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 چکیده

زراعت چوب و توسعه پایدار آن با توجه به فقر جنگلی و مخاطرات فراوان 
شود. لذا راهبردهای اساسی محسوب می ازجملهرو ی و اقلیمی پیشِطیمحستیز

صنوبر در  چوب توسعه پایدار زراعت مؤثر برهای بندی شاخصشناسایی و اولویت
، منظور نیبداستفاده از روش مقایسات زوجی، هدف این مطالعه بوده است.  با ایران

مسائل اقتصادی و اجتماعی، "شاخص اصلی 4های میدانی و مصاحبه، پس از بررسی
زیرشاخص مهم  25و  "هاحمایت و پشتیبانی از کشاورزان، روش کاشت و زیرساخت

ها با نمودار سلسله مراتبی، ها و زیرشاخصبندی این شاخصناسایی شدند. اولویتش
ها با انجام شد و ارزش وزنی هر یک از آن زوجی مقایسات ها و ماتریسپرسشنامه
 25محاسبه گردید. نتایج نشان داد که از میان  Expert Choice افزارنرماستفاده 

 بیبه ترتزراعت چوب صنوبر در ایران، در توسعه پایدار  رگذاریتأثزیرشاخص 
(، آزادی واردات و صادرات چوب 162/0های معیشت سالیانه خانوارها )زیرشاخص
 شدهاصالحهای (، ارائه مناسب ارقام جدید و پربازده مانند نهال135/0صنوبر )

(، تضمین خرید 079/0مناطق مستعد صنوبرکاری ) (، استفاده از پتانسیل093/0)
( و بازگشت 058/0های مالی و وام به صنوبرکاران )(، تشویق067/0) محصوالت

 ( در اولویت قرار دارند.049/0سال ) 10تا  8سرمایه پس از 

زراع ت  ،یزوج  ساتیروش مقا الرشد،عیدرختان سر دار،یتوسعه پا: يکلید واژگان

 .رشاخصیچوب صنوبر، شاخص و ز

 *1يگرگر یمحّب میرح

 2یکشکول اتیب یعل

 3معظمی دیوح

 

 ابعچوب و کاغذ، دانشکده من عیگروه علوم و صنا یمرب 1
 رانیدانشگاه زابل، زابل، ا ،یعیطب

ابع ه منچوب و کاغذ، دانشکد عیگروه علوم و صنا اریدانش 2
 رانیطبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ا

 شیچوب و کاغذ گرا عیارشد صنا یآموخته کارشناسدانش 3
 یخلدا ریو توسعه و مد قیو مسئول تحق یچوب یهاسازه

 رانیا نا،یس نیآر

 مسئول مکاتبات:

rahim.mohebbi@yahoo.com 

 11/11/1395تاریخ دریافت: 
 26/09/1396تاریخ پذیرش: 

 

 مقدمه
ها سال تکامل جوامع گیاهی جنگل در پی میلیون

ها ر نیازهای خود از آنها به فراخوشکل گرفته و انسان

[. افزايش جمعیت انسانی و متنوع 1اند ]مند شدهبهره

را دچار  برداری از اين عرصهشدن نیازها، تعادل بهره

شدت مخاطره كرده است. جنگل در مناطق مختلف دنیا به

 شیازپشیبدر معرض تخريب قرار گرفته است. لذا امروزه 

شود. ت چوب توجه میهای توسعه پايدار و زراعبه سیاست

های صیانت از جنگل چوب، زراعت پايدار توسعه طرح

برداری آن و حفاظت از شمال كشور و ممنوعیت بهره

پوشش گیاهی زاگرس ازجمله اقدامات در اين زمینه است 

[2.] 

mailto:rahim.mohebbi@yahoo.com
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ش های چوبی در ايران با افزايافزايش مصرف فرآورده

. جمعیت و تقاضا، كمبود چوب را تشديد نموده است

ز انیازهای مصرفی كشور يا بايستی از طريق واردات و يا 

 كه زراعتطريق زراعت چوب تأمین گردد. با توجه به اين

چوب برای  نیتأمچوب يک راهکار عملی در تولید و 

منظور توسعه پايدار و خودكفائی كشور است؛ بايد به

يرد تر انجام پذها مطالعه و بررسی بیشاستمرار تولید آن

 برداری وهدف از اجرای طرح زراعت چوب، فقط بهره [.3]

 واء ايجاد اشتغال و تأمین منافع اقتصادی نیست، بلکه احی

 [.4] استتوسعه پايدار نیز از اهداف اساسی آن 

 سال  از در ايرانزراعت چوب پايدار توسعه   طرح

 ارزيابیمورد  و مراتع كشور هادر سازمان جنگل 1384

نیاز مصرفی  نیصلی اين طرح تأمهدف ا و قرار گرفت

-چوب كشور برای جلوگیری و كاهش قاچاق چوب و بهره

توسعه   طرح .های كشور استرويه از جنگلبرداری بی

زراعت چوب برای رفع نیاز سرانه مصرف چوب پايدار 

الزم  ،مترمکعب ونیلیم 14ساالنه حدود  زانیبه مكشور 

اجرايی  هایشیوه ،زراعت چوبپايدار طرح توسعه . است

كاشت  صورت كاشت انبوه، كاشت تلفیقی ومتنوع به

در  كاشت متنوع هایفاصله دارد.رديفی در اطراف مزارع 

ايع صن برای مصرفی چوب  انواع تولید  زمینه اين طرح،

ترين هزينه در مرحله داشت كند و كممختلف را ايجاد می

 همچنین دارد. های زراعی و باغینسبت به ساير طرح

زايی دائم و موقت آن در مراحل تولید توانايی اشتغال

استفاده  [.5]است  افزودهفرآوری و ايجاد ارزش ،چوب

واسطه هجويی ارزی ب، صرفهوخاکآببهینه از منابع 

رويه بر كاهش يا حذف واردات چوب، كاهش فشار بی

های جديد شغلی و كمک های جنگلی، ايجاد فرصتعرصه

های به حفاظت و صیانت پايدار از جنگليابی به امر دست

و  مین نیازهای چوبی كشورأاز طريق تطبیعی كشور 

كننده تولیدات های مصرفنیاز بخشدمین چوب مورأت

زراعت چوب است پايدار ترين اهداف توسعه از مهم ی،چوب

زراعت چوب و توجه به توسعه پايدار در  [.7و  6]

يی برخوردار بسزا كشورهای دارای فقر جنگلی، از اهمیت

الرشد بر است. اگر زراعت چوب و كاشت درختان سريع

های كارشناسی شده متخصصان اساس نظرات و شاخص

يابد. سطح ها با انتخاب جامع كاهش میانجام شود، ريسک

در زراعت چوب با  مؤثرهای دقت انتخاب شاخص

 Aminpour .[8]يابد گیری افزايش میفرآيندهای تصمیم

عنوان منبع عنوان كرد كه منابع غیرجنگلی به (2008)

كاغذ كشور  صنايع چوب و هیمواد اول كنندهنیتأماصلی 

و تنها راه اساسی تأمین نیاز چوبی كشور  گرددقلمداد می

از طريق توسعه پايدار زراعت چوب با كشت ارقام مناسب و 

الرشد مانند صنوبر، اكالیپتوس و پائولونیا های سريعگونه

 Hamedinejadو  Abolfathiكه طوری[. به9] است

( اظهار داشتند كه زراعت چوب جايگزين مناسب و 2008)

[. از طرفی 10] استهای شمال كشور جنگل اتکاقابل

و همکاران  Hwang( و 2002و همکاران ) Rowell ديگر

های زراعت چوب تری از طرح( اجرای طیف وسیع1993)

صیانت و توسعه پايدار منابع  را گزينه مطلوبی در راستای

مصرف ماده اولیه در صنايع سلولزی دانستند و  وجنگلی 

-مهاجرت روستائیان به شهرها و فقدان اراضی مسطح را به

عنوان يکی از داليل عدم توسعه پايدار زراعت چوب صنوبر 

همچنین  [.11و  12ی معرفی كردند ]كره جنوبدر 

Vatani  وDavanlou (2008ابراز د )عمدهاز  اشتند كه-

ترين مشکالت مردم در زمینه اجرای زراعت چوب، 

مشکالت مالی و اعتباری است و مردم به لحاظ فنی و 

تری دارند ها نیاز به آموزش بیشمبارزه با آفات و بیماری

( 2012و همکاران ) Alizadeh Anarakiكه نحوی[. به13]

ه اولین ی خود بیان كردند كهایبررسدر نتايج حاصل از 

سال كشت صنوبر، اولین سطح زير كشت صنوبر، 

های آموزشی و ترويجی شركت زارعان در كالس زمانمدت

 مؤثرترين عوامل و مقدار استفاده از تسهیالت دولتی ارجح

 [.14] استبر زراعت چوب 

چوب صنوبر توجه شود، زراعت  افزودهارزشاگر به 

عی از چوب چوب رونق پیدا خواهد كرد. محصوالت متنو

ها زراعت چوب شود و در صورت تولید آنصنوبر تهیه می

-های ذينفع ترويج داده خواهد شد. استانتوسط شركت

ترين بیش بیبه ترتهای گلستان، گیالن و مازندران 

چوب صنوبر را دارند و ضريب  افزودهارزشضريب تجمع 

شامل زنجان،  بیبه ترتهای صنوبركار تجمع ساير استان

ها تر از اين استانايجان غربی، شرقی و كردستان كمآذرب

[. همچنین انتخاب نوع مصرف در مناطق 15] است

. است رگذاریتأثمختلف بر ثبات توسعه پايدار زراعت چوب 



  1397تابستان ، 2، شماره نهممجله صنايع چوب و كاغذ ايران، سال 

 
237 

در صنعت  رگذاریتأثهای از میان شاخص مثالعنوانبه

كنند تولید خمیر و كاغذ كه از چوب صنوبر استفاده می

ها است و ترين آنمهم ولوژی فیبرهای مورفويژگی

عنوان رويشگاه برتر شناسايی هايی مانند ساری بهرويشگاه

 [.8شده است ]

ز اای در ارتباط با استفاده تاكنون مطالعات گسترده

 تحلیل سلسله مراتبی صورت گرفته است. اين روش نديفرآ

كاربردهای متنوعی دارد و در صنعت چوب و كاغذ برای 

 يابیمسائل متفاوت و مکان رگذاریتأثهای صانتخاب شاخ

و همکاران  Aziziها استفاده شده است. گذاریسرمايه

ی صنعت مبلمان ابيمکانبر  رگذاریتأث( عوامل 2015)

[16 ،]Azizi ( بررسی مشکالت 2016و همکاران )

 حل مناسب در زراعت صنوبرقتصادی و ارائه راها-اجتماعی

[17 ،]Farshchi  وGhofrani (2016 عوامل )بر  مؤثر

و همکاران  Ghofrani[ و 18توسعه بازار مبلمان استیل ]

 سازیبر بهینه رگذاریتأثها و راهکارهای ( شاخص2017)

-مصرف چوب در ساخت مبل استیل را تعیین و اولويت

( 2016و همکاران ) Roshanrou [.19بندی كردند ]

ا ايران ر سازیپذيری صنايع كارتنبر رقابت مؤثرعوامل 

-انتخاب نمودند و راهکارهايی برای موفقیت در رقابت

و همکاران  Mohebbi [.20پذيری را تعیین كردند ]

ه در انتخاب محل استقرار كارخان مؤثر( معیارهای 2017)

چوب پالستیک از پسماندهای كشاورزی كشور را شناسايی 

 [.21بندی كردند ]و رتبه

ر های كشوحت جنگلمسا شدهانجامبر اساس مطالعات 

 بنابراين؛ كاهش يافته است شدتبههای اخیر در دهه

با  قرار گیرد و موردتوجههای زراعت چوب بايد اجرای طرح

ا هنآاستفاده بهینه از منابع موجود و تالش برای نگهداری 

های بعدی را ياری داد. لذا اين پژوهش با هدف، نسل

 ر توسعه پايدارب مؤثر هایشاخص بندیاولويت و تعیین

يسات ی روش مقاریكارگبه صنوبر در ايران با زراعت چوب

قرار گرفت. با عنايت به هدف اين  موردمطالعهزوجی 

شود كه تأثیرگذارترين مطرح می سؤالپژوهش، اين 

های توسعه پايدار زراعت چوب ها و زيرشاخصشاخص

-ی مهم؟ مسائل اقتصادی و اجتماعاندكدمصنوبر در ايران 

شود رين اولويت كشاورزی ايران است و چنین فرض میت

ايران  چوب زراعت توسعه پايداركه مؤثرترين شاخص 

 است.

 هامواد و روش

 اهشاخص یانتخاب و معرف

 نظرات مبنای بر پژوهش اين هایشاخص تمامی

خبرگان دانشگاهی، كشاورزی و منابع  و كارشناسان

ادبیات  ابتدا كه بیترت نيبداست.  شده انتخاب طبیعی

ت توسعه پايدار زراع با مرتبط شاخص 75و  موضوع مطالعه

ها ارزيابی شناسايی شد. سپس اين شاخص چوب در كشور

 25شاخص اصلی و  4، تيدرنها و مقدماتی شده

به  شدهانتخابهای نهايی معرفی شدند. شاخص زيرشاخص

 :اندشدهدادهزير توضیح  شرح

 عیشاخص مسائل اقتصادی و اجتما

درآمد و  ریتأثتوسعه پايدار صنوبركاری تحت 

سودآوری حاصل از زراعت چوب است كه كشاورز بر اين 

گیری اساس و همچنین قواعد عادالنه مانند روش اندازه

چوب در هر بازار كارآمدی معیشت همیشگی خانوار خود 

های نمايد. اين موارد تحت عنوان شاخصمی نیتأمرا 

( 1شود: ه چهار گروه تقسیم میاقتصادی و اجتماعی ب

( ارائه جداول 2آزادی واردات و صادرات چوب صنوبر، 

حجم و وزن صنوبر و ترويج و آموزش برآورد صحیح حجم 

( ترويج مناسب و اشتغال 3ها ، و وزن و ساير آموزش

( 4مدرن و سود محصوالت جديد حاصل از صنوبركاری و 

دم، حبوبات و برخی محصوالت كشاورزی مانند گن درآمد.

دوره برداشت پايین نسبت به زراعت  به علتجات صیفی

بنابراين ؛ باشندتر میالرشد باصرفههای سريعچوب گونه

ترويج، اشتغال و سوددهی اگر منافع صنوبركاری با 

محصوالت جديد حاصل از صنوبركاری عینیت نداشته 

در حال حاضر  بود.باشد، دوام صنوبركاری پايدار نخواهد 

های مانع از شکل گرفتن و تداوم زنجیرهاين مشکالت 

كاشت، داشت، برداشت و مصرف چوب صنوبر در  نیتأم

صورت يک سیستم به نیتأمكشور شده است. اين زنجیره 

 هركدامناهماهنگ و بدون توجه به نیازهای كشور است و 

 مثالعنوانبه ها نیز مشکالت زيادی دارند.از اين زنجیره

از زراعت چوب بر روی توسعه پايدار زراعت  درآمد حاصل

دو زيرشاخص طوالنی بودن دوره بازگشت سرمايه  چوب با

كند كه اغلب می ايجاد چالشو مقدار تولید در هکتار 

 8گذاری اولیه سنگین و بعد از كشاورز پس از يک سرمايه

سال، درآمدزايی دارد. زيرشاخص طوالنی بودن دوره  10تا 



 یزوج اتسيبه روش مقا رانيزراعت چوب صنوبر در ا داريمؤثر بر توسعه پا هایشاخص یبررس 

 
238 

-زيرشاخص شامل نیاز به سرمايه 4دارای  بازگشت سرمايه

گذاری در گذاری سنگین اولیه، مخاطرات سرمايه

سال و معیشت  10تا  8درازمدت، بازگشت سرمايه پس از 

. مشکالت ناشی از مقدار تولید در استسالیانه خانوارها 

های پربازده و اكتفا ی گونهریكارگبههکتار مربوط به عدم 

است و دارای دو زيرشاخص سیستم  كم بازدههای به گونه

 .استكاشت و سیستم داشت و برداشت 

 شاخص حمایت و پشتیبانی از کشاورزان

از كشاورزان، و پشتیبانی  حمايتی هایسیاست اثر

 داريتوسعه پا جهیو درنت چوبتولید  ۀانگیزتقويت موجب 

. شاخص حمايت و شوددر كشور می زراعت چوب

 و( ترويج 1های: ی زيرشاخصپشتیبانی از كشاورزان دارا

( استفاده از 2آموزش افزايش كیفیت چوب صنوبر، 

قام ( ارائه مناسب ار3مناطق مستعد صنوبركاری،  پتانسیل

ب ( ارائه مناس4، شدهاصالحهای جديد و پربازده مانند نهال

اری ( برخورد5 تيدرنهاوسايل و مواد موردنیاز كشاورزان و 

سه زيرشاخص بیمه محصول،  از تسهیالت كه خود دارای

های مالی و وام به تضمین خريد محصوالت و تشويق

 .استصنوبركاران 

 شاخص روش کاشت

ی در اين موردبررسهای سطح اول روش كاشت از شاخص

-های كاشت میانكه زيرشاخصطوریپژوهش است. به

و كاشت با اهداف چندگانه را در  مدتكوتاهمدت، كاشت 

ترين سیستم تولید مدت معمولیان. كاشت مردیگیبرم

كه در كلیه مناطق مستعد زراعت چوب وجود  استچوب 

مدت درختان با فواصل كم كاشت كوتاه درروشدارد؛ ولی 

تا  4متر( كاشته شده و معموالً پس از طی  2تا  1)حدود 

شوند و يک روش علمی و فنی است. سال برداشت می 6

سه زيرشاخص روش كاشت با اهداف چندگانه شامل 

ای يا موضعی و كاشت نواری يا زراعت چوب، كاشت لکه

. روش كاشت نواری استكاشت تلفیقی يا اگروفارستری 

ها در ها، بادشکنمنظور احداث حاشیه)زراعت چوب( به

به حاشیه اراضی زراعی، ديوارهای سبز و مرزهای قطعات 

ای روش كاشت لکه كهیدرصورتشود. گرفته می كار

ها، ی( در اراضی كوچک در حاشیه ساختمان)موضع

شود. های روستايی و غیره ديده می، محوطهساتیتأس

منظور استفاده حداكثر از زمین و متنوع كردن همچنین به

منابع درآمدی زارعان، استفاده از روش كاشت تلفیقی 

تر مدنظر بوده و در فضای )اگروفارستری( در فواصل بیش

كنند. به كشت محصوالت زراعی می بین اين درختان اقدام

-در اين سیستم كشاورزان محصوالت زراعی خود را به

كاری )زراعت صورت ساالنه و محصوالت حاصل از درخت

 كنند.صورت چندساله برداشت میچوب( خود را به

 هاشاخص زیرساخت

گذاری، ( جذب سرمايه1در هر منطقه عواملی نظیر: 

( دسترسی به 3اورزی و آالت كش( دسترسی به ماشین2

های زيرساختی مرتبط با عنوان شاخصزمین زراعی به

باشند. در اين میان شاخص زراعت چوب قابل مطرح می

های دسترسی به زمین زراعی دارای دو زيرشاخص زمین

كوچک يا كاهش تولید توسط كشاورزان و واگذاری زمین 

راضی ی سطوح اطوركلبه. استترويج صنوبركاری  منظوربه

كه  آورندمی به بارهايی موجود در كشور موانع و محدوديت

 ريزی وای و برنامههای توسعهشود تا فعالیتباعث می

 بر باشد؛ها امری مشکل و هزينهمديريت كالن اين عرصه

و  كه امکان كشت صنعتی و مکانیزه در اين اراضیطوریبه

 های بزرگ آبیاری، زهکشی و كاربردتعريف سیستم

 آالت بسیار مشکل خواهد بود.ماشین

 هاها و زیرشاخصبندی شاخصاولویت روش

ها شاخص انتخاب زمینه در موجود هایمدل و هاروش

 سلسله هایمدل و 1مسطح هایمدل كلی گروه دو شامل

 صورتبه ساختار مسطح، هایمدل هستند كه در 2مراتبی

 طحس يک در معیارها تعريف تمامی و بوده سطحی يک

 معیارها های سلسله مراتبی،مدل در ولی پذيرد،می صورت

 سطوح مختلفی در هاويژگی ساير يا و اهمیت مبنای بر

 اين زمینه در هامدل ترينمعروف از شوند. يکیمی تعريف

مدل تحلیل  گرفته، قرار پژوهش اين مورداستفاده كه

[. مدل تحلیل سلسله 22است ] (AHP3) سلسله مراتبی

برای  شدهیطراحهای ترين سیستميکی از جامع مراتبی

زيرا اين تکنیک ؛ گیری با معیارهای چندگانه استتصمیم

                                                           
1 Flat Model 
2 Hierarchical Model 
3 Analytic Hierarchy Process 
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صورت سلسله مراتبی امکان فرموله كردن مسئله را به

چنین امکان در نظر گرفتن معیارهای كند و همفراهم می

مختلف كمّی و كیفی مختلف را در مسئله دارد. امروزه 

مراتبی هم در زمینه تئوری و هم در  سلسلههای مدل

-مدلاساس اين زمینه عملی توسعه فراوانی يافته است. 

-و مهم گیری بر اساس مقايسات زوجی استتصمیم های

ها چگونگی استخراج در اين مدل تحقیق موضوع ترين

 درروش .است زوجی يک ماتريس مقايسات از وزن بردار

آوردن درخت گیرنده با فراهم تصمیممقايسات زوجی 

مراتب كند. درخت سلسلهمراتب تصمیم، آغاز میسلسله

تصمیم، عوامل مورد مقايسه مورد ارزيابی در تصمیم را 

-دهد. سپس يک سری مقايسات زوجی انجام مینشان می

يسات وزن هر يک از فاكتورها را مشخص اگیرد. اين مق

های حاصل از مقايسات زوجی ماتريس تيدرنها سازد.می

 [.23شود ]و تصمیم بهینه حاصل می شدهقیتلفيکديگر با 

كند تا اهمیت كمک می محققتحلیل مقايسه زوجی به 

 مرتبط با يکديگر را تعیین نمايد. هایشاخصتعدادی از 

فاقد  محققخصوص زمانی مفید خواهد بود كه هاين روش ب

 كار باشد. نيهدفمند برای ايجاد زير بنائی برای ا اطالعات

يا گزينش  ترين مسائل را آسان نموده،وش حل مهماين ر

-ترين منافع باشد را تسهیل میحلی كه متضمن بیشراه

دهد تا در اجازه می محققنمايد. تحلیل مقايسه زوجی به 

شود، بتواند شرايطی كه دچار ناسازگاری در مورد منابع می

تحلیل مقايسه  .ها نائل آيدبندی اين درخواستبه اولويت

كردن اهمیت نسبی  ارزيابیی، روش خوبی برای زوج

مفید است كه  يیاقدامات گوناگون است. اين روش درجا

ها مشخص و واضح نباشند، يا در حدی برابر به نظر اولويت

اين ابزار چارچوبی را برای مقايسه هر يک از  برسند.

آورد و به اقدامات در برابر ديگر اقدامات به وجود می

-كمک می جه اهمیت بین اين عوامل،نمايش تفاوت در

 نمايد.

صورت مطالعات میدانی و روش انجام اين پژوهش به

 بر توسعه پايدار مؤثر هایپیمايشی بوده است. شاخص

تحلیل  ی فرايندریكارگبه با چوب صنوبر در ايران زراعت

تعیین  از بندی گرديد. پساولويت و سلسله مراتبی تعیین

ادبیات موضوع و مصاحبه حضوری ، مطالعه مسئله محدوده

 در خصوص 1با كارشناسان و متخصصان مطابق جدول 

 ها؛رو و راهکارهای مدنظر آنها، موانع پیشنیازمندی

 زيرشاخص تعیین گرديد. 75قريب به 

 بر ایرانچوب صنو زراعت بر توسعه پایدار مؤثرهای شاخصدر راستای شناسایی زیر شوندهمصاحبهمشخصات متخصصان  -1جدول 

 درصد همکاری مشخصات کارشناسان و متخصصان

 %21 داری(های منابع طبیعی و جنگلی دانشکدهعلمئتیههای دانشگاهی )اعضای متخصصان عرصه

 %42 های مرتبط با منابع طبیعی و جنگلكارشناسان سازمان

 %37 زنجان( ردستان،ی، كغرب نجايآذربای، شرق جانيآذرباهای فعاالن عرصه صنوبركاری )صنوبركاران استان

 

بندی كلی مطالعات و نظرات، برخی سپس با جمع

ادغام  باهممفاهیم  ازنظرهای نزديک به هم زيرشاخص

زيرشاخص اصلی مشخص و معرفی  25شدند و درنهايت 

نظر جهت تعیین گرديد. كارشناسان و متخصصان صاحب

ا توجه به ها بی آنبندتياولوها و امتیازدهی و زيرشاخص

ی، عیمنابع طبهای در عرصه تشانیفعالتخصص و سابقه 

انتخاب شدند.  الرشدكاری و كاشت درختان سريعجنگل

 در نظرمحدوده انتخاب اين متخصصان محدوده كل كشور 

ها در ايران گرفته شد تا هدف موضوع كه مطالعه شاخص

گردد. محل و محدوده انجام تحقیق با توجه  نیتأم، است

های كشور نظران تمام استاناستفاده از نظرات صاحببه 

ها بوده است. پس از ترسیم نمودار سلسله مراتبی شاخص

گیری( و مشخص های مذكور )درخت تصمیمو زيرشاخص

 ها و ماتريس(، پرسشنامه1شدن سطوح مختلف آن )شکل 

يکديگر  به ها نسبتها و زيرشاخصشاخص زوجی مقايسات

 Expert Choiceافزار ساختار كلی نرمبا در نظر گرفتن 

منظور تعیین میزان تأثیرگذاری طراحی و تنظیم شد. به

 هاها( پرسشنامهها و زيرشاخص)وزن/درجه اهمیت شاخص

گیرنده مرتبط با هدف متخصص و تصمیم 75در اختیار 

(، %21از اساتید دانشگاهی ) كه متشکل موضوع

( %42داری )جنگلو  های منابع طبیعیكارشناسان عرصه

قرار گرفتند. بعد  ( بودند،%37و فعاالن عرصه صنوبركاری )



 یزوج اتسيبه روش مقا رانيزراعت چوب صنوبر در ا داريمؤثر بر توسعه پا هایشاخص یبررس 
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ها راجع به از اخذ نظرات كارشناسان در قالب پرسشنامه

ها نسبت به ها و زيرشاخصدرجه اهمیت اين شاخص

های ماتريس مقايسه يکديگر، میانگین هندسی تمام سلول

-تلفیق وزنزوجی و نرمال كردن نتايج، صورت گرفته و با 

های عناصر پائین با عناصر سطوح باالی مربوطه در 

-می به دستها ها و زيرشاخص، وزن شاخصمراتبسلسله

 آيد.

در اين پژوهش برای مقايسات زوجی و محاسبه 

ها طبق ها و زيرشاخصدرجه اهمیت هر يک از شاخص

-متخصصان و صاحب شدهلیتکمهای نظرات و پرسشنامه

استفاده شده است.  Expert Choiceزار افنظران، از نرم

رفته گهای صورت یداور كهيیازآنجااست  ذكرقابلالبته 

های نظران متفاوت به درک افراد و حالتتوسط صاحب

ها اوریدر د طورمعمولبهها وابسته است لذا روحی آن

ار گذناسازگاری وجود دارد. بر پايه نظر پرفسور ساتی پايه

ارد ها سازگار شوند ضرورت دكه داوریناين روش، برای اي

باشد  1/0تر از ها برابر يا كمنرخ ناسازگاری تمامی ماتريس

[24.] 

 

 نتایج و بحث
های ها و زيرشاخصارزش وزنی هر يک از شاخص

نظران گیری گروهی صاحبكه حاصل تصمیم رگذاریتأث

روش به Expert Choiceافزار ، با استفاده از نرماست

و  2 و نتايج در جدول شدهمحاسبهيا پراكنشی  توزيعی

ارائه شده است. نرخ ناسازگاری همه  3و  2 هایشکل

و نرخ ناسازگاری  1/0تر از های مقايسه زوجی كمماتريس

بنابراين مطابق نظر پروفسور ؛ است 04/0كلی معادل 

-ساعتی، نتايج از ثبات و سازگاری خوبی برخوردار می

های سطح دهد كه در میان شاخصینتايج نشان م باشند.

اول، شاخص اقتصادی و اجتماعی و شاخص حمايت و 

 567/0های وزنی با ارزش بیبه ترتپشتیبانی از كشاورزان 

چنین در باشند. همها میدارای باالترين اولويت 25/0و 

های تأثیرگذار، معیشت سالیانه خانوارها میان زيرشاخص

(، 135/0درات چوب صنوبر )(، آزادی واردات و صا162/0)

های اصالحی ارائه مناسب ارقام جديد و پربازده مانند نهال

(، استفاده از پتانسیل مناطق مستعد صنوبركاری 093/0)

های (، تشويق067/0(، تضمین خريد محصوالت )079/0)

( و بازگشت سرمايه پس 058/0مالی و وام به صنوبركاران )

های وزنی دارای ارزش بیتبه تر( 049/0سال ) 10تا  8از 

باشند. بااليی بوده و از درجه اهمیت بااليی برخوردار می

كمبود چوب در ساير كشورهای جهان نیز وجود دارد و 

كه طوریگذاری در اين زمینه ضروری است. بهسرمايه

Szulecka  وZalazar (2017 طی تحقیقی ابراز داشتند )

به در پاراگوئه  كاریگذاری در زمینه جنگلسرمايهكه 

ناپذير است. در اين كمبود آشکار چوب اجتناب خاطر

با روش تحلیل  اديوزكمكاری در مقیاس بررسی جنگل

-ها بررسی شد و جنگلسلسله مراتبی و تهديدها و فرصت

های شاخص رونيازاكاری در مقیاس كم ارزشمندتر بود. 

 [.25گذاری مشخص است ]اقتصادی و اثرات مقدار سرمايه

 

 ل(های اصلی نسبت به هدف مطالعه )سطح اونتایج آماری شاخص -2جدول 

  از كشاورزانحمايت و پشتیبانی  روش كاشت هارساختيز

 مسائل اقتصادی و اجتماعی 20105/3 37119/5 34108/5

 حمايت و پشتیبانی از كشاورزان - 3438/5/3 26171/3

 روش كاشت - - 28784/2

 06/0 نرخ ناسازگاری كلی
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 هاها و زیرشاخصساختار سلسله مراتبی کلی شاخص -1شکل 



 ... دیاس کیالكتیپل هيبر پا ريپذ بيتخر ستيز یکروبیضد م یبسته بند یهالمیف یطراح 

 
242 

 
 (اول)سطح  مطالعه هدف به نسبت اصلی هایشاخص برای ایمقایسه هایماتریس هندسی میانگین -2شکل 

 

 
 چوب صنوبر زراعت ه پایداردر توسع مؤثرهای شاخص بندیاولویت و در تعیین مؤثرهای زیرشاخص وزنی نهایی ارزش نتیجۀ -3شکل 

-نرخ ناسازگاری همه ماتريس آمدهدستبهنتايج  بنا بر

است )شکل  04/0و نرخ ناسازگاری كلی  1/0تر از ها كم

( كه نشان ثبات بسیار باال و سازگاری مناسب نتايج 3

كارشناسان در زمینه هريک از  ازنظر آمدهدستبه

. علل ستاهای اصلی های مربوط به شاخصزيرشاخص

 :استها به شرح زير عمده باال بودن اهمیت زيرشاخص
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 (162/0معیشت سالیانه خانوارها )

 ( در162/0معیشت سالیانه خانوارها با ارزش وزنی )

رغم صرف اولويت اول قرار گرفته است. خانوارها علی

 هابايست مدتهای سنگین اولیه در زراعت چوب میهزينه

ين اد و سرمايه اولیه باشند كه نیز به انتظار بازگشت سو

مد شود. درآدوره طوالنی، خسارات بسیاری را نیز باعث می

كه  است دسترسقابل هرسالهحاصل از محصوالت زراعی 

 گیری را در بازار رقابتی به نفع كاشتاين خود تصمیم

محصوالت زراعی )سالیانه( و به ضرر محصوالت چوبی 

تی افزايش رفاه معیش ينبنابرا؛ كند)چندساله( تبديل می

و همکاران  Mohammadian. استزارعان چوب مهم 

 در نتايج پژوهشی گزارش كردند كه تثبیت درآمد (2008)

و  Louis[. 26] استكشاورزان در الگوهای زراعی مهم 

 اولین اقتصادی سود كه ( نیز معتقدند1999همکاران )

 [.27است ] داریجنگل نظام پذيرش در انگیزشی عامل

 (135/0آزادی واردات و صادرات چوب صنوبر ) 

آزادی واردات و صادرات چوب صنوبر با ارزش وزنی  

ت و در اولويت دوم قرار گرفته است. آزادی واردا (135/0)

 استفاده از صادرات چوب صنوبر باعث ترويج صنوبركاری و

شود. دسترسی آسان به چوب صنوبر چوب صنوبر می

آوری را تسهیل فرآيندهای عملبا  شرايط مصرف انطباق

ل كند و اين موضوع عامكند و مصرف آن رونق پیدا میمی

 شود. يکی از راهکارهای رفع نیازتشويق صنوبركاری می

فزاينده به چوب صنوبر آزادی واردات است و با آزادی 

 صادرات و كمبود جهانی منابع چوبی قیمت خريد عادالنه

( دلیل 2007مکاران )و ه Bayat Kashkoli خواهد شد.

 های چوبی كشور را محدوديتروند كاهشی تولید فرآورده

ر دواردات صنوير دانسته و گزارش كردند كه نبود واردات 

منابع  ها وخسارات سنگینی به كارخانه تنهانه 1384سال 

به چوبی داخلی وارد كرده بود بلکه شدت قطع صنوبر 

ها سازمان تانی بوده است كه در برخی مناطق از اسحد

قطع صنوبرها را ممنوع اعالم نموده بود  ستيزطیمح

[28.] 

-ارائه مناسب ارقام جدید و پربازده مانند نهال

 (093/0) شدهاصالحهای 

زيرشاخص ارائه مناسب ارقام جديد و پربازده مانند 

( در اولويت 093/0با درجه اهمیت ) شدهاصالحهای نهال

الرشد كه از های سريعگونه سوم قرار گرفته است. زراعت

-سال و بیش 10برداری باال )توان تولید ناچیز با دوره بهره

تر( برخوردارند سبب پايین آمدن تولید در واحد سطح، 

گذاری، ناتوانی زراعت چوب در دير بازده بودن سرمايه

رقابت با ديگر محصوالت كشاورزی، عدم رغبت به زراعت 

لید چوب در كشور، كندی آن كم شدن تو تبعبهچوب و 

های چوبی، بیکاری شاغالن چرخه صنعت چوب و فرآورده

چوب  نیتأمها برای تر به جنگلاين بخش و فشار بیش

-گردد با ارائه طرحخواهد شد. در اين زمینه پیشنهاد می

های كالن اوالً میزان تنوع ژنتیکی صنوبرهای ايرانی 

-وعی بین درونهای مصنگیریارزيابی شود، ثانیًا دورگ

های ای افزايش يابد و ثانیاً نسبت به انجام آزمونگونه

های حاصل( اقدام ی سازگاری دورگهاشيآزماصحرايی )

تنها راه اساسی  Aminpour (2008)a,b ارتباطنيدراگردد. 

تأمین نیاز چوبی كشور را از طريق توسعه پايدار زراعت 

[. 9و  29ند ]داچوب با كشت ارقام مناسب و پربازده می

های صنوبر ها و مراتع كشور گونهموسسه تحقیقات جنگل

را اصالح نموده است و اين صنوبرها سرعت رشد و بازدهی 

توسط وزارت  شدهاصالحمناسبی دارند. ترويج صنوبرهای 

تر دارد. شود و نیاز به توجه بیشجهاد كشاورزی انجام می

Lashkarbolouki ( پتانسیل باالی 2017و همکاران )

های زراعت چوب را بررسی كردند. در اين بررسی كلن

در لشت نشاء گیالن  P. Euamericanaجديد وارداتی 

ها بعد از پنج سال با قطر كاشته شد و درختان اين كلن

سازگاری خوبی  6/12تا  8/10و ارتفاع  8/12تا  4/9بین 

عنوان كلن شايسته و به توانها را میداشتند. اين كلن

موفق در برنامه جامع توسعه زراعت چوب معرفی و 

 [.30قرار داد ] مورداستفاده

استفاده از پتانسیل مناطق مستعد صنوبرکاری 

(079/0) 

استفاده از پتانسیل مناطق مستعد زيرشاخص 

( در اولويت چهارم قرار 079/0صنوبركاری با وزن نهايی )

هکتار از  ونیلیم 18يک به درمجموع نزدگرفته است. 

های كشاورزی قرار اراضی كشور در چرخه تولید و فعالیت

میلیون هکتار دارای  10دارد كه از اين میزان حدود 
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میلیون هکتار نیاز به  8قابلیت تولید مطلوب و حدود 

بنابراين انتظار گذاری برای ارتقای توان و احیا دارد؛ سرمايه

وخاک بتوان كشور نابع مستعد آبيابی مبا پتانسیل رودمی

برداری از سطح را در تولید چوب بدون نیاز به بهره

منظور زراعت چوب در . بهها به خودكفايی رساندجنگل

بايست مناطق با پتانسیل باال و مستعد صنوبركاری می

شرايط آب و هوايی و خاک منطقه برای انتخاب و گزينش 

ها با محیط ری آنارقام موردنظر بررسی شود و سازگا

 و هابررسی [. همچنین نتايج31ارزيابی و مشخص گردد ]

 كشور تحقیقاتی هایبخش و اجرائی هایمطالعات سازمان

 كشور در چوب زراعت فعلی سطوح كه آن است گربیان

 برای مناسب و مستعد اراضی درصد 25حدود  فقط

 توان درصد 75 حدود در و شودشامل می را صنوبركاری

-برنامه صورت در كه است، گرفته نشده به كار مناطق اين

 و مناسب راهکارهای اتخاذ و ریگیپ مدون، صحیح، ريزی

 سطوح هاقابلیت و هااين توانائی از استفاده با توانمی علمی

[. لذا شايسته است 32افزايش داد ] را كشور چوب زراعت

ق های مناطهای الزم برای استفاده از پتانسیلكه زمینه

ترين مستعد صنوبركاری چنان طراحی و فراهم شود تا كم

 Kia ارتباطنيدرا خطا در احداث زراعت چوب عارض شود.

Daliri  های علمی و اتخاذ شیوه (2004)و همکاران

-اصولی، شناسايی اراضی مستعد و نیز انتخاب گونه و كلن

در  مؤثرهای گام ازجملههای سازگار بومی و غیربومی را 

های [. روش33وسعه صنوبركاری اعالم داشتند ]جهت ت

-چوب از طريق استفاده از پتانسیل نیتأممتفاوتی برای 

 Rayو  Aziziكه نحویهای صنوبركاری ايران وجود دارد به

( وضعیت دسترسی به منابع خام را شناسايی 2015)

توجهی را پیشنهاد كردند كه كردند و راهکارهای قابل

د چوب ايران را دارند. سه روش پتانسیل جبران كمبو

شامل؛ صنوبركاری و ضايعات كشاورزی، قراردادهای 

های دولتی، خصوصی و كشاورزان و با شركت مدتكوتاه

ها برای صنوبركاری وجود دارد قراردادهای بلندمدت با آن

[34.] 

 (067/0تضمین خرید محصوالت )

های ها با همکاری اتحاديهدولت از طريق شهرداری

-گذاری برخی از اقالم كشاورزی میعتی اقدام به قیمتصن

حمايت از تولید محصوالت  لیبه دلكه اين امر  كند

كشاورزی، ايجاد تعادل در نظام تولید، جلوگیری از 

ضايعات محصوالت كشاورزی، جلوگیری از ضرر و زيان 

ی قانون به همۀ نگر کساني به علتاما است؛ كشاورزان 

دارای ساختار بازاری متفاوتی  كدامهرمحصوالت زراعی كه 

توان با يک ابزار قیمت تضمینی و به يک بوده و قاعدتاً نمی

قرار داد. لذا دولت با در نظر گرفتن  تيموردحماشیوه 

های میزان بودجه و مسائل كالن اقتصادی همواره قیمت

پیشنهادی را تعديل نموده است. همچنین فرآيند طوالنی 

شود تا عتبار الزم برای خريد باعث میبر پرداخت او زمان

كشاورزان تمايل به زراعت چوب نداشته باشند. در اين 

حمايت  لیبه دل( اعالم داشت كه 2014) Keshvariراستا 

های بخش كشاورزی از محصوالت زراعی و باغی، طرح

توانند با اين محصوالت رقابت كنند لذا صنوبركاری نمی

های ايد به زارعان گونهصاحبان صنايع چوب و كاغذ ب

های الرشد و صنوبركاران تضمین خريد بدهند يا نهالسريع

ها بگذارند تا اين رويکرد بتواند با رايگان در اختیار آن

تشويق كشاورزان و زارعان منجر به تولید چوب گردد 

-مؤلفه( 2014و همکاران ) Bozorgmehr [. همچنین35]

 استان در وبركاریصن بر مؤثر اجتماعی -اقتصادی های

 تضمینی شمالی را بررسی كردند و شاخص خريد خراسان

عنوان شاخصی دولت را به سوی از مناسب قیمت با چوب

 ادكردندمثبت در توسعه صنوبركاری ي ریتأثو با  تیبااهم

[36.] 

 (058/0های مالی و وام به صنوبرکاران )تشویق

با های مالی و وام به صنوبركاران زيرشاخص تشويق

( در اولويت ششم قرار گرفته است. 058/0ارزش وزنی )

گذاری در بخش كشاورزی با استفاده از منابع سرمايه

برداران كشاورزی سیستم بانکی و همچنین از سوی بهره

گیرد. بانک كشاورزی، سازمان تعاون روستايی و صورت می

ترين منابع تأمین اعتبار در های تعاونی از مهماتحاديه

ترين كشاورزی هستند. بانک كشاورزی با بیشبخش 

امکانات مالی و اداری به مشابه بانک تخصصی در بخش 

گذاری سهم كشاورزی، در تأمین مالی متقاضیان سرمايه

-تر بههای تعاونی بیشها و اتحاديهمهمی دارد. شركت

عنوان عامل بانک كشاورزی فعالیت دارند و نقش تأمین 

برداران ود است. عالوه بر اين، بهرهها بسیار محدمالی آن

انداز و يا دريافت وام از منابع كشاورزی از محل پس
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گذارای در بخش زراعت چوب غیررسمی نیز به سرمايه

ورزند، ولی میزان تأمین مالی اين منابع نسبت مبادرت می

به منابع دولتی و يا بانکی محدود است و بخش مهمی از 

برداران از منابع غیررسمی، بهرههای دريافتی از سوی وام

های تولید يک سال زراعی اختصاص داشته به تأمین نهاده

ی عدم طوركلبه[. 37ای دارند ]تر ماهیت سرمايهو كم

توانايی اكثر كشاورزان برای اخذ وام، مشکل بازپرداخت 

كمی درآمد و محدود بودن مدت بازپرداخت،  به علتها وام

اعث شده كه زارعان وام موردنیاز مشکالت وثیقه و غیره ب

گذاری را با مشکل مواجه خود را تهیه ننمايند و سرمايه

-های بالشود با ارائه وام و كمکكند. لذا پیشنهاد میمی

عوض برای بهبود شرايط زندگی كشاورزان زراعت چوب، 

و  Vataniكشاورزان را به كاشت زراعت تشويق نمود. 

Davanlou (2008) ترين مشکالت ند كه عمدهاعالم كرد

مردم در زمینه اجرای طرح زراعت چوب، مشکالت مالی و 

ها اعتباری است و مشکالت دريافت تسهیالت از بانک

 [.13موجبات نارضايتی زارعان چوب شده است ]

Alizadeh Anaraki ( 2012و همکاران)  نیز شاخص مقدار

عامل ترين عنوان ارجحاستفاده از تسهیالت دولتی را به

بر زراعت چوب معرفی كردند  مؤثراجتماعی -اقتصادی

( و 2008همکاران ) و Darvish همچنین مطالعات [.14]

Lapar  وEhui (2004،) تسهیالت از استفاده بین رابطه 

 سطح توسعه با میزان )وام( مناسب شرايط دارای دولتی

 [.38و  39نمايند ]می تأيید را صنوبركاری

 (049/0سال ) 10تا  8از بازگشت سرمایه پس  

سال با  10تا  8بازگشت سرمايه پس از  زيرشاخص 

 در اولويت هفتم قرار گرفته است.( 049/0درجۀ اهمیت )

گذاری و صرف هزينه معموالً افراد حقیقی توانايی سرمايه

سال را  10تا  8يابی به سود سنگین اولیه برای دست

های ها و شركتندارند. در اين میان صرفاً صاحبان بنگاه

صنعتی با در اختیار داشتن عرصه نسبتاً وسیع و مديريت 

عنوان يک فعالیت اقتصادی مناسب، زراعت چوب را به

توانند كشاورزان را به كنند و میانحصاری پیگیری می

( از 2008) Asadiكاشت و زراعت چوب تشويق نمايند. 

داليل اقتصادی و اجتماعی كاهش سطح صنوبركاری در 

داند می مدتیطوالنمنطقه زنجانرود را بازگشت سرمايه 

[40 .]Adeli ( سنی كه كشاورزان 2017و همکاران )

ترين ارزش صنوبركار مانند صنوبر دلتوئیدس به بیش

 كهیدرحالسال تعیین كردند.  12رسند را خالص فعلی می

ی و سالگهفتدرختان صنوبر كردستان را در سن شش تا 

-تر را ناديده میكنند و سود بیشع میپیش از موعد قط

-گیرند. وجود خطر در بازار صنوبر و عدم خطرپذيری بیش

 [.41تر كشاورزان اين منطقه، علت اين رويداد است ]

 

 گیرینتیجه
رغم داشتن سابقه های مركب بهصنايع چوب و فرآورده

طوالنی در ايران توسعه مناسب و مطلوبی نداشته است. از 

واقعیتی است كه توسعه  هیمواد اولكمبود طرفی ديگر 

برو ای روهای عديدهصنايع چوب و كاغذ كشور را با چالش

كند تا ها ايجاب میكه اين محدوديتنحویكرده است به

-در راستای پیشرفت و توسعه صنايع چوب و كاغذ برنامه

های بالقوه و های الزم جهت استفاده از ظرفیتريزی

اولیه صورت پذيرد. در زمینه توسعه  توسعه پايدار مواد

ها يکی از ها و توانمندیشناخت قابلیت هیمواد اولپايدار 

ويژه در و اين مسئله به ديآیم به شمارها ضرورت

منابع و امکانات  ازلحاظهايی كشورهايی كه با محدوديت

گیر است. بر اساس مطالعات اند كاماًل چشممواجه

-های اخیر بهی كشور در دهههامساحت جنگل شدهانجام

های زراعت بنابراين اجرای طرح؛ شدت كاهش يافته است

قرار گیرد و با استفاده بهینه از منابع  موردتوجهچوب بايد 

های بعدی را ها نسلموجود و تالش برای نگهداری آن

كه زراعت چوب يک راهکار عملی ياری داد. با توجه به اين

برای خودكفائی كشور است؛  هیلمواد او نیتأمدر تولید و 

ها مطالعه و منظور توسعه پايدار و استمرار تولید آنبايد به

تر انجام پذيرد. هدف از اجرای طرح زراعت بررسی بیش

برداری و ايجاد اشتغال و تأمین منافع چوب، فقط بهره

اقتصادی نیست، بلکه احیاء و توسعه پايدار نیز از اهداف 

 در ايرانزراعت چوب پايدار توسعه   طرح .استاساسی آن 

مورد  و مراتع كشور هادر سازمان جنگل 1384 سال  از

نیاز  نیهدف اصلی اين طرح تأم و قرار گرفت ارزيابی

مصرفی چوب كشور برای جلوگیری و كاهش قاچاق چوب 

. زراعت های كشور استرويه از جنگلبرداری بیو بهره

شورهای دارای فقر چوب و توجه به توسعه پايدار در ك

يی برخوردار است. بسزاايران، از اهمیت  جملهمنجنگلی 
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الرشد بر اساس اگر زراعت چوب و كاشت درختان سريع

های كارشناسی شده متخصصان انجام نظرات و شاخص

يابد. چراكه ها با انتخاب جامع كاهش میشود، ريسک

د موا كنندهنیتأمعنوان منبع اصلی منابع غیرجنگلی به

و تنها راه  گرددكاغذ كشور قلمداد می صنايع چوب و هیاول

اساسی تأمین نیاز چوبی كشور از طريق توسعه پايدار 

 زراعت چوب است.

-شاخص بندیاولويت و اين پژوهش با هدف، تعیین

 صنوبر در ايران با بر توسعه پايدار زراعت چوب مؤثر های

ار گرفت. قر موردمطالعهی روش مقايسات زوجی ریكارگبه

های معیشت توان نتیجه گرفت زيرشاخصی میطوركلبه

سالیانه خانوارها، آزادی واردات و صادرات چوب صنوبر، 

های ارائه مناسب ارقام جديد و پربازده مانند نهال

مناطق مستعد  ، استفاده از پتانسیلشدهاصالح

های مالی و صنوبركاری، تضمین خريد محصوالت، تشويق

سال  10تا  8بركاران و بازگشت سرمايه پس از وام به صنو

 تيدرنهاها در اولويت قرار دارند. نسبت به ساير زيرشاخص

 كشورهای گونه استنباط كرد كه درتوان اينمی

 هایزمینه در و استعدادها هاقابلیت شناخت كه افتهيتوسعه

 هایريزیبرنامه و سپس گرديده انجام درستیبه مختلف

 را محسوسی هایاست، پیشرفت شده تدوين اصولی

 شناخت اين كه در جوامعی بالعکس و كنیممی مشاهده

 گرديده مواجه شکست ها باريزیبرنامه تمام نگرفته صورت

 هاآن از درستیبه و هدررفته به هاآن امکانات و منابع و

 است كشورهايی ازجمله نیز ما است. كشور نشده استفاده

 در آن مختلف مناطق استعدادهای و هابايد قابلیت كه

-ريزیبرنامه سپس و گرديده مختلف شناسايی هایزمینه

 ارائه صنعتی مختلف هایگروه برای توسعه اصولی های

زراعت چوب  بررسی، نيابنابراين با توجه به نتايج ؛ شود

 هیمواد اولپايدار  توسعه برای اصولی حلراه يک عنوانبه

 در مناطق هامحدوديت شناخت اساس بر تا گرديده ارائه

 كمبود موادلولیه واحدهای صنعتی جبران و مختلف،

 و چوبی منابع بهینه از و صحیح استفاده به منجر تيدرنها
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SSuurrvveeyy  ooff  eeffffeeccttiivvee  ccrriitteerriiaa  ffoorr  ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ppooppllaarr  wwoooodd  ffaarrmmiinngg  

iinn  IIrraann  bbyy  ppaaiirr  ccoommppaarriissoonnss  mmeetthhoodd  

  

  
Abstract 

Wood farming and its sustainable development according to 

forest poverty, many environmental hazards and current 

climate is one of the fundamental strategies. Therefore, this 

study was aimed at determination and prioritization effective 

criteria for sustainable development of poplar wood farming 

in Iran by using pair comparisons method. For this purpose, 

after review and interviews, 25 key indicators were identified. 

These criteria were divided into four major groups as: 

economic and social issues, protection and support of farmers, 

planting method and infrastructure indices. Prioritize these 

indicators and sub-indicators whit hierarchical diagram, 

questionnaires and matrix of paired comparisons were done 

and the priority rates of these criteria were evaluated by using 

the Expert Choice software. The results indicated that among 

25 effective sub-criteria in sustainable development of poplar 

wood farming in Iran, the sub-criteria of annual household 

livelihoods (0.162), liberation of importing and exporting of 

poplar wood (0.135), providing new varieties and efficient 

such as modified seedlings (0.093), use of potential prone 

areas poplar farming (0.079), guaranteed purchase of products 

(0.067), financial incentives and loans to poplar farmers 

(0.058) and investment return after the 8 to 10 years (0.049) 

had the highest priorities, respectively. 

Keywords: sustainable development, fast-growing trees, pair 

comparisons method, poplar wood farming, criteria and sub-

indicators. 
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