41

مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال ششم ،شماره  ،1بهار و تابستان 1394

تحلیل مدل زنجیره ارزش صنوبر در استان آذربایجان غربی با هدف بهسازی آن

چکیده
با توجه به وسعت و اهمیت صنوبركاری و نقش آن در اقتصاد استان آذربايجاان
غربی ،مطالعه درزمینه بررسی زنجیاره ارزش ايا محصاول ضاروری اسات .باا
ترسیم زنجیره ارزش جاامع و شناساايی فقااانهای موجاود ،شاراي تکمیا
زنجیره ارزش در استان موردبررسی قرار گرفت .با توجه باه فقااانهای موجاود
در زنجیره ارزش استان ،راهبرد مناسب بارای توساعه زنجیاره ارزش باا كما
روش  ANPمشخص شا .نتايج مرباو باه محاسابه ضاريب تاراكم در اساتان
آذربايجان غربی نشان داد ،مقاار  LQدر اي اساتان برابار باا  0/65852اسات.
نتايج حاص از اولويتبنای زير معیارهای مؤثر بر توسعه زنجیاره ارزش چاوب
صنوبر در استان آذربايجان غربی نشان داد ،دسترسی باه ماواد اولیاه چاوبی باا
وزن  0/16مهمتري زيار معیاار اسات ،پا ازآن پاياااری تاممی ماواد اولیاه،
ماشی آالت و تجهیزات ،نیروی انسانی ،نزديکی به بازارهای داخلای ،تخصاص و
مهااارت و منااابع مااالی بااا اوزان بااه ترتیااب ،0/105 ،0/116 ،0/123 ،0/132
 0/102و  0/07قرار دارناا .وزن ديگار زيار معیارهاا اهمیات كمای در توساعه
زنجیره ارزش چوب صنوبر دارنا .نتايج نهايی حاصا از اولويتبناای گزيناهها
نشان میدها ،بیشتري وزن مربو به تختهخردهچوب با مقااار  0/295اسات.
گزينههای بعای كه دارای اولويت توسعه هست MDF ،OSB ،و  HDFهساتنا
كه به ترتیب دارای وزنهای  0/185و  0/178میباشانا .پا از فرآوردههاای
مركب چوب ،فرآوردههای شیمیايی چوب يعنی سلولز ،خمیركاغذ و كاغذسازی
به ترتیب با اوزان  0/1 ،0/112و  0/066اولويت دارنا.
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مقدمه
زراعاات چااوب بهتااري راه باارای كاااهش فشااار باار
جنگ هاست .با توجه باه اينکاه ازنظار داشات جنگا در
زمره فقیرتري كشورهای جهان هستیم و تنها هفت درصا

از سااط كشااور را جنگ ا پوشاااناه اساات ،مساااحت كاام
جنگ ها پاسخگوی نیازهاای چاوبی كشاور نخواهاا باود.
زراعت چوب با گونههای تنارشا خارج از تودههای طبیعی
میتوانا فشار بر منابع طبیعی را كاهش دها .برای رسیان
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به سط تولیا مطمئ  ،نیاز به مطالعاات اقتصاادی اسات
زيرا تولیا چوب متمثر از تمثیر عوام اقتصادی است و تنهاا
با مطالعات زيستی نمیتوان به نتیجه قطعی رسایا .علات
اي است كه صانوبر كااران باا محااوديتهای محیطای و
اقتصادی بهصورت همزمان مواجه هستنا كه لحاا آنهاا
در مطالعاات میتواناا در بارآورد میازان تولیاا تمثیرگاذار
باشا .مناطق مستعا ايران جهت زراعت صنوبر عبارتانا از
نوار شمالی كشاور شاام جلگاههای گاینن ،مازنااران و
گلستان و همچنی شمال غربی و غرب كشور .از اي میان
استانهای كشاور اساتانهای گاینن ،آذربايجاان شارقی،
آذربايجان غربی ،كردستان و كرمانشاه به ترتیب بیشاتري
سهم زراعت صنوبر را در میان ساير استانها دارا هستنا .با
توجه به اينکه اساتان آذربايجاان غربای باهعنوان يکای از
مهمتري استانهای تولیاكنناه چوب صنوبر مطرح اسات
و از طرفی هنوز امکان توسعه صنوبر كاری در ايا اساتان
وجود دارد بايا به اي نکتاه توجاه شاود كاه آياا شاراي
اقتصادی برای توسعه سط كشت صانوبر در اساتان مهیاا
است يا خیر؟ آيا زنجیره ارزش چوب صنوبر در اي اساتان
مطابق با سط تولیا چوب صنوبر هست ياا خیار؟ Asadi
( )1994عل اقتصادی مهم درزمینه كاهش ساط صانوبر
كاری را درآما كم صنوبر كاری باهدلی دوره بهرهبارداری
طوالنی در وضعیت سنتی موجود ،عام وجود پشتوانه مالی
جهت راكا گذاشت زمای و عاام وجاود تضامی خرياا
محصوالت و هزينه حم ونق چوب باه اساتانهای ديگار
برای فرآوری میدانا [ .]1با توجه به اينکاه چاوب صانوبر
ي كاالی راهبردی محسوب میشود و ماده اولیه بسیاری
از صنايع است ،قیمت آن تا حا زيادی با توجه به كیفیات
و كمیت آن ثابت است ،درنتیجه زارعی با كاهش هزينهها
میتواننا كااليی رقابتپذير تولیا كننا و به ساود بااالتری
دست يابنا .ولی آنچاه در ماورد اساتان آذربايجاان غربای
مطرح است فقاان كارخانههای فرآوری چوب صنوبر اسات
كه اي موضوع باعث اضافه شان هزينههای حم ونق باه
قیمت چوب میشود كاه خاود علتای بارای كااهش ساود
زارعی در اي استان است .بامطالعه زنجیاره ارزش چاوب
صنوبر در استان میتوان كاساتیهای موجاود را درزمیناه
فقاان زنجیرههای ارزش شناسايی كارده و باا ايجااد ايا
زنجیرهها ارزشافزوده بیشتری را برای زارعی خلق نماود.
اگر ارزشافزوده افزايش يابا باه دنباال آن ساود ناشای از
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تولیا چوب صنوبر افزايش خواها يافت كه اي خود منجار
به افزايش يا تثبیات ساط زيار كشات صانوبر در اساتان
خواها شا .بهمنظور بهسازی زنجیره ارزش چاوب صانوبر
در استان ،توسعه مال زنجیره ارزش چوب صنوبر ضاروری
است .همچنی باه كما روشهاای تصامیمگیری چناا
معیار مناسب میتاوان بررسای كمای و كیفای دقیقای در
مورد حلقههای زنجیره ارزش چوب صنوبر در استان انجاام
داد تا ضم مشخص كردن اولويتها ،بهساازی ماؤثر ايا
زنجیره ارزش مهم امکانپذير گردد .امروزه بهدلی كااهش
سط جنگ های شامال كشاور و عاام تواناايی آنهاا در
تااممی چااوب و سیاسااتهای اخیاار كشااور در كاااهش
بهرهبرداری از جنگ های شمال و كثرت نیاز صنايع وابسته
به چوب ،ضرورت توسعه گونههای تنارشا مثا صانوبرها
بهشات احساس میشود .همچنای  )1999( Jazireheeو
 )1999( Fatahiنیز به استفاده از صانوبر در جنگ كااری
اشارهكردهانا به كاشت صنوبر و گوناههاای مختلا آن در
منطقه زاگرس و درههای آن بسیار تمكیا كردهاناا [.]3 ،2
 Vataniو همکاران ( )2008در تحقیق انجامشااه باه ايا
نتیجه رسیانا كاه عمااهتري مشاکنت ماردم درزمیناه
اجرای طرح زراعت چوب ،مشکنت ماالی و فاروش اسات
[ .]4امروزه اولی مشک صانوبر كااران مساال اقتصاادی
است Carter .و همکاران ( )1998در مطالعاه خاود نشاان
دادنا كه هزينه حم ونق چوب از مزرعه تا مراكز فرآوری
چوب نقش مهمی در میازان ساودآوری زارعای دارد [.]5
 Louisو همکااران ( )1999معتقانااا كاه سااود اقتصااادی
اولی عام انگیزش در پاذيرش نظاام جنگلاااری زراعای
اساات [ Knoke .]6و همکاااران ( )2001عوام ا مااؤثر باار
قیمت چاوب را رقابات ،گوناه ،كیفیات چاوب و هزيناهی
برداشت و حم تا مح فرآوری میداناا .طباق نظار وی،
قرار گرفت چوب در حلقههای زنجیره با توجاه باه قطار و
كیفیت آن صاورت میگیارد [ Balatinecz .]7و همکااران
( )2001مشخص كردنا كه مصارف چاوب گارد صانوبر از
سال  1975تا سال  1989چهار برابر شااه اسات و اعانم
كردنا كاربردهای آن شام خمیركاغذ ،الوار ،تخته فشرده،
تخته عايق ،روكش و تخته اليه ،مواد مركاب چاوبی ،الاوار
مركب ساختمانی ،پالتها ،اجزای مبلمان ،سبا میوه اسات
[ Davision .]8و همکاران ( )2004مصارف درخت صانوبر
را بسیار زياد عنوان میكننا .آنها معتقانا مصارف جاياا
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چوب صنوبر اصنحشاه از زمانی كه ارزش خمیار تجااری
آن كاهش يافت ،توسعه يافت كه شام  :چارچوب مبلمان،
پالتها ،چوب تزلینی ،مواد مغازی كاه بااروكش پوشااناه
میشونا ،تخته اليه ،تخته تراشه جهاتدار ،تختاه ويفار و
رشته الوار المینه شاه اسات [ .]9طباق نظار  Niquidetو
همکاران ( )2006فاصله مح زراعت چوب و باازار فاروش
از عوام تمثیرگذار بر قیمت چوب سرپا است .نتاايج آنهاا
نشان میدها كه هرچقار فاصله مح زراعت چوب از بازار
فروش يا مح مصرف دورتر باشا يا حم ونقا چاوب باه
هر دلیلی اعم از فقاان ماشی آالت الزم برای حم ونق يا
نبود جادهی مناسب سختتر صورت گیارد ،قیمات چاوب
ساارپا كمتاار خواهااا بااود [ Kitikidou .]10و همکاااران
( )2012بااه بررساای عوام ا تمثیرگااذار باار قیماات چااوب
پرداختنااا .بااه عقیاااه وی ،اياا عواماا عبارتانااا از
ويژگیهای چوب و شراي برداشت (قطر میاانگی  ،گوناه،
طول گردهبینهها ،درصا چوب صنعتی ،حجم ك ) ،نحوهی
فروش و رقابت (تعااد خريااران) و وضاعیت اقتصااد ملای
(وضااعیت صاانايع وابسااته بااه چااوب ،تعرفااهی واردات و
صااادرات ،توسااعه و رشااا بخااش خصوصاای ،مکانیساام
سرمايهگذاری) [ .]11بررسی تحقیقات انجامشاه در ماورد
صنوبر در ايران نشان میدها كه در مورد جنباه اقتصاادی
كاشت و فرآوری صنوبر ،مطالعاات كمای صاورت پذيرفتاه
است و اي مطالعاات بیشاتر باه جنباه زيساتی (اهمیات
صنوبر ،كیفیت چوب صنوبر ،تعیی ارقام مناسب صنوبر در
روشهااای مختلاا بهرهباارداری و میاازان عملکاارد در
روشهای مختلا كشات) پرداختهاناا [ .]12تاباهحال در
مورد تحلی زنجیره ارزش چوب صنوبر تحقیقی در كشاور
صورت نگرفته است .با توجاه باه اهمیات تحلیا زنجیاره
ارزش و ارتبا آن باا ديگار جنباههای اقتصاادی (تولیاا،
تباي و توزيع) در اي پژوهش بهینهسازی زنجیاره ارزش
چوب صنوبر مانظر قرار گرفات .در آخار میتاوان نتیجاه
گرفت ،با توجه به اينکه استان آذربايجاان غربای درزمیناه
تولیا چوب صنوبر فعال است انتظار میرود صنايع تبااي
چوب صنوبر در استان نیز متعااد و پوياا باشانا ،ضاروری
است مطالعه شود كه آياا چنای شارايطی درواقاع وجاود
دارد؟ و آيا بیشتري بخش تولیا چاوب صانوبر در اساتان
استفاده میشود يا در استانهای ديگار تبااي میشاود و
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آيااا ارزشافاازوده آن جاازو درآماااهای اسااتان محسااوب
میشااود؟ بااا توجااه بااه اينکااه ضاام بااه دساات آمااان
ارزشافاازوده پیاماااهای ديگااری همچااون اشااتغالزايی،
افزايش سط درآما ،فقرزدايای و  ...نیاز حاصا میشاود،
همیشه در توسعه منطقهای سعی بر آن است كه با ايجاد و
توساعه صاانايع مختلا از خااروج ارزشافاازوده از منطقااه
جلوگیری شود .لذا میتوان نتیجه گرفت كاه باا توجاه باه
وسعت و اهمیت صنوبر كاری و نقش آن در اقتصاد اساتان
آذربايجان غربی ،ضروری است مطالعهای درزمیناه بررسای
زنجیره ارزش اي محصول صورت گیرد تا با ترسیم زنجیره
ارزش جامع و شناسايی فقاانهای موجود ،شراي تکمیا
زنجیره ارزش در استان موردبررسای قارار گیارد .ضاروری
است كه مطالعهای در اي زمینه صورت گیرد و فقاانهای
موجود شناسايی و رفاع گاردد تاا امکاان توساعه مناساب
صنوبر كاری ايجاد گردد.

مواد و روشها
بهمنظور تعیی شبکه ارزش چوب صنوبر از روش كلی
تحلی ا زنجیااره ارزش اسااتفاده خواهااا شااا .طبااق اي ا
چارچوب تممی كنناگان مواد اولیه بهعنوان اولی زنجیاره
ارزش فعالیت دارنا .در مورد زنجیاره ارزش چاوب صانوبر
درواقع زارعینی كه درزمینه زراعت صانوبر فعالیات دارناا
(كشاورزان) بهعنوان اولای حلقاه زنجیاره ارزش شاناخته
میشااونا .پاا ازآن تولیاكنناااگان محصااوالت چااوبی و
سلولزی بهعنوان حلقه بعای مطرح هستنا .تولیاكنناگان
به ايجاد تغییر روی چوب صنوبر بر ارزش آن افزوده و سود
حاشیهای بر اساس كیفیت و تقاضاای كااالی تولیاای باه
دساات میآورنااا .عماهفروشااان و خردهفروشااان داخلاای
زنجیااره ارزش بعااای را تشااکی میدهنااا و باار اساااس
بازارهااای هاااف و فنااون بازاريااابی باار ارزش محصااوالت
میافزاينا .چارچوب كلی مورداستفاده برای تحلی زنجیره
ارزش چوب صنوبر در شک ( )1نشان دادهشاه است.
برای مشخص كردن مصارف چوب صانوبر از مطالعاات
كتابخانهای و پرسشنامه استفادهشاه و زمینههای مصاارف
چااوب صاانوبر بااا كما خبرگااان صاانايع چااوب و كاغااذ
مشخص شانا.
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ارالهكنناگان خامات اختصاصی

ارالهكنناگان خامات غیراختصاصی

ارالهكنناگان خامات مالی

شکل  - 1چارچوب کلی مورداستفاده برای تحلیل زنجیره ارزش چوب صنوبر

تحلیل حلقههای زنجیره ارزش چوب صانوبر باه
کمک روش LQ

روش محاسبه ضريب تجمع ( )LQيکای از روشهاای
كاربردی اناازهگیری بر پايه اصول آماری است كه به كم
اي ا روش وضااعیت اقتصاااد محلاای را نساابت بااه اقتصاااد
منطقهای (اصوالً كشور) ماورد ارزياابی قارار میدهناا .در
مواردی كه تخصصی كردن اقتصاد منطقهای مانظر باشاا،
بررسی پیوسته ضريب تجمع برای سنجش رونا پیشارفت
مورداستفاده قرار میگیرد .برای محاسبه ضاريب تجماع از
فرمول ذي  )2001( Millerاستفاده خواها شا:

()1
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 :LQضريب تجمع
 :Eijاشتغال محلی درزمینه صنعت 𝑖 در منطقه𝑗
 :∑iEijك اشتغال محلی در منطقه 𝑗
 :∑JEijاشتغال منطقهای (ك كشور) درزمینه صنعت𝑖
 :∑j∑iEijك اشتغال منطقهای (ك كشور)
در اي فرمول شراي اقتصاادی محلای زنجیاره ارزش
صنوبر نسبت به شراي اقتصادی زنجیاره ارزش صانوبر در
كشااور مااورد ارزيااابی قاارار میگیاارد .بااهعبارتديگر روش

ضااريب تجمااع ( )LQوضااعیت اشااتغال محلاای درزمینااه
صنعتی خاا را نسابت باه وضاعیت اشاتغال منطقاهای
درزمینه همان صنعت نشان میدهاا .باه اعتقااد  Millerو
همکاران ( )2001مناطقی كه در صانعتی مشاخص دارای
شاخص  LQباالتر از ي هستنا ،بهعنوان مناطق تخصصی
در آن زمینااه بهحساااب میآينااا [ .]13تفساایر نتیجااه
بهدستآماه طباق قاوانی ايا روش انجاام شااه اسات.
درنهايت با توجه باه فقااانهای موجاود ،راهبارد مناساب
باارای توسااعه زنجیااره ارزش بااا توجااه بااه اولويتهااای
مشخصشاه صورت گرفته است .بارای تعريا راهبارد از
روش تصمیمگیری چنا معیاره ( )ANPاستفاده شا.
مشخصات متخصصین
بااهمنظور تهیااه لیسااتی جااامع و دقیااق از تمااامی
معیارهای مؤثر در هر مرحله ،ابتااا پرسشانامههايی تهیاه
شا كه ضم تشري كار و خواستههای محققای  ،تماامی
معیارهای مؤثر بر تصمیمگیری را مشخص مینمود .جامعه
آماری مورداستفاده برای اي ناوع پرسشانامهها  64نفار از
خبرگان در شهرستانهای مختل استان باود كاه حاااق
سوادی معادل دياللم داشاتنا .باهمنظور مشاخص كاردن
ارتبا بی معیارها و وزن دهی به معیارها ابتاا معیارهاای
نهايی انتخابشاه مورد تميیاا جامعاه آمااری خباره قارار
گرفت و سل به كم پرسشنامههای استاناارد تهیهشاه
به كم نرمافزار سوپر دسیژن -كیاو وزندهای انجامشاا.
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تعااااد نفاارات جامعااه آماااری خبااره درنهاياات  37نفاار از
خبرگان در شهرستانهای مختلا اساتان باود كاه ساواد
آنهااا حااااق لیسااان (بااا حااااق  5سااال سااابقه كااار
تخصصی) يا حااق ديللم (با حااق  15سال ساابقه كاار
تخصصاای) بااود .بااهمنظور وزندهاای بااه گزينااهها ابتاااا
گزينههای نهايی انتخابشاه مورد تميیا جامعه آماری ويژه
قرار گرفت و سال باه كما پرسشانامههای اساتاناارد
تهیهشاه به كم نرمافزار سوپر دسیژن – كیاو وزندهای
گزينااهها انجامشااا .باارای اطمینااان از رواياای يااا اعتبااار
شاخصها و گویهاای بهكاررفتاه در پرسشانامههای ايا
پااژوهش بااه داوری و اجماااع نظاار گروهاای از اسااتادان
موضوعی و كارشناسان خبره مراجعه شا.
روش تجزیهوتحلیل نمونهها
بهمنظور تحلی قضاوتها از دو نرمافزار سوپر دسایژن
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و اكساالرت چااوي اسااتفاده شااا .همچناای باارای تهیااه
پرسشنامههای مرباو باه وزندهای معیارهاا و گزيناهها،
مطابق با مالهای تهیهشاه ،از نرمافازار ساوپر دسایژن –
كیو استفاده شا .بهمنظور بااالتر رفات دقات پاساخدهی،
مالی اولیه از زنجیره ارزش صنوبر تهیه شا ،با ايا هااف
كه كارشناسان ضم تميیا مال حاضر حلقههای میانی ياا
احتمااالً زنجیرههاای ذكاار نشااه در ايا ماال را تعیاای
نماينا .درنهايت به كما روش تحلیا شابکهای ()ANP
حلقههای زنجیره ارزش بر اساس شراي استان رتبهبناای
شا .به كم اي روش ،اولويت بهسازی زنجیرههای ارزش
چوب صنوبر در استان آذربايجان غربای مشاخص شاا تاا
ماايران اساتان قااادر باشانا باا توجااه باه نتاايج حاصا ،
حلقههای مفقوده را ايجاد و يا حلقههای ضعی را تقويات
نماينا .مراح انجاام كاار طباق ماال  ANPدر شاک 2
نشان دادهشاه است.
تهیه پرسشنامه

انتقال دادهها به نرمافزار Expert Choice

اول
تاوي مال اولويتبنای

تعیی ارزش وزنی زير شاخصها و گزينهها
تهیه پرسشنامه
تلفیق وزنهای زير شاخصها و گزينهها با وزن شاخصها (تحت تمثیر

دوم

عوام كلی) توس نرمافزار  Super Decision1.6روش ANP

تعیی ارزش وزنی شاخصها تحت
تمثیر عوام كلی توس نرمافزار
Expert Choice 2000

سنتز
نهايی
اولويتبنای نهايی زيرمعیارها

اولويتبنای نهايی معیارها
تحلی

مناسب

حساسیت
شکل  -2مراحل اجرای روش ANP

نتایج و بحث
پ از جمعآوری دادههاای مرباو باه زنجیاره ارزش
صنوبر ،طبق شک ( )3مال زنجیره ارزش صانوبر ترسایم
شا .همانطور كه در مال نشاان دادهشااه اسات ،فرآيناا
زراعت صنوبر اولی و مهمتري حلقه زنجیره ارزش است و
در ادامه حلقههای زنجیاره متعاادی در ماوازات يکاايگر

شک میگیرنا .زنجیرههای موجود در مال زنجیاره ارزش
صاانوبر يااا مصاارفكنناه صاانوبرهای قطااور هسااتنا و يااا
میتوان همچون كاغذ ،تخته خارده ،تختاه فیبار MDF ،و
 HDFدر فرآينا آنها از صنوبرهای كم قطار نیاز اساتفاده
كرد .اصول توسعه زنجیرههايی كه میتواننا از هار دو ناوع
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ماده اولیه (قطور و كم قطر) استفاده كنناا ،ازنظار توساعه
انعطافپذيرتر محساوب میشاونا و امکاان توساعه آنهاا
بیشتر فراهم است .در زنجیره ارزش ،چوب صنوبر بهعنوان
ماده اولیه مهمی مطرح است كه میتوانا خاورا صانايع
متفاااوتی باشاااا .ولاای شاااک گیری زنجیرههاااای ارزش
مصرفكنناه چوب صنوبر منو به سود اقتصادی حاص و
امکان توسعه آن صنعت در اقلیم موردبررسی است .در اي
تحقیق طبق نظر متخصصی صنايعی قابلیت توسعه بیشتر
دارنا كه در ضم سودآوری باالتر ،وابساتگی كمتاری باه
فنّاوریهای پیشرفته ،ماشی آالت پیچیااه ،سارمايهگذاری
زياد ،نیروی انسانی متخصص داشاته باشانا .باا توجاه باه
شراي جغرافیايی استان آذربايجاان غربای و شااخصهای

46

موردنیاااز ذكرشاااه ،شااراي تمساای و توسااعه صاانايع
كاغذسازی و صنايع فرآوردههای شیمیايی كمتر از توساعه
صنايع تباي مکانیکی چوب فراهم است .لذا باا توجاه باه
معیارهای مشخصشاه توس متخصصی مشخص شا كه
توسعه صانايع تبااي مکاانیکی (تختاهخردهچوب،OSB ،
 MDFو  )HDFدر اولويت است .يکای ديگار از علا مهام
اولويت توسعه صنايع تباي مکانیکی اي است كاه نیاازی
به چوبهای قطور ناارنا بنابراي اگر شاراي اجتمااعی و
اقتصااادی كشاااورزان در كوتاهمااات دچااار نوسااان شااود،
میتوان اطمینان داشت كه میتاوان ماواد اولیاه موردنیااز
برای تممی خورا اي نوع صنايع را تممی كرد.

شکل  -3مدل زنجیره ارزش صنوبر در استان آذربایجان غربی

نتايج مربو به محاسبه ضريب تراكم صنايع و اصاناف
مصرفكنناه چوب صنوبر در زنجیره ارزش صانوبر اساتان
آذربايجان غربی نشان میدها ،مقاار  LQكا زنجیاره در

اي استان برابر با  0/65852است كه باا توجاه باه كمتار
بودن آن از مقاار واحا میتوان اي گونه نتیجه گرفات كاه
تراكم صنايع و اصناف مصرفكنناه چوب صنوبر در استان
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آذربايجان غربی كمتر از متوس كشور است كه باا توجاه
به اينکه استان آذربايجان غربی يکای از قطبهاای تولیاا
چوب صنوبر در استان است ،میتاوان اساتنبا كارد كاه
زنجیره ارزش چوب صنوبر در اي استان بهصورت مطلاوب
توسعهنیافته است و توسعه زنجیرههای ارزش چوب صنوبر
در اي استان ضروری به نظر میرساا زيارا اگار زنجیاره
ارزش صنوبر متناسب با شاراي اساتان آذربايجاان غربای
توسعه نیابا يا به علت كاهش سود ،حلقههای زنجیرههاای
ارزش بهخوبی توسعه نمیيابنا و بخش اعظم مواد اولیاه از
استان خارج خواها شا و يا اينکه باه علات كااهش ساود
زراعت صنوبر در استان سط زير كشت صانوبر ،بارخنف
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توانايیهای موجود كاهش خواها يافات كاه ايا موضاوع
میتوانا بهطور مستقیم بر رشا اقتصادی-اجتماعی منطقه
تمثیر بگذارد و يا بهطور غیرمساتقیم باعاث عاام موفقیات
برنامااههای حف ا و احیااای منااابع طبیعاای اسااتان شااود.
همانطور كه در شک ( )4نشان دادهشاه است ،طبق نظر
متخصصی  ،اولويتبنای زنجیره ارزش باهاف توسعه با در
نظر گرفت چهار معیار اصلی دانش فنی و نیاروی انساانی،
اقتصاااد و بااازار ،مااواد اولیااه و زيرساااختها انجامشااا.
زيرمعیارهای مشخصشاه نیز در شک ( )4نشان دادهشاه
است.

شکل  -4معیارها و زیر معیارهای مؤثر بر توسعه بخشهای مختلف زنجیره ارزش

گزينههايی كه برای اولويتبنای انتخاب شانا نیاز در
شک ( )5نشاان دادهشااه اسات .طباق ايا دساتهبنای
گزينههای اصلی تعیی شاه توسا متخصصای شاام 8

مورد مبلمان ،كاغذسازی ،خمیركاغذ ،سلولز ،تختاه الياه و
كبريت و پوشال MDF ،OSB ،و  HDFبود.
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شکل  -5دستهبندی گزینهها طبق نظر متخصصین

همانطور كه در ماال طراحیشااه (شاک  )4نشاان
دادهشااااه اسااات ،معیارهاااای بکاااار گرفتهشااااه بااارای
اولويتبنای زنجیرههای ارزش باهمنظور توساعه در چهاار
گروه تقسیمبنای شاهانا.
معیار دانش فنی و نیروی انسانی با وزن  0/427اولای
معیار مؤثر بر توسعه زنجیاره ارزش اسات .پا ازآن ماواد
اولیه ،اقتصاد و بازار و زيرساختها به ترتیاب باا وزنهاای
 0/261 ،0/269و  0/056در اولويتهای بعای قرار دارناا

بنابراي میتوان نتیجه گرفت كاه قسامتهايی از زنجیاره
ارزش در اولويت توسعه قرار دارنا كه يا وابستگی كمتاری
به دانش فنی و نیروی انسانی داشته باشنا و يا دانش فنای
و نیروی انسانی مناسب برای توسعه آنها در استان وجاود
داشته باشا در مورد مواد اولیه نیز نشان میدها ،هرچقار
وابستگی زنجیره ارزش به چوب صنوبر بیشتر باشا امکاان
توسعه آن بیشتر خواها بود زيرا امکان تممی چوب صنوبر
در استان فراهم است.

شکل  -6مدل طراحیشده در نرمافزار Super Decision

شک ( )7وزن هر ي

از اي گروهها را نشان میدها.
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شکل  -7نتایج حاصل از اولویتبندی معیارهای مؤثر بر توسعه زنجیره ارزش چوب صنوبر در استان آذربایجان غربی

وجود بازار مناسب برای محصوالت خروجی از زنجیاره
ارزش و نزديکی باه ايا بازارهاا ديگار معیاار مهام بارای
اولويتبنای زنجیرههای ارزش بارای توساعه اسات .نتاايج
حاص از اولويتبنای زير معیارهای مؤثر بر توسعه زنجیره
ارزش چوب صنوبر در استان آذربايجاان غربای نشاان داد،
زير معیار دسترسای باه ماواد اولیاه چاوبی باا وزن 0/16
بهعنوان مهمتري زير معیار مؤثر بر توساعه زنجیاره ارزش
نقش دارد ،پ ازآن پايااری تممی مواد اولیه ،ماشی آالت
و تجهیزات ،نیروی انسانی ،نزديکای باه بازارهاای داخلای،
تخصص و مهارت و منابع مالی با اوزان باه ترتیاب ،0/132

 0/102 ،0/105 ،0/116 ،0/123و  0/07قاااارار دارنااااا.
همانطور كه در شک ( )8نشان دادهشاه است وزن ديگار
زير معیارها اهمیت چناانی بر توسعه زنجیره ارزش چاوب
صنوبر ناارنا و همانطور كه در اي شک نشان دادهشااه
است ،زير معیارهای فنّاوری موردنیااز ،وجاود شاهر های
صنعتی ،آموزش ،تحقیق و توسعه ،امکان صاادرات ،مزيات
نساابی ،دسترساای بااه مااواد اولیااه غیرچااوبی ،خوشااههای
صنعتی و توسعه مناطق آزاد تجاری به ترتیاب دارای اوزان
،0/014 ،0/02 ،0/023 ،0/025 ،0/031 ،0/037
 0/013 ،0/0137و  0/012هستنا.

شکل  -8نتایج حاصل از اولویتبندی زیر معیارها برای توسعه زنجیره ارزش چوب صنوبر در استان آذربایجان غربی
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نتااايج نهااايی حاصا از اولويتبنااای گزينااهها نشااان
میدها با توجه به معیارهای در نظار گرفتهشااه ،توساعه
زنجیره ارزش چوب صنوبر در بخش تولیا تختهخردهچوب
از اهمیت ويژهای برخوردار اسات زيارا هماانطور كاه در
شک ( )9نشان دادهشاه است ،بیشاتري وزن مرباو باه
تختهخردهچوب با مقاار  0/295است .گزينههای بعای كه
دارای اولويت توسعه هست MDF ،OSB ،و  HDFهساتنا
كه به ترتیب دارای اوزان  0/185و  0/178میباشنا .پا
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از فرآوردههای مركب چوب ،فرآوردههای شایمیايی چاوب
يعناای ساالولز ،خمیركاغااذ و كاغذسااازی اولويتدارنااا.
همااانطور كااه درشااک ( )9نشااان دادهشاااه اساات ،وزن
گزينههای سلولز ،خمیركاغذ و كاغذسازی به ترتیاب برابار
 0/1 ،0/112و  0/066اساات .توسااعه تولیااا تختااه اليااه و
كبريت و مبلمان از وزن كمای برخاوردار اسات و ايا دو
گزينه به ترتیب باا اوزان  0/037و  0/031دارای كمتاري
اولويت برای توسعه هستنا.

شکل  -9نتایج حاصل از اولویتبندی گزینهها برای توسعه زنجیره ارزش چوب صنوبر در استان آذربایجان غربی

نتیجهگیری
درنهايت میتوان اي گونه نتیجهگیری كرد كاه اماروزه
رقابت در زنجیاره ارزش صاورت میگیارد بناابراي  ،بارای
بهبود و توسعه ،زنجیرههای ارزش بايا بهصاورت يکلارچاه
مورد تحلی و بررسی قرار گیرنا .لاذا ارالاه ماال زنجیاره
ارزش میتوانا راهی برای تعري راهبردهای يکلارچه برای
كاا زنجیااره ارزش و نتیجااه اياا همراسااتايی ارتقااا
رقابتپذيری و ايجاد امکاان پاساخگويی مناساب باه باازار
باشااا كااه باااون داشاات مااال زنجیااره ارزش مناسااب
امکانپذير نخواها بود .نتايج اي پاژوهش نشاان دادLQ ،
مربو به زنجیره ارزش چوب در اساتان آذربايجاان غربای
برابر  0/6585است يعنی مقاار  LQكمتار از يا اسات.
درنتیجه اي موضوع نشاندهناه پايی بودن تراكم صانايع
مصرفكنناه ماده اولیه چوبی نسابت باه میاانگی كشاور

است .آنچه مسلم است با توجه به اينکه اساتان آذربايجاان
غربی يکی از قطبهای مهم تولیا صانوبر در كشاور اسات
پايی بودن مقاار  LQنشاندهناه ضاع توساعه زنجیاره
ارزش صنوبر در اي استان است .باا بهباود زنجیاره ارزش
صنوبر در استان آذربايجاان غربای میتاوان حاشایه ساود
زراعت صنوبر را افزايش داد كه اي موضاوع باعاث بهباود
وضعیت اقتصادی و اجتماعی استان خواها شا ،علت ايا
امر اي است كه افزايش ساود باعاث اشاتغالزايی بیشاتر
میشود ،همچنی توسعه صنايع مصرفكنناه چوب صنوبر
ضم كاهش بیکاری باعث افازايش ساط درآماا جواماع
ساك در استان نیز خواها شا .از طرفی بخش عماهای از
مواد اولیه صنايع مصرفكنناه چوب صنوبر تممی میشود
كه خود عاملی برای كاهش تخريب منابع طبیعی كشاور و
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 از طرفی بهبود زنجیره ارزش صنوبر منو.در استان است
به توسعه صنايعی است كه از چوب صانوبر باهعنوان ماواد
اولیااه اصاالی اسااتفاده مینماينااا يعناای اگاار صاانايع
مصرفكنناه چوب صانوبر ازنظار جغرافیاايی در نزديکای
عرصههای تولیا صنوبر مستقر شونا صرفهجويیهای ناشی
از اي تجمع باعث افزايش سود شاه كه خود عاملی بارای
توجیه توسعه كاشت صنوبر در عرصاههای دارای پتانسای
.توسعه است

1394  بهار و تابستان،1  شماره، سال ششم،مجله صنايع چوب و كاغذ ايران

 باا توجاه باه شاراي اقلیمای اساتان.استان خواهاا باود
 امکان توسعه زراعت صنوبر در اي استان،آذربايجان غربی
وجود دارد ولی اي توسعه منو به وجاود بساتر مناساب
اقتصادی برای رسیان به سود بیشتر است زيارا امکانااتی
كه بارای زراعات صانوبر اساتفاده میشاود را میتاوان در
 نتايج حاص از ايا.عرصه تولیا ديگر محصوالت بکار برد
تحقیق نشان داد بهبود شراي كیفی و كمی زراعت صنوبر
در استان آذربايجان غربای امکانپاذير اسات ولای توساعه
كمی و كیفی منو به تکمی شان زنجیاره ارزش صانوبر
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Analysis of poplar value chain model in Western Azerbaijan province aims to
upgrading

Abstract
Due to the size and importance of poplar culturing and its role
in West Azerbaijan province economy, evaluation of poplar
value chain is necessary. By drawing up a comprehensive
value chain and identifying the existing shortages, the
conditions of completing the value chain in the mentioned
province were studied. Finally, due to the shortages of the
value chain, the proper strategy to develop the value chain
was identified using ANP. The results of the calculation of
location quotient in West Azerbaijan province showed that the
LQ is equal to 0.65852. Due to its lower LQ than one, it can
be concluded that poplar costumers in West Azerbaijan
province are less than the country average. The results of
prioritizing the criteria affecting on poplar value chain
development in the above-mentioned province indicated that
the most important criterion is the access to wooden raw
materials weighing 0.16. After that, the stable supply of raw
materials, machinery and equipment, manpower, proximity to
local markets, expertise, and financial resources are with
weights of 0.132, 0.123, 0.116, 0.105, 0.102, and 0.07,
respectively. The weights of the other criteria have a little
importance in the development of poplar value chain. The
final results of prioritizing the alternatives showed that the
maximum weight is related to particleboard with 0.295. The
following options having development priority are OSB,
MDF, and HDF which have a weight of 0.185 and 0.178,
respectively. After the composite wood products, chemical
products namely cellulose, pulp, and paper have priority with
weights of 0.112, 0.1, and 0.066, respectively.
Keywords: poplar, value chain, location quotient, analytic
network presses.
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