
 

 

 DOI):) 10.22092/IJWPR.2019.122257.1479شناسه ديجيتال  پژوهشي تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران –فصلنامه علمي 

 98.1000/1735-0913.1397.33.553.65.4.1578.1610 (:DORشناسه ديجيتال ) (7331، )544-555، صفحه 4شماره  33جلد 

 

 روشاستفاده از سازی با در واحدهای کارتنای کنگره یمقواخرید و انتخاب بر  مؤثرو ارزیابی معیارهای تعیین 

 تحلیل سلسله مراتبی یندافر

 

 3و عبداهلل بریمانی آبکسری *2آریائی منفرد یمحمدهاد، 1یآباد وسفیمصطفی براتی 

 ، ايراندانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعي گرگان صنايع خمير و كاغذ، دانشکده مهندسي چوب و كاغذ، دانشجوی كارشناسي ارشد -7

 ، ايران، دانشکده مهندسي چوب و كاغذ، دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعي گرگان، گرگان گروه علوم و مهندسي كاغذ، ،استاديارنويسنده مسئول،  -*5

 Hadiaryaie@gmail.com الکترونيک: پست      

 ، ايراندانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعي گرگان صنايع خمير و كاغذ، دانشکده مهندسي چوب و كاغذ، یادانشجوی دكتر -3

 

 7331 دیتاريخ پذيرش:    7331 خردادتاريخ دريافت: 

 

 چکیده
و همچنين درک صحيح از جايگاه نسبي خود  پذيری رقابتصنايع، سبب اهميت يافتن  افزايش و رشد بيش از حدگسترش بازار و 

و موقعيت  های اقتصادی و صنعتي خود را منطبق با شرايط بازاردر بازار برای بسياری از صنايع شده تا از اين طريق بتوانند سياست
جهت بهبود عملکردشان ارتقا خود را در  های توانمندیكمک خواهد كرد تا  آنهانمايند. شناخت اين مسئله به  ايجاد نسبي خود
سازی در صنايع كارتنای كنگره یمقوابر انتخاب و خريد  مؤثرمعيارهای بندی هدف از اين مطالعه، تعيين و رتبه رو ازاينبخشند. 
صنايع  كارتن در ایمقوای كنگرهخريد و انتخاب فرعي تأثيرگذار در  شاخص 54 مياندر بندی نشان داد كه  نتايج رتبه كشور بود.
ترتيب  ( از زير شاخص اقتصادی به707/0شده مقوا ) و قيمت تمام فني و كيفي( از زير شاخص 751/0، خواص مقاومتي )سازی كارتن

 باالترين اولويت را دارند.
 

 .فرايند تحليل سلسله مراتبي، بندی اولويت، مؤثرمعيارهای  ،سازی، انتخاب و خريدكارتنصنايع  های کلیدی:واژه

 
 مقدمه
هاا و حتاي   صنايع، بنگاه كه است توانمندی پذيری رقابت

كشورهای مختلا  بارای افازايش ساهد خاود در باازار و       
امروزه باا گساترش   دهند. انجام ميهمچنين سوددهي بيشتر 

المللاي،  پذيری در تجارت باين بازارها و اهميت يافتن رقابت
 وياژه  بهاقتصادی و  های سياستبتوانند  دبايكشورهای جهان 

صاانعتي را منطبااق بااا موقعياات نساابي خااود و باار اسااا  
نمايند. شاناخت ايان    ايجادرويکردهای نوين اقتصاد جهاني 

های خاود را در  كمک خواهد كرد تا توانمندی آنهابه  مسئله
 & Abbasi) جهاات بهبااود عملکردشااان ارتقااا  بخشااند 

Rahimikoloor, 2012). D’Cruz & Rugman (7335 )
به توان شركت در طراحي، را  پذيری رقابتخود  پژوهش در

محصول كه در مقابل محصوالت مشابه رقبا،  يا ارائه توليد و
تي باالتر داشته باشاد، تعريا    تر و يا كيفيدارای قيمتي پايين

( در پاژوهش خاود   5075) و همکااران  Karcoodi .ناد كرد
خريادار و   مرباو  باه  مهمترين متغيار در مطالعاات   را تعهد 

كه مرز بين ماندن و تمام شدن رابطاه باين    دانندمي فروشنده
دهد و يک مبحث مهاد در حاوزه   طرفين معامله را نشان مي

مناد باه دنباال    مناد اسات. بازارياابي رابطاه    بازاريابي رابطه
در  دوبااره برقراری چنان روابطي با مشتريان هدف است كه 
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ر آينده از آن شركت خريد كنند و ديگران را نيز باه ايان كاا   
بهترين رويکرد برای حفظ و نگهداری مشتريان  .ترغيب كنند
فراواني را در مشتری ايجاد كرد و  مندی رضايتاين است كه 

تاا   قارارداد  موردتوجاه  شود ميرا برای او ارزش تلقي  آنچه
شاود.  وفاداری او نسبت به شركت مستحکد و علني  درنتيجه

 بخاش  اطميناان تعهد طرفين، ادامه رابطه آنان را تسهيل و يا 
استمرار رابطه است و در واقع تالش برای ايجاد روابط كاری 

برای پذيرش و فادا كاردن مناافع     طرف يکبا ميل و رغبت 
و حفظ رابطه با طرف مقابل است تاا از اساتمرار    مدت كوتاه

 .رابطه در آينده اطمينان حاصل شود
در كشور باوده كاه   نايع مهد يکي از ص بندی بستهصنعت 
توسعه صنايع ديگار در دنياا باا رشاد ايان صانعت       رشد و 
 و تارين  حساا   از يکاي  بنادی  بساته در  .شاود  ميسنجيده 
و  باشاد  ماي  كااال  مصارف  و عرضه ،مراحل ترين كننده تعيين
 .باشاد  رقاابتي  مزيات  ناوعي  و رقبا از تمايز عامل تواند مي
 در افزوده ارزش ايجاد بندی بسته های نقش مهمترين از يکي

 اطالعاات  و اساا  آماار   بار . باشاد  مي توليدی محصوالت
 شاده  تمام قيمت درصد 70 بندی بسته هزينه متوسط موجود،
 تواند مي درصد 30 حدود تا ولي باشد مي صادراتي كاالهای
 بعاد  دو از افازوده  ارزش. گاردد  افازوده  ارزش ايجاد سبب
 ساطح  افزايش سبب كه ملي بعد ،گيرد مي ارزيابي قرار مورد
 افزايش ارزش سبب كه المللي بين بعد و گردد مي ملي درآمد

 بازرگااني  تاراز  بار  مثبتاي  اثار  و شده صادراتي محصوالت
 نياز  به لحاا  فناي   .(Keymanesh, 2011) گذارد مي كشور

هاايي  تارين نيااز  بندی يکي از اصالي مقاومت مکانيکي بسته
بنادی  مقاومت مکانيکي بستهاست كه بايد به آن توجه شود. 

و  شاده  اساتفاده بنادی  ماوادی دارد كاه در بساته   بستگي به 
 ای ماورد كاغذی كه برای سااخت مقاوای كنگاره    طور همين

های مقااومتي در  ويژگي لحا  ازگيرد، بايد استفاده قرار مي
اگر اين مقاومت به حد  ؛(Niskanen, 2008حد كافي باشد )

شود كه اجسام داخل جعباه در هنگاام   باعث مي ،كافي باشد
درصاد   30بايش از   نبينند. آسيب ونقل حملو  زیسا ذخيره

از مقاوای   شاده  سااخته بندی شاده در جعباه   كاالهای بسته
گياری اجساام و   بندی ضاربه بسته منظور بههستند.  ای كنگره

 ,Afraشود )ای استفاده ميمقوای كنگره سهولت جابجايي از

ای )فلوتينگ(، مقوای سبکي كاه بارای   مقوای كنگره(. 2006
باه  شود. ای مصرف ميمقواهای دارای اليه مياني كنگره تهيه

تحمال   ای، سفتي موردنياز برایاليه مياني كنگرهدليل اينکه 
 55از  معماوالا ، دهدسازی به مقوا مي كارتن ايندفربار را طي 

شيميايي باه هماراه    برگ سولفيت خنثي نيمهدرصد خمير پهن
 تشاکيل ( OCCبازياافتي )  ای كهناه درصد خمير كنگاره  35
اخير به دليال كمباود ماواد     یها سالطي  هرچند است. شده 

از ايان ناوم مقاوا از     یا عماده اوليه و توسعه بازيافت بخش 
ترين خواص ايان  مهداما  .شود يمكاغذهای بازيافتي ساخته 

بايد سفتي و مقاومات در برابار خاورد شادن و      مقواهانوم 
 بنادی  بستهر ساختا .(Mirshokraei, 2008)شکستگي باشد 

مقاوای   .مهاد اسات   ونقال  حمال  لحا  از نيزدار شده كنگره
 معماوالا اسات كاه    وزناي  سابک  نسابتاا الينر، مقوای ساده و 

در روكاش   عناوان  بهای و اليه بيروني مقوای كنگره عنوان به
اين الياه در صاورت قارار     ؛شودبندی مصرف ميكاغذ بسته
ی نيز خواهد باود.  تراليه بااليي دارای كيفيت باالگرفتن در 

مهمترين ويژگي كه ياک مقاوا باياد داشاته باشاد، سافتي و       
خوری همراه باا اااهر خاوب و    مقاومت زياد در برابر ترک

 .(Pathare et al., 2016 ) يک روی آن است يریپذ چاپ
Watkins (5075در پژوهش خود به بررسي بسته ) بندی

از دو  معموالا ای كنگرهمقوای پرداخته است.  ای كنگرهمقوای 
 هاای  ينماشاست.  شده تشکيل نوم كاغذ، روكش و فلوتينگ

كرده و آن را به كاغاذ   دار كنگرهكاغذ فلوتينگ را  ساز كنگره
كاغذ كرافات الينار و تسات     از دو نومچسبانند.  روكش مي

ساهد بيشاتر   . استفاده نماود روكش توليد  برای توان يم الينر
 يا بکر باوده  خمير دست اولز اكرافت الينر ماده اوليه توليد 

روكاش ماورد اساتفاده     عنوان بهكه اليه بيروني ورقه كارتن 
تست الينر از عمده ماده اوليه توليد كاغذ ولي . گيرد ميقرار 

از  تاوان  ماي را . كاغاذ فلوتيناگ   باشاد  ماي خمير بازياافتي  
. تولياد نماود  خمير بازياافتي   خمير دست اول ومخلوطي از 

 شايميايي  سولفيت خنثي نيمهبا روش عمدتاا خمير دست اول 
 .شودتهيه مي

Roshanrou  (5075 در پژوهش خود )از ويژگي ييک-
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خاورداری از قادرت   بر هاای موفاق اماروز را   های شاركت 
ی جديد در مورد هاكه از داشتن ديدگاه داندميپذيری رقابت

توليدكنندگان بتوانند محصاول   اينکهبرای  گيرد.آن نشأت مي
لياه مرغاوبي   ، نيازمند ماواد او نمايندمرغوبي به بازار عرضه 

 .باشد برتری هایيکسری ويژگيدارای  بايد هستند كه
گيااری از روش تحلياال سلسااله مراتبااي بهااره مااورددر 

(AHP يک روش ،)گروهي است كه اولين باار   گيری تصميد
توسط توما  ال ساعتي ابادام گردياد و در    7310در سال 
-كيفاي ماي  كمي و های شاخصكه دارای  هايي گيری تصميد

گيرد. از مزايای مهاد ايان روش    باشند مورد استفاده قرار مي
های تمام اعضاای گاروه را باا    تصميد ای گونه بهاين است كه 
گيرنده آرا  همه اعضا كند كه تصميد بهينه دربرهد تركيب مي

 .(Mohebbi et al., 2010باشد )
با توجه به مطالب يادشده اين پرسش مطار  اسات كاه    

مقاوای  هاای ماؤثر بار خرياد و انتخااب      مهمترين شاخص
برای ساخت كارتن كاه باياد از ساوی خرياداران      موردنياز

هدف از اين مطالعاه تعياين    ؟اند كدم ،قرار گيرند مورد توجه
هاای  بر خريد و انتخاب كاغاذ در واحاد   مؤثرهای شاخص
 سازی است.كارتن

 
 هامواد و روش

ميداني انجام شد.  مطالعه صورت بهمرحله اول اين تحقيق 
بار   تأثيرگاذار هاای  تعياين شااخص   منظور بهترتيب كه  ينبد

زيادی  هعدمنابع موجود، با  ضمن مطالعه انتخاب كاغذ الينر،
-كاارتن  كننادگان بازرگ  توليدكارشناسان، متخصصاان و   از

. ساس،، باا   انجاام گردياد  مصاحبه حضوری و تلفني  سازی
از طريااق مصاااحبه،  شااده آوری جمااعتوجااه بااه اطالعااات 

های اصالي ماؤثر بار خرياد و انتخااب كاغاذهای       خصشا
 .تقسيد شدند كلي گروه 4به روكش و فلوتينگ 

 . فني و كيفي؛7 گروه
 . اقتصادی؛5 گروه
 تبليغات؛. بازاريابي و 3 گروه
 . فرهنگي و سياسي؛4 گروه
 هساتند  زير شاخصتا  54دارای های مذكور شاخصكه 

 (.7)شکل 
اخذ آرای كارشناسان  برایای نامهپرسش بعد، مرحلهدر 

دو باه دو   همقايسا و صاحبان صنايع تنظيد شد كه مربو  به 
هاا باود. پا، از مصااحبه باا      هاا و زيار شااخص   شاخص

هاای  كارتن و شناسايي شااخص  انيدكنندگتولكارشناسان و 
 منظاور  باه ، روكاش و فلوتيناگ  بر انتخاب كاغاذ   تأثيرگذار
اهميت )ارزش وزني( هرياک از   هدرجبندی و تعيين اولويت
هاا و زيار   اين معيار زوجي ای برای مقايسهنامه، پرسشآنها
نفار از كارشناساان    73 ميانطر  شد و ها با يکديگر معيار

زاری افا در يک محيط نرم اخذشدهرای مرتبط توزيع شد و آ
(Expert Choice.پردازش شدند ) 

 
فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای تعیین وزن هریک از 

 هاشاخص
گياری فرايناد   های تصاميد  يکي از كارآمدترين روش

تحليل سلسله مراتبي است كه توماا  ال سااعتي بارای    
 همطر  كارد. ايان روش مقايسا    7390اولين بار در سال 

دهد. فرايناد تحليال   سناريوهای مختل  را به مديران مي
 شده يهای طراحسيستد ينتر سلسله مراتبي يکي از جامع

های چندگانه است، زيارا ايان   گيری با معياربرای تصميد
صاورت سلساله    روش امکان فرموله كردن مسائله را باه  

امکان در نظار گارفتن معيارهاای     كند و يمراتبي فراهد م
های مختل  را در في را در مسئله دارد و گزينهكمّي و كي
دهد و امکاان تحليال حساسايت    گيری دخالت مي تصميد

ها را دارد؛ عاالوه بار ايان بار     ها و زير معيارروی معيار
هاا و  زوجي بناا نهااده شاده كاه قضااوت      همبنای مقايس

كند. همچنين ميزان ساازگاری و  محاسبات را مشخص مي
دهد كه از مزاياای ممتااز   ان ميناسازگاری تصميد را نش
گياری اسات. روش فرايناد تحليال     اين روش در تصاميد 

های سلسله مراتبي براسا  توانايي ذاتي انسان در برآورد
گياری  ذهني مسائل خرد بنا شده است. اين روش، تصميد

ها، برآوردها و ها، ادراکاحسا  يده را از طريق سازمان
ای اثرگااذار باار كنااد و نيروهااهااا تسااهيل ماايقضاااوت
كناد. معماوالا مادل فرايناد     گيری را شناسايي ماي  تصميد
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 شود.اجرا مي 5000افازار اكساسرت چاوي،    سلسله مراتبي با استفاده از نارم 

                 

 مدل مفهومی تحقیق -1شکل 

 در واحدهای کارتن سازی انتخاب مقوای کنگره ای های مؤثر بر خرید و تعیین شاخص

(Identification of effective indicators on the purchase and selection of paper in cartoning units) 

 technical)فنی و کیفی 

and quality) 

یکنواختی پروفایل 
(uniformity profile) 

 physical)خواص فیزیکی 

properties) 

خواص مقاومتی 
(strength properties) 

 optical)خواص نوری 

properties) 

 printing)چاپ پذیری 

capabilities) 

کیفیت و نوع محصول  
 the degree of)تولیدی 

product) 

ابعاد رول کاغذ تولیدی 
(paper roll 

dimensions) 

بازاریابی و تبلیغات 
(marketing and 

advertising) 

سیستم فروش اینترنتی 
(internet sales system) 

تبلیغات محصول  
(advertising product) 

اعتماد به برند و وفاداری 
 brand trust and)مشتری 

customer loyalty) 

کانال های توزیع مناسب 
(appropriate 

distribution channels) 

خدمات پس از فروش 
(after sales service) 

سطح سواد و آگاهی 
 level of)مشتریان 

education and 
knowledge of 

customers) 

نوآوری و توجه به سلیقه 
 innovation and)بازار 

attention to the 
market tastes) 

 (economic)اقتصادی 

 the)قیمت تمام شده کاغذ 

cost of paper) 

شرایط و تسهیالت فروش 
(conditions and sales 

facilities) 

شرایط و موقعیت مکانی 
 condition and)محصول 

location product) 

 the)کاالی جایگزین 

replacement product) 

عرضه و تقاضای بازار 
(market supply and 

demand) 

وضعیت و رشد اقتصادی  
 status and)کشور 

economic growth 
country) 

فرهنگی و سیاسی 
(cultural and political) 

الگوی رفتار مصرف کننده 
(consumer behavior 

pattern) 

تحریم و امنیت سیاسی 
(sanctions and 

political security) 

حمایت و تسهیالت دولتی 
(support and 

goverment facilities) 

انحصاری بودن محصول  
(product exclusivity) 
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 ناسازگاری میزان

زوجاي   مهمي است كه در مقايسه  نکتهری ناسازگا ميزان
 ميازان مقادار ايان    ؛ كهقرار گيرد موردتوجهها بايد ماتري،

هاا ماورد   ي مااتري، زوج يسهمقاباشد تا  7/0بايد كمتر از 

باشاد   7/0بايش از   ميزاناين  كه يدرصورتقبول قرار گيرد. 
ار كناد و  ها را تکرزوجي ماتري، كارشنا  بايد اين مقايسه

های مقايسه زوجاي  ري،های ماتميانگين هندسي سلول بعد
 .(Alizade et al., 2013محاسبه شود )

 

 Expert Choiceافزار های اصلی با استفاده از نرمشاخص بندی اولویت -2 شکل

 

 هاشاخصبندی زیررتبه -3 شکل

٠.٥٠٥ 

٠.٣٢٤ 

٠.١٠٠ 

٠.٠٧٠ 

٠.٦٠ ٠.٥٠ ٠.٤٠ ٠.٣٠ ٠.٢٠ ٠.١٠ ٠.٠٠ 

 technical and quality)فنی و کیقی 

 (economicاقتصادی 

 marketing and advertising)بازاریابی و تبلیغات 

 cultural and political)فرهنگی و سیاسی 

٠.٠٠٤ 

٠.٠٠٨ 

٠.٠٠٩ 

٠.٠١٢ 

٠.٠١٤ 

٠.٠١٦ 

٠.٠١٧ 

٠.٠١٨ 

٠.٠٢١ 

٠.٠٢٢ 

٠.٠٢٢ 

٠.٠٢٣ 

٠.٠٢٤ 

٠.٠٣١ 

٠.٠٣١ 

٠.٠٣٤ 

٠.٠٣٧ 

٠.٠٦٧ 

٠.٠٧٦ 

٠.٠٧٨ 

٠.٠٩٠ 

٠.٠٩١ 

٠.١٠١ 

٠.١٥٧ 

٠.١٨ ٠.١٦ ٠.١٤ ٠.١٢ ٠.١٠ ٠.٠٨ ٠.٠٦ ٠.٠٤ ٠.٠٢ ٠.٠٠ 

 (internet sales systemسیستم فروش اینترنتی 

 (advertising productتبلیغات محصول 

 (consumer behavior patternالگوی رفتار مصرف کننده 

 (product exclusivityانحصاری بودن محصول 

 (the replacement productکاالی جایگزین 

 (sanctions and political securityتحریم و امنیت سیاسی 

 (appropriate distribution channelsکانال های توزیع مناسب 

 … level of education and knowledgeسطح سواد آگاهی مشتریان 

 (brand trust and customer loyaltyاعتماد به برند و وفاداری مشتری 

 (condition and location productشرایط و موقعیت مکانی محصول 

 (support and goverment facilitiesحمایت و تسهیالت دولتی 

 … innovation and attention to theنوآوری و توجه به سلیقه بازار 

 (paper roll dimensionsابعاد رول کاغذ تولیدی 

 (optical propertiesخواص نوری 

 (after sales serviceخدمات پس از فروش 

 … status and economic growthوضعیت و رشد اقتصادی کشور 

 (market supply and demandعرضه و تقاضا بازار 

 (conditions and sales facilitiesشرایط و تسهیالت فروش 

 (printing capabilitiesقابلیت چاپ  

 (physical propertiesخواص فیزیکی 

 (the degree of productدرجه محصول تولیدی 

 (uniformity profileیکنواختی پروفایل  

 (the cost of paperقیمت تمام شده کاغذ 

 (strength propertiesخواص مقاومتی 
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 نتایج
 هاتحلیل و بحث شاخص

هااا و زياار نتااايج حاصاال از ارزيااابي تمااامي شاااخص
شاده اسات. در ساطح     نشان داده 3و  5ها در شکل شاخص

فنااي و كيفااي مهمتاارين شاااخص اساات.  اصاالي، شاااخص
تبليغاات و فرهنگاي و    ،هاای اقتصاادی، بازارياابي   شاخص
 يار ز هاای بعادی قارار دارناد.    ترتيب در اولويات  سياسي به

شاخص خواص مقاومتي كاغذ باالترين اولويت را دارد. زير 
پروفايل كاغذ، درجه شده، يکنواختي  های قيمت تمامشاخص

ترتيب در اولويات دوم   خواص فيزيکي به و محصول توليدی
 .هستندتا پنجد 

 
 بحث

در مورد خريد انتخاب  ها ي،ماترناسازگاری كلي  ميزان
 03/0 آماده  دسات  بهبا توجه به نتايج روكش و الينر  مقوای

و ساازگاری  نتاايج   كساب اطميناان از    دهنده نشاناست كه 
هاای  دهد در ميان شااخص د. نتايج نشان ميردا باالی نتايج

اصلي، شاخص فناي و كيفاي بااالترين اولويات را دارد. از     
، زيار  تأثيرگاذار هاای  ديگار، از مياان زيار شااخص     سوی

شاخص خواص مقاومتي كاغذ برتری چشمگيری در مقايسه 
بسزايي بار   تأثيردهد ها دارد كه نشان ميبا ساير زيرشاخص

-دارد. زير شاخص روكش و فلوتينگخريد و انتخاب كاغذ 

جاه  ، يکناواختي پروفايال كاغاذ، در   شاده  تماام های قيمت 
پا، از زيار شااخص     خاواص فيزيکاي   و محصول توليدی

. علات  اناد  يات اولوخواص مقاومتي كاغاذ دارای بااالترين   
 ذكرشاده هاای  ها و زيار شااخص  از شاخص يکاهميت هر

 شر  زير است. به
 

 ها شاخص
مهمتارين شااخص در    آماده  دسات  باه به نتاايج   توجه با

باا   يدشاده تولهای فني و كيفي محصول انتخاب كاغذ ويژگي
های فناي  شاخصدر ميان زيرباشد. مي 505/0ارزش وزني 

(، يکنواختي پروفايل كاغذ 751/0و كيفي؛ خواص مقاومتي )
خااواص  و (030/0درجااه محصااول تولياادی )  (،037/0)

 .قرار دارناد  چهارمتا اول  های يتاولو( در 019/0فيزيکي )
و تبليغاات و   ياابي بازاراقتصاادی و   یها شاخصپ، از آن 
 و 700/0، 354/0بااا ارزش وزنااي  سياسااي  –فرهنگااي 

. در ميان زيار  هستندبعدی  های يتاولوترتيب در  به 010/0
، شارايط  شاده  تماام (؛ قيمت 354/0اقتصادی ) یها شاخص

عرضه و تقاضای باازار باا ارزش وزناي     و تسهيالت فروش
در اولوياات اول تااا سااوم قاارار  031/0 و 051/0، 707/0

بازاريااابي و تبليغااات  یهااا شاااخصدارنااد. در ميااان زياار 
؛ خدمات پ، از فروش، نوآوری و توجه به سليقه (700/0)

بازار، اعتماد به برناد و وفااداری مشاتری باا ارزش وزناي      
 هستند. تيب سه اولويت مهدتر به 057/0 و 053/0، 037/0
؛ (010/0فرهنگاي و سياساي )   یهاا  شااخص زيار   مياندر 

 ( باالترين اولويت را دارد.055/0حمايت تسهيالت دولتي )
 

 ها شاخصزیر 
-كارشناسان صانايع كاارتن   :(151/0)خواص مقاومتی 

ويژگي موجود در كاغذ را خواص مقااومتي   ينمهمتر سازی
 سات. ها مقاومتاز  یا مجموعهمل دانند كه اين خواص شامي
، پارگي، CMT ،RCT ،CCTشامل  ها مقاومتاين  ينمهمتر

مقاومات باه جاذب آب     و تركيدن، درصد كشش، تاخوردن
 ,.Sarcevic et al., 2016، Adamopoulos et al ) باشدمي

2014). 
استحکام حاصل از عاواملي   دهنده نشانمقاومت كششي 

از  ،اسات. در كنتارل كيفيات   مقاومت فيبار و پيوناد    همانند
بسياری از كاغذهايي كاه تحات تانش     مقاومت كششي برای

در  شاود. گيرند، اساتفاده ماي  كششي ساده و مستقيد قرار مي
هنگام ارزياابي مقاومات كششاي، كشاش و جاذب انار ی       

جذب انر ی كششاي   برخوردارند. ای يژهوكششي از اهميت 
 دوام كاغاااذ در معااار  تااانش، دهناااده نشااااندرواقاااع 

مقاومات باه   آزمون  .بيانگر سختي ورق است ديگر يعبارت به
خاصااي از  يااریگ انادازه تركيادن مقااوای روكاش )و مقااوا(   

كششااي و  عماادتااكااه اساات ساااختاری ورق  هااای يژگاايو
مقاومات باه تركيادگي باه ناوم،       يطوركل بهكشيدگي است. 

، آنها يریگ شکلو مقدار الياف موجود در ورق و  سازیآماده
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تيماار ساطحي بساتگي دارد     یتاا حادود  و  داخلاي اندازه 
(TAPPI, 2004). گيااری تاارين روش باارای اناادازهاصاالي

كاه درواقاع    مقاومت پارگي، مقاومت به پارگي دروني اسات 
 ثابات بعاد از   فاصله  يکكار الزم برای پاره كردن كاغذ در 

تاوان تعريا  كارد. مقاومات باه پاارگي       شروم پارگي ماي 
 يكوبيرخمي الياف و همچنين ميزان طبيعت عموم دهنده نشان

باشد. مقاومت به پارگي در ارزيابي استحکام كاغاذ  الياف مي
مصارف در معار     زمانو مقواهايي كه در مراحل تبديل و 

ای برخاوردار  گيرند، از اهميت ويژههای پارگي قرار ميتنش
بندی اين مقاومت را است. برخي از توليدكنندگان كاغذ بسته

-مقاومت به تاا  دهند.ر ويژگي ديگری اهميت ميبيشتر از ه

 .ترين خواص مکاانيکي كاغاذ اسات   خوری يکي از پيچيده
همچنين قابليت تاخوری كه بسيار حائز اهميت است، مقوايي 

بايد بدون اينکه و شود كه در ساخت كارتن استفاده مياست 
درجاه   790گونه ترک سطحي بردارد بتواند تحت زاويه هيچ
خاوری داشاته   در واقع قابليت تاا  گراد يک تا بخورد،سانتي
آزمااون از توليدكنناادگان از  يبعضاا (.Afra, 2006باشااد )

كنند تا بدانند كه نفوذ استفاده ميمقاومت به جذب آب كاغذ 
نشاسته بر پايه آب چه مقادار اسات    و كاغذ در برابر چسب

 ای شاادهعمااودی كاغااذ كنگاارهآزمااون خاارد شاادن (. 15)
(CCT1آ ،)  ای شااده افقااي كاغاذ كنگااره  خاارد شادن زماون
(CMT2) ( و آزمون خردشدگي حلقوی كاغذ روكشRCT3 )

هساتند كاه بار روی كاغاذ روكاش و       ييها آزموناز ديگر 
 شود.فلوتينگ انجام مي

سفتي و مقاومت برای كارتن خيلاي اهميات    كه ييازآنجا
اين شاخص از اهميت باااليي برخاوردار    درنتيجهپ،  ،دارد
 است.

از مناابع صارف    عبارت است (:101/0) شده تمامقیمت 
 ای يناه هزكل  ينوع  بهيا  ،كسب منبع يا منابع ديگر برایشده 
پرداخات   بايد سازیكارتنجهت خريد محصول تا واحد كه 
خرياداران كاغاذ در درجاه اهميات دوم      لحاا   ازكه  شود

 است. قرارگرفته
يکنواختي پروفايال   (:091/0یکنواختی پروفایل کاغذ )

يکنواختي توزيع رطوبت بسايار حاائز اهميات     ويژه بهكاغذ، 

روی خاواص مکاانيکي كاغاذ     طاور مساتقيد   بهچون  ،است
پاذيری فيبار   تا حدی باعث افازايش انعطااف   و يرگذارندتأث
ولي از طرفي باعث كاهش اتصااالت باين ليفاي و     ،شودمي

د شادن  شاود. آزا كاهش خواص مکانيکي كاغذ مي درنتيجه
داخلي كاغذ به علت افزايش مقدار رطوبات هماراه باا     تنش

يکنواختي توزيع رطوبت اسات.  ديگر نا هایاثرتورم فيبر از 
درواقع با توزيع نايکنواخت رطوبت، در كاغذ تمركاز تانش   

، شاود  انجاام نماي   يخاوب  باه آيد و توزيع تنش به وجود مي
خاواص  محيطي دارای  یها تنشكاغذ در مواجه با  درنتيجه

 .(Afra, 2006) باشدتری ميمکانيکي پايين
برخي از كارشناساان   (:090/0درجه محصول تولیدی )

-كاغذی كه تهيه ميكه بر اين باور بودند  سازی كارتنصنايع 

آن بقياه زيار    بر اسا كنند دارای سه درجه كيفيت است كه 
 ياک   درجاه اگار كاغاذ    مثالا؛ شوندبندی ميطبقه ها شاخص

 همه كنندهخريداری شود، دارای كيفيت عالي و در واقع تعيين
رشناسان در انتخااب  ها است. قيمت برای اين كاشاخصزير

 دوم قرار دارد.
خواص فيزيکي كاغذ شاامل   (:010/0) فیزیکیخواص 

 لحاا   ازباشاد كاه   ماا  ماي  ادانسيته، بالک، ضاخامت و گر 
درجاه اهميات پانجد    در  ساازی كارشناسان صانايع كاارتن  

 است. قرارگرفته
در توليد و تبديل كاغذ و مقوا، دو ويژگي وزن و ساطح،  

 مترمربع. گراما ، وزن كاغذ در يک دارندبيشترين اهميت را 
بسياری از خواص فيزيکي كاغذ ازجمله گويند.  را گراما  مي

مقاومت در برابر تركيدن، ضخامت و بالک به گراما  بستگي 
از آوردن بساياری   دسات  باه دارند. همچناين گراماا  بارای    

 ,.Adamopoulos et alهای مقاومتي كاربرد دارد )شاخص

2014 ،TAPPI, 2004 .)    ضخامت، به فاصاله عماودی باين
شود كاه  ر شرايط معين گفته ميدسطو  اصلي كاغذ يا مقوا 

در بعضي از كشاورها بارای بياان ضاخامت از واحاد نقطاه       
ای اغلاب نهاه نقطاه    اليه ميااني كنگاره   مثالا ؛كننداستفاده مي
كاغاذ و مقاوا    يک ويژگي مهاد در ضخامت شود. ناميده مي

خواص مکاانيکي، بارای    منظور بهاست و تغييرات ضخامت، 
دانسيته، نسبت گراما   يت است.كاغذ و مقوا بسيار حائز اهم
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مقادار اليااف در     دهناده  نشاان كاه   استبه ضخامت دانسيته 
 (.TAPPI, 2004) باشد ميواحد سطح 

 

 گیرینتیجه
بناادی شناسااايي و اولوياات  ،هاادف از اياان پااژوهش 

بر انتخاب و خرياد كاغاذ در واحادهای     مؤثر یها شاخص
روش تحليال سلساله   سازی بوده و به ايان منظاور از   كارتن
تواناد باه   اسات. نتاايج پاژوهش ماي     شاده  اساتفاده مراتبي 

ساازی در انتخااب    كاارتن  واحادهای  و مديران كارشناسان
 هاای  يژگاي واصال   برایمقوا  يدكنندگانتولو بهترين كاغذ 

دهناد  كه اين نتايج نشان ماي  كمک كندشان محصول توليدی
مل فني و كيفاي  خريداران كاغذ، عوا موردنظركه اولويت اول 

خاواص   شااخص  يار زو همچنين مهمتارين   يدشدهتولكاغذ 
كاغذ بارای   يدكنندگانتول ترتيب بدين باشد.مقاومتي كاغذ مي

فااروش بهتاار محصااوالت خااود نيازمنااد باارآورده كااردن   
فناي و   هاای بهبود ويژگيكه با  ان هستندمشتري یها خواسته

 يابد.كيفي، اين امر تحقق مي
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     Abstract 

     The expansion of the market and the multiplicity of industries have led to the importance 

of finding competitiveness as well as an accurate understanding of their relative position in the 

market for many industries in order to make their economic and industrial policies compatible 

with their market conditions and relative position. Knowing this fact will help them to improve 

their capabilities and performance. Therefore, the purpose of this study was to determine and 

rank the effective measures on the choice and purchase of corrugated board in the country's 

packaging industry. The results of the ranking showed that among the 24 sub-indicators influ-

encing the purchase and selection of sheets in the corrugated board manufacturing industry, the 

strength properties (0.157) were below the technical and qualitative index and the price of sheet 

(0.11) below the economic index and has the highest priority. 
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