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چكيـده:
با توجه به هدايت منابع محدود به ســوي صنايع اولويت  دار، مطالعة مزيت کشــور در توليدات صنعتي امري ضروري است. نظر 
به  اينکه استان قم نيز با دارا بودن شرايط خاص، قطب صنايع چوبي محسوب مي شود، اولويت بندي صنايع چوبی و کاغذی اين 
اســتان امري مفيد است. رســيدن به اين هدف مستلزم طي دو مرحله است. در مرحلة اول، سلسله مراتبی از پنج شاخص   اصلی با 
عناوين زير طراحی شــد: اقتصادی و مالی، نيازهاي زيرســاختي، مواد و محصول، فنی- انسانی، و اجتماعی و فرهنگی. سپس، با 
استفاده از روش AHP وزن دهي و در ادامه رتبه  بندي صورت گرفت. در مرحلة دوم، با استفاده از روش TOPSIS و با در نظر 
گرفتن وزن شــاخص  ها، گزينه ها اولويت  بندي   شد. از بين شاخص  ها، شاخص اقتصادي و مالي با وزن 0/28 بيشترين اهميت را 
داشت. به دنبال آن، شاخص  هاي نيازهاي زيرساختي، مواد و محصول، فني و انساني و اجتماعي و فرهنگي، به  ترتيب قرار  گرفت. 
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1. مقدمه
بسيار  صنايع  جمله  از  چوب  صنايع  کشور،  سطح  در 
امکانات  و  است  صنعت  و  به صورت صنف  گسترده 
صنايع  اين  گستردگي  دارد.  فراواني  بالقوة  و  بالفعل 
به  و  می شود  شروع  جنگلداري  و  طبيعي  منابع  از 
کارخانه های بزرگي نظير تخته خرده  چوب، تخته فيبر، 
صنايع  به  نيز  نهايت  در  می رسد.  روکش  و  اليه  تخته 
چوب و مبلمان ختم مي  شود. اين طيف وسيع به همراه 
نياز روزافزون به محصوالت آن ها بيانگر اهميت باالي 

اين صنايع است. 
متعددي  مشکالت  با  کشور  کاغذ  و  چوب  صنايع 
فرسودگی  و  اوليه  مواد  کمبود  جمله  از  رو به روست، 
نامطلوب  بهره برداري  دليل  به  همچنين،  ماشين آالت. 
با  توليد محصوالتي  اتوماسيون،  از  بهره برداري  عدم  و 
کيفيت پايين براي بازار داخلي و نامناسب براي صادرات 
ادامه پيدا کرده است. لذا، تعيين اولويت  ها در  برنامه ريزي 
کالن اين صنايع از اتالف سرمايه، زمان و دوباره  کاري 
خواهد کاست. همچنين، با توجه به قابليت  هاي استان، 
مشکالت و محدوديت  هاي آن و برنامة چهارم توسعة 
استاني، تعيين اولويت  هاي سرمايه  گذاري صنايع چوب 

و کاغذ استان قم نيازمند بررسي است.

2. فرضيه
سرمايه گذاري  اولويت بندي  و  شاخص  ها  تعيين 
با روش  هاي  مصنوعات چوبي و کاغذی در استان قم 
1AHP و 2TOPSIS به صورت مطلوب انجام پذير است. 

3. سوابق تحقيق
و  چوبی  صنايع  سرمايه گذاري  اولويت بندي  دربارة 
صورت   خاصي  تحقيقات  تاکنون  قم  استان  کاغذی 
نگرفته است. اين درحالی است که در مورد اولويت بندي 
صنايع کل ايران و صنايع پتروشيمي و جز آن کارهاي 

زيادي انجام   گرفته  است. 
ارزيابي و مکان يابي صنعت تخته چندال و روکش در 

ايران با روش AHP و 3ANP انجام شده است. در اين 
تحقيق هجده شاخص کنترلی و شش گزينه بررسی شد. 
نتايج نشان داد استان کردستان باالترين گزينه است [1]. 
روش  از  استفاده  با  کشور  صنعتي  توليدات  رتبه بندي 
AHP انجام شده است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد 
مبلمان در رتبة چهارم و کاغذ و محصوالت کاغذي در 
مي  دهد  نشان  رتبه  بندي  اين  دارد.  قرار  چهاردهم  رتبة 
جايگاه مبلمان باالتر از کاغذ و محصوالت کاغذي است 

 .[22]
 .[3] دارد  مکان صنايع  تعيين  در  مهمي  نقش  بازار 
از  استفاده  لزوم  منظور  به  ايران  صنايع  اولويت  بندي 
محصول تميزکننده با روش MCDM انجام شده است. 
البسه  و  پوشاک  صنايع  شد  مشخص  تحقيق  اين  در 
اولويت و صنايع چوب و محصوالت چوبي  بيشترين 

کمترين اولويت را داراست [4]. 
اولية  مادة  تأمين  براي  تصميم  گيري  مدل  بررسي 
 Expert صنايع چوب و کاغذ با استفاده از نرم  افزارهاي
اين  در  شد.  مطالعه   Super Decision و   Chioce
بررسي مدل تصميم  گيري براي تأمين مادة اولية صنايع 
چوب و کاغذ از چوب صنوبر با توجه به شاخص هاي 
سودها، هزينه ها، فرصت ها و ريسک ها و عوامل مؤثر 
بر اين شاخص ها ارائه شده است. نتايج نشان داد تأمين 
چوب صنوبر از طريق خود کارخانه ها بسيار مطلوب تر 
به صورت  يا  و  کارخانه ها  از  منابع خارج  از  تأمين  از 

ترکيبي است [5].
در تحقيقي براي شناسايي عوامل مؤثر بر مکان  يابي 
موضوع  اين  بر  ايران،  در  صنعتي  بزرگ  فعاليت  هاي 
تمرکز شده است که آيا از نظر توسعة صنعتي، تفاوتي 
بين عوامل مؤثر بر مکان  يابي فعاليت  هاي بزرگ صنعتي 
آثار  بررسي  نهايتًا  دارد؟  وجود  مختلف  مناطق  در 
سياست  هاي دولت در مکان  يابي صنايع بزرگ در مناطق 

مختلف از نظر توسعة صنعتي انجام شده است [6].
در خصوص استفاده از روش  TOPSIS در اولويت بندي، 

1. Analytic Hierarchy Process
2. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution
3. Analytical Network Process
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کارهاي زيادي انجام   شده است. در تصميم گيري کالن 
در  کارخانه ها  مکان يابي  از جمله  توسعة کشور،  براي 
آينده، بايد تمامي شاخص های اثرگذار بر تصميم گيري 
دسته بندي  ريسک ها  و  هزينه  موقعيت ها،  سودها،  به 
بايد  انتخاب شده  TOPSIS گزينة  شود [7]. در روش 
ايده  آل  راه  حل  از  و  کمترين  مثبت  ايده  آل  راه  حل  از 
در  اصل  اين  باشد.  داشته  را  فاصله  بيشترين  منفي 
فرايند تصميم  گيري انسان  ها اصلی شهودي و پذيرفتني 

است [8]. 
در تحقيقي، براي رتبه  بندي و انتخاب پروژة مرکز 
از  چندگانه،  معيارهاي  با  ايران  مخابرات  تحقيقات 
 .[9] شد  استفاده   TOPSIS روش  و  فازي  داده هاي 
ايران،  در  مکان  يابي صنايع چوبی  براي  مطالعه اي  در 
 TOPSIS و   AHP روش  هاي  از  ترکيبي  با  داده ها 
باالترين  کردستان  استان  شد  معلوم  و  شد  پردازش 

اولويت را دارد [10].

4. مواد و روش ها 
اين تحقيق طي دو مرحله انجام شده است:

4-1. مرحلة اول
استفاده  مورد  روش  و  شاخص  هاست  همان  که  مواد 

روش AHP است.

الف( شاخص  ها
نمودار  قالب  در  و  شد  تعريف  شاخص  ها  ابتدا،  در 
از  موارد  اين  قرارگرفت.  )شکل2(  سلسله مراتبی 
به دست  کارشناسان  با  مصاحبه  و  کتابخانه اي  مطالعات 
و  توزيع  طراحي شده  پرسشنامة  بعدي،  قدم  در  آمد. 
پس از تکميل وارد نرم  افزار 1EC شد. در مرحلة اول، 
در سطح کالن کار شد و شاخص ها به گونه اي تعيين 
شدند که در ارتباط به کل صنايع چوب و کاغذ باشند. 

پرسشنامه به صورت زير توزيع شد: 
تجربة  با  کاغذ  و  چوب  صنايع  خبرة  کارشناسان   -

خوب در اولويت  بندي تجارب )%25( 
- کارشناسان صنايع )%25( 

- کارشناسان برنامه  ريزي )%25( 
- سرمايه  گذاران )%25( 

بود   20 مرحله  اين  در  پرسش نامه  تکرار  تعداد 
)r=20( که به طور مساوي بين اين پنج گروه توزيع شد.

ب( مختصری در مورد شاخص ها
)نيازهای  اصلي  شاخص  گروه  پنج  شامل  شاخص  ها 
فنی و  مواد و محصول،  مالي،  و  اقتصادي  زيرساختی، 
انسانی، اجتماعي و فرهنگي( و 37 زيرشاخص به شرح 

زير است )شکل 2(.

1. Expert Choice 

از صفحه 109 تا 124

گذاري  هاي سرمايه تعيين اولويت              8
 صنايع چوب و آاغذ استان قم با ...

دكننـدگان بـا   ينكـه تول يعلت ا .%)60توليدكنندگان( -
ـ   يـ درصد باالتر انتخاب شدند ا ر يش از سـا ين اسـت كـه ب

 ،هـا   تيـ از منطقـه و قابل  يعيشناخت كامل و وسـ  ها هگرو
نكـه  يضـمن ا  .اسـتان دارنـد   يهـا   تيمشكالت و محـدود 

د دارند.يك با توليارتباط نزد
%)20( گذاران  سرمايه-

و تعـداد تكـرار بـراي هـر صـنعت       =30N تعداد صنعت
10r= ،يشاخص) و عـدد  35( يانيصورت ب هب ها هنوع داد 

افزار   به نرم ورودبراي  يانيب يها هشاخص) است كه داد 2(
FDM افزار بر  ن نرماي ة ي فازي تبديل شدند. پايها هبه داد 

 يطراحـ  TOPSIS FUZZY يگيـر   اسـاس روش تصـميم  
 .)1است (شكل  شده

 .  

  
مشخصات پروژه .1شكل 

  
------

شكل 1. مشخصات پروژه
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گروه اول: شاخص نيازهاي زيرساختي
در اين شاخص موقعيت هر منطقه بررسي شد؛ به عبارت 
ديگر، وجود هر صنعت در يک منطقه پيامدهايی به دنبال 
خواهد داشت و برعکس. هر منطقه تأثيراتی نيز بر آن 
زير  موارد  نظير  عواملي  شامل  که  مي گذارد  صنعت 
سرمايه گذاري،  جذب  حمل  و  نقل،  نيازهاي  می شود: 

مشکالت   محيط زيستي و قدرت رقابت. 
از  صنايع  از  يک  هر  استعداد  سرمايه گذاري:  جذب   .1
لحاظ امکان جذب سرمايه ها يا امکانات ملی براي 
موجود  صنايع  توسعة  يا  جديد  صنايع  راه اندازي 

)سرمايه  گذاري مالي(.
مشکالت  ميزان  بررسی  مشکالت  محيط زيستي:   .2
که  طوری  به  صنايع،  از  يک  هر    محيط زيستي 
فرايند  يا  مواد  داراي  سرمايه گذاري  طرح هاي 
آلوده  کنندة محيط  زيست بايد در اولويت پايين تري 
از  قانوني  منع  وجود  صورت  در  يا  قرارگيرند 

فهرست اولويت ها خارج  شوند. 
3. قدرت رقابت: ميزان رقابت صنعت مورد نظر با صنايع 

ديگر )مشابه(.
4. نيازهاي حمل ونقل: از جمله شبکه هاي حمل  و نقل، 
که  اين نيازها براي سه بخش در نظر گرفته مي شود. 
هر  ماشين آالت  نقل  و  حمل   نيازهاي  ماشين  آالت:   .5
يک از صنايع، شامل تعداد، مسافت و نوع جاده ها، 

بزرگراه ها و راه آهن موجود در استان. 
نياز هر  نيازهاي حمل   و نقل مواد اولية مورد  6. مواد: 

يک از صنايع.
از  نقل محصول هر يک  نيازهاي حمل  و  7. محصول: 

صنايع.

گروه دوم: شاخص اقتصادي و مالي
فروش،  بازار  لحاظ  از  صنعت  هر  شاخص  اين  در 
اين  واقع، در  بررسي می شود. در  سوددهي و هزينه ها 
بررسي  اقتصادي  لحاظ  از  صنايع  از  يک  هر  شاخص 

می شود.

8.  بازار فروش: محل فروش محصول مورد نظر که در 
آن سه بخش زير بررسي می شود: 

• پتانسيل بازار: ميزان اختالف عرضه و تقاضا به عبارت 
نياز  بر  اضافه  محصول  مقدار  چه  بازار  اين  ديگر، 
کشور در خود جاي مي دهد. هرچه  اين مقدار بيشتر 
باشد، شانس بيشتري براي صادرات وجود دارد که 

عاملی مثبت است. 
• رشد بازار: ميزان رشد هم زمان عرضه و تقاضا.

محل هاي  يا  محل  از  منطقه  فاصلة  بازار:  از  فاصله   •
مصرف محصول يا بازار فروش.

9. سوددهي: اختالف درآمد کل و هزينة کل.
آخرين  طي  محصول  ارزش  افزوده:  ارزش  ميزان   .10
 )B( ارزش  توليد ،)A( مرحلة توليد. ارزش افزوده
و هزينه هاي اداري و عمومي + مخارج سربار توليد 

:)C( مواد مصرفي براي کاالي فروخته  شده +
 A = B – C    

اولية  هزينة  که  زماني  برگشت سرمايه: مدت  دورة   .11
در  طرح  از  ناشي  خالص  منابع  از  سرمايه گذاري 
دورة بهره برداي آن برگشت مي شود. از ديدگاه  اين 
باشد، صنعت  اين مدت کمتر  معيار، هر چه طول 

مورد نظر اولويت باالتري دارد. 
سودساالنه/ سرمايه گذاري= دورة برگشت سرمايه  

12. سود ناشي از فروش: معيار ارزيابی شاخص نسبت 
سود به فروش.

100× فروش کل/ سود = نسبت سود به فروش  
13. هزينه: شامل کل هزينه هايي که طي فرايند توليد و 
تأسيس واحد توليدي به وجود مي آيد، اما در اينجا 

موارد زير بررسي شده است.
• هزينة سرمايه گذاري: هزينه ها طي فرايند سرمايه گذاري 

اعم از هزينة توسعه و بهره برداري.
وسايل  تجديد  براي  سرمايه گذاري  توسعه:  هزينة   •
آن  دنبال  به  و  موجود  توليد  خط  امکانات  ساير  و 
توليد  )ايجاد خط  توليد و جزآن  بازدهي و  افزايش 

جديد در کنار خط توليد موجود(.

از صفحه 109 تا 124
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ناشي  سرمايه گذاري  هزينه هاي  بهره برداري:  هزينة   •
)ميزان  منطقه  در  جديد  صنعتي  واحد  ايجاد  از 
در  نظر  مورد  صنعت  ايجاد  براي  سرمايه گذاري 

منطقه(.
• هزينة حمل: هزينه ها طي فرايند حمل ونقل، از جمله 

هزينة حمل مواد و محصول. 
مواد  واحد  هر  حمل  هزينة  اوليه:  مواد  حمل  هزينة   •
اوليه به ازاي هر کيلومتر از محل عرضة آن تا واحد 

توليدي. 
• هزينة حمل محصول: هزينة حمل هر واحد بار حمل 

محصول نهايي به ازاي هر کيلومتر تا بازار فروش. 
• هزينة مواد: هزينة خريد هر واحد مواد اوليه.

گروه سوم: شاخص مواد و محصول
اوليه  مادة  طرف،  يک  از  محصول،  و  مواد  شاخص 
مورد نياز براي واحد توليدي و از سوي ديگر محصول 
را دربرمي گيرد و خصوصيات آن ها در  نهايي کارخانه 

اولويت بندي صنايع مؤثر است.
14. مواد: همان مواد اوليه که از لحاظ موارد زير بررسي 

شده است: 
از  درجه اي  چه  به  صنايع  از  يک  هر  مواد:  کيفيت   •
مرغوبيت مادة اوليه نياز دارد؟ مدت زمان ماندگاري 

مادة اوليه داخل انبار چند روز يا هفته است؟ 
• اطمينان از عرضه: درجة اطمينان دسترسي به مادة اوليه 

در منطقه يا استمرار عرضة مادة   اوليه در آينده.
• تأمين مادة اوليه. 

در  مهمی  معيار  به اينکه  توجه  با  استان:  داخل    -
می شود،  محسوب  چوبی  صنايع  اولويت بندي 
همچنين هزينه هاي زيادي صرف مادة اوليه و افزايش 
اهميت  استان  داخل  از  تأمين  لذا  ضايعات می شود، 
زيادی دارد )چه مقدار از مادة اوليه در داخل استان 

تأمين مي شود(. 
در  کافي  اولية  مادة  نبود  صورت  در  استان:  بيرون    -
)چه  مي شود  تأمين  استان  خارج  از  کمبود  استان، 

مقدار از مادة  اوليه از بيرون استان تأمين مي شود(.
به  دست  اوليه  مادة   تبديل  از  پس  نهايي:  محصول    -
ميزان  زيرشاخص  نهايي،  محصول  نظر  از  مي آيد. 
فروش، نياز کشور، پتانسيل صادرات، تنوع استفاده 

و جايگاه در سبد مصرفي اهميت دارد.
ميزان فروش: مقداري از محصوالت که در بازارهاي 

هدف و استان به فروش مي رسد. 
نياز کشور: ميزان نياز کشور به  اين محصوالت طي 
رسيدن  براي  توليد  افزايش  امکان  در صورت  و  سال 

به  اين نياز. 
پتانسيل صادرات: در واقع، تعداد واحد محصوالت 
توليدشده  به مقدار بيش از نياز کشور؛ به عبارت ديگر، 
پتانسيل و توان بالقوة صادرات محصوالت، عمل مثبتي 
در جهت توسعة صادرات و کمک به اقتصاد ملي است.
تنوع استفاده: تعداد موارد مصرف در صنايع ديگر، 
يا به عبارت ديگر اين محصوالت کااليي واسطه است 
يا کااليي مصرفي يا تعداد کاربردهاي مفيد محصوالت 
مورد نظر براي سرمايه گذاري در صنايع مختلف ديگر. 
هرچه  اين شاخص بزرگ تر باشد، حوزة کاربرد و بازار 

مصرف داخلي محصوالت بيشتر است.
جايگاه در سبد مصرفي: وجود محصوالت مورد نظر 
در سبد مصرفي خانوار تا چه ميزان الزامي است، يا هر 

خانوار به چه ميزان از اين محصوالت نياز دارد.

گروه چهارم: شاخص فني و انساني
در اين شاخص، هر صنعت از لحاظ فني و انساني بررسي 
مي شود. در بخش فني، فناوری مورد نياز هر صنعت و 

در بخش انساني، نيروي انساني بررسي می شود.
ابزارها  زمينة  در  بشري  دانش  مجموعه  فناوری:   .15
مهم ترين  اما،  خدمات.  و  کاال  توليد  روش هاي  و 
موارد در انتخاب فناوری، مدرن بودن، ساده  بودن و 

دسترسي آسان به آن است.
16. مدرن بودن: بررسی درجة مکانيزه بودن صنعت.  

17. ساده بودن: يکي از امتيازات فناوری ساده بودن آن 
است.  

TOPSIS تعيين اولويت  هاي سرمايه  گذاري صنايع چوب و كاغذ استان قم با استفاده از روش
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18. دسترسي: دسترسي به فناوری هر چه راحت تر باشد، 
فناوری  اگر  مثال،  برای  تلقي مي شود.  امتياز مثبت 
مورد نياز آن در کشور وجود داشته باشد، دسترسي 

به آن راحت تر است.  
19. انرژي: بررسی انرژي مورد نياز هر صنعت. صنعتي 
انرژي  به  دسترسي  و  کمتر  آن  انرژي  مصرف  که 
باالتري  اولويت  در  باشد،  راحت تر  آن  مصرفي 

قرارمي گيرد. 
ازاي هر  به  برق  برق: هزينة مصرف آب و  20. آب و 

واحد توليد.
21. سوخت: نوع و هزينة سوخت به ازاي هر واحد توليد. 
هر  در  انساني  نيروي  نياز  ميزان  انساني:  نيروي   .22

صنعت به آموزش و دانش فني.  
23. آموزش: چه ميزان شرايط براي آموزش نيروي 
که  صنايعي  مثال،  برای  شده  است؟  مهيا  انساني 
حرفه اي  و  فني  مراکز  سوي  از  را  الزم  آموزش 
اولويت  در  می کنند،  دريافت  رايگان  صورت  به 

باالتري قرارمي گيرند.
24. دانش فني: بررسی ميزان انتقال دانش فني در صنايع. 
بيشتري  توسعة  امکان  باال  فني  دانش  با  صنايع 

خواهد داشت.

 گروه پنجم: شاخص اجتماعي و فرهنگي
در اين شاخص صنايع از لحاظ آثار اجتماعي و فرهنگي 

بررسي مي شود.
نقش  رفاه  افزايش  در  صنعت  هرچه  رفاه:  افزايش   .25
بيشتري داشته باشد، در اولويت باالتري قرار  مي گيرد. 
26. افزايش اشتغال: ميزان افزايش اشتغال صنايع مورد 

نظر طي سال. 
27. پاسخ به خواسته هاي مشتريان: ميزان نقش اين صنايع 
در تأمين نيازهاي مشتريان با توجه به سليقه هاي آن ها. 
28. صنعتي  شدن: وجود يا احداث اين صنايع در فرايند 

صنعتي  شدن منطقه.

4-1-1. روش مرحلة اول
بر  که  شد  استفاده   [11]  AHP روش  مرحله،  اين  در 
طراحي  از  بعد  است.  شده  بنا  زوجي  مقايسة  اساس 
توسط  آن  تکميل  و  پرسشنامه  تنظيم  و  سلسه مراتبي 
کارشناسان، اطالعات وارد نرم  افزار EC شد. در نهايت، 
)سلسه مراتب  به پايان   رسيد  شاخص  ها  رتبه  بندي  کار 

شکل 2(. 
آن ها  وزني  ارزش  و  شاخص ها  تعريف   1 جدول 
مي  دهد.  نشان   1FDM نرم  افزار  در  قرارگرفتن  براي  را 
از  استفاده  و  دوم  مرحلة  انجام  براي  اينکه،  توضيح 
نرم  افزار فازي الزم بود نوع داده و کيفيت آن  از نظر سود 
)مثبت( يا هزينه )منفي( مشخص شود. لذا، تقسيم  بندي 
اين شاخص ها در جدول 1 چگونگي دسته  بندي را نشان 
مي  دهد. اين نتيجه، نتيجة مرحلة اول محسوب مي  شود. 
بنابراين، ارائة شاخص ها در روشAHP جزئي از نتايج 
مرحلة اول است که با مشخص شدن ارزش وزني آن ها 

در نتايج آورده شده است.

مرحلة دوم
شاخص  هايی  گزينه هاست:  و  شاخص  ها  شامل  مواد 
نرم  افزار  از  استفاده  با  و  تعريف  اول  مرحلة  در  که 
براي  و   )1 رتبه  بندي شده اند )جدول  و  EC وزن  دهي 
 FDM نرم  افزار  در  شده اند،  استفاده  گزينه ها  رتبه  بندي 

[12] در ستون  ها قرارمي  گيرند )شکل 3(. 
داليل استفاده از روش TOPSIS به شرح زير است:

- زياد بودن تعداد گزينه ها  
- نتايج تحقيقات قبلی نشان مي  دهد اين روش عملکرد 

خوبي در زمينة اولويت  بندي دارد. 
بر  هوانگ  و  يون   TOPSIS تصميم  گيري  تکنيک   -
اساس اصلي بسط يافته است که گزينة انتخاب شده 
از  و  فاصله  کمترين  مثبت،  ايده  آل  راه  حل  از  بايد 
راه  حل ايده  آل منفي، بيشترين فاصله را داشته باشد. 
اين اصل در فرايند تصميم  گيري انسان   اصلی شهودي 

و پذيرفتني است.

از صفحه 109 تا 124
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شرح وزن	 نوع	 	 نوع	داده	 	 	 شاخص	ها	 رديف	

جذب سرمايه گذاري       0/11 سود  فازي ذوزنقه اي  جذب سرمايه گذاري    1
در استان قم براي صنايع چوب و کاغذ          

مشکالت   محيط زيستي که به واسطة وجود صنعت    0/03 هزينه  فازي ذوزنقه اي  مشکالت زيست  محيطي    2
مورد نظر به وجود مي  آيد         

قدرت رقابت اين صنعت با صنايع مشابه  0/081 سود  فازي ذوزنقه اي  قدرت رقابت    3
نيازهايي که براي حمل ونقل ماشين  آالت هر يک از    0/012 هزينه  فازي ذوزنقه اي  نياز حمل ونقل ماشين  آالت   4

صنايع وجود دارد.         

نيازهايي که براي حمل ونقل مادة اولية هر يک از    0/013 هزينه  فازي ذوزنقه اي  نياز حمل ونقل مادة اوليه   5
صنايع وجود دارد.         

نيازهايي که براي حمل ونقل محصول نهايي هر يک از    0/017 هزينه  فازي ذوزنقه اي  نياز حمل ونقل محصول نهايي   6
صنايع وجود دارد.         

ميزان اختالف عرضه و تقاضا  0/037 سود  فازي ذوزنقه اي  پتانسيل بازار    7
ميزان رشد هم زمان عرضه و تقاضا  0/033 سود  فازي ذوزنقه اي  رشد بازار     8

فاصلة منطقه از محل هاي مصرف محصول يا بازار    0/012 هزينه  قطعي   فاصله از بازار فروش    9
فروش، واحد کيلومتر         

ارزش محصول طي آخرين مرحلة توليد  0/034 سود  فازي ذوزنقه اي  ارزش افزوده    10
سود ساالنه/ سرمايه گذاري = دورة برگشت سرمايه    0/064 هزينه  قطعي   دورة برگشت سرمايه    11

)واحد سال(         
فروش کل / سود = نسبت سود به فروش ×100  0/046 سود  فازي ذوزنقه اي  نسبت سود به فروش    12

هزينة توسعة صنعت مورد نظر  0/017 هزينه  فازي ذوزنقه اي  هزينة توسعه    13
هزينه هاي سرمايه گذاري ناشي از ايجاد واحد صنعتي  0/02 هزينه  فازي ذوزنقه اي  هزينة بهره  برداري    14

هزينة حمل ونقل هر واحد مادة اوليه  0/004 هزينه  فازي ذوزنقه اي  هزينة حمل ونقل هر واحد مادة اوليه   15
هزينة حمل ونقل هر واحد محصول  0/006 هزينه  فازي ذوزنقه اي  هزينة حمل ونقل هر واحد محصول   16

هزينة خريد هر واحد مواد اوليه  0/016 هزينه  فازي ذوزنقه اي  هزينة خريد هر واحد مواد اوليه   17
به چه درجه اي از کيفيت مادة اوليه نياز دارد  0/035 هزينه  فازي ذوزنقه اي  کيفيت مادة اوليه    18

درجة اطمينان دسترسي به مادة اوليه در منطقه  0/026 سود  فازي ذوزنقه اي  استمرار عرضه مادة اوليه   19
ميزان تأمين مادة اوليه از داخل استان  0/011 سود  فازي ذوزنقه اي  داخل استان    20
ميزان تأمين مادة اوليه از خارج استان  0/006 هزينه  فازي ذوزنقه اي  خارج استان     21

ميزان فروش محصول در بازارهاي هدف  0/03 سود  فازي ذوزنقه اي  ميزان فروش    22
ميزان نياز کشور  0/026 سود  فازي ذوزنقه اي  نياز کشور     23

پتانسيل و توان بالقوة صادرات  0/026 سود  فازي ذوزنقه اي  پتانسيل صادرات    24
تعداد موارد مصرف در صنايع ديگر / محصول کاالي    0/024 سود  فازي ذوزنقه اي  تنوع استفاده    25

واسطه يا مصرفي است.         

FDM جدول 1. شرح مختصر شاخص ها و تعريف آن ها براي نرم  افزار
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  FDM افزار  نرمش ينما ةصفح در ها هنيها و گز شاخص يريقرارگي گچگونش ينما .3شكل 
  

  FDMافزار  مها در نر ك از شاخصيف مشخصات هر يتعر .4شكل 

ها هنيگزبه ل اطالعات مربوط يتكم ةنحو .5شكل 

FDM شكل 3. نمايش چگونگي قرارگيري شاخص ها و گزينه ها در صفحة نمايش نرم  افزار

 ادامه جدول 1

اين محصول تا چه حد مورد نياز خانوارها است.  0/029 سود  فازي ذوزنقه اي  چايگاه در سبد مصرفي    26
در واقع، درجة به روزبودن صنعت بررسي مي شود.  0/023 سود  فازي ذوزنقه اي  به روز بودن     27

ساده بودن فناوری بررسي می شود.  0/009 سود  فازي ذوزنقه اي  ساده بودن     28
دسترسي به فناوری عامل مثبت است.  0/02 سود  فازي ذوزنقه اي  دسترسي به فناوری    29

هزينة مصرف آب و برق به ازاي هر واحد توليد  0/03 هزينه  فازي ذوزنقه اي  هزينة مصرف آب و برق    30
نوع و هزينة سوخت به ازاي هر واحد توليد محصول  0/013 هزينه  فازي ذوزنقه اي  سوخت     31

ميزان تسهيالت فراهم شده براي  0/017 سود  فازي ذوزنقه اي  آموزش     32
         آموزش نيروي انساني

ميزان تسهيالت فراهم شده براي انتقال دانش فني  0/023 سود  فازي ذوزنقه اي  دانش فني     33
نقش هر يک از صنايع در ايجاد رفاه  0/018 سود  فازي ذوزنقه اي  رفاه     34

نقش اين صنعت در افزايش رفاه  0/038 سود  فازي ذوزنقه اي  افزايش اشتغال    35
ميزان پاسخگويي به خواسته هاي مصرف کننده  0/027 سود  فازي ذوزنقه اي  پاسخ به خواسته ها    36

تأثير اين صنعت در صنعتي شدن منطقه  0/017 سود  فازي ذوزنقه اي  صنعتي شدن    37
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4-2-1. مراحل کار
تعيين گزينه ها و طراحي پرسشنامه براي به دست آوردن 
نسبت  مختلف(  )صنايع  گزينه ها  کيفي  و  کّمي  مقادير 
به هر يک از شاخص  هادر واقع، هر گزينه )صنعت( با 
شاخص  ها محک زده مي  شود. هر گزينه با 35 شاخص 
عددي  صورت  به  شاخص  دو  با  و  بياني  به  صورت 

)قطعي( سنجيده مي شود )جدول 1(. 
توزيع  است:  زير  موارد  شامل  بعدی  مراحل 
پرسشنامه بين کارشناسان، تبديل داده هاي فرم بياني به 
نمي شوند(،  تبديل  )داده هاي قطعي  داده هاي ذوزنقه  اي 
ميانگين  گيري و ورود اين داده ها به همراه وزن شاخص ها 
اطالعات  پردازش  و   ،)3 )شکل   FDM نرم  افزار  به 

 .FDM و نرم  افزار TOPSIS به دست آمده با روش
 30×37 ماتريسی  نرم  افزار،  به  داده ها  ورود  از  بعد 
نرم افزار  خروجي  نهايت  در  که  مي  شود  تشکيل 

اولويت  بندي گزينه هاست.  
 ]8[ TOPSIS الف( الگوريتم روش

در اولين قدم )ماتريس تصميم  گيري( ارزش هر شاخص 
که  فرمولي  بود.  )نرمال(  بي مقياس  گزينه،  هر  ازاي  به 

براي نرمال  سازي استفاده شد، به شرح زير است:

Xij اهميت نسبي هر گزينه نسبت به شاخص Ai گزينه 

وCj شاخص در ماتريس D است. 

TOPSIS تعيين اولويت  هاي سرمايه  گذاري صنايع چوب و كاغذ استان قم با استفاده از روش
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عناصر    rij و  تصميم  ماتريس  نرمال سازی  مقدار   nij

)نرمال(  بي  مقياس  ماتريس  است.  تصميم  ماتريس 
تصميم  گيري را ميسر می کند. 

شاخص/ گزينه

براي بزرگ ترين- بهترين نمونه 

براي کوچک  ترين- بهترين نمونه 

مراحل کار با اين روش در شش مرحله خالصه مي  شود:
1. محاسبة رتبه  بندي نرمال براي هر فاکتور در ماتريس 

تصميم  گيري
2. ارزش وزن دهي   نرمال )vij( که از طريق فرمول زير 

محاسبه مي  شود.

نرمال شده  ارزش وزنی    vijمرتبط و ارزش وزنی   wj

است.
3. محاسبة راه  حل ايده  آل 

• راه  حل ايده  آل مثبت  

• راه  حل ايده  آل منفي 
4. محاسبة فاصلة هر گزينه از نقطة  ايده آل 

فاصله هر گزينه از نقطة  ايده  آل مثبت *A با فرمول   •

miS j

n

j
iji ,,1,)( 2*

1

* =−= ∑
=

ννij



119 از صفحه 109 تا 124نشریه جنگل و فراورده های چوب، مجله منابع طبیعی ایران، دوره 66، شماره 1، بهار 1392،

زير محاسبه مي شود.
با فرمول   A- از نقطة  ايده  آل منفي همچنين، فاصله   •

ميان اين گزينه ها مواردي ديده مي  شود که در استان قم 
وجود ندارد اما اين صنايع نيز در فهرست اولويت  بندي 

قرارگرفته  اند2. 
مقايسة گزينه ها بر اساس شاخص  ها به  صورت بياني 
و قطعي است که براي ورود به نرم  افزار FDM بعد از 
ميانگين  گيري اعداد بياني به اعداد ذوزنقه  اي تبديل شد 
ولی اعداد قطعي به  صورت قطعي باقي   ماند. گزينه ها در 
صفحة نرم  افزار FDM در رديف ها قرارمي  گيرند )شکل 

1(. گزينه ها عبارت اند از: 
- چوب  بري )چهارتراش و تراورس و ...( و محصوالت 

فرعي چوب  بري )آرد چوب و ...(
- اصالح و اشباع انواع چوب  

- چوب خشک  کني صنعتي 
- انواع کف پوش  هاي متصل نشده )پارکت و ...(

- ابزارها و قالب  هاي چوبي 
از چوب جنگلي )راش و جز آن( و  - تخته چنداليه 

دست  کاشت )صنوبر و ..(  
- روکش چوبي )از چوب راش و ....( 

باغي و دست  کاشت )در  نئوپان از چوب جنگلي و   -
استان قم از هر سه نوع استفاده مي  شود(  

- تخته   فيبر از چوب 
- انواع پروفيل چوبي

- تزئينات چوبي )دکوراسيون(
- انواع در پيش  ساختة چوبي 

- مصنوعات چوبي ساختماني )پنجره، زهواره، نرده، قرنيز، 
تخته لمبه، قطعات  داربست ساختماني و جز آن(

جنس  از  عمودي  )صفحات  چوبي  پانل  انواع   -
ساختمان هاي  و  آن(  جز  و  گچ چوب  چوب  سيمان، 

پيش  ساختة چوبي 
- انواع وسايل بسته  بندي چوبي )جعبة چوبي جهت 
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زير محاسبه مي  شود.
5. محاسبة شباهت  هاي راه حل ايده  آل مثبت و منفي در 

فرمول زير تعريف مي  شود.  
* نکته:            ؛          وقتي           و          وقتي       

6. امتيازدهي و رتبه  بندي گزينه ها 

ب( جامعة آماري 
کاغذی  و  چوبی  صنايع  زمينه  در  خبره  کارشناسان   -

 )%20(
با  توليدکنندگان  اينکه  علت  توليدکنندگان)%60(.   -
درصد باالتر انتخاب شدند اين است که بيش از ساير 
گروه ها شناخت کامل و وسيعي از منطقه و قابليت  ها، 
مشکالت و محدوديت  هاي استان دارند. ضمن اينکه 

ارتباط نزديک با توليد دارند.
سرمايه  گذاران )20%(. تعداد صنعت 30N= و تعداد   -
تکرار براي هر صنعت 10r=، نوع داده ها به صورت 
است  شاخص(   2( عددي  و  شاخص(   35( بياني 
 FDM نرم  افزار  به  ورود  براي  بياني  داده هاي  که 
نرم  افزار  پاية  اين  شدند.  تبديل  فازي  داده هاي  به 
 TOPSIS FUZZY تصميم  گيري  روش  اساس  بر 

طراحي شده است )شکل 1(. 

ج( گزينه ها1 
در اين تحقيق 30 گزينه در نظر گرفته شد و سعي شد 
 اين گزينه ها به گونه  اي انتخاب شوند که صنايع چوبی و 
کاغذی فعال و مهم ايران را پوشش دهند. بنابراين، در 

1. تقسيم بندي صنايع بر اساس لوح فشردة صنايع فعال ايران، وزارت صنايع و معادن، 1385 )گزينه ها(.
2. فرآورده  هاي چندسازه با توجه به اجزاي تشکيل دهندة آن در بخش  هاي مختلفي کاربرد دارد. برای مثال، نوعي چوب پالستيک در کف پوش استفاده مي  شود.
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بسته بندي و ساخت صندوق ميوه( 
- انواع پالت چوبي 

ظروف  )کابينت،  چوبي  آشپزخانة  و  خانگي  لوازم   -
آشپزخانه و جز آن(

جامجله  اي،  کتابخانه،  )جالباسي،  پايه  بدون  مبلمان   -
کمد و جز آن(

- وسايل خياطي و نساجي )محفظة چرخ خياطي، ماکو، 
قرقره، دوک، چوب ضربه و جز آن(

- مدادسازي
-کبريت  سازي

- بازيافت کاغذ
- خميرکاغذ از چوب )کاغذ کارتن، کاغذ نيمه شيميايي 

فلوتينگ و جز آن(
- کاغذ چاپ و تحرير و کاغذ روزنامه

- کاغذ کرافت، شبه کرافت فلوتينگ 
- انواع دستمال کاغذي و کاغذهاي تيشو 

- مقوا )مقوا به صورت رول يا ورق، جعبة مقوايي و جز آن(
- پاکت گچ و سيمان 

- انواع صندلي 
- ساير انواع مبلمان چوبي )مبلمان اداري، انواع ميز و 

TOPSIS تعيين اولويت  هاي سرمايه  گذاري صنايع چوب و كاغذ استان قم با استفاده از روش

امتياز نام	گزينه	 رتبه	 امتياز	 	 	 نام	گزينه	 رتبه	

50/90 مداد      16  71/78 ساير انواع مبلمان چوبي    1
50/68 تخته چنداليه     17  58/80 روکش چوبي    2
50/52 مصنوعات چوبي ساختمان    18  58/31 انواع پروفيل    3
50/25 چوب بري      19  57/55 تزئينات چوبي )دکوراسيون(   4
48/32 انواع کفپوش هاي متصل نشده    20  55/68 لوازم خانگي و آشپزخانة چوبي   5
47/84 بازيافت کاغذ     21  55/63 مبلمان بدون پايه    6
47/63 نئوپان از چوب جنگلي و باغي    22  55/26 کبريت     7
45/87 ابزار و قالب هاي چوبي     23  54/47 انواع صندلي    8
45/82 انواع وسايل بسته بندي چوبي    24  53/73 چوب خشک کني    9
45/42 وسايل خياطي     25  53/52 انواع پالت     10
45/19 اصالح و اشباع     26  52/73 انواع دستمال کاغذي و کاغذ تيشو   11
30/69 فيبر از چوب و فيبر روکشي    27  52/21 انواع در پيش ساخته    12
28/71 خمير از چوب     28  52/17 پاکت گچ و سيمان    13
25/33 کاغذ کرافت، شبه کرافت و فلوتينگ    29  51/97 مقوا     14
23/74 کاغذ چاپ و تحرير و کاغذ روزنامه    30  51/96 انواع پانل و ساختمان پيش ساخته   15

جدول 2. اولويت بندي نهايي گزينه ها ) نتايج مرحله دوم (

نيمکت، انواع ميز رايانه، انواع تختخواب و جز آن(

5. بحث و نتيجه گيري
نتايج مرحلة اول تحقيق نشان مي  دهد زير شاخص هاي 

جذب سرمايه گذاري )0/11(، قدرت رقابت )0/081(، 
فروش  از  ناشي  سود  و   )0/064( سرمايه  برگشت 
اولويت  بندي  براي  اثرگذار  عوامل  مهم ترين   )0/046(
اولين  بی گمان  استان اند.  در  کاغذ  و  چوب  صنايع 
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، 1391 بهار، 1، شماره 65هاي چوب، مجله منابع طبيعي ايران، دوره  نشريه جنگل و فرآورده
 13                                                19 تا 1از صفحه 

  

  FDM افزار  نرمش ينما ةصفح در ها هنيها و گز شاخص يريقرارگي گچگونش ينما .3شكل 
  

  FDMافزار  مها در نر ك از شاخصيف مشخصات هر يتعر .4شكل 

ها هنيگزبه ل اطالعات مربوط يتكم ةنحو .5شكل 

، 1391 بهار، 1، شماره 65هاي چوب، مجله منابع طبيعي ايران، دوره  نشريه جنگل و فرآورده
 13                                                19 تا 1از صفحه 

  

  FDM افزار  نرمش ينما ةصفح در ها هنيها و گز شاخص يريقرارگي گچگونش ينما .3شكل 
  

  FDMافزار  مها در نر ك از شاخصيف مشخصات هر يتعر .4شكل 

ها هنيگزبه ل اطالعات مربوط يتكم ةنحو .5شكل 

FDM شكل 4.تعريف مشخصات هر يک از شاخص ها در نرم افزار

شكل 5. نحوة تكميل اطالعات مربوط به گزينه ها

مرحله براي اجراي هر نوع طرح سرمايه گذاري جذب 
سرمايه هاست. يکي از داليل اين امر، باالبودن هزينه هاي 
توسعه و بهره  برداري واحدهاي توليدي صنايع چوبی و 
کاغذی است. از نظر رقابت تا زماني که رقابتي مناسب 
وجود نداشته باشد، فروش صورت نمي  گيرد. در واقع، 
صنايعي که قدرت رقابت با صنايع مشابه خود را ندارند، 

به نحوي در آينده حذف خواهند شد. 
به دليل اينکه صنايع چوب و کاغذ نياز به سرمايه گذاري 
بااليي دارند و برگشت سرمايه در طوالني مدت صورت 
اهميت  سرمايه  برگشت  سرمايه  گذار  براي  مي  گيرد، 
در  مي  دهند  ترجيح  سرمايه  گذاران  عمومًا  دارد.  زيادي 
سود  داشتن  ضمن  که  کنند  سرمايه گذاري  طرح  هايي 
مناسب، برگشت سرمايه نيز در کوتاه مدت انجام گيرد. 

اقتصادي  طرح  هر  نيز  فروش  از  ناشي  سود  مورد  در 
در صورتي موفقيت به دست مي  آورد که سود ناشي از 
فروش خوبي داشته باشد. البته زيرشاخص هاي افزايش 
مادة  کيفيت   ،)0/037( بازار  پتانسيل   ،)0/038( اشتغال 
بازار  رشد   ،)0/034( افزوده  ارزش   ،)0/035( اوليه 
جزء  نيز   )0/03( مشکالت   محيط زيستي  و   )0/033(
عوامل بااهميت و اثرگذاري زياد در اولويت  بندي صنايع 

محسوب می شوند. 
در مورد نتايج مرحلة دوم موارد زير قابل ذکر است:

- گزينة ساير انواع مبلمان چوبي )71/78(1.
اولويت را  باالترين  انواع مبلمان چوبي )71/78(  ساير 

داراست. تعداد زياد واحدهاي توليدي مبلمان در قم 

1. به دليل اينکه خود واِژة مبلمان شامل تعداد زيادي صنعت مي  شود؛ به دو دسته تقسيم شده است. 1- مبلمان بدون پايه 2- ساير انواع مبلمان.
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بيانگر   ،[13] کاغذی  و  چوبی  صنايع  ساير  به نسبت 
اساسي  مديريت  اين صنعت  در  که  است  اين موضوع 
همچنان  مشکالت،  با وجود اين  است.  نگرفته  صورت 
تقاضا براي اين محصول روند صعودي داشته و دارد. 
اين  به  اين صنعت و سرمايه  گذاري در  بنابراين، توجه 

بخش از ضروريات است. 
رتبه بندي توليدات صنعتي کشور با استفاده از روش 
مي دهد  نشان  تحقيق  نتايج  است.  شده  انجام   AHP
مبلمان در رتبة چهارم و کاغذ و محصوالت کاغذي در 
اين رتبه  بندي نشان مي  دهد  رتبة چهاردهم قرار دارد. 
کاغذي  محصوالت  و  کاغذ  از  باالتر  مبلمان  جايگاه 
مبلمان را  اهميت جايگاه  اين تحقيق  نتايج  است [2]. 
نشان  قم  بازرگاني  ادارة  گزارش های  مي دهد.  نشان 
مي  دهد از ميان صنايع چوبی استان، توجه بيشتري به 
زيادي  مشکالت  با  هنوز  اما  است  شده  صنعت   اين 

روبه روست [14]. 

- روکش چوبي )58/8(. 
از  يکي  امروز  دنياي  در  روکش  براي  تقاضا  افزايش 
داليل نياز بيشتر در سرمايه  گذاري در اين صنعت است. 
در  توليدی روکش چوبي  واحدهاي  تعداد  که  آنجا  از 
زياد  کاغذ  و  چوب  صنايع  ديگر  به  نسبت  قم  استان 
است، اما به دليل نياز روزافزون به  اين محصول هنوز نياز 

به سرمايه  گذاري در اين صنعت وجود دارد. 

- پروفيل چوبي )58/31(.
اين  سوم  اولويت  در  چوبی  پروفيل  قرارگرفتن  علت 
صنايع  ديگر  در  که  است  واسطه  اي  کااليي  که  است 
استان به فراواني استفاده می شود. با وجود اين نياز، هنوز 

اين محصول در استان توليد نمي شود [13].

- صنعت دکوراسيون )57/55(.
گرفته  قرار    اولويت  چهارمين  در  دکوراسيون  صنعت 
است، به دليل اينکه صنعتی نوپاست که توانسته در مدت 
موضوع  اين  کنار  در  جابيفتد.  مردم  بين  کوتاهي  زمان 
و   MDF )مانند  چوبي  فرآورده هاي  از  بهينه  استفادة 
انواع ديگر تخته فيبر، نئوپان، لترون، انواع روکش  هاي 

سرعت  را  آن  رشد  به  رو  روند  آن(  جز  و  مصنوعي 
بخشيده است که يکي از داليل در اولويت قرارگرفتن 

اين صنعت محسوب می شود. 

- لوازم خانگي و آشپزخانة چوبي )55/68(. 
ضروري  نياز  چوبي  آشپزخانة  و  خانگي  لوازم 
افزايش  روبه  آن ها  کاربرد  به  تمايل  و  خانوارهاست 
است. همچنين، امروزه وسايل چوبی آشپزخانه کااليي 

لوکس به   شمار مي رود.

- مبلمان بدون پايه )55/63(. 
لوکس  کاالهاي  جمله  از  مبلمان  به  اينکه  توجه  با 
محسوب می شود، افزايش تقاضا براي اين محصول به 
دليل تمايل جوامع امروزي به مصرف کاالهاي لوکس 
باالي  حجم  به  توجه  با  که  کرد  فراموش  نبايد  است. 
چند  طي  بخش  اين  در  گرفته  صورت  سرمايه گذاري 
توليدکنندگان  بين  جديد  رقابت  بروز  و  گذشته  سال 
داخلي در کنار واردکنندگان مبلمان، آينده از آن کساني 
خواهد بود که مديريتي خالقانه همراه با نوآوري را در 

واحدهاي خود اعمال کنند.

- کبريت )55/26(.
باال  اولويت  در  کبريت سازی  که  صنعت  داليلي 

قرارمي  گيرد به شرح زير است: 
حجم کم چوب مصرفی به صورت خام   -

صنوبر،  مانند  گونه ها  ارزان  ترين  از  چوب  مصرف   -
همين طور استفاده از ضايعات چوبي صنايع ديگر 

استفاده از درجة کيفيت پايين چوب   -
نياز ضروري اکثر خانوارها.   -

اولويت  پايين  ترين  در  کاغذي  صنايع  اينکه  علت 
قرار دارند اين است که مصرف چوب خام اين صنايع 
باالست. از طرفي، استان قم جنگلي براي تأمين چوب 
ندارد. همين طور اين سري از صنايع براي اينکه بتوانند 
ارتقای  بايد مرتب  با محصوالت وارداتي رقابت کنند، 
کيفيت محصول دهند، در حالي که در بيشتر اين صنايع 

چنين نيست.
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6. نتايج
روند جديد توسعة صنايع چوبی و سلولزي ايران براي 
اثر  بر  و   70 دهة  اواخر  از   1300 سدة  در  بار  دومين 
ارتقاي تمايالت طبقة متوسط ايران از رفع نيازهاي اوليه 
به رفع نيازهاي ثانويه )هرم مازلو( آغاز شد و همچنان 

نيز ادامه دارد. 
قم،  استان  شرايط  به  توجه  با  اولويت  بندي  اين 
توسعة  چهارم  برنامه هاي  و  مشکالت  و  محدوديت  ها 
صنايع چوبی و کاغذی تعيين شده است. صنعت مبلمان 
قرار گرفت. در حال حاضر رشد  اولويت  باالترين  در 
انکارناپذير رفاه زندگي در سطح متوسط به باالي ايران 
است،  شده  نيز  کشور  در  فرهنگي  رشد  به  منجر  که 
انواع  و  چوب  مصرف  تصادفي  رشد  اخير  ساليان  در 
کاغذ،  انواع  و  مبلمان  انواع  جمله  از  آن،  فرآورده هاي 
تغييرات آشکاري داشته و دارد. همچنين، توليدکنندگان 
اسباب  کرده  اند  سعي  بيشتر  توليد  و  کردن  متنوع  با 
رضايت مردم را براي داشتن اين محصول فراهم کنند. 

گزينة ساير انواع مبلمان برترين گزينة معرفي شده است. 
نتايج حاصل نشان مي  دهد توجه خاصي به اين صنعت 
شده است و از ديد کارشناسان استان از جمله صنايع 

اثرگذار در توسعة صنعتی استان است [13].

7. پيشنهادها
به عنوان  گزينه  اي  مي  شود  پيشنهاد  آتي  تحقيقات  براي 
چندسازه نيز در نظر گرفته شود. همچنين، صنايعی که 
بيشتر از ضايعات استفاده مي  کنند، بيشتر بررسي شوند. 
تأمين  براي  جنگلي  منابع  قم  استان  به  اينکه  توجه  با 
اين قبيل صنايع در استان اهميت زيادی  چوب ندارد، 

دارد. 
همچنين، با توجه به آزمون فرضيه و مطالب ارائه شده، 
و  شاخص  ها  تعيين  مي  شود:  تأييد  تحقيق  اين  فرضية 
اولويت  بندي سرمايه  گذاري مصنوعات چوبي و کاغذي 
با روش  هاي تصميم  گيري TOPSIS و AHP به صورت 

مطلوب انجام پذير است.
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