ    موتةر    روغنی، مةدیرعامل 

مازنةةدران، مةةدیر تقلیةةد کارخانجةةاب نکةةا ق  و    

بهمةن و خزر ةق  )کاسةپین( و     22کارخان  نئقپان 

 ا  خ  تقلیةد،  مة     ساز  مشهد، سرپرست کارتقن

پرسنل جهادسةازندگی اسةتان خقزسةتان و خراسةان     

نظةران بةازار و کارشناسةان و     رضق ، و  م  صاح 

پژو ا  مکار  کردند استادان دانشگا ی که در این 

 شقد. تشکر و قدردانی می
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