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 چکیده

اقتصااد  هاای  نحوی که پایهگردد بهترین صنایع دنیا تلقی میبزرگ صنایع چوب و کاغذ از نظر تنوع منابع مصرفی و تولیدی در زمره

برخی از کشورهای بزرگ توسعه یافته صنعتی بر آن استوار است. اما در کشور ایران نیاز روزافزون به چوب و کاهش عرضه آن در باازار  

 1931هاای شالال کشاور از ساال     برداری چوبی از جنگا  که بهره باعث ایجاد مشکالت فراوانی در صنایع چوبی شده است. از آنجایی

باا مشاک    را  عیصانا  نیا ا شتریواردات چوب بمربوط به  مشکالتی دولت در برنامه ششم توسعه و هااستیس رییغت متوقف شده است،

حجم چوب مصارفی   هستند. فعالیتبه  مشغول یاسل تیبا کلتر از ظرفاین صنایع اغلب  است. خود مواجه کرده ازین چوب مورد نیتأم

میلیون مترمکعب رسیده بود. مصوب شده باود کاه دولات باا توساعه       19به بیش از 1931در سال  بر اسااس ظرفیات اسالیاین صنایع 

باا مواناع و   در علا    های شلال را جباران کناد. اماا   برداری از جنگ زراعت چوب و تسهی  در واردات، کلبودهای ناشی از توقف بهره

ها، درآماد کام و عادص حصاول باه درآمادهای       اکندگی عرصهپر، کوچک بودن و محدودیت اراضی مستعددر زراعت چوب ) تنگناهایی

قاوانین  ، بااال حلا  و نقا  نسابتا     هزیناه  ، کنندهادراتدریجی تعرفه گلرکی کشورهای صافزایش ه( و نیز مشکالت واردات چوب )ساالن

 شده است.بنادر کشور( مواجه  در زیرساختی هایو نارسایی منابع ارزیمین أای، مشکالت تگیرانه قرنطینهسخت

  ماده اولیه، واردات چوب، صنایع چوبی، جنگ  ،ایران کلیدی: واژگان
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 لهأبیان مس

 مهلاندوست، و کشکولی بیات) باشندمی مشغول کاغذ و چوب صنایع بخش در کشور شاغلین ک  درصد 3 حدود

 مصرف مقایسه وجود این با. باشدمی صنعت این به مربوط کشور صنعت ک  گذاریسرمایه درصد 8نزدیک به  و( 1931

 چوب سرانه مصرف با( 1931 مدیررحلتی،) است شده ارزیابی مترمکعب 11/0 معادل نفر هر ازاء به که ایران در چوب سرانه

 مصرف میزان یافته توسعه کشورهای در دیگر سوی از. دهدمی نشان را زیادی اختالف ،(مترمکعب 1/0میانگین ) دنیا در

 تغییر و( درصد 9/1) ایران در جلعیت رشد متوسط شاخص به توجه با. دنیاست سرانه متوسط از باالتر بسیار چوب سرانه

ایران در   .است ناپذیراجتناب و بدیهی امری آتی هایسال در چوبی هایفرآورده و چوب برای تقاضا افزایش مصرف، الگوی

برخوردار از جنگ   جلله کشورهای کم از وبوده  سهم اراضی جنگلی آن ناچیز گرفته و کلربند خشک و نیله خشک قرار 

 ه،یماده اول نیتأم یعنوان منبع اصلبه یبه درختان جنگل یچوب یهاوردهآکاغذ و فر دیتول عیصنا یشود. وابستگمحسوب می

در دهه اخیر سبب شد تا بیعی های طسطح جنگ  کاهش شدیدهلچنین و فقر سرانه جنگ  در کشور و  یکلبود منابع جنگل

 ( و مقرر گردید1طور کام  متوقف شود )نلوداربه 1931تدریج کم و در سال های شلال کشور بهبرداشت چوب از جنگ 

موضوع استراحت جنگ  در  1931در سال  (.1001)کالگری و هلکاران،  شود دیتول یجنگل یهاعرصهاز  خارج چوب در

 10های شلال به مدت ی از جنگ ربرداو هر نوع بهره دیرس یمجلس شورای اسالم بیبرنامه ششم توسعه کشور به تصو  یذ

واردات  زیالزص برای توسعه زراعت چوب و ن التیقانون، دولت مکلف شد تسه 98ماده « ف». مطابق بند دیسال ملنوع گرد

 داری جبران گرددهای جنگ چوب از طرح انهیرداشت سالمترمکعب ب 100000چوب را فراهم کند تا کلبود حدود 

 (.1938)اسپهبدی، 

مین ماده اولیه چوبی مواجه کرده تا أاین موضوع بسیاری از صنایع چوبی و بازار چوب کشور را با چالش جدی در ت

پدیدار شده است.  کشور از صنعت و اشتغال بخش این مواد اولیه درکلبود  از ناشی یکاهش سودده و که خطر رکود حدی

 مین مواد اولیه این صنایع وابسته باشند.أهای اصولی و درازمدت برای تبه دنبال راه ح بایست لذا دولت و کارشناسان می

 باشند.مین ماده اولیه چوبی کشور میأدو گزینه اصلی برای ت و واردات آن چوب زراعت
 

 
 1939تا  1918های طی سال چوب و میزان برداشت داریهای جنگ مساحت طرح -1نلودار 

 سال
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 دستاوردها

 نیاز صنایع کشور به ماده اولیه چوبی

 کشور ها در شلالدرصد آن 11دارند که حدود  تیبزرگ و کوچک در کشور فعال یچوب عیواحد صنا ادییتعداد ز

سازی، در و پنجره ، کاغذ، مبللان، جعبهMDF روکش، نئوپان، دیواحدهای تول شام  که یواحدهای صنعت نیاند. امستقر شده

 باشندیهای آن مفرآورده گریخاص و د یچوب هیبه ماده اول ازمندین، دنباشیسازی کوچک مبری و جعبهواحدهای چوب ی،ساز

 (.1930)رضایی و هلکاران، 

واردات  مشکالت ها،سازمان جنگ های و برنامه هااستیس رییتغ نلایند وچوب زیادی را مصرف میساالنه  عیصنا نیا

چون  گریید منابع وجود استفاده از خود مواجه کرده و با ازین چوب مورد نیبا مشک  تأمرا  عیصنا نیا شتریچوب و ... ب

  یقب نیا. هستند فعالیتبه  مشغول شیخو یو توان اسل هاتیها اغلب با کلتر از ظرفچوب درختان باغات و صنوبرکاری

واحدها را با  نیا تیفعالها بعضی وقت که ییاست تا جانلایان  شتریب یلیهای تبدکوچک و کارگاه عیمشکالت در مورد صنا

 .سازدیمواجه م یو مقطع یرکود فصل

ای همترمکعب و کارگاه 911111111بر  میزان بالغبه بر اساس ظرفیت اسلیبزرگ چوبی کارخانجات نیاز  1930در سال 

و ب مترمکع 110001000مصارف ساختلانی، مخابرات، تیری و تونلی نیاز حدود  مترمکعب، 1¸100¸000میزان بهتبدی  ثانویه 

حجم چوب مصرفی بر اساس ظرفیت اسلی واحدها به  و مجلوعا  مترمکعب 200¸000الیاه  ک روکش و تختاهصنایع کوچ

با مصرف  جدید واحاد صنعتی 20 بینی شده بود تادر آن سال پیش اهک ضالن این بوده است. مترمکعب 1¸011¸111میزان 

های وارد چرخه مصرف چوب و تولید فرآورده وانادازی بر اساس ظرفیت اسالی راهچوب  مترمکعب 1¸019¸000سالیانه 

میزان به 1930در سال  بر اساس ظرفیت اسلیدر کشور بنابراین حجم چوب مصرفی (. 1931و وطنی،  شلسی) گردندچوبی 

های ایان میزان نیاز در سال .برنامه تأمین چوب تنظیم گردد ،مطابق آنالزص شد تا شد و گرفته  درنظر مترمکعب 11¸883¸111

میلیون مترمکعب  19به بیش از  1931شده و بر اساس آمار موجود در سال مراتب بیشتر اندازی صنایع جدید بهبعد و با راه

 (. 1931)مدیررحلتی و هلکاران، رسیده بود 

ست که چرا سازمان منابع ا این زیتأم  برانگموضوع اما  دند،یبرداری نرسبه بهره وقتچیها هکارخانه نیهرچند اکثر ا

 هیمواد اول نیمنبع تأم نیترکه مهم ییهابرداری از جنگ و بهره ءایحفاظت، اح یعنوان تنها متولهکشور ب ی و آبخیزداریعیطب

نداشته و ندارد!. در برنامه ششم  عیصنا نیا سیدر صدور مجوز تأس ینقش چیه باشد،یچوب و کاغذ کشور م عیبرای صنا

 نیاگر در طول ا ی. حتدیگرد ینیبشیهزار هکتار زراعت چوب پ 11کشور، حدود  عیصنا ازیچوب مورد ن نیتوسعه برای تأم

برداشت  نیساله انتظار برای اول 1 یال 1با توجه به دوره  افت،ییزراعت چوب در برنامه ششم تحقق م ینیبشیسه سال، ک  پ

 .نخواهد بود ریپذبرنامه ششم امکان انیها، برداشت چوب از برنامه زراعت چوب تا پاصنوبرکاری

 زراعت چوب 

که اهداف متعددی را  دلی  اینالرشد بهسریعهای کاشت گونه های زراعت چوب وتأمین چوب از طریق اجرای برنامه

کاهش فشار وارده به جنگ ، تأمین بخشی از نیازهای  است.نلاید از جایگاهی خاص و اعتباری ویژه برخوردار تعقیب می

 اشتغال برای تعدادی از روستائیان و به تبع آن جلوگیری از مهاجرت آنان به شهرها و مراکز چوبی کشور، ایجاد درآمد و

ردی اها موشهری، گسترش فضای سبز، توسعه منابع آبی و استفاده بهینه از این منابع، جلوگیری از  بروز انواع فرسایش و ده

 (.1981ناص، بوده است )بیجلله اهداف مورد نظر اجرای برنامه زراعت چوب  گونه از این

موجباات گساترش صنعات را فراهام آورد، اما در  یدرپایپ یاصول یهامجوزها و موافقت صدورباا  اعیوزارت صنا

 ینایبشیچهارص و پنجم توسعه پ زراعت چوب کاه در برنامه بودجههم در عل   یکشاورز جهادوزارت ، در طرف مقاب 
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 ی شرح ذهب با موانع و تنگناهاییدر عل  اجرای این برنامه توان گفت ه نشد. در مجلوع میداد اصیتخصهرگز شاده باود، 

 روبرو شده است:

 مشکالت زراعت چوب 

ها، درآمد کم در مقایسه  ، کوچک بودن و پراکندگی عرصهالرشدی درختی سریعهامحدودیت اراضی مستعد کاشت گونه

مدت، پایین بودن تولید گذاری در میانمحصوالت زراعی و عدص حصول به درآمدهای ساالنه، مخاطرات سرمایه کاشت سایر با

های کاربردی، نبود مدیریت واحد و عنوان مشکالت اساسی و اصلی در کنار نوپا بودن تحقیقات و پژوهشهسطح، بدر واحد 

منسجم و تشکیالت تخصصی، عدص شناخت کافی مدیران از بسیاری از تنگناها و مشکالت موجود، عدص هلکاری و نبود 

ها و اقع توسعه این بخش از تولید چوب را نیز با چالشهای مرتبط در ودست اندرکاران بخش بینهای الزص در هلاهنگی

های ذیربط، برقراری تسهیالت مالی توسط بانک کشاورزی، برای رفع آن اهتلاص سازمان .سازدمیهای جدی مواجه محدودیت

ی و ا ارقاص جدید و تضلین خرید چوب تولیداه صنوبرکاری باهای سنتی بهای الزص جهت تبدی  صنوبر کاریمساعدت

سالگی کاشت نهال، تشکی  اتحادیه صنفی با مشارکت صاحبان صنایع و تشکی   1تا  9خرید قسلتی از محصوالت در پیش

 ضروری است. هاک  تعاون استانهای مردمی صنوبرکاران توسط ادارههای تعاونی و تشک شرکت

انداز هفده ساله تا افق سند چشم کشاورزی(اساس فص  پنجم برنامه چهارص اقتصادی )بخش  وزارت جهاد کشاورزی بر

برنامه  1000بینی شده در افق عدص تحقق برنامه پیش اما مشکالت مذکور باعث متعهد به توسعه زراعت چوب شد. 1000

 سال هکتار 181¸101که مقرر بود سطح صنوبرکاری و کاشت اکالیپتوس از راهبردی زراعت چوب کشور شد. در این برنامه 

 ولی (.1981ناص ،( )بی1برسد )جدول (هکتار 11111 سالیانه متوسط طوربه) هکتار 081¸101 به سال 18 مدت طی در 1981

هکتار و متوسط سالیانه آن  21819 در مجلوع حدود چوب زراعت سطح 83 و 88 ،81 هایسال طی منتشر شده آمار مطابق

عبارتی دستیابی به سطح های مذکور نباشد، بههای آتی بهتر از سالرسد وضعیت سالظر مینهب .هکتار بوده است 1280حدود 

با واقعیت اختالف فاحش خواهد داشت و امید چندانی به رسیدن به این  ،زراعت چوب و به تبع آن حجم درنظر گرفته شده

 .حجم وجود ندارد

 

 1000در گذشته و افق  مقایسه زراعت چوب در کشور -1جدول 

  مقطع زمانی
 (هکتار)سطح 

 
 (مترمکعب)توان تولید ساالنه 

 جمع اکالیپتوس صنوبر جمع اکالیپتوس صنوبر

 1,3،,12،, 803،190 9،119،100 145،781 98،001 103،100 1981تا سال 

 47,،1،432 1،812،111 0،383،110 33،333, 88،231 211،101 1000برنامه تا افق 

 13،527،717 2،122،001 8،119،110 845،781 121،901 911،201 جمع کل در پایان برنامه

                           

 واردات چوب 

کاغذ به مواد سلولزی و چوبی،  و دلی  سطح اندك زراعت چوب و نیاز روزافزون صنایع چوبحال حاضر به در

کاشور از ضروریات غیرقاب  اجتناب ها و تأمین نیاز صنایع چوب منظور صیانت از جنگ آالت بهبواردات انواع مختلف چو
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اللل  و ینببا مسائ  سیاسی، اقتصادی، روابط  دیگرتأمین چوب از طریق واردات هلانند بسیاری از کاالهای . اما باشدمی

کنی مانع کارشناسان سازمان حفظ نباتات بر مسأله پوست پافشاریگردد ولی موضوع قرنطینه نباتی و مسائ  جهانی مواجه می

که افزایش تعرفه گلرکی صادرات چوب خاص از  ضلن این .آیدحساب میهای اخیر بهواردات چوب در سال ایبر یرگبز

های کم قطر، بورکراسی زائد اداری و موانع قانونی و مواردی چوب حل  و نق سوی کشورهای صادرکننده، هزینه سنگین 

 افزایند. ها میگونه نیز مزید بر علت شده و بر شدت نگرانی این

ترین راه نسبت به این در حالی است که واردات چوب و تأمین نیازهای واحدهای صنایع چوبی از این طریق قاب  اتکاء

رسد صاحبان صنایع به تنهایی قادر به ح  مسئله نخواهند بود و ح  این مشک  نیاز به هلاهنگی نظر میبه .باشدسایر منابع می

واحدهای صنعتی را در راه نی  به اهداف خودکفائی و ایجاد اشتغال مولد و سازنده برای  تادارد  های دولتی و اجراییدستگاه

وب امین چأای اساسی و گریزناپذیر در تاههر چند واردات چوب یکی از راه. لذا د جامعه یاری نلایندای از افرزیادتعداد 

ورود مواد اولیه  نلوده وکلرنگ  را آننیز با موانع و مشکالت بسیاری مواجه است که موفقیت  موضوعلیکن این  ،باشدمی

  حفظ نلوده است. کلتر از نیاز داخ چوبی خاص به کشور را در مقدار 

فیبرها و در مقادیر کلتر  صورت چوب خاص، خلیر کاغذ، کاغذ و مقوا، تختههای چوبی بیشتر بهوردهآواردات چوب و فر

 طور خالصه آنها را در بندهای ذی  بر شلرد:توان بهمتعددی است که می چوبی و متأثر از عوام  روکش و مصنوعات

 افزایش تدریجی تعرفه گلرکی صادرات چوب خاص از سوی کشورهای صادر کننده -

 های کم قطربرای چوب باال خصوصا حل  و نق  هزینه  -

 های وارداتیحفاظت نباتات خصوصا  پوست کنی تنهمربوط به سازمان گیرانه سختقوانین  -

 منابع ارزیمین أمشکالت ت -

 بنادر در زیرساختی هاینارسایی -

باشد که البته متأثر از تولید صنایع چوبی میچرخه هایی در دهنده وجود فراز و نشیب نشان اتدر مجلوع نتایج مطالع

که ها ه بازار مصرف است و شدت افزایش تولید در برخی سالمیزان عرضه چوب به بازار و هلچنین ورود صنایع جدید ب

جایگزینی خأل ناشی از واردات به رقابت  ایبر لذا صنایع چوبی .تبع آن کاهش واردات است متأثر از افزایش قیلت ارز و به

که تقریبا  با افزایش قیلت خرید چوب از توقف خط تولید نیز جلوگیری  پرداخته و به افزایش تولید روی آوردند و ضلن آن

 . نلایندمی

رو به این از. های عدیده روبرو کرده استکلبود ماده اولیه واقعیتی است که توسعه صنایع چوب کشور را با چالش

های جامع و برنامهو اجرای ایع و تدوین ها، بررسی موانع فراروی این صنرفع آن نیازمند شناخت پتانسی  ،نظراناعتقاد صاحب

 ت.اصولی اس

داری در های جنگ طرح یلیاز تعط یدر جبران کلبود چوب ناش ینقش دتوانینلبا وضعیت فعلی زراعت چوب  نیبنابرا

واردات چوب جبران گردد. واردات  قیاز طر هیکلبود مواد اول بر این است تا دیتأک  یدل نیهلطول برنامه ششم داشته باشد. به

چاوب،  عیصنا ازیمورد ن هیدرصد از مواد اول 18قانون استراحت جنگ  حدود  بیدر ابتدای تصو کاغذ ریانواع چوب و خل

دولت در قانون استراحت جنگ ، واردات چوب  فیبا توجه به تکل شدیم ینیبشی. پکردیم نینئوپان و کااغذ کشور را تاأم

 نیهای شلال جبران گردد. با ااز حذف برداشت چوب از جنگ  یقب  برنامه ششم باشد تا خأل ناش هایسال رابرحداق  دو ب

سال  انیپا بلکه حداق  تا افت،ین شیقانون استراحت جنگ  نه تنها افزا بیواردات چوب در سه سال اول بعد از تصو حال

 (.1938)اسپهبدی،  هلراه بود یبا روند کاهش 1938



 75                                       1441بهار و تابستان / 1/  شماره 4های هیرکانی/ دوره جنگل مدیریت پایدارمجله ترویجی 

 کشورها سایر تحقیقات نتایج و اللللیبین استانداردهای پایه بر علدتا  آالتچوب ایقرنطینه فعلی مقررات و ضوابط

 این در الزص اصالحات و تجدید نظر باید کشور، به آالتچوب واردات تسهی  و سازیروان منظوربه است. شده و تنظیم تدوین

 هایاولویت تعیین (.1988آبادی، گیرد )علیزاده علی صورت بومی، تحقیقات هاییافته و مطالعات نتایج ضوابط، بر اساس

 سازیروشن ،کاربردی و پایه تحقیقات انجاص برای اهتلاص و کشور در مربوطه استادان و از محققان هاییگروه تشکی  تحقیقاتی،

 و فنی هایدستورالعل  تدوین بسترساز که واردات، ایقرنطینه ضوابط و شرایط مورد در سواالت کلیدی به پاسخ و کور نقاط

 و کشور مراتع و هاجنگ  تحقیقات مؤسسه هدایت و ریزیبرنامه با باید که است هاییاز ضرورت باشند،می زمینه این در عللی

 واردات تسهی  موجب امر این است روشن. یابد تحقق های متولیدستگاه سایر هلکاری با پزشکی کشورگیاه تحقیقات مؤسسه

 شد.  خواهد قرنطینه و عللی فنی اصول حفظ حال عین در و

وجود مواد اولیه بوده یا خیر دشوار  گذشته روند توسعه صنایع چوبی مطابق با که آیا در بحث در مورد این در مجلوع

اکنون نه از کارخانه تلیشان  ها به دالی  مختلف از بین رفته است.خیر سطوح بسیار زیادی از جنگ ا هایزیرا در سال ،است

ای های جلگهشده بود، آثاری وجود دارد و نه از جنگ  های جلگه مازندران احداث)اولین کارخانه چوبی ایران( که در جنگ 

 .(1930)رضایی و هلکاران، وب آن بودچ که منبع تأمین

 

 ترویجی   توصیه

و باید هرچه زودتر  ها هلخوانی نداردتأمین مواد اولیه آنطور یقین در حال حاضر وضعیت صنایع چوبی با منابع به

تا از ورشکستگی کارخانجات و تبعات حاص   آیدعل  هب ات جدیمین پایدار ماده اولیه چوبی صنایع کشور اقدامأنسبت به ت

  :گردداز این روی موارد ذی  توصیه می ،از آن جلوگیری شود

اده اولیه در قالب اولید ماوری منابع تب در کشور با هدف توسعه و افزایش بهرهکننده چوتأمین توجه به منابع بالقوه -

 های زراعت چوب طرح

 صنایع چوب و کاغذ  نوسازی واحدهای فعال صنایع چوب و کاغذ و ملانعت جدی از احداث واحدهای جدید در عرصه -

آالت مستلزص مطالعات علیق واردات انواع چوب ضوابط ر وکاترین راهبهترین و اساسی عنوانبه تسهی  در واردات چوب -

 .باشدمی جامع و

در این اجرایی از الزامات مؤکد  محققان و استادان مجرب در کنار کارشناسان خبره های عللی قوی، ازکارگروهتشکی   -

 . خصوص است

نباتی هدفی است که نی   بهداشت و قرنطینه افزایش تسهیالت و رفع موانع واردات چوب به کشور با حفظ اصول مسلم -

 باشد.ناپذیر میکشورمان بسیار ضروری و اجتناب ی محدود و ارزشلندهاحفظ و حراست از جنگ  به آن در
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