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  چکیده

روزافزون به محصوالت و مصنوعات چوبی  نیاز زین وچشمگیر جمعیت و سهم سرانه مصرف چوب  افزایش ریاخ يهاسال در

 از حفاظت و انتیص لزوم و کشور يهاجنگل اندك سطحمرکب چوبی شده است.  هايفرآورده براي تقاضا اندازه از بیش افزایش سبب

 و چوب صنایع نیاز مورد لیگنوسلولزي مواد و چوب تأمین يبرارا  یاز آنها تنگناها و مشکالت يبرداربهره توقف و هاجنگل

به مخاطره افتادن  لیدلعدم واردات چوب با پوست به عالوههب. است داشته همراهبه باشندیم شیافزا به رو آنها تعداد که کاغذ

استفاده از منابع  ع،یصنا نیا هیجهت برآورده کردن نیاز ماده اول لذا. است شده معضالت نیا دیسبب تشد یو منافع مل یمنابع جنگل

سوي کاربرد منابع غیرجنگلی نظیر مواد لیگنوسلولزي حاصل از پسماند کشاورزي بوده و رویکردي نوین به ناپذیرجایگزین، امري اجتناب

 بر رفشا کاهشاز جمله:  يمتعدد يایمزا تواندیم چوب صنعت در منابع نیا کاربرد. است داشته همراهبه رازراعت چوب  زین وو باغات 

 جهیدر نت وچوب، کاهش واردات چوب خام  عیصنا هیماده اول نیازاز  یبخش رفع ،یطیمح ستیز يهایآلودگ کاهش کشور، جنگلی منابع

اي براي منابع چوبی ارزش افزوده جادیا ،یو کاهش وابستگ ییخودکفا ،بومی يگنوسلولزیلکاربرد مواد  شیاز خروج ارز، افزا يریجلوگ

 هیماده اول ازین مقدار یابیارز یبررس نیا در. لذا باشد داشته همراه به را ییزااشتغال زین وسودآوري  شیافزا واي  بومی، ایجاد درآمد منطقه

  .است گرفته قرار مدنظر ه،یاول ماده تأمینموجود در  يو راهکارها مشکالت انیب زیو ن کشور یفشرده چوب اوراق عیصنا

  يگنوسلولزیماده ل ،یمنابع جنگل ،بریف تخته ،چوبخردهتخته: يدیکل ناگواژ
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  هألمس انیب

 با سهیمقا در که باشندیم یچوب فشرده يهاپانل ریسا و چوبخردهتخته بر،یفتخته انواعشامل  یفشرده چوب اوراق

 عیصنا تیماه. رندیگیم قرار یچوب دیجد نسبتاً يهاوردهآفر زمره در و نداشته یچندان قدمت کاغذ رینظ یمحصوالت

 را يگنوسلولزیل يپسماندها و ارزشکم يهاچوب مصرف تیقابل که باشدیم ياگونه به یچوب فشرده اوراق دکنندهیتول

 استفاده رقابلیغ يهانهیبگرده)، قطرکم يهاچوب و ها(شاخه جنگل از يبرداربهره يایبقا به توانیم مواد نیا جمله از. دارند

 نمود اشاره یباغ آالتچوب زین و يکشاورز يگنوسلولزیل پسماند چوب، عیصنا يهانهکارخا يپسماندها الوار، دیتول جهت

 و استفاده که داشت نظر در دیبا اما شوندیم محسوبشونده دیمنابع تجد جزء ی). اگرچه منابع جنگل1380 ،ینی(دوست حس

و  توسعه زیو ن یچوب يهاوردهآفر و چوب روزافزون مصرف. گرددیم آنها ينابود سببمنابع  نیاز ا هیرویب يبرداربهره

توجه به  با. است ساخته روبرو يجد مشکل با را عیصنا نیا یچوب هیاول ماده نیمأت کشور، در یچوب مختلف عیصنا گسترش

 برداشت تیممنوع و تیمحدود يدارا و شودیم محسوب ایدن ریفق يکشورها جز یجنگل منابع وسعت لحاظ به رانیا که نیا

 يدارا زین چوب واردات که نیا بر مضاف گردد؛یم دیتشد یچوب هیاول مواد کمبود معضل ،باشدیم یجنگل منابع از

  که مشکل را دوچندان نموده است. است يادهیعد يهاتیمحدود

- جبران صدمات که است شده يمتعدد مشکالت بروز سبب یچوب عیصنا ازین مورد يگنوسلولزیل هیاول ماده کمبود

 عیصنا يواحدها دیتول تیظرف کاهش به توانیم جمله از. دینمایکشور وارد م یاجتماع و ياقتصاد کرهیپ بررا  يریناپذ

 جهت مثمر باغات رفتن نیب از چوب، قاچاق محصول، متیق شیافزا ،یچوب هیاول مواد متیق شیافزا ،يکاریب شیافزا چوب،

 یاست که با بررس ي. لذا ضرورنمود اشاره ارز خروج و یچوب يهافراورده واردات به ازین شیافزا ،یچوب هیاول ماده تأمین

 هیمواد اول نیگزیعنوان جاو قابل دسترس به موجود يگنوسلولزیلمنابع  يریکارگبه يبرا يجد تالشمناسب،  يهاروش

 و حفظ آن اساس که داریپا توسعه يسوبه که ينحوبه رد؛یگ صورت یچوب يهاوردهآفر و چوب عیصنا در یجنگل یچوب

دارد  یسع گزارش نیا لذا. شود برداشته موثر یگام باشدیم يبشر جامعه يازهاین نمودن برطرف و ستیز طیمح از تیحما

 به محصوالت، نیاواردات  زانیم زیکشور و ن چوبخردهو تخته بریف تخته عیصنا دیتول یو واقع یاسم تیظرف یتا با بررس

 یبررس مورد را عیصنا نیا يگنوسلولزیل هیاول ماده تأمین در کشور تیقابل و بپردازد عیصنا نیا هیاول ماده ازین مقدار یابیارز

  .دینما ارائه را موجود يراهکارها و هاچالش نکهیا ضمن دهد؛ قرار

  

  دستاوردها یمعرف

  دیتول یاسم تیظرف اساس بر کشوردر  بریف تختهصنعت نئوپان و  هیماده اول ازین زانیم یابیارز -

و  ریخم ،یاوراق فشرده چوب عیصنادر کشور  یچوب هیماده اول کنندگانمصرف نیبزرگتر که دهندیم نشان هایبررس

. گرفت خواهند قرار یابیارز مورد یاوراق فشرده چوب عیصنا یبررس نیکه در ا باشندیو صنعت مبلمان م يکاغذساز

 عیصنا انیانجمن کارفرما زیو ن یصنعت يو واحدها عیاز وزارت صنا یدانیم قاتیاساس تحق برشده  يآورجمع اطالعات

 تانئوپان در کشور  يدر دست اجرا يهاپروژه و نئوپان فعال يواحدها یاسم تیظرف مجموع که دهندیم نشان رانیا چوب

مقدار محصول نئوپان،  نیا دیتول يبرا. است شده داده نشان 1 شکل در که باشدیم مترمکعب 2483275 با برابر 1397سال 

 کشور نئوپان يدست اجرا در يهاپروژه و فعال يواحدها ازین مقدار ،)مترمکعب 08/1( مربوطه لیتبد بیدرنظر گرفتن ضر با

. الزم به ذکر )درنظر گرفته شده استمترمکعب گرم بر سانتی 65/0 ه،یماده اول تهیدانس( باشدیم مترمکعب 2681937با  برابر

 در نئوپان دیتول لیپتانس مجموع در تا است شده گرفته درنظر زین باشندیکه متوقف م ییواحدها تیظرف ،یابیارز نیاست در ا
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 يواحدها باشد،یم يدیتول يواحدها یچوب ازین برآورد یابیارز نیا از هدف که نیا به توجه با نیهمچن. گردد برآورد کشور

  .اندنشده لحاظ ،باشدیم...)  و(باگاس  يکشاورز عاتیضا آنها هیاول مواد که ینئوپان

  

  
  

  نئوپان يدر دست اجرا يهاپروژه ونئوپان  فعال يواحدها یاسم تیظرف -1 شکل

  

) MDFمتوسط ( تهیبا دانس بریف تخته هکنند دیچوب در کشور کارخانجات تول کنندهمصرف یاصل يواحدها از گرید یکی

 مترمکعب 3155000برابر با  1397سال  تا زیندر کشور  MDF يهاپروژه و فعال يواحدها یاسم تیظرف مجموع. باشندیم

) مقدار مترمکعب 25/1مربوطه ( لیتبد بیضر گرفتن درنظر با ،MDFمقدار محصول  نیا دیتول يبرا لذا ؛)2 شکل( باشدیم

گرم بر  65/0 ه،یماده اول تهیدانس( باشدیم مترمکعب 3943750برابر با  کشور MDF يهاپروژه و فعال يواحدها یچوب ازین

(توقف  رفعالیغ يواحدها تیظرف ،یابیارز نیا درگفته شد  که قبالً طورهمان. )درنظر گرفته شده است مترمکعبسانتی

 لحاظ...)  و(باگاس  يکشاورز عاتیضا هیاول موادبر اساس  MDF يواحدها اما است، شده گرفته درنظر زین MDF) دیتول

  .اندنشده
  

  
  

  MDF يدر دست اجرا يهاپروژه و MDF يواحدها یاسم تیظرف -2 شکل
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 يهاپروژه و فعال يواحدها یچوب هیاول ماده ازین زانیم مجموع که گرددیم مالحظه 2 و 1 يهاشکل گرفتن درنظر با

 ماده ازین از یمین حدود در تنها مقدار نیا. باشدیم مترمکعب 6625687با  برابرسال  در کشورMDF کارخانجات نئوپان و 

 زانیدر خصوص م یآگاه يبرا. گرددیم تأمینواردات  زین وکه در داخل کشور  باشدیم کشور کاغذ و چوب صنعت یچوب

 یاسم تیظرفکه  دهندیم نشان موجود اطالعات و آمارگفت که  دیبا يکاغذ و کاغذساز ریصنعت خم ازیمورد ن هیماده اول

 زانیم، بهمترمکعب بر تن 3 لیتبد بیضر گرفتن درنظر با که باشدیم تن 430000 کشور کاغذ يهاپروژه و فعال يواحدها

خصوص  در نیهمچن). 1395 ران،یا چوب عیصنا انیکارفرما(انجمن  باشدیم ازیمورد ن یچوب هیماده اول مترمکعب 1290000

مبلمان کشور به چوب در سال  عیصنا ازیموجود، ن يآمارها نیآخر برابرگفت که  دیبا زیصنعت مبلمان ن ازیمورد ن هیماده اول

در کشور و مشکالت  هیمبلمان). اما با توجه به کمبود مواد اول یمل يبوده است (شورا مترمکعب 3900000 زانیبه م 1396

 سبب امر نیا و باشندیم تیفعال حال درخود  یاسم تیاز ظرف یواحدها تنها با بخش نیا ،یصنعت يموجود در واحدها یفن

 کشوردر  بریف تختهنئوپان و  يواحدها هیاول ماده ازین زانیم. لذا گرددیم آن واردات جهینت در و کشور در یینها محصول کمبود

  .ردیگ قرار یابیارز مورد محصوالت نیا مصرف زانیم اساس بر تواندیم

  

  و واردات دیتول تیبر اساس ظرف کشوردر  بریف تختهصنعت نئوپان و  هیماده اول ازین زانیم یابیارز -

 زانیم مجموع نئوپان، و بریف تختهصنعت  يبرا کشورحاضر  حال یماده چوب ازین زانیم برآورد يمبنا ،یابیارز نیا در

ارائه  و يآورجمع) 1388-1397( سال 10 یط آنها به مربوط اطالعات و شده گرفته درنظرنامبرده  محصوالتو واردات  دیتول

 شیافزا يسال دارا 10 یط بریف تخته دیتول زانیکه م دهدیم نشان یخوببه 3 شکل). 4 و 3 يها(شکل است دهیگرد

 همچنان زین واردات روند حال نیا با اما باشد؛یدر کشور م دیجد يواحدها تیاحداث و فعال انگریبوده است که ب يریچشمگ

  .باشدیم دیتول زانیم از شتریب محصول نیا به کشور ازین دهدیم نشان که است داشته ادامه

  

  
  

  )FAO, 2019سال ( 10 یط رانیدر ا MDF/HDFو واردات  دیتول -3 شکل

  

داشته  یروند نزول 1397تا  1388 يهاسال یواردات نئوپان ط زانیکه م دهدینشان م زین 4اطالعات ارائه شده در شکل 

  آغاز شده است. زیآن ن صادرات یحت و باشدیم یمصرف داخل زانیم ينئوپان در کشور جوابگو دیاست و تول



 حسنی و همکاران: تأمین ماده اولیه لیگنوسلولزي صنعت اوراق فشره چوبی ...حاجی                                                             17

  

  )FAO, 2019سال ( 10 یط رانیدر ا نئوپانواردات و صادرات  د،یتول -4 شکل

  

 مورد کشور در) بریف تخته(نئوپان و  یدو محصول چوب نیاساس اطالعات ارائه شده در باال، سهم سرانه مصرف ا بر

 اوراق مصرف سرانه سهم و کل مصرف کل، دیتول زانیم شکل نیا. است شده داده نشان 5 شکل در که گرفت قرار یابیارز

 گرددیم مالحظه شکل نیا در که طورهمان). FAO, 2019( دهدیرا نشان م 1397تا  1388 يهاسال در رانیادر  یچوب فشرده

از  که  يطور بهداشته است؛  يروند رو به رشد زیمحصوالت ن نیسال، سهم سرانه مصرف ا 10 یکشور ط تیجمع شیبا افزا

 جهت هیاول ماده به عیصنا نیا یچوب ازین شیافزا انگریب روند نیااست.  دهیرس 1397در سال  034/0به  1388در سال  021/0

 ازمندین که شود دهیشیاند الزم ریتداب دیبا عیصنا نیا هیاول ماده تأمین جهت لذا. باشدیم کشور ازین مورد محصول تأمین

  .باشد یم جانبه همه یکارشناس

  

  
 Wood Based Panels (WBP)= (MDF/HDF, Particle board) 

 صادرات دیتول+  کل واردات - کل  مصرف= کل  

  

  1397تا  1388 يهاسال یو نئوپان ط بریف تختهسهم سرانه مصرف  -5 شکل
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  یچوب فشرده اوراق صنعت هیاول ماده تأمینپیشنهادي  يهاکارراه

 يبرا اندك، منابع نیا حفظ لزوم و رانیا زمانیکشور عز یفقر منابع جنگل زیمطرح شده و ن مسائلتوجه به  با

  :نمود ارائه را ریز يراهکارها توانیم کشور چوب عیصنا يواحدها ازین مورد هیاول مواد تأمین

  وهیم باغات درختان هرس از حاصل عاتیضا از استفاده -1

 نئوپان رینظ يگنوسلولزیل عیصنا در کاربرد جهت آنها هرس عاتیضا که را وهیم درختان از نوع چند رکشتیز سطح

 اظهارنظر اساس بر 1پسماند حاصل از هرس درختان ذکر شده در جدول  زانیم. داده شد نشان 1، در جدول باشدیم مناسب

 طور به کشور مراتع و هاجنگل قاتیتحق موسسه کاغذ و چوب قاتیتحق بخش توسط آمده عملهب يهایبررس و باغداران

هکتار) به  1178500درختان اشاره شده ( رکشتیتن در هکتار برآورد شده است که با درنظر گرفتن مجموع سطح ز 3متوسط 

 يدر دست اجرا يهاپروژه و فعال يواحدها ازین مقدار که یحال در ،هرس وجود دارد عاتیتن در سال ضا 3535500 زانیم

 توانیمفصلی بوده و پسماندها  نیا ازالزم به ذکر است که . باشدی) ممترمکعب 2681937( تن 2000000 حدودنئوپان کشور 

 استفاده ،يدیتول محصول تیفیک حفظ منظوربه یطرف از. نمود استفادهاز آن چوب  عیکارخانجات صنا ازیاز ن یعنوان بخشبه

  .گرددیم هیتوص پسماندها نیا با بیترک در پتوسیاکال و صنوبر مانند رشد تند يهاگونه چوب از

  

  استان کشور 20در  وهیم درختان یبرخ رکشتیسطح ز -1 جدول

 خرما مرکبات بادام بیس انگور پسته  درخت نوع

 248300 141300 101400 143500 216400 327600  (هکتار) رکشتیز سطح

  1178500  (هکتار) کل جمع

  1396 ي سالکشاورز آمارنامهمأخذ: 

  

  يکشاورز پسماند از استفاده -2

باگاس، کاه و کلش، ساقه آفتابگردان، ساقه پنبه، ساقه  رینظ يگنوسلولزیپسماند ل دیلحاظ تولبه رانیا کشور

 پسماند از استفاده در اما. باشدیم یمناسب لیپتانس يدارا دست نیا از يپسماند و يساقه گل محمد کلزا،

 یفصل ازجمله که دارند وجود یمعضالت و مشکالت یچوب فشرده اوراق عیصنا رد هیاول ماده عنوانبه يکشاورز

 جهیدرنت و عیوس سطح در یپراکندگ ،يو مشکالت انباردار هانهیهز جهیدرنت و نییپا تهیدانس و بودن میحج بودن،

 و یمعدن مواد زین و هایناخالص وجود ،يریگآتش تیقابل ،یدگیپوس و ریتخم ونقل، حمل و آوريجمع نهیهز

 يدرصدها با بیصورت ترکهب توانندیم مواد نیا. ي استدیتول آالتنیماش و زاتیتجه يباال استهالك جهیدرنت

 هیماده اول ازیو بخش از ن رندیمورد استفاده قرار گ يدیتول يمورد استفاده در واحدها یچوب هیاول مواد بامختلف 

  .ندیرا تأمین نما

  

 مشارکت با یضدعفون و نهیقرنط ساتیسأت احداث و نباتات حفظ سازمان نیقوان تیرعا با پوست بدون چوب واردات -3

 کشور چوب عیصنا صاحبان

 مبرم ازین و یجنگ منابع از يبرداربهره عدم ودر قانون برنامه توسعه ششم کشور جنگل  استراحتمصوبه مربوط به  در

 موانع نیمهمتر از یکیاما  پیشنهاد شد. یراهکار اساس کی عنوانهب چوب واردات ه،یاول ماده به کشور کاغذ و چوب عیصنا
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یم کشور به آالتواردات چوب تیکه سبب محدود باشدیم چوب بهداشت و نهیقرنط موضوع کشور در چوب واردات یفن

چوب ییجاجابه نیبنابرا است، خطرناك يزايماریب عوامل و آفات از ياریبس منأم آن پوست خصوص به و چوب. گردد

 و هاباغ ها،جنگل يبرا را یبزرگ یبهداشت خطرات تواندیم يانهیقرنط ضوابط تیرعا بدون گرید کشور به يکشور از آالت

 يانهیقرنط یعلم و یفن طیشرا و ضوابط ن،یقوان اعمال و نیتدو رواز این .آورد بوجود کننده وارد کشور رمثمریغ درختان

 شیافزا آن تبع به و کاال نیا واردات تیمحدود جادیا باعث که یمهم و یاصل ضابطه. ضروري است آالتچوب واردات يبرا

 عنوانبه ضابطه نیا لیدل نیهم به. باشد یم پوست کامل حذف شرطبه چوب واردات است، شده داخل در آن شده تمام متیق

 و واردکنندگان تجار، نیبنابرا. شودیم محسوب ایدن يکشورها یتمام در آالتچوب انواع يبرا واردات شرط نیمهمتر

   .ندینما نیتمک و تیتبع ضوابط نیا از دیبا مربوطه عیصنا صاحبان

  

  کشور چوب عیصنا صاحبان مشارکت و يهمکار با رمتعارفیغ يهاآب از استفاده با چوب زراعت -4

. نمود استفاده پتوسیاکال و صنوبر موفق يهاگونه مانند الرشدعیسر یچوب يهاگونه کشت از توانیم راستا نیا در

 یبازده يدارا يآب فاضالب شهر مانند رمتعارفیغ يهاآب از استفاده با نامبرده يهاگونه کشت که دهندیم نشان قاتیتحق

 صنعت در هاگونه نیا چوب از استفاده که اندداده نشان هایبررس نیهمچن. دارد یتوجه قابل چوب دیتول زانیم و بوده یمناسب

 مضاف گردد، یم محسوب عیصنا نیا يبرا مناسب هیاول ماده و بوده توجه مورد اریبس) يکاغذساز و افيدام(نئوپان،  چوب

زراعت چوب  رونیا . ازباشندیم قبول قابل و مناسب تیفیک يدارا هیاول منابع نیا از استفاده با يدیتول محصوالت که نیا بر

 حائز اریبس عیصنا نیا هیاول ماده بلندمدت تأمین يبرا مناسب يراهکار عنوانهبمانند صنوبر  الرشد عیدرختان سر ژهیوبه

  .باشدیم تیاهم

  

 بدون(صمت)  تجارت و معدن صنعت، وزارت توسطکاغذ  وچوب  عیصنا مهم يعدم صدور مجوز احداث واحدها -5

  ازین مورد هیاول ماده تأمین نحوه گرفتن درنظر

شده درخصوص  یو کارشناس هیچوب بدون مطالعات اول عیصنا ياحداث واحدها یو موافقت اصول مجوزها صدور

روبرو  هیکارخانجات با مشکل تأمین ماده اول نیباعث شده است که پس از احداث، ا ،يدیواحد تول هیتأمین ماده اول یچگونگ

 که است الزم لذا. ندینمایم تیشروع به فعال کمتر یتیبا ظرف که نیا ایبوده و  رفعالیغ ایواحدها  نیا کهي طورهشوند؛ ب

منابع تأمین ماده  ،يدیتول ياز واحدها دسته نیاحداث ا يو صدور مجوزها ی(صمت) قبل از موافقت اصول مربوطه وزارت

 قابل تامل آن نکتهمواجه نگردند.  آن يهاامدیپ و معضالت ه،یاول ماده تأمین چالشتا با  دیو مشخص نما یبررسآنها را  هیاول

 منبع نیکه مهمتر ییهابرداري از جنگلبهره و ایحفاظت، اح یعنوان تنها متولبه زداريیها، مراتع و آبخسازمان جنگل کهست ا

 ندارد و نداشته عیصنا نیا سیتأس مجوز صدور در ینقش چیباشد، هیم کشور کاغذ و چوب عیصنا براي هیاول مواد تأمین

ها، مراتع و آبخیزداري شود صدور مجوزهاي جدید با استعالم و نظر موافق سازمان جنگللذا پیشنهاد می ).1398 ،ي(اسپهبد

  کشور انجام شود.

 صفحات يواحدها ازین از یبخش تأمین در تواندیم فوق گزارش در شده ارائه يکردهایرو که گفت توانیم یکل طورهب

 فشرده اوراق تأمین لحاظبه را زمانیعز کشور که نیضمن ا شوند؛ واقع مثمرثمر و گرفته قرار استفاده مورد یچوب فشرده

  .دینما ترکینزد ییخودکفا مرز به یچوب
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