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 خالصه

محصوالت غیرچوبی جنگل نقش مهمی در اقتصاد خانوار و در سطح وسیعتر در اقتصاد ملی به طور مستقیم و         

 باشد.میایجاد اشتغال و درآمد یرچوبی جنگلی در محصوالت غ اهمیتبررسی هدف از این مطالعه، نمایند. غیرمستقیم ایفا می

، آسیا با جهان در رده اول، هزار دالر 1104011 ،، اروپا با بیشترین میزان برداشت5002که در سال نشان داد  بررسی نتایج این

هزار  221مدی معادل با درآدارد. ایران  قرارهزار دالر در رده ششم  11210هزار دالر در رده دوم و اقیانوسیه با  1111110

در ایران . به خود اختصاص داده استدرصد از تجارت در جهان را  015/0درصد از میزان تجارت در آسیا و  015/0حدود ، دالر

ها در میزان اشتغال در کل بخشدهد. درصد از درآمد حاصل از محصوالت غیرچوبی را تشکیل می 1/11نیز، مواد استخراجی 

رسد. به طور کلی میزان اشتغال در جهان دارای روند ثابتی در بخش جنگلداری هزار نفر سال می 101به در ایران  5000سال 

باشد. عالوه بر آسیا و اروپا که دارای روند کاهشی بودند سایر مناطق یا دارای روند نسبتًا ثابت مانند اقیانوسیه یا دارای روند می

ولی آمریکای جنوبی و آفریقا دارای روند افزایشی باالیی در میزان و مرکزی بودند ان، امریکای شمالی نسبی افزایش مانند ایر

توان با باشد، ولی میاگرچه پایین بودن این میزان با توجه به پوشش کم جنگل در ایران قابل توجیه می اشتغال بوده است.

ش افزوده و بازاریابی مناسب این محصوالت، در جهت افزایش ارز ،های صحیح و به موقع، فرآوری بهتر و بیشترانجام برداشت

 حاصل از این بخش، گام های موثری را برداشت. و اشتغال جهت افزایش درآمد 

 

 : ایران، تجارت، جنگلداری، مواد استخراجیکلمات کلیدی

 
 

 مقدمه .1
 

به ، (Non-Wood Forest Products) چوبی جنگلمحصوالت غیربر اساس تعریف سازمان خوار و بار جهانی )فائو(، 

 .[2] گردداطالق می، همانند خدمات بدست آمده از جنگلها و دیگر کاربریهای مشابه یچوبغیرولی با منشا بیولوژیکی  یکاالهای

بیش  ،منشا حیوانی و گیاهیهر دو جنگل با  غیرچوبیمحصوالت  کمی و اقتصادی ارزیابی محصوالت، این تعریف این گروه از با

های توسعه مناطق روستایی و نیز مدیریت از شاخص یبه عنوان یکاین گروه از محصوالت، . گردیده استیر پذپیش امکان زا

اقتصادی، مستقیم و غیر مستقیم تاثیرات امروزه، . مورد توجه سیاست گذاران این بخش قرار دارد پایدار جنگلها بیش از پیش
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غیرچوبی جنگل محصوالت و  . تولید چوباست قرار گرفته ورد توجهبیش از هر زمان دیگر م ،جنگلها محیط زیستیاجتماعی و 

خیلی  و شامل سه گروه عمدهمحصوالت غیرچوبی کاربران . [5] دهندجنگلها را تشکیل می مستقیماقتصادی بخشی از اثرات 

و تاجران و کنندگان شهری )گروهی کوچکتر ولی با رشد سریعتر( جمعیت روستایی )بزرگترین گروه(، مصرفشامل مهم 

 ،به عنوان غذا، علوفه، دارو جنگل غیرچوبیمحصوالت معموالً از  ییافراد روستا [.2] باشدکنندگان این محصوالت میفرآوری

-های کشاورزی مانند ابزار و آالت کشاورزی استفاده میجاروها و یا نهادهها، قاشقها، های خانگی، زیراندازهای خواب، بالشسبد

-تواند خیلی مهم باشد و حتی یک مبنایی برای نقشمیجنگل  غیرچوبیمحصوالت ی نامحسوس و غیراقتصادی هانقشنمایند. 

مناطقی را به عنوان نواحی مقدس که تحت کنترل شدید یا ممنوع  ،جوامعو  هادر بعضی فرهنگ های اقتصادی فراهم کند

در به طور مستقیم و غیر مستقیم ین محصوالت نقش مهمی توان گفت که ابنابراین می .[1] دارندالبرداشت هستند، نگه می

در ایران، مطالعات کمی به تعیین ارزش اقتصادی محصوالت . کنندایفا می لیماقتصاد خانوار و در سطح وسیعتر در اقتصاد 

به  این مطالعههدف  از اینرو،بررسی نشده است.  جایگاه آنها در منطقه و جهان ظاهراًو پرداخته است  های ایرانغیرچوبی جنگل

 .پردازدجهان میقاره آسیا و  آن درمحصوالت غیرچوبی جنگلهای ایران و جایگاه و اشتغال ناشی از  بررسی ارزش اقتصادی

 
 

  مواد و روشها .2

 

 از نظر نوع تحقیق، کاربردی و تحلیلی است.ای و کتابخانه به لحاظ نحوه جمع آوری اطالعات، تحقیق حاضر     

      

 چوبی در ايران پايگاه داده محصوالت غیر ساخت .2.1

 

جنگلی و مرتعی  غیرچوبیسازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، همه ساله آمار برداشت، اشتغال و قیمت محصوالت       

در  .[2] نمایدشوند، به تفکیک استانها جمع آوری میحهای بهره برداری و به صورت قانونی برداشت میررا که در چارچوب ط

 شود. نهایت، آمار کشوری از طریق سازمان ذیربط به سازمان خوار و بار جهانی ارائه می

 

  و اشتغال( ارزش برداشت ساالنه )غیر چوبی ی محصوالت دشاخص های اقتصا .2.2

 ارزش برداشت ساالنه 

 

ریق سازمانهای مربوطه مشخص شده و سال یکبار از ط پنج، هر )طرحهای بهره برداری( میزان درآمد ناشی از برداشت قانونی    

  . [0-2] شودبه سازمان خوار و بار جهانی اعالم می( مرجع ملی مربوط به منابع طبیعیاز طریق مراجع مربوطه )

   

 شتغالا 

 

در این  .دنمایمیایجاد  مستقیم اشتغالانواعی از  جنگل غیرچوبیمحصوالت  ، فرآوری، بازاریابی و بازاررسانیبرداریبهره        

 نیز های کلی جنگلداری(های مربوط به جنگلداری )تولید اولیه کاالها، فراهم کردن خدمات و فعالیتدر فعالیتاشتغال  ،مطالعه
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شود. تولید اولیه کاالها، اشتغال در فعالیت های مرتبط با تولید اولیه کاالها نظیر استفاده از چوبهای صنعتی، هیزم و بررسی می

این آمار تعداد افرادی را گیرد. نیز در این دسته قرار می غیرچوبیاشتغال محصوالت  کهشود را شامل می رچوبیغیمحصوالت 

-به دلیل عدم دسترسی به داده نماید.به بهره برداری و مدیریت جنگلها اشتغال دارند، مشخص می که بصورت ساالنه و مستقیماً

  . [0-2] استفاده شد 5000و  1110ی ها، داده5002های مربوط به اشتغال در سال 

 

 

   و بحث نتايج .3

 غیرچوبیجايگاه جهانی و منطقه ای ايران در تجارت محصوالت  .3.1

 ساالنه  ارزش برداشت
در دوره های مختلف در جهان و درصد تغییرات آن آورده شده است.  غیرچوبی، ارزش برداشت محصوالت 1در جدول           

در میزان برداشت و  یولی در قاره اروپا با روند افزایش ی داشته،روند ثابتان برداشت این محصوالت میزدر تمامی این مناطق، 

تواند نداشتن توجه باشد. دلیل این امر میروبه رو می یکشور ایران نیز با روند معکوس قاره اروپا یعنی روند کاهشی قابل توجه

ت کافی در زمینه ارزشگذاری و تعیین نقش این محصوالت در اقتصاد ملی و نبود تحقیقا کافی به پتانسیل واقعی این محصوالت،

شناسایی ، غیر چوبیطرح های بهره برداری از محصوالت مدیریت این منابع )ای جامع برای سازماندهی و هعدم برنامه

طرحهای بهره برداری جنگلی که توسط  غیرچوبیتعداد محصوالت  ننیباشد و همچ وری، بازاریابی(آ، فرغیرچوبیمحصوالت 

توان گفت محصوالت غیرچوبی زیادی در جنگلها و باشد و میشود نسبت به میزان موجود خیلی کم میتهیه شده، برداشت می

توان با اجرای طرحهای بهره برداری، از یک طرف از پتانسیل بالقوه لذا می .گیردبرداری قرار نمیمراتع وجود دارد که مورد بهره

 ت استفاده کامل نمود و از طرف دیگر در اقتصاد خانوارها تاثیر مببتی گذاشت.این محصوال

 1111110هزار دالر( در رده اول، آسیا با  1104011)ساالنه  برداشتدر بین تمامی قاره ها، اروپا با بیشترین میزان           

هزار دالر از  221خر این تقسیم بندی وجود دارد. ایران هزار دالر در رده ششم و آ 11210هزار دالر در رده دوم و اقیانوسیه با 

به  ،شودرا شامل میاز تجارت در جهان  درصد 015/0و در آسیا  تجارتدرصد از میزان  015/0این میزان برداشت را که حدود 

آمد باالیی از محل برداشت باشد ولی دارای درتر میها پیشرفتهاره اروپا نسبت به بیشتر قارهق در حالیکه دهد.خود اختصاص می

و سایر  که در این قاره از گیاهان تزیینی مبل درخت نوئلتوان این گونه بیان نمود را میدلیل این امر باشد این محصوالت می

-اهمیت زیادی داده می ی دارای این کاربردهاشود و به گونهاستفاده زیادی می به دلیل ارزشهای زیاد فرهنگی، گیاهان تزیینی

وری کننده این محصوالت، بیشتر این محصوالت را از کشورهای خارجی با آصنایع فر مجهز بودن بهشود و همچنین با توجه به 

بیشتر روی این محصوالت، ارزش افزوده این محصوالت را باال برده و با  مناسب و وریهایآقیمت پایینی وارد نموده و با انجام فر

  کنند.دیگر و حتی به کشورهای صادر کننده مواد اولیه این محصوالت صادر می قیمت های خیلی باال به کشورهای
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 (***در دوره های مختلف در جهان و درصد تغییرات آن )هزار دالر امريکا غیرچوبی: ارزش برداشت محصوالت 1 جدول

 منطقه

 درصد تغییرات سال

1110 5000 5002 
نسبت به  5000سال 

1110 

بت به نس 5002سال 

5000 

 1/151 2/12 111111 154421 141511 آفریقا

 21 114 1111110 1112411 1121125 آسیا

 1/115 5/104 1104011 1000110 1212111 اروپا

امریکای شمالی و 

 مرکزی
41115 101014 11012 4/551 1/00 

 0/41 1/552 11210 45041 11111 اقیانوسیه

 5/14 2251 111510 514101 451025 امریکای جنوبی

 41 4/10 221 1141 11001  ایران

 1/11 2/150 4150441 0102201 4152101 جهان

ایران نسبت به  سهم

  )درصد(سیا آ
20/0 014/0 015/0 - - 

ایران نسبت به  سهم

  )درصد(جهان 
51/0 011/0 015/0 - - 

 . باشدمیریال  1100معادل  5002ریال، و در سال  1000، 5000ریال، در سال  100، 1110معادل ریالی دالر در سال *** 

تولیدات  سایربیانگر این است که انواع مواد غذایی، مواد استخراجی، گیاهان تزیینی،  5نتایج حاصل از طبقه بندی جدول        

شود. در یکی از طبقه تجارت می های مختلف و کشورهای مختلف استفاده ود در قارهموا سایرو  ناشی از شکار گیاهی، گوشت

باشد و دارای اختالف زیادی با میزان توجه می بکه میزان درآمد از این بخش خیلی جالجنگل  غیرچوبیمحصوالت بندیهای 

هان تزیینی در قاره اروپا نسبت به بقیه قسمت باشد، میزان خرید و فروش گیادرآمد از این زیر بخش نسبت به سایر قاره ها می

در سال  کل برداشتارزش رسیده است.  5002هزار دالر در سال  144002باشد و این میزان به میخیلی بیشتر های جهان 

درصد(  11/11) درصد 100هزار دالر می باشد که اروپا نزدیک به  144141در کل دنیا در بخش گیاهان تزیینی حدود  5002

قاره آسیا در بخش مربوط به گیاهان تزیینی دارای میزان درآمد پایینی بوده و رآمد را به خود اختصاص داده است. ین میزان دا

میزان درآمد باالیی دارد به طوریکه این قاره را در جهان نسبت به سایر قاره ها، در رده اول قرار  ،در مقابل در مواد استخراجی

بیشترین  در ایران نیز، ولی باشدگرچه میزان درآمد ایران از محل برداشت محصوالت غیرچوبی کم میاداده است و به تبع آن، 

 برداشت از محلایران درصد از میزان درآمد  1/11باشد که هزار دالر می 241 برابر با  و مربوط به مواد استخراجی ،میزان درآمد

درخت  شیره ها و موادی که با برش قسمت هایی از) واد استخراجیاز م .شودرا شامل می 5002در سال  غیرچوبیمحصوالت 

توان به شیره سقز، گز انگبین، زدو و غیره اشاره کرد که دارای ارزش باالیی بوده ولی به دلیل نبود صنایع می .[4] آیدبدست می

ی صادر شده و دوباره با انجام وری کننده این محصوالت و نبود بازار فروش مناسب با قیمت پایینی به کشورهای خارجآفر

و به کشورهای مصرف کننده صادر افزایش داده چند برابر ارزش اولیه این محصوالت  به ارزش این محصوالت را ،وریهاییآفر

  نمایند.  می
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 (هزار دالر امريکا) 2002: ارزش برداشت محصوالت غیرچوبی در سال 2 دولج

 منطقه

 جنگل غیرچوبیمحصوالت طبقه 

 مجموع
 غذا

مواد 

 استخراجی

گیاهان 

 تزیینی

سایر تولیدات 

 گیاهی

 ناشی از گوشت

 شکار
 سایر

 111111 111412 1004 10001 10 45110 4401  آفریقا

 1111110 111151 51 511025 1 110121 111141  آسیا

 1104011 151145 010151 111124 144002 101 111110  اروپا

 11102 4540 - 11111 - 12501 14500  یامریکای شمالی و مرکز

 11210 0140 111 11401 - 0 -  اقیانوسیه

 111510 01001 4011 15001 0 1011 01110  امریکای جنوبی

 111/220 0 0 14/0 0 241 11/0  ایران

 4150114 1242411 054010 412005 144141 110151 1114114  جهان

 آسیاایران نسبت به  سهم

 )درصد(
000012/0 11/0 0 0001/0 0 0 015/0 

ایران نسبت به  سهم

 جهان)درصد(
000021/0 1421/0 0 0005/0 0 0 011/0 

 

   شتغالا

 

شود. بیشترین نشان داده شده است، اشتغال زیادی در بخش های مختلف جنگلداری ایجاد می 1 همانگونه که در جدول 

باشد که فعالیت های مربوط به طرحهای جنگلداری نیز در این یه کاالها میمیزان فرصت شغلی مربوط به بخش اول یا تولید اول

دلیل این امر  باشد.ها کمتر میمیزان اشتغال نسبت به سایر بخش ،در بخش دوم یا فراهم کردن خدمات گیرد.مقوله قرار می

مستقیم ایجاد  این منبع باشد. اشتغالتواند به دلیل کمبود رفاه مردم و همچنین آگاهی کم مردم از فواید زیست محیطی می

سازی مردم از فواید زیست محیطی این منبع و ایجاد زیرساخت هایی از طریق آگاه ،شده از محل گسترش اکوتوریسم در جنگل

ش منابع طبیعی و جنگل تواند نقش بسزایی در افزایش اشتغال در بخبرای افزایش رفاه مردم در جهت استفاده از جنگلها، می

رسد و این مقدار در کشور هزار نفر سال می 101در ایران به  5000میزان اشتغال در کل بخش ها در سال  .[1] دیفا نمایا

حتی با در نظر گرفتن کل افرادی که به طور مستقیم با جنگل ارتباط دارند به  وشود بالغ میهزار نفر  121افریقای جنوبی به 

، به ترتیب برابر با 5002ایران از ارزش برداشت، در مقایسه با آسیا و جهان در سال  سهم. [0] هزار نفر نیز می رسد 000

به ترتیب برابر با  ،5002در سال  سهم ایران از اشتغال در مقایسه با آسیا و جهانباشد. در حالیکه درصد می 011/0و  015/0

در ایران، آسیا  5002ساالنه با میزان اشتغال در سال گیری از نسبت بین ارزش برداشت در نسبتباشد. درصد می 11/0و  51/1

می باشد. میزان درآمدی  451و جهان  501، آسیا پنجو جهان مشخص شد که نسبت بین ارزش برداشت به اشتغال در ایران 

اگر میزان درآمد به باشد. آید به مراتب پایینتر از این میزان در آسیا و جهان میکه به ازای یک واحد اشتغال در ایران بدست می

 توانباشد. میبرابر بیشتر از این میزان در ایران می 12)نرم جهانی( گرفته شود، نرم جهانی  اشتغال در جهان به عنوان یک نرم

-وری پایینتر نیروی انسانی در مقایسه به جهان میبرداری ما از محصوالت جنگلی عمومًا کاربر و با بهرهبهرهاستنباط کرد که 

 . باشدها میو همچنین دارای اختالف فاحش با نرم جهانی همانند سایر شاخص دباش
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 منطقه

1110 5000 

 5000درصد تغییرات سال 

  )درصد(1110نسبت به 
تولید اولیه 

 کاالها

فراهم کردن 

 خدمات

فعالیت های 

 مجموع کلی جنگلداری

 511 111 100 100 402 101  آفریقا

 11 1101 110 1002 4450 1141 آسیا 

 12 144 401 01 415 111 اروپا 

امریکای شمالی و 

 مرکزی 
401 414 22 112 004 

151 

 102 11 2 2 51 12 اقیانوسیه 

 110 544 1 50 512 00 امریکای جنوبی

 151 101 1/11 1/1 4/10 2/14 ایران 

 05/100 11001 1214 1424 2121 11000 جهان 

سهم ایران نسبت به 

 51/1 12/1 1/0 12/1 15/0 آسیا )درصد(
- 

سهم ایران نسبت به 

 11/0 14/0 50/0 42/1 11/0 جهان )درصد(
- 
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ABSTRACT 
Non-wood forest products (NWFPs) play an important role in household economy and also in the national 

economy directly and indirectly. We studied the role of NWFPs in creating employment and income. The results 

showed that Europe had the maximum amount of harvest equal to 1,804,619 dollars in 2005. Europe is in the first 

rank in the trade of NWFPs in the world. The amount of income in Asia and Oceania was 1,731,110 dollars and 

18,590 dollars respectively. Asia and Oceania were in the second and sixth of this category respectively. In 2005, 

Iran's income was 551 dollars that Iran’s share from trade of these products was about 0.032% and 0.012% into 

Asia and world respectively. In Iran, extractive materials comprised about 99.7% of income of NWFPs.  The 

amount of employment in Iran in the NWFPs sector was 107 thousand person year in 2000. In general, 

employment of this section in the world has been a stable trend in forestry. It should be mentioned that Asia and 

Europe had a decreasing trend, Oceania having a relatively constant trend. Iran, North and Central America had a 

relative increasing trend. Although low income and employment from NWFPs is justifiable because of low forest 

cover in Iran, but income and employment of this section in forestry can be increased through harvesting correct 

and on time, processing much and better for increasing added value and good marketing of these products.  

 Keywords: Extractive materials; forestry; Iran; trade   


