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 تعاليبسمه

 نکات برجسته   *

 

 ه استكردو تقاضا، كمبود چوب را تشدید های چوبی در ایران با افزایش جمعیت افزایش مصرف فرآورده. 

 شتریب یو نابود بیرفت از بحران تخربرون یراهکارها برا نترییاتیبتوان گفت ح دیو شا نیاز مهمتر یکی 

 .است هادر خارج از جنگل ژهیزراعت چوب و توسعه آن به و ،مانده كشورمان یباق یهاجنگل

 ادیز اریبس یدهنده وقوف و شناخت كامل آنها به ارزشها كشورها نشان گریكشورمان با د یكارجنگل سهیمقا 

 است. یطیمح ستیآن در حفظ و حراست از مسائل ز ریناپذ ها و نقش انکارجنگل

  یهادر قالب كمک یتوسعه زراعت چوب در سطح كشور با انعقاد موافقتنامه مل یبه بعد طرح مل 84از سال 

 به اجرا درآمد. یطور رسمهب یاعتبار - یفن

  یطرح مل یاز اجرا كهینحوهببوده است هکتار  3235.5 به میزان 1397در سال طرح زارعت چوب عملکرد 

 10600دل معانیز  1398هکتار بوده است. سال   80586 ،هاسال نیمجموع ا عملکرد 97تا سال  84از سال 

 باشد. یتار عملکرد طرح زراعت چوب مهک 91186هکتار كه جمعا 

 نییو تع ییو شناسا یسطح سنوات یمساحطرح مطالعات و های توسعه زراعت چوب در كشور شامل: طرح 

 ی می باشد.توسعه زراع اتیطرح عملو  نهال دیطرح تول، مناطق مستعد توسعه زراعت چوب

 طرح  یاجرا یها براو عرصه یهزار هکتار كاشت نهال در اراض 75معادل  یطبق برنامه ششم توسعه، سطح

هزار  30معادل  یسطح دیدر قالب برنامه جهش تول 99سال  یشده است كه برا ینیبشیتوسعه زراعت چوب پ

 كاشت انجام خواهد شد.   اتیعمل یهکتار از اراض

 هایبا ارائه آموزش یشخص یدر اراض ژهیوه زراعت چوب ب هایطرح یاجرا یبرا یمردم هایاركتجلب مش 

 ارقام و هاكلن یمعرف ،ایمهیب هایتیحما ،یبانک التیتسه یاعطا ،یخدمات فن ،یجیترو هایتیالزم و فعال

 .شودیو محقق م سریو ... م عیچوب توسط صاحبان صنا دیخر نتضمی ها،گونه مناسب
 

 و طرح مسئله *مقدمه

. اندمند شدهها به فراخور نیازهای خود از آنها بهرهها سال تکامل جوامع گیاهی شکل گرفته و انسانجنگل در پی میلیون  

برداری از اين عرصه را دچار مخاطره كرده است. جنگل در مناطق افزايش جمعیت انسانی و متنوع شدن نیازها، تعادل بهره

های توسعه پايدار و زراعت پیش به سیاست از شدت در معرض تخريب قرار گرفته است. لذا امروزه بیش بهمختلف دنیا 

برداری آن و های شمال كشور و ممنوعیت بهرهطرح توسعه پايدار زراعت چوب، صیانت از جنگل. شودچوب توجه می

 .جمله اقدامات در اين زمینه است از جنگلیحفاظت از پوشش گیاهی 

نیازهای مصرفی  .است كردههای چوبی در ايران با افزايش جمعیت و تقاضا، كمبود چوب را تشديد ايش مصرف فرآوردهافز

كشور يا بايستی از طريق واردات و يا از طريق زراعت چوب تأمین گردد. با توجه به اينکه زراعت چوب يک راهکار عملی 

منظور توسعه پايدار و استمرار تولید آنها مطالعه و بررسی  ايد بهدر تولید و تأمین چوب برای خودكفائی كشور است؛ ب

 دكترقای آای با مصاحبه ،وضعیت زراعت چوب در كشوردر همین راستا و برای تحلیل و بررسی بیشتر . بیشتر انجام پذيرد

 انجام 1كشور یزدارآبخی و مراتع ها،سازمان جنگلطرح توسعه زراعت چوب ، مدیر محترم كامران پور مقدم

 شود.می ارائه پژوهش اين در آن هایبخش كه مهمترين شده
 

                                                           
 انجام شده است.  22/90/1399 خيتاراين مصاحبه در  -1
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 در کشور ضرورت و اهمیت توسعه زراعت چوب*

 یهاگلجن شتریب یو نابود بيرفت از بحران تخربرون یراهکارها برا نتريیاتیبتوان گفت ح ديو شا نياز مهمتر یکي  

مرحله با  نیدر اول توانیاقدام م ناي با. است هادر خارج از جنگل ژهيزراعت چوب و توسعه آن به و ،مانده كشورمان یباق

امل عو ريو مقابله با سا یبعد هاییزريبرنامه یبرا یكشور فرصت كاف یچوب یازهایفراوان چوب و رفع حداقل ن دیتول

و  بيدر تخر کيكه هر  رهیقاچاق چوب و غ نان،یهمچون وجود دام در جنگل، حضور جنگل نش یمخرب داشت؛ عوامل

 یارجنگلد و یپرورش اتیعمل توانیاقدام م نيا جهیدارند. در نت یمهم اربسی نقش هاجنگل تيرساندن به موجود بیآس

 برخوردارند اجرا كرد. یفراوان تیو ارزشمند كشورمان را كه از اهم یعیطب هایدر جنگل

 ما قرار دارد:  یرو شیپ نهيكشور سه گز ازیچوب مورد ن نیتأم یهر صورت برا در

 .ستین ریكشور و مطالب ارائه شده امکانپذ هایسطح جنگل تیكه با توجه به محدود :از جنگل برداشت

 یبرا ،اینـهیكشـور و مهمتر از آن مسـائل و مشـکالت قرنط یاعتبار تیكـه با توجه به وضع :چـوب واردات

 دنیشـیوجـود در ابتـدا و در كوتاه مدت با اند ـنی. با اسـتین یـزریو برنامه نانیمدت قابـل اطم یطوالن

 .اسـت ریواردات آن اجتناب ناپذ یداتیتمه

و حفظ  ازیچوب مورد ن ـدیتول یبرا یو اساسـ یكـه تنهـا راه اصولـ :چـوب و توسـعه آن در کشـور زراعـت

 .ـدیآیشـمار مارزشـمند كشـور به یهاجنگل
 

 زراعت چوب: تیاهم لیدال*

 

 سابقه زراعت چوب در کشور * 
های كاشت آن آشنايی داشته، در ای دارد و زارعین در كشور با روشبومی صنوبر در كشور قدمت ديرينه هایگونه كاشت

م به كشت انبوه اين درختان نموده، ، اقداها و مزارعرها و همچنین اطراف خانه، نههاهای حاصلخیز حاشیه رودخانهزمین

 .كنندا از اين درختان تأمین میاز نیاز به چوب خود ربخش قابل توجهی 

ب
ت چو

ت زراع
ل اهمی

دالی

كشور و های چوبی درافزایش تقاضای فرآورده)سرانه مصرف چوب با توجه به روند رو به شتاب توسعه كشور یلزوم ارتقا
(فاصله تا سرانه مصرف جهانی

تولید پایدار چوب مورد نیاز كارخانجات و صنایع چوب كشور

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

ل های طبیعی كشور بدلیل اجرای طرح تنفس جنگهای موجود در برداشت چوب از سطح جنگلوجود موانع و محدودیت
در برنامه ششم و هفتم و لزوم حفظ ذخایر جنگلی

.ایهای قرنطینهوجود مشکالت فراروی واردات چوب از نظر تاٌمین اعتبارات كافی و خطر ورود آفات و بیماری

.های طبیعیلزوم جلوگیری از برداشت بی رویه و قاچاق چوب از جنگل

كمبود و نوسان قیمت ارز و عدم صرفه اقتصادی و تکنولوژیکی واردات چوب

متر مکعب 5/2متر مکعب چوب در هکتار از طریق زراعت چوب در مقایسه با رویش سالیانه 30تا 28امکان رویش سالیانه 
.های طبیعیچوب در هکتار در جنگل

اشتغالزایی در واحدهای صنعتی و جوامع محلی

.گیرتوان استقرار در شرایط اقلیمی متفاوت و در اراضی كم بازده و سیل

.سهولت تلفیق كشت صنوبرها با محصوالت زراعی و سهولت تکثیر آن
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سال پیش عمدتاً در شمال كشور و به صورت پراكنده در  40های خارجی اصالح نژاد شده صنوبر در ايران از حدود گونه

 اكالیپتوس هم در حدود اوايل قرن حاضر به ايران وارد شده است. ارد شد و البتهديگر مناطق كشور و
 

 .1341ها و مراتع در سال شدن جنگل یپس از مل رانیدر شمال ا یافراد و صنوبركار یبه برخ یهکتار 10 یاراض یواگذار

صنوبر  دیجد یهادر تهران و همزمان اقدام به واردات گونه یشمس 1344صنوبر در سال  یالملل نیاجالس ب یبرگزار

 كاشت آن در مناطق مستعد. جیو ترو شیجهت آزما

 نیتام و یعیطب یهاالرشد چوبده با هدف كاهش فشار بر جنگل عیسر یهاكشت گونه ریبه توسعه سطح ز ژهیتوجه و

 از برنامه اول توسعه بعد از انقالب. یچوب هیمواد اول

به منظور جلب مشاركت مردم  گانیرا یهادار و نهادهمدت یهامانند وام یتیحما یهااستیبا ارائه س یطرح طوب یاجرا

 در طول برنامه سوم و چهارم. یمشاركت مردم یهاطرح یو اجرا یسبز و اشاعه فرهنگ درختکار یهمراه با توسعه فضا

 تاكنون. 1384از سال  یو اعتبار یفن یهادر قالب كمک یطرح توسعه زراعت چوب در قالب موافقتنامه مل یاجرا
 

 (ترکیهایران با دیگر کشورها ) کاریجنگل تیوضعمقایسه  *

 د؛یهکتار رس ونیلیم 22به  شيهکتار افزا ونیلیم 9با  ریسال اخ 12 یط هیكشور ترك یجنگل یآمار، اراض نيآخر طبق  

 یجنگلدار ركليكرده است. مد دایدرصد ارتقا پ 28درصد مساحت جنگل نسبت به سطح كل كشور به  8/14از  یعني

 نکهيبر ا دیبا تأك ی. و«شودینهال كاشته م ونیلیم 2۵0 نیانگیمطور  بهالنه سا هیدر ترك»اظهار داشته كه  هیكشور ترك

ارزش  هیترك»داده است، اظهار داشته كه  شيخود را افزا یجنگل یاراض زانیاست كه م يیجزو نادر كشورها هیترك

موجود در برابر خطرات  یهاو از جنگل ديافزایخود م یجنگل یاراض زانی. با كاشت نهال بر مداندیخود را م یهاجنگل

 در دیاز سه برابر تول شیب) شودیم دیمترمکعب چوب تول ونیلیم 20النه سا هی. در كشور ترك«كندیمحافظت م یطیمح

 یدالیم 2003از  هیطبق توافق با وزارت آموزش ترك نیچوب صنوبر است. همچن دیآن تول سوم کيو حدود  (كشور ما

 .شودینهال توسط دانش آموزان كاشته م ونیلیم 1۵نه السا

هزار  778كشور با مساحت  ني. امیكن سهيمقا هیصنوبر در كشور ترك قاتیتحق تیخودمان را با وضع قاتیتحق اگر   

 نيدرصد مساحت ا 28 یعنيهکتار  ونیلیم 22 هیترك یجنگل یمربع كمتر از نصف كشور ما وسعت دارد. اراض لومتریك

و با  یدالیم 60صنوبر آن از دهه  قاتیبوده و تحق ارهزار هکت 1۵0هم  هیترك یكار . سطح صنوبردهدیم لیكشور را تشک

 یهایكار هزار هکتار از صنوبر 60 نکهيشروع شده است. نکته قابل توجه ا تیصنوبر در شهر ازم قاتیمؤسسه تحق سیتأس

شود كه یصنوبر انجام م یخارج اي یح شده وارداتالبا ارقام اص گريهزار هکتار د 90 و یشده بومح الكشور با ارقام اص نيا

 نيوب از اساالنه چ دیتول. ارائه شده است هیصنوبر ترك قاتیو توسط مؤسسه تحق یقاتیتحق یهاتیفعال جينتا قياز طر

ام وجود با تم نيبا ا ست،یو بحران ن قهیكه از نظر جنگل مثل ما در مض یاست. كشور مترمکعب ونیلیم 6بالغ بر  قيطر

فق كرده و مو یزيردر اجرا برنامه قاتیتحق جيكردن كامل نتا ادهیزراعت چوب و مهمتر از آن پ قاتیتحق یبرا یتوان و انرژ

 بوده است. زین

ها و جنگل اديز اریبس یهاكامل آنها به ارزشدهنده وقوف و شناخت  كشورها نشان گريكشورمان با د یكارجنگل سهيمقا

 كامل به یاست. متأسفانه در كشور ما اشراف و آگاه یطیمح ستيآن در حفظ و حراست از مسائل ز ريناپذ نقش انکار

ن مربوط هنوز المسئو یبرا زین یعیطب یهاجنگل دو ارزش خو تیاهم ديشا ايها زراعت چوب در حفظ جنگل تیاهم

 نهیزم نيت در االرفع مشک یبرا داريپا یتشکل جاديمنسجم و ا یزيرصورت برنامه نيا ری. چون در غستیمشخص ن لكام

 كشورمان باشد. یعیمنابع طب یهااز چالش یاریرفع بس یگوجواب تواندیاراده و عزم راسخ م یبا داشتن كم
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 وضعیت زراعت چوب در ایران  *

های تحقیقاتی كشور بیانگر آن است كه سطوح فعلی زراعت چوب و بخش یياجراهای ها و مطالعات سازمانبررسی نتايج

كار به هیدرصد بق 7۵كاری را در بر گرفته و در حدود درصد اراضی مستعد و مناسب برای صنوبر 2۵در كشور فقط حدود 

فاده توان با استو علمی می اتخاذ راهکارهای مناسب زیو ن یگیرريزی صحیح، مدون، پیگرفته نشده است. در صورت برنامه

هزار هکتار و به تبع آن میزان  ۵00ساله تا  20ها، سطوح زراعت چوب كشور را طی يک برنامه و قابلیت هایياز اين توانا

ها گذشته دولت به طرق مختلف از اين فعالیت در مترمکعب در سال افزايش داد. ونیلیم12.۵تولید چوب كشور را تا 

 .است كردهحمايت 

هزار هکتار بوده كه  1۵0تا قبل از برنامه چهارم توسعه حدود  دهد كه سطح  زراعت چوب در كشوریها نشان میبررس

هزار  9۵( و وبرهزار هکتار صن ۵0هزار هکتار اكالیپتوس،  ۵های شمالی كشور )هزار هکتار در استان ۵۵ين میزان از ا

 84هزار هکتار صنوبر( موجود بوده است. لذا از سال  70هکتار اكالیپتوس، هزار  2۵های خارج از شمال )هکتار در استان

طور ه ب یاعتبار - یفن یهادر قالب كمک یتوسعه زراعت چوب در سطح كشور با انعقاد موافقتنامه مل یبه بعد طرح مل

 به اجرا درآمد. یرسم
 

میمتص نديعبارت است از دخالت دادن مردم در فرآ یعیمشاركت در بخش منابع طب نکهيذكر است با توجه به ا انيشا   

 برنامه یهاست. لذا اجراگونه طرح نيا یابيآنها از منافع و مداخله آنها در ارزكردن  میتوسعه و سه یهاطرح یو اجرا یریگ

 یبرا یدولت یقيو تشو یتيحما یهاها و ارائه اهرمیبانیاست، البته پشت یو خصوص یتوسعه زراعت چوب كامالً مردم

 یزداریها، مراتع و آبخدر سازمان جنگل یياجرا یهاتیزراعت چوب از جمله فعال ست،ا یالزام اتین عملكرد یاقتصاد

 یبرا یطرف ازرا دارد.  يیو روستا یجوامع محل شتیمع یباال و توان ارتقا یريمشاركت پذ تیظرف یباشد كه دارایم

ه موثر در توسع یهاچوب از اهرم یعنوان مصرف كننده اصلهچوب ب عيبرنامه، مشاركت بخش صنا یياجرا تیظرف تيتقو

بار و با مشاركت  نیاول یبرا 1396در سال  یتيحما یهابسته شيخاطر و با هدف افزا نیباشد، به همیزراعت چوب م

تحت پوشش در  یهاالرشد چوبده در نهالستان عيسر یهاگونه یهانهال دیو تول یزيرچوب اقدام به برنامه عيبخش صنا

 .ديها گرداستان یبرخ

 

 نيعملکرد مجموع ا 97تا سال  84از سال  یطرح مل یاز اجرا كهیهکتار بنحو 323۵.۵سطح  97عملکرد در سال 

هکتار عملکرد طرح زراعت  91186كه جمعا  هکتار 10600معادل  98است. و سال هکتار بوده   80۵86ها سال

 7۵000برنامه ششم توسعه كشور با سطح برنامه  زراعت چوب یالزم به ذكر است كه در طرح ملباشد. یچوب م

 كاشت و اتیهزار هکتار عمل1۵0مجموعا  84الزم به ذكر است قبل از سال  شده است. ینیب شیطرح پ یهکتار برا

 .تانجام شده اس كشور برداشت زراعت چوب در سراسر

 
 

 زراعت چوب در کشور توسعه طرح های  *

 شامل: ییاجرا طرح

 مناطق مستعد توسعه زراعت چوب شامل دو پروژه:    نییو تع ییو شناسا یسطح سنوات یطرح مطالعات و مساح 

 زراعت چوب كشور یفیو ك یوضع موجود از نظر كم یبررس پروژه مطالعات 

 مناطق توسعه زراعت چوب در كشور نییو تع يیپروژه شناسا 

 پروژه رینهال شامل دو ز دیطرح تول: 
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 ها و مراتعجنگل قاتیموسسه تحق یقلمه استاندارد با همکار دیپروژه تول 

 نهال دیپروژه تول 

 قیدق یهابه استناد نقشه ديبرنامه هر استان با نيطرح و پس از ابالغ ا نيا در :یتوسعه زراع اتیطرح عمل 

 الزم كاشت را فراهم آورد. داتیتمه یو دولت یمل ،یشخص یاراض کیكاداستر و به تفک

 وضعیت سرمایه گذاری در زراعت چوب کشور  *

به عنوان بخش  توانندیطرح هستند كه م نينفعان ا یكنندگان هم ذدیچوب و تول عيفعاالن صنا بر وزارت صنعت، عالوه

 یبخش خصوص یگذارهيسرما یبرا یاديچوب امروزه جاذبه ز متیق شيبا توجه به افزا كنند یگذار هيسرما یخصوص

 .شودیتومان برآورد م ونیلیم 80ساالنه حدود  هکتارهر  رچوب د دیوجود دارد و با برآورد انجام شده سود خالص تول
 

 های دولت برای توسعه زراعت چوب کشور برنامه ها و سیاست *
 

طرح  یاجرا یها براو عرصه یهزار هکتار كاشت نهال در اراض 7۵معادل  یسطح برنامه ششم توسعه، طبق

هزار  30معادل  یسطح دیدر قالب برنامه جهش تول 99سال  یشده است كه برا ینیبشیتوسعه زراعت چوب پ

 كاشت انجام خواهد شد. اتیعمل یهکتار از اراض

 
 

 حمایت و تسهیالت دولت برای توسعه زراعت چوب در کشور  *

 تیشروع به فعال یبه طور رسم 1384از سال  یزراعت چوب در قالب مبادله موافقتنامه مل یكه طرح مل يیآنجا از   

دنبال  زیرا ن یمتنوع اریشود و اهداف بسیجوان كشور محسوب م یاقتصاد یهاخود نموده است و از جمله طرح يیاجرا

 یعیطب یهااز جنگل انتیطرح و حفظ و ص نيشده در ا حاظو مستمر به اهداف ل داريپا یابیبه منظور دست د،ينمایم

 عيسر یاهكاران گونهكشت قيدر جهت تشو یمختلف و متنوع یهاتيحما ازمندین سبز كشور، یكشور و توسعه سرانه فضا

ها به رن راهکاياز ا یمنظور بوده كه برخ نيا یبرا یقيتشو یهابه ارائه راهکار ازیاساس ن نيلذا بر ا .باشدیالرشد چوبده م

 :   زير استقرار 

 
 

 زراعت چوب در کشور موانع و چالش های توسعه  *

 اين عوامل عبارتند از: 

ارائه تسهیالت ارزان بانکی در قالب اعتبارات شامل وجوه اداره شده 

تأمین و تخصیص اراضی ملی مستعد جهت توسعه زراعت چوب

های رایگان ارقام اصالح شده و سریع الرشد صنوبر برای كشتکارانتأمین نهال

كارشناسی از طرف سازمان متبوع به كشتکاران–ارائه خدمات فنی 

های زراعت چوبهمکاری با صندوق بیمه محصوالت كشاورزی جهت بیمه نمودن عرصه

ترغیب و تشویق صنایع چوب كشور برای ارائه تضمین خرید و تأمین چوب مورد نیاز خود از كشتکاران طرف قرارداد

در طرح برای تقویت بنیه مالی كشتکاران( اگروفارستری)ترویج فرهنگ كشت تلفیقی 

های سریع الرشد چوبدهحمایت از توسعه و تولید كشت ارقام اصالح شده گونه
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 چوب در کشور راهکارهای جهش تولید * 
توسعه  یقرار گرفته، طرح مل یگذارمورد توجه و هدف یسازمان در سال جار یمحور اصل 9كه « 99در  9»طرح  در   

 یهدف گذار د،یجهش تول یدر راستا یزداریها، مراتع و آبخمهم آن است. سازمان جنگل یهااز شاخص یکيزراعت چوب 

هزار هکتار را در دستور كار قرار دارد.  30در سطح  بمترمکعب چوب و توسعه زراعت چو ونیلیم کي دیاستحصال و تول

دارد  فهیها وظسازمان جنگل یكه در بخش مل یمل ریغ اياست و  یمل اي شودیكه زراعت چوب در آن انجام م يیهاعرصه

 نيا رد چوب فراهم كند. دكنندگانیزارعان و تول یچوب را برا ديخر نیتضم طيرانهال، ش نیو تأم یعالوه بر فرهنگ ساز

كه از حداقل  رسدیموجود است كه در حال حاضر به نظر م یهانهالستان تینخست استفاده از ظرف تيها اولوعرصه

 .شودینهال استفاده م دیتول یآن برا یهاتیظرف

 راستا: نیدر ا رفتهیصورت پذ اقدامات 

نهال در قالب تفاهم نامه  دیتول نیزراعت چوب و همچن دیخر نیچوب جهت تضم عیصنا انیبا كارفرما یهماهنگ

 .یدولت یهادر نهالستان یمشاركت

كه  ییها)در استان رمتعارفیغ یهازراعت چوب با آب یآب و فاضالب كشور و استانداران جهت اجرا رعاملیمکاتبه با مد

 هیمراكز تصف هینامتعارف در دستور كار قرار گرفته كه در حاش یهاو آب یدائم یهاكم است استفاده از رودخانه یبارندگ

 اند.(بتوسعه چوب مناس یها هستند و برافاضالب

 .یقاتیزراعت چوب در مراكز تحق یجهت اجرا یكشاورز جیو آموزش و ترو قاتیبا سازمان تحق یهماهنگ

 .یبانک التیتسه افتیجهت در یچوب در سال جار یو اعتبار یفن یهانامه كمکابالغ موافقت 

در  یاستگذاریس یشورا لیو متناظر آن تشک یجهاد كشاورز ریوز استیبا ر یمركز یاستگذاریس یشورا لیتشک

 ی.سازمان جهاد كشاورز سییر استیها با راستان
 

ل عبارتند از
عوام

:

.  نبود تشکل تخصصی تامین مواد سلولوزی بر پایه زراعت چوب

.سازی زراعت چوب در مناطق مستعدی كه سابقه زراعت چوب ندارندهای آموزشی برای فرهنگكمبود برنامه

.های جدید محققینناآشنایی كشتکاران با اصول صحیح و فنی كاشت، داشت و برداشت منطبق با نظریه

.های اصالح شده و ارائه الگوی مطلوب كشتهای تحقیقاتی در راستای تامین نهالناكافی بودن فعالیت

.  های آبیاری مطلوب به كشتکارانهای مکرر و تاثیر آن برمنابع آبی و عدم معرفی روشبروز خشکسالی

.ناكارآمد بودن رابطه عرضه و تقاضا و نبود ارتباط منطقی بین تولید كنندگان چوب

.استهای غیر رسمی تامین چوب كه باعث عدم دستیابی به آمار واقعی تولید و مصرف چوب در كشور شدهوجود بازار قاچاق و كانال

اقالیم و های اصالح شده و زودبازده در بین درختان صنوبر، اكالیپتوس، پائولونیا و كاج برای انواعفقدان تنوع در ارقام و كلن
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
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 در کشور  زاییرابطه زراعت چوب با کار آفرینی و اشتغال *

 یراضدر ا یدرختکار نکهيشود ضمن ایاستان م یسلولز عيصنا ازین نیاشتغال و تام شيچوب موجب افزا یصنعت زراعت   

 كند. یم نیامت زیها را نكارخانه یچوب ازیشود بلکه نیاستان م یاز دامنه جنگل انتینه تنها موجب ص یفاقد پوشش جنگل یمل

رسد و در دو سه سال اول یم یپنج سال پس از كشت نهال به ارزش اقتصاد بايزمان بر است كه تقر یچوب امر زراعت

خاص خود را دارد، راه دوم  یهاتیكه آن هم حساس میكن نیرا تام ازیواردات ن قيآن كه از طر یکيدو راه وجود دارد، 

 اول و كسب درآمد است. یهادر سال ینهال كار یكشت علوفه در پا

اسـت. در  یكـه رقـم قابـل توجهـ شـودیم جاديشـغل ا میدو نفـر به صورت مستق یهـر هکتـار زراعـت چـوب بـرا در

دولـت قـرار دارد،  یهااسـتیاز آن در رأس س يیمشـکل كشـور اسـت و گره گشـا نيترعمده یـکاریكـه ب یطيشـرا

ه ك یدهـد. چوب شيرا افزا یناخالـص داخلـ ـدیشـود و هـم تول جـاديا دیكـه هـم اشـتغال و تول ـمیبکن یكار ـمیخواهیم

ج ارز از خـرو یـریسـبب جلوگ جـهینت بـا ارزش افـزوده بـاال شـده و در يیبـه كاال ـليتبد شـود،یم ـدیروش تول ـنيبـا ا

هـوا،  ـفی)به عنـوان مثـال تلط یسـتيز طیاز نظر مح یمنافـع درخـتکار ديبا ـايمزا ني. بـه اشـودیاز كشـور و رونـق بازار م

. با قابـل توجـه خواهـد بـود اریبسـ ـجيشـود، نتا یگـذار متیافـزود كـه اگـر ق ـزیرا ن (ژنیاكسـ دیكربـن و تول بیترسـ

خـود  یـچوب ازین میو بتوان میسـتيخودمـان با یپـا یرو ديبا ـم،يكـه دار یمختلفـ یهامیتوجه بـه وسـعت كشـورمان و اقل

شـود، امـا در بلندمـدت  ـنیاز راه واردات تأم توانـدیزم مالاز چـوب  ی. البتـه در كوتاه مدت بخشـمیكن ـنیخودمـان تأم ار

 قـاتیمؤسسـه تحق یهمکار ازمنـدیموضـوع ن ـنيطـور قطـع اآن از راه زراعـت چـوب بـود. به ـنیبـه فکـر تأم ـديبا

 عيرس یهاگونه یو معرفـ يیرا كـه در ارتبـاط بـا شناسـا یارزشـمند یهـاـج پژوهشيكشـور اسـت تـا نتاهـا و مراتع جنگل

 بخـش صنعـت قـرار دهـد. ـاریمختلـف انجـام داده در اخت یها و اراضـمیاقل یالرشـد مناسـب بـرا
 

 چوب دیدر تول انیدانش بن یو شرکت ها یاستفاده از فن آور زانیم* 
 

 یراب یگروه وستا در استان البرز هماهنگ انیبا شركت دانش بن رایوجود ندارد اما اخ یسابقه همکار متاسفانه

 آغاز شده است. یابانیب یدر اراض سکانتوسینوآورانه كشت گونه م دهيا یاجرا
 

 برای توسعه زراعت چوب در کشور  هاییپیشنهاد *

 الزم و  یهابا ارائه آموزش یشخص یدر اراض ژهيوهزراعت چوب ب یهاطرح یاجرا یبرا یمردم یهاجلب مشاركت

، اهها و ارقام مناسب گونهكلن یمعرف ،یامهیب یهاتيحما ،یبانک التیتسه ی، اعطایخدمات فن ،یجيترو یهاتیفعال

 شود.میسر و محقق میو ...  عيچوب توسط صاحبان صنا ديخر نیتضم

 دينما فاديا یشتریو نقش ب ایمجددا اح ديصنوبر با یمل ونیسیكم . 

 نهال و اجرا  دیتول یدانش آموخته برا یانسان یروین یریكارگه ب 

 های تند رشد چوبی در كشور و تکثیر ارقام اصالح شده از گونه یمعرف 

 با پوشش كم( ی)كشورها كشور رامونیدر پ یبازار مناسب خارج یمعرف 

 مبتنی بر برنامه استحصال چوب از طريق توسعه زراعت چوب  یسیاستگذار یهاها و بینشاصالح ديدگاه 

 ها از توسعه كشتو نهاده یاعتبار التیتسه تيحما 

 نهال و قلمه دیها از تولو نهاده یاعتبار التیتسه تيحما 

 كننده و بخش صنعت دیو بهبود رابطه تول داتیتول ديضمانت خر یبرا یقانون تيحما 

 بچو دیتول یصنف یهاتشکل یاز راه انداز یقانون تيحما 

 حمل و نقل چوب آالت التیتسه يیاجرا یمقررات و راهکارها 
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 توسعه زراعت چوب یبرا یو اعتبار یفن یهاتيحما 

 یجنگل یهاشگاهيمتعارف در عرصه مناسب در خارج از رو ریپساب و آب غ نیتام 
 

 

 جمع بندی *

ای هرفت از بحران تخريب و نابودی بیشتر جنگل ترين راهکارها برای برونيکی از مهمترين و شايد بتوان گفت حیاتی 

توان در اولین مرحله با تولید ها است. با اين اقدام میجنگلويژه در خارج از باقیمانده كشورمان زراعت چوب و توسعه آن به

های بعدی و مقابله با ساير عوامل مخرب ريزیفراوان چوب و رفع حداقل نیازهای چوبی كشور فرصت كافی برای برنامه

سیب نشینان، قاچاق چوب و غیره كه هر يک در تخريب و آداشت؛ عواملی همچون وجود دام در جنگل، حضور جنگل

توان عملیات پرورشی و جنگلداری در ها نقش بسیار مهمی دارند. در نتیجه اين اقدام میرساندن به موجوديت جنگل

 . های طبیعی و ارزشمند كشورمان را كه از اهمیت فراوانی برخوردارند اجرا كردجنگل

ا از طريـق تولیـد چـوب و توسـعه هـای كشـور در نخسـتین گام تنهـدر خاتمـه قابـل ذكـر اسـت كـه حفـظ جنگل 

زراعـت آن در كشـور امکانپذير اسـت. توسـعه زراعت چوب در كشـور در صورتی قابـل تحقـق خواهـد بـود كه هماهنگـی 

ت الهای مختلـف و ذيربـط اجرايـی، تحقیقاتـی، آموزشـی، ترويـج، صنايع، بازرگانـی، بیمـه محصـوو همـکاری بیـن ارگان

هـای توسـعه زراعـت چـوب در كشـور در يک كانـال واحد و صحیـح سـوق وجـود آمده باشـد تا فعالیت... به ی وكشـاورز

  .ريزی شـودداده شـده و تحـت رياسـت واحد نیـز برنامه
 

 
 

  


