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 چكيده

. شود مياستفاده  در ايران و سراسر جهان به مقدار زيادي وجود دارد و در صنايع چوب متر سانتي ٥‐٣٠ به قطر تقريبي     قطر  كم هاي  چوب

ولتـي ايـران     مركـز د   پـنج اي  از حـدود       اطالعـات كتابخانـه   قطر صنوبر و محصوالت چوبي آن در ايران،           هاي کم   براي بررسي بازار چوب   

توسـط  شـده    هـاي تكميـل     پرسشـنامه  . بـر روي آنهـا انجـام شـد         )ي و تعيين تراز معامالت    ها  يبند  رتبهمانند  (استخراج و عمليات محاسباتي   

 تعيـين درصـد     يبـرا .  شـدند  ، تجزيـه و تحليـل آمـاري       ها  استان برخي مراكز    درفروشندگان عمده چوب گرد صنوبر و محصوالت چوبي         

بـا در نظـر گـرفتن آمـار توليـد       .شـد  اسـتفاده   Mann Whitney U آزمـون   دو نوع فروشـنده عمـده از  جوابالف  بودن اختدار يمعن

كمبود چوب گرد صنوبر و     در کشور با    ،  يها و منابع تحقيقات     و همچنين نتايج پرسشنامه    كاري  جنگلهاي چوبي جنگلي و مساحت       فراورده

ـ  ۱۳۷۲( در اواخر دوره مطالعه   . ايم  مواجهافزايش تقاضاي چوب و محصوالت چوبي         ي توليـد چـوب در کشـور رونـد کاهشـ       ،)۱۳۸۲ يال

 بـه  ي چـوب و محصـوالت چـوب        مجبور به جبران كمبـود     ي ناگهان طور  به  دولت ،ساله۱۱داشته و با توجه به روند واردات ساليانه در دوره           

 عـدم تناسـب تـراكم و      دليـل   بـه  صـنوبر نيـز      قطر  كم هاي  چوبكمبود  . دش ١٣٨٢ ميليون دالر با آزادي واردات چوب در سال          ٢٠٠ارزش  

بر اساس آزمون و تجزيـه و تحليـل آمـاري، نوسـانات،      .كننده از چوب گرد صنوبر با صنوبركاري وجود دارد        هاي استفاده  پراكنش كارخانه 

 نوسـان  موجب  واردات بهوابسته شدنكند و   مشكالت و وضعيت بازار چوب گرد صنوبر در بازار محصوالت چوبي حاصله نيز صدق مي              
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  مقدمه

 كـه در حجـم و       قطـر   كم هاي  چوب استفاده از    ،ظر فني از ن 
 در صنايع چوب تاييد شـده اسـت         ،مقدار زيادي وجود دارد   

 ).۲۹ و ۲۸، ۲۷(
 حجـم توليـد چـوب از طريـق          ،۱۳۷۲ آمار سـال   بر اساس 

 ميليـون   ٢ تـا    ٥/١ در هـر سـال       كاشـت   دسـت  هـاي   جنگل
مترمكعب بود كه بيش از يك ميليون مترمكعب مربوط بـه           

 هزار هكتار   ١١٠ر بود، و سطح زير كشت صنوبر        چوب صنوب 
 ٢٣و ميانگين حجم كـل موجـودي سـرپاي چـوب صـنوبر              

 در سـال    سال ١١ بعد از    .ميليون مترمكعب تخمين زده شد    
 ٥/٢ كاشــت دســت هــاي جنگــل آمــار توليــد چــوب ،۱۳۸۲

 صـنوبر در    ت تحت كش  هاي  زمينميليون مترمكعب و سطح     
 هكتــار ٥٠٥٠٠ال  اســتان خــارج از شــم٢٥ اســتان از ١٨

 گـرد صـنوبر نيـاز       هاي  چوب). ۱۸ و   ٦،  ٥(عنوان شده است    
، تخته اليه، روكش، نجاري و      چوب  خردهتخته  (صنايع ايران   

را بـر   ) سـازي  بندي، تيرها، كاغذسازي و كبريـت      تخته قالب 
 .شود  ميزدايي جنگل روندكندي موجب  و سازد طرف مي
 موضـوعات    بـه  ، که در ايـن زمينـه انجـام شـده          يتحقيقات
 :شود ميپردازد که در زير شرح داده  مي يمختلف

هـاي پـرورش صـنوبر در تركيـه بـراي            سوددهي سيسـتم  
قطـر  ( قطـري      متر و بر حسب كالسـه      ٣ ل به طو  هاي  چوب

 ي بـاال  ي چوب روكش  شامل ،)بدون پوست در انتهاي باريك    
cmــي ، اره٢٥ ــردهcm۲۵‐۱۷ كشـ ــوب  ، خـ   cm۲۵‐۵چـ
 چـوب   خـرده رين قيمـت و     تيشـ  ب يچوب روكش  . شد يبررس
سن درختكاري، وضـعيت كيفـي      . ترين قيمت را داشتند   کم

هـاي   رويشگاه و فواصل كاشت و ميـزان درآمـد در مقيـاس           
در كشورهاي خاورميانه   . گذارد هي تاثير مي  دمختلف بر سود  

تصميم در مورد كيفيت رويشـي و نـوع چـوب توليـدي بـه               
ت بـازار   اگـر وضـعي   . وضعيت بازار چوب صنوبر بستگي دارد     

ـ بيشـتري    چوب باشد که    يطور در  چـوب   خـرده  صـورت  هب
ــازي  ــتفاده كاغذس ــوددهي   اس ــزايش س ــار اف ــود، انتظ ش

هاي   خطي نيست و در رويشگاه     صورت  بهدرختكاري متراكم   
 ). ۲۰( سودآورتر است ،فقيرتر، فاصله كاشت بيشتر

 متاثر از   آن و كاهش سطح     ينسبت به صنوبرکار  دلسردي  
 : رح زير استعوامل مختلفي به ش

ــم  ــداول حج ــود ج ــنوبر و ،نب ــه وزن ص ــرآورد در نتيج  ب
 کـم ، قيمـت    )۷( موجودي سرپاي صنوبر به زيان صنوبركار     

ــاهش   ــنوبر، ك ــوب ص ــاي آبچ ــي،  ه ــطحي و زيرزمين  س
 از صـنوبركاري  ، عـدم حمايـت    ) سال ١٢(ديربازدهي صنوبر   

 وجـود    و تشكيالت قـوي مثـل شـركت تعـاوني         نبود ،)۱۵(
 فقدان آموزش و    ،زايي محصوالت جايگزين   لها، اشتغا  واسطه

ترويج براي صنوبركاران، درآمد و سودآوري كم چوب صنوبر        
 ).٢... (و

 ي مختلفيها  ايران به صورتيبازار چوب و محصوالت چوب
 قطـر   کـم  کـه از چـوب       ي درباره صنايع  ي ول اند،  ه شد يبررس

 انجـام نشـده     ي جـامع  يهـا   ي بررس ،کنند ميصنوبر استفاده   
 و  ي صنوبر در استان آذربايجان شرق     قطر  کم يها  وبچ. است
 ،چـوب   خـرده  در صنايع تخته     ي وسيع طور  به و اردبيل    يغرب

 يهــا کارخانــه همچنــين تمــام کــاربرد دارنــد،تختــه اليــه 
 يهـا   کارخانـه کنند و    مي کشور از آن استفاده      يساز کبريت

. کنند ميذ مراغه و کرمانشاه نيز از چوب صنوبر استفاده          غکا
 بـه   ،دن ديگر که در منطقه شمال کشور قرار دار        يها  خانهکار

. کنند مي ديگر از صنوبر استفاده      يها  هصورت مخلوط با گون   
 فروش چوب صنوبر در بازار چوب ايـران عـالوه بـر مصـارف        

 يسـاز  ، سـاختمان  ي مصـارف نجـار    ي بـرا  ،صنايع ذکر شده  
سـهم چـوب    . اسـت  و شـمعک     يبنـد  تخته قالب  ،يروستاي

در ايـن   ) شـمال ( مخلـوط    طـور   بـه  کـه    يطقصنوبر در منـا   
ـ .  هنوز مشخص نشـده اسـت      ،شود ميتوليدات استفاده     يول

 در اين توليـدات و بـازار        يا  ه سهم عمد  ،آنچه مشخص است  
 .  چوب ايران دارند

، تقاضـاي زيـاد و     آالت  ماشينكمبود ماده اوليه، فرسودگي     
، رقابـت   )۴( تـر از اسـتاندارد     ، كيفيـت پـايين    )۳( توليد كم 
  با مشابه خـارجي    ي داخل ي چوب و محصوالت چوب    نامطلوب

 همگـي از    ،)۲۲(  عدم ارتقاي كيفي نيـروي كـار       و )۹،  ۱۰(
 كـه    رونـد   به شـمار مـي      مرتبط با صنوبر   يمشکالت اقتصاد 

 . تحقيقات انجام شده به آنها اشاره دارند
اي،  ، مسـافت، شـرايط جـاده      ها  استانوضعيت استراتژيكي   
، هـا   استان  ميفروشان، وضعيت اقلي   بتعداد درودگران و چو   

سـواد،  سطح  ، جمعيت،   ها  استانهاي عمراني و آباداني      طرح
 بر بازار   كاري  جنگلميزان   و   اشتغال و بيكاري، سطح درآمد    
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 ).۱۱( دارند تاثيرچوب ايران 
 )۱۴( دارنـد اليه و روكش استقرار نامناسب    واحدهاي تخته 

 چـوب   خـرده  تختـه    ، در آينده بـر اسـاس رشـد جمعيـت          و
 ).۱۳(د شو  تخته اليه ميجايگزين

 شـود؛  مـي  استفاده   يدر صنايع متفاوت   قطر  کم يها  چوباز  
  کـه قابليـت     ي چـوب  يها  فراورده  در توليد  قطر  كم هاي  چوب
 محصـوالت مهندسـي      توليـد  ي نيـز بـرا     و  دارند بندي درجه

اي، چوب گرد ساختماني، انواع تيـر و          اليه هاي  چوبچوب،  
، مـواد مركـب     OSB  ،MDFكـب چـوبي،     ستون، مـواد مر   

، چـوب   خـرده فيبر چوب، محصوالت فيبر چوب،      / پالستيك
 بـرده   كـار   بـه سازي، كمپوست، مالچ، انرژي بيولـوژيكي        مبل
 . )۲۵(  خوبي دارنديد و پتانسيل تجارنشو مي

  هزينه انتقال و بارزني،    شاملموانع اقتصادي كاربردي آنها     
  منابع آبي   محدوديت عاد و  اب ، درجه و نرخ توليد    ين بودن يپا

 در توليد   کم با ارزش    قطر  كم هاي  چوب. قابل دسترس است  
 در سـاخت    زيـاد د و با ارزش     نرو  مي كار  به سوخت    و چيپس

گـذاري   سـرمايه .  )۲۴(کاربرد دارند    ي چوب يها  فراوردهبقيه  
  اســتفاده ازبــرايهــاي كوچــك تــا متوســط  بــراي شــركت

 ). ۲۳(وبي دارد  ارزش افزوده خقطر كم گرد يها چوب
ــوب     ــنعت چ ــا ص ــود ب ــوب موج ــنعت چ ــه ص  از مقايس

 از  کننـده   اسـتفاده  يهـا   کارخانـه  و   يبـر   چوب يها  کارخانه(
توان نتيجه گرفت كـه امكـان         قبل مي  هاي  سال )چوب  خرده
 از  هرچند در گذشـته      وجود دارد،    SDTگذاري در    سرمايه

 اسـتفاده   ي زيـاد  ي توليـد  يدر فراينـدها   چوب با قطر زياد   
 قطـر   كـم  از چـوب      از آنهـا   ي در بسـيار    ولي اكنـون   ،شد يم

 ). ۲۷ و۲۶(د  شواستفاده مي
 صـنوبر و    قطر  کم يها  چوب بازار   ي بررس پژوهشهدف اين   
 بــا يکــار تناســب جنگــل. ت آن در ايــران اســت محصــوال

ــه   و تختــهچــوب خــردهتختــه  ،وضــعيت توليــد چــوب الي
 يهـا   اسـتان  يکـار   جنگـل  صـنوبرکار و رقابـت       يهـا   استان

شرايط موجود بازار چوب گـرد      .  شده است  يصنوبرکار بررس 
 کـه امکـان توليـد آن  از       ي محصـوالت چـوب    يصنوبر و برخ  

 موجود و مصاحبه    ي از نظر اطالعات آمار    ،صنوبر وجود دارد  
که  مي مه ي مانند کشورها  ياطالعات.  شدند يشده بررس  انجام

 يمعـامالت به آنها صادرات يا از آنها واردات داشته ايم و تراز            

 .    مشخص شده استي محصوالت چوبي و برخيکل
 

  ها روشمواد و 

 آوري اطالعات اي و جمع مطالعات كتابخانه) الف

اي اطالعـات آمـاري ماننـد ارزش         بعد از مطالعه كتابخانـه    
 كـل   ،ي چـوبي  هـا دالري صادرات و واردات برخي انواع كاال      

و ي چــوبي وارداتــي  هــام كاالقــالا تعــداد ،ارزش دالري
ــه و تختــه  صــادراتي، تعــداد واحــدهاي توليــدي تختــه  الي

هـاي چـوبي در شـمال كشـور و           فراورده و توليد    چوب  خرده
 ۱۹،  ۱۷،  ٥،  ١(  از منابع پنج سـازمان        كاري  جنگلمساحت  

 تراز معامالتي  مانند تعيين    يمحاسبات. آوري شد  جمع) ۲۱و  
 و  ي و کل چـوب و محصـوالت چـوب         ي محصوالت چوب  يبرخ
بندي بر اساس تعـداد،      رتبه.  انجام شد  شرح زير  هب  بندي رتبه

 ،شـده  يآور  جمـع   اطالعات آماري  ي محتوا مقدار يا مساحت  
 کـه رده برتـر تـا        اسـت  ي طـور  يبنـد   رتبـه  اين   .انجام شد 

بنـدي رقابـت     رتبـه .  مشـخص شـده اسـت      تر  پايين يها  رده
 طـي  كاري جنگل بر اساس مساحت  كاري  جنگل در   ها  استان
 کـه   ي در اين حالت استان    .انجام شد  ها  ستانا ساله   ١١دوره  
 ، داشـته  هـا   استان نسبت به بقيه     ي ساليانه بهتر  يکار  جنگل

بنـدي كشـورهاي      رتبه. در رتبه يا رده برتر قرار گرفته است       
ننده محصوالت چوبي بر اسـاس تعـداد        کكننده و صادر  وارد

طي اردات و صادرات يك محصول مشخص    و ارزشدفعات و   
 ،رتبه برتر واردکننده يا صادرکننده. انجام شد ساله ١١دوره 

 .دهد  مي را نشان    يارزش و دفعات واردات يا صادرات بيشتر      
بندي نياز صادرات و واردات يك كشور بر اساس تعـداد            رتبه

 سـاله   ١١محصوالت وارداتي و صادراتي آن كشور طي دوره         
 براســاس نيــاز بــه انــواع چــوب و يبــه عبــارت. شــدتعيــين 

 يصـادرکننده طـ     واردکننده و  ي کشورها ،يوبمحصوالت چ 
 انـواع  بـه  نيـاز ايـران و كشـورها         . شدند يبند  رتبه سال   ۱۱

 درخواست شده  چوبي صادراتي و وارداتيچوب و محصوالت
 در رده برتر اين     .نام دارد رتبه نياز     مورد مطالعه  يها  سالدر  
ـ گير مي قرار   ي کشورهاي يبند  رتبه د کـه انـواع محصـوالت       ن
  .اند ه وارد يا صادر کرديتر بيشيچوب

 هـا   شکل ) R2(  رسم و مشخص کردن ضريب تبيين        براي
 . استفاده شدExcelافزار  از نرم
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مصاحبه با فروشندگان عمده چوب گرد صـنوبر و         ) ب

 محصوالت چوبي

 صـورت   بـه  مصاحبه اصالح شده و استانداردشده       هاي  برگه
 صـورت  بـه  هـا   پرسـش . شده تكميـل شـد      هدايت  و يحضور

  صـورت   بـه  گيـري     و نمونـه   انجـام شـد   » مصاحبه نيمه باز  «
 دليـل   بـه (اي اسـت     گيـري خوشـه    اي كه نوعي نمونـه     لهها

گسترده و پراكنـده بـودن فروشـندگان عمـده چـوب گـرد              
ماننـد   هـا   اسـتان صنوبر و محصوالت چوبي در برخي مراكز        

 همــدان، ،تبريــز، اروميــه ، اردبيــل، زنجــان، قــزوين،تهــران
 ، شـهرکرد  ، اصفهان ،آباد  خرم ، اراک ، کرمانشاه سنندج، ايالم، 

 .)۱۲، ۸( بوده است ) گرگان و رشت،ي سار،شيراز ،ياسوج
افزار  و با نرمشده ها كدگذاري، پردازش   نامه االت پرسش ؤس

SPSS          چوب  تجزيه و تحليل آماري شدند تا وضـعيت بـازار
.  مشخص شـود    حاصل از آن،   يگرد صنوبر و محصوالت چوب    

بيشترين عـدد    (هاي آماري فقط مد    ه و تحليل  از ميان تجزي  

 را نشـان   هـا   جـواب تکرار شده که در اينجا ترتيـب اهميـت          
 جـواب  اين   ي يعن ، دارد ۱ که مد    يجواب لابراي مث  ،دهد  مي

 در درجـه    جواب اين   ي يعن ۲بيشترين اهميت را دارد و مد       
ـ   انتخاب شد و   ها  جواب براي   ...) اهميت قرار دارد و    يبعد ه ب
 بـا آزمـون     هـا   هنام  پرسش جواب بودن   ييا کيف   مي اس سبب

ــاري ــيMann Whitney U آم ــودندار  درصــد معن   ب
 فروشــندگان عمــده چــوب گــرد صــنوبر و جــواباخــتالف 

 .)۱۶(  با هم مقايسه شدند تعيين ومحصوالت چوبي
 

 نتايج

 با وضعيت توليد كاري جنگلبررسي تناسب ) الف

  و تخته اليهچوب خردهچوب و تخته 

 نشان ١شکل متفاوت در هاي سال در كاري جنگل مساحت
.داده شده است
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  دولتي و خصوصيکاري جنگلمساحت  ‐۱ شکل

 
 و بـر  قـرار دارنـد   استان صنوبركار در خـارج از شـمال    ١٨
 سازمان  يکار  جنگل با دفتر     مصاحبه  و   ها  هنام  پرسش اساس
 يکار سه استان شمالي نيـز صـنوبر        و مراتع کشور   ها  جنگل
 خصوصـي و دولتـي، درصـد        كـاري   جنگـل  مسـاحت    .دارند

 و رتبـه رقابـت      كـاري   جنگـل مشاركت بخش خصوصـي در      
  گلستان و قـزوين   ( ساله   ١۱ طي دوره    ها  استان كاري  جنگل

 برتـر تـا     يهـا   ردهبـه ترتيـب از      ) سال آخـر   ۸ سال و قم     ۷

اطالعات اوليه   (. مشخص است  ١ در جدول    تر  پايين يها  رده
 .)است ۶ و ۵ منابعاز 

هاي چوبي در حوزه ادارات كل منابع  فراوردهميزان توليد 
.١شود مشاهده مي ٢ شکلطبيعي مناطق شمال كشور در 

                                                 
 . است شده نوشته ،هايی که روند خاصی دارند  ضريب تبيين شکل‐۱
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  چوبي در حوزه ادارات کل منابع طبيعي مناطق شمال کشورهاي فراورده ميزان توليد ‐٢ شکل

 

 رتبه ، )B( کاري  مشارکت بخش خصوصي در جنگل درصد، )A( ي صنوبرکارها استانکاري دولتي و خصوصي در   مساحت جنگل‐١جدول 

 .)۱۷ (استمساحت به هکتار ). C (١ها استانکاري  رقابت جنگل

رديف استان صنوبرکار           
A 

رديف استان صنوبرکار           
B 

رديف استان صنوبرکار           
C 

  مازندران                 ‐١
۸۴۳۹۰ 

 کرمان                   ‐٢
۴۶۵۱۹ 

 گيالن                   ‐٣
۴۵۱۴۰ 

 گلستان                  ‐٤
۳۹۶۸۹ 

 لرستان                   ‐٥
۲۵۸۳۷ 

       کهگيلويه و بويراحمد    ‐٦
۲۰۰۰۰ 

      کرمانشاه             ‐٧
۱۹۰۱۱ 

 مرکزي                   ‐١
۴۴/۹۱ 
 اردبيل                   ‐٢

۴۲/۸۹ 
 قم                     ‐٣
٩٩/٨٢ 
 تهران                    ‐٤

۳۲/۸۱ 
 لرستان                   ‐٥

۴۱/۷۷ 
       ايجان غربي        آذرب‐٦

۶/۷۱ 
                گلستان    ‐٧

۷۶/۶۹ 

 مازندران                  ‐١
۲۷/۱ 
 گلستان                  ‐٢

۴۳/۳ 
 گيالن                   ‐٣

۸۲/۳ 
 کرمان                   ‐٤

٤ 
 لرستان                   ‐٥

۹ 
 کرمانشاه                  ‐٦

۷۳/۱۰ 
 اصفهان                   ‐٧

۵۵/۱۳ 

 

 

                                                 
 .اند شده نوشته تر هاي پايين هد تا رتربرهاي  ها به ترتيب  از رده رتبه ‐۱
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، )B( يکار جنگل درصد مشارکت بخش خصوصي در ،)A( ي صنوبرکارها استان دولتي و خصوصي در کاري جنگل مساحت ‐١جدول ادامه 

 .)۱۷ (استمساحت به هکتار ). C (١ها استانکاري  رتبه رقابت جنگل

رديف استان صنوبرکار          
A 

رديف استان صنوبرکار           
B 

رديف استان صنوبرکار           
C 

 خراسان                 ‐٨
۱۸۷۶۵ 

             کردستان     ‐٩
۱۷۲۱۶ 

    اصفهان              ‐١٠
۱۵۵۱۷ 

        آذربايجان شرقي    ‐١١
۱۴۴۶۹ 

           آذربايجان غربي  ‐١٢
۱۲۷۸۹ 

   سمنان               ‐١٣
۱۱۶۸۵ 

  زنجان                 ‐١٤
۱۰۹۴۱ 

          اردبيل        ‐١٥
۱۰۶۰۰ 

     چهار محال بختياري     ‐١٦
۸۵۳۴ 

 مرکزي                 ‐١٧
۷۱۰۰ 

 همدان                 ‐١٨
۶۱۳۹ 

 قزوين                  ‐١٩
۵۳۲۰ 

 تهران                  ‐٢٠
۴۹۲۶ 
       قم              ‐٢١

١٠٥٨ 

   زنجان                 ‐٨
۷۳/۶۵ 

       آذربايجان شرقي      ‐٩
۶۷/۶۱ 
   مازندران              ‐١٠

۸۹/۵۸ 
                گيالن   ‐١١
۰۲/۵۶ 

          چهار محال بختياري‐١٢
۲۹/۵۳ 
              همدان     ‐١٣

۱۵/۴۹ 
 خراسان                 ‐١٤

۹۵/۴۷ 
    کرمانشاه             ‐١٥

۷۸/۴۷ 
   کردستان              ‐١٦

۲۴/۴۲ 
        يلويه و بويراحمدک که‐١٧

۲۷/۴۱ 
             کرمان     ‐١٨
۱۵/۳۹ 
                  اصفهان ‐١٩

۱/۳۵ 
           سمنان        ‐٢٠

۹۶/۳۳ 
 قزوين                  ‐٢١

۳ 

 آذربايجان شرقي            ‐٨
۹۱/۱۳ 

           آذربايجان غربي   ‐٩
۰۹/۱۵ 
       کردستان          ‐١٠

۳۳/۱۵ 
 زنجان                  ‐١١
۸۲/۱۵ 
    اردبيل              ‐١٢

۱۶ 
 سمنان                 ‐١٣
۲۷/۱۶ 

        چهارمحال بختياري  ‐١٤
۰۹/۱۹ 

      يلويه و بويراحمد  ک که‐١٥
۰۹/۲۰ 
 خراسان                 ‐١٦

۲۷/۲۰ 
کزي                  مر‐١٧
۸۲/۲۰ 

        همدان     و  تهران ‐١٨
۵۵/۲۱ 
   قزوين                ‐١٩

۲۳ 
                   قم – ۲۰
۴۳/۲۴ 

                                                 
 .اند شده نوشته تر هاي پايين هد تا رترهاي بر ها به ترتيب  از رده رتبه ‐۲
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  فعـال  تعداد واحـد   نياز و د  و وزن چوب مور     ميظرفيت اس 
 صـنوبرکار   يهـا   اناسـت  و تخته اليه     چوب  خرده  تخته توليد

 و تخته اليـه    چوب  خرده تخته   يمنظور از واحد فعال توليد    (

ـ         يفعاليت توليد   و  يا  ه در حال حاضر آنها به صـورت کارخان
 ذكــر شــده اســت ۳ و ۲ هــاي  در جــدول) اســتيکارگــاه

 .)است ۲۱منبعاطالعات اوليه از (
 

 )۲۱ (١ي صنوبر کار کشورها استانتخته اليه در  تعداد واحد توليد و وزن چوب مورد نياز و  ميظرفيت اس ‐۲جدول 

 کاراستان صنوبررديف
تعداد واحد فعال 

 تخته اليه
به متر  ميظرفيت اس

 مکعب
وزن چوب مورد نياز به 

 کيلوگرم
 ۳۲۳۶۵۹۶۷۷ ۱۹۹۳۸۵ ۸۲ آذربايجان شرقي ۱
 ۴۶۲۲۶۴۲۹ ۲۸۴۷۷ ۸ مازندران ۲
 ۲۵۷۸۴۳۳۸ ۱۵۸۸۴ ۸ گيالن ۳
 ۲۵۲۸۹۲۳۵ ۱۵۵۷۹ ۱۶ اردبيل ۴
 ۲۴۵۵۷۱۳۱ ۱۵۱۲۸ ۴ قزوين ۵
 ۲۲۰۲۱۵۵۲ ۱۳۵۶۶ ۱۵ آذربايجان غربي ۶
 ۱۴۹۳۴۲۶۸ ۹۲۰۰ ۲ همدان ۷
 ۹۴۴۵۹۲۵ ۵۸۱۹ ۶ تهران ۸
 ۹۰۵۱۴۶۵ ۵۵۷۶ ۱۲ اصفهان ۹
 ۸۴۷۶۸۲۰ ۵۲۲۲ ۲ لرستان ۱۰
 ۵۶۸۱۵۱۵ ۳۵۰۰ ۳ چهارمحال بختياري ۱۱
 ۵۲۴۴۸۵۰ ۳۲۳۱ ۴ زنجان ۱۲
 ۳۲۴۶۵۸۰ ۲۰۰۰ ۲ گلستان ۱۳
 ۱۷۴۵۰۳۷ ۱۰۷۵ ۳ قم ۱۴
 ۱۳۷۹۷۹۷ ۸۵۰ ۲ ي رضوخراسان ۱۵
 ۴۰۵۸۲۳ ۲۵۰ ۱ سمنان ۱۶
 ۲۴۳۴۹۴ ۱۵۰ ۱ کردستان ۱۷

 

                                                 
 از چـوب صـنوبر       و در صورتی است کـه کـامالً        بوده، مبنای محاسبات    های استان آذربايجان شرقی     ارخانهزن چوب صنوبر مورد نياز برای هر ورق توليدی در ک           و ‐۱

 .ندکنتفاده اس
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 )۲۱ ( ۱ي صنوبر کار کشورها استان در چوب خردهتعداد واحد توليد تخته  و وزن چوب مورد نياز و  مي ظرفيت اس‐۳جدول 

 کاراستان صنوبررديف
تعداد واحد فعال 

 چوب دهخرتخته 
به متر  ميظرفيت اس

 مکعب
وزن چوب مورد نياز به 

 کيلوگرم
 ۴۹۲۴۷۵۶۸۰ ۶۸۳۹۹۴ ۱۲ مازندران ۱
 ۲۰۸۰۹۴۴۰۰ ۲۸۹۰۲۰ ۷ گلستان ۲
 ۵۴۲۴۴۸۰۰ ۷۵۳۴۰ ۴ گيالن ۳
 ۴۰۶۷۹۲۸۰ ۵۶۴۹۹ ۱۴ آذربايجان شرقي ۴
 ۳۶۴۵۰۰۰۰ ۵۰۶۲۵ ۱ زنجان ۵
 ۳۲۹۷۶۰۰۰ ۴۵۸۰۰ ۲ اردبيل ۶
 ۲۷۴۷۵۲۰۰ ۳۸۱۶۰ ۳ قزوين ۷
 ۱۶۲۰۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰ ۲ کرمان ۸
 ۱۵۶۹۶۰۰۰ ۲۱۸۰۰ ۶ آذربايجان غربي ۹
 ۱۵۱۹۲۰۰۰ ۲۱۱۰۰ ۴ ي رضوخراسان ۱۰
 ۱۳۹۹۲۴۸۰ ۱۹۴۳۴ ۴ تهران ۱۱
 ۱۰۱۱۵۲۸۰ ۱۴۰۴۹ ۳ قم ۱۲
 ۸۶۴۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱ چهارمحال بختياري ۱۳
 ۶۲۴۰۹۶۰ ۸۶۶۸ ۲ سمنان ۱۴
 ۳۶۰۰۰۰ ۵۰۰ ۱ همدان ۱۵

 
 
ردات و صـادرات محصـوالت      بررسي وضـعيت وا    )ب

 چوبي

  محصـوالت چـوبي    ي برخـ  ارزش دالري واردات و صادرات    
 ارزش   کـل  .١ ذكـر شـده اسـت      ۷ تـا  ۳ يهـا   شکلايران در   

 براي مدت   کشوردالري  كاالهاي چوبي وارداتي و صادراتي        
 .٢ ذكر شده است۹ و۸ هاي شکل سال در ١١

                                                 
 بـراي  ای  ه انواع تخته خرده چوب همان تخته خرده چوب و تختـه رشـت             ‐ ۱

 .استدار و تخته فليک 

 .مريکاستآ منظور از ارزش دالری ، ارز رايج معامالتی يعنی دالر ‐ ۲
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 انواع تخته فيبر وچوب خرده تخته  ارزش دالري واردات انواع‐٣ شکل
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  وانواع تخته فيبرچوب خرده تخته  ارزش دالري صادرات انواع‐۴ شکل
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  واردات و صادرات هيزم و خاک اره ارزش دالري‐٥ شکل
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 شود مي به انها صادر ي که انواع محصوالت چوبي تعداد کشورهاي‐١١ شکل

 
 و  همچنـين کـل       ي  محصوالت چـوب    ي برخ يتراز معامالت 

م قـال ا کشور همراه بـا تعـداد        يانواع چوب و محصوالت چوب    
 ذکـر شـده     ۴ در جـدول     ي و صادرات  ي واردات ي چوب يکاالها
 .است

 

 و D هيزم و خاک اره ،C چوب خردهانواع تخته  ،Bانواع تخته اليه  ،Aانواع تخته فيبر( تراز معامالتي انواع محصوالت چوبي به دالر ‐۴ جدول

 .است G-F برابر Hمقدار .  سال  ۱۱در ) G( و صادراتي) F( و تعداد قلم کاالي چوبي وارداتي) Eکل کاالي چوبي 

H G F E D C B A سال 
٨٣٥١٣٠‐ ١٣٠٩٠٩٠٤‐ ٣١١٢٨٥٦‐ ٧٦١٢٣ ٥٠٩٠٣٩٥١‐ ٢٢ ٣٦ ١٤ ۱۳۷۲ 
٣٩٠٠٧‐ ٥٤٠٦٣٩٤‐ ١٢٩٨٠٥٩‐ ٤٠٦٦٨ ٢٤٧٢٦٧٨١‐ ٢١ ٣٩ ١٨ ۱۳۷۳ 
١٠١٣٨٢‐ ٥٥٥٤٧٣‐ ٢٧٩٤٢٤ ١٤٩٥١٤ ١٧٧٠٦٧١٠‐ ١٧ ٣٨ ٢١ ۱۳۷۴ 
١٧٩٨٢٨‐ ١٩٩٣٠٩‐ ٨٤١٥٤٧ ١٤٦٣٩ ١٥٤٦٩٣٦٠‐ ٢٧ ٣٦ ٩ ۱۳۷۵ 
‐١٤٦٢٢٧٥‐ ٣٥١٩٨٩٢‐ ٤٨٥٧٢٠ ٦٢٩٢ ٣٦٤٦٣٧٤٢‐ ٢٩ ٢٧ ٢ ۱۳۷۶ 
٤٣٠٣٠٢٤‐ ٥٦١٧٠٢٢‐ ٢٩٠٣١٤ ١١٥٠٦‐ ٣٥٦٠٩١٢٥‐ ٣٣ ٣٦ ٣ ۱۳۷۷ 
٤٥١٨٢٠٦‐ ١٢٥٥٢٦٣‐ ٤٤٨٤٤٠ ٧٦٨١ ٣١٣٥٨٩٣٤‐ ٣١ ٣٨ ٧ ۱۳۷۸ 
٧٩٩٥٨٢٠‐ ٤٣٦١٨٩٩‐ ٩٤٦٥١٨ ٢٠٠٢٦ ٤٢١٣٧٨٨٣‐ ٣٠ ٣٥ ٥ ۱۳۷۹ 
١٤٦٢١٦٧٥‐ ١٧٥٥٩٤٢‐ ١٣٧٧٩٧٨‐ ١٣٧٩٥‐ ٤٨٧٩٠٤٦٥‐ ٣٨ ٤٠ ٢ ۱۳۸۰ 
‐٢٠٢٠٢٩٦٣‐ ٧٠١٩٢٣٦‐ ٨٠١٢٠٨٣‐ ١٠٥٥٧٥‐ ٦٦٢٨٨٩٩٥‐ ٥٢ ٤٣ ٩ ۱۳۸۱ 
‐١٦٣٩٥٥٤٨٨‐ ١١١٠٥٧٣٦‐ ٥٣٧٧٣٥٧‐ ٥٢١٢٥ ٢٣٠٩١٩١٤٨‐ ٥٩ ٤٤ ١٥ ۱۳۸۲ 

 
 ي که همـان رتبـه کلـ       رتبه نياز صادرات و واردات كشورها     

 از نظـر تعـداد      يصادرات يا واردات چوب و محصوالت چـوب       
 و رتبـه    اسـت  مورد مطالعـه     يها  سال در   ي درخواست يکاال

 محصوالت چـوبي    ي برخ كنندهرهاي واردكننده و صادر   كشو
  .مشخص شده است ۵در جدول 
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 تر                                 رده پايين                                                                     رده برتر                                                                                      

  :. کشورهابندي رتبه ‐۵جدول 

صادرات يا 

 واردات
  سال١١طي   ) D  تا  A ( ٣ محصوالت چوبي ذکر شده در جدول صادرکننده کشورهاي واردکننده و بندي رتبه) الف

 ١٣  اسپانيا،١٠آلمان  ،٩  ايتاليا،٨ برزيل،٧ مالزي،٦اتريش ،٥ روسيه،٤ امارات،٣ترکيه  Aواردات 
 ١۶ چين و هند،١٤  ترکيه،١٣  و ايتالياآلمان  ،١١ جمهوري کره،١٠ فنالند،٥  اندونزي،٣امارات Bواردات 

 Cواردات 
 ،١٦ قزاقسـتان و اسـپانيا     ،آلمـان  ،١٥ فرانسـه  ،١٤ ايتاليـا و ترکمنسـتان     ،١٣ فنالند ،٩ اتريش ،٦ امارات ،٣ترکيه

 ١٩ بلژيک و آذربايجان ،١٨روس  بال،١٧انگلستان
 ٣ امارات و ترکيه،٢ارمنستان Dواردات 
 ١٠ قزاقستان،٩ ترکيه،٨ افغانستان،٧ آذربايجان،٤ عراق و ترکمنستان،٣ارمنستان Aصادرات 
 ١٠ ترکمنستان و آذربايجان،٩ ايتاليا،٨ امارات،٦ ارمنستان،٥عراق Bصادرات 

 Cصادرات 
 ،١٤ ترکيـه  ،١٣ امـارات  ،١١ کويـت و گرجسـتان     ،٧ آذربايجـان  ،٦ان و عـراق    افغانست ،٥ ارمنستان ،٢ترکمنستان
 ١٦جيکستانتا ،۱٥ازبکستان

 ۸ن  آذربايجا،۷عراق ،۶افغانستان ترکمنستان و ،آلمان ،۵ امارات،۲ترکيه Dصادرات 
صادرات يا 
 واردات

 سال١١درکننده طي  براساس نياز به انواع چوب و محصوالت چوبي کشورهاي وارد کننده و صابندي رتبه) ب

 واردات
 ،٤٧ اتـريش  ،٤٩ آذربايجـان و چـين     ،٥٤ انـدونزي  ،٦١ ايتاليـا  ،٨٦آلمـان    ،٩٣ روسـيه  ،١٠٤ ترکيـه  ،١٧٧امارات
 تايلنــد و ،٢٠ فرانســه،٢٢ گرجســتان،٢٣ انگلســتان و اســپانيا،٢٦ بلژيــک و فنالنــد،٢٧ ارمنســتان،٣٧مــالزي

 ١٣ قزاقستان،١٤ترکمنستان و کانادا

 صادرات
 ،١١٦ ارمنسـتان  ،١٢٣ ترکيـه و کويـت     ،١٣٠)٧٧ سال از(  عراق ،١٣٩ امارات ،١٤٤ آذربايجان ،١٦٣نترکمنستا
 ،٤٩ انگلسـتان و عربسـتان     ،٦٤ ازبکسـتان  ،٦٧ ايتاليا و بحـرين    ،٨١آلمان ،٨٩ قطر ،٩٨ افغانستان ،١٠٠قزاقستان

 ٤٢ لبنان،٤٤ قرقيزستان،٤٨تاجيکستان
 
نوبر و  مصاحبه بـا فروشـندگان عمـده چـوب گـرد صـ         نتيجه)ج

 محصوالت چوبي

 توسـط )  داده شـده   جـواب سواالت  (نامه    پرسش ٤١حدود  
 توسطنامه    پرسش ٣٧فروشندگان عمده چوب گرد صنوبر و       

مـد صـفر    . شـد فروشندگان عمده محصوالت چوبي تكميل      
ند و  کني مشخص   جواباند   يعني فروشندگان عمده نتوانسته   
 کـه  يعنـ بـدين م  .دهد ميبقيه مدها ترتيب و نمره را نشان  

 فروش چـوب گـرد صـنوبر در         قدار م b در سوال    براي مثال 
بـراي   اسـت ...  بيشتر از بهار و    پاييز و   پاييزتابستان بيشتر از    

 يهـا   اسـتان  اسـت کـه در       ي بـدين معنـ    a يـا سـوال      مثال
 فروش هم قطع    براي پاييزصنوبرکار درخت صنوبر در فصل      

شـود و    مي انجام   يشود يا خريد در استان     ميشود و هم ن    مي

 در  هـا   اسـتان شـود و در همـه        مـي در استان ديگـر انجـام ن      
 ديگر خريـد چـوب گـرد صـنوبر در درجـه سـوم               يها  فصل

  ذکـر شـده      ۶نتايج مصـاحبه در جـدول       . اهميت قرار دارد  
  .است 

 فروشندگان عمده چوب گرد صـنوبر  يها جوابدر مقايسه  
به غير از    (ها  جوابو محصوالت چوبي مشخص شد كه تمام        

 اين بـدين    ،داري با همديگر ندارند    اختالف معني ) Mل  سوا
هاي يكساني   معني است كه هر دو فروشندگان عمده، پاسخ       

 با حدود   ها  جواب M ولي در مورد سوال      ،اند االت داده ؤبه س 
داري  بـا همـديگر اخـتالف معنـي        درصد   ۹۶ يا تقريباً / ۰۳۷

داشتند، بدين معني كـه چـوب گـرد صـنوبر كمتـر عرضـه            
محصوالت چـوبي زيـادتر     ) عرضه( و خريد و فروش      شود مي
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 .شود مي
 

 يا فروشندگان عمده چوب گرد صنوبر و فروشندگان محصوالت چوبب  نتايج مصاحبه ‐ ۶جدول 

  داده شده براساس مدجوابمتن سوال و  سوال
A                متعـادل   يهـا   جـواب  به علـت      و در فصل پاييز    ٣ميزان خريد چوب گرد صنوبر در فصل بهار، تابستان و زمستان داراي  مد 

 .انتخاب شده است) ٤ تا ١هاي  از بين نمره (۱دهندگان كمترين مد يعني پاسخ
B           فـروش   مقدار، در صورتي كه     ٤ و زمستان مد     ٣، بهار مد    ٢، پاييز مد    ١ميزان فروش چوب گرد صنوبر در فصل تابستان مد 

 .دارد) ٤تا ١هاي  از بين نمره (٤تان مد  و زمس٣، بهار مد ١محصوالت چوبي در تابستان و پاييز مد 
C شود  زياد مي از آنهر ساله قيمت چوب گرد صنوبر و محصوالت حاصل. 
D       بنـدي روسـي    بندي صنوبر و چوب گرد صنوبر داراي مد صفر، تخته قالـب  ميزان تغييرات قيمت محصوالت مانند تخته قالب

 .هستند) ٦ تا ١هاي  از بين نمره (٣نئوپان مد ، تخته اليه صنوبر و ٢، تخته اليه خارجي مد ١مد 
E      از بـين    (٣ داخلـي مـد      هاي  جنگل هاي  چوب و   ٢ صنوبر مد    هاي  چوب،  ١ وارداتي داراي مد     هاي  چوبميزان خريد و فروش

 .هستند) ٣ تا ١هاي  نمره
F         ٢، تخته اليه صـنوبر مـد        ١د  بندي روسي داراي مد صفر، نئوپان م       ميزان خريد و فروش محصوالت چوبي مانند تخته قالب ،

 .است) ٦ تا ١هاي  از بين نمره (٦اف مد . دي.  و ام٥بندي صنوبر مد  ، تخته قالب٣تخته اليه خارجي مد 
G كنند  كيفيت و دوام بهتر، بيشتر از تخته قالب بندي صنوبر خريداري ميعلت به تخته قالب بندي روسي را كنندگان مصرف. 
H خرند مي) سفيد ايراني( كيفيت بهتر، بيشتر از تخته اليه صنوبر علت بهاليي خارجي را  تخته كنندگان مصرف. 
I خرند  اف مي. دي. ارزان بودن و كاربرد زياد بيشتر از امعلت به نئوپان را كنندگان مصرف. 
J  بينند دار بودن آن زيان مي  كاهش وزن و عيبعلت بهفروشندگان عمده چوب صنوبر. 
K مشخص شدزيرشرح  ه اليه به ترتيب بهبندي، نئوپان و تخت قتصادي خريد و فروش تخته قالبت امشكال : 

 ،ـ مورد استفاده قرار نگرفتن اين محصوالت در اين منطقه،     شود ـ نوع مشابه خارجي با قيمت و كيفيت مناسب عرضه مي
 داراي مد صفري همگهاي خريد و فروش و عيوب زياد بودن واسطهـ زياد ،                         ـ فروشندگان زياد و خريداران كم

 ٢ـ رونق نداشتن بازار مد 
 ٤ـ در دسترس نبودن محصوالت و فاصله زياد محل توليد تا مصرف مد 

 ٥ ماليـات و عـوارض مختلـف مـد     دريافـت  دولتـي،  هاي ارگان از طرف برخي گذاري قيمتـ قوانين دولتي مانند دخالت در   
 ).٨ تا ١هاي  از بين نمره(

L  مشخص شدزير گرد صنوبر به ترتيب به شرح هاي چوبمشكالت اقتصادي خريد و فروش : 
 هاي خريد و فروش داراي مد صفر  گرد صنوبر در اين منطقه و زياد بودن واسطههاي چوبـ مورد استفاده قرار نگرفتن 

 ١ـ عيوب زياد مد 
 ٢ـ رونق نداشتن بازار مد 

 ٣دسترس نبودن صنوبر و فاصله زياد محل كاشت تا مصرف چوب گرد صنوبر مد ـ در 
 ٤ـ فروشندگان زياد و خريداران كم مد 

 ٥ماليـات و عـوارض مختلـف مـد     دريافـت   دولتـي،  هاي ارگان از طرف برخي گذاري قيمتـ قوانين دولتي مانند دخالت در   
 .)٧ تا ١هاي  از بين نمره(

M     ولي مقدار عرضه اينها ،شود  زياد مي آنكنندگان مصرفينكه با توجه باشود  روش چوب گرد صنوبر كم مي هر ساله خريد و ف 
 .شود  زياد مي آنكنندگان مصرف، زيرا شود خته اليه زياد ميتبندي، نئوپان و   اما خريد و فروش تخته قالب،شود كمتر مي

N     تمايـل بـه خريـد چـوب صـنوبر و      كننـدگان  مصـرف پيدا كنـد،  اگر واردات چوب و محصوالت چوبي به همين صورت ادامه 
ـ نخواهند داشت، چون هم كيفيت و دوام نوع خارجي بهتر اسـت و هـم قيمـت آن بـا                     ) ايراني(محصوالت چوبي داخلي     وع ن

 .داخلي تقريباً برابر خواهد شد
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 بحث 

كمبــود چــوب گــرد صــنوبر و افــزايش تقاضــاي چــوب و 
شـود و   طالعاتي استنباط مي هم از منابع ا    ،محصوالت چوبي 

كارهاي قابل   از راه  هم از مشاهدات اين تحقيق است و يكي       
 از  يبـه عنـوان شاخصـ      (كاري  جنگل ،قبول رفع اين كمبود   

است كـه از رونـد خاصـي پيـروي          )  زراعتي هاي  چوبتوليد  
 بـراي  خاصـي      يعني مجري يا مجريان آن، برنامـه       ،كند نمي

 ،۲  شـکل  .)۱شکل( رند ندا كاري  جنگلتوليد چوب از طريق     
 يها فراورده اخير تقريبا توليد يها سال که در    دهد  مينشان  
 با توجه به روند توليد چوب .  داردي کشور روند کاهشيچوب

 دولـت در    ،سـاله ۱۱ و جنگلي و واردات معمول       كاري  جنگل
  ناگهـاني مجبـور بـه جبـران كمبـود          صـورت   به ١٣٨٢سال  
 ٢٠٠ش تقريبـي     چوب و محصـوالت چـوبي بـه ارز         واردات

ــ دالر از كــل كمبــود٢٧٧/٣٩٥/١٩٩(ميليــون دالر   ي داخل
. )۴جـدول ( دشبا آزادي واردات چوب   )  دالر ١٤٨/٩١٩/٢٣٠
 تراز معامالتي چوب و محصوالت چـوبي در طـي           دليل  بدين

 به حداكثر ١٣٨٢دوره مطالعه هميشه منفي بوده و در سال 
 .اســت ميليــون دالر  ‐٢٣١ ارزش تقريبــي يدارارســيده و 

 قبل خسـارت سـنگيني بـه        هاي  سالنبودن اين واردات در     
شدت قطع  . ها و منابع چوبي داخلي وارد كرده است        كارخانه

 توسـط   هـا   اسـتان صنوبر به حدي بوده كه در برخي مناطق         
 .اداره محيط زيست ممنوع شده است

تراكم تعداد واحدهاي تختـه اليـه        ۲ و ۱باتوجه به جدول    
ــرق  ــان ش ــتان آذربايج ــداد اس ــا تع ــد۸۲ي ب ــت ( واح ظرفي

 متر مکعب و وزن چوب صـنوبر مـورد نيـاز            ۱۹۹۳۸۵ مياس
 در باالترين حـد نسـبت بـه رتبـه           ) کيلوگرم ۳۲۳۶۵۹۶۷۷
 مترمکعب  ۱۵۵۷۹ ميظرفيت اس (  واحد ۱٦ با   چهارم اردبيل 

بـا  .  قـرار دارد   ) کيلوگرم ۲۵۲۸۹۲۳۵و وزن چوب مورد نياز      
 دو اسـتان ازصـنوبر      توجه به اينكه واحدهاي تخته اليه اين      

 در اين دو    كاري  جنگلكنند، اين موضوع با روند       استفاده مي 
ي هــا اســتانبــر اســاس عــرف در . همخــواني نــدارداســتان 
 بخش خصوصي صـنوبر كـاري       يکار  جنگلبيشتر  كار  صنوبر
 ند قرار دارد۱۱ و ١٠ ،۷هاي  سه استان شمالي در رده. است

به به زراعت چوب      اين منطقه  ميلي مردم  دهنده بي  كه نشان 
 خوبي انجـام شـده      كاري  جنگل ولي   ، منافع ديگر است   دليل

هـاي    در رتبـه ها استان با ساير  كاري  جنگلاست و در رقابت     
ي هـا   اسـتان اگر از اين سـه اسـتان و         . اول تا سوم قرار دارد    

مجاور منابع چوبي شمال كشور صرف نظر كنـيم، وضـعيت           
واحد ١۴ي  ان شرق  استان آذربايج  چوب  خردهواحدهاي تخته   

 متــر مکعــب و چــوب مــورد نيــاز ۵۶۴۹۹ ميظرفيــت اســ(
 همانند شرايط واحدهاي تخته اليـه       ) کيلوگرم ۴۰۶۷۹۲۸۰

ي ديگر نيز تقريباً شرايطي ماننـد       ها  استان. )۳جدول  (است  
بـرداري از كارخانـه كاغـذ مراغـه          بهـره .  دارنـد  ها  استاناين  

ارخانـه  ايـن ك  . مشكالت اين منطقـه را حـادتر كـرده اسـت          
 .صنوبركاري ندارد

در آينـده در رقابـت چـوب         ،هـا   هنام  پرسش جواببراساس  
مشابه خارجي مردم نوع     صنوبر و محصوالت چوبي داخلي با     

ميلـي    بـي  علت  بهاين  . خارجي را بيشتر مصرف خواهند كرد     
فروشان نوبر و مشكالتي مانند زيان صنوبر     مردم به زراعت ص   

ثل سستي بافـت، معايـب       عيوب زياد چوب صنوبر م     علت  به(
و همچنـين رونـق     ) كنـي، كـاهش وزن     حاد چـوب خشـك    

 و  رونـد كنـوني واردات    نيز  و   شتن بازار محصوالت چوبي   ندا
مصرف زيادتر تختـه    .  است  جديد يشناخت محصوالت چوب  

تعـداد   يا   بندي صنوبر  قالب بندي روسي به جاي تخته قالب      
سازگاري به  م كاالهاي چوبي وارداتي در روند افزايشي و         قالا

افزايشـي در حـدود     ( رسيده اسـت     ٨٢ قلم كاال در سال      ٥٩
، در صـورتي كـه چنـين        ) سـاله  ١١ قلم كاال طـي دوره       ٣٧

كند و افزايشي     كاالهاي صادراتي صدق نمي    در مورد روندي  
  دارد ٨٢ قلم كاال در سال      ٤٤ قلم كاال و با حداكثر       ٥حدود  

 .)۴جدول(
نترل واردات، صـادرات،    ريزي صحيح در ك    بنابراين با برنامه  

توان به ايـن     شده مي  مصرف و صنوبركاري با نژادهاي اصالح     
شرايط آب و هوايي متفاوت ايران به ايـن         . مشكل چيره شد  

 در فصل پـاييز در      ، براي مثال  ريزي كمك خواهد كرد    برنامه
استاني بيشترين خريد چوب گرد صنوبر و در اسـتان ديگـر            

صـنوبر قطـع    ر فصـلي    گيـرد و د    كمترين خريد صورت مـي    
 .شود مين

بر اسـاس آزمـون مقايسـه آمـاري نوسـانات، مشـكالت و              
وضعيتي كه در بازار فروشندگان عمده چـوب گـرد صـنوبر            

 .كند وجود دارد، در بازار محصوالت چوبي نيز صدق مي



 ٩٧٧        ۹۸۰  تا۹۶۳ ، از صفحه١٣٨٥ ماه دي، ۴، شماره ٥٩نشريه دانشكده منابع طبيعي، جلد 

 چـوب   خـرده واردات و صادرات انواع تختـه فيبـر و تختـه            
 يافزايشـ  رونـد  يهمراه کل واردات چوب و محصوالت چـوب   

ــ دار ــد خاص ــه رون ــد و بقي ــدين ــداد ). ۹‐۳شــکل(  ندارن تع
 ذکـر   ي محصـوالت چـوب    صادركننده و   واردكنندهكشورهاي  

) چـوب  خـرده به غيراز واردات انواع تخته فيبر و تخته (شده  
رقابــت  . ســاله تغييــر چنــداني نكــرده اســت١١طــي دوره 

توليدات داخلي و خارجي و محصوالت جايگزين با همـديگر         
 و هم از    ها  شکلهم از   ) چوب  خرده اف و تخته     . دي .اممثل  (

ايـن رقابـت بـه نفـع تختـه         . مشخص است نتايج پرسشنامه   
 اف و تخته اليه خـارجي در        . دي . در رقابت با ام    چوب  خرده

به همين علت است كه تراز      . استرقابت با تخته اليه صنوبر      
معامالتي انواع تخته فيبر و تخته اليـه نيـز هميشـه منفـي              

 شرايط متفاوتي داشته و از      چوب  خردهتخته  انواع   ولي   ،ودهب
 .  تراز معامالتي مثبتي داشته است٧٩ تا ٧٤ هاي سال

ترين ماده اوليه كارخانه نئوپان يعنـي هيـزم          صادرات مهم 
 بـا    آن  ولـي واردات   ، ساله مداوم انجام گرفتـه     ١١طي دوره   

 ۱۰ هـاي   شکل( توجه به كمبود آن بدين صورت نبوده است       
 از  بنـابراين  ، ندارنـد  همخواني و با توليد هيزم داخلي       )۱۱و  

رتبـه  . هاي نئوپان و تخته فيبر حمايت نشده اسـت         كارخانه
اول صادرات پيوسته هيزم و خاك اره بـه كشـورهايي بـوده             

انــد و در رتبــه آخــر  كــه وضــعيت اقتصــادي خــوبي داشــته
اين صادرات با توجه    . )۵جدول(قرار دارند   كشورهاي ضعيف   

هاي نئوپان و تخته فيبر ايـران        به كمبود ماده اوليه كارخانه    
توانـد همـين      و كشوري هماننـد تركيـه مـي        نيستصحيح  

محصول را با ارزش افزوده بيشتر در قالـب كاالهـايي مثـل             
 . به كشور صادر كندچوب خردهانواع تخته فيبر و تخته 

 در حـدود    ي واردات موجب انواع تخته فيبر     يافزايش تقاضا 
 بـراي ) ٨٢ دالر در سـال  ٤٨٨/٩٥٥/١٦٣( ميليون دالر    ١٦٤

 با توجه به روند مصرف رو     .  آن شده است   يرفع کمبود داخل  
نامـه   به رشد انواع تخته فيبر و نتايج تجزيه و تحليل پرسش          

پذيري هسـتند،   كه انواع تخته فيبر در حال معرفي و سازش  
 ي و بـا رونـد افزايشـ        در آينده در مرحلـه پـذيرش       گمان  بي

 مصرف آنها بيشـتر خواهـد       ، صادرکننده يشناخت کشورها 
 ميليـون دالري كمبـود      ٢٠٠اين مبلغ كمبود به مبلغ      . شد

ناگهاني چوب و محصوالت چوبي نزديك است، بنابراين اگر         

اين كمبود برطرف شود، مبلغ قابـل تـوجهي از كـل مبلـغ              
صـادرات  .  شـود  واردات چوب و محصوالت چوبي كاسته مي      

 زياد  بسيار ٨٢دارد و در سال      يافزايشفيبر روند   انواع تخته   
ــه  ــده ك ــهش ــل ب ــدول(اســت  آزادي واردات آن دلي  و ۴ ج

 ، تـراز اول   واردكننـده از نظـر كشـورهاي      . )۴ و ۳ هاي  شکل
شـود كـه ايـن       كشور امارات متحـده عربـي هـم ديـده مـي           

 اغلـب دهنده پرداخت پول داللي در واردات است كـه           نشان
 هم ديده   چوب  خردهتخته  انواع  ه اليه و    تختانواع  در واردات   

كشورهاي تراز اولي كه به آنها صادرات انواع تختـه          . شود مي
 ، صــورت گرفتــهچــوب خــردهفيبــر و تختــه اليــه و تختــه 

 و  بــودهكشــورهايي هســتند كــه از نظــر اقتصــادي ضــعيف
بر اساس رتبـه نيـاز كشـورها ايـن          . باشند همسايه ايران مي  

 نيـز   ي و محصـوالت چـوب     وبموضوع براي صادرات كـل چـ      
اگر ايـن بـازار توسـط كشـورهاي         . )۵جدول( كند صدق مي 

 .مدت وجود دارد ر اشباع نشود، براي طوالنيديگ
ــال    ــوبي در س ــر چ ــف واردات تي دالر  ۲۱۱۴۱۷ (٧٤توق

 ۴۱۰۲( ٧٣ همچنين توقف صـادرات آن در سـال         و )واردات
 كه تنها كارخانـه سـازنده تيـر         دهد  مينشان  ) دالر صادرات 

گـوي نيـاز داخلـي اسـت و از          جواب) نصام قائم شـهر   (چوبي  
طرف ديگر در رقابت بين تير چوبي و تير بتني مصرف تيـر             

تـدريج از    بتني گسترش پيدا كرده اسـت و تيـر صـنوبر بـه            
البتـه بايـد بـا      . شـود  چرخه مصرف تيـر چـوبي خـارج مـي         

ــه ــي از     برنام ــراي برخ ــايگزيني ب ــي ج ــي و فن ــزي علم ري
 .وبر پيدا شودكاربردهاي چوب صن

شدت تغيير قيمت محصوالت خارجي زيادتر از محصوالت        
 سـبب  ضـعف واردات و توزيـع آنهـا           و  شـدت  .داخلي است   

شود و ترتيب شدت تغييـر قيمـت         نوسان قيمت در بازار مي    
 ، بنـابراين  اسـت  دسترسي به محصول و توليد مداوم        دليل به

 .دها خواهد ش نوسان قيمتموجب  به واردات وابسته شدن
 
 
 
 
 



 ... صنوبر و )SDT(هاي کم قطر  بررسي بازار چوب                                                ٩٧٨

 منابع

 شرکت چـاپ و نشـر بازرگـاني،        واردات،  مقررات صادرات و   .١٣٧٢‐٨١ , اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني        ‐١
 .تهران
 نامـه   پايـان  هـا در منطقـه زنجـانرود،       اجتمـاعي کـاهش سـطح صـنوبرکاري       ‐بررسي علـل اقتصـادي     .١٣٧٣ فرهاد، ، اسدي ‐٢

 .انشکده منابع طبيعي دانشگاه تهراند  جنگلداري،ارشد کارشناسي
 .٤٥ شماره مجله منابع طبيعي ايران، بررسي اقتصادي کارخانجات روکش و تخته اليه سازي، .١٣٧٠ سعيد، ، اميري‐٣
 .١ شماره، ٥١جلد مجله منابع طبيعي ايران، ،چوب خرده تخته هاي هبررسي اقتصادي کارخان .١٣٧٧ سعيد، ، اميري‐٤
 خـارج از شـمال وابسـته بـه      هـاي   جنگـل دفتـر    ي خارج از شمال،   ها  استانفعاليت زراعت چوب در      .١٣٨٢ ب،طال ،پور  امين ‐٥

 .سازمان جنگلها و مراتع کشور، گزارش داخلي
 توليـد، دفتـر     کـاري   جنگـل گـروه    ،توسـعه صـنعت    صنوبر پشتوانه حيـات جنگـل و       .١٣٨٢ طالب و جالل باقري،    ،پور  امين ‐٦

 .وابسته به سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري کشور، گزارش داخلي خارج از شمال هاي جنگل
 .٣٦شماره  پژوهش و سازندگي،  وزن صنوبرهاي بومي منطقه زنجانرود،‐تهيه جداول حجم  .١٣٧٦ رضا، ، باقري‐٧
 .نتشارات راهبرد ا،) استفاده پژوهشگرانيکتاب راهنما برا (يا ه پژوهش به شيوه پرسشنام.۱۳۷۳ ، جهانگير،ي جهانگير ‐٨
بررسي بازرگاني چوب در ايران و امکان صادرات مصنوعات چـوبي بـه کشـورهاي عـرب حـوزه                    .١٣٧٦  محمدرضا، ،ذولقدر – ۹

 .دانشگاه تربيت مدرس دانشکده منابع طبيعي،  صنايع چوب و کاغذ،ارشد کارشناسي نامه پايان خليج فارس،
هـاي   ژوهشموسسـه مطالعـات و پـ    قفقاز، مصنوعات چوبي به آسياي ميانه وراهنماي صادرات  .١٣٧٨ محمدرضا، ، ذولقدر ‐۱۰

 .بازرگاني
 نامـه   پايـان  ،)٦٠‐٧١هـاي   سالطي  (  آن در ايران   هاي  فراورده قيمت چوب و     ، تقاضا ،عرضه .١٣٧٢ حميدرضا، ،کش  زحمت ‐١۱

 .دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس  صنايع چوب و کاغذ،ارشد کارشناسي
 . انتشارات دانشگاه تهران، آمار در اقتصاد و کسب و کار.۱۳۵۳ ، اميرشاپور،اهين ش‐۱۲
 ميزان تاثيرگـذاري صـنايع جانشـيني بـر         برآورد تخته اليه و   بررسي وضعيت بازار صنايع روکش و      .١٣٧٢ مجيد، ،عزيزي ‐١۳

دانشکده  کاغذ  صنايع چوب وارشد کارشناسي نامه پايان اين صنعت، گذاري الزم در سرمايه صنعت تخته اليه درساختمان سازي و    
 .منابع طبيعي دانشگاه تهران

 دکتـري صـنايع     نامـه   پايـان  توسعه آن در کشور،    روکش و  و ارزيابي مکان يابي صنعت تخته چندال      .١٣٨١ مجيد، ، عزيزي ‐١۴
 .چوب وکاغذ، دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران

دانشکده   جنگلداري،ارشد کارشناسي نامه پايان قتصادي زراعت غالت و چوب در اراک،بررسي ا .١٣٧١ غالمرضا، ر، فروزانمه‐١۵
 .منابع طبيعي دانشگاه تهران

 نشـر  ، SPSS با استفاده از نرم افـزار ي اقتصاد– ي در تحقيقات اجتماعها ه پردازش و تحليل داد.۱۳۸۲ ، خليل،ي کالنتر– ۱۶
 .شريف
 .تهران ريزي کشور، آمار ايران وابسته به سازمان مديريت و برنامه مرکز ه آماري کشور،سالنام .١٣٧٢‐٨١ مرکز آمار ايران،‐١۷
           حيـات جنگـل و توسـعه صـنعت          هـاي   هصـنوبرهاي ايـران پشـتوان      .١٣٧٢ عبدالناصر مختـومي،   هوشنگ و  ،وزيري  مشير ‐١۸

 .٧٢شماره ،دفتر فني صنايع چوب سازمان جنگلها و مراتع ،)از ديدگاه بررسي آماري(
بازرگـاني خـارجي، دفتـر آمـار و خـدمات            سالنامه آمار  .١٣٧٢‐٨٢ برنامه گمرک جمهوري اسالمي ايران،      معاونت طرح و   ‐١۹

 .تهران ماشيني،



 ٩٧٩        ۹۸۰ تا ۹۶۳ ، از صفحه١٣٨٥ ماه دي، ۴، شماره ٥٩جلد نشريه دانشكده منابع طبيعي، 

 ترجمـه،   صـنوبر در ترکيـه،      پـرورش  هـاي   سـوددهي در سيسـتم     .١٣٦٧ ميرمحمدعلي و محمدعلي هـدايتي،     ، ميرصادقي ‐۲۰
 .تعسازمان جنگلها و مرا انتشارات

  ايـران،  يهـا   اسـتان  متفـاوت در     هـاي   گزارش تعداد واحد و ظرفيت اسمي توليـد محصـول         . ١٣٨٣ وزارت صنايع و معادن،    ‐۲۱
 .تهران کتابخانه مرکزي وزارت صنايع و معادن،

موجود  هاي هبررسي روند واردات چوب و مصنوعات چوب و بازتاب آن در روند نظام اقتصادي کارخان   . ١٣٧٤ فرزام، ، يزداني ‐۲۲
 .دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران  صنايع چوب و کاغذ،ارشد کارشناسي نامه پايان ،١٣٦٣‐٧٢در کشور از 
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Abstract 
Small diameter timber (SDT) have 5-10 cm diameter and there are many of them in Iran and all over 

the world. SDP are utilizing in wood product industries. Library information collected from five 
Iranian organizations and data processing were conducted on the information. Statistical analysis and 
Mann-Whitney U test are used on the questionnaire. The result of Forest products data and forestation 
area and also questionnaire analysis and literature review showed that there is a lack of SDP and wood 
products demand increased in Iran. Wood products insufficiency during the study (11 year) and also 
annual usual imports cause to compensate wood products lack equal to $200 million in 2003. The 
factory units have SDP lacked because they facing with poplar plantation unsuitable distribution. 
Statistical test and analysis showed that is vacillation, problem and situation SDP marketing similar to 
wood products marketing. To lean on import cause to changing price severely and external competitors 
will replace internal products.  
 
Keywords: Poplar small-diameter timber, Imports and exports, Marketing situation, Competition,                  

Balance of trade. 
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