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  کيدهچ

 پرسشحال . بازار چوب ايران دارند ولي شرايط بازار چوب صنوبر  مناسب نيستي چوبي و ها ه در توليد فراورداي  هصنوبرها سهم عمد  

 چوب صنوبر افزايش يا کـاهش       کاربردباشد، آيا    مي اين است که شرايط و وضعيت بازار چوب صنوبر و تجارت داخلي آن چگونه                اي  پايه

 بـه   هـا   ه آمـاري تحليـل پرسشـنام      هاي   روشبا استفاده از     توصيفي و تحليلي بوده و       پژوهش روش شناسي    پرسشن  اي  هبا عنايت ب   ابد؟ي  مي

 از  بدسـت آمـده   ي  هـا   هيافتـ .  و ديگر اطالعات الزم مسير تجارت داخلي چوب صنوبر رسم شد           ها  ه پرداخته شد و با مشاهد     پرسشآزمون  

صـنوبر در سـه مسـير مشـخص     چـوب   . دهد مي بحران کمبود چوب صنوبر را نشان        پژوهشي و منابع    ها  ه پرسشنام ،تجزيه و تحليل آمارها   

برخي مشاغل استفاده کننده از چوب صـنوبر از بـين   . ي مستعد استفاده صحيح نشده استها استان کاري جنگلاز پتانسيل  . شود ميتجارت  

 ي چـوبي جنگلـي منـاطق      هـا   ه آزادي واردات و کاهش توليد فـراورد       ،ي قبل ها  سال چوب با واردات آن در       کاربردنايکنواختي  . رفته است 

 مناسب نبودن قيمـت     ،) رسيده است  ۱۳۸۲از بيش از يک و نيم ميليون متر مکعب به کمتر از يک ميليون متر مکعب در سال                   (شمال کشور   

کاهش عرضه چوب صنوبر قيمت آن را تحت تـاثير قـرار   .  چوب صنوبر شده است يبا کيفيت چوب صنوبر باعث بحران در تجارت داخل        

در آينـده تهيـه چـوب صـنوبر         . ندک مي آن ضعيف    هاي   تجارت  چوب صنوبر را در برابر جايگزين        ،بردهد و افزايش قيمت چوب صنو      مي

 صنوبر را براي صنوبرکار و توليدکننده و        ، نژادهاي اصالح شده    ارقام و  صنوبرکاري با . شود مي تر  بحرانيتر خواهد شد و تجارت آن        سخت

  .کننده مقرون به صرفه خواهد کرد مصرف

  

   بازار، مسير تجارت، پرسشنامه، تجارت داخلي، چوب صنوبر:يديي کلها هواژ
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 هاي صنوبر ايران بررسي تجارت داخلي چوب                                                         ١٣٩٨

 

  مقدمه

صنوبرها جـزء درختـان كـم قطرچوبـده هسـتند و بـراي           
 زمانسا .شود  ي متفاوت از آنها استفاده مي     ها  هساخت فراورد 

 تاكيد بر كاشت صنوبرها دارد و       ١)فائو( خواروبار و کشاورزي  
.  كشــت آن را بــه كشــورهاي مختلــف توصــيه كــرده اســت

كاشــت صــنوبر در منــاطق معينــي از كشــور ســفارش و در 
سـازمان  .  كـالن كشـور مـورد توجـه قـرار دارد           ريزي  برنامه
برنامه گسـترش    کشور مجري     و آبخيزداري  مراتع،  ها  جنگل

در ايران صنايع متفـاوتي از      .باشد مي ها  چوبين نوع   کاشت ا 
 چـوب صـنوبر نيـاز صـنايع         .كننـد  ميچوب صنوبر استفاده    

نمايـد و باعـث كنـدي تخريـب          مـي ايران را سريع بر طرف      
صنايع تخته خرده چـوب، روكـش و تختـه          . شود ميجنگل  

ي نجـاري و تختـه      هـا   چـوب براي توليـد    ( ها  بري  چوباليه،  
، ) مخــابرات و شــمعك معــدن،ي بــرقبنــدي، تيرهــا قالــب

ي صـنوبر   ها  چوب. اند  سازي از آن جمله     كاغذسازي و كبريت  
ــي و اردبيــل   ــهدر اســتان آذربايجــان شــرقي و غرب  طــور ب

ـ . شـود  مـي  در اين صنايع استفاده      اي  گسترده ي هـا   هكارخان
ي ديگـر از    هـا   همنطقه شمال كشور به صورت مخلوط با گون       

فروش چوب صنوبر در بـازار      . كنند ميچوب صنوبر استفاده    
مصـرف   شده براي ياد صنايع   کاربرد در چوب ايران عالوه بر     

 نجاري و ساختمان سازي روسـتايي مـورد توجـه           در صنايع 
 مخلـوط   طـور   بهسهم چوب صنوبر در مناطقي كه       . باشد مي

 در نتيجـه  . شود هنوز مشخص نيست    ميدر صنايع استفاده    
 در توليــد اي هآنچــه مشــخص اســت صــنوبرها ســهم عمــد

  .ي چوبي و بازار چوب ايران دارندها هفراورد
 بـيش از دو  ١٣٧٢حجم چـوب صـنوبر توليـدي در سـال          

 سـال در سـال      ١١بعـد از    ). ١١( ميليون متـر مکعـب بـود      
ي دسـت كاشـت صـنوبر و      ها  جنگل آمار توليد چوب     ١٣٨٢

از دو ميليون   (دهد   ميرا نشان    ميغير از آن افزايش خيلي ک     
 )ليـون متـر مکعـب در سـال رسـيده اسـت            به دو ونـيم مي    

)٢،٣،١١( .  
  
  

   پژوهشسابقه 

 ، درباره وضعيت اقتصادي بازار چـوب      هايي  بررسيدر ايران   
 ولـي   ، چوبي و صـنوبرکاري انجـام شـده اسـت          هاي  فرآورده

                                                 
1- Food and Agriculture Organization (F.A.O) 

 انجـام نشـده   هاي الزم بررسيدرباره بازار چوب صنوبر هنوز      
  .است

 هـاي   فاصـله  وضـعيت کيفـي رويشـگاه و         ،سن درختکاري 
 مختلـف بـر روي      هـاي   کاشت و ميـزان درآمـد در مقيـاس        

ــاثير   ــنوبرکاري ت ــوددهي ص ــيس ــذارد م ــورهاي . گ در کش
خاورميانه تصميم در مـورد کيفيـت رويشـي و نـوع چـوب              

  ).۱۳(توليدي به وضعيت بازار چوب صنوبر بستگي دارد
ــاهش ســطح  ) ١٣٧٣(اســدي  ــه كاشــت و ك دلســردي ب
 بـا   دانسته زيرا،  مختلفي   هاي عاملمتاثر از   را  ها    صنوبركاري
ــ ــه ب ــانرود مناســب   اي هتوج ــه زنج ــاك و آب منطق ــه خ نك

 اقتصـادي و اجتمـاعي   هـاي  عامل تنهاباشد،   ميصنوبركاري  
اين داليـل  . باشد ميها  داليل موثر كاهش سطح صنوبركاري    

  :باشد مي زير شرح به
  

  مسائل اجتماعي
ي پايين بودن سطح تحصيل، چند شغله بودن، اشتغال زاي        

نبود ي خريد چوب،    ها  ه جايگزين، فعاليت واسط   هاي  فرآورده
جهـت   شـركت تعـاوني فعـال        مانند و منسجم     قوي سازمان

 ارتبـاط   نبـود كاهش فاصله قيمت خريد و فـروش چـوب و           
مناسب صنوبركاران با شركت تعاوني  و کـم تحـرك بـودن             

 برنامه آموزشي و ترويجـي      نبودشركت تعاوني صنوبركاران،    
  .ركارانبراي صنوب

  
  مسائل اقتصادي

قيمــت چــوب صــنوبر همگــام بــا ســاير  نيــافتن افــزايش 
 ، آن توليدسودآورينداشتن  كشاورزي درنتيجه هاي فرآورده

 درازمـدت بـرداري     درآمد كم صنوبرکاري به دليل دوره بهره      
 پشتوانه مـالي جهـت راكـد        نبود ،در وضعيت سنتي موجود   

 هـاي   رآوردهفـ  تضـمين خريـد و بيمـه         نبود ،گذاشتن زمين 
  توليدي

  
  

  مسائل فني
 كاشـت، عمـق كاشـت،        فاصـله   علمي اصول    نکردن رعايت
هـاي نامناسـب      شـيوه  و در نهايت اعمـال       ي آبياري ها  روش

  . كاشت، داشت و برداشت صنوبر
مشـاهده نمـود کـه ابـزار مناسـب بـرآورد            ) ١٣٧٦(باقري  
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 شتهموجودي حجم يا وزن درختان سرپاي صنوبر وجود ندا        
 گسـترش سـطح  ريزي حفظ و      ا براي  برنامه   هايي    يدشوارو  

ارزيابي كمتر از   ، ضمن اينکه    کند ميزير كشت صنوبر ايجاد     
واقع دالالن  به زيان صـنوبرکاران بـوده و سـبب دلسـردي               

  .شود مي آنانبيشتر 
. داردصــنوبر نســبت بــه گنــدم و جــو ســوددهي کمتــري 

  زيـر  شـرح   بـه  پـايين بـودن درآمـد صـنوبركاري          هاي  عامل
پايين بودن قيمت چـوب صـنوبركاري نسـبت بـه           : باشد مي

 ،كاهش آبهاي سطحي و زيرزميني، زراعتيهاي فرآوردهساير 
در برداري  دوره بهرهميانگين (ديربازده بودن محصول صنوبر  

ـ  نبـود  ،.)باشـد  مي سال   ١٢صنوبر    كوچـك و    هـاي   ه كارخان
 نبـود  صـنوبر،    هـاي   بزرگ صنايع چوب در جـوار قلمسـتان       

 نداشـتن   ،هاي مربوطه از صنوبركاران    دولت و بخش  حمايت  
، بيمـه   بـرداي    بهـره   و بـرش  ماشيني   مناسبوسايل و لوازم    

 نداشتن جاده جهت حمل چـوب       ، صنوبر هاي  فرآوردهنبودن  
ــاطي   ــه خطــوط ارتب ــا فرهنــگ  ،ب ــودن ب   علمــي آشــنا نب

هـا و    و داللهـا  ه وجود واسط،ي نوينها  روشصنوبركاري به   
 ). ٨( توسط دولت تضمين خريد نبود

ــمن  ــاالتينز و رش ــخص )  ٢٠٠١ (١ب ــيمش ــه   م ــد ک نماي
سال  چهار برابر    ١٩٨٩چوب گرد صنوبر در سال      کاربردهاي  

 ، الـوار  ، خميـر کاغـذ    :کاربردهاي آن شـامل   . باشد مي ١٩٧٥
 مـواد مرکـب     ، روکش وتخته اليه   ، تخته عايق  ،تخته فشرده 

رکـب   الـوار م   ،)تخته تراشه جهت دار و تختـه ويفـر        (چوبي  
 سبد  ، اجزائ مبلمان  ، پالت ها  ،)الوار المينه شده  (ساختماني  

ميـزان مصـرف آنهـا زيـادتر از         . باشـد  مـي  هـا   هميوه و قفسـ   
اصالح درخـت صـنوبر از نظـر سـرعت          . باشد ميشان   کاشت
 سازش پذيري و مقاومـت بـه خشـکي          ، ظاهري شکل ،رشد

 درباره اصالح چـوب آن      هاي پژوهشي   جملع زمينه زيادتر از   
صـنوبرهاي اصـالح شـده نسـبت بـه صـنوبرهاي            . دنباش مي
 رشد سـريع تـر و چـوب         ، مکانيکي مشابه  هاي  ويژگي؛   ميبو

 ماتي و صـافي کاغـذ صـنوبر         هاي  ويژگي. جوان زيادتر دارند  
چـوب صـنوبر    . باشـد  مـي  و مناسب کاغـذ پرينـت        بودهباال  

استعداد پوسيدگي و تغيير رنگ و معايب چوب خشک کني          
  . دارد) حفره مرطوبخاطر به بويژهس(

ــس  ــون و ريگـ ــاي) ٢٠٠٤ (٢داويسـ ــت کاربردهـ  درخـ

                                                 
 ‐۱  Balatinecz.J and Kretschmann.D   
 ‐۲ Davision.J and Riggs.W    

. دانـد  مـي بسيار گسترده   را  ) مثل توليد چوب و کاغذ    (صنوبر
 کـاهش  جديد چوب صنوبر اصالح شده  از زمان          کاربردهاي

ــارتي آن  ــر تج ــترش ،ارزش خمي ــامل گس ــه ش ــت ک  : ياف
 مواد مغـزي کـه      ، چوب تزئيني  ، پالت ها  ،چهارچوب مبلمان 

 تخته تراشـه جهـت      ، تخته اليه  ،شود ميش پوشانيده   با روک 
  .باشد مي تخته ويفر و رشته الوار المينه شده ،دار

دهـد كـه تقاضـاي       مـي  نشان   )٢٠٠١(  ميلز پژوهشنتايج  
مواد چـوبي تحـت تـاثير تغييـر مسـاحت كاشـت درختـان               

 چـوب و    کاربردجنگلي، بهره برداري و تحويل آنها، افزايش        
هاي چوبي زيادتر   در آينده ساختمان.باشد مينحوه مديريت   
گــذاري بــر روي جنگــل هــا  بنابراين ســرمايه،خواهنــد شــد

 چـوبي افـزايش     هـاي    فـرآورده   نياز به توليد   .يابد ميافزايش  
 ميزان توليد الـوار سـوزني برگـان در سـال            .پيدا كرده است  

 بيشتر از نصف كاهش پيدا نمود و بعد از آن در سال             ١٩٩٠
ي زراعتي بيشـتر و ارزشـمند       ها  چوباز   بهره برداري    ١٩٩٦
رود كه سرمايه گذاري براي توليـد   مياز اينرو انتظار   . تر شد 

  .   چوب افزايش پيدا نمايد
ي جنگلي تركيه در يك دوره      ها  هصنعت توليد انواع فراورد   

 مهم تجارتي رسيده هاي هدف به ١٩٩٩ تا ١٩٩٠دهساله از 
 مختلـف  كشـور    ١٣٩ترکيه در رابطه با اين صنعت با        . است

ــال  ــت ١٩٩٩در س ــته اس ــارت داش ــداد  ، تج ــابراين تع  بن
کشورهايي که ترکيه با آنها ارتباط تجـاري داشـته افـزايش            

 بـه    کشور ي جنگلي داخلي آن   ها  هيافته است و توليد فراورد    
ي جنگلـي ترکيـه     ها  هكل توليد فراورد  . شود ميخارج صادر   

 و لولـه    چوب روكشي  ،چوب فريم  ، الوار ،شامل چوب هيزمي  
ي جنگلـي   ها  ه توليد فراورد  ، مبلمان ،بري و مواد بسته بندي    

  ).١٧( باشد مي اي هغير چوبي و مواد ساختماني و ساز
 و نيـاز  بـوده شرايط موجود در بازار چوب صنوبر مناسـب ن       

 اي   پايـه  پرسـش حـال   . به منابع چوبي وجود دارد     اي  هفزايند
تجـارت  اين است که شرايط و وضعيت بازار چوب صـنوبر و            

 چوب صـنوبر افـزايش      کاربرد آيا   ،باشد ميداخلي آن چگونه    
ن اسـت کـه،     يـ  ا پژوهشه  يبنابراين فرض  ؟يابد مييا کاهش   

شرايط موجـود در بـازار چـوب صـنوبر و وضـعيت تجـارت               
 نياز و مسير تجارت داخلي چوب صنوبر را نشان          ،داخلي آن 

  .دهد مي
رو بـه    سـبز ي جنگلـي و     هـا   چـوب باتوجه باينکه در ايران     

 هـاي   فـرآورده باشد و همچنـين واردات چـوب و          ميکاهش  
 هدف ايـن اسـت      ،)۶( آزاد شده است     ۱۳۸۲چوبي در سال    
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 صـنوبر در برابـر ايـن        هـاي   که شرايط تجارت داخلي چـوب     
هاي تجارت داخلـي     راهيرات مشخص شود و چگونگي و       يتغ

  .ي صنوبر تعيين شودها چوب
   

  ها روشمواد و 

چوب صنوبر ايران انجـام و اطالعـات         در بازار    پژوهشاين  
  . شدآوري جمع ها استان از برخي مراکز گفتگويي

، ۱۰،  ۲ ( چند سازمان  اي  هاطالعات آماري از مراکز کتابخان    
  . شدآوري جمع) ۱۴

   :برخي از اين اطالعات آماري شامل
 ،د واحدهاي توليـدي تختـه اليـه       يت تول ي تعداد و ظرف   ‐١

 ....ير کاغذ و چوب ب،تخته خرده چوب
ي چـوبي درحـوزه ادارات كـل        هـا   ه ميزان توليد فرآورد   ‐٢

 منابع طبيعي مناطق شمال كشور
  مساحت جنگلكاري دولتي و خصوصي ‐٣
  درصد مشاركت بخـش خصوصـي در جنگلكـاري، در            ‐٤

  .باشد مي صنوبركار يها استان
 جداگانـه  طور به ۱۳۷۲‐۸۲ي ها سال اين اطالعات در     همه
ت محاسـباتي تعيـين رتبـه رقابـت          شد و عمليـا    آوري  جمع

 بررسـي ي صـنوبركار در طـي دوره        هـا   اسـتان جنگل كاري   
 مسـاحت   بر پايه  بندي  رتبه كلي   طور  به. باشد مي زير   شرح  به

باشد كـه    مي طوري   ها  بندي  رتبهاين  .  انجام شد  کاري  جنگل
 بنـدي   رتبـه . شـود  مـي تر مشخص    ي پايين ها  هرده برتر تا رد   

 ميـزان مسـاحت   بـر پايـه   كـاري     در جنگـل   ها  استانرقابت  
 انجـام   هـا   استان)  ساله ١١ (بررسيجنگلكاري در طي دوره     

ي هـا   سالي صنوبر كار در     ها  استانمساحت جنگلكاري   . شد
 تهيه شد و در هر سال بر حسب ميزان          بررسي دوره   مختلف

 از مساحت زياد به كـم نوشـته      ترتيب  بهمساحت جنگلكاري   
 مسـاحت جنگلكـاري     سيبرري دوره   ها  سالهمه  براي  . شد

 آن در   هـاي   بـراي يـك اسـتان رديـف       .  تنظيم شد  ها  استان
 تقسيم شد تا    ها  سال جمع شد و به تعداد         مختلفي  ها  سال

در ايـن حالـت اسـتاني كـه         . رتبه هـر اسـتان بدسـت آيـد        
 داشت در   ها  استانجنگلكاري ساليانه بهتري نسبت به بقيه       

  . گرفت ميرتبه يا رده برتر قرار 
 مراحـل پـژوهش بـه شـيوه         بـر پايـه   ه استاندارد   پرسشنام
ايـن پرسشـنامه در چنـد مرحلـه         .  تهيـه شـد    اي  هپرسشنام

 در بازار چوب    در آغاز ي مقدماتي   ها  هپرسش نام . اصالح شد 

تهران پيش آزمون شدند و تغييرات الزم اعمال تا به صورت           
 اصالح  گفتگو يها  برگه. نمونه قابل فهم و عملي تبديل شود      

 حضـوري هـدايت شـده تكميـل         صورت  به ،رد شده و استاندا 
 از شروع تابستان تا پايان تابسـتان        گفتگو نهايي   برگه .شدند
 در شهرهاي قزوين،    ترتيب  به حضوري   صورت  به ١٣٨٣سال  

زنجــان، اردبيــل، تبريــز، اروميــه، همــدان، ســنندج، ايــالم، 
كرمانشاه، تهران، اراك، خرم آباد، اصفهان، شهركرد، شـيراز         

ي ديگر توسط دانشجويان ها هپرسشنام.  تكميل شد و ياسوج 
.. .در شــهرهاي رشــت، ســاري، گرگــان، مشــهد، زاهــدان و 

  .ندتكميل شد
"  نيمـه بـاز    گفتگـو  " صـورت   بـه  گفتگـو  هـاي   نوع پرسـش  

 بر روي جامعه فروشندگان عمده چوب       گفتگواين  . باشد مي
بـه حـتم     بايد   گفتگوي  ها  برگهصنوبر انجام شد و تعداد كل       

ـ  گيري  نمونهبنابراين   .رسيد مي نمونه   ٣٠ش از   به بي   اي  ه هال
علـت  . باشـد  مي اي  ه خوش گيري  نمونه شد كه نوعي     گزينش

 همان گسترده و پراكنده بودن فروشـندگان        گيري  نمونهاين  
 هـا   اسـتان ي چـوبي مسـتقر در       هـا   هعمده چـوب و فـرآورد     

 به فروشـندگان عمـده مراكـز        تنهاها   گيري  نمونهباشد و    مي
بـر    گفتگـو ي  هـا   برگـه ). ٧( شود مي محدود   ها  استانبرخي  
شـد كـه    مي گفتگوطوري  ساخته شد و به  مي مقياس اس  پايه
 پرسـش در  براي مثال   . گيري كند   مورد نظر را پي    هاي  هدف

دهندگان وضـعيت آينـده بـازار را در          مربوط به رقابت پاسخ   
 مربوط بـه ميـزان خريـد و فـروش           پرسشنظر بگيرند و در     

 پاسخ .ه وضعيت فعلي بازار را در نظر داشته باشد        دهند پاسخ
 دقيـق بررسـي شـدند و سـپس          صـورت   بـه  هـا   هنامـ  پرسش

در پـردازش  .  پردازش شـدند ١كدگذاري و با نرم افزار آماري 
 كه ارزش گـذاري نشـده       هايي  پرسش هاي  پاسخي به   ها  هداد

 كه پاسخ دهنـدگان اعتقـاد       هايي  پاسخبودند عدد صفر و به      
 هيچ فرقي با همديگر ندارنـد       پرسش پاسخد  داشتند كه چن  

پاسـخ دهنـدگان   .شـد  ميعدد يكسان ذکر شده به آنها داده    
پاسـخ دهنـدگان    . فروشندگان عمـده چـوب صـنوبر بودنـد        

 داده بودنـد بـه   پاسـخ  ها ه متفاوت به پرسشنام هاي   صورت  به
 عـدد يكسـاني داده      پرسـش عنوان مثال به چند گزينه يك       

 جـواب نـداده   پرسـش ي يك ها ه گزينبودند و يا به برخي از   
 بنابراين با توجـه بـه شـرايط كلـي پرسشـنامه و              ....بودند و 

شرايط پاسخ دهندگان جهت رسيدن به هـدف مـورد نظـر            

                                                 
 ‐۱ SPSS 
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تجزيـه و تحليـل شـوند تـا          مي اس صورت  به ها  هالزم بود، داد  
  .تجارت داخلي چوب صنوبر مشخص شود

 شـد   ريآو  جمـع  هـا گفتگوکه از انجام اين      مياطالعات مه 
  ؛شامل
  ،ي صنوبر و علل اين نوسانها چوب نوسان قيمت ‐١
 رقابت چوب صنوبر با اقالم جـايگزين موجـود در بـازار             ‐٢

  ،چوب
ــروش چــوب صــنوبر   ‐٣ ــد و ف  مشــکالت اقتصــادي خري

 اسـتفاده از  نبود ، عيوب آن، رکود بازارها،  ه واسط ،دسترسي(
  ،) قوانين و فروشندگان زياد، واردات،آن 
 ،ي صـنوبر  هـا   چـوب بازار و چگونگي ادامه عرضـه        دوام   ‐٤
  .باشد مي

ي هـا   چـوب در نهايت نقشه نياز و مسـير تجـارت داخلـي            
 يگفتگـو  ، پرسشـنامه  ، منابع اطالعـاتي   بر پايه صنوبر ايران   

  .ي صنوبرکار تهيه شدها استان در ها هحضوري و مشاهد
  

  نتايج

  و هـا   جنگـل  سازمان   ؛ صنوبر کاربردوضعيت منابع توليد و     
ي هـا   استان استان را به عنوان      ٢١ ايران    و آبخيزداري  مراتع

ـ     ميصنوبرکار   خـاطر کـم بـودن مسـاحت         هشناسد و شايد ب
 استان فارس از آن صـرف       مانند ها  استانصنوبرکاري برخي   

  .نظر شده است
 خصوصي و دولتي گونه صـنوبر و        کاري  جنگلکل مساحت   

 بخـش خصوصـي آنهـا و        کـاري   جنگـل غيره و کل مساحت     
 و رتبـه    کـاري   جنگـل رصد مشارکت بخـش خصوصـي در        د

ي صـنوبرکار در طـي      هـا   اسـتان  براي   کاري  جنگلرقابت در   
 ٨ سـال و قـم       ٧گلسـتان و قـزوين      ( ساله   ١١ بررسيدوره  

  . باشد مي ١در جدول ) سال آخر
 وزن و حجم چوب مورد نياز و تعداد واحـد         ، ميظرفيت اس 

 يبـ يفعال توليد تخته خرده چوب و تخته اليه و حجـم تقر           
 ، چوب چهـارتراش   ،دکنندگان الوار ي تول ،ها  بري  چوبمصرف  

ي صنوبرکار در جـدول     ها  استان ي مصنوعات ساختمان  يبرخ
منظـور از واحـد فعـال توليـدي تختـه           .  آورده شده است   ٢

 فعاليت توليدي در حال حاضر آنها       خرده چوب و تخته اليه    
 حجم  طورمسلم  به. باشد مي و کارگاهي    اي  هبه صورت کارخان  

د يـ  با ي و نجـار   ي مصرف صنوبر در سـاختمان سـاز       يبيتقر

.. .هـا  يبـر   مصرف چوب  ي شده برا  ميزان ياد از  شتر  ي ب يليخ
  .باشد

 يد کاغـذ اسـتفاده مـ      ي که از چوب جهت تول     ييها  هکارخان
افتـه،  يرغم آمار انتشار     به.  باشند ي م ٣  جدول شرح  بهکنند،  

ع کاغذ غرب هنوز    يع کاغذ مراغه و شرکت صنا     يشرکت صنا 
. د چوب صنوبر مصـرف کننـد      ير کاغذ ندارند و با    يد خم يتول
گر بـه صـورت مخلـوط از چـوب صـنوبر            ي دو کارخانه د   يول

  . کنندياستفاده م
 در حـوزه ادارات کـل       ي چـوب  هاي  هد فرآورد يجمع کل تول  

ر کاهش  ي اخ ياه  مناطق شمال کشور در سال     يعي طب منابع
 ،هـا   فرآوردهن  ي در مقابل کاهش ا    ١٣٧٣افته و بعد از سال      ي
در سـال   ). ١شکل  (افته است يش  ياز کشور افزا  ي مانده ن  يباق

 ٩٦٣ن منـاطق    ي ا ي چوب هاي  هد فرآورد ي جمع کل تول   ١٣٨٢
 هـزار   ٣٥٨ يزمـ يد چوب ه  يهزار متر مکعب وجمع کل تول     

 تخته  هاي  هت مصرف چوب صنوبر کارخان    يو ظرف متر مکعب   
 متر مکعـب    ١٦٦٠١٤٥ن مناطق   يه و تخته خرده چوب ا     يال
  .باشد مي

؛ پرسـش   رهـاي صـنوب     چـوب  با فروشندگان عمـده      گفتگو
 را فروشندگان عمـده چـوب گـرد صـنوبر در مراکـز              ها  هنام

 تمـام   صـورت   بـه  تکميل کردنـد و جامعـه آمـاري          ها  استان
نتايج تجزيه تحليل پاسـخ     . رار گرفت  ق بررسيشماري مورد   

 فراواني و درصد فراواني که در       ،فروشندگان عمده شامل مد   
چون جواب  (باشد   مي با درصد معتبري يکسان      پژوهشاين  

ترين نتـايج     مهم .)٤جدول  (  تهيه شد  )بي پاسخ وجود ندارد   
 شده درجباشد که در نتايج تشريحي زير    ميقابل استناد مد    

 مربوط بـه نوسـان و تغييـر قيمـت           هاي  پاسخ پرسش . است
   ؛دهد که ميچوب صنوبر نشان 

ي صنوبرکار، درخت صنوبر در فصل پاييز       ها  استان؛ در   يک
شود و در استان ديگر قطع       ميجهت فروش در استاني قطع      

شـود و در اسـتان    مـي شود و يا خريد در استاني انجـام      مين
 در  هـا   ناسـتا  کلـي در همـه       طـور   بهشود و    ميديگر انجام ن  

ي ديگر خريـد چـوب گـرد صـنوبر در درجـه سـوم               ها  فصل
  .اهميت قرار دارد
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 *کاري جنگل مساحت و رتبه رقابت ‐۱جدول 

 کاري جنگلمساحت 
  خصوصي و دولتي

 کاري جنگلمساحت 
  بخش خصوصي

مشارکت بخش خصوصي 
  در جنگلکاري

رتبه رقابت 
 رديف  کاري جنگل

  رتبه  استان  درصد  استان  هکتار  استان  هکتار  استان
  ٢٧/١  مازندران  ٤٤/٩١  مرکزي  ٤٩٦٩٩  مازندران  ٨٤٣٩٠  مازندران  ١
  ٤٣/٣  گلستان  ٤٢/٨٩  اردبيل  ٢٧٦٨٧  گلستان  ٤٦٥١٩  کرمان  ٢
  ٨٢/٣  گيالن  ٩٩/٨٢  قم  ٢٥٢٨٧  گيالن  ٤٥١٤٠  گيالن  ٣
  ٤  کرمان  ٣٢/٨١  تهران  ٢٠٠٠١  لرستان  ٣٩٦٨٩  گلستان  ٤
  ٩  لرستان  ٤١/٧٧  انلرست  ١٨٢١٤  کرمان  ٢٥٨٣٧  لرستان  ٥
کهگيلويه و   ٦

  ويراحمدب
 ٧٣/١٠  کرمانشاه  ٦/٧١  آذربايجان غربي  ٩٤٧٨  اردبيل  ٢٠٠٠٠

 ٥٥/١٣  اصفهان  ٧٦/٦٩  گلستان  ٩١٥٧  آذربايجان غربي  ١٩٠١١  کرمانشاه  ٧
 ٩١/١٣  آذربايجان شرقي  ٧٣/٦٥  زنجان  ٩٠٨٣  کرمانشاه  ١٨٧٦٥  خراسان  ٨
 ٠٩/١٥  آذربايجان غربي  ٦٧/٦١  جان شرقيآذرباي  ٨٩٩٨  خراسان  ١٧٢١٦  کردستان  ٩
 ٣٣/١٥  کردستان  ٨٩/٥٨  مازندران  ٨٩٢٣  آذربايجان شرقي  ١٥٥١٧  اصفهان  ١٠
کهگيلويه و   ١٤٤٦٩ آذربايجان شرقي  ١١

  بويراحمد
 ٨٢/١٥  زنجان  ٠٢/٥٦  گيالن  ٨٢٥٣

  ١٦  اردبيل  ٢٩/٥٣  چهارمحال بختياري  ٧٢٧٢  کردستان  ١٢٧٨٩  آذربايجان غربي  ١٢
 ٢٧/١٦  سمنان  ١٥/٤٩  همدان  ٧١٩٢  زنجان  ١١٦٨٥  سمنان  ١٣
چهارمحال   ٩٥/٤٧  خراسان  ٦٤٩٢  مرکزي  ١٠٩٤١  زنجان  ١٤

  بختياري
٠٩/١٩ 

کهگيلويه و   ٧٨/٤٧  کرمانشاه  ٥٤٤٧  اصفهان  ١٠٦٠٠  اردبيل  ١٥
  بويراحمد

٠٩/٢٠ 

چهارمحال   ١٦
  بختياري

چهارمحال   ٨٥٣٤
  بختياري

 ٢٧/٢٠  خراسان  ٢٤/٤٢  کردستان  ٤٥٤٨

کهگيلويه و   ٤٠٠٦  تهران  ٧١٠٠  کزيمر  ١٧
  بويراحمد

 ٨٢/٢٠  مرکزي  ٢٧/٤١

همدان و   ١٥/٣٩  کرمان  ٣٩٦٨  سمنان  ٦١٣٩  همدان  ١٨
  تهران

٥٥/٢١ 

  ٢٣  قزوين  ١/٣٥  اصفهان  ٣٠١٧  همدان  ٥٣٢٠  قزوين  ١٩
 ٦٣/٢٤  قم  ٩٦/٣٣  سمنان  ٨٧٨  قم  ٤٩٢٦  تهران  ٢٠
      ٣  قزوين  ١٦٠  قزوين  ١٠٥٨  قم  ٢١

 و رتبـه رقابـت   کـاري  جنگـل  بخش خصوصي و درصـد مشـارکت بخـش خصوصـي در     کاري جنگل مساحت ، خصوصي و دولتي   کاري  جنگلمساحت   *
 در اين جدول ١٣٨٢ الي ١٣٧٢از سال  ) سال آخر ٨ سال و قم     ٧گلستان و قزوين    ( ساله   ١١ بررسيي صنوبرکار در طي دوره      ها  استان براي   کاري  جنگل
   .باشد مي ١٠منبعاطالعات اوليه از . باشد مي آخر هاي تر در رديف ي پايينها ه اول و ردهاي في برتر در رديها هرد.  شده استنوشته
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   ها بري چوب يديو حجم چوب تول) ب( و تخته خرده چوب) آ(  وزن و حجم چوب مورد نياز وتعداد واحد توليد تخته اليه، ظرفيت اسمي‐۲جدول 

  *ي صنوبر کار کشورها استاندر ) ج (ي ساختمانهاي ساخته ي برخ، چوب چهارتراش،دکنندگان الواريو تول

استان   رديف
  آ  صنوبرکار

ظرفيت 
به  اسمي

 )آ(مکعبمتر

وزن چوب 
مورد نياز به 

  )آ(کيلوگرم 

حجم چوب 
موردنياز به 
 )آ(مترمکعب

استان 
  ب  صنوبرکار

ظرفيت 
به  اسمي
 )ب(مترمکعب

وزن چوب 
موردنياز به 

  )ب(کيلوگرم 

حجم چوب 
 موردنياز به
 )ب(مترمکعب

استان 
  صنوبرکار

حجم توليدي 
به 
 )ج(مترمکعب

 ١٤٧٧١ اردبيل ۹۸۴۹۵۱  ٤٩٢٤٧٥٦٨٠  ٦٨٣٩٩٤  ١٢  مازندران ۶۴۷۳۱۹  ٣٢٣٦٥٩٦٧٧  ١٩٩٣٨٥  ٨٢  آذربايجان شرقي  ١
 ١٣٣٧٦ تهران ۴۱۶۱۸۹  ٢٠٨٠٩٤٤٠٠  ٢٨٩٠٢٠  ٧  گلستان ۹۲۴۵۳  ٤٦٢٢٦٤٢٩  ٢٨٤٧٧  ٨  مازندران  ٢
 ٧٦٦٣ قزوين ۱۰۸۴۹۰  ٥٤٢٤٤٨٠٠  ٧٥٣٤٠  ٤  گيالن ۵۱۵۶۹  ٢٥٧٨٤٣٣٨  ١٥٨٨٤  ٨  گيالن  ٣
 ٦٥٠٠ اصفهان ۸۱۳۵۹  ٤٠٦٧٩٢٨٠  ٥٦٤٩٩  ١٤ آذربايجان شرقي ۵۰۵۷۹  ٢٥٢٨٩٢٣٥  ١٥٥٧٩  ١٦  اردبيل  ٤
 ٤٧٠٠ مرکزي ۷۲۹۰۰  ٣٦٤٥٠٠٠٠  ٥٠٦٢٥  ١  زنجان ۴۹۱۱۴  ٢٤٥٥٧١٣١  ١٥١٢٨  ٤  قزوين  ٥
 ٤٥١٦ لرستان ۶۵۹۵۲  ٣٢٩٧٦٠٠٠  ٤٥٨٠٠  ٢  اردبيل ۴۴۰۴۳  ٢٢٠٢١٥٥٢  ١٣٥٦٦  ١٥  آذربايجان غربي  ٦

آذربايجان  ۵۴۹۵۰  ٢٧٤٧٥٢٠٠  ٣٨١٦٠  ٣  قزوين ۲۹۸۶۹  ١٤٩٣٤٢٦٨  ٩٢٠٠  ٢  همدان  ٧
 ٤٢٥٥ شرقي

 ٢٨٠٠ خراسان ۳۲۴۰۰  ١٦٢٠٠٠٠٠  ٢٢٥٠٠  ٢  کرمان ۱۸۸۹۲  ٩٤٤٥٩٢٥  ٥٨١٩  ٦  تهران  ٨
 ٢٧٤٠ زنجان ۳۱۳۹۲  ١٥٦٩٦٠٠٠  ٢١٨٠٠  ٦  آذربايجان غربي ۱۸۱۰۳  ٩٠٥١٤٦٥  ٥٥٧٦  ١٢  اصفهان  ٩
 ٢٥١٢ کرمانشاه ۳۰۳۸۴  ١٥١٩٢٠٠٠  ٢١١٠٠  ٤  خراسان ۱۶۹۵۳  ٨٤٧٦٨٢٠  ٥٢٢٢  ٢  لرستان  ١٠

چهارمحال   ١١
 ١٨٤٥ سمنان ۲۷۹۸۵  ١٣٩٩٢٤٨٠  ١٩٤٣٤  ٤  تهران ۱۱۳۶۳  ٥٦٨١٥١٥  ٣٥٠٠  ٣  بختياري

 ١١٠٠ قم ۲۰۲۳۱  ١٠١١٥٢٨٠  ١٤٠٤٩  ٣  قم ۱۰۴۹۰  ٥٢٤٤٨٥٠  ٣٢٣١  ٤  زنجان  ١٢

چهارمحال  ۶۴۹۳  ٣٢٤٦٥٨٠  ٢٠٠٠  ٢  گلستان  ١٣
چهارمحال  ۱۷۲۸۰  ٨٦٤٠٠٠٠  ١٢٠٠٠  ١  بختياري

 ٨٠٤  بختياري

 ٣٩١ کرمان ۱۲۴۸۲  ٦٢٤٠٩٦٠  ٨٦٦٨  ٢  سمنان ۳۴۹۰۴  ١٧٤٥٠٣٧  ١٠٧٥  ٣  قم  ١٤
 ٣٠٠ آذربايجان غربي ۷۲۰  ٣٦٠٠٠٠  ٥٠٠  ١  همدان ۲۷۶۰  ١٣٧٩٧٩٧  ٨٥٠  ٢  خراسان رضوي  ١٥
 ٤ همدان          ۸۱۲  ٤٠٥٨٢٣  ٢٥٠  ١  سمنان  ١٦

          ۴۸۷  ٢٤٣٤٩٤  ١٥٠  ١  کردستان  ١٧
کردستان  

 هگيلويهکو 
  و بويراحمد

 ندارد

باشـد و در صـورتي اسـت کـه           مـي  مبناي محاسـبات     ،ي استان آذربايجان شرقي   ها  هه و تخته خرده چوب در کارخان      يوزن چوب صنوبر مورد نياز براي هر ورق توليدي تخته ال          . باشد مي ۱۴ از منبع  اطالعات اوليه    *
  .ز چوب صنوبر استفاده نمايند اطور کامل به



 هاي صنوبر ايران بررسي تجارت داخلي چوب                                                         ١٤٠٤

 

  
  باشد مي ١٤ منبعاطالعات اوليه از .  کاغذ کشوريها ه کارخاني حجم چوب مصرف‐٣جدول 

  کارخانه
ر يد خميت توليظرف

  چوب به تن در سال
 کارخانه عملکرد

  *به درصد
مصرف چوب به متر 

  ●مکعب در سال
  ١٩٧٨٠٠  ■) ٨٥  (٨٥±٣  ٨٦٠٠٠  ع چوب و کاغذ مازندرانيصنا

  ١٠٠٩٨٠  )٤٧  (٤٥‐٥٠  ▲ ٣٣٠٠٠ )الني گيچوکا(ران يع چوب و کاغذ ايصنا
  ١١٥٠٠٠  )٨٥  (٨٢‐٨٩  ٥٠٠٠٠  )کرمانشاه(ع کاغذ غرب يشرکت صنا

  ١١٥٠٠٠  )٨٥  (٨٢‐٨٩  ٥٠٠٠٠  ع کاغذ مراغهيشرکت صنا
  .افته کارخانهيا انتشار ي ثبت شده عملکرد بر پايه *
  . صنوبر محاسبه شديها ه گون)لوگرم بر متر مکعبي ک٥٠٠( تراکمنه و  حجم با درنظر گرفتن راندمان کارخا●
  .کند ي از کاغذ باطله استفاده ممانده باقي درصد ٧٠ درصد از چوب و ٣٠ ي ول،باشد مي تن ١١٠٠٠٠ن کارخانه يت اي ظرف▲
  . محاسبه استفاده شدي داخل پرانتز براعملکرد  ■
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فرآورده های چوبی شمال کشور
باقی مانده نياز کشور

  
  ١٣٧٣از کشور در بعد از سال ي نمانده باقي مناطق شمال کشور و ي چوبيها هد فرآوردي نمودار جمع کل تول‐١شکل 

  
 کلي شرايط مصرف يا فروش چوب گرد صـنوبر          طور  به ؛دو

باشد و ميزان فروش چوب گرد صـنوبر         ميدر کشور يکسان    
در تابستان بيشتر از پاييز و پاييز بيشتر از بهار و زمستان از             

  ،.باشد ميهمه کمتر 
  ،.شود مي قيمت چوب صنوبر زياد  هر ساله؛سه

ــار ــاير    ؛چه ــه س ــبت ب ــنوبر نس ــوب ص ــت چ ــر قيم  تغيي
بـه  تغيير قيمت چوب صـنوبر      ( نامشخص است    هاي  فرآورده
 به کمبود تدريجي آن بستگي دارد و افزايش قيمت          احتمال

  .).مناسب با اين کمبود دارد
ي صـنوبر بـا     هـا   چـوب  مربوط به رقابت     هاي  پاسخ پرسش 

   ؛ ديگرکاالهاي جانشين

ي وارداتـي   هـا   چـوب  صـنوبر در رقابـت بـا         هاي   چوب ؛يک
ي ها  چوب از   ها   ولي ميزان خريد و فروش آن      اند  بودهناموفق  
توان گفت ميزان توليـد      مي(.  داخلي بيشتر است   يها  جنگل

 داخلـي بيشـتر اسـت و يـا     يها جنگلچوب صنوبر از چوب    
  ،.).شود مي ارزان بودن بيشتر مصرف خاطر به
 هـاي   ت و دوام چوب صنوبر نسبت بـه جـايگزين          کيفي ؛دو

باشـد و بـدين جهـت        مـي  کمتـر    )ي روسـي  هـا   چوب(خود  
  .شوند مي چوب صنوبر ترجيح داده هاي جايگزين

 مربوط به مشکالت خريد و فروش چوب        هاي  پاسخ پرسش 
  ؛صنوبر



 ١٤٠٥                     ۱۴۱۵ تا ۱۳۹۷  از صفحه،١٣٨٦دی ماه ,  ٤شماره   ,٦٠دوره  ,نشريه دانشکده منابع طبيعی

 

 کاهش وزن و    خاطر  به فروشندگان عمده چوب صنوبر      ؛يک
  ،.بينند ميعيب دار بودن آن زيان 

دانند که مهم ترين     مي فروشندگان عمده چوب صنوبر      ؛دو
و اولــين مشــکل آنهــا عيــوب زيــاد و در درجــه دوم رونــق 
نداشتن بازار و در درجه سوم در دسترس نبـودن صـنوبر و             
فاصله زياد محل كاشت تا مصرف چـوب گـرد صـنوبر و در              
درجه چهارم فروشندگان زياد و خريـداران كـم و در درجـه       

 دولتي مانند دخالت در قيمت گذاري از طـرف     پنجم قوانين 
 ماليات و عوارض مختلف     دريافت دولتي،   هاي  دستگاهبرخي  
  . باشد مي

 مربوط بـه دوام بـازار و چگـونگي ادامـه            هاي  پاسخ پرسش 
  ؛ي صنوبرها چوبعرضه 
نکه مصرف کنندگان چـوب صـنوبر زيـاد     اي  ه با توجه ب   ؛يک
گذرد  ميسال که    هر   )در مقايسه با چوب جنگلي    (باشند   مي

 زيـرا مقـدار     ،شود ميميزان خريد و فروش چوب صنوبر کم        
  ،.شود مينها کمتر اي هعرض
 تغيير شـغل برخـي فروشـندگان و مصـرف کننـدگان             ؛دو

 مشاهده ) از چوب صنوبرهاي فرآوردهتوليد کنندگان برخي (
 مشـکل  ها هبا گذشت هر سال تهيه چوب صنوبر کارخان     . شد
 توليـد   که  طوري  به. شود ميبر گرانتر   شود و چوب صنو    ميتر  

ي ها  استانبسياري از آنها در     ).  ٥(آنها صرفه اقتصادي ندارد   
  ،.صنوبرکار تعطيل شده اند

 چـوبي بـه همـين    هـاي  فـرآورده  اگر واردات چوب و     ؛سوم
 مصـرف کننـدگان     ،)آزدي واردات (صورت ادامه پيـدا کنـد       

  چـون هـم    ،تمايل به خريد چوب صـنوبر نخواهنـد داشـت         
کيفيت و دوام نوع خارجي بهتر است و هم قيمت آن با نوع             

  .نمايد ميتقريب برابري  بهداخلي 
 بـراي  ؛ي صـنوبر ها چوب نقشه نياز و مسير تجارت داخلي  

ميـزان  ..اين منظور از خالصه نتايج اين بررسي استفاده شـد         
 شـده و ميـزان مصـرف  و          کـاري   جنگـل ي  هـا   چـوب توليد  
ه و مراکز توليد و مصرف  و فصل         ي استفاده کنند  ها  هکارخان

فصــل مصــرف و قيمــت چــوب گــرد صــنوبر در   وبرداشــت
اطالعـاتي کـه از     . ي صنوبرکار در نظر گرفتـه شـد       ها  استان

بيش از  (ي صنوبرکار بدست آمد     ها  استان بيشترمسافرت به   
 کمک شايان توجهي بـراي تعيـين مسـيرها ي           )  استان  ١٥

  . تجارت داخلي چوب صنوبر کرد
 بر پايه ياز و مسير تجارت داخلي چوب صنوبر ايران         نقشه ن 

  .اطالعات زير رسم شد

 يهـا   فصـل  و   هـا   اسـتان رتبه رقابت در جنگـل كـاري        

   و مصرف چوب گرد صنوبربرداشت

) چـه دولتـي و چـه خصوصـي        (چون جنگل كاري بيشـتر      
 چـوب   احتمـال  بهبنابراين  . شود ميباعث توليد چوب بيشتر     

ــه بــيش ازاشــد و توليــدي بيشــتري در دســترس ب  نيــاز ب
تـوان بـه     مـي رتبه رقابـت را     . ي نيازمند صادر شود   ها  استان

  .عنوان معيار توليد در نظر گرفت
  

ظرفيت واحدهاي توليدي تخته خرده چوب وتخته اليه        

  ها استان
هر چقدرظرفيت واحدهاي توليدي استان ها بيشتر باشـد،         

ين بنـابرا . باشـد  مـي ميزان مصرف چوب صنوبر نيـز بيشـتر         
 به  ها  استانظرفيت واحدهاي تخته خرده چوب و تخته اليه         

  .باشد ميعنوان رتبه ميزان مصرف 
  

  قيمت چوب گرد صنوبر تر
قيمــت چــوب گــرد صــنوبر در فصــل تابســتان در برخــي 

 شد  پرسشقيمت آن در فصل بهار      .  شد آوري  جمع ها  استان
ي ها  سال روال   بر پايه  شوندگان خواسته شد كه      پرسشو از   
بـر  .  قيمت آنها را در پاييز و زمستان پيش بيني كننـد           قبل
تقريـب فرقـي از نظـر        به قيمت تر در فصل تابستان كه        پايه

  ).٥جدول( ندارند عمل شدها فصل با ديگر ها استانترتيب 
 شـمعک و بـا قطـر        صـورت   بـه قيمت چوب گرد صنوبر      *
 در  ١٣٨٣ نظر عمده فروشان آنها در سال        بر پايه ) خوب(باال

  .باشد مي ها استانمراکز برخي 
 برداشـت  عمليـات  هـاي   پرسشنامه دربرخـي فصـل    بر پايه 

 شـرايط   خـاطر   بـه  ها  فصلشود و در برخي      ميصنوبر انجام ن  
 در  .باشـد  مـي آب و هوايي مصرف چوب گرد صـنوبر كمتـر           

باشد كـه    ميي صنوبرکار فصل زمستان فصلي      ها  استانهمه  
 هــا اناســتشــود امــا در برخــي  مــيمصــرف صــنوبر كمتــر 

هر فصلي كه مصـرف صـنوبر كمتـر         .وجود دارد  استثناهايي
يي كه مصرف   ها  استان. باشد مينفراهم  باشد، شرايط کار     مي

تقاضـاي   كنندگان بدون توليد چوب گـرد صـنوبر هسـتند،         
 شـرايط کـاري   هـا   اسـتان  ايـن    بيشـتر هميشگي دارند و در     
  ).٦جدول ( هميشه وجود دارد
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  الي مختلف به ريها فصلوب گرد صنوبر در لو چيقيمت تر هر ک ‐٥ جدول

 *)مت آن ذکر شده استي نوع گرده صنوبر  و ق، استانترتيب بهدر هر ستون اطالعات (

  )١٣٨٣(بيني زمستان  پيش  )١٣٨٣(بيني پاييز   پيش  )١٣٨٣(تابستان   )١٣٨٣(بهار   )١٣٨٢(سال قبل 
  ٣٠٠ ساختمانيايالم شمعك

  ٥٠٠"گيالن گلستان مازندران
  ٥٠٠  "    فارس

  ٣٥٠كردستان   خوب   
  ٥٥٠كرماشاه خوب 
  ٥٧٠لرستان خوب 
  ٦٠٠خوب .  .همدان و چهارمحال
  ٧٠٠خراسان    
  ١٣٠٠تهران       

  ٦٥٠  ساختمانيفارس شمك
  ٥٥٠" گيالن گلستان مازندران 

  ٥٥٠" قزوين 
  ٥٠٠كردستان خوب 

  ٦٠٠اردبيل و مركزي خوب
  ٦٥٠زنجان و همدان و كرمانشاه

  ٧٥٠خراسان 
  ٩٥٠لرستان 
  

  ٦٥٠  ساختمانيفارس شمعك
  ٥٥٠" گيالن گلستان مازندران 

  ٥٥٠" قزوين 
  ٤٥٠" راحمديكهگيلويه وبو
  ٤١٠"  ايالم  

  ٥٥٠كردستان و مازندران خوب 
  ٦٠٠اردبيل ومركزي خوب
  ٦٠٠آذربايجان غربي خوب 

  ٦٥٠، زنجان خوب ..چهارمحال
  ٦٥٠همدان،كرمانشاه خوب 
  ٨٠٠آذربايجان شرقي خوب 

  ٨٠٠خراسان خوب 
  ٩٥٠لرستان خوب 
  ١٠٠٠اصفهان خوب  
  ١٥٠٠تهران خوب 

  ٧٠٠  ساختمانيفارس شمعك
  ٥٥٠" گيالن گلستان مازندران  

  ٥٠٠"  قزوين 
  ٥٢٠كردستان خوب 
  ٦٠٠مركزي خوب 

  ٦٥٠زنجان  و همدان خوب 
  ٦٥٠كرمانشاه خوب 

  ٧٠٠خوب .. .چهارمحال
  ٧٠٠اردبيل خوب 
  ١٠٠٠لرستان خوب 

  ١٠٠٠ان خوب خراس
  ١٤٠٠اصفهان خوب 

  ٧٠٠  ساختمانيفارس شمعك
  ٥٥٠" گيالن گلستان مازندران 

  ٥٠٠"  قزوين  
  ٥٢٠كردستان خوب 
  ٦٠٠مركزي خوب 

  ٦٥٠زنجان و همدان خوب 
  ٦٥٠كرمانشاه خوب 

  ٧٠٠خوب.. .چهارمحال
  ٧٥٠اردبيل خوب 
  ١٠٠٠لرستان خوب 
  ١٠٠٠خراسان خوب 
  ١٤٠٠اصفهان خوب 
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 *اردکننده و صادرکننده چوب صنوبرهاي صنوبرکار و  فصل مصرف کم و قطع چوب صنوبر و استان‐٦جدول 

  استان
فصل قطع صنوبر 

  باشد نمي

مصرف صنوبر کمتر 

  باشد مي

وارد کننده يا صادرکننده 

  چوب صنوبر

  تهران
  زنجان
  قزوين

  آذربايجان شرقي
  اردبيل

  آذربايجان غربي
  همدان
  كردستان
  كرمانشاه
  مركزي
  لرستان
  اصفهان

چهارمحال و 
  بختياري

كهگيلويه و بوير 
  احمد

  مازندران
  گلستان
  گيالن
  خراسان

‐‐‐‐‐  
  تابستان
  تابستان

  تابستان و زمستان
  بهار و تابستان

  تابستان و زمستان
  تابستان

  بهار و زمستان
‐‐‐‐‐‐  

  تابستان و زمستان
  بهار،تابستان و پاييز

  بهار
  تابستان و زمستان

  زمستان
  بهار،تابستان
  بهار،تابستان
  بهار،تابستان
  بهار،تابستان

  زمستان
  زمستان و بهار

  پائيز
  زمستان
  زمستان
  زمستان
  زمستان
  زمستان
  زمستان
  زمستان
  بهار

  زمستان
  زمستان

  زمستان و پائيز
  بهار
  بهار
  بهار

  زمستان

  )دالل( وارد و صادرکننده
  صادرکننده
  صادرکننده
  واردکننده

  وارد و صادرکننده
  وارد و صادرکننده
  وارد و صادرکننده
  صادرکننده
  صادرکننده
  صادرکننده
  صادرکننده
  واردکننده
  صادرکننده
  واردکننده

  واردوصادرکننده
  واردوصادرکننده
  صادرکننده
  صادرکننده

هـا،     بقيه اسـتان   ٣و   ٢ هاي  منبع ايهبر پ باشد و     ها مي    در مراکز برخي استان    ١٣٨٣ نظر عمده فروشان چوب گرد صنوبر در سال          بر پايه اين اطالعات    *
  . باشند صنوبرکار نمي

  
آوري شده در قبل نقشه نياز و        با استفاده از اطالعات جمع    

اطالعـات بـه    . مسير تجارت داخلي چوب صنوبر رسـم شـد        
. باشـد  مـي موجـود   ) ٢شـکل   (صورت ترسيم شده در نقشه      
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   گرد صنوبر نتايج تجزيه تحليل پاسخ فروشندگان عمده چوب‐٤ جدول

پاسخ   درصد فراواني و درصد معتبري مد  فراواني مد
 پرسش

  مد
٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ٠  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ٠  

١A  ١٢  ٣١  ٢٦  ٢٩            ٥  ١٣  ١١  ١٢    ٣          

٢A  ٢٢  ٤٨  ١٧  ١٢            ٩  ٢٠  ٧  ٥    ٣          

٣A  a٢  ٢٤  ٣٦  ٣٦            ١  ١٠  ١٥  ١٥    ١          

٤A  ٢٤  ٣١  ١٧  ٢٤  ٢          ١٠  ١٣  ٧  ١٠  ١  ٣          

٥A  ٠                                      

١B ٥  ٥٦  ٢٢  ١٧            ٢  ٢٣  ٩  ٧    ٣          

٢B  ٢  ١٧  ١٩  ٦١            ١  ٧  ٨  ٢٥    ١          

٣B  ٥  ٢٢  ٥٣  ١٩            ٢  ٩  ٢٢  ٨    ٢          

٤B  ٦٣  ٢٤  ٩  ٢            ٢٦  ١٠  ٤  ١    ٤          

٥B  ٠                                      

٦B  ٠                                      
C ٢  ٩٥  ٢              ١  ٣٩  ١    ٢            

١E ٢  ١٩  ٥٣  ٢٤            ١  ٨  ٢٢  ١٠  ١            

٢E  ٢  ٥١  ٢٢  ٢٤            ١  ٢١  ٩  ١٠  ٢            

٣E  ٥٦  ٩  ٥  ٢٩            ٢٣  ٤  ٢  ١٢  ٣            

٤E ٠                                      
G ١٢  ٥٦  ١٩  ١٢            ٥  ٢٣  ٨  ٥  ٢            
J ١٧  ٢    ٣٤  ١٢  ١٢  ١٩  ٢    ٧  ١    ١٤  ٥  ٥  ٨  ١  ٤    

١L ٢    ٥  ٩  ٤٣  ٢٩  ٩      ١    ٢  ٤  ١٨  ١٢  ٤  ٢      
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   نتايج تجزيه تحليل پاسخ فروشندگان عمده چوب گرد صنوبر‐٤ جدول

پاسخ   درصد فراواني و درصد معتبري مد  فراواني مد
 پرسش

  مد
٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ٠  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ٠  

٢L  ٢  ٥    ٢  ٥    ٨٥      ١  ٢    ١  ٢    ٣٥  ٠      

٣L  ٥  ٢  ٩  ٣١  ٩  ٩  ٥  ٢٦    ٢  ١  ٤  ١٣  ٤  ٤  ٢  ١١  ٤    

٤L  ٢  ٧  ٧  ٤٣  ١٩  ٢  ١٧      ١  ٣  ٣  ١٨  ٨  ١  ٧  ٣      

٥L  ٢  ٢  ٥  ١٤  ١٤  ٧  ٢  ٩  ٤١  ١  ١  ٢  ٦  ٦  ٣  ١  ٤  ١٧  ٠  

٦L  ٢  ٢  ٢  ٥  ٧  ٩  ٩  ٣٩  ٢٢  ١  ١  ١  ٢  ٣  ٤  ٤  ١٦  ٩  ١  

٧L  ٥  ١٩  ٢٢  ١٧  ٩  ٩  ٥  ١٢    ٢  ٨  ٩  ٧  ٤  ٤  ٢  ٥  ٥    

٨L  ٢    ٥    ٥  ٩  ٩  ٦٨    ١    ٢    ٢  ٤  ٤  ٢٨  ٠    

٩L  ٠                                      
M ٢٦  ٤٦  ٧  ١٩            ١١  ١٩  ٣  ٨    ٣          
N ٢  ١٤  ٥٣  ١٧  ٩  ٢        ١  ٦  ٢٢  ٧  ٤  ١  ٣        
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   نقشه نياز و مسير تجارت داخلي چوب گرد صنوبر‐٢ شکل

  
 اردبيـل،   ‐١٠ زنجـان،    ‐٩ گيالن،   ‐٨ قزوين،   ‐٧ قم،   ‐٦ تهران،   ‐٥ مازندران،   ‐٤ گلستان،   ‐٣ سمنان،   ‐٢ خراسان،   ‐١:  شماره شامل  ترتيب  بهها    استان

    خوزسـتان،  ‐١٩ ايـالم،  ‐١٨ لرسـتان،  ‐١٧ مرکـزي،  ‐١٦همـدان،   ‐١٥ کرمانشـاه،   ‐١٤ کردسـتان،    ‐١٣ آذربايجان غربي،    ‐١٢ آذربايجان شرقي،    ‐١١
 سيسـتان و    ‐٢٨ هرمزگان،   ‐٢٧ کرمان،   ‐٢٦ يزد،   ‐٢٥ فارس،   ‐٢٤ بوشهر،   ‐٢٣ کهگيلويه و بويراحمد،     ‐٢٢ اصفهان،   ‐٢١ چهار محال و بختياري،      ‐٢٠

  . بلوچستان

  

  بحث 

ز و تجزيه و تحليل آنها ا     ) ١٤ ،١٠( بررسي منابع اطالعاتي  
 ميداني با استفاده از     هاي  هيك طرف و از طرف ديگر مشاهد      

  .دهد ميپرسش نامه، كمبود چوب صنوبر را نشان 
کامـل  طور بـه بحـران کمبـود چـوب صـنوبر از چنـد نظـر       

  ؛مشخص است
 روند نامناسـب دارد و تـامين چـوب کشـور            کاري  جنگل ‐
 وجود نداشتن دفتر مرکزي تهيـه  و تـامين چـوب             خاطر  به

  )١،٣جدول ( نشده است يزير برنامه
ي هـا   اسـتان  برخـي از     کـاري   جنگـل  تاکنون از پتانسيل     ‐

استفاده صحيح نشده   .. . آذربايجان ،مستعد همانند کردستان  
 بـا   هـا   استانميزان مصرف چوب صنوبر توسط صنايع       . است

مثال ملموس استان آذربايجان    . صنوبرکاري متجانس نيست  

ـ   بهره بـردا  ). ١،٢،٣جدول  (شرقي است    ي هـا   هري از کارخان
کاعذ مراغه و کرمانشاه مشـکالت تهيـه چـوب صـنوبر ايـن              

  .کند ميمناطق و مناطق همجوار را بيشتر 
 برخي  مشاغل استفاده کننـده از چـوب صـنوبر از بـين               ‐

رفتــه اســت و رقبــاي چــوب صــنوبر بجــاي آن جــايگزين  
  . شوند مي
کـاهش  (شـود    مـي  چوب صنوبر به ميزان کافي عرضـه ن        ‐

 بـويژه  و چوب صـنوبر      ) عرضه ساليانه چوب صنوبر    تدريجي
.  گران شـده اسـت     ١٣٨٢ کاهش شديد آن در سال       خاطر  به

 با مشکل تهيه چوب صنوبر روبـرو        ها  هدر حال حاضر کارخان   
 دهـد کـه بـا راه        ي نشان م  ١ و شکل    ٣،  ٢جدول  . باشند مي
 چـوب   کـاربرد ش  يد کاغـذ و افـزا     يـ  جد هاي  ه کارخان يانداز

ش ين مشـکالت افـزا    يـ  ا ، کاغـذ  يمي قـد  ايه  هصنوبر کارخان 
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ها   و کارگاه  ها  ه از کارخان  يد برخ يابد و احتمال توقف تول    ي يم
 تخته  هاي  هت مصرف کارخان  يگر ظرف ياز طرف د  . وجود دارد 

و ) ٢جـدول   .. (. هـا  يه و چـوب بـر     يـ خرده چوب و تخته ال    
نشـاندهنده علـت توقـف    ) ١شـکل   (يديـ ت منابع تول  يظرف
ـ  يد برخ يتول  در شـمال کشـور و واردات چـوب          هـا  ه کارخان

 اکثـر  ين موضـوع قـدرت رقـابت   يـ ا. باشـد  مـي  آنها   باصنوبر  
  . کنديف مي را ضعها هکارخان
  .باشد مي بازار چوب صنوبر بي رونق ‐
ي چـوبي در حـوزه ادارات کـل         هـا   ه  ميزان توليد فراورد    ‐

 بررسـي منابع طبيعي منـاطق شـمال کشـور در طـي دوره             
ي هـا   سـال ميزان توليد در    . باشد يمرو به کاهش     )٦٨‐٨٢(

باشد  مياوليه بيش از يک و نيم ميليون متر مکعب در سال            
ي آخر به حـدود يـک ميليـون متـر مکعـب             ها  سالولي در   

 بهـره   ، طرح صـيانت از جنگـل هـا        خاطر  به. )٥(رسيده است 
دليـل ايـن     . شمال کاهش يافته اسـت     هاي  جنگلبرداري از   

وت به سازمان جنگل ها و      مسئله فشارهاي اعمال شده متفا    
فشارهاي زيست محيطي اعمال شده عـالوه       . باشد ميمراتع  

 طبيعي براي بخـش خصوصـي کشـت         هاي  جنگلبر  بخش    
 صنوبر در برخـي     برداشتباشد و    ميکننده چوب صنوبر نيز     

 الزم در   هـاي   ريـزي   برنامه. باشد ميمناطق صنوبرکار ممنوع    
شـده اسـت و     بخش تامين چوب جنگلي و زراعتـي انجـام ن         

در چنـين   .سازمان جنگل ها و مراتع خوب عمل نکرده است        
 هـاي   فرآورده و مصرف کنندگان چوب و       ها  هوضعيتي کارخان 

تحمل فشار کاهش توليد چوب مناطق      . کنند  ضرر مي چوبي  
ــمال ــران ن  ،ش ــي اي ــنوبرکاري فعل ــب ص ــي مناس ــد م  ،باش

 حالت تخريبـي در صـنوبرکاري داشـته و باعـث           که  طوري  به
کـاهش  . يت قطع صنوبر در برخي مناطق شده اسـت        ممنوع

 مناسبي همراه نبوده    ريزي  برنامهي چوبي با    ها  هتوليد فراورد 
  . است
ي اسـتفاده کننـده از چـوب صـنوبر در           ها  ه کارخان اغلب ‐

تراکم اين واحدهاي توليدي . ي صنوبرکار قرار دارند  ها  استان
نوبر يي که قابليت توليد صنوبر و يـا کاشـت صـ           ها  استاندر  

 ديگـر   ،ي شمالي ها  استانبه غير از    . باشد مي زياد   ،رواج دارد 
ي کشـت کننـده     هـا   اسـتان توان   ميي صنوبرکار را    ها  استان

ــاطق   ــن من ــردم اي ــگ م ــد و در فرهن ــنوبر نامي ــوب ص  ،چ

چون . باشد مي آنانصنوبرکاري مرسوم و جزئ منبع درآمد       
 ايهـ   فـرآورده صنوبرکاري عالوه بر منبع درآمد براي زراعت        

باشـد و بـراي سـايبان و حفـاظ           مـي کشاورزي متنوع مفيد    
بنـابراين اهميـت شـايان      . شـود  مـي بکار برده   ... مسير آب و  

يي کـه از    ها  هاز اينرو تمرکز کارخان   . توجهي در نزد آنان دارد    
ي مسـتعدي   ها  استان در ،کنند ميچوب گرد صنوبر استفاده     

نشان ) ١،٤،٨( انجام شده    هاي  بررسياما متاسفانه   . باشد مي
دهد که مردم اين مناطق به داليـل متفـاوت نسـبت بـه           مي

صنوبرکاري دلسرد و صنوبرکاري صـرفه اقتصـادي نـدارد و           
  .   ن تراکم اين واحدهاي توليدي مشکل ساز شده انديهمچن
 حالــت ١٣٨٢ي قبــل از هــا ســال صــادرات و واردات در ‐

ضـا   و مناسب نبودن آن با افـزايش تقا        )٥(يکنواخت داشته     
 اي  چندگانهچوب و همچنين محدوديت منابع جنگلي فشار        

را يـ ز. ي اخير وارد کـرده اسـت      ها  سالبه صنوبرکاري ها در     
 هـاي   چـوب  بويژه ي زراعت هاي  چوباز کشور را    ي مانده ن  يباق

ــ  ــران م ــرده اســتيصــنوبر جب ). ٢ و جــدول ١شــکل ( ک
ن کمبودهــا باعــث آزادي واردات چــوب و ايــ  کــه طــوري بــه

توســط هيئــت (شــد ١٣٨٢ چــوبي در ســال يهــا فــرآورده
 چوبي مناسب بـا     هاي  فرآوردهنبود واردات چوب و     . )وزيران
و از طرف ديگر کـاهش تـدريجي چـوب صـنوبر       ) ٥(تقاضا    

 کاهش شديد چوب صنوبر و افـزايش شـديد          بويژه(توليدي  
باعث خسارت سـنگين  )  ٥ جدول ١٣٨٢قيمت آن در سال   

 شـده   بيشـماري ي  هـا   هانبه توليد کنندگان و تعطيلي کارخ     
بنابراين واردات چوب صنوبر باعث تعـادل قيمـت آن          . است

شـود و واردات کاالهـاي       مـي تـر    در محدوده قيمتـي پـايين     
از اينـرو آزادي واردات فقـط       . جانشين آن اثر کمتـري دارد     

طـور    بـه شـود و     مـي  صنوبر   کاربردهايجايگزين مقداري از    
همانند چوب  . ار کند تواند افزايش قيمت آن را مه      مي ن کامل

ـ     ي هـا   اسـتان ي مسـتقر در     هـا   هصنوبر مورد استفاده کارخان
باشند چون فرايند    ميتقريب بدون جايگزين     بهصنوبرکار که   

  .باشد ميي صنوبر ها ه مناسب گونها هن کارخانيتوليد ا
 آزادي واردات و مناسب نبودن قيمت بـا کيفيـت چـوب             ‐

مصـرف چـوب آن     صنوبر باعث بي رغبتي به صـنوبرکاري و         
  . شده است

 در آينـده در رقابـت چـوب         ها،  ه پرسش نام  پاسخ  اساس بر
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 ،)..چـوب روسـي و يـا تيـر بتـوني و           (صنوبر با رقباي خـود      
ايـن  . مشابه خارجي يا داخلي بيشـتر مصـرف خواهـد شـد           

 وضعيت بي ميلي مردم به صنوبرکاري و مشـکالتي          خاطر  به
اد چوب صـنوبر     عيوب زي  خاطر  به(مانند زيان صنوبرفروشان    

 کـاهش   ، معايب حاد چوب خشـک کنـي       ،مثل سستي بافت  
بنابراين بـا   . باشد مي و همچنين رونق نداشتن بازار آن        )وزن
نژادهاي اصالح  ارقام و    در صنوبرکاري با     درست ريزي  برنامه
 ايجاد دفتـر مرکـزي تـامين چـوب در يکـي از وزارت               ،شده
احـد تـرويج و      و ايجاد دفتر ترويج زراعت چوب در و        ها  هخان

آموزش کشاورزي جهاد کشاورزي که بـا کشـاورزان ارتبـاط     
قادر به انسـجام و تـرويج زراعـت چـوب       داشته و   نزديکتري  

توان به مشـکل بحـران کمبـود چـوب صـنوبر             مي ،باشد مي
  . چيره شد

 كمك  ريزي  برنامهن  اي  هشرايط آب و هوايي متفاوت ايران ب      
 اسـتاني بيشـترين     در فصل پـاييز در     براي مثال خواهد كرد   

خريد چوب صنوبر و در استان ديگر كمترين خريد صـورت           
شـود    ميگيرد و در فصلي که در يک استان صنوبر قطع            مي

 و درجـاي    کمترينمصرف آن درهمان فصل در استان ديگر        
  ).٦جدول ( باشد مي بيشترينديگر 
 فراواني چوب صنوبر باعث رونق   ١٣٨٢ي قبل از    ها  سالدر  

 چوبي  هاي  فرآوردهاقتصادي زيادي بوده است و      ي  ها  فعاليت
تخته خرده چوب و تخته اليه      . ارزان قيمت در دسترس بود    

 ٢٠٠ با چوب گرد صنوبر كيلويي       ١٣٨٢ي قبل از    ها  سالدر  
 بايـد بـا قيمـت    ١٣٨٣شد و در سال      مي ريال توليد    ٧٠٠تا  

پرداخـت نكـردن    ). ٥( شـد  مـي  ريال توليـد     ١٦٠٠ تا   ٧٥٠
 ١٣٨٢ي قبـل از     هـا   سال گرد صنوبر در     قيمت واقعي چوب  

كمبود شديد چوب . باعث بي رغبتي صنوبر كاران بوده است    
 تنش شديدي را در ايـن بـازار وارد نمـود و             ١٣٨٣در سال   

ي ها  هکاهش توليد فراورد  .  داشتند اي  هقيمت ها رشد فزايند   
 افـزايش شـديد قيمـت چـوب         ،چوبي مناطق شمال کشـور    

ــ  ــنوبر و آزادي واردت در س ــي در  ١٣٨٢ال ص ــه عطف  نقط
  .باشد مي چوبي در ايران هاي فرآوردهتجارت چوب و 

 .صنعت چوب و کاغذ ارتباط شديدي بـا صـنوبرکاري دارد          
 و  هـا  شـاره شـد فعاليـت برخـي از کارگـاه          کـه ا   طوري همان
 گران شـدن چـوب صـنوبر و مقـرون بـه             خاطر  به ها  هکارخان

سد در آينده   ر مي نظر  به .صرفه نبودن توليدات متوقف شدند    
ي بزرگ مناطق صنوبرکار ها ه اين وضعيت در کارخان،نزديک

 زيـان ايـن شـرايط     .  آيـد  وجـود   به )کاغذ مراغه و کرمانشاه   (
سنگيني در پيش دارد ولي شايد باعث رونق صـنوبرکاري و           
اصالح خطوط توليد فرسوده جهت افزايش کارايي و کيفيت         

  .  از صنوبر شودبدست آمده هاي فرآورده
 چوب گرد صنوبر در صنعت چـوب و کاغـذ ايـران و               سهم
بـه  نـده   يدر آ . باشـد  مـي ي صنوبرکار زياد    ها  استان در   بويژه

 زيـان ع کم بازده و     ي صنا ي برخ ي چوب صنوبر مصرف   احتمال
در ) ٢جدول  .. (. ها ي چوب بر  ، تخته خرده چوب   ،هيتخته ال 

ن يـ مصرف خواهنـد شـد و ا      ) ٣جدول  (صنعت کاغذ کشور    
وابسـتگي  . جـاد خواهـد کـرد     ي ا ياديـ  ز يتگ وابس ينيگزيجا

 چوبي ايران به چوب صـنوبر تـا         هاي  فرآوردهتوليدکنندگان  
باشد كه هر گونه نوسان، مشـكالت و تغييـرات           مي اي  هانداز

ــازار    ــد ب ــازار چــوب صــنوبر همانن ــالي در وضــعيت ب احتم
در حـال حاضـر اسـتان       ). ٦(باشـد  مـي  چـوبي    هـاي   فرآورده

باشد ولـي    مي عمده چوب گرد صنوبر      کردستان توليدکننده 
در اين استان صنعت مناسبي براي استفاده از چوب صـنوبر           

مشکالت اقتصادي و بي رغبتي کـه       . پايه گذاري نشده است   
در بازار  چوب گرد صنوبر وجود دارد شايد به همين داليـل             

هاي فنـي و برخـي        علت خاطر  بهبرخي از اين كاربردها     .باشد
. باشــد  بازارپســند نمــي،صــادي و دوام مســائل اقتخــاطر بــه

هاي خارجي اين نوع كاربردهـا، جايگـاه خـوبي در             جايگزين
بازار چوب ايران پيدا خواهند كرد كه ميتوان از تخته قالـب            

  .بندي و چوب نجاري نام برد
بازار داخلي چوب صنوبر تحت تاثير جنگلكاري يـا عرضـه           

چـوب   صنوبر و يا فصل مصـرف   برداشتچوب صنوبر، فصل    
صنوبر، تعداد و مصرف واحدهاي توليدي تخته خرده چـوب          

 ماننـد و تخته اليه و احداث واحـدهاي جديـد کاغذسـازي            
ي ها  استانکاغذسازي مراغه و تعادل قيمت چوب صنوبر در         

بر اين اساس مسير و نياز چـوب صـنوبر          . باشد ميصنوبركار  
  ). ٢شکل (شود ميدر سه مسير و منطقه خالصه 

يي كه  ها  استانق اول؛ انتقال چوب صنوبر به       مسير و مناط  
صنوبر كاري ندارند ويا صنوبركاري نـاچيزي دارنـد؛ كـه در            

توان به مسير استان كرمانشاه تا استان فارس و          مياين بين   
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  .ي هم جوار فارس اشاره کردها استاناز آنجا به 
 استان تهران به عنوان منطقـه خريـد         :مسير و منطقه دوم   

ي هـا   اسـتان وب صـنوبر و صـادارت آن بـه          وفروش و دپو چ   
از اينرو تهـران بـه عنـوان مركـز و مسـير             . باشد مينيازمند  

باشـد يـا     مـي ي هـم جـوار      ها  استانخريد و فروش عمده از      
  .باشد مياستان دالل 

ي صـنوبركار  ها  استان اين مسير در     :مسيرها و مناطق سوم   
مـت  ي هم جوار و بـراي تعـادل قي        ها  استانبراي تامين نياز    

اسـتان آذربايجـان شـرقي بـراي        براي مثـال    . شود ميايجاد  
ي مازنـدران، گـيالن،   هـا  اسـتان تامين نياز صـنعت خـود از     

اردبيــل؛ اذربايجــان غربــي و كردســتان چــوب صــنوبر وارد 
 طرفـدار   خاطر  به(  مسير چوب شمعكي صنوبر    اغلب. كند مي

باشـد و ايـن قبيـل        مـي طـوالني   )  زيادتر از نـوع خـوب آن      
يي كـه صـنوبر كـاري    هـا  اسـتان ي گرد صنوبر براي   ها  چوب

ولــي چــوب صــنوبر خــوب بــراي . شــود مــيندارنــد عرضــه 

باشـد   مـي  تخته اليه، تخته قالب بندي و نجاري         کاربردهاي
كه مسير كوتاه تري دارند و در اسـتان توليـد كننـده بـراي         

 نجاري و تخته اليه و تخته قالب بندي بكار برده           کاربردهاي
صورت تبديل شده در يك مسـير طـوالني تـر           شود و به     مي

  .شوند ميانتقال داده 
کاهش عرضه چوب صنوبر بيش از هر عامل ديگـر قيمـت            

 ،افزايش قيمت چوب صـنوبر    . دهد ميآن را تحت تاثير قرار      
 آن ضـعيف    هـاي   تجارت چوب صنوبر را در برابـر جـايگزين        

در بنابراين بايد در صنوبرکاري تحولي ايجاد شود تا . کند مي
  .دشوتر  چند دهه ديگر شرايط مطلوب

نژادهاي اصـالح  ارقام و  که صنوبرکاري با شود يشنهاد م يپ
رد تا صنوبر را براي صنوبرکار و توليد کننـده          يشده انجام پذ  

د و راهگشاي بسـياري     يو مصرف کننده مقرون به صرفه نما      
  .دشوکنندگان  از مشکالت مصرف

  

  منابع

 فـوق   نامـه   پايـان  هـا در منطقـه زنجـانرود،       اجتماعي کاهش سطح صـنوبرکاري    ‐سي علل اقتصادي  برر ،١٣٧٣ فرهاد، . اسدي ‐١
  .دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران ليسانس جنگلداري،

ي خارج از شمال وابسته به سازمان       ها  جنگلفتر   ي خارج از شمال،   ها  استانفعاليت زراعت چوب در      ،١٣٨٢ طالب، .پور  امين ‐٢
  .تع کشور، گزارش داخلي و مراها جنگل
 توليـد، دفتـر     کـاري   جنگـل گـروه    ،توسـعه صـنعت    صنوبر پشتوانه حيـات جنگـل و       ،١٣٨٢ طالب و جالل باقري،    .پور  امين ‐٣

  . و مراتع و آبخيزداري کشور، گزارش داخليها جنگلي خارج از شمال وابسته به سازمان ها جنگل
  .٣٦شماره  پژوهش و سازندگي، منطقه زنجانرود، ميبرهاي بو وزن صنو–تهيه جداول حجم  ،١٣٧٦ رضا، . باقري‐٤
ي کم قطر گونه تبريزي در صنايع تخته خـرده چـوب و تختـه               ها  چوب ارزيابي اقتصادي کاربرد     ،١٣٨٤ ،علي. کشکولي  بيات ‐٥

  .  دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبيعي، رساله دکتري،اليه استان آذربايجان شرقي
 مجلـه منـابع     ، در ايران  بدست آمده  چوبي   هاي  فرآوردهي کم قطر صنوبر و      ها  چوب بررسي بازار    ،١٣٨٥ ،لي ع .کشکولي  بيات  ‐٦

  .٥٩ جلد ،٤ شماره ،طبيعي ايران
  . انتشارات راهبرد،)کتاب راهنما براي استفاده پژوهشگران (اي ه پژوهش به شيوه پرسشنام،١٣٧٣ ،جهانگير.   جهانگيري‐٧
دانشـکده    فوق ليسـانس جنگلـداري،     نامه  پايان بررسي اقتصادي زراعت غالت و چوب در اراک،        ،١٣٧١ غالمرضا، . فروزانمهر ‐٨

  .منابع طبيعي دانشگاه تهران
 نشـر  ، SPSS اقتصادي با استفاده از نرم افـزار –ات اجتماعي پژوهش در ها ه پردازش و تحليل داد،١٣٨٢ ، خليل. کالنتري– ٩

  .شريف
  .تهران  کشور،ريزي برنامهمرکزآمار ايران وابسته به سازمان مديريت و  سالنامه آماري کشور، ،١٣٧٢‐٨١  مرکز آمار ايران،‐١٠
از ديدگاه (ي حيات جنگل و توسعه صنعت ها هصنوبرهاي ايران پشتوان ،١٣٧٢ عبدالناصر مختومي، هوشنگ و . مشيروزيري‐١١



 هاي صنوبر ايران بررسي تجارت داخلي چوب                                                                                                                               ١٤١٤

  .٧٢شريه شمارهن ، و مراتعها جنگلدفتر فني صنايع چوب سازمان  ،)بررسي آماري
بازرگـاني خـارجي، دفتـر آمـار و خـدمات            سالنامه آمار  ،١٣٧٢‐٨٢ ايران،  ميبرنامه گمرک جمهوري اسال     معاونت طرح و   ‐١٢

  .تهران ماشيني،
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Abstract 
Poplar has a major share of the wood products and timber market in Iran, but poplar timber market 

situation is not suitable. Therefore, the basic questions in this connection as follow:                                                    
How is poplar timber market situation and its domestic trade, will the the application of poplar timber 

increase or decrease? This research uses an analytical and descriptive metod to answer these questions. 
Questionnaire statistical analysis is used by the research and domestic trade trend was investigated on 
the basis of observation and other information. The result of statistical and questionnaire analysis and 
research observation show a poplar timber shortage crisis. Poplar timber is traded in three ways. 
Forestation potential of apt provinces have not been utilized correctly. Some jobs connected to the 
poplar timber have been eliminated. The reasons for poplar timber shortage crisis are as follow: the 
lack of conformity between timber demand and its imports in recent years, imports freedom; decrease 
in forest timber products in north Iran (from 1.5 million m3 in 1993 to less than 1 million m3 in 2003), 
poplar timber prices disproportionate to the timbers’ quality. Decreasing poplar timbers supply affects 
prices, and its excessive prices weaken domestic trade of Iranian poplar timber versus its replacements. 
Threfore, it is predicted that poplar timber products and its trade will face critical conditions in coming 
years. If modifiable poplars are breeded and propagated, poplar timber will economical for poplar 
raisers, consumers, and manufacturrers.                                                                                                                  
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