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  SSWWOOTT--AANNPP  روشروش  کمککمک  بهبه  صنوبرصنوبر  چوبچوب  تولیدتولید  توسعهتوسعه  زمینهزمینه  دردر  راهبردیراهبردی  گیریگیری  تصمیمتصمیم

  ((ارومیهارومیه  شهرستانشهرستان: : موردیموردی  مطالعهمطالعه))

 

  

 چکیده

های توسعه کشور برای اصالح  ناالا    توسعه زراعت چوب یکی از راهبردهای برنامه
 شده برای زراعالت  های شناختهبرداری از منابع طبیعی است. صنوبر یکی از گونهبهره

آیالد  شمار می رشد به های چوبی تندگونه از گونه رود. اینشمار می چوب در کشور به
های متعددی است که توانایی سازگاری بالا شالرایا اقمیمالی مفتمرالی را     و دارای رقم

دارد. سرعت رشد باال، بازدهی اقتصادی مناسب و آشنایی سنتی کشاورزان با زراعالت  
هالای توسالعه زراعالت صالنوبر     ر کشور از مزیتهای مناسب دصنوبر و وجود رویشگاه

گر موانع متعدد موجود بر سالر راه توسالعه   حال نتایج تحقیقات گذشته بیان است. بااین
ریالزی راهبالردی بالرای توسالعه آن اسالت. آن اله       های صنوبرکاری و لزو  برنامهطر 

ر رسد یافتن راهبردهایی برای برداشتن این موانع است. بال نار می امروزه ضروری به
نگر سعی بر شناسایی نقاط قالوت، ضالع ،   با دیدی جامع همین اساس، تحقیق حاضر

ترین راهبردها برای توسعه زراعالت  ها و تهدیدهای صنوبرکاری دارد و مناسبفرصت
صالورت میالدانی و بالا     چوب در شهرستان ارومیه را ارائه کرده است. ایالن تحقیالق باله   

ن مطالعه برای تعری  راهبردها از تحمیل نامه انجا  شده است. در ایاستراده از پرسش
ای اسالتراده شالد. نتالایج    بندی راهبردها از روش تحمیالل شالبکه  سوآت و برای اولویت

تالرین نقطاله   عنوان مهالم ( به682/0نشان داد سابقه زراعت صنوبر در منطقه )با وزن 
ر ( د62/0قوت در زمینه توسعه مطر  است و کاربردهای فراوان چوب صنوبر )با وزن 

ازآن قرار دارد. دیربالازده بالودن و نداشالتن درآمالد سالالیانه )بالا وزن        اولویت بعدی پس
ازآن  ( یکی از نقاط ضع  اصمی توسعه چالوب صالنوبر در منطقاله اسالت. پالس     828/0

( در اولویت دو  قالرار دارد.  822/0های جایگزین با درآمد باالتر )با وزن امکان کشت
هالای اعتبالاری   دگاه متفصصین ایجاد ناا ترین فرصت پیش روی توسعه، از دیمهم

ترین تهدید پیش روی توسعه عد  ( و مهم821/0جهت حمایت از توسعه بود )با وزن 
(. هم نالین نتالایج   62/0بالا وزن  )صالورت سالالیانه اسالت    تأمین مفالار  زارعالین باله   

های نوین آبیاری با هدف کاهش مصالرف آب  بندی راهبردها نشان داد، روش اولویت
ریزی برای آموزش اصول صحیح و فنی مراحل کاشت، داشت ( و برنامه62/0)با وزن 

 ترین راهبردها مطر  هستند.مهم عنوان( به631/0و برداشت )با وزن 

 .ارومیه سوآت، صنوبر، زراعت ای، شبکه تحمیل: يکلید واژگان
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 مقدمه
از شاخصي  عنعوان  بعه  هعای هعر كشعور   وضععی  ننلع   

و حفاظ  كعه   شعود  ميب محسور كشودر آن  يافتلي توسعه

يط توسعه اشرن مدآ به ونودساسي نه  امقوله ی آن حیاا

كشععور ايععران، بععه دلیعع  عععدی برخععورداری كععافي از  س . ا

مضعاع  در   طور بهتجاری مفید،  باقابلی های ننللي  عرصه

معواد اولیعه مناسعر بعرای صعنايع چعوبي كشعور، در         تأمین

دریعي  هعای یعي  . با تونه به تخريعر تنلنای ندی قرار دارد

شعود.  سعته معي  ها كااز سطح آن روز روزبه ،های كشورننل 

و  يعافتلي  توسععه ، چوبيی هاآوردهتولید فرع تنو طرف ازيک

 كاهشف و مصرون فزروزايش افزايش نمعی  مونر افزا

ر ععععيلد يفعععرععععطاز و  س ه اشدان يردر ا يبعععچومنعععابع 

 ،ننللي ذخعاير حفظ وی لزو محیطي يس ز هعای  محدودي 

ود محد يبع چوی خااد موده از ستفاا باهدفننل  از ش  دابر

، همععواره در برابععر ايععن یرسععش قععرار  رو ازايععناسعع . ده رك

معواد اولیعه مناسعر     تعأمین تعرين راه  گیريم كه منطقعي  مي

بايستي منابع ديلعری را   ناگزير ؟اند كدیصنايع چوبي كشور 

هعای ننللعي گشعته و    تا بتواند نايلزين گونه نستجو كرد

 مواد اولیه صنايع چوبي كشور را بعرآورده سعازد.   حال درعین

زديک به طبیعع  و  نهای برای اين منظور الزی اس  از روش

رآمعدزايي، باععج نبعران بعضعي     هايي كه ععووه بعر د  روش

های وارده به منابع طبیععي گعردد و اصع  حعداك ر     خسارت

استفاده با حداق  خسارت نیز در آن رعاي  گعردد، اسعتفاده   

طبیععي، زراعع     ها در بخش منعابع روشاين كنیم. يکي از 

ملي ح طرتعوان بعرای   ي كعه معي  افع هدا ازنمله .اس  چوب

زده( باو زود تنععد رشععد ده چععوبن ختادر)كش  ب تولید چو

ر و كشو وخعا   آباز بهینه ده ستفاا توان بعه مي ،دمتصور ش

نويي صرفه منعععععععابع،ين افرسايش و تخرير ی از نلوگیر

ننللي ی هابه عرصهوارده يه رو بير فشااز كاستن ، ارزی

ی فضاد يجاو ا كععاری درخعع مر اتوسعه  ب،چو أمینتععای بر

ی هاازنی تععأمین نععي،نهای هااردستانداحد ر در كشودر سبز 

د يجاا رف آن،يد مصاابه تزروند روبا تونه به ر چوبي كشو

نه  زی اله نلیزد ايجا، اشغلي نديد هععععععععععععایتفرص

زا مددرآبه خاطر ب مر تولید چودر امي دمر هععععای تكرمشا

تقوي  ب و ی  صنايع تبديلي چوفعالش گستر وژه،یردن بو

مد و درآسطح معیش  ء تقاار ط،مرتب هععععایهخانركاظرفی  

ار از صیان  یايدو ستیابي به حفاظ  دمر اكمک به  ،عینزار

بررسعي زراعع     .[9] ر اشعاره كعرد  وعطبیعي كش های ننل 

مانند صنوبر سعابقه   تند رشدهای چوب از طريق كش  گونه

نیازهعای   تعأمین تعرين منعابع   مدهطوالني دارد. صنوبرها از ع

 شوند. چوبي كشور محسوب مي

های متعددی هستند كه از توانايي صنوبرها دارای كلن

ا شرايط مختل  اقلیمي برخوردارند. اين سازگاری مناسر ب

يع ها عووه بر نقعش تولیعد چعوب و اسعتفاده در صعنا     گونه

ان، نعبعه،  ، نئویع كاغعذ، كبريع   خمیرمختل  نظیر تولیعد  

هععای هععا و توانععايي و غیععره از قابلیعع  كععش، مبعع   رو

تواننعد  معي  كه طوری به ،بسیاری برخوردارند محیطي زيس 

 هععای رويشععلاهتععرمیم و احیععای ، درختکععاری در شععهردر 

شکننده، مبارزه با گسترش  های اكوسیستمتخرير يافته و 

ننللي، بادشکن، سعايه،   اندازهای چشمو بازسازی  ها بیابان

ح خا ، آب و محلعي بعرای یعرورش دای و    حفاظ  و اصو

تولیدات ساالنه اين  [.9] گیرندنیز مورد استفاده قرار  طیور

برابعر   3درختان بر اسعا  آمعار و ارقعای مونعود بعیش از      

بعر اسعا    های تجاری شمال كشور اسع .  تولیدات ننل 

متوسط تولید ، (9339) گزارش دفتعر فنعي صعنايع چعوب    

ل ماعش برداری بهرهل حای در هالننلر از ساالنه يک هکتا

 ب ع  چودر سعععال اسععع  كعععه در زرا  مترمکععععر 5/2

در مترمکعر  95-22از به تولید سالیانه بیش  تعععوان معععي

هعای  صعنوبركاری  كه حالي اس اين در  .ياف  دس ر هکتا

هعا را اشعغال   درصد اين ننل  92مونود سطحي كمتر از 

ن، ییلیر و ريزی صحیح، مدودر صورت برنامه .[2اند ]كرده

توان با اسعتفاده از ايعن   مي عمليو  علمياتخاذ راهبردهای 

ها سطوح زراع  چوب كشور را افعزايش  ها و قابلی توانايي

چوب، با  مترمکعر 4/2با در نظر گرفتن مصرف سرانه  د.دا

میلیعون   32-25میلیون نفعر در كشعور    35نمعی  فعلي 

 [.3]چوب در سال نیاز خواهیم داش   مترمکعر

های كوني در سطح كشعور،  ريزیبا ونود چنین برنامه

اسع .   توسعه صنوبركاری همچنان درگیر مشکوت فراواني

تعوان  عوام  شاخص محدودكننده صنوبركاری معي  ازنمله

بععه قععوانین دسعع  و یععاگیر بععانکي، نبععود مراكععز متمركععز  

چوب و كمبعود حمايع  و یشعتیباني دولع       خريدوفروش

هعای الزی  وه، نبود تضمین و حمايع  عو. به[4شاره كرد ]ا

ععدی  برای خريد، ضععی  بعودن بنیعه اقتصعادی زارععین،      

و  [5] معدت دراز در گعذاری آشنايي عامه با اهمی  سرمايه
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گععذاری عععدی ونععود سیسععتم مناسععر ارزيععابي و قیمعع  

و  اقتصعادی  موانعع ديلعر   عنعوان  بهچوب نیز  خريدوفروش

 شعوند. اخته معي بر توسعه صعنوبركاری شعن   مؤثر [6مالي ]

 موحظععه قابعع همچنععین، محععدودي  منععابع آبععي و نیععاز  

، شعده  اصوح صنوبركاری به منابع آبي، فقدان تنوع در ارقای

نبود مناطق صنعتي مرتبط، اراضي خرد و یراكنده زراعع   

چوب، عدی تونه به منابع غني ژنتیکي مونود در كشعور و  

بعر فعالیع    ، نظارت نداشعتن  [5]ای آن های توسعهقابلی 

دالالن، آشنايي نداشتن با اصعول صعحیح و فنعي كاشع ،     

، عدی [3] نژادیزراعي و بهبه نانبههای همهكمبود بررسي

زراعع  چعوب،    در معورد شناخ  كافي از یتانسی  منطقه 

موانععع و از  باشععند.مععي تأثیرگععذارفنععي  موانععع ازنملععه

تعوان بعه نبعود امکانعات     انتماعي نیعز معي   های محدودي 

های آموزشعي  از فعالی  گیریو عدی بهره موزشي مناسرآ

، ععدی ونعود درآمعد    [8] بیشعه زراععي  رويجي در امعر  و ت

هعای معنظم و خعار زراعع      سالیانه صنوبركاران و تشک 

نوبركار صع  خعانوار  و مزرعه یبیمه هاینبود حماي  چوب،

های سعنتي، ععدی آشعنايي در معورد     استفاده از روش ،[1]

ريزی متمركعز و  ، ونود برنامه[3] لفیقيهای كش  تروش

 ، در اين زمینعه و اب  انعطاف، كمبود نیروی كارشنا غیرق

 .[92] عدی اقبعال نوانعان بعه امعر كشعاورزی اشعاره كعرد       

دهعد كعه   مشکوت و موانع زراع  چوب كشور نشعان معي  

و يعا بعه    تنهعايي  بعه تواند تحقیقات در بسیاری از موارد مي

ای انرايعي و ترويجعي در حع  و    ههمراهي ديلر مجموعه

ايفا  تأثیرگذاریرفع بسیاری از اين مشکوت نقش م ب  و 

نمايد. یايین بودن تولید در واحد سطح، طوالني بودن دوره 

گذاری، طعوالني بعودن بازگشع  سعرمايه، كمبعود      سرمايه

موانععع و سععطوح و مسععاق  اقتصععادی و انتمععاعي از آن   

ريزی دقیعق  و برنامه هستند كه با مديري  هاييمحدودي 

 كعارگیری  بعه . لعذا ضعرورت   [5ها فاقق آمد ]توان بر آنمي

اقتصعادی در   ازنظرراهکارهای اصولي، یايدار و قاب  تونیه 

هععای طعرح  ازنملعه  هعای اخیعر مطعرح شععده اسع .    سعال 

ییشنهادی برای ح  اين مشکوت، افزايش آگاهي علمي و 

ش ، داش  نظیر انرای صحیح اصول كافني صنوبركاران، 

زمععین،  سععازی آمععادهو برداشعع  اصععولي )نظیععر انتخععاب و 

انتخاب رقم، فاصله كاش ، عمق كاش ، عملیات یرورشعي  

، آبیععاری، ونععین و ...( تعیععین سععن  كععود دهععيهععر ، )

مبتني بر قطر هدف، نوع مصرف، عملیات قطع  برداری بهره

شناسايي و رفعع  و استحصال، برآورد حجم، بازاريابي و ...(، 

های زراع  چوب، شعناخته  کوت مالي و اعتباری طرحمش

و ارتقای سطح معیش  و درآمد  روش كش  تلفیقيشدن 

ای )يونجعععه( و گیاهعععان علوفعععه خصوصعععاً آناز طريعععق 

هعای  انعدازی تشعک   های قعانوني از راه نات، حماي  صیفي

هعای صعنوبركاران در   صنفي تولید چوب و تشکی  تععاوني 

نلععي و آموزشععي بععرای   منطقععه، گسععترش مراكععز فره  

صنوبركاران و برقراری ارتباط بهینه و مناسر بین تحقیق، 

هعای  ترويج و آموزش و بخش انعرا و توزيعع نهعال از رقعم    

هعای مختلع  از طريعق مراكعز     صنوبر در زمینه شده اصوح

تحقیقاتي در سطح ملي و استاني و اراقه نتايج آن به بخش 

اطق صعنعتي و  انرا و زارععین و همچنعین سعاماندهي منع    

به مجاورت مراكعز   ها آنمرتبط با ماده اولیه چوب و انتقال 

شمال كشور به دلی  حضور تاريخي  .[3] اس ب تولید چو

صنوبر بستر مناسبي برای توسععه زراعع  چعوب     های گونه

Modir Rahmati (2228 ) نظعر  طبعق . نمايعد  معي مهیعا  

 راضيترين ااز مستعد نیز قه غرب و شمال غرب كشورمنط

. برخعورداری از  [5] شعوند برای زراع  چوب محسوب معي 

هعای  ای و نريان يافتن رودخانعه نريانات مرطوب مديترانه

داقمي كوچک و بزرگ و ونود اراضي بسیار در حاشیه اين 

سعبر شعده    درمجموعها و خا  غني و حاصلخیز رودخانه

اس  تا امکان توسعه بسیار زيعادی در ايعن منطقعه بعرای     

 مونود باشد.زراع  چوب 

در همین راستا با تونه به یتانسی  باال در زمینه زراعع   

چععوب صععنوبر در شهرسععتان ارومیععه لععزوی انجععای تحقیقععي 

 منظعور  بعه كاربردی نه  اراقه راهبردهای مناسعر انرايعي   

مرتفع ساختن مشکوت صعنوبركاران و تشعويق زارععین بعه     

 تعدويژه صعنوبر در اراضعي مسع   به تند رشدهای كاش  گونه

راهبردهای  هدف اراقه در اين مطالعه بنابراين،؛ ضروری اس 

بود و مناسر برای توسعه زراع  صنوبر در شهرستان ارومیه 

فرضیه تحقیق اين بعود كعه در منطقعه ارومیعه راهبردهعای      

 تدافعي نسب  به ديلر راهبردها در اولوي  هستند.

 

 هامواد و روش

 موردمطالعهمنطقه 

ايران قرار دارد و  شمال غربي، در ربيآذربايجان غاستان 

از شمال به نمهوری آذربايجان، از غرب به كشورهای تركیه 
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و زنجان و از  آذربايجان شرقيهای و عراق، از شرق به استان

 (.9)شک   ننوب به استان كردستان محدود اس 

شهرستان ارومیعه، مركعز اسعتان     موردمطالعهمحدوده 

داشععتن موقعیعع  ممتععاز اسعع  كععه بععا  آذربايجععان غربععي

درياچه ارومیه، در مختصعات   كیلومتری 22نغرافیايي در 

 النهعار  نص دقیقه طول شرقي از  4درنه و  45نغرافیايي 

دقیقعه ععرش شعمالي از مبعد       32درنه و  33گرينويچ و 

كیلومتر و ععرش   32ای به طول خط استوا در داخ  نلله

ترها یوشعیده  كیلومتر واقع شده كه اطراف آن تا كیلوم 32

از باغات انلور و سیر و كشتزارها اس . درياچه ارومیعه در  

شرق و درياچه مارمیشو در غرب اين شهر قرار دارد. ارتفاع 

هععای آزاد اسعع . ارومیععه    متععر از آب 9332شهرسععتان 

دش  ارومیه واقع شده اس  كه ارتفاععاتي چعون كعوه     در

دان، سیر، كوه قیزقلعه، كوه نهودها، كعوه چهع  معر شعهی    

سي و كوه علي ايمان آن را احاطعه  كوه ماه، كوه علي ینجه

ی ارومیعه بعین درياچعه ارومیعه و ديعواره      درواقعع اند.  كرده

ارومیعه در   وهوای آبهای غرب استان واقع شده اس .  كوه

. دوره بارنعدگي  اس تابستان تقريباً گری و در زمستان سرد 

خعرداد ادامعه    از اواخر مهر و ابتدای آبان شروع شعده و تعا  

 362روزه در ارومیعععه   13دارد. میعععانلین دوره بعععارش  

 2/238متععر و میععانلین بععارش بلندمععدت ارومیععه    میلععي

متر بعر   5/92متر اس . میانلین سرع  باد در ارومیه  میلي

معتدل و با تونه به  وهوای آبثانیه اس . اين شهر به عل  

ق، چعاه عمیع   814شرايط تویوگرافي و اقلیمي بعا داشعتن   

چشععمه و بععا  26قنععات و  43چععاه نیمععه عمیععق،  93162

، مترمکعرمیلیون  9/426 برداش  قاب مجموعه منابع آبي 

االيای يکي از منعاطق مهعم صعنوبركاری در كشعور     از قديم

سطح سعوی زيعر    آذربايجان غربيشود. استان محسوب مي

تولیعد در مقعای دوی اسع .     ازنظعر كش  صعنوبر را دارد و  

هکتار بیعان   31222نوبركاری در استان سطوح مناسر ص

ر سعال  چعوب د  مترمکعر 925322شده كه توانايي تولید 

 .[5را دارند ]

 

 در کشور و استان موردمطالعهموقعیت منطقه  -1 شکل
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 روش کار

كعه   9ANP-2SWOT در اين تحقیق از روش تلفیقي

های روزآمد مديري  در زمینه اراقه راهبعرد دقیعق   از روش

آيند، استفاده شده اس . ايعن تحقیعق از نعوع    ميبه شمار 

ماهی  و روش از نوع تحقیقات  ازنظرتحقیقات كاربردی و 

در ايععن  موردنیععازهععای آوری داده. نمعععاسعع ییمايشععي 

صعورت گرفتعه    نامه و مصاحبهتحقیق با استفاده از یرسش

هعای صعورت گرفتعه روی محعیط     با تونه به بررسياس . 

، فهرستي از نقعاط قعوت و ضعع     داخلي و خارني منطقه

ها و تهديدهای )عوامع  خعارني(   )عوام  داخلي( و فرص 

مورد شناسعايي   موردمطالعهتوسعه زراع  چوب در منطقه 

قرار گرف  و سپس برای دستیابي به اهداف تحقیق اقعدای  

 شدسوآت به طراحي یرسشنامه بر اسا  چارچوب ندول 

درايه مربوط بعه   4 درايه 8اين ماتريس شام   .(9)ندول 

درايه مربوط بعه راهبردهعای    4(، S,W,O,Tعوام  اصلي )

(SO,WO,ST,WT.اس ، اقدای گرديد ) 

 SWOT لیوتحل هیتجزماتریس  -1دول ج

 (W)  ها فهرست ضعف (S)  ها فهرست قوت عوامل استراتژیک

 WO های استراتژی SO های استراتژی (O)  ها فهرس  فرص 

 TW های استراتژی ST های استراتژی (T)  ها فهرس  تهديد

 

SWOT سعععرواژب عبعععارات قعععوت( هعععاStrengths ،)

و  (Opportunities)هعا  (، فرص Weaknessesها ) ضع 

 اس . (Threats)تهديدها 

های داخلي هستند كه برای تحقق  مشخصه نقاط قوت

 توسعه مؤثر اس .

كعه روی  هعای داخلعي هسعتند     نقاط ضع  مشخصعه 

 یر منفي دارد.تحقق توسعه تأث

كعه اگعر از آن اسعتفاده     ها حقايق بیروني هسعتند  فرص 

 تواند مؤثر باشد. شود، برای محقق شدن رسال  مؤثرند يا مي

كعه روی عملکعرد اثعر     تهديدها حقايق بیروني هستند

   تواند داشته باشد. منفي دارد يا مي

تعوان بعا اسعتفاده از     معي  SO هعای  در انرای استراتژی

هععای خععارني حععداك ر   لععي از فرصعع  نقععاط قععوت داخ 

 برداری را نمود. بهره

ايععن اسعع  كععه از    WO هععای هععدف از اسععتراتژی 

ها نهفته اسع  در نهع  نبعران     هايي كه در فرص  مزي 

 .نقاط ضع  استفاده شود

كعم كعردن نقعاط     WT های هدف در انرای استراتژی

قوت و ضع  داخلي و یرهیز از تهديعدات ناشعي از محعیط    

 خارني اس .

در ايعن نعوع اسعتراتژی    ST  هعای  در انرای استراتژی

گردد تا با اسعتفاده از نقعاط قعوت داخلعي بعرای       توش مي

نلوگیری از تأثیر منفي تهديعدات خعارني، سعازوكارهايي    

 .در ییش گرفته شود و يا تهديدات را از بین برد

شوندگان در ايعن تحقیعق، كارشناسعان خبعره،     یرسش

نامعه  . ايعن یرسعش  بودندصنوبر مسئوالن انرايي و زارعین 

شناسايي كام  و دقیق تمامي نقاط قوت و ضع   منظور به

هعا و  ( و همچنعین فرصع   اخلعي عوام  دارزيابي )ماتريس 

افععراد  ازنظععر( داخلععيعوامعع  ارزيععابي تهديععدها )مععاتريس 

 مقايسعه بعا   درنهايع  در منطقه انجای شده اسع .   باتجربه

 انعرا  قابع  نوع راهبرد ار ابتدا چهعوام   اين دو دوبهگرفتن 

و سپس بعا تحلیع     شناسايي SO ،WO ،ST، WTشام  

 راهبععرد، هععای خانععهشععرايط مونععود در هريععک از ايععن  

راهبردهايي نه  رفع نقاط ضع  و تهديعدها و همچنعین   

اراقعه  های مونود فرص از  برداری بهرهتقوي  نقاط قوت و 

 ANPاز روش  بنعدی راهبردهعا  اولويع  سعپس بعرای    شد

معدل  ( 2ای( اسعتفاده شعد. شعک  )   فرآيند تحلی  شعبکه )

ANP 92 دهد.راهبرد را نشان مي بهترين برای انتخاب 

منظور گعردآوری اطوععات نعامع در معورد عوامع        به

اصععلي و مععؤثر در توسعععه صععنوبركاری در ايععن تحقیععق از 

شد كه مراحع     نامه استفادههای مصاحبه و یرسش تکنیک

 زير اس : انجای كار شام  موارد

                                                           
1 Analytic Network Process 
2 Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 



 صنوبر... چوب تولید توسعه زمینه در راهبردی گیری تصمیم 

 
355 

 

 راهبردبهترین  برای انتخاب ANP کلی مدل -2شکل 

 

هعای اولیعه، نیعاز بعه تشعکی       نامعه برای تهیه یرسعش 

 گععروه عامعع بععود. در ايعن مرحلععه سعه    SWOTمعاتريس  

اقتصادی، انتمعاعي و فنعي را معدنظر قعرار داده و سعپس      

امعع  خععارني عوامعع  داخلععي )نقععاط قععوت و ضععع ( و عو

ها و تهديدها( مؤثر بر توسعه زراع  چعوب ارومیعه   )فرص 

آوری نتعايج  برای هر سه معیار تعیعین شعد. یعس از نمعع    

 "Super Decision-Q"افععزار اولیععه، بععه كمععک نععری   

افعزار   نعری تهیه شعد.   ANPهای مربوط به مدل نامه یرسش

"Super Decision-Q"هعا بعر اسعا      ، ساخ  یرسشنامه

( را ANPای )ی زونعي فرآينعد تحلیع  شعبکه    هعا  مقايسه

 ای فرآيند تحلی  شبکه  افزار از مدل اين نری .دهدانجای مي

(ANP) راحتعي   بعه  كه طوری بهكند؛  خوبي یشتیباني مي به

شععده از  آوری هععا و اطوعععات نمععع نامععهتععوان یرسععش مععي

سعرع  محاسعبات    افزار وارد نمود تعا بعه  خبرگان را در نری

 ها انجای شود. آن مربوط بر روی

 

 ای با هدف ارائه راهبرد مدل تحلیل شبکه - 5شکل 

 

 

 ی در نظر گرفته شده تحت سه معیار کنترلارهایمعنمونه مدل برای زیر  -5شکل 
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 گیریروش نمونه

گیععری غیععر احتمععالي در ايععن تحقیععق از روش نمونععه

گیعری  ( اسعتفاده شعده اسع . نمونعه    9گیری تعمدی)نمونه

گیری غیعر احتمعالي اسع     های نمونه يکي از روشتعمدی 

ای از عنوان مصداق طبقه يا مقوله كه در آن انتخاب افراد به

گیعرد. ايعن   موارد كه موردنظر محققین اس ، صعورت معي  

انتخعاب   [.99]شوند  تصادفي انتخاب نمي صورت بهها نمونه

ای  گیعری تحلیع  شعبکه    نامعه آماری برای معدل تصعمیم  

 نشي انجای شده اس .صورت گزي به

 متخصصین

 شام شونده در اين مطالعه یرسش متخصصینتركیر 

 درمجمعوع  بود كه مديران و زارعین صنوبر ،اساتید دانشلاه

شعد  شعوندگان یاسعد داده   نامه توسعط یرسعش  یرسش 16

 .(2ندول )

 بندی متخصصین برای هر مرحله یمتقس - 2جدول 

 
 مرحله اول

 مشخص كردن عوام 
یمرحله دو  

عوام  بندی اولوي   
 مرحله سوی

راهبردها بندی اولوي   

 92 23 36 اساتید دانشلاه

 5 22 32 مديران و مسئولین

 - 22 32 زارعین صنوبر

 

 ها نامه آزمون مقدماتی پرسش

ها هعر بعار یعس از تهیعه      نامه برای ارزيابي اولیه یرسش
نامعه هايي از آن توسط بخشي از  ها ابتدا نمونه  نامه یرسش
در صورت ونعود هرگونعه    درنهاي شد و  یاسد دادهآماری 

نهعايي    نامه ابهای احتمالي، موارد احتمالي برطرف و یرسش
تهیه و در اختیعار نامععه آمعاری قعرار گرفع . همچنعین       
اطوععععات كلعععي در زمینعععه اهعععداف تحقیعععق و روش    

گیری و تمای نکاتي كه ممکن اس  بعرای برخعي از    تصمیم
هعا    نامعه  صورت ضمیمه همعراه یرسعش   اشد، بهافراد مبهم ب
 شوندگان اراقه شد. برای یرسش

 ها  نامه اعتبار یا روایی پرسش
دهعد كعه ابعزار     مفهوی اعتبار به اين سعؤال یاسعد معي   

 محقععق را مععوردنظرگیععری تععا چععه حععد خصیصععه   انععدازه
مفهوی روايي اين اسع  كعه    ديلر عبارت به. [92سنجد ]  مي

تواند ويژگي و خصوصیتي  مي موردنظریری گ آيا ابزار اندازه
گیری كنعد يعا    كه ابزار برای آن طراحي شده اس  را اندازه

ای همعه ونعوه    نامه توان بیان كرد كه اگر یرسش خیر؟ مي
را در برنلیععرد، قطعععاً دارای روايععي   موردتحقیععقموضععوع 

اهمیع  دارد كعه    نه  ازآنمطلوبي نیس . موضوع روايي 
توانعد هعر یعژوهش علمعي را      امناسر ميهای ن  گیری اندازه
توانعد كمعک    ارزش سازد. نظر كارشناسان و خبرگان مي  بي

گیعری باشعد. بعرای     خوبي برای بهبعود روايعي ابعزار انعدازه    

 كاررفته بههای   ها و گويه  اطمینان از روايي يا اعتبار شاخص
داوری و انماع نظعر   مو های اين یژوهش   نامه در یرسش

 بود.تادان موضوعي و كارشناسان خبره گروهي از اس

 هانمونه وتحلیل تجزیهوش ر
 افعععزار  هعععا از نعععری   منظعععور تحلیععع  قضعععاوت  بعععه

"Super Decision"     استفاده شد. همچنعین بعرای تهیعه
هعا،   و گزينعه  عوامع  دهعي  های مربعوط بعه وزن    نامه یرسش

 افعععزار  ، از نعععریشعععده تهیعععههعععای   مطعععابق بعععا معععدل 
"Super Decision-Q"   .منظععور بععهاسععتفاده گرديععد 

هعای داخلعي میعان انعزای معدل،      وابستلي وتحلی  تجزيه
 9 سویر ماتريس تشکی  شد.

هاای مار ر بار توساعه     ها و زیرشااخص شاخص

 صنوبرکاری استان

 نقاط قوت
نقاط قوت مؤثر بر توسعه صنوبركاری شام  سه بخعش  
اقتصادی، انتماعي و فني در شهرستان ارومیعه در نعدول   

توان به نیاز ن داده شده اس . ازنمله اين عوام  مينشا 3
صنايع مختل  به چوب صنوبر و سودآور بودن طرح زراع  

 عنوان نقاط قوت اقتصادی اشاره كرد. به

                                                           
1Purposive sampling 
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 SWOTهای ماتریس وابستگی درونی شاخص -3شکل 

 

 ن ارومیهتوسعه زراعت چوب صنوبر در شهرستانقاط قوت  -5جدول 

  عوام  اصلي داخلي شده شناخته مؤثرعوام   كد

SEc1 كاربردهای فراوان چوب صنوبر 
 اقتصادی

 داخلي نقاط قوت

SEc2  سودآور بودن طرح زراع 

SSc1 سابقه زراع  صنوبر در منطقه 
 انتماعي

SSc2 آشنايي با كش  تلفیقي سنتي 

SEn1 اقلیم مطلوب 
 فني

SEn2 اضي مناسرونود خا  و ار 

 

 نقاط ضعف

تعوان بعه   صنوبركاری معي  اقتصادی نقاط ضع  ازنمله

دوره بازگشعع  طععوالني سععرمايه، نبععود مراكععز متمركععز    

محلي، ديربازده بعودن   یايین بودن توان مالي، خريدوفروش

فاصعله صعنايع مصعرفي و سعطح      و نداشتن درآمد سالیانه،

معاعي و  اقتصادی، انت نقاط ضع زيركش  كم اشاره كرد. 

 نشان داده شده اس . 4 فني در ندول

 توسعه زراعت چوب صنوبر در شهرستان ارومیهنقاط ضعف  -5جدول 

 SWOT عوامل اصلی داخلی شده شناخته مر رعوامل  کد

Wec1 دوره بازگش  طوالني سرمايه 

 اقتصادی

 داخلی نقاط ضعف

Wec2  دوفروشيخرنبود مراكز متمركز 

Wec3 ن مالي كشاورزان محليیايین بودن توا 

Wec4 نداشتن درآمد سالیانه 

Wec5 فاصله زياد از صنايع مصرفي 

Wec6 سطح زيركش  كم 

WSc1 یايین بودن سطح سواد 

 های نايلزينعوقه زارعین به استفاده از كش  WSC2 انتماعي

WSc3 فروش سنتي چوب به دالالن 

WEn1 شده اصوحنوع مت عدی استفاده از ارقای 

 فني

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  شرايط منطقه 
 

T

 
S W 

O 
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 هافرصت

وسعه صنوبركاری شام  بر ت مؤثرهای اقتصادی فرص 

هعای اعتبعاری   افزايش روزافزون مصرف چوب، ايجاد نظعای 

هعای  گعذاری نه  حماي  از توسعه و امکان نذب سرمايه

اقتصعادی، انتمعاعي و فنعي در    های فرص . اس خارني 

  اراقه شده اس . 5ندول 

 تهدیدها

تهديدهای مونود در بخعش اقتصعادی شعام  تبعدي      

ارومیه به منطقه ويژه اقتصادی و تغییر كاربری در نه  از 

های مالي دول  بین رفتن مزارع و كاهش و يا حذف كمک

شعود. در بخعش انتمعاعي نیعز     در زمینه زراع  صنوبر مي

های آموزشي و ترويجي و تأمین نکردن درآمد فقدان برنامه

بركار قعععرار دارنعععد. همچنعععین بعععروز   سعععالیانه صعععنو 

هعای  هعای مکعرر و گسعترش نیعافتن فعالیع       سالي خشک

نژادی نیز ازنمله تهديعدهای فنعي   زراعي و بهنانبه به همه

باشند. تهديدهای اقتصعادی،  مؤثر بر توسعه صنوبركاری مي

 اراقه شده اس . 6انتماعي و فني در ندول 

 بر در شهرستان ارومیهتوسعه زراعت چوب صنوهای فرصت -3جدول 

 خارجی یها فرصت

 کد شده شناخته مر رعوامل  عوامل اصلی داخلی

 اقتصادی

 OEc1 افزايش روزافزون مصرف چوب

 OEc2 های اعتباری نه  حماي  از توسعه زراع  چوبايجاد نظای

 OEc3 های خارنيگذاریامکان نذب سرمايه

 اجتماعی

 OSc1 ارتقاء سطح دانش زارعین

 OSc2 های صنوبركاریبرای تشکی  تعاوني

 OSc3 ايجاد انلیزه برای زارعین از طريق تشويق و حماي  صنوبركاران نمونه

 فنی

 OEn1 های سازگار نديدمعرفي كلن

 OEn2 كارگیری و انرايي نمودن دستاوردهای علميبه

 OEn3 افزايش تولید كمي و كیفي در واحد سطح

 OEn4 های سازگار با شرايط منطقهلستان و تولید نهالنها سیتأس

 OEn5 های آبیاری نوينروش

 

 توسعه زراعت چوب صنوبر در شهرستان ارومیهتهدیدهای  -5جدول 

 تهدیدهای خارجی

 کد شده شناخته مر رعوامل  عوامل اصلی داخلی

 اقتصادی
 TEc1 اضيتبدي  ارومیه به منطقه ويژه اقتصادی و تغییر كاربری ار

 TEc2 صنوبر زراع  زمینه در دول  مالي هایكمک حذف يا و كاهش

 انتماعي
 TSc1 ريزی آموزشي و ترويجيضع  برنامه

 TSc2 تعام  ضعی  صنوبركاران با مرونین

 فني
 TEn1 ی مکررها يسال خشکبروز 

 TEn2 كاهش كیفی  خا  سطحي در اثر خشک شدن تدريجي درياچه ارومیه

 بندی نقاط قوت، ضع ، فرص  و تهديد به اولوي  مربوط نمونه یرسشنامه

 چقدر؟ و اس  تر اقتصادی مهم نقاط قوت از يک كدای كه كنید مشخص

: A SEc1 )كاربردهای فراوان چوب صنوبر( 

SEc2: B ) سودآور بودن طرح زراع( 

   A  B 

 اس  تر مهم العاده فوق  اس  تر مهم خیلي  اس  تر مهم  اس  تر مهم كمي  هستند يکسان هم با  
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 ایج و بحثنت
هعا،  داده وتحلیع   تجزيعه از  با تونه به نتعايج برگرفتعه  

ع  و های مربوط به نقاط قوت، نقاط ضع شاخصبندی رتبه

 صورت گرفتند: ها و تهديدها به شرح زيرفرص 

 نقاط قوت بندیاولویت

 مععؤثربنععدی نقععاط قععوت  نتععايج حاصعع  از اولويعع  

دهد كه سابقه كشاورزی نشان مي 6در شک   شده شناخته

تععرين وزن اسعع  و دارای بععیش 286/2در منطقععه بععا وزن 

بیشتری در توسعه صنوبركاری  تأثیر عوام نسب  به ساير 

نیاز صعنايع مختلع  بعه چعوب      ازآن یسهرستان دارد و ش

، ونود خا  و اراضي مناسعر بعا وزن   24/2صنوبر با وزن 

، سعودآور بعودن طعرح    963/2، اقلیم مطلوب بعا وزن  93/2

آشنايي با كشع  تلفیقعي    درنهاي و  213/2زراع  با وزن 

 قرار دارند. 243/2سنتي از ديرباز در منطقه با وزن 

 

 توسعه زراعت چوب صنوبر در شهرستان ارومیه بر مر ربندی نقاط قوت رتبه -5شکل 

 

 ازنظعر سابقه زراعع  صعنوبر در منطقعه بعا بعاالترين وزن      

ترين معیار انتخاب شد. ايعن معیعار    عنوان مهم نامعه آماری به

در مقاب  معیار آشنايي با كش  تلفیقي قرارگرفته بود. اسعتان  

قه كشع  صعنوبر را داشعته و    آذربايجان غربعي از ديربعاز سعاب   

 Modir Rahmati  كه طوری مستعد زراع  آن بوده اس . به

( مناطق مستعد ايران نه  زراع  صعنوبر را نعوار   2228)

های گیون، مازندران، گلستان و شمالي كشور شام  نلله

 [.5داند ]همچنین شمال غربي و غرب كشور مي

ی ونود خعا  و اراضعي مناسعر در اسعتان وزن زيعاد     

( استان آذربايجان غربي بعا  2228) Salariدارد. طبق نظر 

عنعوان يکعي از    تونه به شعرايط تویعوگرافي و اقلیمعي بعه    

 .[93شعود ] مناطق مهم صنوبركاری در كشور محسوب مي

( نیز استان آذربايجعان  2295) Hosseinzadehهمچنین 

هعای تولیدكننعده   ترين استانعنوان يکي از مهمغربي را به

داند و بر اين باور اس  كعه هنعوز امکعان توسععه     يچوب م

اينکعه موانعع    شرط بهصنوبركاری در اين استان ونود دارد 

 [.94شود ]اقتصادی آن برداشته 

 بندی نقاط ضعفاولویت

 شعود  معي مشعاهده  كه  طور هماندر مورد نقاط ضع ، 

بعا وزن  ديربازده بودن و نداشتن درآمعد سعالیانه   ( 3)شک  

امکععان  ازآن یععسرا دارد.  تععأثیروزن و  بیشععترين 968/2

در  966/2بعا وزن  هعای نعايلزين بعا درآمعد بعاالتر      كش 

ها در اولوي  بعدی برای نقاط ضع  قرار دارند. ديلر گزينه

عدی اراقه اللوی مطلوب كش  های بعدی به ترتیر ي واول

سعرمايه طعوالني،    بر اسا  شرايط مناطق، دوره بازگشع  

و فني كاش ، فقدان تنوع در صحیح  عدی آشنايي با اصول

كشع    به دلی ، یايین بودن راندمان تولید شده اصوح ارقای

سنتي، فاصله صنايع مصرفي، نداشتن نظعارت بعر فعالیع     

 یعايین بعودن تعوان معالي    دالالن، یايین بودن سطح سواد، 

، 213/2، 923/2بععه ترتیععر بععا اوزان   كشععاورزان محلععي 

235/2 ،264/2 ،264/2 ،259/2 ،243/2 ،235/2 ،233/2 
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نبعود مراكعز متمركعز     معؤثر عامع   قرار دارند. در آخر سعه  

سطح زيركشع  كعم و یعايین بعودن سعطح      ، خريدوفروش

 223/2، 225/2، 228/2های به ترتیر با وزن مکانیزاسیون

هعای  نبعود حمايع    باشعند. و وزن مي تأثیردارای كمترين 

وامع  مهعم و   ی مزرعه و خانوار صعنوبركار از ديلعر ع  بیمه

 .[95] ها اس  مؤثر بر كاهش صنوبركاری

 

 توسعه زراعت چوب صنوبر در شهرستان ارومیه بر مر ربندی نقاط ضعف رتبه -5 شکل

 

 هابندی فرصتاولویت

های ايجاد نظایها، دهد كه در فرص نشان مي 8شک  

بیشعترين   963/2اعتباری نه  حماي  از توسعه بعا وزن  

 تأسعیس  .از اهمی  بعااليي برخعوردار اسع    وزن را دارد و 

نهالستان در منطقه و تولید نهال سازگار با شرايط منطقه و 

بعدی  های رتبه در 939/2، 932/2 های وزنآبیاری نوين با 

هعای  تشعويق بعرای تشعکی  تععاوني     ازآن یعس  قرار دارنعد. 

ايجاد انلیعزه بعرای زارععین از    ، 999/2با وزن  صنوبركاری

 929/2بعا وزن   حماي  صنوبركاران نمونعه  طريق تشويق و

 شده اصوحمعرفي و اختصار ارقای یرمحصول و قرار دارد. 

بعا وزن   افعزايش روزافعزون مصعرف چعوب    ، 282/2با وزن 

افزايش تولید كمي و كیفي در واحد سطح بعا وزن   ،233/2

افعزايش  ، 269/2با وزن  ارتقاء سطح دانش زارعین، 265/2

امکععان نععذب و  245/2وزن خععدمات علمععي و فنععي بععا  

 قرار داشتند. 232/2های خارني با وزن گذاریسرمايه

 

 توسعه زراعت چوب صنوبر در شهرستان ارومیه بر مر رهای بندی فرصترتبه -5 شکل
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 بندی تهدیدهااولویت

، در درتهديعدها شعود كعه   نیز اسعتنباط معي   1از شک  

ركار بعا وزن  نکردن درآمد سالیانه صعنوب  تأمیني  اول، واول

بعا   مکرر های سالي خشکبا فاصله كمي از آن بروز و  26/2

( يکعي  2292) Bagheri نظعر  طبق قرار دارد. 233/2وزن 

از اولععین نیازهععای صععنوبركاری در اختیععار داشععتن منععابع 

صنوبركاری بعرای   درواقعداقمي، مطمئن و كافي آب اس . 

ز دارد. تولید چوب مناسر و زياد به مقادير زيعادی آب نیعا  

صعنوبركاری بعه منعابع     فعراوان محدودي  منابع آبي و نیاز 

ترين داليع   آبي در كنار ساير مشکوت صنوبركاری از مهم

محدودي  صنوبركاری در كشور اس . با تونه بعه شعرايط   

آبعي و  هعای كعم  ونعود دوره  كعم  دسع  آبي منطقه و يا كم

ها فقط بعه كشع  صعنوبر و    ، بسیاری از عرصهسالي خشک

 .[96انعد ] لید چوب اختصعار داده نشعده و بعاير مانعده    تو

های مالي دول  در زمینعه زراعع    كاهش و يا حذف كمک

 ازآن یعس در رتبعه سعوی قعرار دارد.     223/2صنوبر بعا وزن  

تبدي  ارومیه به منطقه ويژه اقتصادی و تغییر كعاربری در  

هعای  گسعترش نیعافتن فعالیع    ، نه  از بین رفتن مزارع

های آموزشعي  فقدان برنامهو  نژادیزراعي و بههنانبه بهمه

 233/2و  213/2، 93/2و ترويجععي بععه ترتیععر بععا اوزان   

 .اند قرارگرفته

 

 توسعه زراعت چوب صنوبر در شهرستان ارومیه بر مر ربندی تهدیدهای رتبه -5 شکل

 

 راهبردها

يکعي از   آذربايجعان غربعي  بعا تونعه بعه اينکعه اسعتان      

ی كشور اس  و یتانسی  زيعادی بعرای   های صنوبركار قطر

توسعه صنوبركاری دارد، لذا نه  توسعه آن، با تونعه بعه   

 SWOTاز نمودارهععا، مععاتريس   آمععده دسعع  بععهنتععايج 

راهبردهععای  تعريعع  شععدند.  راهبردهععاو  شععده تشععکی 

  ( نشان داده شده اس .3در ندول ) شده تعري 

 بندی راهبردهااولویت

هععا بععه كمععک مععاتريس  بنععدی راهبردنتععايج اولويعع 

 Super Decisionافزار  مقايسات زوني و با استفاده از نری

انجعععای شعععد، راهبردهعععای دارای اولويععع  اول و دوی از   

كارانه هستند. اولوي  سوی يک راهبعرد  راهبردهای محافظه

تدافعي اس . اولوي  چهاری يک راهبرد تعدافعي و اولويع    

های  تمای ماتريس كارانه اس . در ینجم يک راهبرد محافظه

های زوني ضرير ناسازگاری محاسبه و در مواردی  مقايسه

هعايي كعه    بعود یرسعش   9/2كه ضرير ناسازگاری بعیش از  

باعج ايجاد ناسازگاری شده بودن دوباره برای متخصصعین  

های مربعوط  ها و وزناولوي  92ارسال و اصوح شد. شک  

 دهد.شده را نشان مي به راهبردهای تعري 
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 برای توسعه زراعت صنوبر در شهرستان ارومیه شده ارائهراهبردهای  -5دول ج

 

 (Sنقاط قوت )

 (1عوامل مر ر طبق جدول )

 (W) نقاط ضعف

 (2عوامل مر ر طبق جدول )

 WO های یاستراتژ SO های یاستراتژ (O) ها فرصت

عوامل مر ر در 

 اند ذکرشده 5جدول 

 نطقهتکمی  زنجیره ارزش چوب صنوبر در م (9

(SO1) 

 (WO1های نوين آبیاری با هدف كاهش مصرف آب )استفاده از روش )9

 (WO2) ايجاد بازار شفاف و رقابتي فروش چوب صنوبر( 2

 (WO3) ريزی برای آموزش زارعین و آموزش اصول صحیح و فني زراع برنامه( 3

 WT های یاستراتژ ST های یاستراتژ (Tتهدیدات )

عوامل مر ر در 

 اند ذکرشده 5جدول 

( توسعه اللوی كش  تلفیقي با هدف كاهش 9

 (ST1زمان رسیدن به سود و افزايش سود )
 (WT1) های صنوبركاری با هدف توسعه سطح زير كش تشکی  تعاوني( 9

 

 

 توسعه زراعت چوب صنوبر در شهرستان ارومیه بندی راهبردهای مر ر بررتبه -15شکل 

 

 گیرینتیجه
مصرف چوب و كاربردهای  روزافزونيش با تونه به افزا

زراع  چعوب صعنوبر    فراواني كه چوب صنوبر دارد، توسعه

اس  تعا بعا تونعه بعه ونعود       یدريزی راهبرنیازمند برنامه

های مونعود در زمینعه زراعع  صعنوبر، تولیعد بعا       یتانسی 

همعین راسعتا در ايعن     یذير باشد. درحداك ر راندمان امکان

ريعزی  سعازی و برنامعه  تصعمیم  هعای نعوين  تحقیق از روش

ها با دق  بندی آند تا تعیین راهبردها و اولوي استفاده ش

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      

 اين نقاط ضع  اس . صنوبر مستلزی رفع بسیاری از

ياچه ارومیه و كمبود منابع آبي و روند خشک شدن در

هعای زيرزمینعي يکعي از تهديعدهای     یايین رفتن سطح آب

مهم توسعه زراع  صنوبر در شهرسعتان ارومیعه اسع . بعا     

 ،زراععع  صععنوبر باالسعع  در تونععه بععه اينکععه مصععرف آب

تواند عامع   ريزی مناسر برای كاهش مصرف آب مي برنامه

كلیدی در زمینه توسعه يا حفظ سطح زراع  چوب صنوبر 

قععه باشععد. بععه همععین دلیعع  طبععق تشععخیص      در منط

هعای نعوين آبیعاری بعا هعدف      متخصصین، استفاده از روش

در راستای  شده تعري راهبرد  ترين مهمكاهش مصرف آب، 

Modir Rahmati (2228 ) توسعه زراعع  صعنوبر اسع .   

صنوبركاری به منعابع   تونه قاب محدودي  منابع آبي و نیاز 

در دانععد كععه بايععد   آب را يکععي از عوامعع  مهمععي مععي   

در زمینعه توسععه زراعع  صعنوبر در نظعر       ها گیری تصمیم

 [.5گرفته شود ]

های كاشع ، داشع  و برداشع     با تونه به اينکه روش

 هعرروز نعدی محققعین اسع      موردمطالععه صنوبر امروزه 
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 كعارگیری  بهد كه شوانش نديدی در اين زمینه تولید ميد

 دهعد تواند تا حد زيادی رانعدمان تولیعد را افعزايش    آن مي

ريعزی منسعجم و   انتقعال ايعن دانعش نیازمنعد برنامعه      ولي

ععین اسع . طبعق    آمعوزش زار ترويج و  در زمینه بلندمدت

ريزی برای آموزش زارعین و آموزش نظر متخصصین برنامه

كعه   اصول صحیح و فني زراع  يکي از راهبردهعايي اسع   

اولوي  دوی را بعه خعود اختصعار داده اسع  و در زمینعه      

 Drvish توسعه زراع  چوب صعنوبر نقشعي حیعاتي دارد.   

( نیز در مطالعه خود نشان دادند كه نبود امکانات و 2228)

 ازنملععهريععزی مناسععر بععرای آمععوزش و تععرويج   برنامععه

 [.8اس  ]كمبودهای مونود در زمینه زراع  صنوبر 

مونعود در زمینعه توسععه زراعع       يکي از نقاط ضع 

هعای  در روش مخصوصاًسود اقتصادی یايین چوب صنوبر، 

، بعه  زراع  سنتي و دوره بازگش  طعوالني سعرمايه اسع    

عل  سودآوری بیشعتر  نايلزين به  هایكش  همین دلی 

در شهرسعتان ارومیعه    معرور  بعه تر و چرخه سوددهي كوتاه

یعز طعوالني   ( ن2228) Modir Rahmati يابعد. توسعه مي

مسععاق   تععرين مهععم ازنملععهبععودن بازگشعع  سععرمايه را  

 [.5داند ]انتماعي زراع  صنوبر مي-اقتصادی

يکعي   امرارمعاشهمچنین نداشتن درآمد سالیانه برای 

سرع  توسعه زراع  چعوب  از نقاط ضع  مهمي اس  كه 

ن نقاط ضعع  و اسعتفاده از   دهد. برای رفع ايرا كاهش مي

زراععي بعرای   در منطقه توسععه بیشعه  های مونود یتانسی 

و ايجععاد درآمععدهای بععا دوره   رسععیدن بععه سععود بیشععتر  

عنوان يکي از راهبردهای اصلي تشخیص داده مدت به كوتاه

( نیز عدی آشعنايي زارععین بعا    2228) Yusefi شده اس .

يکعي از موانعع    عنعوان  بعه های نوين كش  تلفیقعي را   روش

 .[3كردند ]توسعه زراع  صنوبر مطرح 

كاری با هدف توسععه سعطح   های صنوبرتشکی  تعاوني

باشد. تشکی  تعاوني  مؤثرتواند از چند ننبه ر كش  ميزي

ود فرآينعد زراعع  را   امکان دريافع  تسعهیوت بعرای بهبع    

اقتصعادی زراعع  صعنوبر را     ريسعک  ،كنعد معي  یذير امکان

بعه  افعزايش سعطح زيعر كشع  را      دهد و امکانكاهش مي

 آورد.مي ونود

ونود بازار شفاف و رقابتي فعروش چعوب صعنوبر     عدی

يکي ديلر از مساق  معدنظر متخصصعین بعود كعه راهبعرد      

در اين زمینه ايجاد چنین بازاری در منطقه بود  شده تعري 

رقعابتي   كه امکان رسیدن به سود بیشتر و فروش با قیمع  

كه رسیدن به حاشعیه سعود    كندرا برای زارعین فراهم مي

برای توسعه زراع  چوب صنوبر و ايجاد  بیشتر خود عاملي

Hosseinzadeh (2295 ) انلیزه بعرای كاشع  آن اسع .   

كردند كعه سعود اقتصعادی ناشعي از فعروش چعوب        تأكید

صنوبر باعج ايجاد انلیزه برای توسعه زراع  صنوبر خواهد 

به اين نتیجه رسیدند  ای شبکهشد و با كمک روش تحلی  

اسعتان   صعنوبر در چعوب  سعازی زنجیعره ارزش   كه برای به

كردستان، توسعه صعنع  تولیعد تختعه فیبعر بعا دانسعیته       

 .[93دارد ]متوسط در اولوي  قرار 

Vatani (2228 عدی ونود سیستم مناسر ارزيابي و )

يکعي از عوامع     عنعوان  بهچوب  خريدوفروش گذاری قیم 

داند كه مانع توسعه زراع  صنوبر مهم اقتصادی و مالي مي

( اسعتان  2295) Hosseinzadeh حعال  يعن ا بعا  [.6] اس 

هعای  تعرين اسعتان  عنوان يکي از مهمآذربايجان غربي را به

داند و بر ايعن بعاور اسع  كعه هنعوز      تولیدكننده چوب مي

 شرط بهامکان توسعه صنوبركاری در اين استان ونود دارد 

 .[94شود ]اينکه موانع اقتصادی آن برداشته 
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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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