معاونت سياسي
اداره ژپوهشاهي سياسي

مصاحبه پژوهشی؛

بررسی وضعیت زراعت چوب در ایران

فرآوردههای خبری و تولیدات پژوهشی در بخش های زیر قابل دسترس است:
ـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما (سرویس پژوهش ) http://www.iribnews.ir

پژوهشگر :علی قنبری شیرسوار

فـهرسـت مـطالـب
صفحـــه

عنـــوان

* نکات برجسته 2 ............................... ................................ ................................ ................................
*مقدمه و طرح مسئله 2 ....................... ................................ ................................ ................................
*ضرورت و اهمیت توسعه زراعت چوب در کشور 3 ........................ ................................ ................................
*دالیل اهمیت زراعت چوب 3 ................ ................................ ................................ ................................
* سابقه زراعت چوب در کشور 3 ............. ................................ ................................ ................................
* مقایسه وضعیت جنگلکاری ایران با دیگر کشورها مثل ترکیه 4 ....................................... ................................
* وضعیت زراعت چوب در ایران 5 ........... ................................ ................................ ................................
* طرح های توسعه زراعت چوب در کشور 5 ............................... ................................ ................................
* وضعیت سرمایه گذاری در زراعت چوب کشور 6 ........................ ................................ ................................
* برنامه ها و سیاست های دولت برای توسعه زراعت چوب کشور 6 ..................................... ................................
* حمایت و تسهیالت دولت برای توسعه زراعت چوب در کشور 6 ........................................ ................................
* موانع و چالش های توسعه سابقه زراعت چوب در کشور 6 ............. ................................ ................................
* راهکارهای جهش تولید چوب در کشور 7 ................................ ................................ ................................
* رابطه زراعت چوب با کار آفرینی و اشتغالزایی در کشور 8 .......................................... ................................
* میزان استفاده از فن آوری و شرکت های دانش بنیان در تولید چوب 8 ............................. ................................
* پیشنهادات برای توسعه زراعت چوب در کشور 8 ........................ ................................ ................................
*جمع بندی 9 ................................... ................................ ................................ ................................

1

بسمهتعالي
* نکات برجسته
 افزایش مصرف فرآوردههای چوبی در ایران با افزایش جمعیت و تقاضا ،كمبود چوب را تشدید كرده است.
 یکی از مهمترین و شاید بتوان گفت حیاتیترین راهکارها برای برونرفت از بحران تخریب و نابودی بیشتر
جنگلهای باقی مانده كشورمان ،زراعت چوب و توسعه آن به ویژه در خارج از جنگلها است.
 مقایسه جنگلكاری كشورمان با دیگر كشورها نشان دهنده وقوف و شناخت كامل آنها به ارزشهای بسیار زیاد
جنگلها و نقش انکار ناپذیر آن در حفظ و حراست از مسائل زیست محیطی است.
 از سال  84به بعد طرح ملی توسعه زراعت چوب در سطح كشور با انعقاد موافقتنامه ملی در قالب كمکهای
فنی  -اعتباری بهطور رسمی به اجرا درآمد.
 عملکرد طرح زارعت چوب در سال  1397به میزان  3235.5هکتار بوده است بهنحویكه از اجرای طرح ملی
از سال  84تا سال  97عملکرد مجموع این سالها 80586 ،هکتار بوده است .سال  1398نیز معادل 10600
هکتار كه جمعا  91186هکتار عملکرد طرح زراعت چوب میباشد.
 طرحهای توسعه زراعت چوب در كشور شامل :طرح مطالعات و مساحی سطح سنواتی و شناسایی و تعیین
مناطق مستعد توسعه زراعت چوب ،طرح تولید نهال و طرح عملیات توسعه زراعی می باشد.
 طبق برنامه ششم توسعه ،سطحی معادل  75هزار هکتار كاشت نهال در اراضی و عرصهها برای اجرای طرح
توسعه زراعت چوب پیشبینی شده است كه برای سال  99در قالب برنامه جهش تولید سطحی معادل  30هزار
هکتار از اراضی عملیات كاشت انجام خواهد شد.
 جلب مشاركتهای مردمی برای اجرای طرحهای زراعت چوب به ویژه در اراضی شخصی با ارائه آموزشهای
الزم و فعالیتهای ترویجی ،خدمات فنی ،اعطای تسهیالت بانکی ،حمایتهای بیمهای ،معرفی كلنها و ارقام
مناسب گونهها ،تضمین خرید چوب توسط صاحبان صنایع و  ...میسر و محقق میشود.
*مقدمه و طرح مسئله

جنگل در پی میلیونها سال تکامل جوامع گیاهی شکل گرفته و انسانها به فراخور نیازهای خود از آنها بهرهمند شدهاند.
افزايش جمعیت انسانی و متنوع شدن نیازها ،تعادل بهرهبرداری از اين عرصه را دچار مخاطره كرده است .جنگل در مناطق
مختلف دنیا به شدت در معرض تخريب قرار گرفته است .لذا امروزه بیش از پیش به سیاستهای توسعه پايدار و زراعت
چوب توجه میشود .طرح توسعه پايدار زراعت چوب ،صیانت از جنگلهای شمال كشور و ممنوعیت بهرهبرداری آن و
حفاظت از پوشش گیاهی جنگلی از جمله اقدامات در اين زمینه است.
افزايش مصرف فرآوردههای چوبی در ايران با افزايش جمعیت و تقاضا ،كمبود چوب را تشديد كرده است .نیازهای مصرفی
كشور يا بايستی از طريق واردات و يا از طريق زراعت چوب تأمین گردد .با توجه به اينکه زراعت چوب يک راهکار عملی
در تولید و تأمین چوب برای خودكفائی كشور است؛ بايد به منظور توسعه پايدار و استمرار تولید آنها مطالعه و بررسی
بیشتر انجام پذيرد .در همین راستا و برای تحلیل و بررسی بیشتر وضعیت زراعت چوب در كشور ،مصاحبهای با آقای دكتر
كامران پور مقدم ،مدیر محترم طرح توسعه زراعت چوب سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری كشور 1انجام
شده كه مهمترين بخشهای آن در اين پژوهش ارائه میشود.

 -1اين مصاحبه در تاريخ  1399/09/22انجام شده است.
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*ضرورت و اهمیت توسعه زراعت چوب در کشور

يکی از مهمترين و شايد بتوان گفت حیاتیترين راهکارها برای برونرفت از بحران تخريب و نابودی بیشتر جنگلهای
باقی مانده كشورمان ،زراعت چوب و توسعه آن به ويژه در خارج از جنگلها است .با اين اقدام میتوان در اولین مرحله با
تولید فراوان چوب و رفع حداقل نیازهای چوبی كشور فرصت كافی برای برنامهريزیهای بعدی و مقابله با ساير عوامل
مخرب داشت؛ عواملی همچون وجود دام در جنگل ،حضور جنگل نشینان ،قاچاق چوب و غیره كه هر يک در تخريب و
آسیب رساندن به موجوديت جنگلها نقش بسیار مهمی دارند .در نتیجه اين اقدام میتوان عملیات پرورشی و جنگلداری
در جنگلهای طبیعی و ارزشمند كشورمان را كه از اهمیت فراوانی برخوردارند اجرا كرد.
در هر صورت برای تأمین چوب مورد نیاز كشور سه گزينه پیش روی ما قرار دارد:
برداشت از جنگل :كه با توجه به محدودیت سطح جنگلهای كشور و مطالب ارائه شده امکانپذیر نیست.
واردات چـوب :كـه با توجه به وضعیت اعتباری كشـور و مهمتر از آن مسـائل و مشـکالت قرنطینـهای ،برای
طوالنی مدت قابـل اطمینان و برنامهریـزی نیسـت .با ایـن وجـود در ابتـدا و در كوتاه مدت با اندیشـیدن
تمهیداتی واردات آن اجتناب ناپذیر اسـت.
زراعـت چـوب و توسـعه آن در کشـور :كـه تنهـا راه اصولـی و اساسـی برای تولیـد چوب مورد نیاز و حفظ
جنگلهای ارزشـمند كشـور بهشـمار میآیـد.
*دالیل اهمیت زراعت چوب:
لزوم ارتقای سرانه مصرف چوب با توجه به روند رو به شتاب توسعه كشور (افزایش تقاضای فرآوردههای چوبی در كشور و
فاصله تا سرانه مصرف جهانی)
تولید پایدار چوب مورد نیاز كارخانجات و صنایع چوب كشور

دالیل اهمیت زراعت چوب

دستیابی به تامین پتانسیل مصرف سرانه كشور (با هدف رسیدن به خودكفایی)

وجود موانع و محدودیتهای موجود در برداشت چوب از سطح جنگلهای طبیعی كشور بدلیل اجرای طرح تنفس جنگل
در برنامه ششم و هفتم و لزوم حفظ ذخایر جنگلی
وجود مشکالت فراروی واردات چوب از نظر تاٌمین اعتبارات كافی و خطر ورود آفات و بیماریهای قرنطینهای.
لزوم جلوگیری از برداشت بی رویه و قاچاق چوب از جنگلهای طبیعی.
كمبود و نوسان قیمت ارز و عدم صرفه اقتصادی و تکنولوژیکی واردات چوب
امکان رویش سالیانه  28تا  30متر مکعب چوب در هکتار از طریق زراعت چوب در مقایسه با رویش سالیانه  5/2متر مکعب
چوب در هکتار در جنگلهای طبیعی.
اشتغالزایی در واحدهای صنعتی و جوامع محلی
توان استقرار در شرایط اقلیمی متفاوت و در اراضی كم بازده و سیلگیر.

سهولت تلفیق كشت صنوبرها با محصوالت زراعی و سهولت تکثیر آن.

* سابقه زراعت چوب در کشور

كاشت گونههای بومی صنوبر در كشور قدمت ديرينهای دارد و زارعین در كشور با روشهای كاشت آن آشنايی داشته ،در
زمینهای حاصلخیز حاشیه رودخانهها ،نهرها و همچنین اطراف خانهها و مزارع ،اقدام به كشت انبوه اين درختان نموده،
بخش قابل توجهی از نیاز به چوب خود را از اين درختان تأمین میكنند.
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گونههای خارجی اصالح نژاد شده صنوبر در ايران از حدود  40سال پیش عمدتاً در شمال كشور و به صورت پراكنده در
ديگر مناطق كشور وارد شد و البته اكالیپتوس هم در حدود اوايل قرن حاضر به ايران وارد شده است.
واگذاری اراضی  10هکتاری به برخی افراد و صنوبركاری در شمال ایران پس از ملی شدن جنگلها و مراتع در سال .1341
برگزاری اجالس بین المللی صنوبر در سال  1344شمسی در تهران و همزمان اقدام به واردات گونههای جدید صنوبر
جهت آزمایش و ترویج كاشت آن در مناطق مستعد.
توجه ویژه به توسعه سطح زیر كشت گونههای سریع الرشد چوبده با هدف كاهش فشار بر جنگلهای طبیعی و تامین
مواد اولیه چوبی از برنامه اول توسعه بعد از انقالب.
اجرای طرح طوبی با ارائه سیاستهای حمایتی مانند وامهای مدتدار و نهادههای رایگان به منظور جلب مشاركت مردم
همراه با توسعه فضای سبز و اشاعه فرهنگ درختکاری و اجرای طرحهای مشاركت مردمی در طول برنامه سوم و چهارم.
اجرای طرح توسعه زراعت چوب در قالب موافقتنامه ملی در قالب كمکهای فنی و اعتباری از سال  1384تاكنون.
* مقایسه وضعیت جنگلکاری ایران با دیگر کشورها (ترکیه)

طبق آخرين آمار ،اراضی جنگلی كشور تركیه طی  12سال اخیر با  9میلیون هکتار افزايش به  22میلیون هکتار رسید؛
يعنی از  14/8درصد مساحت جنگل نسبت به سطح كل كشور به  28درصد ارتقا پیدا كرده است .مديركل جنگلداری
كشور تركیه اظهار داشته كه «در تركیه ساالنه به طور میانگین  2۵0میلیون نهال كاشته میشود» .وی با تأكید بر اينکه
تركیه جزو نادر كشورهايی است كه میزان اراضی جنگلی خود را افزايش داده است ،اظهار داشته كه «تركیه ارزش
جنگلهای خود را میداند .با كاشت نهال بر میزان اراضی جنگلی خود میافزايد و از جنگلهای موجود در برابر خطرات
محیطی محافظت میكند» .در كشور تركیه ساالنه  20میلیون مترمکعب چوب تولید میشود (بیش از سه برابر تولید در
كشور ما) و حدود يک سوم آن تولید چوب صنوبر است .همچنین طبق توافق با وزارت آموزش تركیه از  2003میالدی
ساالنه  1۵میلیون نهال توسط دانش آموزان كاشته میشود.
اگر تحقیقات خودمان را با وضعیت تحقیقات صنوبر در كشور تركیه مقايسه كنیم .اين كشور با مساحت  778هزار
كیلومتر مربع كمتر از نصف كشور ما وسعت دارد .اراضی جنگلی تركیه  22میلیون هکتار يعنی  28درصد مساحت اين
كشور را تشکیل میدهد .سطح صنوبر كاری تركیه هم  1۵0هزار هکتار بوده و تحقیقات صنوبر آن از دهه  60میالدی و با
تأسیس مؤسسه تحقیقات صنوبر در شهر ازمیت شروع شده است .نکته قابل توجه اينکه  60هزار هکتار از صنوبر كاریهای
اين كشور با ارقام اصالح شده بومی و  90هزار هکتار ديگر با ارقام اصالح شده وارداتی يا خارجی صنوبر انجام میشود كه
از طريق نتايج فعالیتهای تحقیقاتی و توسط مؤسسه تحقیقات صنوبر تركیه ارائه شده است .تولید ساالنه چوب از اين
طريق بالغ بر  6میلیون مترمکعب است .كشوری كه از نظر جنگل مثل ما در مضیقه و بحران نیست ،با اين وجود با تمام
توان و انرژی برای تحقیقات زراعت چوب و مهمتر از آن پیاده كردن كامل نتايج تحقیقات در اجرا برنامهريزی كرده و موفق
نیز بوده است.
مقايسه جنگلكاری كشورمان با ديگر كشورها نشان دهنده وقوف و شناخت كامل آنها به ارزشهای بسیار زياد جنگلها و
نقش انکار ناپذير آن در حفظ و حراست از مسائل زيست محیطی است .متأسفانه در كشور ما اشراف و آگاهی كامل به
اهمیت زراعت چوب در حفظ جنگلها يا شايد اهمیت و ارزش خود جنگلهای طبیعی نیز برای مسئوالن مربوط هنوز
كامل مشخص نیست .چون در غیر اين صورت برنامهريزی منسجم و ايجاد تشکلی پايدار برای رفع مشکالت در اين زمینه
با داشتن كمی اراده و عزم راسخ میتواند جوابگوی رفع بسیاری از چالشهای منابع طبیعی كشورمان باشد.
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* وضعیت زراعت چوب در ایران

نتايج بررسیها و مطالعات سازمانهای اجرايی و بخش های تحقیقاتی كشور بیانگر آن است كه سطوح فعلی زراعت چوب
در كشور فقط حدود  2۵درصد اراضی مستعد و مناسب برای صنوبركاری را در بر گرفته و در حدود  7۵درصد بقیه بهكار
گرفته نشده است .در صورت برنامهريزی صحیح ،مدون ،پیگیری و نیز اتخاذ راهکارهای مناسب و علمی میتوان با استفاده
از اين توانايیها و قابلیتها ،سطوح زراعت چوب كشور را طی يک برنامه  20ساله تا  ۵00هزار هکتار و به تبع آن میزان
تولید چوب كشور را تا 12.۵میلیون مترمکعب در سال افزايش داد .در گذشته دولت به طرق مختلف از اين فعالیتها
حمايت كرده است.

بررسیها نشان میدهد كه سطح زراعت چوب در كشور تا قبل از برنامه چهارم توسعه حدود  1۵0هزار هکتار بوده كه
از اين میزان  ۵۵هزار هکتار در استانهای شمالی كشور ( ۵هزار هکتار اكالیپتوس ۵0 ،هزار هکتار صنوبر) و  9۵هزار
هکتار در استانهای خارج از شمال ( 2۵هزار هکتار اكالیپتوس 70 ،هزار هکتار صنوبر) موجود بوده است .لذا از سال 84
به بعد طرح ملی توسعه زراعت چوب در سطح كشور با انعقاد موافقتنامه ملی در قالب كمکهای فنی  -اعتباری به طور
رسمی به اجرا درآمد.
شايان ذكر است با توجه به اينکه مشاركت در بخش منابع طبیعی عبارت است از دخالت دادن مردم در فرآيند تصمیم
گیری و اجرای طرحهای توسعه و سهیم كردن آنها از منافع و مداخله آنها در ارزيابی اين گونه طرحهاست .لذا اجرای برنامه
توسعه زراعت چوب كامالً مردمی و خصوصی است ،البته پشتیبانیها و ارائه اهرمهای حمايتی و تشويقی دولتی برای
اقتصادی كردن عملیات الزامی است ،زراعت چوب از جمله فعالیتهای اجرايی در سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
میباشد كه دارای ظرفیت مشاركت پذيری باال و توان ارتقای معیشت جوامع محلی و روستايی را دارد .از طرفی برای
تقويت ظرفیت اجرايی برنامه ،مشاركت بخش صنايع چوب بهعنوان مصرف كننده اصلی چوب از اهرمهای موثر در توسعه
زراعت چوب میباشد ،به همین خاطر و با هدف افزايش بستههای حمايتی در سال  1396برای اولین بار و با مشاركت
بخش صنايع چوب اقدام به برنامهريزی و تولید نهالهای گونههای سريع الرشد چوبده در نهالستانهای تحت پوشش در
برخی استانها گرديد.

عملکرد در سال  97سطح  323۵.۵هکتار بنحویكه از اجرای طرح ملی از سال  84تا سال  97عملکرد مجموع اين
سالها  80۵86هکتار بوده است .و سال  98معادل  10600هکتار كه جمعا  91186هکتار عملکرد طرح زراعت
چوب میباشد .الزم به ذكر است كه در طرح ملی زراعت چوب برنامه ششم توسعه كشور با سطح برنامه 7۵000
هکتار برای طرح پیش بینی شده است .الزم به ذكر است قبل از سال  84مجموعا 1۵0هزار هکتار عملیات كاشت و
برداشت زراعت چوب در سراسر كشور انجام شده است.

* طرح های توسعه زراعت چوب در کشور

طرح اجرایی شامل:
 طرح مطالعات و مساحی سطح سنواتی و شناسایی و تعیین مناطق مستعد توسعه زراعت چوب شامل دو پروژه:

 پروژه مطالعات بررسی وضع موجود از نظر كمی و كیفی زراعت چوب كشور
 پروژه شناسايی و تعیین مناطق توسعه زراعت چوب در كشور
 طرح تولید نهال شامل دو زیر پروژه:
۵

 پروژه تولید قلمه استاندارد با همکاری موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 پروژه تولید نهال
 طرح عملیات توسعه زراعی :در اين طرح و پس از ابالغ اين برنامه هر استان بايد به استناد نقشههای دقیق
كاداستر و به تفکیک اراضی شخصی ،ملی و دولتی تمهیدات الزم كاشت را فراهم آورد.
* وضعیت سرمایه گذاری در زراعت چوب کشور

عالوه بر وزارت صنعت ،فعاالن صنايع چوب و تولیدكنندگان هم ذی نفعان اين طرح هستند كه میتوانند به عنوان بخش
خصوصی سرمايه گذاری كنند با توجه به افزايش قیمت چوب امروزه جاذبه زيادی برای سرمايهگذاری بخش خصوصی
وجود دارد و با برآورد انجام شده سود خالص تولید چوب در هر هکتار ساالنه حدود  80میلیون تومان برآورد میشود.
* برنامه ها و سیاستهای دولت برای توسعه زراعت چوب کشور

طبق برنامه ششم توسعه ،سطحی معادل  7۵هزار هکتار كاشت نهال در اراضی و عرصهها برای اجرای طرح
توسعه زراعت چوب پیشبینی شده است كه برای سال  99در قالب برنامه جهش تولید سطحی معادل  30هزار
هکتار از اراضی عملیات كاشت انجام خواهد شد.

* حمایت و تسهیالت دولت برای توسعه زراعت چوب در کشور

از آنجايی كه طرح ملی زراعت چوب در قالب مبادله موافقتنامه ملی از سال  1384به طور رسمی شروع به فعالیت
اجرايی خود نموده است و از جمله طرحهای اقتصادی جوان كشور محسوب میشود و اهداف بسیار متنوعی را نیز دنبال
مینمايد ،به منظور دستیابی پايدار و مستمر به اهداف لحاظ شده در اين طرح و حفظ و صیانت از جنگلهای طبیعی
كشور و توسعه سرانه فضای سبز كشور ،نیازمند حمايتهای مختلف و متنوعی در جهت تشويق كشتكاران گونههای سريع
الرشد چوبده میباشد .لذا بر اين اساس نیاز به ارائه راهکارهای تشويقی برای اين منظور بوده كه برخی از اين راهکارها به
قرار زير است:
ارائه تسهیالت ارزان بانکی در قالب اعتبارات شامل وجوه اداره شده
تأمین و تخصیص اراضی ملی مستعد جهت توسعه زراعت چوب
تأمین نهالهای رایگان ارقام اصالح شده و سریع الرشد صنوبر برای كشتکاران
ارائه خدمات فنی – كارشناسی از طرف سازمان متبوع به كشتکاران

همکاری با صندوق بیمه محصوالت كشاورزی جهت بیمه نمودن عرصههای زراعت چوب
ترغیب و تشویق صنایع چوب كشور برای ارائه تضمین خرید و تأمین چوب مورد نیاز خود از كشتکاران طرف قرارداد
ترویج فرهنگ كشت تلفیقی (اگروفارستری) در طرح برای تقویت بنیه مالی كشتکاران
حمایت از توسعه و تولید كشت ارقام اصالح شده گونههای سریع الرشد چوبده

* موانع و چالش های توسعه زراعت چوب در کشور

اين عوامل عبارتند از:
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نبود تشکل تخصصی تامین مواد سلولوزی بر پایه زراعت چوب.
كمبود برنامههای آموزشی برای فرهنگ سازی زراعت چوب در مناطق مستعدی كه سابقه زراعت چوب ندارند.
ناآشنایی كشتکاران با اصول صحیح و فنی كاشت ،داشت و برداشت منطبق با نظریههای جدید محققین.

عوامل عبارتند از:

ناكافی بودن فعالیتهای تحقیقاتی در راستای تامین نهالهای اصالح شده و ارائه الگوی مطلوب كشت.

بروز خشکسالیهای مکرر و تاثیر آن برمنابع آبی و عدم معرفی روشهای آبیاری مطلوب به كشتکاران.
ناكارآمد بودن رابطه عرضه و تقاضا و نبود ارتباط منطقی بین تولید كنندگان چوب.
وجود بازار قاچاق و كانالهای غیر رسمی تامین چوب كه باعث عدم دستیابی به آمار واقعی تولید و مصرف چوب در كشور شده است.
فقدان تنوع در ارقام و كلنهای اصالح شده و زودبازده در بین درختان صنوبر ،اكالیپتوس ،پائولونیا و كاج برای انواع اقالیم و
منابع خاكی
عدم توسعه و تکثیر مطلوب ارقام اصالح شده موجود با توجه به نیازهای روزافزون كشتکاران به این امر.
محدودیت منابع آبی در اراضی مناسب ملی جهت اجرای طرح زراعت چوب
عدم همراهی آب و فاضالب كشور برای تخصیص پساب برای زراعت چوب با آب غیر متعارف

* راهکارهای جهش تولید چوب در کشور

در طرح « 9در  »99كه  9محور اصلی سازمان در سال جاری مورد توجه و هدفگذاری قرار گرفته ،طرح ملی توسعه
زراعت چوب يکی از شاخصهای مهم آن است .سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری در راستای جهش تولید ،هدف گذاری
استحصال و تولید يک میلیون مترمکعب چوب و توسعه زراعت چوب در سطح  30هزار هکتار را در دستور كار قرار دارد.
عرصههايی كه زراعت چوب در آن انجام میشود يا ملی است و يا غیر ملی كه در بخش ملی سازمان جنگلها وظیفه دارد
عالوه بر فرهنگ سازی و تأمین نهال ،شرايط تضمین خريد چوب را برای زارعان و تولیدكنندگان چوب فراهم كند .در اين
عرصهها اولويت نخست استفاده از ظرفیت نهالستانهای موجود است كه در حال حاضر به نظر میرسد كه از حداقل
ظرفیتهای آن برای تولید نهال استفاده میشود.
 اقدامات صورت پذیرفته در این راستا:
هماهنگی با كارفرمایان صنایع چوب جهت تضمین خرید زراعت چوب و همچنین تولید نهال در قالب تفاهم نامه
مشاركتی در نهالستانهای دولتی.
مکاتبه با مدیرعامل آب و فاضالب كشور و استانداران جهت اجرای زراعت چوب با آبهای غیرمتعارف (در استانهایی كه
بارندگی كم است استفاده از رودخانههای دائمی و آبهای نامتعارف در دستور كار قرار گرفته كه در حاشیه مراكز تصفیه
فاضالبها هستند و برای توسعه چوب مناسباند).
هماهنگی با سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج كشاورزی جهت اجرای زراعت چوب در مراكز تحقیقاتی.
ابالغ موافقت نامه كمکهای فنی و اعتباری چوب در سال جاری جهت دریافت تسهیالت بانکی.
تشکیل شورای سیاستگذاری مركزی با ریاست وزیر جهاد كشاورزی و متناظر آن تشکیل شورای سیاستگذاری در
استانها با ریاست رییس سازمان جهاد كشاورزی.
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* رابطه زراعت چوب با کار آفرینی و اشتغالزایی در کشور

زراعت صنعتی چوب موجب افزايش اشتغال و تامین نیاز صنايع سلولزی استان میشود ضمن اينکه درختکاری در اراضی
ملی فاقد پوشش جنگلی نه تنها موجب صیانت از دامنه جنگلی استان میشود بلکه نیاز چوبی كارخانهها را نیز تامین میكند.
زراعت چوب امری زمان بر است كه تقريبا پنج سال پس از كشت نهال به ارزش اقتصادی میرسد و در دو سه سال اول
دو راه وجود دارد ،يکی آن كه از طريق واردات نیاز را تامین كنیم كه آن هم حساسیتهای خاص خود را دارد ،راه دوم
كشت علوفه در پای نهال كاری در سالهای اول و كسب درآمد است.
در هـر هکتـار زراعـت چـوب بـرای دو نفـر به صورت مستقیم شـغل ايجاد میشـود كـه رقـم قابـل توجهـی اسـت .در
شـرايطی كـه بیـکاری عمدهترين مشـکل كشـور اسـت و گره گشـايی از آن در رأس سیاسـتهای دولـت قـرار دارد،
میخواهیـم كاری بکنیـم كـه هـم اشـتغال و تولید ايجـاد شـود و هـم تولیـد ناخالـص داخلـی را افزايش دهـد .چوبی كه
بـا ايـن روش تولیـد میشـود ،تبديـل بـه كااليی بـا ارزش افـزوده بـاال شـده و در نتیجـه سـبب جلوگیـری از خـروج ارز
از كشـور و رونـق بازار میشـود .بـه اين مزايـا بايد منافـع درخـتکاری از نظر محیط زيسـتی (به عنـوان مثـال تلطیـف هـوا،
ترسـیب كربـن و تولید اكسـیژن) را نیـز افـزود كـه اگـر قیمت گـذاری شـود ،نتايـج بسـیار قابـل توجـه خواهـد بـود .با
توجه بـه وسـعت كشـورمان و اقلیمهای مختلفـی كـه داريـم ،بايد روی پـای خودمـان بايسـتیم و بتوانیم نیاز چوبـی خـود
را خودمـان تأمیـن كنیم .البتـه در كوتاه مدت بخشـی از چـوب الزم میتوانـد از راه واردات تأمیـن شـود ،امـا در بلندمـدت
بايـد بـه فکـر تأمیـن آن از راه زراعـت چـوب بـود .بهطـور قطـع ايـن موضـوع نیازمنـد همکاری مؤسسـه تحقیقـات
جنگلهـا و مراتع كشـور اسـت تـا نتايـج پژوهشهـای ارزشـمندی را كـه در ارتبـاط بـا شناسـايی و معرفـی گونههای سريع
الرشـد مناسـب بـرای اقلیمها و اراضـی مختلـف انجـام داده در اختیـار بخـش صنعـت قـرار دهـد.
* میزان استفاده از فن آوری و شرکت های دانش بنیان در تولید چوب

متاسفانه سابقه همکاری وجود ندارد اما اخیرا با شركت دانش بنیان گروه وستا در استان البرز هماهنگی برای
اجرای ايده نوآورانه كشت گونه میسکانتوس در اراضی بیابانی آغاز شده است.
* پیشنهادهایی برای توسعه زراعت چوب در کشور














جلب مشاركتهای مردمی برای اجرای طرحهای زراعت چوب بهويژه در اراضی شخصی با ارائه آموزشهای الزم و
فعالیتهای ترويجی ،خدمات فنی ،اعطای تسهیالت بانکی ،حمايتهای بیمهای ،معرفی كلنها و ارقام مناسب گونهها،
تضمین خريد چوب توسط صاحبان صنايع و  ...میسر و محقق میشود.
كمیسیون ملی صنوبر بايد مجددا احیا و نقش بیشتری ايفاد نمايد.
به كارگیری نیروی انسانی دانش آموخته برای تولید نهال و اجرا
معرفی و تکثیر ارقام اصالح شده از گونههای تند رشد چوبی در كشور
معرفی بازار مناسب خارجی در پیرامون كشور (كشورهای با پوشش كم)
اصالح ديدگاهها و بینشهای سیاستگذاری مبتنی بر برنامه استحصال چوب از طريق توسعه زراعت چوب
حمايت تسهیالت اعتباری و نهادهها از توسعه كشت
حمايت تسهیالت اعتباری و نهادهها از تولید نهال و قلمه
حمايت قانونی برای ضمانت خريد تولیدات و بهبود رابطه تولید كننده و بخش صنعت
حمايت قانونی از راه اندازی تشکلهای صنفی تولید چوب
مقررات و راهکارهای اجرايی تسهیالت حمل و نقل چوب آالت
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 حمايتهای فنی و اعتباری برای توسعه زراعت چوب
 تامین پساب و آب غیر متعارف در عرصه مناسب در خارج از رويشگاههای جنگلی
*جمع بندی

يکی از مهمترين و شايد بتوان گفت حیاتیترين راهکارها برای برون رفت از بحران تخريب و نابودی بیشتر جنگلهای
باقیمانده كشورمان زراعت چوب و توسعه آن بهويژه در خارج از جنگلها است .با اين اقدام میتوان در اولین مرحله با تولید
فراوان چوب و رفع حداقل نیازهای چوبی كشور فرصت كافی برای برنامهريزیهای بعدی و مقابله با ساير عوامل مخرب
داشت؛ عواملی همچون وجود دام در جنگل ،حضور جنگل نشینان ،قاچاق چوب و غیره كه هر يک در تخريب و آسیب
رساندن به موجوديت جنگلها نقش بسیار مهمی دارند .در نتیجه اين اقدام میتوان عملیات پرورشی و جنگلداری در
جنگلهای طبیعی و ارزشمند كشورمان را كه از اهمیت فراوانی برخوردارند اجرا كرد.
در خاتمـه قابـل ذكـر اسـت كـه حفـظ جنگلهـای كشـور در نخسـتین گام تنهـا از طريـق تولیـد چـوب و توسـعه
زراعـت آن در كشـور امکانپذير اسـت .توسـعه زراعت چوب در كشـور در صورتی قابـل تحقـق خواهـد بـود كه هماهنگـی
و همـکاری بیـن ارگان های مختلـف و ذيربـط اجرايـی ،تحقیقاتـی ،آموزشـی ،ترويـج ،صنايع ،بازرگانـی ،بیمـه محصـوالت
كشـاورزی و  ...بهوجـود آمده باشـد تا فعالیت هـای توسـعه زراعـت چـوب در كشـور در يک كانـال واحد و صحیـح سـوق
داده شـده و تحـت رياسـت واحد نیـز برنامهريزی شـود.
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