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بررسی شاخصهای مؤثر بر توسعه پایدار زراعت چوب صنوبر در ایران به روش مقایسات زوجی

چکیده
زراعت چوب و توسعه پایدار آن با توجه به فقر جنگلی و مخاطرات فراوان
زیستمحیطی و اقلیمی پیشِرو ازجمله راهبردهای اساسی محسوب میشود .لذا
شناسایی و اولویتبندی شاخصهای مؤثر بر توسعه پایدار زراعت چوب صنوبر در
ایران با استفاده از روش مقایسات زوجی ،هدف این مطالعه بوده است .بدین منظور،
پس از بررسیهای میدانی و مصاحبه 4 ،شاخص اصلی"مسائل اقتصادی و اجتماعی،
حمایت و پشتیبانی از کشاورزان ،روش کاشت و زیرساختها" و  25زیرشاخص مهم
شناسایی شدند .اولویتبندی این شاخصها و زیرشاخصها با نمودار سلسله مراتبی،
پرسشنامهها و ماتریس مقایسات زوجی انجام شد و ارزش وزنی هر یک از آنها با
استفاده نرمافزار  Expert Choiceمحاسبه گردید .نتایج نشان داد که از میان 25
زیرشاخص تأثیرگذار در توسعه پایدار زراعت چوب صنوبر در ایران ،به ترتیب
زیرشاخصهای معیشت سالیانه خانوارها ( ،)0/162آزادی واردات و صادرات چوب
صنوبر ( ،)0/135ارائه مناسب ارقام جدید و پربازده مانند نهالهای اصالحشده
( ،)0/093استفاده از پتانسیل مناطق مستعد صنوبرکاری ( ،)0/079تضمین خرید
محصوالت ( ،)0/067تشویقهای مالی و وام به صنوبرکاران ( )0/058و بازگشت
سرمایه پس از  8تا  10سال ( )0/049در اولویت قرار دارند.
واژگان کلیدي :توسعه پایدار ،درختان سریعالرشد ،روش مقایسات زوج ی ،زراع ت
چوب صنوبر ،شاخص و زیرشاخص.
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در معرض تخريب قرار گرفته است .لذا امروزه بیشازپیش
به سیاستهای توسعه پايدار و زراعت چوب توجه میشود.
طرح توسعه پايدار زراعت چوب ،صیانت از جنگلهای
شمال كشور و ممنوعیت بهرهبرداری آن و حفاظت از
پوشش گیاهی زاگرس ازجمله اقدامات در اين زمینه است
[.]2

236

بررسی شاخصهای مؤثر بر توسعه پايدار زراعت چوب صنوبر در ايران به روش مقايسات زوجی

افزايش مصرف فرآوردههای چوبی در ايران با افزايش
جمعیت و تقاضا ،كمبود چوب را تشديد نموده است.
نیازهای مصرفی كشور يا بايستی از طريق واردات و يا از
طريق زراعت چوب تأمین گردد .با توجه به اينكه زراعت
چوب يک راهکار عملی در تولید و تأمین چوب برای
خودكفائی كشور است؛ بايد بهمنظور توسعه پايدار و
استمرار تولید آنها مطالعه و بررسی بیشتر انجام پذيرد
[ .]3هدف از اجرای طرح زراعت چوب ،فقط بهرهبرداری و
ايجاد اشتغال و تأمین منافع اقتصادی نیست ،بلکه احیاء و
توسعه پايدار نیز از اهداف اساسی آن است [.]4
طرح توسعه پايدار زراعت چوب در ايران از سال
 1384در سازمان جنگلها و مراتع كشور مورد ارزيابی
قرار گرفت و هدف اصلی اين طرح تأمین نیاز مصرفی
چوب كشور برای جلوگیری و كاهش قاچاق چوب و بهره-
برداری بیرويه از جنگلهای كشور است .طرح توسعه
پايدار زراعت چوب برای رفع نیاز سرانه مصرف چوب
كشور به میزان ساالنه حدود  14میلیون مترمکعب ،الزم
است .طرح توسعه پايدار زراعت چوب ،شیوههای اجرايی
متنوع بهصورت كاشت انبوه ،كاشت تلفیقی و كاشت
رديفی در اطراف مزارع دارد .فاصلههای متنوع كاشت در
اين طرح ،زمینه تولید انواع چوب مصرفی برای صنايع
مختلف را ايجاد میكند و كمترين هزينه در مرحله داشت
نسبت به ساير طرحهای زراعی و باغی دارد .همچنین
توانايی اشتغالزايی دائم و موقت آن در مراحل تولید
چوب ،فرآوری و ايجاد ارزشافزوده است [ .]5استفاده
بهینه از منابع آبوخاک ،صرفهجويی ارزی بهواسطه
كاهش يا حذف واردات چوب ،كاهش فشار بیرويه بر
عرصههای جنگلی ،ايجاد فرصتهای جديد شغلی و كمک
به امر دستيابی به حفاظت و صیانت پايدار از جنگلهای
طبیعی كشور از طريق تأمین نیازهای چوبی كشور و
تأمین چوب موردنیاز بخشهای مصرفكننده تولیدات
چوبی ،از مهمترين اهداف توسعه پايدار زراعت چوب است
[ 6و  .]7زراعت چوب و توجه به توسعه پايدار در
كشورهای دارای فقر جنگلی ،از اهمیت بسزايی برخوردار
است .اگر زراعت چوب و كاشت درختان سريعالرشد بر
اساس نظرات و شاخصهای كارشناسی شده متخصصان
انجام شود ،ريسکها با انتخاب جامع كاهش میيابد .سطح

دقت انتخاب شاخصهای مؤثر در زراعت چوب با
فرآيندهای تصمیمگیری افزايش میيابد [Aminpour .]8
( )2008عنوان كرد كه منابع غیرجنگلی بهعنوان منبع
اصلی تأمینكننده مواد اولیه صنايع چوب و كاغذ كشور
قلمداد میگردد و تنها راه اساسی تأمین نیاز چوبی كشور
از طريق توسعه پايدار زراعت چوب با كشت ارقام مناسب و
گونههای سريعالرشد مانند صنوبر ،اكالیپتوس و پائولونیا
است [ .]9بهطوریكه  Abolfathiو Hamedinejad
( )2008اظهار داشتند كه زراعت چوب جايگزين مناسب و
قابلاتکا جنگلهای شمال كشور است [ .]10از طرفی
ديگر  Rowellو همکاران ( )2002و  Hwangو همکاران
( )1993اجرای طیف وسیعتری از طرحهای زراعت چوب
را گزينه مطلوبی در راستای صیانت و توسعه پايدار منابع
جنگلی و مصرف ماده اولیه در صنايع سلولزی دانستند و
مهاجرت روستائیان به شهرها و فقدان اراضی مسطح را به-
عنوان يکی از داليل عدم توسعه پايدار زراعت چوب صنوبر
در كره جنوبی معرفی كردند [ 12و  .]11همچنین
 Vataniو  )2008( Davanlouابراز داشتند كه از عمده-
ترين مشکالت مردم در زمینه اجرای زراعت چوب،
مشکالت مالی و اعتباری است و مردم به لحاظ فنی و
مبارزه با آفات و بیماریها نیاز به آموزش بیشتری دارند
[ .]13بهنحویكه  Alizadeh Anarakiو همکاران ()2012
در نتايج حاصل از بررسیهای خود بیان كردند كه اولین
سال كشت صنوبر ،اولین سطح زير كشت صنوبر،
مدتزمان شركت زارعان در كالسهای آموزشی و ترويجی
و مقدار استفاده از تسهیالت دولتی ارجحترين عوامل مؤثر
بر زراعت چوب است [.]14
اگر به ارزشافزوده چوب صنوبر توجه شود ،زراعت
چوب رونق پیدا خواهد كرد .محصوالت متنوعی از چوب
صنوبر تهیه میشود و در صورت تولید آنها زراعت چوب
توسط شركتهای ذينفع ترويج داده خواهد شد .استان-
های گلستان ،گیالن و مازندران به ترتیب بیشترين
ضريب تجمع ارزشافزوده چوب صنوبر را دارند و ضريب
تجمع ساير استانهای صنوبركار به ترتیب شامل زنجان،
آذربايجان غربی ،شرقی و كردستان كمتر از اين استانها
است [ .]15همچنین انتخاب نوع مصرف در مناطق
مختلف بر ثبات توسعه پايدار زراعت چوب تأثیرگذار است.
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بهعنوانمثال از میان شاخصهای تأثیرگذار در صنعت
تولید خمیر و كاغذ كه از چوب صنوبر استفاده میكنند
ويژگیهای مورفولوژی فیبر مهمترين آنها است و
رويشگاههايی مانند ساری بهعنوان رويشگاه برتر شناسايی
شده است [.]8
تاكنون مطالعات گستردهای در ارتباط با استفاده از
فرآيند تحلیل سلسله مراتبی صورت گرفته است .اين روش
كاربردهای متنوعی دارد و در صنعت چوب و كاغذ برای
انتخاب شاخصهای تأثیرگذار مسائل متفاوت و مکانيابی
سرمايهگذاریها استفاده شده است Azizi .و همکاران
( )2015عوامل تأثیرگذار بر مکانيابی صنعت مبلمان
[ Azizi ،]16و همکاران ( )2016بررسی مشکالت
اجتماعی-اقتصادی و ارائه راهحل مناسب در زراعت صنوبر
[Farshchi ،]17و  )2016( Ghofraniعوامل مؤثر بر
توسعه بازار مبلمان استیل [ ]18و  Ghofraniو همکاران
( )2017شاخصها و راهکارهای تأثیرگذار بر بهینهسازی
مصرف چوب در ساخت مبل استیل را تعیین و اولويت-
بندی كردند [ Roshanrou .]19و همکاران ()2016
عوامل مؤثر بر رقابتپذيری صنايع كارتنسازی ايران را
انتخاب نمودند و راهکارهايی برای موفقیت در رقابت-
پذيری را تعیین كردند [ Mohebbi .]20و همکاران
( )2017معیارهای مؤثر در انتخاب محل استقرار كارخانه
چوب پالستیک از پسماندهای كشاورزی كشور را شناسايی
و رتبهبندی كردند [.]21
بر اساس مطالعات انجامشده مساحت جنگلهای كشور
در دهههای اخیر بهشدت كاهش يافته است؛ بنابراين
اجرای طرحهای زراعت چوب بايد موردتوجه قرار گیرد و با
استفاده بهینه از منابع موجود و تالش برای نگهداری آنها
نسلهای بعدی را ياری داد .لذا اين پژوهش با هدف،
تعیین و اولويتبندی شاخصهای مؤثر بر توسعه پايدار
زراعت چوب صنوبر در ايران با بهكارگیری روش مقايسات
زوجی موردمطالعه قرار گرفت .با عنايت به هدف اين
پژوهش ،اين سؤال مطرح میشود كه تأثیرگذارترين
شاخصها و زيرشاخصهای توسعه پايدار زراعت چوب
صنوبر در ايران كدماند؟ مسائل اقتصادی و اجتماعی مهم-
ترين اولويت كشاورزی ايران است و چنین فرض میشود
كه مؤثرترين شاخص توسعه پايدار زراعت چوب ايران
است.
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مواد و روشها
انتخاب و معرفی شاخصها
تمامی شاخصهای اين پژوهش بر مبنای نظرات
كارشناسان و خبرگان دانشگاهی ،كشاورزی و منابع
طبیعی انتخاب شده است .بدين ترتیب كه ابتدا ادبیات
موضوع مطالعه و  75شاخص مرتبط با توسعه پايدار زراعت
چوب در كشور شناسايی شد .سپس اين شاخصها ارزيابی
مقدماتی شده و درنهايت 4 ،شاخص اصلی و 25
زيرشاخص نهايی معرفی شدند .شاخصهای انتخابشده به
شرح زير توضیح دادهشدهاند:
شاخص مسائل اقتصادی و اجتماعی
توسعه پايدار صنوبركاری تحت تأثیر درآمد و
سودآوری حاصل از زراعت چوب است كه كشاورز بر اين
اساس و همچنین قواعد عادالنه مانند روش اندازهگیری
چوب در هر بازار كارآمدی معیشت همیشگی خانوار خود
را تأمین مینمايد .اين موارد تحت عنوان شاخصهای
اقتصادی و اجتماعی به چهار گروه تقسیم میشود)1 :
آزادی واردات و صادرات چوب صنوبر )2 ،ارائه جداول
حجم و وزن صنوبر و ترويج و آموزش برآورد صحیح حجم
و وزن و ساير آموزشها  )3 ،ترويج مناسب و اشتغال
مدرن و سود محصوالت جديد حاصل از صنوبركاری و )4
درآمد .برخی محصوالت كشاورزی مانند گندم ،حبوبات و
صیفیجات به علت دوره برداشت پايین نسبت به زراعت
چوب گونههای سريعالرشد باصرفهتر میباشند؛ بنابراين
اگر منافع صنوبركاری با ترويج ،اشتغال و سوددهی
محصوالت جديد حاصل از صنوبركاری عینیت نداشته
باشد ،دوام صنوبركاری پايدار نخواهد بود .در حال حاضر
اين مشکالت مانع از شکل گرفتن و تداوم زنجیرههای
تأمین كاشت ،داشت ،برداشت و مصرف چوب صنوبر در
كشور شده است .اين زنجیره تأمین بهصورت يک سیستم
ناهماهنگ و بدون توجه به نیازهای كشور است و هركدام
از اين زنجیرهها نیز مشکالت زيادی دارند .بهعنوانمثال
درآمد حاصل از زراعت چوب بر روی توسعه پايدار زراعت
چوب با دو زيرشاخص طوالنی بودن دوره بازگشت سرمايه
و مقدار تولید در هکتار ايجاد چالش میكند كه اغلب
كشاورز پس از يک سرمايهگذاری اولیه سنگین و بعد از 8
تا  10سال ،درآمدزايی دارد .زيرشاخص طوالنی بودن دوره
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بازگشت سرمايه دارای  4زيرشاخص شامل نیاز به سرمايه-
گذاری سنگین اولیه ،مخاطرات سرمايهگذاری در
درازمدت ،بازگشت سرمايه پس از  8تا  10سال و معیشت
سالیانه خانوارها است .مشکالت ناشی از مقدار تولید در
هکتار مربوط به عدم بهكارگیری گونههای پربازده و اكتفا
به گونههای كم بازده است و دارای دو زيرشاخص سیستم
كاشت و سیستم داشت و برداشت است.
شاخص حمایت و پشتیبانی از کشاورزان
اثر سیاستهای حمايتی و پشتیبانی از كشاورزان،
موجب تقويت انگیزۀ تولید چوب و درنتیجه توسعه پايدار
زراعت چوب در كشور میشود .شاخص حمايت و
پشتیبانی از كشاورزان دارای زيرشاخصهای )1 :ترويج و
آموزش افزايش كیفیت چوب صنوبر )2 ،استفاده از
پتانسیل مناطق مستعد صنوبركاری )3 ،ارائه مناسب ارقام
جديد و پربازده مانند نهالهای اصالحشده )4 ،ارائه مناسب
وسايل و مواد موردنیاز كشاورزان و درنهايت  )5برخورداری
از تسهیالت كه خود دارای سه زيرشاخص بیمه محصول،
تضمین خريد محصوالت و تشويقهای مالی و وام به
صنوبركاران است.
شاخص روش کاشت
روش كاشت از شاخصهای سطح اول موردبررسی در اين
پژوهش است .بهطوریكه زيرشاخصهای كاشت میان-
مدت ،كاشت كوتاهمدت و كاشت با اهداف چندگانه را در
برمیگیرد .كاشت میانمدت معمولترين سیستم تولید
چوب است كه در كلیه مناطق مستعد زراعت چوب وجود
دارد؛ ولی درروش كاشت كوتاهمدت درختان با فواصل كم
(حدود  1تا  2متر) كاشته شده و معموالً پس از طی  4تا
 6سال برداشت میشوند و يک روش علمی و فنی است.
روش كاشت با اهداف چندگانه شامل سه زيرشاخص
كاشت نواری يا زراعت چوب ،كاشت لکهای يا موضعی و
كاشت تلفیقی يا اگروفارستری است .روش كاشت نواری
(زراعت چوب) بهمنظور احداث حاشیهها ،بادشکنها در
حاشیه اراضی زراعی ،ديوارهای سبز و مرزهای قطعات به
كار گرفته میشود .درصورتیكه روش كاشت لکهای
(موضعی) در اراضی كوچک در حاشیه ساختمانها،
تأسیسات ،محوطههای روستايی و غیره ديده میشود.

همچنین بهمنظور استفاده حداكثر از زمین و متنوع كردن
منابع درآمدی زارعان ،استفاده از روش كاشت تلفیقی
(اگروفارستری) در فواصل بیشتر مدنظر بوده و در فضای
بین اين درختان اقدام به كشت محصوالت زراعی میكنند.
در اين سیستم كشاورزان محصوالت زراعی خود را به-
صورت ساالنه و محصوالت حاصل از درختكاری (زراعت
چوب) خود را بهصورت چندساله برداشت میكنند.
شاخص زیرساختها
در هر منطقه عواملی نظیر )1 :جذب سرمايهگذاری،
 )2دسترسی به ماشینآالت كشاورزی و  )3دسترسی به
زمین زراعی بهعنوان شاخصهای زيرساختی مرتبط با
زراعت چوب قابل مطرح میباشند .در اين میان شاخص
دسترسی به زمین زراعی دارای دو زيرشاخص زمینهای
كوچک يا كاهش تولید توسط كشاورزان و واگذاری زمین
بهمنظور ترويج صنوبركاری است .بهطوركلی سطوح اراضی
موجود در كشور موانع و محدوديتهايی به بار میآورند كه
باعث میشود تا فعالیتهای توسعهای و برنامهريزی و
مديريت كالن اين عرصهها امری مشکل و هزينهبر باشد؛
بهطوریكه امکان كشت صنعتی و مکانیزه در اين اراضی و
تعريف سیستمهای بزرگ آبیاری ،زهکشی و كاربرد
ماشینآالت بسیار مشکل خواهد بود.
روش اولویتبندی شاخصها و زیرشاخصها
روشها و مدلهای موجود در زمینه انتخاب شاخصها
شامل دو گروه كلی مدلهای مسطح 1و مدلهای سلسله
مراتبی2هستند كه در مدلهای مسطح ،ساختار بهصورت
يک سطحی بوده و تعريف تمامی معیارها در يک سطح
صورت میپذيرد ،ولی در مدلهای سلسله مراتبی ،معیارها
بر مبنای اهمیت و يا ساير ويژگیها در سطوح مختلفی
تعريف میشوند .يکی از معروفترين مدلها در اين زمینه
كه مورداستفاده اين پژوهش قرار گرفته ،مدل تحلیل
سلسله مراتبی ( 3)AHPاست [ .]22مدل تحلیل سلسله
مراتبی يکی از جامعترين سیستمهای طراحیشده برای
تصمیمگیری با معیارهای چندگانه است؛ زيرا اين تکنیک
1

Flat Model
Hierarchical Model
3 Analytic Hierarchy Process
2
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امکان فرموله كردن مسئله را بهصورت سلسله مراتبی
فراهم میكند و همچنین امکان در نظر گرفتن معیارهای
مختلف كمّی و كیفی مختلف را در مسئله دارد .امروزه
مدلهای سلسله مراتبی هم در زمینه تئوری و هم در
زمینه عملی توسعه فراوانی يافته است .اساس اين مدل-
های تصمیمگیری بر اساس مقايسات زوجی است و مهم-
ترين موضوع تحقیق در اين مدلها چگونگی استخراج
بردار وزن از يک ماتريس مقايسات زوجی است .درروش
مقايسات زوجی تصمیمگیرنده با فراهم آوردن درخت
سلسلهمراتب تصمیم ،آغاز میكند .درخت سلسلهمراتب
تصمیم ،عوامل مورد مقايسه مورد ارزيابی در تصمیم را
نشان میدهد .سپس يک سری مقايسات زوجی انجام می-
گیرد .اين مقايسات وزن هر يک از فاكتورها را مشخص
میسازد .درنهايت ماتريسهای حاصل از مقايسات زوجی
با يکديگر تلفیقشده و تصمیم بهینه حاصل میشود [.]23
تحلیل مقايسه زوجی به محقق كمک میكند تا اهمیت
تعدادی از شاخصهای مرتبط با يکديگر را تعیین نمايد.
اين روش بهخصوص زمانی مفید خواهد بود كه محقق فاقد
اطالعات هدفمند برای ايجاد زير بنائی برای اين كار باشد.
اين روش حل مهمترين مسائل را آسان نموده ،يا گزينش

239

راهحلی كه متضمن بیشترين منافع باشد را تسهیل می-
نمايد .تحلیل مقايسه زوجی به محقق اجازه میدهد تا در
شرايطی كه دچار ناسازگاری در مورد منابع میشود ،بتواند
به اولويتبندی اين درخواستها نائل آيد .تحلیل مقايسه
زوجی ،روش خوبی برای ارزيابی كردن اهمیت نسبی
اقدامات گوناگون است .اين روش درجايی مفید است كه
اولويتها مشخص و واضح نباشند ،يا در حدی برابر به نظر
برسند .اين ابزار چارچوبی را برای مقايسه هر يک از
اقدامات در برابر ديگر اقدامات به وجود میآورد و به
نمايش تفاوت درجه اهمیت بین اين عوامل ،كمک می-
نمايد.
روش انجام اين پژوهش بهصورت مطالعات میدانی و
پیمايشی بوده است .شاخصهای مؤثر بر توسعه پايدار
زراعت چوب صنوبر در ايران با بهكارگیری فرايند تحلیل
سلسله مراتبی تعیین و اولويتبندی گرديد .پس از تعیین
محدوده مسئله ،مطالعه ادبیات موضوع و مصاحبه حضوری
با كارشناسان و متخصصان مطابق جدول  1در خصوص
نیازمندیها ،موانع پیشرو و راهکارهای مدنظر آنها؛
قريب به  75زيرشاخص تعیین گرديد.

جدول  -1مشخصات متخصصان مصاحبهشونده در راستای شناسایی زیرشاخصهای مؤثر بر توسعه پایدار زراعت چوب صنوبر ایران
مشخصات کارشناسان و متخصصان

درصد همکاری

متخصصان عرصههای دانشگاهی (اعضای هیئتعلمی دانشکدههای منابع طبیعی و جنگلداری)

%21

كارشناسان سازمانهای مرتبط با منابع طبیعی و جنگل

%42

فعاالن عرصه صنوبركاری (صنوبركاران استانهای آذربايجان شرقی ،آذربايجان غربی ،كردستان ،زنجان)

%37

سپس با جمعبندی كلی مطالعات و نظرات ،برخی
زيرشاخصهای نزديک به هم ازنظر مفاهیم باهم ادغام
شدند و درنهايت  25زيرشاخص اصلی مشخص و معرفی
گرديد .كارشناسان و متخصصان صاحبنظر جهت تعیین
زيرشاخصها و امتیازدهی و اولويتبندی آنها با توجه به
تخصص و سابقه فعالیتشان در عرصههای منابع طبیعی،
جنگلكاری و كاشت درختان سريعالرشد انتخاب شدند.
محدوده انتخاب اين متخصصان محدوده كل كشور در نظر
گرفته شد تا هدف موضوع كه مطالعه شاخصها در ايران
است ،تأمین گردد .محل و محدوده انجام تحقیق با توجه
به استفاده از نظرات صاحبنظران تمام استانهای كشور

بوده است .پس از ترسیم نمودار سلسله مراتبی شاخصها
و زيرشاخصهای مذكور (درخت تصمیمگیری) و مشخص
شدن سطوح مختلف آن (شکل  ،)1پرسشنامهها و ماتريس
مقايسات زوجی شاخصها و زيرشاخصها نسبت به يکديگر
با در نظر گرفتن ساختار كلی نرمافزار Expert Choice
طراحی و تنظیم شد .بهمنظور تعیین میزان تأثیرگذاری
(وزن/درجه اهمیت شاخصها و زيرشاخصها) پرسشنامهها
در اختیار  75متخصص و تصمیمگیرنده مرتبط با هدف
موضوع كه متشکل از اساتید دانشگاهی (،)%21
كارشناسان عرصههای منابع طبیعی و جنگلداری ()%42
و فعاالن عرصه صنوبركاری ( )%37بودند ،قرار گرفتند .بعد

بررسی شاخصهای مؤثر بر توسعه پايدار زراعت چوب صنوبر در ايران به روش مقايسات زوجی
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ماتريسهای مقايسه زوجی كمتر از  0/1و نرخ ناسازگاری
كلی معادل  0/04است؛ بنابراين مطابق نظر پروفسور
ساعتی ،نتايج از ثبات و سازگاری خوبی برخوردار می-
باشند .نتايج نشان میدهد كه در میان شاخصهای سطح
اول ،شاخص اقتصادی و اجتماعی و شاخص حمايت و
پشتیبانی از كشاورزان به ترتیب با ارزشهای وزنی 0/567
و  0/25دارای باالترين اولويتها میباشند .همچنین در
میان زيرشاخصهای تأثیرگذار ،معیشت سالیانه خانوارها
( ،)0/162آزادی واردات و صادرات چوب صنوبر (،)0/135
ارائه مناسب ارقام جديد و پربازده مانند نهالهای اصالحی
( ،)0/093استفاده از پتانسیل مناطق مستعد صنوبركاری
( ،)0/079تضمین خريد محصوالت ( ،)0/067تشويقهای
مالی و وام به صنوبركاران ( )0/058و بازگشت سرمايه پس
از  8تا  10سال ( )0/049به ترتیب دارای ارزشهای وزنی
بااليی بوده و از درجه اهمیت بااليی برخوردار میباشند.
كمبود چوب در ساير كشورهای جهان نیز وجود دارد و
سرمايهگذاری در اين زمینه ضروری است .بهطوریكه
 Szuleckaو  )2017( Zalazarطی تحقیقی ابراز داشتند
كه سرمايهگذاری در زمینه جنگلكاری در پاراگوئه به
خاطر كمبود آشکار چوب اجتنابناپذير است .در اين
بررسی جنگلكاری در مقیاس كموزياد با روش تحلیل
سلسله مراتبی و تهديدها و فرصتها بررسی شد و جنگل-
كاری در مقیاس كم ارزشمندتر بود .ازاينرو شاخصهای
اقتصادی و اثرات مقدار سرمايهگذاری مشخص است [.]25

از اخذ نظرات كارشناسان در قالب پرسشنامهها راجع به
درجه اهمیت اين شاخصها و زيرشاخصها نسبت به
يکديگر ،میانگین هندسی تمام سلولهای ماتريس مقايسه
زوجی و نرمال كردن نتايج ،صورت گرفته و با تلفیق وزن-
های عناصر پائین با عناصر سطوح باالی مربوطه در
سلسلهمراتب ،وزن شاخصها و زيرشاخصها به دست می-
آيد.
در اين پژوهش برای مقايسات زوجی و محاسبه
درجه اهمیت هر يک از شاخصها و زيرشاخصها طبق
نظرات و پرسشنامههای تکمیلشده متخصصان و صاحب-
نظران ،از نرمافزار  Expert Choiceاستفاده شده است.
البته قابلذكر است ازآنجايیكه داوریهای صورت گرفته
توسط صاحبنظران متفاوت به درک افراد و حالتهای
روحی آنها وابسته است لذا بهطورمعمول در داوریها
ناسازگاری وجود دارد .بر پايه نظر پرفسور ساتی پايهگذار
اين روش ،برای اينكه داوریها سازگار شوند ضرورت دارد
نرخ ناسازگاری تمامی ماتريسها برابر يا كمتر از  0/1باشد
[.]24

نتایج و بحث
ارزش وزنی هر يک از شاخصها و زيرشاخصهای
تأثیرگذار كه حاصل تصمیمگیری گروهی صاحبنظران
است ،با استفاده از نرمافزار  Expert Choiceبهروش
توزيعی يا پراكنشی محاسبهشده و نتايج در جدول  2و
شکلهای  2و  3ارائه شده است .نرخ ناسازگاری همه

جدول  -2نتایج آماری شاخصهای اصلی نسبت به هدف مطالعه (سطح اول)
زيرساختها

روش كاشت

حمايت و پشتیبانی از كشاورزان

5/34108

5/37119

3/20105

مسائل اقتصادی و اجتماعی

3/26171

3/5/3438

-

حمايت و پشتیبانی از كشاورزان

2/28784

-

-

روش كاشت

نرخ ناسازگاری كلی 0/06
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شکل  -1ساختار سلسله مراتبی کلی شاخصها و زیرشاخصها
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طراحی فیلمهای بسته بندی ضد میکروبی زيست تخريب پذير بر پايه پلیالكتیک اسید ...

شکل  -2میانگین هندسی ماتریسهای مقایسهای برای شاخصهای اصلی نسبت به هدف مطالعه (سطح اول)

شکل  -3نتیجۀ نهایی ارزش وزنی زیرشاخصهای مؤثر در تعیین و اولویتبندی شاخصهای مؤثر در توسعه پایدار زراعت چوب صنوبر

بنا بر نتايج بهدستآمده نرخ ناسازگاری همه ماتريس-
ها كمتر از  0/1و نرخ ناسازگاری كلی  0/04است (شکل
 )3كه نشان ثبات بسیار باال و سازگاری مناسب نتايج

بهدستآمده ازنظر كارشناسان در زمینه هريک از
زيرشاخصهای مربوط به شاخصهای اصلی است .علل
عمده باال بودن اهمیت زيرشاخصها به شرح زير است:
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معیشت سالیانه خانوارها ()0/162
معیشت سالیانه خانوارها با ارزش وزنی ( )0/162در
اولويت اول قرار گرفته است .خانوارها علیرغم صرف
هزينههای سنگین اولیه در زراعت چوب میبايست مدتها
نیز به انتظار بازگشت سود و سرمايه اولیه باشند كه اين
دوره طوالنی ،خسارات بسیاری را نیز باعث میشود .درآمد
حاصل از محصوالت زراعی هرساله قابلدسترس است كه
اين خود تصمیمگیری را در بازار رقابتی به نفع كاشت
محصوالت زراعی (سالیانه) و به ضرر محصوالت چوبی
(چندساله) تبديل میكند؛ بنابراين افزايش رفاه معیشتی
زارعان چوب مهم است Mohammadian .و همکاران
( )2008در نتايج پژوهشی گزارش كردند كه تثبیت درآمد
كشاورزان در الگوهای زراعی مهم است [ Louis .]26و
همکاران ( )1999نیز معتقدند كه سود اقتصادی اولین
عامل انگیزشی در پذيرش نظام جنگلداری است [.]27
آزادی واردات و صادرات چوب صنوبر ()0/135
آزادی واردات و صادرات چوب صنوبر با ارزش وزنی
( )0/135در اولويت دوم قرار گرفته است .آزادی واردات و
صادرات چوب صنوبر باعث ترويج صنوبركاری و استفاده از
چوب صنوبر میشود .دسترسی آسان به چوب صنوبر
انطباق شرايط مصرف با فرآيندهای عملآوری را تسهیل
میكند و مصرف آن رونق پیدا میكند و اين موضوع عامل
تشويق صنوبركاری میشود .يکی از راهکارهای رفع نیاز
فزاينده به چوب صنوبر آزادی واردات است و با آزادی
صادرات و كمبود جهانی منابع چوبی قیمت خريد عادالنه
خواهد شد Bayat Kashkoli .و همکاران ( )2007دلیل
روند كاهشی تولید فرآوردههای چوبی كشور را محدوديت
واردات صنوير دانسته و گزارش كردند كه نبود واردات در
سال  1384نهتنها خسارات سنگینی به كارخانهها و منابع
چوبی داخلی وارد كرده بود بلکه شدت قطع صنوبر به
حدی بوده است كه در برخی مناطق از استانها سازمان
محیطزيست قطع صنوبرها را ممنوع اعالم نموده بود
[.]28
ارائه مناسب ارقام جدید و پربازده مانند نهال-
های اصالحشده ()0/093
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زيرشاخص ارائه مناسب ارقام جديد و پربازده مانند
نهالهای اصالحشده با درجه اهمیت ( )0/093در اولويت
سوم قرار گرفته است .زراعت گونههای سريعالرشد كه از
توان تولید ناچیز با دوره بهرهبرداری باال ( 10سال و بیش-
تر) برخوردارند سبب پايین آمدن تولید در واحد سطح،
دير بازده بودن سرمايهگذاری ،ناتوانی زراعت چوب در
رقابت با ديگر محصوالت كشاورزی ،عدم رغبت به زراعت
چوب و بهتبع آن كم شدن تولید چوب در كشور ،كندی
چرخه صنعت چوب و فرآوردههای چوبی ،بیکاری شاغالن
اين بخش و فشار بیشتر به جنگلها برای تأمین چوب
خواهد شد .در اين زمینه پیشنهاد میگردد با ارائه طرح-
های كالن اوالً میزان تنوع ژنتیکی صنوبرهای ايرانی
ارزيابی شود ،ثانی ًا دورگگیریهای مصنوعی بین درون-
گونهای افزايش يابد و ثانیاً نسبت به انجام آزمونهای
صحرايی (آزمايشهای سازگاری دورگهای حاصل) اقدام
گردد .دراينارتباط  a,b)2008( Aminpourتنها راه اساسی
تأمین نیاز چوبی كشور را از طريق توسعه پايدار زراعت
چوب با كشت ارقام مناسب و پربازده میداند [ 29و .]9
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع كشور گونههای صنوبر
را اصالح نموده است و اين صنوبرها سرعت رشد و بازدهی
مناسبی دارند .ترويج صنوبرهای اصالحشده توسط وزارت
جهاد كشاورزی انجام میشود و نیاز به توجه بیشتر دارد.
 Lashkarboloukiو همکاران ( )2017پتانسیل باالی
زراعت چوب را بررسی كردند .در اين بررسی كلنهای
جديد وارداتی  P. Euamericanaدر لشت نشاء گیالن
كاشته شد و درختان اين كلنها بعد از پنج سال با قطر
بین  9/4تا  12/8و ارتفاع  10/8تا  12/6سازگاری خوبی
داشتند .اين كلنها را میتوان بهعنوان كلن شايسته و
موفق در برنامه جامع توسعه زراعت چوب معرفی و
مورداستفاده قرار داد [.]30
استفاده از پتانسیل مناطق مستعد صنوبرکاری
()0/079
زيرشاخص استفاده از پتانسیل مناطق مستعد
صنوبركاری با وزن نهايی ( )0/079در اولويت چهارم قرار
گرفته است .درمجموع نزديک به  18میلیون هکتار از
اراضی كشور در چرخه تولید و فعالیتهای كشاورزی قرار
دارد كه از اين میزان حدود  10میلیون هکتار دارای
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قابلیت تولید مطلوب و حدود  8میلیون هکتار نیاز به
سرمايهگذاری برای ارتقای توان و احیا دارد؛ بنابراين انتظار
میرود با پتانسیليابی منابع مستعد آبوخاک بتوان كشور
را در تولید چوب بدون نیاز به بهرهبرداری از سطح
جنگلها به خودكفايی رساند .بهمنظور زراعت چوب در
مناطق با پتانسیل باال و مستعد صنوبركاری میبايست
شرايط آب و هوايی و خاک منطقه برای انتخاب و گزينش
ارقام موردنظر بررسی شود و سازگاری آنها با محیط
ارزيابی و مشخص گردد [ .]31همچنین نتايج بررسیها و
مطالعات سازمانهای اجرائی و بخشهای تحقیقاتی كشور
بیانگر آن است كه سطوح فعلی زراعت چوب در كشور
فقط حدود  25درصد اراضی مستعد و مناسب برای
صنوبركاری را شامل میشود و در حدود  75درصد توان
اين مناطق به كار گرفته نشده است ،كه در صورت برنامه-
ريزی صحیح ،مدون ،پیگیر و اتخاذ راهکارهای مناسب و
علمی میتوان با استفاده از اين توانائیها و قابلیتها سطوح
زراعت چوب كشور را افزايش داد [ .]32لذا شايسته است
كه زمینههای الزم برای استفاده از پتانسیلهای مناطق
مستعد صنوبركاری چنان طراحی و فراهم شود تا كمترين
خطا در احداث زراعت چوب عارض شود .دراينارتباط Kia
 Daliriو همکاران ( )2004اتخاذ شیوههای علمی و
اصولی ،شناسايی اراضی مستعد و نیز انتخاب گونه و كلن-
های سازگار بومی و غیربومی را ازجمله گامهای مؤثر در
جهت توسعه صنوبركاری اعالم داشتند [ .]33روشهای
متفاوتی برای تأمین چوب از طريق استفاده از پتانسیل-
های صنوبركاری ايران وجود دارد بهنحویكه  Aziziو Ray
( )2015وضعیت دسترسی به منابع خام را شناسايی
كردند و راهکارهای قابلتوجهی را پیشنهاد كردند كه
پتانسیل جبران كمبود چوب ايران را دارند .سه روش
شامل؛ صنوبركاری و ضايعات كشاورزی ،قراردادهای
كوتاهمدت با شركتهای دولتی ،خصوصی و كشاورزان و
قراردادهای بلندمدت با آنها برای صنوبركاری وجود دارد
[.]34
تضمین خرید محصوالت ()0/067
دولت از طريق شهرداریها با همکاری اتحاديههای
صنعتی اقدام به قیمتگذاری برخی از اقالم كشاورزی می-
كند كه اين امر به دلیل حمايت از تولید محصوالت

كشاورزی ،ايجاد تعادل در نظام تولید ،جلوگیری از
ضايعات محصوالت كشاورزی ،جلوگیری از ضرر و زيان
كشاورزان است؛ اما به علت يکسان نگری قانون به همۀ
محصوالت زراعی كه هركدام دارای ساختار بازاری متفاوتی
بوده و قاعدتاً نمیتوان با يک ابزار قیمت تضمینی و به يک
شیوه موردحمايت قرار داد .لذا دولت با در نظر گرفتن
میزان بودجه و مسائل كالن اقتصادی همواره قیمتهای
پیشنهادی را تعديل نموده است .همچنین فرآيند طوالنی
و زمانبر پرداخت اعتبار الزم برای خريد باعث میشود تا
كشاورزان تمايل به زراعت چوب نداشته باشند .در اين
راستا  )2014( Keshvariاعالم داشت كه به دلیل حمايت
بخش كشاورزی از محصوالت زراعی و باغی ،طرحهای
صنوبركاری نمیتوانند با اين محصوالت رقابت كنند لذا
صاحبان صنايع چوب و كاغذ بايد به زارعان گونههای
سريعالرشد و صنوبركاران تضمین خريد بدهند يا نهالهای
رايگان در اختیار آنها بگذارند تا اين رويکرد بتواند با
تشويق كشاورزان و زارعان منجر به تولید چوب گردد
[ .]35همچنین  Bozorgmehrو همکاران ( )2014مؤلفه-
های اقتصادی -اجتماعی مؤثر بر صنوبركاری در استان
خراسان شمالی را بررسی كردند و شاخص خريد تضمینی
چوب با قیمت مناسب از سوی دولت را بهعنوان شاخصی
بااهمیت و با تأثیر مثبت در توسعه صنوبركاری يادكردند
[.]36
تشویقهای مالی و وام به صنوبرکاران ()0/058
زيرشاخص تشويقهای مالی و وام به صنوبركاران با
ارزش وزنی ( )0/058در اولويت ششم قرار گرفته است.
سرمايهگذاری در بخش كشاورزی با استفاده از منابع
سیستم بانکی و همچنین از سوی بهرهبرداران كشاورزی
صورت میگیرد .بانک كشاورزی ،سازمان تعاون روستايی و
اتحاديههای تعاونی از مهمترين منابع تأمین اعتبار در
بخش كشاورزی هستند .بانک كشاورزی با بیشترين
امکانات مالی و اداری به مشابه بانک تخصصی در بخش
كشاورزی ،در تأمین مالی متقاضیان سرمايهگذاری سهم
مهمی دارد .شركتها و اتحاديههای تعاونی بیشتر به-
عنوان عامل بانک كشاورزی فعالیت دارند و نقش تأمین
مالی آنها بسیار محدود است .عالوه بر اين ،بهرهبرداران
كشاورزی از محل پسانداز و يا دريافت وام از منابع
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غیررسمی نیز به سرمايهگذارای در بخش زراعت چوب
مبادرت میورزند ،ولی میزان تأمین مالی اين منابع نسبت
به منابع دولتی و يا بانکی محدود است و بخش مهمی از
وامهای دريافتی از سوی بهرهبرداران از منابع غیررسمی،
به تأمین نهادههای تولید يک سال زراعی اختصاص داشته
و كمتر ماهیت سرمايهای دارند [ .]37بهطوركلی عدم
توانايی اكثر كشاورزان برای اخذ وام ،مشکل بازپرداخت
وامها به علت كمی درآمد و محدود بودن مدت بازپرداخت،
مشکالت وثیقه و غیره باعث شده كه زارعان وام موردنیاز
خود را تهیه ننمايند و سرمايهگذاری را با مشکل مواجه
میكند .لذا پیشنهاد میشود با ارائه وام و كمکهای بال-
عوض برای بهبود شرايط زندگی كشاورزان زراعت چوب،
كشاورزان را به كاشت زراعت تشويق نمود Vatani .و
 )2008( Davanlouاعالم كردند كه عمدهترين مشکالت
مردم در زمینه اجرای طرح زراعت چوب ،مشکالت مالی و
اعتباری است و مشکالت دريافت تسهیالت از بانکها
موجبات نارضايتی زارعان چوب شده است [.]13
 Alizadeh Anarakiو همکاران ( )2012نیز شاخص مقدار
استفاده از تسهیالت دولتی را بهعنوان ارجحترين عامل
اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر زراعت چوب معرفی كردند
[ .]14همچنین مطالعات  Darvishو همکاران ( )2008و
 Laparو  ،)2004( Ehuiرابطه بین استفاده از تسهیالت
دولتی دارای شرايط مناسب (وام) با میزان توسعه سطح
صنوبركاری را تأيید مینمايند [ 39و .]38
بازگشت سرمایه پس از  8تا  10سال ()0/049
زيرشاخص بازگشت سرمايه پس از  8تا  10سال با
درجۀ اهمیت ( )0/049در اولويت هفتم قرار گرفته است.
معموالً افراد حقیقی توانايی سرمايهگذاری و صرف هزينه
سنگین اولیه برای دستيابی به سود  8تا  10سال را
ندارند .در اين میان صرفاً صاحبان بنگاهها و شركتهای
صنعتی با در اختیار داشتن عرصه نسبتاً وسیع و مديريت
مناسب ،زراعت چوب را بهعنوان يک فعالیت اقتصادی
انحصاری پیگیری میكنند و میتوانند كشاورزان را به
كاشت و زراعت چوب تشويق نمايند )2008( Asadi .از
داليل اقتصادی و اجتماعی كاهش سطح صنوبركاری در
منطقه زنجانرود را بازگشت سرمايه طوالنیمدت میداند
[ Adeli .]40و همکاران ( )2017سنی كه كشاورزان
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صنوبركار مانند صنوبر دلتوئیدس به بیشترين ارزش
خالص فعلی میرسند را  12سال تعیین كردند .درحالیكه
درختان صنوبر كردستان را در سن شش تا هفتسالگی و
پیش از موعد قطع میكنند و سود بیشتر را ناديده می-
گیرند .وجود خطر در بازار صنوبر و عدم خطرپذيری بیش-
تر كشاورزان اين منطقه ،علت اين رويداد است [.]41

نتیجهگیری
صنايع چوب و فرآوردههای مركب بهرغم داشتن سابقه
طوالنی در ايران توسعه مناسب و مطلوبی نداشته است .از
طرفی ديگر كمبود مواد اولیه واقعیتی است كه توسعه
صنايع چوب و كاغذ كشور را با چالشهای عديدهای روبرو
كرده است بهنحویكه اين محدوديتها ايجاب میكند تا
در راستای پیشرفت و توسعه صنايع چوب و كاغذ برنامه-
ريزیهای الزم جهت استفاده از ظرفیتهای بالقوه و
توسعه پايدار مواد اولیه صورت پذيرد .در زمینه توسعه
پايدار مواد اولیه شناخت قابلیتها و توانمندیها يکی از
ضرورتها به شمار میآيد و اين مسئله بهويژه در
كشورهايی كه با محدوديتهايی ازلحاظ منابع و امکانات
ال چشمگیر است .بر اساس مطالعات
مواجهاند كام ً
انجامشده مساحت جنگلهای كشور در دهههای اخیر به-
شدت كاهش يافته است؛ بنابراين اجرای طرحهای زراعت
چوب بايد موردتوجه قرار گیرد و با استفاده بهینه از منابع
موجود و تالش برای نگهداری آنها نسلهای بعدی را
ياری داد .با توجه به اينكه زراعت چوب يک راهکار عملی
در تولید و تأمین مواد اولیه برای خودكفائی كشور است؛
بايد بهمنظور توسعه پايدار و استمرار تولید آنها مطالعه و
بررسی بیشتر انجام پذيرد .هدف از اجرای طرح زراعت
چوب ،فقط بهرهبرداری و ايجاد اشتغال و تأمین منافع
اقتصادی نیست ،بلکه احیاء و توسعه پايدار نیز از اهداف
اساسی آن است .طرح توسعه پايدار زراعت چوب در ايران
از سال  1384در سازمان جنگلها و مراتع كشور مورد
ارزيابی قرار گرفت و هدف اصلی اين طرح تأمین نیاز
مصرفی چوب كشور برای جلوگیری و كاهش قاچاق چوب
و بهرهبرداری بیرويه از جنگلهای كشور است .زراعت
چوب و توجه به توسعه پايدار در كشورهای دارای فقر
جنگلی منجمله ايران ،از اهمیت بسزايی برخوردار است.
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اگر زراعت چوب و كاشت درختان سريعالرشد بر اساس
نظرات و شاخصهای كارشناسی شده متخصصان انجام
شود ،ريسکها با انتخاب جامع كاهش میيابد .چراكه
منابع غیرجنگلی بهعنوان منبع اصلی تأمینكننده مواد
اولیه صنايع چوب و كاغذ كشور قلمداد میگردد و تنها راه
اساسی تأمین نیاز چوبی كشور از طريق توسعه پايدار
زراعت چوب است.
اين پژوهش با هدف ،تعیین و اولويتبندی شاخص-
های مؤثر بر توسعه پايدار زراعت چوب صنوبر در ايران با
بهكارگیری روش مقايسات زوجی موردمطالعه قرار گرفت.
بهطوركلی میتوان نتیجه گرفت زيرشاخصهای معیشت
سالیانه خانوارها ،آزادی واردات و صادرات چوب صنوبر،
ارائه مناسب ارقام جديد و پربازده مانند نهالهای
اصالحشده ،استفاده از پتانسیل مناطق مستعد
صنوبركاری ،تضمین خريد محصوالت ،تشويقهای مالی و
وام به صنوبركاران و بازگشت سرمايه پس از  8تا  10سال
نسبت به ساير زيرشاخصها در اولويت قرار دارند .درنهايت

میتوان اينگونه استنباط كرد كه در كشورهای
توسعهيافته كه شناخت قابلیتها و استعدادها در زمینههای
مختلف بهدرستی انجام گرديده و سپس برنامهريزیهای
اصولی تدوين شده است ،پیشرفتهای محسوسی را
مشاهده میكنیم و بالعکس در جوامعی كه اين شناخت
صورت نگرفته تمام برنامهريزیها با شکست مواجه گرديده
و منابع و امکانات آنها به هدررفته و بهدرستی از آنها
استفاده نشده است .كشور ما نیز ازجمله كشورهايی است
كه بايد قابلیتها و استعدادهای مناطق مختلف آن در
زمینههای مختلف شناسايی گرديده و سپس برنامهريزی-
های اصولی برای توسعه گروههای مختلف صنعتی ارائه
شود؛ بنابراين با توجه به نتايج اين بررسی ،زراعت چوب
بهعنوان يک راهحل اصولی برای توسعه پايدار مواد اولیه
ارائه گرديده تا بر اساس شناخت محدوديتها در مناطق
مختلف ،كمبود موادلولیه واحدهای صنعتی جبران و
درنهايت منجر به استفاده صحیح و بهینه از منابع چوبی و
تولید باصرفه اقتصادی خواهد شد.
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Survey of effective criteria for sustainable development of poplar wood farming
in Iran by pair comparisons method

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 subindicators.
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