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تصمیمگیری راهبردی در زمینه توسعه تولید چوب صنوبر به کمک روش SWOT-ANP
(مطالعه موردی :شهرستان ارومیه)

چکیده
توسعه زراعت چوب یکی از راهبردهای برنامههای توسعه کشور برای اصالح ناالا
بهرهبرداری از منابع طبیعی است .صنوبر یکی از گونههای شناختهشده برای زراعالت
چوب در کشور به شمار میرود .اینگونه از گونههای چوبی تند رشد به شمار میآیالد
و دارای رقمهای متعددی است که توانایی سازگاری بالا شالرایا اقمیمالی مفتمرالی را
دارد .سرعت رشد باال ،بازدهی اقتصادی مناسب و آشنایی سنتی کشاورزان با زراعالت
صنوبر و وجود رویشگاههای مناسب در کشور از مزیتهالای توسالعه زراعالت صالنوبر
است .بااینحال نتایج تحقیقات گذشته بیانگر موانع متعدد موجود بر سالر راه توسالعه
طر های صنوبرکاری و لزو برنامهریالزی راهبالردی بالرای توسالعه آن اسالت .آن اله
امروزه ضروری به نار میرسد یافتن راهبردهایی برای برداشتن این موانع است .بالر
همین اساس ،تحقیق حاضر با دیدی جامعنگر سعی بر شناسایی نقاط قالوت ،ضالع ،
فرصتها و تهدیدهای صنوبرکاری دارد و مناسبترین راهبردها برای توسعه زراعالت
چوب در شهرستان ارومیه را ارائه کرده است .ایالن تحقیالق بالهصالورت میالدانی و بالا
استراده از پرسشنامه انجا شده است .در این مطالعه برای تعری راهبردها از تحمیل
سوآت و برای اولویتبندی راهبردها از روش تحمیالل شالبکهای اسالتراده شالد .نتالایج
نشان داد سابقه زراعت صنوبر در منطقه (با وزن  )0/682بهعنوان مهالمتالرین نقطاله
قوت در زمینه توسعه مطر است و کاربردهای فراوان چوب صنوبر (با وزن  )0/62در
اولویت بعدی پس ازآن قرار دارد .دیربالازده بالودن و نداشالتن درآمالد سالالیانه (بالا وزن
 )0/828یکی از نقاط ضع اصمی توسعه چالوب صالنوبر در منطقاله اسالت .پالسازآن
امکان کشتهای جایگزین با درآمد باالتر (با وزن  )0/822در اولویت دو قالرار دارد.
مهمترین فرصت پیش روی توسعه ،از دیدگاه متفصصین ایجاد ناا هالای اعتبالاری
جهت حمایت از توسعه بود (با وزن  )0/821و مهمترین تهدید پیش روی توسعه عد
تأمین مفالار زارعالین بالهصالورت سالالیانه اسالت (بالا وزن  .)0/62هم نالین نتالایج
اولویتبندی راهبردها نشان داد ،روشهای نوین آبیاری با هدف کاهش مصالرف آب
(با وزن  )0/62و برنامهریزی برای آموزش اصول صحیح و فنی مراحل کاشت ،داشت
و برداشت (با وزن  )0/631بهعنوان مهمترین راهبردها مطر هستند.
واژگان کلیدي :تحمیل شبکهای ،زراعت صنوبر ،سوآت ،ارومیه.
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مقدمه
وضععی ننلع هعای هعر كشعور بعهعنعوان شاﺧصﻲ از
توسعهيافتلﻲ در آن كشور مﺤسوب مﻲشعود كعه ﺣﻔاﻇ و
اﺣیای آن مﻘوله اساسﻲ نﻬ به ونود آمدن شرايﻂ توسعه
اس  .كشععور ايععران ،بععه دلی ع عععدی برﺧععورداری كععافﻲ از
عرصههای ننللﻲ باقابلی تجاری مﻔید ،بهطور مضعاع در
تأمین معواد اولیعه مناسعر بعرای صعنايع چعوبﻲ كشعور ،در
تنلنای ندی قرار دارد .با تونه به تخريعرهعای یعﻲدریعﻲ
ننل های كشور ،روزبهروز از سطح آنها كاسعته معﻲشعود.
ازيک طرف تنوع تولید فرآوردههای چوبﻲ ،توسععه يعافتلﻲ و
افﺰايﺶ نمعی مونر افﺰايﺶ روزافﺰون مصرف و كاهﺶ
منعععابع چوبععﻲ در ايران شده اس و از طعععرفععﻲ ديلعععر
مﺤدودي هعای زيس مﺤیطﻲ و لﺰوی ﺣﻔﻆ ذﺧعاير ننللﻲ،
برداش از ننل باهدف استﻔاده از مواد ﺧای چوبعﻲ مﺤدود
كرده اس ع  .ازايععنرو ،همععواره در برابععر ايععن یرسععﺶ قععرار
مﻲگیريم كه منطﻘعﻲتعرين راه تعأمین معواد اولیعه مناسعر
صنايع چوبﻲ كشور كدی اند؟ ناگﺰير بايستﻲ منابع ديلعری را
نستجو كرد تا بتواند نايلﺰين گونههعای ننللعﻲ گشعته و
درعینﺣال مواد اولیه صنايع چوبﻲ كشور را بعرآورده سعازد.
برای اين منظور الزی اس از روشهای نﺰديک به طبیعع و
روشهايﻲ كه ععووه بعر درآمعدزايﻲ ،باععج نبعران بعضعﻲ
ﺧسارتهای وارده به منابع طبیععﻲ گعردد و اصع ﺣعداك ر
استﻔاده با ﺣداق ﺧسارت نیﺰ در آن رعاي گعردد ،اسعتﻔاده
كنیم .يکﻲ از اين روشها در بخﺶ منعابع طبیععﻲ ،زراعع
چوب اس  .ازنمله اهدافعﻲ كعه معﻲتعوان بعرای طرح ملﻲ
تولید چوب (كش درﺧتان چععوبده تنععد رشععد و زودبازده)
متصور شد ،مﻲتوان بعه استﻔاده بﻬینه از آبوﺧعا كشور و
نلوگیری از تخرير و فرسايﺶ اين منعععععععابع ،صرفهنويﻲ
ارزی ،كاستن از فشار بﻲرويه وارده به عرصههای ننللﻲ
برای تععأمین چوب ،توسعه امر درﺧعع كععاری و ايجاد فضای
سبﺰ در كشور در ﺣد استانداردهای نﻬانععﻲ ،تععأمین نیازهای
چوبﻲ كشور با تونه به روند روبه تﺰايد مصارف آن ،ايجاد
فرصتهععععععععععععای شﻐلﻲ نديد ،ايجاد انلیﺰه الزی نﻬ
مشاركتهععععای مردمﻲ در امر تولید چوب به ﺧاطر درآمدزا
بودن یروژه ،گسترش فعالی صنايع تبديلﻲ چوب و تﻘوي
ﻇرفی كارﺧانههععععای مرتبط ،ارتﻘاء سطح معیش و درآمد
زارعین ،كمک به امر دستیابﻲ به ﺣﻔاﻇ و صیان یايدار از
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ننل های طبیعﻲ كشعور اشعاره كعرد [ .]9بررسعﻲ زراعع
چوب از طريق كش گونههای تند رشد مانند صنوبر سعابﻘه
طوالنﻲ دارد .صنوبرها از عمدهتعرين منعابع تعأمین نیازهعای
چوبﻲ كشور مﺤسوب مﻲشوند.
صنوبرها دارای كلنهای متعددی هستند كه از توانايﻲ
سازگاری مناسر با شرايﻂ مختل اقلیمﻲ برﺧوردارند .اين
گونهها عووه بر نﻘعﺶ تولیعد چعوب و اسعتﻔاده در صعنايع
مختل نظیر تولیعد ﺧمیركاغعذ ،كبريع  ،نئویعان ،نعبعه،
روكععﺶ ،مبعع و غیععره از قابلیعع هععا و توانععايﻲهععای
زيس مﺤیطﻲ بسیاری برﺧوردارند ،بهطوریكه معﻲتواننعد
در درﺧتکععاری در شععﻬر ،تععرمیم و اﺣیععای رويشععلاههععای
تخرير يافته و اكوسیستمهای شکننده ،مبارزه با گسترش
بیابانها و بازسازی چشماندازهای ننللﻲ ،بادشکن ،سعايه،
ﺣﻔاﻇ و اصوح ﺧا  ،آب و مﺤلعﻲ بعرای یعرورش دای و
طیور نیﺰ مورد استﻔاده قرار گیرند [ .]9تولیدات ساالنه اين
درﺧتان بر اسعا آمعار و ارقعای مونعود بعیﺶ از  3برابعر
تولیدات ننل های تجاری شمال كشور اسع  .بعر اسعا
گﺰارش دفتعر فنعﻲ صعنايع چعوب ( ،)9339متوسﻂ تولید
ساالنه يک هکتار از ننللهای در ﺣال بﻬرهبرداری شعمال
 2/5مترمکععععر در سعععال اسععع كعععه در زراع چوب
معععﻲتعععوان به تولید سالیانه بیﺶ از  95-22مترمکعر در
هکتار دس ياف  .اين در ﺣالﻲ اس كه صعنوبركاریهعای
مونود سطﺤﻲ كمتر از  92درصد اين ننل هعا را اشعﻐال
كردهاند [ .]2در صورت برنامهريﺰی صﺤیح ،مدون ،ییلیر و
اتخاذ راهبردهای علمﻲ و عملﻲ مﻲتوان با اسعتﻔاده از ايعن
توانايﻲها و قابلی ها سطوح زراع چوب كشور را افعﺰايﺶ
داد .با در نظر گرفتن مصرف سرانه  2/4مترمکعر چوب ،با
نمعی فعلﻲ  35میلیون نﻔعر در كشعور  32-25میلیعون
مترمکعر چوب در سال نیاز ﺧواهیم داش [.]3
با ونود چنین برنامهريﺰیهای كونﻲ در سطح كشعور،
توسعه صنوبركاری همچنان درگیر مشکوت فراوانﻲ اسع .
ازنمله عوام شاﺧص مﺤدودكننده صنوبركاری معﻲتعوان
بععه قععوانین دس ع و یععاگیر بععانکﻲ ،نبععود مراكععﺰ متمركععﺰ
ﺧريدوفروش چوب و كمبعود ﺣمايع و یشعتیبانﻲ دولع
اشاره كرد [ .]4بهعووه ،نبود تضمین و ﺣمايع هعای الزی
برای ﺧريد ،ضععی بعودن بنیعه اقتصعادی زارععین ،ععدی
آشنايﻲ عامه با اهمی سرمايهگعذاری در درازمعدت [ ]5و
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عععدی ونععود سیسععتم مناسععر ارزيععابﻲ و قیمعع گععذاری
ﺧريدوفروش چوب نیﺰ بهعنعوان ديلعر موانعع اقتصعادی و
مالﻲ [ ]6مؤثر بر توسعه صعنوبركاری شعناﺧته معﻲشعوند.
همچنععین ،مﺤععدودي منععابع آبععﻲ و نیععاز قاب ع موﺣظععه
صنوبركاری به منابع آبﻲ ،فﻘدان تنوع در ارقای اصوحشعده،
نبود مناطق صنعتﻲ مرتبﻂ ،اراضﻲ ﺧرد و یراكنده زراعع
چوب ،عدی تونه به منابع غنﻲ ژنتیکﻲ مونود در كشعور و
قابلی های توسعهای آن [ ،]5نظارت نداشعتن بعر فعالیع
دالالن ،آشنايﻲ نداشتن با اصعول صعﺤیح و فنعﻲ كاشع ،
كمبود بررسﻲهای همهنانبه بهزراعﻲ و بهنژادی [ ،]3عدی
شناﺧ كافﻲ از یتانسی منطﻘه در معورد زراعع چعوب،
ازنملععه موانععع فنععﻲ تأثیرگععذار مععﻲباشععند .از موانععع و
مﺤدودي های انتماعﻲ نیعﺰ معﻲتعوان بعه نبعود امکانعات
آموزشﻲ مناسر و عدی بﻬرهگیری از فعالی های آموزشعﻲ
و ترويجﻲ در امعر بیشعه زراععﻲ [ ،]8ععدی ونعود درآمعد
سالیانه صنوبركاران و تشک هعای معنظم و ﺧعار زراعع
چوب ،نبود ﺣماي های بیمهی مﺰرعه و ﺧعانوار صعنوبركار
[ ،]1استﻔاده از روشهای سعنتﻲ ،ععدی آشعنايﻲ در معورد
روشهای كش تلﻔیﻘﻲ [ ،]3ونود برنامهريﺰی متمركعﺰ و
غیرقاب انعطاف ،كمبود نیروی كارشنا  ،در اين زمینعه و
عدی اقبعال نوانعان بعه امعر كشعاورزی اشعاره كعرد [.]92
مشکوت و موانع زراع چوب كشور نشعان معﻲدهعد كعه
تﺤﻘیﻘات در بسیاری از موارد مﻲتواند بعهتنﻬعايﻲ و يعا بعه
همراهﻲ ديلر مجموعههای انرايعﻲ و ترويجعﻲ در ﺣع و
رفع بسیاری از اين مشکوت نﻘﺶ م ب و تأثیرگذاری ايﻔا
نمايد .یايین بودن تولید در واﺣد سطح ،طوالنﻲ بودن دوره
سرمايهگذاری ،طعوالنﻲ بعودن بازگشع سعرمايه ،كمبعود
سععطوح و مسععاق اقتصععادی و انتمععاعﻲ از آن موانععع و
مﺤدودي هايﻲ هستند كه با مديري و برنامهريﺰی دقیعق
مﻲتوان بر آنها فاقق آمد [ .]5لعذا ضعرورت بعهكعارگیری
راهکارهای اصولﻲ ،یايدار و قاب تونیه ازنظر اقتصعادی در
سعالهعای اﺧیعر مطعرح شععده اسع  .ازنملعه طعرحهععای
ییشنﻬادی برای ﺣ اين مشکوت ،افﺰايﺶ آگاهﻲ علمﻲ و
فنﻲ صنوبركاران ،نظیر انرای صﺤیح اصول كاش  ،داش
و برداشع اصععولﻲ (نظیععر انتخععاب و آمععادهسععازی زمععین،
انتخاب رقم ،فاصله كاش  ،عمق كاش  ،عملیات یرورشعﻲ
(هععر  ،كععود دهععﻲ ،آبیععاری ،ونععین و  )...تعیععین سععن
بﻬره برداری مبتنﻲ بر قطر هدف ،نوع مصرف ،عملیات قطع
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و استﺤصال ،برآورد ﺣجم ،بازاريابﻲ و  ،)...شناسايﻲ و رفعع
مشکوت مالﻲ و اعتباری طرحهای زراع چوب ،شعناﺧته
شدن روش كش تلﻔیﻘﻲ و ارتﻘای سطح معیش و درآمد
از طريعععق آن ﺧصوصع عاً گیاهعععان علوفعععهای (يونجعععه) و
صیﻔﻲنات ،ﺣماي های قعانونﻲ از راهانعدازی تشعک هعای
صنﻔﻲ تولید چوب و تشکی تععاونﻲهعای صعنوبركاران در
منطﻘععه ،گسععترش مراكععﺰ فرهنلععﻲ و آموزشععﻲ بععرای
صنوبركاران و برقراری ارتباط بﻬینه و مناسر بین تﺤﻘیق،
ترويج و آموزش و بخﺶ انعرا و توزيعع نﻬعال از رقعمهعای
اصوحشده صنوبر در زمینههعای مختلع از طريعق مراكعﺰ
تﺤﻘیﻘاتﻲ در سطح ملﻲ و استانﻲ و اراقه نتايج آن به بخﺶ
انرا و زارععین و همچنعین سعاماندهﻲ منعاطق صعنعتﻲ و
مرتبﻂ با ماده اولیه چوب و انتﻘال آنها به مجاورت مراكعﺰ
تولید چوب اس [ .]3شمال كشور به دلی ﺣضور تاريخﻲ
گونههای صنوبر بستر مناسبﻲ برای توسععه زراعع چعوب
مﻬیعا معﻲنمايعد .طبعق نظعر )2228( Modir Rahmati
منطﻘه غرب و شمال غرب كشور نیﺰ از مستعدترين اراضﻲ
برای زراع چوب مﺤسوب معﻲشعوند [ .]5برﺧعورداری از
نريانات مرطوب مديترانهای و نريان يافتن رودﺧانعههعای
داقمﻲ كوچک و بﺰرگ و ونود اراضﻲ بسیار در ﺣاشیه اين
رودﺧانهها و ﺧا غنﻲ و ﺣاصلخیﺰ درمجموع سعبر شعده
اس تا امکان توسعه بسیار زيعادی در ايعن منطﻘعه بعرای
زراع چوب مونود باشد.
در همین راستا با تونه به یتانسی باال در زمینه زراعع
چععوب صععنوبر در شﻬرسععتان ارومیععه لععﺰوی انجععای تﺤﻘیﻘععﻲ
كاربردی نﻬ اراقه راهبردهای مناسعر انرايعﻲ بعهمنظعور
مرتﻔع ساﺧتن مشکوت صعنوبركاران و تشعويق زارععین بعه
كاش گونههای تند رشد بهويژه صعنوبر در اراضعﻲ مسعتعد
ضروری اس ؛ بنابراين ،در اين مطالعه هدف اراقه راهبردهای
مناسر برای توسعه زراع صنوبر در شﻬرستان ارومیه بود و
فرضیه تﺤﻘیق اين بعود كعه در منطﻘعه ارومیعه راهبردهعای
تدافعﻲ نسب به ديلر راهبردها در اولوي هستند.

مواد و روشها
منطقه موردمطالعه
استان آذربايجان غربﻲ ،در شمال غربﻲ ايران قرار دارد و
از شمال به نمﻬوری آذربايجان ،از غرب به كشورهای تركیه
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و عراق ،از شرق به استانهای آذربايجان شرقﻲ و زنجان و از
ننوب به استان كردستان مﺤدود اس (شک .)9
مﺤدوده موردمطالعه شﻬرستان ارومیعه ،مركعﺰ اسعتان
آذربايجععان غربععﻲ اس ع كععه بععا داشععتن موقعی ع ممتععاز
نﻐرافیايﻲ در  22كیلومتری درياچه ارومیه ،در مختصعات
نﻐرافیايﻲ  45درنه و  4دقیﻘه طول شرقﻲ از نص النﻬعار
گرينويچ و  33درنه و  32دقیﻘعه ععرش شعمالﻲ از مبعد
ﺧﻂ استوا در داﺧ نللهای به طول  32كیلومتر و ععرش
 32كیلومتر واقع شده كه اطراف آن تا كیلومترها یوشعیده
از باغات انلور و سیر و كشتﺰارها اس  .درياچه ارومیعه در
شرق و درياچه مارمیشو در غرب اين شﻬر قرار دارد .ارتﻔاع
شﻬرسععتان  9332متععر از آبهععای آزاد اسعع  .ارومیععه
در دش ارومیه واقع شده اس كه ارتﻔاععاتﻲ چعون كعوه
سیر ،كوه قیﺰقلعه ،كوه نﻬودها ،كعوه چﻬع معر شعﻬیدان،
كوه ماه ،كوه علﻲ ینجهسﻲ و كوه علﻲ ايمان آن را اﺣاطعه
كردهاند .درواقعع ارومیعه بعین درياچعه ارومیعه و ديعوارهی

كوه های غرب استان واقع شده اس  .آبوهوای ارومیعه در
تابستان تﻘريباً گری و در زمستان سرد اس  .دوره بارنعدگﻲ
از اواﺧر مﻬر و ابتدای آبان شروع شعده و تعا ﺧعرداد ادامعه
دارد .میعععانلین دوره بعععارش  13روزه در ارومیعععه 362
میلععﻲمتععر و میععانلین بععارش بلندمععدت ارومیععه 238/2
میلﻲمتر اس  .میانلین سرع باد در ارومیه  92/5متر بعر
ثانیه اس  .اين شﻬر به عل آبوهوای معتدل و با تونه به
شرايﻂ تویوگرافﻲ و اقلیمﻲ بعا داشعتن  814چعاه عمیعق،
 93162چععاه نیمععه عمیععق 43 ،قنععات و  26چشععمه و بععا
مجموعه منابع آبﻲ قاب برداش  426/9میلیون مترمکعر،
از قديمااليای يکﻲ از منعاطق مﻬعم صعنوبركاری در كشعور
مﺤسوب مﻲشود .استان آذربايجان غربﻲ سطح سعوی زيعر
كش صعنوبر را دارد و ازنظعر تولیعد در مﻘعای دوی اسع .
سطوح مناسر صنوبركاری در استان  31222هکتار بیعان
شده كه توانايﻲ تولید  925322مترمکعر چعوب در سعال
را دارند [.]5

شکل  -1موقعیت منطقه موردمطالعه در کشور و استان
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روش کار
در اين تﺤﻘیق از روش تلﻔیﻘﻲ  SWOT2-ANP9كعه
از روشهای روزآمد مديري در زمینه اراقه راهبعرد دقیعق
به شمار مﻲآيند ،استﻔاده شده اس  .ايعن تﺤﻘیعق از نعوع
تﺤﻘیﻘات كاربردی و ازنظر ماهی و روش از نوع تﺤﻘیﻘات
ییمايشععﻲ اس ع  .نمعععآوری دادههععای موردنیععاز در ايععن
تﺤﻘیق با استﻔاده از یرسﺶنامه و مصاﺣبه صعورت گرفتعه
اس  .با تونه به بررسﻲهعای صعورت گرفتعه روی مﺤعیﻂ
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داﺧلﻲ و ﺧارنﻲ منطﻘه ،فﻬرستﻲ از نﻘعاط قعوت و ضعع
(عوام داﺧلﻲ) و فرص ها و تﻬديدهای (عوامع ﺧعارنﻲ)
توسعه زراع چوب در منطﻘه موردمطالعه مورد شناسعايﻲ
قرار گرف و سپس برای دستیابﻲ به اهداف تﺤﻘیق اقعدای
به طراﺣﻲ یرسشنامه بر اسا چارچوب ندول سوآت شد
(ندول  .)9اين ماتريس شام  8درايه  4درايه مربوط بعه
عوام اصلﻲ ( 4 ،)S,W,O,Tدرايه مربوط بعه راهبردهعای
( )SO,WO,ST,WTاس  ،اقدای گرديد.

جدول  -1ماتریس تجزیهوتحلیل SWOT
عوامل استراتژیک

فهرست قوتها )(S

فهرست ضعفها )(W

فﻬرس فرص ها )(O

استراتژیهایSO

استراتژیهایWO

فﻬرس تﻬديدها )(T

استراتژیهایST

استراتژیهایTW

 SWOTسعععرواژب عبعععارات قعععوتهعععا (،)Strengths
ضع ها ( ،)Weaknessesفرص هعا ) (Opportunitiesو
تﻬديدها ) (Threatsاس .
نﻘاط قوت مشخصههای داﺧلﻲ هستند كه برای تﺤﻘق
توسعه مؤثر اس .
نﻘاط ضع مشخصعه هعای داﺧلعﻲ هسعتند كعه روی
تﺤﻘق توسعه تأثیر منﻔﻲ دارد.
فرص ها ﺣﻘايق بیرونﻲ هسعتند كعه اگعر از آن اسعتﻔاده
شود ،برای مﺤﻘق شدن رسال مؤثرند يا مﻲتواند مؤثر باشد.
تﻬديدها ﺣﻘايق بیرونﻲ هستند كعه روی عملکعرد اثعر
منﻔﻲ دارد يا مﻲتواند داشته باشد.
در انرای استراتژیهعای  SOمعﻲتعوان بعا اسعتﻔاده از
نﻘععاط قععوت داﺧلععﻲ از فرصعع هععای ﺧععارنﻲ ﺣععداك ر
بﻬرهبرداری را نمود.
هععدف از اسععتراتژیهععای  WOايععن اسعع كععه از
مﺰي هايﻲ كه در فرص ها نﻬﻔته اسع در نﻬع نبعران
نﻘاط ضع استﻔاده شود.
هدف در انرای استراتژیهای  WTكعم كعردن نﻘعاط
قوت و ضع داﺧلﻲ و یرهیﺰ از تﻬديعدات ناشعﻲ از مﺤعیﻂ
ﺧارنﻲ اس .
در انرای استراتژیهعای  STدر ايعن نعوع اسعتراتژی
توش مﻲ گردد تا با اسعتﻔاده از نﻘعاط قعوت داﺧلعﻲ بعرای

نلوگیری از تأثیر منﻔﻲ تﻬديعدات ﺧعارنﻲ ،سعازوكارهايﻲ
در ییﺶ گرفته شود و يا تﻬديدات را از بین برد.
یرسﺶشوندگان در ايعن تﺤﻘیعق ،كارشناسعان ﺧبعره،
مسئوالن انرايﻲ و زارعین صنوبر بودند .ايعن یرسعﺶنامعه
بهمنظور شناسايﻲ كام و دقیق تمامﻲ نﻘاط قوت و ضع
(ماتريس ارزيابﻲ عوام داﺧلعﻲ) و همچنعین فرصع هعا و
تﻬديععدها (مععاتريس ارزيععابﻲ عوامع داﺧلععﻲ) ازنظععر افععراد
باتجربه در منطﻘه انجای شده اسع  .درنﻬايع بعا مﻘايسعه
گرفتن دوبهدو اين عوام ابتدا چﻬار نوع راهبرد قابع انعرا
شام  WT ،ST ،WO ،SOشناسايﻲ و سپس بعا تﺤلیع
شععرايﻂ مونععود در هريععک از ايععن ﺧانععههععای راهبععرد،
راهبردهايﻲ نﻬ رفع نﻘاط ضع و تﻬديعدها و همچنعین
تﻘوي نﻘاط قوت و بﻬرهبرداری از فرص های مونود اراقعه
شد سعپس بعرای اولويع بنعدی راهبردهعا از روش ANP
(فرآيند تﺤلی شعبکهای) اسعتﻔاده شعد .شعک ( )2معدل
29
 ANPبرای انتخاب بﻬترين راهبرد را نشان مﻲدهد.
به منظور گعردآوری اطوععات نعامع در معورد عوامع
اصععلﻲ و مععؤثر در توسعععه صععنوبركاری در ايععن تﺤﻘیععق از
تکنیک های مصاﺣبه و یرسﺶنامه استﻔاده شد كه مراﺣع
انجای كار شام موارد زير اس :

Analytic Network Process
Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

1
2
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شکل  -2مدل کلی  ANPبرای انتخاب بهترین راهبرد

برای تﻬیه یرسعﺶنامعههعای اولیعه ،نیعاز بعه تشعکی
معاتريس  SWOTبععود .در ايعن مرﺣلععه سعه گععروه عامع
اقتصادی ،انتمعاعﻲ و فنعﻲ را معدنظر قعرار داده و سعپس
عوامع داﺧلععﻲ (نﻘععاط قععوت و ضععع ) و عوام ع ﺧععارنﻲ
(فرص ها و تﻬديدها) مؤثر بر توسعه زراع چعوب ارومیعه
برای هر سه معیار تعیعین شعد .یعس از نمععآوری نتعايج
اولیععه ،بععه كمععک نععریافععﺰار ""Super Decision-Q
یرسﺶنامههای مربوط به مدل  ANPتﻬیه شعد .نعریافعﺰار

" ،"Super Decision-Qساﺧ یرسشنامههعا بعر اسعا
مﻘايسههعای زونعﻲ فرآينعد تﺤلیع شعبکهای ( )ANPرا
انجای مﻲدهد .اين نریافﺰار از مدل فرآيند تﺤلی شبکهای
)(ANPبهﺧوبﻲ یشتیبانﻲ مﻲكند؛ بهطوریكه بعهراﺣتعﻲ
مععﻲتععوان یرسععﺶنامععههععا و اطوعععات نمعععآوریشععده از
ﺧبرگان را در نریافﺰار وارد نمود تعا بعهسعرع مﺤاسعبات
مربوط بر روی آنها انجای شود.

شکل  - 5مدل تحلیل شبکهای با هدف ارائه راهبرد

شکل  -5نمونه مدل برای زیر معیارهای در نظر گرفته شده تحت سه معیار کنترل
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بهصورت گﺰينشﻲ انجای شده اس .

روش نمونهگیری
در ايععن تﺤﻘیععق از روش نمونععهگیععری غیععر اﺣتمععالﻲ
(نمونهگیری تعمدی )9اسعتﻔاده شعده اسع  .نمونعهگیعری
تعمدی يکﻲ از روشهای نمونهگیری غیعر اﺣتمعالﻲ اسع
كه در آن انتخاب افراد بهعنوان مصداق طبﻘه يا مﻘولهای از
موارد كه موردنظر مﺤﻘﻘین اس  ،صعورت معﻲگیعرد .ايعن
نمونهها بهصورت تصادفﻲ انتخاب نمﻲشوند [ .]99انتخعاب
نامعه آماری برای معدل تصعمیمگیعری تﺤلیع شعبکهای

متخصصین
تركیر متخصصین یرسﺶشونده در اين مطالعه شام
اساتید دانشلاه ،مديران و زارعین صنوبر بود كه درمجمعوع
 16یرسﺶنامه توسعﻂ یرسعﺶشعوندگان یاسعد داده شعد
(ندول .)2

جدول  - 2تقسیمبندی متخصصین برای هر مرحله
مرﺣله اول
مشخص كردن عوام
اساتید دانشلاه
مديران و مسئولین
زارعین صنوبر

36
32
32

آزمون مقدماتی پرسشنامهها
برای ارزيابﻲ اولیه یرسﺶنامهها هعر بعار یعس از تﻬیعه
یرسﺶنامه ها ابتدا نمونههايﻲ از آن توسﻂ بخشﻲ از نامعه
آماری یاسد داده شد و درنﻬاي در صورت ونعود هرگونعه
ابﻬای اﺣتمالﻲ ،موارد اﺣتمالﻲ برطرف و یرسﺶنامه نﻬعايﻲ
تﻬیه و در اﺧتیعار نامععه آمعاری قعرار گرفع  .همچنعین
اطوععععات كلعععﻲ در زمینعععه اهعععداف تﺤﻘیعععق و روش
تصمیم گیری و تمای نکاتﻲ كه ممکن اس بعرای برﺧعﻲ از
افراد مبﻬم باشد ،به صورت ضمیمه همعراه یرسعﺶنامعههعا
برای یرسﺶشوندگان اراقه شد.
اعتبار یا روایی پرسشنامهها
مﻔﻬوی اعتبار به اين سعؤال یاسعد معﻲدهعد كعه ابعﺰار
انععدازهگیععری تععا چععه ﺣععد ﺧصیصععه مععوردنظر مﺤﻘععق را
مﻲ سنجد [ .]92بهعبارتديلر مﻔﻬوی روايﻲ اين اسع كعه
آيا ابﺰار اندازهگیری موردنظر مﻲ تواند ويژگﻲ و ﺧصوصیتﻲ
كه ابﺰار برای آن طراﺣﻲ شده اس را اندازهگیری كنعد يعا
ﺧیر؟ مﻲ توان بیان كرد كه اگر یرسﺶنامهای همعه ونعوه
موضععوع موردتﺤﻘیععق را در برنلیععرد ،قطعععاً دارای روايععﻲ
مطلوبﻲ نیس  .موضوع روايﻲ ازآن نﻬ اهمیع دارد كعه
اندازهگیری های نامناسر مﻲ توانعد هعر یعژوهﺶ علمعﻲ را
بﻲ ارزش سازد .نظر كارشناسان و ﺧبرگان مﻲتوانعد كمعک
ﺧوبﻲ برای بﻬبعود روايعﻲ ابعﺰار انعدازهگیعری باشعد .بعرای

مرﺣله دوی
اولوي بندی عوام
23
22
22

مرﺣله سوی
اولوي بندی راهبردها
92
5
-

اطمینان از روايﻲ يا اعتبار شاﺧصها و گويههای بهكاررفته
در یرسﺶنامههای اين یژوهﺶ مو داوری و انماع نظعر
گروهﻲ از استادان موضوعﻲ و كارشناسان ﺧبره بود.
روش تجزیهوتحلیل نمونهها
بعععهمنظعععور تﺤلیععع قضعععاوتهعععا از نعععریافعععﺰار
" "Super Decisionاستﻔاده شد .همچنعین بعرای تﻬیعه
یرسﺶنامههای مربعوط بعه وزندهعﻲ عوامع و گﺰينعههعا،
مطعععابق بعععا معععدلهعععای تﻬیعععهشعععده ،از نعععریافعععﺰار
" "Super Decision-Qاسععتﻔاده گرديععد .بععهمنظععور
تجﺰيه وتﺤلی وابستلﻲهعای داﺧلعﻲ میعان انعﺰای معدل،
9
سویر ماتريس تشکی شد.
شاخصها و زیرشااخصهاای مار ر بار توساعه
صنوبرکاری استان
نقاط قوت
نﻘاط قوت مؤثر بر توسعه صنوبركاری شام سه بخعﺶ
اقتصادی ،انتماعﻲ و فنﻲ در شﻬرستان ارومیعه در نعدول
 3نشان داده شده اس  .ازنمله اين عوام مﻲتوان به نیاز
صنايع مختل به چوب صنوبر و سودآور بودن طرح زراع
بهعنوان نﻘاط قوت اقتصادی اشاره كرد.

Purposive sampling

1
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T
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W

O
شکل  -3ماتریس وابستگی درونی شاخصهای SWOT

جدول  -5نقاط قوت توسعه زراعت چوب صنوبر در شهرستان ارومیه
كد

عوام مؤثر شناﺧتهشده

SEc1

كاربردهای فراوان چوب صنوبر

SEc2

سودآور بودن طرح زراع

SSc1

سابﻘه زراع صنوبر در منطﻘه

SSc2

آشنايﻲ با كش تلﻔیﻘﻲ سنتﻲ

SEn1

اقلیم مطلوب

SEn2

ونود ﺧا

و اراضﻲ مناسر

نقاط ضعف
ازنمله نﻘاط ضع اقتصادی صنوبركاری معﻲتعوان بعه
دوره بازگشعع طععوالنﻲ سععرمايه ،نبععود مراكععﺰ متمركععﺰ
ﺧريدوفروش ،یايین بودن توان مالﻲ مﺤلﻲ ،ديربازده بعودن

عوام اصلﻲ داﺧلﻲ
اقتصادی
انتماعﻲ

نﻘاط قوت داﺧلﻲ

فنﻲ

و نداشتن درآمد سالیانه ،فاصعله صعنايع مصعرفﻲ و سعطح
زيركش كم اشاره كرد .نﻘاط ضع اقتصادی ،انتمعاعﻲ و
فنﻲ در ندول  4نشان داده شده اس .

جدول  -5نقاط ضعف توسعه زراعت چوب صنوبر در شهرستان ارومیه
عوامل مر ر شناختهشده

کد
Wec1

دوره بازگش طوالنﻲ سرمايه

Wec2

نبود مراكﺰ متمركﺰ ﺧريدوفروش

Wec3

یايین بودن توان مالﻲ كشاورزان مﺤلﻲ

Wec4

نداشتن درآمد سالیانه

Wec5

فاصله زياد از صنايع مصرفﻲ

Wec6

سطح زيركش كم

اقتصادی

WSc1

یايین بودن سطح سواد

WSC2

عوقه زارعین به استﻔاده از كش های نايلﺰين

WSc3

فروش سنتﻲ چوب به دالالن

WEn1

عدی استﻔاده از ارقای متنوع اصوحشده

WEn2

یايین بودن راندمان تولید كش سنتﻲ

WEn3

یايین بودن سطح مکانیﺰاسیون

WEn4

عدی آشنايﻲ با اصول صﺤیح و فنﻲ مراﺣ كاش  ،داش و برداش

WEn5

عدی استﻔاده از اللوی مناسر كش بر اسا

عوامل اصلی داخلی

SWOT

انتماعﻲ

فنﻲ
شرايﻂ منطﻘه

نقاط ضعف داخلی

مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال هشتم ،شماره  ،4زمستان 9316

351

بین رفتن مﺰارع و كاهﺶ و يا ﺣذف كمکهای مالﻲ دول
در زمینه زراع صنوبر مﻲشعود .در بخعﺶ انتمعاعﻲ نیعﺰ
فﻘدان برنامههای آموزشﻲ و ترويجﻲ و تأمین نکردن درآمد
سعععالیانه صعععنوبركار قعععرار دارنعععد .همچنعععین بعععروز
ﺧشک سالﻲ هعای مکعرر و گسعترش نیعافتن فعالیع هعای
همهنانبه بهزراعﻲ و بهنژادی نیﺰ ازنمله تﻬديعدهای فنعﻲ
مؤثر بر توسعه صنوبركاری مﻲباشند .تﻬديدهای اقتصعادی،
انتماعﻲ و فنﻲ در ندول  6اراقه شده اس .

فرصتها
فرص های اقتصادی مؤثر بر توسعه صنوبركاری شام
افﺰايﺶ روزافﺰون مصرف چوب ،ايجاد نظعایهعای اعتبعاری
نﻬ ﺣماي از توسعه و امکان نذب سرمايهگعذاریهعای
ﺧارنﻲ اس  .فرص های اقتصعادی ،انتمعاعﻲ و فنعﻲ در
ندول  5اراقه شده اس .
تهدیدها
تﻬديدهای مونود در بخعﺶ اقتصعادی شعام تبعدي
ارومیه به منطﻘه ويژه اقتصادی و تﻐییر كاربری در نﻬ از

جدول  -3فرصتهای توسعه زراعت چوب صنوبر در شهرستان ارومیه
کد

عوامل مر ر شناختهشده

OEc1

افﺰايﺶ روزافﺰون مصرف چوب

OEc2

ايجاد نظایهای اعتباری نﻬ ﺣماي از توسعه زراع چوب

OEc3

امکان نذب سرمايهگذاریهای ﺧارنﻲ

عوامل اصلی داخلی
اقتصادی

OSc1

ارتﻘاء سطح دانﺶ زارعین

OSc2

برای تشکی تعاونﻲهای صنوبركاری

OSc3

ايجاد انلیﺰه برای زارعین از طريق تشويق و ﺣماي صنوبركاران نمونه

اجتماعی

OEn1

معرفﻲ كلنهای سازگار نديد

OEn2

بهكارگیری و انرايﻲ نمودن دستاوردهای علمﻲ

OEn3

افﺰايﺶ تولید كمﻲ و كیﻔﻲ در واﺣد سطح

OEn4

تأسیس نﻬالستان و تولید نﻬالهای سازگار با شرايﻂ منطﻘه

OEn5

روشهای آبیاری نوين

فرصتهای خارجی

فنی

جدول  -5تهدیدهای توسعه زراعت چوب صنوبر در شهرستان ارومیه
کد

عوامل اصلی داخلی

عوامل مر ر شناختهشده

TEc1

تبدي ارومیه به منطﻘه ويژه اقتصادی و تﻐییر كاربری اراضﻲ

TEc2

كاهﺶ و يا ﺣذف كمکهای مالﻲ دول در زمینه زراع صنوبر

TSc1

ضع برنامهريﺰی آموزشﻲ و ترويجﻲ

TSc2

تعام ضعی صنوبركاران با مرونین

TEn1

بروز ﺧشکسالﻲهای مکرر

TEn2

كاهﺶ كیﻔی ﺧا

اقتصادی
تهدیدهای خارجی

انتماعﻲ
فنﻲ

سطﺤﻲ در اثر ﺧشک شدن تدريجﻲ درياچه ارومیه

نمونه یرسشنامه مربوط به اولوي بندی نﻘاط قوت ،ضع  ،فرص و تﻬديد
مشخص كنید كه كدایيک از نﻘاط قوت اقتصادی مﻬمتر اس و چﻘدر؟
( SEc1 : Aكاربردهای فراوان چوب صنوبر)
( SEc2: Bسودآور بودن طرح زراع )
فوقالعاده مﻬمتر اس

ﺧیلﻲ مﻬمتر اس

مﻬمتر اس

B

A

كمﻲ مﻬمتر اس

با هم يکسان هستند
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نتایج و بحث
با تونه به نتعايج برگرفتعه از تجﺰيعهوتﺤلیع دادههعا،
رتبهبندی شاﺧصهای مربوط به نﻘاط قوت ،نﻘاط ضعع و
فرص ها و تﻬديدها به شرح زير صورت گرفتند:
اولویتبندی نقاط قوت
نتععايج ﺣاصعع از اولويعع بنععدی نﻘععاط قععوت مععؤثر
شناﺧته شده در شک  6نشان مﻲدهد كه سابﻘه كشاورزی

در منطﻘععه بععا وزن  2/286دارای بععیﺶتععرين وزن اسع و
نسب به ساير عوام تأثیر بیشتری در توسعه صنوبركاری
شﻬرستان دارد و یس ازآن نیاز صعنايع مختلع بعه چعوب
صنوبر با وزن  ،2/24ونود ﺧا و اراضﻲ مناسعر بعا وزن
 ،2/93اقلیم مطلوب بعا وزن  ،2/963سعودآور بعودن طعرح
زراع با وزن  2/213و درنﻬاي آشنايﻲ با كشع تلﻔیﻘعﻲ
سنتﻲ از ديرباز در منطﻘه با وزن  2/243قرار دارند.

شکل  -5رتبهبندی نقاط قوت مر ر بر توسعه زراعت چوب صنوبر در شهرستان ارومیه

سابﻘه زراعع صعنوبر در منطﻘعه بعا بعاالترين وزن ازنظعر
نامعه آماری بهعنوان مﻬمترين معیار انتخاب شد .ايعن معیعار
در مﻘاب معیار آشنايﻲ با كش تلﻔیﻘﻲ قرارگرفته بود .اسعتان
آذربايجان غربعﻲ از ديربعاز سعابﻘه كشع صعنوبر را داشعته و
مستعد زراع آن بوده اس  .بهطوریكه Modir Rahmati
( )2228مناطق مستعد ايران نﻬ زراع صعنوبر را نعوار
شمالﻲ كشور شام نللههای گیون ،مازندران ،گلستان و
همچنین شمال غربﻲ و غرب كشور مﻲداند [.]5
ونود ﺧعا و اراضعﻲ مناسعر در اسعتان وزن زيعادی
دارد .طبق نظر  )2228( Salariاستان آذربايجان غربﻲ بعا
تونه به شعرايﻂ تویعوگرافﻲ و اقلیمعﻲ بعه عنعوان يکعﻲ از
مناطق مﻬم صنوبركاری در كشور مﺤسوب مﻲشعود [.]93
همچنین  )2295( Hosseinzadehنیﺰ استان آذربايجعان
غربﻲ را بهعنوان يکﻲ از مﻬمترين استانهعای تولیدكننعده
چوب مﻲداند و بر اين باور اس كعه هنعوز امکعان توسععه
صنوبركاری در اين استان ونود دارد بهشرط اينکعه موانعع

اقتصادی آن برداشته شود [.]94
اولویتبندی نقاط ضعف
در مورد نﻘاط ضع  ،همانطور كه مشعاهده معﻲشعود
(شک  )3ديربازده بودن و نداشتن درآمعد سعالیانه بعا وزن
 2/968بیشععترين وزن و تععأثیر را دارد .یععسازآن امکععان
كش هعای نعايلﺰين بعا درآمعد بعاالتر بعا وزن  2/966در
اولوي بعدی برای نﻘاط ضع قرار دارند .ديلر گﺰينهها در
اولوي های بعدی به ترتیر عدی اراقه اللوی مطلوب كش
بر اسا شرايﻂ مناطق ،دوره بازگشع سعرمايه طعوالنﻲ،
عدی آشنايﻲ با اصول صﺤیح و فنﻲ كاش  ،فﻘدان تنوع در
ارقای اصوحشده ،یايین بودن راندمان تولید به دلی كشع
سنتﻲ ،فاصله صنايع مصرفﻲ ،نداشتن نظعارت بعر فعالیع
دالالن ،یايین بودن سطح سواد ،یعايین بعودن تعوان معالﻲ
كشععاورزان مﺤلععﻲ بععه ترتیععر بععا اوزان ،2/213 ،2/923
2/233 ،2/235 ،2/243 ،2/259 ،2/264 ،2/264 ،2/235
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قرار دارند .در آﺧر سعه عامع معؤثر نبعود مراكعﺰ متمركعﺰ
ﺧريدوفروش ،سطح زيركشع كعم و یعايین بعودن سعطح
مکانیﺰاسیون به ترتیر با وزنهای 2/223 ،2/225 ،2/228
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دارای كمترين تأثیر و وزن مﻲباشعند .نبعود ﺣمايع هعای
بیمهی مﺰرعه و ﺧانوار صعنوبركار از ديلعر عوامع مﻬعم و
مؤثر بر كاهﺶ صنوبركاریها اس [.]95

شکل  -5رتبهبندی نقاط ضعف مر ر بر توسعه زراعت چوب صنوبر در شهرستان ارومیه

اولویتبندی فرصتها
شک  8نشان مﻲدهد كه در فرص ها ،ايجاد نظایهای
اعتباری نﻬ ﺣماي از توسعه بعا وزن  2/963بیشعترين
وزن را دارد و از اهمی بعااليﻲ برﺧعوردار اسع .تأسعیس
نﻬالستان در منطﻘه و تولید نﻬال سازگار با شرايﻂ منطﻘه و
آبیاری نوين با وزنهای  2/939 ،2/932در رتبههای بعدی
قرار دارنعد .یعسازآن تشعويق بعرای تشعکی تععاونﻲهعای
صنوبركاری با وزن  ،2/999ايجاد انلیعﺰه بعرای زارععین از

طريق تشويق و ﺣماي صنوبركاران نمونعه بعا وزن 2/929
قرار دارد .معرفﻲ و اﺧتصار ارقای یرمﺤصول و اصوح شده
با وزن  ،2/282افعﺰايﺶ روزافعﺰون مصعرف چعوب بعا وزن
 ،2/233افﺰايﺶ تولید كمﻲ و كیﻔﻲ در واﺣد سطح بعا وزن
 ،2/265ارتﻘاء سطح دانﺶ زارعین با وزن  ،2/269افعﺰايﺶ
ﺧععدمات علمععﻲ و فنععﻲ بععا وزن  2/245و امکععان نععذب
سرمايهگذاریهای ﺧارنﻲ با وزن  2/232قرار داشتند.

شکل  -5رتبهبندی فرصتهای مر ر بر توسعه زراعت چوب صنوبر در شهرستان ارومیه
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اولویتبندی تهدیدها
از شک  1نیﺰ اسعتنباط معﻲشعود كعه درتﻬديعدها ،در
اولوي اول ،تأمین نکردن درآمد سالیانه صعنوبركار بعا وزن
 2/26و با فاصله كمﻲ از آن بروز ﺧشکسالﻲهای مکرر بعا
وزن  2/233قرار دارد .طبق نظعر  )2292( Bagheriيکعﻲ
از اولععین نیازهععای صععنوبركاری در اﺧتیععار داشععتن منععابع
داقمﻲ ،مطمئن و كافﻲ آب اس  .درواقع صنوبركاری بعرای
تولید چوب مناسر و زياد به مﻘادير زيعادی آب نیعاز دارد.
مﺤدودي منابع آبﻲ و نیاز فعراوان صعنوبركاری بعه منعابع
آبﻲ در كنار ساير مشکوت صنوبركاری از مﻬمترين داليع
مﺤدودي صنوبركاری در كشور اس  .با تونه بعه شعرايﻂ

كمآبﻲ منطﻘه و يا دسع كعم ونعود دورههعای كعمآبعﻲ و
ﺧشک سالﻲ ،بسیاری از عرصهها فﻘﻂ بعه كشع صعنوبر و
تولید چوب اﺧتصعار داده نشعده و بعاير مانعدهانعد [.]96
كاهﺶ و يا ﺣذف كمکهای مالﻲ دول در زمینعه زراعع
صنوبر بعا وزن  2/223در رتبعه سعوی قعرار دارد .یعسازآن
تبدي ارومیه به منطﻘه ويژه اقتصادی و تﻐییر كعاربری در
نﻬ از بین رفتن مﺰارع ،گسعترش نیعافتن فعالیع هعای
همهنانبه بهزراعﻲ و بهنژادی و فﻘدان برنامههای آموزشعﻲ
و ترويجععﻲ بععه ترتیععر بععا اوزان  2/213 ،2/93و 2/233
قرارگرفتهاند.

شکل  -5رتبهبندی تهدیدهای مر ر بر توسعه زراعت چوب صنوبر در شهرستان ارومیه

راهبردها
بعا تونعه بعه اينکعه اسعتان آذربايجعان غربعﻲ يکعﻲ از
قطرهای صنوبركاری كشور اس و یتانسی زيعادی بعرای
توسعه صنوبركاری دارد ،لذا نﻬ توسعه آن ،با تونعه بعه
نتععايج بععهدسعع آمععده از نمودارهععا ،مععاتريس SWOT
تشععکی شععده و راهبردهععا تعريعع شععدند .راهبردهععای
تعري شده در ندول ( )3نشان داده شده اس .
اولویتبندی راهبردها
نتععايج اولويعع بنععدی راهبردهععا بععه كمععک مععاتريس
مﻘايسات زونﻲ و با استﻔاده از نریافﺰار Super Decision

انجعععای شعععد ،راهبردهعععای دارای اولويععع اول و دوی از
راهبردهای مﺤافظهكارانه هستند .اولوي سوی يک راهبعرد
تدافعﻲ اس  .اولوي چﻬاری يک راهبرد تعدافعﻲ و اولويع
ینجم يک راهبرد مﺤافظهكارانه اس  .در تمای ماتريسهای
مﻘايسه های زونﻲ ضرير ناسازگاری مﺤاسبه و در مواردی
كه ضرير ناسازگاری بعیﺶ از  2/9بعود یرسعﺶهعايﻲ كعه
باعج ايجاد ناسازگاری شده بودن دوباره برای متخصصعین
ارسال و اصوح شد .شک  92اولوي ها و وزنهای مربعوط
به راهبردهای تعري شده را نشان مﻲدهد.
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جدول  -5راهبردهای ارائهشده برای توسعه زراعت صنوبر در شهرستان ارومیه

فرصتها ()O

نقاط قوت ()S

نقاط ضعف ()W

(عوامل مر ر طبق جدول )1

(عوامل مر ر طبق جدول )2

استراتژیهای SO

استراتژیهای WO

عوامل مر ر در

 )9تکمی زنجیره ارزش چوب صنوبر در منطﻘه

جدول  5ذکرشدهاند

()SO1

تهدیدات ()T

استراتژیهای ST

عوامل مر ر در

 )9توسعه اللوی كش تلﻔیﻘﻲ با هدف كاهﺶ

جدول  5ذکرشدهاند

زمان رسیدن به سود و افﺰايﺶ سود ()ST1

 (9استﻔاده از روشهای نوين آبیاری با هدف كاهﺶ مصرف آب ()WO1
 )2ايجاد بازار شﻔاف و رقابتﻲ فروش چوب صنوبر ()WO2
 )3برنامهريﺰی برای آموزش زارعین و آموزش اصول صﺤیح و فنﻲ زراع ()WO3
استراتژیهای WT
 )9تشکی تعاونﻲهای صنوبركاری با هدف توسعه سطح زير كش ()WT1

شکل  -15رتبهبندی راهبردهای مر ر بر توسعه زراعت چوب صنوبر در شهرستان ارومیه

نتیجهگیری
با تونه به افﺰايﺶ روزافﺰون مصرف چوب و كاربردهای
فراوانﻲ كه چوب صنوبر دارد ،توسعه زراع چعوب صعنوبر
نیازمند برنامهريﺰی راهبردی اس تعا بعا تونعه بعه ونعود
یتانسی های مونعود در زمینعه زراعع صعنوبر ،تولیعد بعا
ﺣداك ر راندمان امکانیذير باشد .در همعین راسعتا در ايعن
تﺤﻘیق از روشهعای نعوين تصعمیمسعازی و برنامعهريعﺰی
استﻔاده شد تا تعیین راهبردها و اولوي بندی آنها با دق
باال و با در نظر گرفتن نظر نمعﻲ متخصصین انجای شعود.
نتايج نشان داد در شرايﻂ كنونﻲ و كنار نﻘاط قوت مونود،
نﻘاط ضع زيادی ونعود دارد كعه توسععه زراعع چعوب
صنوبر مستلﺰی رفع بسیاری از اين نﻘاط ضع اس .
كمبود منابع آبﻲ و روند ﺧشک شدن درياچه ارومیه و
یايین رفتن سطح آبهعای زيرزمینعﻲ يکعﻲ از تﻬديعدهای

مﻬم توسعه زراع صنوبر در شﻬرسعتان ارومیعه اسع  .بعا
تونععه بععه اينکععه مصععرف آب در زراع ع صععنوبر باالس ع ،
برنامهريﺰی مناسر برای كاهﺶ مصرف آب مﻲتواند عامع
كلیدی در زمینه توسعه يا ﺣﻔﻆ سطح زراع چوب صنوبر
در منطﻘععه باشععد .بععه همععین دلیعع طبععق تشععخیص
متخصصین ،استﻔاده از روشهعای نعوين آبیعاری بعا هعدف
كاهﺶ مصرف آب ،مﻬمترين راهبرد تعري شده در راستای
توسعه زراعع صعنوبر اسع )2228( Modir Rahmati .
مﺤدودي منابع آبﻲ و نیاز قاب تونه صنوبركاری به منعابع
آب را يکععﻲ از عوامعع مﻬمععﻲ مععﻲدانععد كععه بايععد در
تصمیمگیریها در زمینعه توسععه زراعع صعنوبر در نظعر
گرفته شود [.]5
با تونه به اينکه روشهای كاشع  ،داشع و برداشع
صنوبر امروزه موردمطالععه نعدی مﺤﻘﻘعین اسع هعرروز
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دانﺶ نديدی در اين زمینه تولید مﻲشود كه بهكعارگیری
آن مﻲتواند تا ﺣد زيادی رانعدمان تولیعد را افعﺰايﺶ دهعد
ولﻲ انتﻘعال ايعن دانعﺶ نیازمنعد برنامعهريعﺰی منسعجم و
بلندمدت در زمینه ترويج و آمعوزش زارععین اسع  .طبعق
نظر متخصصین برنامهريﺰی برای آموزش زارعین و آموزش
اصول صﺤیح و فنﻲ زراع يکﻲ از راهبردهعايﻲ اسع كعه
اولوي دوی را بعه ﺧعود اﺧتصعار داده اسع و در زمینعه
توسعه زراع چوب صعنوبر نﻘشعﻲ ﺣیعاتﻲ داردDrvish .
( )2228نیﺰ در مطالعه ﺧود نشان دادند كه نبود امکانات و
برنامععهريععﺰی مناسععر بععرای آمععوزش و تععرويج ازنملععه
كمبودهای مونود در زمینه زراع صنوبر اس [.]8
يکﻲ از نﻘاط ضع مونعود در زمینعه توسععه زراعع
چوب صنوبر ،سود اقتصادی یايین مخصوصاً در روشهعای
زراع سنتﻲ و دوره بازگش طعوالنﻲ سعرمايه اسع  ،بعه
همین دلی كش های نايلﺰين به عل سودآوری بیشعتر
و چرﺧه سوددهﻲ كوتاهتر بعه معرور در شﻬرسعتان ارومیعه
توسعه مﻲيابعد )2228( Modir Rahmati .نیعﺰ طعوالنﻲ
بععودن بازگشعع سععرمايه را ازنملععه مﻬععمتععرين مسععاق
اقتصادی-انتماعﻲ زراع صنوبر مﻲداند [.]5
همچنین نداشتن درآمد سالیانه برای امرارمعاش يکعﻲ
از نﻘاط ضع مﻬمﻲ اس كه سرع توسعه زراع چعوب
را كاهﺶ مﻲدهد .برای رفع اين نﻘاط ضعع و اسعتﻔاده از
یتانسی های مونود در منطﻘه توسععه بیشعهزراععﻲ بعرای
رسععیدن بععه سععود بیشععتر و ايجععاد درآمععدهای بععا دوره
كوتاهمدت بهعنوان يکﻲ از راهبردهای اصلﻲ تشخیص داده
شده اس  )2228( Yusefi .نیﺰ عدی آشعنايﻲ زارععین بعا
روشهای نوين كش تلﻔیﻘعﻲ را بعهعنعوان يکعﻲ از موانعع
توسعه زراع صنوبر مطرح كردند [.]3

تصمیمگیری راهبردی در زمینه توسعه تولید چوب صنوبر...

تشکی تعاونﻲهای صنوبركاری با هدف توسععه سعطح
زير كش مﻲتواند از چند ننبه مؤثر باشد .تشکی تعاونﻲ
امکان دريافع تسعﻬیوت بعرای بﻬبعود فرآينعد زراعع را
امکان یذير معﻲكنعد ،ريسعک اقتصعادی زراعع صعنوبر را
كاهﺶ مﻲدهد و امکان افعﺰايﺶ سعطح زيعر كشع را بعه
ونود مﻲآورد.
عدی ونود بازار شﻔاف و رقابتﻲ فعروش چعوب صعنوبر
يکﻲ ديلر از مساق معدنظر متخصصعین بعود كعه راهبعرد
تعري شده در اين زمینه ايجاد چنین بازاری در منطﻘه بود
كه امکان رسیدن به سود بیشتر و فروش با قیمع رقعابتﻲ
را برای زارعین فراهم مﻲكند كه رسیدن به ﺣاشعیه سعود
بیشتر ﺧود عاملﻲ برای توسعه زراع چوب صنوبر و ايجاد
انلیﺰه بعرای كاشع آن اسع )2295( Hosseinzadeh .
تأكید كردند كعه سعود اقتصعادی ناشعﻲ از فعروش چعوب
صنوبر باعج ايجاد انلیﺰه برای توسعه زراع صنوبر ﺧواهد
شد و با كمک روش تﺤلی شبکهای به اين نتیجه رسیدند
كه برای بهسعازی زنجیعره ارزش چعوب صعنوبر در اسعتان
كردستان ،توسعه صعنع تولیعد تختعه فیبعر بعا دانسعیته
متوسﻂ در اولوي قرار دارد [.]93
 )2228( Vataniعدی ونود سیستم مناسر ارزيابﻲ و
قیم گذاری ﺧريدوفروش چوب بهعنعوان يکعﻲ از عوامع
مﻬم اقتصادی و مالﻲ مﻲداند كه مانع توسعه زراع صنوبر
اس [ .]6بعا ايعن ﺣعال  )2295( Hosseinzadehاسعتان
آذربايجان غربﻲ را بهعنوان يکﻲ از مﻬمتعرين اسعتانهعای
تولیدكننده چوب مﻲداند و بر ايعن بعاور اسع كعه هنعوز
امکان توسعه صنوبركاری در اين استان ونود دارد بهشرط
اينکه موانع اقتصادی آن برداشته شود [.]94
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Strategic decision on the development of poplar wood production using
SWOT-ANP (Case study: Urmia)

Abstract
Wood farming is one of the strategies of agricultural
development programs to reform unsustainable exploitation of
natural resources. Poplar is one of the known species for
wood farming in the country. This species is fast-growing and
has many cultivars which have the ability to adapt to different
climatic conditions. Fast growth, good economic returns,
traditional agricultural knowledge, and favorable habitat are
among the advantages of poplar farming in Iran. However, the
result of previous studies indicates existing barriers to the
development of plantation which need strategic planning to
overcome these obstacles. Accordingly, in this study, it was
tried to identify the strengths, weaknesses, opportunities and
threats of poplar farming with a holistic view and the most
appropriate strategies for the development of poplar farming
in Urmia have been offered. This research was a field study
and was conducted using questionnaires. Strategies were
defined using SWOT analysis and were prioritized using
analysis network process. The results showed that the history
of poplar farming in this region (0.286) is the most important
benefit to the development while many uses for poplar wood
(0.24) is the next priority. Long return of profitability in
poplar farming (0.168) is one of the main weaknesses of
poplar farming development in this region. After that,
increasingly replacement of poplar farming with alternative
cultures is the next priority. The most important opportunities
for the development were the development of credit
specialists to support poplar farming (0.167) and the most
important threat was lack of annual financing of farmers
(0.26). Moreover, the results of strategic prioritization
showed that the modern irrigation methods to reduce water
consumption (0.26), planning to teach correct principles of
technical planting, farming and harvesting (0.237) can be
considered as the most important strategies.
Key words: analytic network process, poplar farming,
SWOT, Urmia.
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