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مدل تصمیم گیری چند معیاره برای تعیین محصول بهینه و شناسایی بازارهای هدف بر مبنای گونه
های صنوبر ،توسکا و کاج تدا

چکیده
بيست و هفت درصد از جنگل هاي استان گيالن با مساحت حدود  150هزار
هكتار تحت پوشش شركت سهامي جنگل شفارود است كه تاكنون در
چارچوب  73طرح جنگلداري از آن بهره برداري شده است .از طرفي با توجه
به شرايط اكولوژيكي منطقه ،گونه هاي قابل كاشت ،ظرفيت و توانايي شركت
جنگل شفارود ،سه گونه صنوبر ،توسكا و كاج تدا جهت تعيين محصول
بهينه ،شناسايي بازارهاي هدف و درنهايت اولويت بندي جهت سرمايه گذاري
آتي به منظو ر طرح هاي زراعت چوب و مديريت پايدار جنگل مورد بررسي
قرار گرفت .براي اين منظور پس از مطالعات و بررسي پژوهش هاي انجام
شده و مصاحبه با كارشناسان متخصص ،شاخص هاي موثر برروي تعيين
محصول بهينه و بازارهاي هدف به  6گروه اصلي و  49زير شاخص تقسيم
شدند .درجه اهميت شاخص ها و زير شاخص ها پس از اخذ آراي كارشناسان
با بكارگيري فرآيند تحليل سلسله مراتبي تعيين شد .نتايج نشان داد كه گونه
هاي كاج تدا ( ،)0/470توسكا ( )0/299و صنوبر ( )0/230به ترتيب داراي
بيشترين اهميت مي باشند و بر اين اساس جهت زراعت چوب و ساير طرح
هاي جنگلداري پيشنهاد مي شوند .در ميان شاخص هاي سطح اصلي
(صنايع مصرف كننده چوب) ،صنايع خمير و كاغذ ،مبلمان ،فرآوردههاي
چوبي ،ساختمان ،لوازم و ابزار و حمل و نقل به ترتيب داراي باالترين ارزش
وزني بودند .از ميان زير شاخص ها (محصوالت) دستمال كاغذي نسبت به
ساير محصوالت داراي باالترين اولويت بوده و پس از آن مبلمان اداري،
راحتي و استيل و نيمه استيل به ترتيب باالترين اولويت ها را به خود
اختصاص دادند.
واژگان کلیدي :تحلیل سلسله مراتبی ،صنوبر ،توسکا ،کاج تداا ،محودو بهینده و
بازار هاف.
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مقدمه
بر طبق گزارش مركزز آمزار ايزران حزدود  226واحزد
توليد صنعتي مبلمان بزا اشزتاال حزدود  10هززار نفزر در
كشور وجود دارد و همچنين ،تعداد  46700واحزد رسزمي
در زمينه صنايع چوب مشاول فعاليزت مزي باشزند .تزوان
بالقوه باالي اين تعداد واحد توليدي در جذب نيزروي كزار،
افزايش توليد و درنهايت توسعه صادرات مي تواند محزر
بسيار خوبي براي صنايع وابسته و مرتبط با آن نظير چوب
بري ،توليد تخته خرده چوب ،چسب سزازي ،توليزد تختزه
فيبر ،روكش و تخته اليه ،يراق آالت سازي و  ...باشزد امزا
به دليل اينكزه ايزن محصزوالت عمزدتاً توسزط واحزدهاي
صنفي كوچک مقياس توليد مزي شزوند و تعزداد كمتزري
واحد صنعتي در ايزن عرصزه حضزور دارنزد از ايزن رو بزا
مشكالتي چنزد از قبيزل :بزازار فزروش ،نقزدينگي ناكزافي،
تأمين مواد اوليه ،تحقيقات بازاريابي و عزدم وجزود نيزروي
انساني ماهر و متخصص مواجه هستند [.]1
بر اساس مطالعات انجام شده ،مواد اوليه مناسب و
مرغوب يكي از مهمترين عوامل براي صنعت چوب است.
امروزه بيشتر شركت هاي صنعتي بزرگ بيش از نيمي از
منافع مالي خود را بر روي خريد مواد اوليه و قطعات مورد
نياز سرمايه گذاري كرده و اين سهم سرمايه گذاري
سازمان ها را به سمت كوچک سازي و توجه بيشتر به
منبع يابي بيروني سوق داده است .از طرفي به منظور
كسب مزاياي رقابتي ،سازمان ها مي بايست موفقيت ها و
قابليت هاي درون سازماني خود را از طريق انتخاب تامين
كنندگان مناسب بهبود بخشند .انتخاب تامين كنندگان
شايسته به عنوان يک مسئله مهم در مديريت سازمان هاي
تجاري مدرن مطرح مي باشد .در يک تقسيم بندي كلي،
ورودي هاي هر سازمان را مي توان به دو دسته كلي
تقسيم كرد)1 :ورودي هاي ضروري اما غير استراتژيک
)2ورودي هاي استراتژيک .ورودي هاي استراتژيک به
ورودي هاي با ارزش بااليي اطالق مي شوند كه شايستگي
هاي پايه اي شركت خريدار را رقم زده و در متنوع سازي
محصوالت آن شركت نقش بالقوه اي ايفا مي كنند .در
مقابل ورودي هاي ضروري اما غير استراتژيک ،به ورودي
هايي اطالق مي شوند كه مشخصه ي مهمي در خلق تمايز
در محصوالت نهايي خريدار به شمار نمي روند [ .]2در
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شركت هاي صنايع چوب ورودي چوب مرغوب و مناسب
(از لحاظ كيفيت و قيمت) در هر دو دسته ي ورودي
ضروري و استراتژيک قرار مي گيرد و در ساير صنايعي كه
چوب به عنوان يكي از مواد اوليه محصوالت آنها مورد نياز
است ،در يک يا هر دو دسته قرار مي گيرد .با توجه به
جايگاه و اهميت ماده اوليه در صنايع ،شناسايي و انتخاب
بهترين گزينه از اهميت ويژه اي برخوردار است كه اين
مهم از طريق فرآيندي كارآمد قابل دستيابي است .اين
فرآيند نيازمند استفاده از روشي علمي ،استاندارد و قابل
اعتماد است كه بر پايه ي آن تصميم گيري هاي كالن
شركت ها و سازمان ها صورت گيرد .بر اين اساس روش
هاي متعدي بنا نهاده شدند كه از جمله مهمترين و
پركاربرد ترين روش ها مي توان به روش تحليل سلسله
مراتبي )AHP( 1و روش تحليل شبكه اي )ANP( 2اشاره
نمود كه هر دو روش توسط توماس ال ساعتي مطرح
گرديده است.
 Samaniو  )2010( Delavarبه مقايسه نتايج حاصل
از دو روش فوق پرداختند و گزارش كردند كه با فرض
اينكه عناصر مورد بررسي مستقل از هم باشند ،بين دو
روش تفاوت خاصي مشاهده نشده و اكثر نتايج آنها با هم
تطابق دارد .آنان همچنين بيان داشتند كه مزيت برجسته
روش  ANPنسبت به  AHPدر اين است كه مي توان با
استفاده از روش  ،ANPبدون تعامل با خبرگان (مطالعه
ميداني) و تنها با تكيه بر منابع كتابخانه اي به اولويت
بندي داده ها پرداخت [.]3
 )2010( Mohebiبا بررسي شاخص هاي موثر در
توسعه پايدار صنعت مبلمان به روش فرايند تحليل سلسله
مراتبي به اين نتيجه رسيد كه زير شاخص هاي افزايش
ثبات اقتصادي در كشور ،توسعه خوشه هاي صنعتي
مبلمان ،تنظيم تعرفه واردات مبلمان و مصنوعات چوبي،
شناسايي بازارهاي هدف ،تقويت اتحاديه هاي تخصصي ،و
ايجاد محيط رقابتي به ترتيب باالتر ين اولويت ها را در
توسعه پايدار مبلمان دارند و همچنين گزينه اصالح
ساختار قوانين و مقررات را به عنوان بهترين گزينه ،و
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شاخص مواد و محصول را به عنوان حساس ترين شاخص
معرفي كرد [.]4
 Gokayو همكاران ( )2007طي تحقيقي با طراحي
پرسشنامه اي درباره وضعيت توليدكنندگان مبل و كابينت
در كشور تركيه بيان كردند كه يكي از دغدغه هاي اصلي
اين صنايع ،هزينه گزاف خريد مواد اوليه با كيفيت،
موجودي ناكافي مواد با كيفيت  ،هزينه هاي باالي توليد
محصوالت و درنتيجه معضل بازاريابي چنين محصوالت
گران است كه سبب مي گردد در مقابل محصوالت مشابه
خارجي قدرت رقابت پذيري خود را از دست بدهند [.]5
 Mohebiو همكاران ( )2010در مطالعه اي به منظور
رتبه بندي شاخص هاي موثر در توسعه پايدار صنعت
مبلمان چوبي ،زير شاخص تنظيم تعرفه واردات مبلمان و
مصنوعات چوبي با هدف رقابت پذير كردن محصوالت
مشابه داخلي با انواع خارجي را به عنوان يكي از برترين
شاخص ها معرفي كردند [.]6
 Ratnasingamو  )2005( Lorasبا مطالعه صادرات
مبلمان چوبي در آسيا به روش ميداني و كتابخانه اي به
اين نتيجه رسيدند كه شاخص هاي آزادسازي اقتصادي،
فضاي رقابتي ،افزايش فعاليت هاي تحقيق و توسعه ،تأمين
نيروي كار متخصص و افزايش ارزش افزوده محصوالت از
طريق بازاريابي و طراحي ،از عواملي هستند كه باعث
توسعه و پايداري هر چه بيشتر اين صنعت در آينده
خواهند شد .اين محققان همچنين گزارش كردند كه يكي
از عوامل اصلي در توسعه صادرات مبلمان تايوان ،با وجود
افزايش روزافزون هزينه هاي مواد اوليه و نيروي كار،
ساختار متفاوت توليد ،يعني وجود خوشه هاي صنعتي
مبلمان است [.]7
 Alizadehو همكاران ( )2014طي تحقيقي بر روي
شاخص هاي موثر بر توسعه صادرات صنعت مبلمان چوبي
با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي به اين نتيجه
رسيدند كه شاخص هاي مواد و محصول و اقتصاد و بازار
در سطح اصلي داراي باالترين ارزش وزني مي باشند .از
بين  48زير شاخص نيز ،زير شاخص هاي عرضه پايدار
مواد اوليه ،توسعه بازاريابي راهبردي ،تأمين منابع پولي
ارزان قيمت و كم بهره ،به ترتيب باالترين اولويت را
داشتند [.]8
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 Ghorbani-Vagheieeو  )2008( Aziziنحوه تامين
ماده اوليه كارخانه چوب و كاغذ ايران (چوكا) را با استفاده
از تكنيک تحليل سلسله مراتبي بررسي نمودند .براساس
نتايج آنها ،درحال حاضر و در شرايط فعلي (دانش ،فناوري،
مهارت نيروي انساني و  ،)...واردات ،مناسب ترين گزينه
تامين به موقع ،كافي و ارزان مواد اوليه است [.]9
بنابر گزارش اتحاديه صادركنندگان مبلمان منزل و
اداري ( )2009باال بودن تعرفه واردات مواد اوليه صنعت
مبلمان و دكوراسيون موجب افزايش قيمت تمام شده
توليدات اين صنعت شده است و عالوه بر كاهش قدرت
خريد مصرف كنندگان داخلي ،قدرت رقابت صادركنندگان
را نيز در بازارهاي جهاني كاهش داده است .بنابراين ،براي
رشد و پويايي اين صنعت و حضور موفق صنعتگران،
توليدكنندگان و صادركنندگان در سطوح مختلف داخلي و
خارجي بايد تعرفه واردات مواد اوليه كاهش يافته و مواد
ارزان و با كيفيت مناسب در اختيار آنان قرار گيرد [.]10
همانطور كه از مرور تحقيقات گذشته نمايان است،
تامين ماده اوليه مناسب (به ويژه از لحاظ كيفيت و قيمت)
همواره جزء اولويت هاي صنايع مختلف و به خصوص
صنايع چوب و كاغذ بوده است .از طرفي با توجه به
محدوديت منابع چوبي و همچنين قوانين مربوط به
حفاظت و برداشت از جنگل هاي طبيعي ،مي توان از
زراعت چوب و استفاده از منابع غير چوبي به عنوان
جايگزيني مناسب براي كمبود منابع جنگلي ياد كرد .با در
نظر گرفتن موقعيت جارافيايي و شرايط آب و هوايي
مناطق تحت پوشش شركت جنگل شفارود ،گونه هاي
مختلفي براي زراعت چوب انتخاب و كشت شده اند كه از
لحاظ ويژگي هاي متعددي نظير سازگاري با محيط كشت
(زمين هاي جلگه اي) ،سريع الرشد و  ...سه گونه صنوبر،
توسكا و كاج تدا انتخاب شدند تا عالوه بر موارد اشاره
شده ،جنبه هاي اقتصادي اين گونه ها نيز در قالب تحقيق
حاضر بررسي شود .اين پژوهش قصد دارد تا با استفاده از
روشي علمي و استاندارد به شناسايي و اولويت بندي
محصوالت و صنايعي بپردازد كه از چوب هاي صنوبر،
توسكا و كاج تدا به عنوان مواد اوليه استفاده مي كنند و
در نهايت با مشخص نمودن گونه مناسب جهت كاربرد در
صنايع و محصوالت بررسي شده ،به بهينه سازي توليدات

مدل تصميمگيري چند معياره براي تعيين محصول بهينه و شناسايي ...

192

چوب و طرح هاي جنگلداري شركت شفارود بر پايه نياز
بازار كه حاصل اين تحقيق خواهد بود ،منجر شود.

مواد و روش ها
تحقيق حاضر از حيث روش ،تحقيق پيمايشي و بر
مبناي هدف ،از نوع كاربردي است .همچنين از آنجايي كه
جامعه آماري خاصي را مطالعه مي كند در زمره مطالعات
موردي محسوب مي شود .بر اين اساس جامعه آماري از دو
بخش عمده تشكيل شد ،بخش نخست اشخاصي كه
آگاهي كامل از انواع محصوالت چوبي و اطالعات الزم در
زمينه ويژگي هاي گونه هاي مورد مطالعه را داشته باشند
كه عموما شامل اعضاي هيئت علمي و اساتيد دانشگاه مي
شوند .بخش دوم ،صاحبان صنايع و كارخانجات بزرگ و
نزديک به مناطق تحت پوشش شركت شفارود جهت
تامين بيشتر و دسترسي احتمالي آسان تر به توليدات
شركت شفارود نظير شركت هاي مستقر در استان هاي
گيالن ،مازندران و تهران كه از آن جمله مي توان به
شركت هاي چوب و كاغذ ايران و مازندان و سيماچوب
اشاره كرد .در اين تحقيق از روش تصميم گيري گروهي
تحليل سلسله مراتبي به شرح زير ،جهت رتبه بندي
معيارها استفاده شده است.
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
فرآيند تحليل سلسله مراتبي اولين بار توسط
( )1980ابداع گرديد و در تصميم گيري هايي با شاخص
هاي كمي و كيفي مورد استفاده قرار گرفت [ .]11مدلي
انعطاف پذير است كه افراد و گروه ها با آن ايده هايشان را
شكل مي دهند ،مسائل را با ارائه فرضيه هاي مناسب
تعريف مي كنند و جواب مطلوب خود را بدست مي آورند.
يكي از مزاياي مهم روش تحليل سلسله مراتبي استفاده از
آن در تصميم گيري گروهي است .به طوري كه مي توان
براساس معيارها و گزينه هاي موثر در تصميم گيري گزينه
مناسب تر را انتخاب نمود .اين مدل از نگاه فني ،يكي از
جامع ترين سامانه هاي طراحي شده براي شاخه تصميم
گيري با معيارهاي چندگانه كمي و كيفي است كه امكان
فرموله كردن مسئله را به شيوه سلسله مراتبي مي دهد.
اين فرآيند گزينه هاي مختلف را در تصميم گيري دخالت
Saaty

داده و امكان تحليل حساسيت روي معيارها و زير معيارها
را نيز دارا است .عالوه بر اين ،بر مبناي مقايسه زوجي بنا
شده است كه قضاوت و محاسبات را تسهيل مي كند.
اجراي اين فن از سه مرحله ساختن سلسله مراتب،
محاسبه وزن و بررسي سازگاري سيستم تشكيل شده
است .از فرآيند تحليل سلسله مراتبي براي رتبه بندي،
انتخاب ،ارزيابي و الگوسازي گزينه هاي متفاوت در تصميم
گيري ها استفاده مي شود.
شناسایی معیارها و زیرمعیارهای تاثیرگذار
به طور كلي در هر فرآيند تصميم گيري و اولويت
بندي ،تعيين و تعريف معيارها و معيارهاي ارزيابي يكي از
مراحل اجتناب ناپذير تلقي مي شود زيرا كارايي و
اثربخشي ساير مراحل و صحت و پذيرش نتايج به ميزان
قابل توجهي تحت تاثير معيارهاي ارزيابي قرار دارد .از اين
رو ضمن حفظ جايگاه و اهميت كليه مراحل اولويت بندي،
تعيين و تعريف معيارها به عنوان سنگ بناي زيرين و اوليه
محسوب مي شود .لذا در اين خصوص بايد نگرشي جامع
تمام ابعاد و مالحظات مدنظر قرار گيرد .به عبارت ديگر
يكي از مشكالتي كه ممكن است در اين مرحله ايجاد شود
توجه يک جانبه به بخشي از ابعاد و مالحظات و ناديده
انگاشتن ساير ابعاد است .به منظور پرهيز از اين مشكل
بايد در تعريف معيارها و زيرمعيارها از افراد خبره،
كارشناس و آگاه به مسئله تصميم گيري استفاده كرد و
همچنين قبل از نهايي كردن ،آنها را مورد بازبيني قرارداد.
جهت شناسايي معيارها مي توان از شيوه هاي مختلف
استفاده نمود كه عمده ترين آنها عبارت اند از انجام
مطالعات تطبيقي و مصاحبه با خبرگان و صاحب نظران.
در اين مطالعه نيز با انجام مطالعات كتابخانه اي و
پيمايشي ،فهرستي اوليه از معيارها و زيرمعيارها تهيه و با
نظرسنجي از خبرگان و كارشناسان 49 ،مورد از آنها
انتخاب گرديد كه در ادامه به اختصار توضيح داده مي
شوند:
 لوازم و ابزار :وسايل گوناگوني وجود دارند كه درساخت آنها از چوب استفاده مي شود و يا به طور معمول
مبتني بر چوب هستند كه در اين بررسي نيز به تعدادي از
مهمترين ترين آنها از جمله لوازم ورزشي ،لوازم موسيقي،
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لوازم آ شپزخانه ،نوشت افزار و لوازم و ابزار هنري پرداخته
شده است.
 حمل و نقل :در دنياي امروز ،صنعت حمل و نقل وبه طور مشخص بسته بندي از جايگاه ويژه اي برخوردار
است .محصوالت و خدمات بسيار گسترده اي در صنعت
حمل و نقل وجود دارد ،اما در اين مطالعه آن دسته از آنها
كه بر پايه چوب هستند و يا به طور ويژه اي به چوب
وابسته اند مورد بررسي قرار گرفت كه عبارت اند از :پالت،
صنايع دريايي ،تراورس ،بسته بندي (مشخصا به صورت
چوبي نظير جعبه هاي چوبي) ،جعبه ميوه و جعبه مهمات.
 مبلمان :اهميت صنعت مبلمان در ايران ،بيش ازساير بخشهاي صنايع چوب است ،چرا كه به تنهايي 80
درصد كل مراكز توليدي 4 ،درصد نيروي كار و  72درصد
ارزش افزوده كل صنايع چوب كشور را به خود اختصاص
داده است [ .]12از آنجايي كه تنوع در زمينه مبلمان
بسيار است ،در اين تحقيق مهمترين آنها شامل مبلمان
اداري ،راحتي ،استيل و نيمه استيل و مبلمان كود به
همراه ساير تجهيزات مرتبط با صنعت مبلمان نظير
سرويس خواب و ميز ،صندلي و كمد تحت عنوان
زيرمعيارهاي مبلمان بررسي شدند.
 ساختمان :تهيه پناهگاه با استفاده از چوب هموارهيكي از كاربردهاي اين ماده طبيعي بوده و در طي ساليان
متمادي پيشرفت هاي قابل توجهي نيز داشته و امروزه
چوب تقريا در تمامي اجزاي يک ساختمان كاربردپذير
است اما چوب به طور صنعتي و مدرن در اروپا از ابتداي
قرن  20و در زمينه ساختمانها و پلهاي چوبي استفاده
شد و به دليل مقاومت مناسب ،وزن كم و قابليت جذب
انرژي مناسب ،پلهاي متعددي ساخته شده است و اين
فعاليتها در سالهاي اخير همچنان در حال افزايش است
[ .]13در اين پژوهش زيرمعيارهايي نظير كفپوش ،ديوار
پوش ،درب و پنجره ،كابينت آشپزخانه ،نماي ساختمان و
پارتيشن در قالب زيرمعيارهاي ساختمان بررسي شدند.
 فرآوردههاي چوبي :كشور ما تا حد بسيار زياديهمواره وارد كننده چوب و فرآوردههاي آن محسوب
ميگردد .جمع كل واردات چوب آالت خام در شش ماه
اول سال  1393مقدار  136927تن به ارزش 76224733
دالر بوده است كه از اين مقدار واردات  96درصد به
صورت الوار بوده است [ .]14بر اين اساس فرآوررده هاي
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چوبي يكي از مهمترين بخش هاي مصرف كننده چوب را
تشكيل مي دهند و شامل محصوالت بسياري مي گردند
كه در اين بررسي به سه گروه عمده نظير چوب ماسيو
(تخته ،الوار و تير) ،فرآورده هاي چوبي (روكش ،تخته اليه
و تخته اليه متقاطع يا  )CLTو اوراق فشرده (تخته خرده
چوب ،تخته فيبر دانسيته متوسط يا  ،MDFتخته فيبر،
چوب پالستيک و چوب سيمان) پرداخته شد.
 خمير و كاغذ :صنايع توليد خمير و كاغذ ،با هدفتامين محصوالت كاغذي كه يكي از نيازهاي حياتي و
اساسي جوامع بشري است ،در توسعه فرهنگي ،اجتماعي و
اقتصادي ملتها ،نقش با اهميت و ويژه اي ايفا مينمايند.
ميزان مصرف فرآورده هاي خمير و كاغذ در ساليان اخير
رشد محسوسي داشته است .در ايران ،بنابر داليلي از قبيل
تعداد كم كارخانجات توليد كننده و سرمايه گذاري
نامناسب انجام شده در طي سال هاي گذشته ،حجم عمده
اي از نياز بازار براي بسياري از محصوالت كاغذي از طريق
واردات تامين شده .بنابراين ،هر گونه افزايش در ميزان
مصرف ،باعث ازدياد تقاضا براي واردات اين گونه
محصوالت مي گردد .به عنوان مثال در طي ساليان اخير
فقط  12/8درصد از مصرف كاغذ چاپ و تحرير از طريق
دو كارخانه موجود (چوب و كاغذ مازندران و پارس) تامين
شده و بقيه از طريق واردات تامين گرديده است [.]15
زيرمعيارهاي بررسي شده در اين بخش را انواع كاغذ چاپ
و تحرير (تحرير ،فتوكپي ،گالسه ،كرافت و روزنامه)،
كاغذهاي بهداشتي (دستمال كاغذي ،دستمال توالت و
دستمال حولهاي) و كارتن و مقوا تشكيل مي دهند.
طراحی سلسله مراتبی درخت تصمیم گیری
پس از شناسايي معيارها ،بايد يک درخت سلسله
مراتب مناسب كه بيان كننده مسئله مورد مطالعه است،
فراهم شود .با توجه به مسئله تحت بررسي ،ساختار سلسله
مراتبي سطوح متعددي شامل هدف ،معيارها (صنايع)،
زيرمعيارها (محصوالت) و گزينه ها دارد .در واقع هدف از
ترسيم سلسله مراتب اين است كه مي توان با تجزيه
مسائل مشكل و پيچيده به عناصر جزئي كه به صورت
سلسله مراتبي به هم مرتبط هستند ،آنها را به شكلي ساده
كه با ذهن و طبيعت انسان مطابقت داشته باشد تبديل
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كرد .بر همين اساس تعداد  49معيار شناسايي شده و
تاثيرگذار در مورد شناسايي محصول بهينه و بازار هدف
گونه هاي چوبي مورد مطالعه مطابق شكل  1در  6گروه

اصلي شامل صنايع خمير و كاغذ ،مبلمان ،فرآوردههاي
چوبي ،ساختمان ،لوازم و ابزار و حمل و نقل دسته بندي
شدند.

شکل  -1ساختار سلسله مراتبی معیارها (صنایع) و زیر معیارها (محصوالت) جهت شناسایی و اولویت بندی محصول بهینه

طراحی پرسشنامه جهت تعیین ارزش وزنی
معیارها و زیرمعیارها
براي تعيين وزن و ضريب اهميت معيارها و
زيرمعيارها ،چند روش وجود دارد كه معمول ترين آنها
مقايسه دو به دويي آنها نسبت به يكديگر است .در اين
روش به قضاوت هاي ذهني با توجه به اهميت هر متايير،
مقادير عددي اختصاص داده مي شود و بدين ترتيب
متايرهايي كه بيشترين اهميت را دارند ،مشخص مي
شوند .به عبارت ديگر ،ترتيب اولويت متايرها تعيين مي

شود .براي اين كار مي توان از روش استاندارد ارائه شده
توسط  Saatyاستفاده كرد كه مطابق جدول  1به هر
مقايسه زوجي از  1تا  ،9يک عدد نسبت داده مي شود .در
اين تحقيق ،پرسشنامه اي با  44جدول مقايسه زوجي
( 43جدول براي مقايسه زيرمعيارها در زيرگروه هاي
مربوطه و يک جدول نيز براي مقايسه زوجي معيارهاي
اصلي) طراحي و پس از ارائه توضيحات الزم بين جامعه
آماري توزيع گرديد.

جدول  – 1مقایسه  9کمیتی  Saatyبرای مقایسه زوجی معیارها
ترجيحات

مقدار عددي
1
3
5
7

ترجيح يكسان
كمي مرجح
ترجيح بيشتر
ترجيح خيلي بيشتر

9
2و4و6و8

ال مرجح
كام ً
ترجيحات بين فواصل فوق

Equally preference
Moderately preference
Strongly preference
Very Strongly preference
Extremely preference

-
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روش نمونه گیری و انتخاب جامعه آماری مورد
نظر
در اين تحقيق از روش نمونه گيري تعمدي 1كه يكي
از روش هاي نمونه گيري غير احتمالي است ،استفاده شد.
در اين روش انتخاب افراد به عنوان مصداق طبقه يا مقوله
اي از موارد كه مورد نظر محققين است صورت مي گيرد.
جامعه آماري مورد نظر متشكل از افراد متخصصي بود كه
با توجه به سطح تحصيالت و تجربه كاري كه داشتند از
توان و دانش كافي براي وزن دهي به معيارها برخوردار
بودند .اين جامعه آماري شامل  25نفر از اساتيد
دانشگاهي ،كارشناسان و صاحب نظران صنايع چوب و
كاغذ كه شامل  13تن از اعضاي هيئت علمي دانشگاه
تهران ،سازمان جنگلها مراتع و آبخيزداري كشور و
دانشگاه آزاد اسالمي و همچنين دبير اتحاديه
توليدكنندگان و صادركنندگان مبلمان ايران به همراه 11
تن از فعالين شركت هاي چوب و كاغذ (مدير عامل ،مدير
فرش ،مدير تحقيق و توسعه و توليد كنندگان) بود.
اجرای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

معيارها و زيرمعيارها را به عنوان خروجي در دسترس قرار
داد [ 16و  ]17كه فرمول آن عبارت است از:
 :قضاوت جمعيa12 = (a121  a122  …  a12N)1/n
وزن گزينه نسبت ( بهازاي هر معيار = وزن نهايي هر گزينه
)وزن آن معيار  به آن معيار
تحلیل حساسیت
از آنجايي كه قضاوت هاي مختلفي در مورد مقايسات
درجه هاي اهميت معيار ها و زير معيار هاي آن ها صورت
مي گيرد .بنابراين بررسي حساسيت رتبه بندي گزينه ها
نسبت به تاييرات وزن معيارها ،امري ضروري و الزم است.
تحليل حساسيت از گره هدف ،حساسيت گزينه ها را نسبت
به معيارهاي موجود در زير هدف نشان خواهد داد .در واقع
با افزايش يا كاهش وزن يكي از معيار هاي نام برده شده
تاييرات در اولويت بندي گزينه ها بررسي مي شود كه اين
موضوع جهت كارساز واقع شدن راهكارها در شرايط مختلف
مي بايست مورد توجه قرار گيرد.

نتایج و بحث

نرم افزارهاي متعددي جهت اجراي مراحل مختلف
روش تحليل سلسله مراتبي وجود دارد كه يكي از آنها نرم
افزار  Expert Choiceاست .اين نرم افزار داراي امكانات
گسترده اي جهت اخذ ماتريس هاي مقايسات زوجي افراد
و سپس تلفيق ماتريس هاي افراد گوناگون و تبديل آنها به
يک ماتريس واحد است كه از طريق ميانگين هندسي تک
تک عناصر ماتريس هاي افراد ،به دست مي آيد .پس از
تكميل و جمع آوري پرسشنامه ها ،ماتريس هاي مقايسات
زوجي پرسشنامه هر شخص ،به صورت انفرادي وارد نرم
افزار شد .پس از آن كه آخرين پرسشنامه وارد نرم افزار
شد ،نرخ ناسازگاري آن بررسي گرديد .مطابق نظر Saaty
چنانچه نرخ سازگاري كمتر از ده درصد باشد ،مي توان
سازگاري مقايسات را پذيرفت ،در غير اين صورت نرم افزار
كاربر را با اخطار ناسازگاري مواجه مي كند و بايد مقايسات
مجدداً انجام گيرد .در ادامه نرم افزار براي هركدام از
جداول ماتريس ،يک ماتريس تلفيقي كه امتيازات تمام
افراد در آن قرار داشت ايجاد كرد و در نهايت رتبه بندي
Purposive sampling

195

1

اولویت بندی گونههای صنوبر ،توسکا و کاج تدا
شكل  2اولويت بندي سه گونه توسكا ،صنوبر و كاج
تدا را براساس خروجي تحليل سلسله مراتبي و نظرات
اساتيد ،كارشناسان و صاحب نظران حوزه چوب و كاغذ
نمايش مي دهد .با توجه به شكل  2در مجموع كاج تدا با
ميانگين وزني  0/470بيشترين اهميت را از ديدگاه پرسش
شوندگان داشت و پس از آن ،توسكا و صنوبر با ميانگين
وزني  0/299و  0/230بيشترين اولويت را در زمينه
انتخاب گونه چوبي داشتند .كاج تدا با نام علمي Pinus
 teda L.از خانواده  Pinaceaeو در آمريكا به Loblolly-
 pineمعروف مي باشد .اين گونه يكي از درختان جنگلي
چوبده آمريكاي شمالي بوده و بلندي تنه آن در رويشگاه
طبيعي اش به بيش از  30متر و قطر تنه آن به حدود 80
سانتي متر مي رسد .اين كاج بيشتر در اراضي مرطوب مي
رويد و براي شمال ايران بسيار مناسب است .چوب آن
صمغ دار ،محكم ،نسبتا سخت  ،به رنگ زرد متمايل به
قهوه اي ،با كيفيت خوب و بادوام و مناسب براي قسمت
هاي داخلي ساختمان است .اكثر پرسش شوندگان ضمن
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تكميل سواالت پرسشنامه و در خالل مصاحبه حضوري
عواملي نظير مقاومت بيشتر ،ابزار خوري بهتر و البته
داشتن نقش و نگار مطلوب تر كاج تدا را به عنوان داليل
ارجعيت اين گونه نسبت به توسكا و صنوبر در تصميم
گيري هاي خويش بيان كردند .البته به نكات منفي كاج

تدا از قبيل وجود مواد صماي و رزيني نيز اشاره اي
داشتند كه در محصوالت مرتيط با صنعت مبلمان
مشكالت بيشتري را نسبت به صنايع خمير و كاغذ كه
امكان كنترل و حذف اين تركيبات را دارا مي باشد ،پديد
مي آورد.

شکل  -2میانگین هندسی ماتریس مقایسه زوجی نسبت به نوع گونه چوبی

اولویت بندی معیارها و زیرمعیارها
شكل  3ميانگين هندسي ماتريس مقايسه زوجي
نسبت به سطح اصلي (صنايع عمده استفاده كننده از
چوب) را نشان مي دهد .بر اين اساس صنعت خمير و
كاغذ با باالترين ارزش وزني ( ،)0/281برتري چشمگيري
نسبت به ساير صنايع داشت كه بيانگر اهمين باالي آن
جهت سرمايه گذاري و برنامه ريزي به عنوان بازار هدف
براي گونه هاي بررسي شده در اين تحقيق به ويژه كاج تدا
است .بر اساس نتايج اين تحقيق و در ميان محصوالت
زيرمجموعه صنايع خمير و كاغذ ،دستمال كاغذي و كاغذ
تحرير مناسب ترين محصوالت براي استفاده از گونه هاي
مورد مطالعه معرفي شدند .عدم توجه كافي به توليد
دستمال كاغذي ،كشور ما را به يک وارد كننده در اين
زمينه تبديل نموده و شركت هاي موجود در اين زمينه را

به واردات تيشو ،برش و بسته بندي سوق داده است.
همانطور كه قبال اشاره شد ،صنعت خمير و كاغذ با در
اختيار داشتن حدود  2درصد از تجارت جهاني و 2/5
درصد از توليد صنعتي جهان ،مناسب ترين بازار جهت
سرمايه گذاري و پر مصرف ترين صنعت براي توليدات
چوبي است كه نتايج اين پژوهش نيز اين مهم را تاييد
نمود.
صنايع مبلمان و فرآورده هاي چوبي با فاصله نزديكي
نسبت به يكديگر و به ترتيب با ميانگين وزني  0/235و
 0/222پس از صنعت خمير و كاغذ در اولويت هاي بعدي
قرار گرفتند .به طور كلي صنعت مبلمان در ايران نسبت به
صنعت خمير و كاغذ از جايگاه باالتري از لحاظ حجم
توليدات و سهم بازار در اختيار دارد اما در اين پژوهش
پس از صنعت چوب و كاغذ رتبه دوم را به خود اختصاص
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داده است كه دليل اين امر ،انجام شدن پژوهش حاضر
برمبناي گونه هاي صنوبر ،توسكا و كاج تدا مي باشد كه
نسبت به گونه هايي نظير راش ،ممرز ،نراد ،گردو و  ...در
ساخت مبلمان كاربرد كمتري دارند .از ديد مشاركت
كنندگان در اين تحقيق ،ساير بخش ها نظير ساختمان
( ،)0/144لوازم و ابزار ( )0/060و حمل و نقل ( )0/056به
ترتيب در جايگاه هاي بعدي به جهت اهميت و از نظر
كاربرد گونه هاي مورد مطالعه قرار گرفتند .صنعت مبلمان
چوبي به دليل اينكه يک صنعت كاربري بوده و در گستره
وسيعي از توليد از كارگاه هاي كوچک تا واحدهاي صنعتي
بزرگ فعاليت مي نمايد ،در صورت داشتن شرايط الزم،
مي تواند نقش بسزايي در رشد اقتصادي ،اشتاال زايي و
توسعه بازارهاي صادراتي داشته باشد .صنعت مبلمان در
ايران برخالف خمير و كاغذ ،توانسته است رشد مطلوب
تري داشته باشد و حداقل در زمينه توليد انواع مبلمان
خانگي ،اداري و  ...پاسخگوي نياز كشور باشد و حتي در
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برخي موارد به صادر كننده اين محصوالت نيز تبديل شود.
در سطح جهاني ،تجارت جهاني صنعت مبلمان بنا به
داليلي از قبيل نوآوري در زمينه هاي بسته بندي و حمل
و نقل محصوالت نهايي به صورت قطعات مجزا و كاهش
موانع تجاري در طي دهه هاي گذشته رشد چشمگيري
داشته است ،به طوريكه داد و ستد بين المللي در رابطه با
محصوالت مختلف اين صنعت حتي رشد به مراتب بارزتر
از توليد آنها داشته است[ .]18آمارها نشان مي دهد كه
تجارت جهاني مبلمان از  42ميليارد دالر در سال 1997
به بيش از  97ميليارد دالر در سال  2007رسيده [ ]18و
اين افزايش در طي ساليان اخير نيز ادامه داشته است .به
نحوي كه بر اساس آمار منتشر شده در بهار  1397توسط
سازمان توسعه تجارت ايران ،صادرات جهاني مبلمان در
سال هاي  2016و  2017به ترتيب به بيش از  160و
 172ميليارد دالر رسيده است.

شکل  -3میانگین هندسی ماتریس مقایسه زوجی نسبت به سطح اصلی (صنایع عمده استفاده کننده از چوب)

شكل  4نمايانگر نتايج فرآيند تحليل سلسله مراتبي در
خصوص شناسايي محصول بهينه براساس ميانگين
هندسي ماتريس مقايسات زوجي شركت كنندگان در اين
پژوهش است .از ميان  43محصول جهت شناسايي

محصول بهينه براي گونه هاي مورد بررسي در اين تحقيق،
دستمال كاغذي با ميانگين وزني  0/078به عنوان با
اهميت ترين محصول نسبت به ساير محصوالت شناخته
شد (شكل  .)4از آنجايي كه بر اساس شكل  ،3صنعت
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خمير و كاغذ باالترين رتبه را در بين صنايع بدست آورد،
انتظار برگزيده شدن يكي از محصوالت زير مجموعه اين

صنعت به عنوان با اهميت ترين محصول توسط نتايج
نمايش يافته در شكل  4تاييد شد.

شکل  -4اولویت بندی نهایی  43محصول شناسایی شده مصرف کننده چوب
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همانطور كه شكل  4نشان مي دهد ،مبلمان اداري،
راحتي و استيل و نيمه استيل به ترتيب با ميانگين هاي
وزني  0/060 ،0/065و  0/048باالترين اولويت ها را پس
از دستمال كاغذي به خود اختصاص دادند كه هر سه اين
محصوالت مربوط به صنعت مبلمان بودند كه در رتبه
بندي صنايع نيز در رتبه دوم اولويت بندي صنايع قرار
داشت .با توجه به نتايج بدست آمده از شكل ،4كاغذ تحرير
و ميز و صندلي و كمد ميانگين وزني  0/044را به خود
اختصاص دادند كه بيانگر اهميت يكسان و در عين حال
باالي اين دو دسته محصول از ديدگاه كارشناسان و
متخصصان است .سرويس خواب ،كابيت آشپزخانه و
دستمال حولهاي به ترتيب با ميانگين هاي وزني ،0/041
 0/040و  0/038ديگر اولويت هاي محصوالت شناسايي
شده توسط فرآيند تحليل سلسله مراتبي بودند (شكل.)4
تخته فيبر دانسيته متوسط ( )MDFبا ميانگين وزني
 0/026در نيمه بااليي جدول اولويت بندي محصوالت قرار
گرفت كه در مقايسه با تخته خرده چوب يا نئوپان
( )0/013برتري دو برابري را نشان مي دهد و علت اين
اختالف قابل توجه را مي تواند مربوط به دوام بيشتر،
قابليت ابزار خوري بهتر و تنوع بيشتر (ظاهري و
ساختاري) تخته فيبردانسيته متوسط دانست .ساير
محصوالت بررسي شده در اين تحقيق با ميانگين وزني
نسبتا مشابه و اند  ،اولويت هاي بعدي رده بندي
محصوالت را به خود اختصاص دادند و لوازم ورزشي ،چوب
پالستيک و چوب سيمان نيز با كمترين اهميت از نظر
مشاركت كنندگان در اين بررسي و به تريب با ميانگين-
هاي وزني  0/005 ،0/007و  0/004در انتهاي جدول رده
بندي محصوالت قرار گرفتند (شكل  .)4با توجه به
پتانسيل باال و كاربردهاي گسترده چوب پالستيک و چوب
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سيمان در صنايع مختلف نظير مبلمان و ساختمان،
قرارگيري اين محصوالت در انتهاي جدول اولويت بندي را
مي توان به وجود كارخانجات بسيار كم و محدود در اين
زمينه و عدم استفاده فراگير اين محصوالت در ايران
مرتبط دانست.
با افزايش يا كاهش وزن هر يک از معيارهاي مؤثر در
تعيين محصول بهينه و شناسايي بازارهاي هدف گونه هاي
صنوبر ،توسكا و كاج تدا مشاهده مي شود كه تاييري در
اولويت بندي معيارهاي ديگر رخ نمي دهد و نسبت بين
آنها ثابت مي ماند اما اولويت بندي گزينهها (گونهها) در
صورت تايير وزن نسبي معيارهاي حمل و نقل و خمير و
كاغذ تايير خواهد يافته و نتايج را تحت تأثير قرار خواهد
داد .با توجه به شكلهاي  5و  ،6زماني كه وزن يكي از
معيارهاي حمل و نقل و خمير و كاغذ تايير كند ،اولويت
بندي گزينهها از كاج تدا-توسكا-صنوبر به كاج تدا-صنوبر-
توسكا تايير مي يابد ولي همچنان تاييري در ترتيب
شاخص ها رخ نمي دهد .به عبارت ديگر ،نتايج اولويت
بندي گونههاي چوبي به معيارهاي حمل و نقل و خمير و
كاغذ حساس است به نحوي كه اگر پرسش شوندگان در
آينده نظرات خود را تايير دهند و اولويت معيار حمل و
نقل را تا حدي باال ببرند كه وزن نسبي آن از  0/056فعلي
به  0/514افزايش بيابد ،رده بندي نهايي گونهها در تمام
پژوهش از كاج تدا-توسكا-صنوبر به كاج تدا-صنوبر-توسكا
تايير مي نمايد .همانند معيار حمل و نقل ،حساسيت به
تايير وزن نسبي براي معيار خمير و كاغذ نيز وجود دارد و
در صورت تايير وزن نسبي بدست آمده ( )0/281به
 ،0/572اولويت بندي گونهها به صورت كاج تدا-صنوبر-
توسكا تايير خواهد يافت.
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شکل  -5حساسیت بر اساس کارایی

شکل  -6حساسیت پویا

نتیجه گیری
تامين مواد اوليه مناسب جزء اولويت هاي صاحبان
صنايع بوده و به عنوان يكي از بزرگترين چالشهاي آنها
محسوب مي شود .از سوي ديگر با توجه به پتانسيل
زيست محيطي جنگل هاي شمال كشور در جهت بهره

برداري و توليد گونه هاي متنوع سازگار با محيط ،ضرورت
بررسي ،شناسايي و نيازسنجي صنايع و محصوالت مبتي بر
چوب به منظور برنامه ريزي و هدفمند نمودن سياست
گذاري ها و طرح هاي جنگلداري بيش از پيش احساس
شد و تحقيق حاضر به منظور دست يابي به اهداف فوق
انجام شد .از ميان  9دسته محصول شناسايي شده به
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محصوالت مبتني بر چوب داشت و اين امر ضرورت تدوين
طرح هاي جنگلداري با رويكرد افزايش توليد و زراعت كاج
تدا در مناطق تحت پوشش شركت جنگل شفارود كه
بخش وسيعي از مناطق مناسب جهت كاشت و بهره
،برداري از كاج تدا را در ناحيه هيركاني شامل مي شود
 ساير صنايع و به تبع آن محصوالت وابسته.بيان مي دارد
 محصول برتر9 به آنها اهميت كمتري را در مقايسه با
حاصل از صنايع خمير وكاغذ و مبلمان بدست آوردند كه
در اين ميان محصوالتي نظير چوب پالستيک و چوب
سيمان در انتهاي جدول اولويت بندي محصوالت قرار
.گرفتند
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 به،عنوان با اهميت ترين محصوالت مبتني بر چوب
استثناي كابينت آشپزخانه كه در زير مجموعه صنعت
 ساير محصوالت متعلق به صنايع،ساختمان قرار داشت
خمير و كاغذ و مبلمان بودند كه ضمن تاييد نتايج بدست
آمده در اين مطالعه بيانگر اهميت باالي اين صنايع و
محصوالت مربوط به آنها جهت برنامه ريزي و سرمايه
.گذاري توليد كنندگان و وارد كنندگان عمده چوب است
از طرف ديگر و با استناد به نتايج بدست آمده از فرآيند
تحليل سلسله مراتبي در اين تحقيق مشخص شد كه از
 گونه كاج تدا، صنوبر و توسكا،ميان گونه هاي كاج تدا
بيشترين اولويت را جهت استفاده صنايع و توليد كنندگان
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The model of multiple criteria decision making to determine the optimal product
and identify target markets based on poplar, alder and loblolly-pine

Abstract
27 percentage of Gilan province (North of Iran) with
approximately 150 thousand hectares is under cover of
Shafaroud Forest Company which is utilized in form of 73
forestry plans. Regarding the ecological futures of the region,
promising species and the Shafaroud's potential, three species
i.e. poplar, alder and Loblolly-pine were investigated to
determine optimal product and target markets. Finally they
were categorized for future investments on forestry plans and
sustainable forest management. For these purposes, after
review of previous studies and some interviews with experts,
effective factors on determining optimal product and target
markets were divided into 6 main categories and 49
subcategories. Sorting of categories and subcategories was
conducted by Analytical Hierarchy Process (AHP) and
according to experts comments. The result showed that
Loblolly-pine (0.470), alder (0.299) and poplar (0.230) had
more importance, respectively and accordingly they propose
for wood farming and forestry plans in this order. Among
main categories, pulp and paper, furniture, wood products,
building, accessories and tools, and transportation were sorted
according to their relative weight. In case of subcategories,
tissue was the most important product and furniture (both
office and home furniture) took place in next ranks.
Keywords: analytical hierarchy process, poplar, alder,
Loblolly-pine, optimal product and target market.
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