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 چکیده

 محدود و ثابت منابع و كشور در آن هايفرآورده و چوب مصرف صعودي سير به توجه با
 تذممين بذراي ناپذیير پرهيز حليراه چوب واردات كشور، در اوليه ماده اين كمبود داخلي،
 ايذران كشور به خام چوب واردات كهدرحالي. است چوبي گسترش روبه نايعص نيازهاي
-رتبذه و تعيذين مطالعه اين از هدف روازاين. است روروبه متعددي هايچالش با همواره

 در مورداسذتااده تحقيذ  روش. است ايران به چوب واردات در موجود هايچالش بندي
 ايذن در شده گرفته كار به تحليلي شرو همچنين است، تحليلي- توصياي پژوهش اين
 سلسذله تحليذ  روش واردات در موجذود اساسي هايچالش بندياولويت منظوربه مقاله
 و شدهانجام هايپژوهش بررسي و مطالعات با منظور اين براي. است فازي دلاي مراتبي
 گذروه 5 بذه ايذران چوب واردات در موجود هايچالش چوب صنايع صاحبان با مصاحبه
 سذط  هذايشذاخص ميان در كه داد نشان نتايج. شدند تقسيم شاخص زير 35 و اصلي
 داراي ترتيذ  بذه مذديريت و زيرساخت سياسي، اقتصادي، قانوني، هايشاخص اصلي،
 نسبت نباتات حاظ قانون مشکالت شاخص زير همچنين. باشندمي وزني ارزش باالترين

 نوسذانات هايشاخص زير بعدازآن و بوده تاولوي باالترين داراي هاشاخص زير ساير به
 هااولويت باالترين ترتي  به ناخالص، توليد بانکي، هايحمايت ناتي، درآمدهاي ارز، نرخ
 .اندداده اختصاص خود به را

 شذاخص، چالش، واردات، فازي، دلاي مراتبي سلسله تحلي  فرايند: يکلید واژگان

 .شاخص زير

 *1امین آرین

 2پورمهدي فائزي

 3مجید عزیزي

 4ولوسکی ریچارد

 5لیونگود اسکات

 منابع دانشکده كاغی، و چوب صنايع دكتري آموختهدانش 1
 ايران كرج، تهران، ،دانشگاه طبيعي

 طبيعي، منابع دانشکده كاغی، و چوب صنايع گروه استاد 2
 ايران كرج، تهران، دانشگاه

 ،طبيعي منابع دانشکده كاغی، و چوب صنايع گروه استاد 3
 ايران كرج، تهران، دانشگاه

 ايالتي دانشگاه جنگ ، هايفراورده دانشکده استاد 4
  امريکا بتنروژ، لوييزيانا،

 ايالتي دانشگاه جنگ ، هايفراورده دانشکده دانشيار 5
 امريکا پورتلند، اورگن،

 مسئول مکاتبات:

arian_am@yahoo.com 

 23/05/1395تاريخ دريافت: 
 24/06/1395تاريخ پیيرش: 

 

 

 مقدمه
 اقتصادی و پايدار موقع،به كافی، تأمین و اولیه ماده

 و پیشرفت الزمه و بوده صنعتی هر نیاز ترينابتدايی آن،

 آن پذيریرقابت در مؤثر بسیار عاملی و صنعت آن توسعه

 آالت چوب از كاغذ و چوب صنايع. است كشوری هر در

-فراورده تولید در خود اولیه ماده ترينمهم عنوانبه خام

 ايران كشور متأسفانه. [1] كنندمی استفاده مختلف های

 و فقیر است كشوری چوبی، اولیه مواد تأمین منابع ازنظر

-پتانسیل وجود رغمعلی كه است شده باعث حقیقت اين

 چوبی، هایفراورده عرضه و تولید رشد باالی بسیار های

 تعطیلی و هافراورده بعضی در تولید كند بسیار رشد شاهد

 افزايش شاهد طوركلیبه و بوده ديگر برخی در هاكارخانه

 كشور به كاغذ و چوب محصوالت مختلف انواع واردات

 حال در ايران كشور كه دهدمی نشان مطالعات. هستیم

 كمبود` با خود چوب صنايع اولیه مواد تأمین برای حاضر

 در عبمترمک میلیون 9 از بیش مقدار به چوبی اولیه ماده

 تأمین برای مختلفی [. راهکارهای2] است مواجه سال

 ،ازجمله گرددمی پیشنهاد كشور چوبی اولیه مواد كمبود

 چوب زراعت كشور، طبیعی هایجنگل از برداشت افزايش

 چوب، واردات ،هیزم جایبه فسیلی سوخت جايگزينی و
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[. 3] بازيافتی مواد كاربرد و كشاورزی ضايعات از استفاده

 موردنیاز چوب كمبود تأمین مختلف راهکارهای بین در

 مطمئن و سريع است كاریراه چوب واردات كشور، صنايع

 از استفاده با توانندمی كشور صنايع آن، كارگیریبه با كه

 چوبی هایفراورده تولید به نسبت كشورها ساير اولیه مواد

 حتی و داخل موردنیاز هایفرآورده تأمین و كشور در

 كشور صنايع توسعه ضمن نموده، اقدام كشور از خارج

 نیز را چوب تأمین ديگر بلندمدت راهکارهای زمانهم

بر  مؤثر هایعامل شناخت با ارتباط [. در2] كنند پیگیری

 تحقیقات هريك، تأثیرگذاری میزان تعیین واردات و

 و Tofighiاست.  گرفته ايران صورت در مختلفی

Mehrabian (2002با بررس ) ی تابع تقاضای واردات ايران

 و نفتی با استفاده از الگوی رگرسیونی دريافتند، درآمدهای

نسبی  هایقیمت و مثبت بدون اثری داخلی ناخالص تولید

 در تولیدشده كاالهای به تیاوارد كاالهای قیمت نسبت)

 ای،واسطه كل،) واردات تقاضای بر منفی داخل( اثر

 Bastani  و Tashkini .[4] دارند( مصرفی و ایسرمايه

 كاالهای تفکیك به واردات تقاضای تابع برآورد به (2006)

 1338-82 زمانی دوره برای مصرفی و ایسرمايه ای،واسطه

 شدتبه مصرفی كاالهای واردات كه دادند نشان و پرداخته

 هایكاال واردات كهدرحالی است نسبی قیمت تأثیر تحت

 نسبی قیمت و داخلی ناخالص تولید تأثیر تحت ایسرمايه

 تولید تأثیر تحت نیز ایواسطه كاالهای برای و است

 چوب [. در واردات5] است نسبی قیمت و داخلی ناخالص

 مشکالت مبدأ، كشور در چوب قیمت چون هم عواملی

 بندرهای از زيادی بسیار هایظرفیت اشغال انبارداری،

 در قیمتزانار چوبی كاالهای واردات و مسافت بعد كشور،

 مهمی نقش چوب واردات برای محدوديت و اخالل ايجاد

 ايجاد باعث كه مهمی و اصلی ضابطه اما ؛[6] دارند

 قیمت افزايش آن تبعبه و كاال اين واردات محدوديت

 شرطبه چوب واردات است شده داخل در آن یشدهتمام

با توجه به دخالت داشتن  [.6] است آن پوست كامل حذف

مختلف اقتصادی، قانونی و سیاسی در واردات چوب،  عوامل

هايی كه تمامی اين جوانب را در فرايند استفاده از مدل

های مختلف واردات در نظر بگیرد ضروری است. روش

ارزيابی چند معیاری كه قابلیت دخالت دادن معیارهای 

 [. يکی7] گیری را دارندمختلف ذكرشده در فرايند تصمیم

 سلسله تحلیل فن مسیر، اين شده دررائها هایروش از

 اساس، تکنیك دلفی فازی براست.  1مراتبی دلفی فازی

بررسی كاملی بر عقايد خبرگان، با سه ويژگی اصلی است: 

ها(، تکرار دفعات طرفانه به سؤاالت )پرسشنامهپاسخ بی

ها، ارسال سؤاالت )پرسشنامه( و دريافت بازخورد از آن

صورت گروهی ی از پاسخ سؤاالت بهوتحلیل آمارتجزيه

های ذهنی افراد خبره با استفاده [. درروش دلفی، داده8]

-های تقريباً عینی تبديل میهای آماری به دادهاز تحلیل

گردد. گیری میشود. اين روش منجر به اجماع در تصمیم

 وقايع بینیپیش به توانمی دلفی روش از كاربردهای .[9]

 ارزيابی حال، و گذشته اطالعاتآوری جمع آينده،

يك  انتخاب و هااولويت تعیین ممکن، هایبودجه تخصیص

[. 9كرد ] ممکن اشاره یگزينه چندين میان از گزينه

 گروهی توافق ترينمطمئن به روش دسترسی اين از هدف

 استفاده از با كه است خاص موضوعی یدرباره خبرگان

. پذيردمی رتصو خبرگان از نظرخواهی و نامهپرسش

 است شده داده همسانی توسعه فنون در دلفی روش امروزه

 ماندن محفوظ -1: دارند مشتركی هایويژگی همه كه

 هایگروه از كه كارشناسان جزئی يا فردی كامل اطالعات

يا  نامهپرسش ايمیل، راه از كنندمی شركت مختلف

 كي در بازخورد ايجاد -3 تکراری يابیزمینه -2. مصاحبه

[. 10آينده ] هایبرای نوبت كارشناسان از آماری یخالصه

 گوناگونی مطالعات دلفی فازی روش از استفاده یزمینه در

و  Chang. است صورت گرفته مختلف هایحوزه در

 فازی یوسیلهبه را فازی دلفی روش( 2000) همکاران

 به انسانی طبیعی منابع برای مناسب تابع عضويت و آماری

يابی درون از( 1999) همکاران و Chen[. 10دند ]بر كار

 قیمت بینیپیش برای فازی خطی ريزیطرح و فازی

 و همکاران Chen [.11] كردند استفاده هادینیمه تولیدات

 عقايد از استفاده برای خود یمطالعه در( 2002)

 برای هاآن. استفاده كردند فازی دلفی روش از كارشناسان

 عقايد و كردند تنظیم فازی دعد يك كارشناس هر

[. 12كردند. ] توصیف زبانی صورت عباراتبه را كارشناسان

در  مورداستفاده روش ذكرشده نکات توجه به با بنابراين

 واردات چوب روش هایچالش بندیاولويت شناسايی و

 بر مبنای فازی دلفی تکنیك چراكه است فازی دلفی

                                                           
1 FuzzyAnalytical Hierarchy Process (FAHP) 
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 نتايج بنابراين است استوار علم يك نظرهای و تجربیات

 برای مناسبی تواند رهیافتمی روش اين از آمدهدستبه

 مفهوم يك و پديده يك بر پارامترهای مؤثر اهمیت ارزيابی

مراتبی  سلسله ساختار دلیل به رو[. ازاين13] باشد

 از مدل مطالعه اين در شده،بینیپیش زوجی هایمقايسه

شد. درنهايت فازی استفاده  دلفی مراتبی سلسله تحلیل

های موجود در واردات چوب شناسايی و ترين چالشمهم

بندی شده است. اين مطالعه ضمن بررسی عوامل اولويت

عوامل  از يك هر مؤثر بر موانع واردات چوب در ايران، وزن

 نمايد.می بندیرتبه ارزيابی و را از ديدگاه خبرگان

 

 هامواد و روش

 روش مطالعه

 دلفی درروش فازی روش تازگیبه: فازی دلفی روش

 به بدترين از وزنی ارزيابی میانگین كه است شده كاربردهبه

[. 10] است كارشناسان یتجربه مبنای بر درجه بهترين

اين  است. شدهداده ارائه 1988سال  در بار اولین روش اين

 درروش. است مديريت علم در دلفی روش تعمیم روش

 قالب در خبره توسط افراد شدهداده هایبینیپیش دلفی،

 اعداد از استفاده كهدرحالی. شودمی بازگويی قطعی اعداد

 را بینیپیش ینتیجه بلندمدت، هایبینیبرای پیش قطعی

 استفاده از با كه است بهتر سازد،می دور واقعیت از

 گیریتصمیم و بلندمدت بینی پیشبه فازی هایمجموعه

 [.11پرداخت ] واقعی دنیای در

 مراحل روش تحلیل سلسله مراتبی

 از مرحلنه اينن درنظرسنجی از متخصصاا:   -الف

 واردات مواننع بنر منؤثر هایمؤلفنه اسناس بنر متخصصان

 12آمد عمل به ارزيابی

 محاسبه اعداد فازی -ب

 از فازی اعداد محاسبه برای( ãij) حاصل نظرهای

 قرارمی مدنظر مستقیم طوربه متخصصان از نظرسنجی

 توابع اساس بر توانمی را مرحله اين در اعداد فازی .گیرند

 ایذوزنقه حالت يا و مثلثی روش همچون مختلف عضويت

در اين مطالعه از عدد فازی مثلثی استفاده  .كرد محاسبه

                                                           
1- Worm-like 

2- Self-intumescing compound 

 زير روابط صورتبه فازی عدد يك حالت اين شد. در

 :[14] شودمی تعريف

(1)  

 

(2) αij = Min( ) 

 

(3)  
1/n , k=   

 

 iعامل  نسبی اهمیت یدهندهنشان βijkفوق  روابط در

 باال حد ترتیب به αij و δijام  k از ديدگاه  متخصص   j و

 هندسی میانگین Yij شوندگان وپرسش نظرهای پايین و

 هایمؤلفه كه است بديهی. است شوندگاننظرهای پرسش

باشند،  αij≤δij≤Yij اند كهشده تعريف جوری فازی عدد

-می [ تغییر9، 9/1] بازه در هامؤلفه اين ضمن مقادير در

 .كنند

 فازی معکوس ماتریس تشکیل( ج

 در آمدهدستبه فازی اعداد به توجه با مرحله اين در

 عواملی میان فازی ی زوجیمقايسه ماتريس قبل، یمرحله

 [.15، 14] شودمی تشکیل زير یرابطه شرح به مختلف

(4) Ã= ãij× ãij      j = 1, 2, …, n 

 پارامترها نسبی فازی وز: د( محاسبه

 محاسبه زير روابط از پارامترها نسبی فازی وزن

 :شوندمی

(5) 
  

 

(6) Ži  Ži  Žn) 

 فازی غیر برای  عوامل وز: کرد: فازی غیر( ه

 شد استفاده زیر یرابطه از عوامل وز: کرد:

(7)  
1/3  

 

 پژوهش فرآیند انجام مراحل

صنایع چوب و  با مرتبط متخصصا: از نظرسنجی

 واردات چوب
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های واردات چالش تعیین از پس حاضر مطالعه در

...  و ایكتابخانه یدانی، اسنادم مطالعات طريق از چوب

 هایفرم مختلف وزن پارامترهای تعیین منظوربه

 برای و شدهتهیه فوق كلیه پارامترهای شامل نظرسنجی

 پژوهش با مرتبط حوزه برای متخصصان شدن تکمیل

 فرم 10 شده،ارسال هایفرم میان از .است شده ارسال

ورودی  انعنوبه كه گرديد دريافت شدهنظرسنجی تکمیل

 مورداستفاده قرار فازی دلفی مراتبی سلسله تحلیل روش

 بود خواسته شده متخصصان از فرم اين در. است گرفته

و مشکالت موجود در واردات  خويش شخصی نظر به بسته

در  شدهارائه هایچالش تأثیرگذاری میزان چوب به ارزيابی

 از يك هر اهمیت به میزان و بپردازند واردات چوب

 اهمیت( 7) بااهمیت( 9) بااهمیت بسیار امتیاز رامترهاپا

( 1) اهمیت بدون يا و( 3) اهمیتكم( 5) متوسط

 قرار نظرسنجی مورد كه دهند. متخصصانی اختصاص

كارشناسان صنايع  صنايع چوب و شامل مديران گرفتند

 (.1 چوب است )جدول

 اعضای گروه دلفی -1جدول 

 ادتعد میزان تحصیالت مدرک تحصیلی

 2 دكترا مهندس صنايع چوب

 4 كارشناس ارشد چوب صنايع مهندس

 4 كارشناس چوب صنايع مهندس

 

 های تاثیرگزارشناسایی شاخص

 و اسننناد از اسننتفاده و پیمايشننی اسنناس مطالعننات بننر

و صناحبان  كارشناسنان بنا مصناحبه و هنای موجنودطرح

 همنان درواقع كه واردات در موجود هایمحدوديتصنايع 

-منی بر موانع واردات چوب در ايران تأثیرگذار هایشاخص

 كلنی گنروه پننج بنه هاشاخص اين .شدند شناسايی باشند،

اقتصنادی، زيرسناخت، قنانونی، اند از تقسیم شد كه عبارت

 پننج گنروه اينن در شاخص زير 35مديريت كه  سیاسی و

اقتصننادی:  شنناخص: اول . گننروه(2 جندول) گرفتننند قنرار

 ايجناد مواننع واردات نقنش در توانندمی اقتصادی شاخص

 نوسنانات های:شناخص زير موارد شامل باشد داشته مهمی

 وارداتنی، كاالی قیمت ثبات عدم نفتی، ارز، درآمدهای نرخ

 منالی اعتبنارات مصنرف، مراكز به انتقال و جابجايی هزينه

 ،GDP)داخلی ناخالص تولید وارداتی، تعرفه ،(واردات برای)

 قیمت و سطح (واردات ارزش شاخص)اتیوارد چوب قیمت

 هننایراه شنناخص زيرسنناخت:: دوم داخلننی اسننت. گننروه

 قیمنت بنر ترانسنپورت هزيننه كنه تنأثیری و ونقنلحمل

 كنه اسنت گذاردمی جنگلی هایفرآورده و چوب شدهتمام

 منابع به دستیابی سرعت و سهولت هزينه، كاهش بر عالوه

 صنايع واحدهای ازموردنی چوبی هایفرآورده و چوب تأمین

 هنای، فنناوریشناخص شنامل دارد. دنبنال به نیز را چوبی

بننندرها،  ظرفیننت انبننارش، كمبننود ارتباطننات، مشننکالت

 بنننندری هایونقنننل، زيرسننناختحمل هنننایزيرسننناخت

 تخصصی اسنت. گنروه ونقلحمل وسايل و نبود (تخصصی)

 هماننند واردات طريق از چوب قانونی: تأمین شاخص: سوم

قنانونی،  مسنائل بنا وارداتنی كاالهنای از یاریواردات بسن

 و المللنیبین روابنط و كشنورها روابط اقتصادی، سیاسی و

 زينر قانونی شنامل شاخص .گرددمواجه می جهانی مسائل

 حفن  قنانون دولنت، مشنکالت حمايتعندم های،شاخص

 هنایواردات، سیاسنت تشنريفات اداری نباتات، بوروكراسی

 صادراتو  گمركی قوانین صادی،اقت هایبازرگانی، سیاست

سیاسی شامل  سیاسی: شاخص شاخص: چهارم گروه .است

 خنارجی تجارت حجم، خارجی روابط در ثبات عدم ريسك

-تحنريم كشنور و خنارجی روابط، تجاری آزادسازی، كشور

گروه پنجم: شاخص مديريتی شنامل زينر  بانکی است. های

 ارتبناطتأمین،  مديريت زنجیره دانش )كمبود هایشاخص

كنندگان، مصنننرف بنننا كننننندگان، ارتبننناطتأمین بنننا

 هایسیسننتم ريزی، انطبنناقبرنامننه پننذيری، عنندمانعطاف

، تننأمین بننرای يننابی لجسننتیك، منبننع تولینندی، مننديريت

 است.( متخصص نیروهای كارگیریبه
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  1Eکمبود دانش مدیریت
ریسک عدم ثبات در 

 1D روابط خارجی

 حمایت دولتعدم
1C 

 1Bفناوری ارتباطات 
 1A نوسانات نرخ ارز

 

     

 2Eزنجیره تأمین 

حجم تجارت خارجی 

 2Dکشور 

مشکالت قانو: 

  2Cحفظ نباتات

  2Aدرآمدهای نفتی 2B مشکالت انبارش

     

 کنندگا:ارتباط با تأمین
3E 

 4D آزادسازی تجاری

بوروکراسی اداری 

تشریفات واردات 
3C 

 3Bت بندرها کمبود ظرفی
 عدم ثبات قیمت کاالی

3A 

     

 کنندگا:ارتباط با مصرف
4E 

 4D روابط خارجی کشور

های سیاست

 4C بازرگانی

 4Bهای حمل و زیرساخت
هزینه جابجایی و انتقال 

  4Aمراکز

     

 5D های بانکیتحریم 5E پذیریانعطاف

های سیاست

 5C اقتصادی

 های بندریزیرساخت

 5B خصصی(ت)

برای ) اعتبارات مالی

 5A واردات(

     

 6C قوانین گمرکی  6E ریزیعدم برنامه

ونقل نبود وسایل حمل

 6B تخصصی

 6A تعرفه وارداتی

     

های انطباق سیستم

 7E تولیدی

   
 تولید ناخالص داخلی

(GDP) 7A 

     

 8A قیمت چوب وارداتی    8E مدیریت لجستیک

     

 9A سطح قیمت داخلی    9E منبع یابی برای تأمین

 واردات موانع بر مؤثر هایشاخص زیر و هاشاخص -1 شکل

 از هاهداد استخراج و اطالعات آوریجمع از پس

ترين عوامل ی مهمدرباره متخصصان نظر ،هانامهپرسش

 های. سپس ماتريسشد آوریجمعمؤثر بر موانع واردات 

 ازنظر از پارامترها يك هر با متناظر زوجی مقايسه

 متخصص هر برای صورت جداگانهبه مختلف متخصصان

-جدول تنها مطلب كردن كوتاه برای است. شده تشکیل

 شود.می آورده اينجا در محاسبات نتايج های

 

 نتایج و بحث

 تحلیال روش از اساتفاده با پارامترها وز: تعیین

  فازی دلفی مراتبی سلسله

 آن، از حاصل نتايج ارزيابی و نظرسنجی امانج از پس

 زوجی مقايسه ماتريس تشکیل برای حاصله نتايج كلیه

 تشکیل در. اندقرارگرفته مورداستفاده اصلی پارامترهای

 اعداد درنتیجه و مثلثی عضويت توابع از مذكور ماتريس

 ماتريس. است شده استفاده 4 فرمول طبق مثلثی فازی

 زير و اصلی معیار 5 بین دلفی فازی زوجی مقايسه

 جداول شرح به نظرسنجی مورد معیار هر هایشاخص
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 از استفاده با بعد مرحله در. است 6 و 5 ،4 ،3 ،2 شماره

 فازی غیر و فازی وزن و Ẑ iفازی  اعداد 7 و 6،5 رابط

 مختلف پارامترهای ازای به شودمی محاسبه پارامترها

 .است گرديده درج 9 و 8 جداول در شد محاسبه

 
 اقتصادی شاخص به نسبت زوجی مقایسه -3 جدول

 1A  2A  3A 4A 5A  6A  7A  8A  9A  

A1 

1 3/0 5/0 2 5/0 8/0 3/0 7/0 8/0 

1 4/0 5/0 6/1 4/0 7/0 3/0 5/0 5/0 

1 6/0 4/0 2/1 3/0 6/0 2/0 4/0 4/0 

A2 

5/3 1 4/1 3/0 5/1 7/0 6/0 7/0 3/1 

3/2 1 1/1 2/0 1/1 5/0 4/0 5/0 1 

5/1 1 1 2/0 9/0 4/0 3/0 4/0 8/0 

A3 

5/2 1 1 7/0 4/1 9/1 7/1 7/1 3/1 

1/2 9/0 1 6/0 2/1 3/1 1/1 3/1 6/2 

9/1 7/0 1 5/0 9/0 1 8/0 1 1/2 

A4 

8/0 6/5 1/2 1 1/1 9/0 2/1 6/0 4/2 

6/0 5/4 7/1 1 9/0 8/0 1 4/0 8/1 

5/0 5/3 3/1 1 8/0 7/0 9/0 3/0 2/1 

A5 

1/3 1/1 1/1 3/1 1 6/0 4/1 3/1 3/1 

4/2 9/0 9/0 1/1 1 5/0 1/1 1/1 4/2 

9/1 7/0 7/0 9/0 1 4/0 9/0 1 9/1 

A6 

7/1 6/2 1 4/1 4/2 1 6/1 7/1 6/0 

4/1 2 8/0 2/1 1/2 1 2/1 3/1 5/0 

2/1 4/1 5/0 1/1 7/1 1 1 1/1 4/0 

A7 

5/4 5/3 3/1 2/1 1/1 1 1 9/0 2/0 

7/3 4/2 9/0 1 9/0 8/0 1 7/0 2/0 

1/3 7/1 6/0 9/0 7/0 6/0 1 6/0 2/0 

A8 

4/2 7/2 1 9/2 1 9/0 7/1 1 3/0 

9/1 2 8/0 2/2 9/0 7/0 4/1 1 2/0 

4/1 4/1 6/0 7/1 8/0 6/0 1/1 1 2/0 

A9 

6/2 2/1 5/0 8/0 5/0 3/0 5/6 6/5 1 

9/1 1 4/0 6/0 4/0 9/0 5/5 5/4 1 

3/1 8/0 3/0 4/0 3/0 6/1 5/4 5/3 1 

 

 مقایسه زوجی اولویت معیارهای اصلی پژوهش-2 جدول 

 A B C D E 

A 1 1 1 86/1 43/2 13/3 19/0 24/0 32/0 76/0 92/0 11/1 56/2 26/3 36/4 

B 32/0 42/0 54/0 1 1 1 41/0 49/0 59/0 57/1 14/2 82/2 45/0 55/0 71/0 

C 13/3 21/4 26/5 68/1 06/2 45/2 1 1 1 11/1 40/1 86/1 02/1 33/1 86/1 

D 90/0 09/0 32/1 35/0 48/0 64/0 53/0 71/0 90/0 1 1 1 14/1 37/1 68/1 

E 23/0 31/0 39/0 41/1 81/1 21/2 54/0 75/0 98/0 59/0 73/0 87/0 1 1 1 
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 زیرساخت شاخص به نسبت زوجی مقایسه-4 جدول

 1 B 2B  3B  4B  5B  6B  

1B  1 1 1 3/0 4/0 6/0 8/0 1 3/1 5/0 7/0 1/1 1/1 5/1 2 2/0 2/0 2/0 

2B  8/1 5/2 5/3 1 1 1 2/0 2/0 3/0 2/0 2/0 3/0 2/0 2/0 3/0 6/0 7/0 1 

3B  8/0 1 2/1 4/3 4/4 4/5 1 1 1 6/0 8/0 1/1 5/0 7/0 1 6/0 7/0 1 

4B  9/0 4/1 9/1 1/3 3/4 4/5 9/0 2/1 7/1 1 1 1 9/0 2/1 6/1 7/0 1 4/1 

5B  5/0 7/0 9/0 7/3 5 2/6 1 4/1 9/1 7/0 9/0 2/1 1 1 1 7/0 1 4/1 

6B  4/4 5/5 6/6 1 4/1 8/1 1 4/1 8/1 7/0 1 4/1 7/0 1 4/1 1 1 1 

 

 قانونی شاخص به نسبت زوجی مقایسه -5 جدول

 1 C 2C  3C  4C  5C  6C  

1C  1 1 1 8/0 9/0 1/1 2/2 8/2 5/3 9/1 5/2 2/3 1 2/1 6/1 5/0 7/0 9/0 

2C  9/0  1/1 3/1 1 1 1 4/2 9/2 7/3 9/2 5/3 2/4 5/0 7/0 9/0 4/2 9/2 7/3 

3C  3/0 3/0 4/0 3/0 3/0 4/0 1 1 1 7/0 1 4/1 9/0 1/1 5/1 2 5/2 2/3 

4C  3/0 4/0 5/0 2/0 3/0 3/0 7/0 1 4/1 1 1 1 4/1 9/1 6/2 6/0 9/0 2/1 

5C  6/0 8/0 1 1/1 5/1 9/1 7/0 9/0 1/1 4/0 6/0 8/0 1 1 1 6/0 8/0 1 

6C  1/1 5/1 9/1 3/0 3/0 4/0 3/0 4/0 5/0 8/0 1/1 6/1 1 3/1 7/1 1 1 1 

 

 سیاسی شاخص به نسبت زوجی مقایسه- 6 جدول

 1D  2D  3D  
4D  5D  

1D  1 1 1 1 5/1 2/1 6/1 1/2 6/2 5/0 6/0 1 4/1 8/1 2/2 

2D  5/0 7/0 8/0 1 1 1 6/0 8/0 1 6/0 8/0 1/1 4/0 5/0 7/0 

3D  4/0 5/0 6/0 1 3/1 7/1 1 1 1 5/0 6/0 8/0 4/0 5/0 6/0 

4D  1 6/1 2/2 9/0 2/1 6/1 3/1 7/1 2/2 1 1 1 3/0 4/0 5/0 

5 D 5/0 6/0 7/0 4/1 9/1 8/2 6/1 2 5/2 2/2 8/2 5/3 1 1 1 

 

 مدیریت شاخص به نسبت زوجی مقایسه-7 جدول

 1E  2E  3E 4E  5E  6E  7E  8E  9E  

E1 

3/1 8/0 3/0 4/0 3/0 6/1 5/4 5/3 1 

9/1 1 4/0 6/0 4/0 9/1 5/5 5/4 1 

6/2 2/1 5/0 8/0 5/0 3/2 5/6 6/5 1 

E2 

4/1 4/1 6/0 7/1 8/0 6/0 1/1 1 2/0 

9/1 2 8/0 2/2 9/0 7/0 4/1 1 2/0 

4/2 7/2 1 9/2 1 9/0 7/1 1 3/0 

E3 

1/3 7/1 6/0 9/0 7/0 6/0 1 6/0 2/0 

7/3 4/2 9/0 1 9/0 8/0 1 7/0 2/0 

5/4 5/3 3/1 2/1 1/1 1 1 9/0 2/0 

E4 

2/1 4/1 5/0 1/1 7/1 1 1 1/1 4/0 

4/1 2 8/0 2/1 ½ 1 2/1 3/1 5/0 

7/1 6/2 1 4/1 4/2 1 6/1 7/1 6/0 

E5 

9/1 7/0 7/0 9/0 1 4/0 9/0 1 9/1 

4/2 9/0 9/0 1/0 1 5/0 1/1 1/1 4/2 

1/3 1/1 1/1 3/1 1 6/0 4/1 3/1 1/3 
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E6 

5/0 5/3 3/1 1 8/0 7/0 9/0 3/0 2/1 

6/0 5/4 7/1 1 9/0 8/0 1 4/0 8/1 

8/0 6/5 ½ 1 1/1 9/0 2/1 6/0 4/2 

E7 

9/1 7/0 1 5/0 9/0 1 8/0 1 1/2 

½ 9/0 1 6/0 2/1 3/1 1/1 3/1 6/2 

5/2 1 1 7/0 4/1 9/1 7/1 7/1 1/3 

E8 

8/1 1 1 2/ 9/0 4/0 3/0 4/0 8/0 

5/0 1 1/1 2/0 1/1 5/0 4/0 5/0 1 

5/3 1 4/1 3/0 5/1 7/0 6/0 7/0 3/1 

E9 

1 3/0 4/0 2/1 3/0 6/0 2/0 4/0 4/0 

1 4/0 5/0 6/1 4/0 7/0 3/0 5/0 5/0 

1 6/0 5/0 2 5/0 8/0 3/0 7/0 8/0 

 

 داتوار موانع بر مؤثر هاشاخص فازی غیر و فازی وز: فازی، اعداد نهایی نتیجه -8 جدول

  iZ   iW (فازی وزن)  وزن غیر فازی 

A 37/6 85/7 91/9 16/0 28/0 38/0 38/0 

B 74/3 59/4 67/5 1/0 15/0 22/0 05/0 

C 93/7 00/10 44/12 20/0 32/0 48/0 51/0 

D 94/3 63/4 54/5 10/0 15/0 22/0 30/0 

E 76/3 60/4 46/5 1/0 15/0 21/0 03/0 

 

 هاشاخص زیر فازی غیر و فازی وز: فازی، اعداد نهایی نتیجه -9 جدول

 وزن غیر فازی  iZ   iW  هازير شاخص

1A  08/14 60/17 13/22 21/0 27/0 37/0 45/0 

2A  44/11 07/15 27/19 19/0 22/0 35/0 33/0 

3A  43/6 99/7 80/9 05/0 08/0 12/0 02/0 

4A  79/7 52/9 70/11 06/0 09/0 14/0 07/0 

5A  43/7 85/8 57/10 06/0 09/0 13/0 04/0 

6A  89/6 35/8 18/10 05/0 08/0 12/0 03/0 

7A  64/10 13 88/15 08/0 13/0 19/0 16/0 

8A  28/9 51/11 22/14 08/0 17/0 27/0 29/0 

9A  13/8 26/10 94/12 06/0 10/0 16/0 1/0 

1B  89/3 88/4 20/6 06/0 1/0 16/0 04/0 

2B  89/3 85/4 35/6 06/0 1/0 16/0 04/0 

3B  81/6 60/8 72/10 11/0 17/0 28/0 19/0 

4B  57/7 13/10 13 12/0 20/0 34/0 24/0 

5B  64/7 02/12 56/12 12/0 20/0 33/0 23/0 

6B  84/8 31/11 14 14/0 23/0 36/0 27/0 

1C  40/7 08/7 21/11 13/0 21/0 31/0 29/0 

2C  11/10 12/12 76/14 18/0 27/0 41/0 50/0 

3C  17/5 37/6 96/7 09/0 14/0 22/0 11/0  

4C  29/4 49/5 03/7 08/0 12/0 19/0 03/0 

5C  48/4 53/5 73/6 08/0 12/0 19/0 01/0 
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6C  55/4 57/5 08/7 08/0 13/0 20/0 04/0 

1D  65/5 04/7 92/8 16/0 24/0 30/0 28/0 

2D  07/3 79/3 56/4 08/0 13/0 19/0 02/0 

3D  51/3 85/3 71/4 1/0 13/0 20/0 04/0 

4D  51/4 86/5 44/7 13/0 20/0 32/0 24/0 

5 D 70/6 23/8 49/10 19/0 29/0 30/0 31/0 

1E  48/16 55/20 01/27 12/0 2/0 30/0 28/0 

2E  89/9 72/12 38/16 07/0 12/0 21/0 16/0 

3E  84/6 90/8 54/11 05/0 09/0 14/0 27/0 

4E  48/7 31/10 78/13 06/0 10/0 17/0 1/0 

5E  40/6 43/7 06/11 05/0 08/0 14/0 23/0 

6E  12/9 12 11/15 07/0 12/0 20/0 0.13 

7E  04/9 15/11 81/13 07/0 11/0 17/0 11/0 

8E  80/7 50/10 90/13 06/0 10/0 17/0 10/0 

9E  80/6 49/8 63/10 05/0 08/0 13/0 24/0 

 

 گیرینتیجه
 مراتبی سلسله ده از روش تحلیلدر اين مقاله با استفا

های خبرگان منتخب در فازی و با استفاده از ديدگاه دلفی

های مرتبط با چالش موجود در واردات چوب به زمینه

عنوان های مختلف پیشنهادی بهايران، به بررسی چالش

های مؤثر بر موانع واردات چوب پرداخته شد. چالش

زير  6هادی، زير شاخص پیشن 35درنهايت از میان 

نباتات، نوسانات ارز و  حف  قانون مشکالت (شاخص

های بانکی، قیمت چوب وارداتی و درآمدهای نفتی، تحريم

های مؤثر بر موانع واردات به عنوان چالشحمايت دولت( به

چوب در ايران تعیین گرديدند. با توجه به اين نتايج 

رح زير توان نکات اصلی اعمال روش دلفی فازی را به شمی

سازی نظريات غیرقطعی، كیفی امکان مدل- 1خالصه كرد:

ذهنیت يکسان در قبال - 2.و توام با عدم قطعیت

گیران رضايتمندی در تصمیم-3 متغیرهای انتخابی

 )خبرگان( به دلیل داشتن سهم برابر در تصمیم.
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Abstract 

Considering the increasing consumption of wood and wood 

products in Iran and limited domestic sources of wood and 

shortage of wood raw material in Iran, wood raw material 

imports is a solution for Iranian developing wood industries. 

Nonetheless, wood imports to Iran always faced a lot of 

challenges. The aim of this research was to determine and 

evaluate the challenges in the way of wood imports to Iran. 

The research method used in this study was a descriptive-

analytic method. The analytic method used in the study to 

evaluate the challenges was the Fuzzy Delphi Analytical 

Hierarchy Process (FDAHP). First, the findings of previous 

researches in the field and the literatures were studied. Then, 

doing interviews with industry experts, the challenges in the 

way of wood imports to Iran were extracted and classified in 

five groups and 35 factors. The results shows that in the first 

level (groups), the regulations, economic, politics, 

infrastructure and management groups are the most import 

factors, respectively. In second level (challenges), plant 

protection regulations have the most importance. After that, 

exchange rate tolerance, oil income, banking support and 

GDP have the most importance, respectively. 

Keywords: FDAHP, import, challenges, factors, wood. 
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