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 چکیده

مربوط به  به ترتیب و کاغذ ایران بررسی شد. بیشترین مصرف چوب در صنایع چوب و منابع تامین آن در این مطالعه میزان مصرف چوب

انجمن صنفی  وبسایت اطالعات مربوط به تولید آنها از ،) و انواع کاغذ است. از اینروMDFتولید نئوپان، تخته فیبر نیمه سنگین (

 10بیش از ال حاضر حدر ها نتایج نشان داد که میزان مصرف چوب براي تولید این فراورده شد. آوريجمعکارفرمایان صنایع چوب ایران 

هاي جنگلداري، توان از طرحرا میاین مقدار چوب رسد. میلیون متر مکعب می 14به  آیندههاي در سال است کهمیلیون متر مکعب 

چهارم کاهش یافته به یک هاي جنگلداريطرح ازچوب ها، میزان برداشت زراعت چوب و واردات تامین کرد. با توجه به طرح تنفس جنگل

به  ی کشور روسیهبا توجه به نزدیکاز اینرو ریزي بلند مدت است. است. زراعت چوب علیرغم مشکل تامین آب مورد نیاز نیازمند برنامه

براي زراعت  اما با توجه به پتانسیل کشور .ها براي تامین چوب در حال حاضر استترین روشیکی از به صرفهبه عنوان  ایران، واردات چوب

چوب به صورت طوالنی مدت زراعت توان براي تامین چوب مورد نیاز صنایع چوب و کاغذ از می ،هاي طبیعیچوب و کاهش فشار بر جنگل

     ریزي کرد. برنامه

 .هاي تندرشدگونه، زراعت چوب ،تامین چوب ،صنایع چوبواژگان کلیدي: 
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  مقدمه - 1

جویی صرفه، هاي طبیعی استرشد جمعیت و افزایش مصرف سرانه چوب، تهدیدي جدي براي موجودیت جنگل که در جهان امروز

هاي طبیعی، ولی تامین چوب . در راستاي اهداف کاهش شدت بهره برداري از جنگلکرده استاهمیت زیادي پیدا در مصارف چوب 

هایی که عزم ملی خوبی در این و ملت ههاي تندرشد در طیف توجه دانشمندان قرار گرفتهاي زراعتی گونهمورد نیاز، پرورش توده

هاي هاي زراعتی گونهکاربرد سنجیده چوب استحصالی از تودهند. بنابراین اهزمینه به کار بردند به توفیق چشمگیري دست یافت

جویی تندرشد، راه حل مناسبی براي حل مسئله کمبود چوب است که در اکثر نقاط جهان در حال حاضر مطرح است. از طرفی صرفه

ژي فسیلی، مشغله فکري هاي آسایش وي، به علت رو به افول گذاشتن منابع انرانسان تا حد تامین شاخص زیستانرژي در فضاي 

 12 میلیون هکتار به 18هاي کشور از  براساس آخرین آمار سازمان فائو مساحت جنگل بسیاري از پژوهشگران در این زمینه است.

شود براساس تعریف جهانی جنگل  هایی که اعالم می میلیون هکتار رسیده است و این در حالی است که بسیاري از این جنگل

 یدرصد توده جنگل 10 يکه تاج پوشش باال شود یگفته م یآن گونه که فائو اعالم کرده است جنگل به نقاط .شود محسوب نمی

وجود پنج درصد به باال  رانیا فیکه براساس تعر یدر حال ،بلندتر از پنج متر داشته باشد ییها هکتار و درختان و درختچه مین از شیب

تنها که  جنگل استآن هکتار  ونیلیم 14حدود ، رانیهکتار مساحت کشور ا ونیلیم 165اساس از  نیو بر ا کافی است تاج پوشش

در زمره کشورهاي فقیر جهان هستیم و  یجنگل پوششاز نظر است. از اینرو، می توان گفت که  برداري قابل بهرهآن سه میلیون هکتار 

ها پاسخگوي نیازهاي چوبی کشور نخواهد بود. زراعت  مساحت کم جنگل و تنها هفت درصد از سطح کشور را جنگل پوشانده است

امروزه با افزایش روزافزون جمعیت  شار بر منابع طبیعی را کاهش دهد.تواند ف هاي طبیعی می هاي تندرشد خارج از توده چوب با گونه

هاي ین چوب از طریق استفاده از گونهو سهم سرانه مصرف چوب و لزوم کاهش برداشت چوب از جنگل هاي طبیعی، نیاز به تام

هاي زمانی کوتاه هاي تولید انبوه چوب در دوره) و بر این اساس طرح1385ناپذیر است (خزاعیان و همکاران، تندرشد امري اجتناب

رن گذشته ). با پیشرفت تکنولوژي و افزایش روزافزون جمعیت طی نیم ق1385مدت مورد توجه قرارگرفته است (مریخ و همکاران، 

برداري از جنگل به عنوان منبع تولید چوب، با شدت بیشتري همراه گردیده است. کمبود منابع چوبی سبب شده از یکسو اندازه بهره

هاي دست کاشت و هاي استحصالی از درختان جنگلی کاهش پیدا کند و از سوي دیگر اهمیت بیشتري به گونهقطر گرده بینه

داده شود. با توجه کمبود منابع چوبی در کشور، صرفه جویی در مصرف چوب و مدیریت اصولی  ونیا و ...، پالتندرشد مانند صنوبر

شوند، هاي کم قطر و ضایعات چوبی ساخته میهاي تندرشد، چوباي که از گونهکاربرد چوب، امروزه به تولید و کاربرد محصوالت الیه

). صنوبرها به 1388اي می شود (ابراهیمی، ر مصارف ساختمانی چوب توجه ویژههاي صرفه جویی دبه عنوان یکی از مؤثرترین روش

مدت و کاربرد گسترده در صنایع مختلف چوبی براي رفع نیازهاي چوبی به ویژه در مناطق غیر برخوردار برداري کوتاهدلیل دوره بهره

ساله  20تا  10هاي زمانی کوتاه ت تا بتوانند در دورهاند. سرعت رشد زیاد این درخت سبب شده اساز جنگل متمایز و شناخته شده

). گونه صنوبر با تولید بیش از دو میلیون مترمکعب چوب در سال، نقش 1382چوب فراوانی تولید کند (مدیر رحمتی و باقري،

گونه دیگري که در  ).1388کنند (قاسمی و همکاران، اي در تأمین منابع سلولزي و کاهش فشار بر جنگل هاي طبیعی ایفا میارزنده

که رشد بسیار سریعی دارد و با اقلیم اکثر نقاط ایران نیز کامال سازگار  ، پالونیا استاي به آن شده استهاي گذشته توجه ویژهسال

سانتی متر دارد که حجم  40تا  30متر و قطر برابر سینه  15ساله ارتفاعی بیش از  5 يدر شرایط عادي یک درخت پالونیااست. 

در سال گیرد. قطر تنه این درخت  برداري قرار می درصد متر مکعب است و از سال پنجم مورد بهره 5/0تا  3/0چوب قابل استفاده آن 

 300درخت در یک هکتار زمین  600 طوریکه ،دهد وب میکیلوگرم چ 500رسد و حداقل  سانتی متر می 70تا  60به حدود هفتم 

 بنابراین پالونیا درخت بسیار مقرون به صرفه اي است.  .دهد تن چوب می

شود و براي واردات آن نیز مشکالت  با توجه به اینکه در حال حاضر بیشترین میزان چوب مصرفی کشور از طریق واردات تامین می

) نماید مطرح میبراي تولیدکنندگان  بحث اقتصادي بودن راوارد شود که  سازي شده صورت سالماي وجود دارد (باید به  قرنطینه

هاي تندرشد  گونه تواند جایگزین واردات براي تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع سلولزي شود. ن میتوسعه زراعت چوب و حمایت از آ
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در مناطق مستعد کشور کشت شده و در تامین بخشی از مواد اولیه صنعت چوب  به دلیل داشتن پتانسیل کاربردي در صنعت چوب

  ف چوب در صنایع چوب و منابع تامین آنها در کشور بررسی شد.از این رو در این تحقیق میزان مصر تواند نویدبخش باشد.می

  ها:مواد روش -2

براي بررسی میزان مصرف شود. ازاینرو، بیشترین مصرف چوب در کشور براي تولید اوراق فشرده چوبی و انواع کاغذ اختصاص داده می

)، تخته MDFبا دانسیته متوسط ( رتخته فیبصفحات فشرده چوبی مانند هاي میزان تولید، واردات و صادرات چوب در کشور داده

تهیه شد و سپس میزان مصرف چوب براي  رانیچوب ا عیصنا انیکارفرما یانجمن صنفسایت کاغذ از خمیر و خرده چوب و ... و انواع 

  .و منابع تامین آنها در کشور بررسی شد محصولتولید هر 

  نتایج - 3 

والت حصهاي مربوط به تولید هرکدام از این ممصرف چوب در بخش تولید اوراق فشرده چوبی و انواع کاغذ، دادهبراي بررسی میزان 

نتایج مربوط به تولید هر محصول و  1ول اشد. جد اوريجمعانجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب ایران سایت از  1394در سال 

مقدار مصرف چوب براي هریک از این محصوالت تولید شده در داخل دهد. نشان می 1394را در سال  مصرف چوب مربوط به هرکدام

هاي بعدي در حال تاسیس هایی که در ساللیست پروژهارائه شده است.  2کشور و مقدار مصرف چوب مربوط به هر کدام در جدول 

  ارائه شده است.  3هستند و ظرفیت اسمی و مقدار مصرف چوب آنها نیز در جدول 

  

  (به متر مکعب) 1394آمار تولید اوراق فشرده چوبی در سال  -1جدول 

  انواع کاغذ  MDF  نئوپان  ردیف

نوع   نام شرکت

  محصول

میزان 

  تولید

چوب و  MDF 112300  آرین سینا

کاغذ 

  مازندران

کاغذ روزنامه، 

چاپ و تحریر، 

کرافت الینر و 

  فلوتینگ

151593  

چوب وکاغذ  MDF 185500  شیمیآرین   15911  نئوپان خام  آمل روکش  1

  ایران (چوکا)

کاغذ تست 

 Fو  Iالینر 

14305  

       MDF 61341  پارس  7338 نئوپان خام  ایران چوب  2

       MDF 56964  صنایع چوب خزر  53678 نئوپان خام  پارس نئوپان  3

صنایع کیمیا   42311 نئوپان خام  پانیذ  4

  چوب گلستان

MDF 91246       

       MDF 66039  لوح سبز جنوب  266061 نئوپان خام  پویا چوب  5

تخته شهید دکتر   6

  باهنر

       MDF 35989  فومنات  11294 نئوپان خام

مالمین سازه   84089 نئوپان خام  تخته فشرده شمال  7

  تبریز

MDF 23000       

تخته فشرده ممتاز   8

  گلستان

فیبر ایران   66658 نئوپان خام

  (رویال)

HDF  3714       

       --- MDF  آرتا  4993 نئوپان خام  شموشک  9

              16741 نئوپان خام  صنایع چوب اسالم  10

              65027 نئوپان خام  صنعت چوب شمال  11

              2536 نئوپان خام  کبریت ممتاز  12

              3000 نئوپان خام  مالمین سازه تبریز  13

              48166 نئوپان خام  بهمن 22نئوپان   14

خامنئوپان   نئوپان خلخال  15  40998              

فروردین  12نئوپان   16

  رفسنجان

              22327 نئوپان خام
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              --- نئوپان خام  نئوپان فضل نور  17

              36893 نئوپان خام  نئوپان فومنات  18

              1337 نئوپان خام  نئوپان کارون  19

              14450 نئوپان خام  نکا چوب  20

  803807  جمع کل تولید نئوپان
جمع کل تولید 

MDF  
636093  

جمع کل 

تولید انواع 

  کاغذ

165898  

  1394 آمار مصرف چوب در بخش اوراق فشرده چوبی و کاغذ -2جدول 

ضریب تبدیل میزان   تولید  نوع محصول

  مصرف چوب

  میزان مصرف چوب

  1520318  2  803807  نئوپان (متر مکعب)

  1254117  2/2  636092  و ...) (متر مکعب) MDF ،HDFفیبر (

  497694  3  165898  کاغذ

  3272130    1605797  کل مصرف چوب جمع

 

  هاي اوراق فشرده چوبی و کاغذ و براورد نیاز آنها به چوبجدول پروژه - 3جدول 

  چوب مورد نیاز  ظرفیت اسمی (متر مکعب)  نوع محصول  نام واحد تولیدي  ردیف

  (متر مکعب)

  102000  51000  نئوپان  تخته شهید باهنر، گرگان  1

  270000  135000  نئوپان  شموشک، گرگان  2

  240000  120000  نئوپان  ماهسان صنعت، صومعه سرا  3

  120000  60000  نئوپان  آرتا پالست، اردبیل  4

  240000  120000  نئوپان  تخته فشرده جهان نما، اصفهان  5

  600000  300000  نئوپان  فومنات، فومن  6

  240000  120000  نئوپان  اسدزاده، اشتهارد  7

  90000  45000  نئوپان  رحیمی و مشیري، صومعه سرا  8

  180000  90000  نئوپان  شمس آباد، قم  9

  MDF 105000  231000  کاسپین، سلمانشهر  10

  MDF 90000  198000  برتر مشهد، مشهد  11

  MDF 250000  550000  منصور گیالن، لوشان  12

  MDF 240000  528000  گروه صنعتی آرین، رشت  13

  MDF 300000  660000  آرتا پالست، اردبیل  14

  MDF 180000  396000  نقطه، سمنان  15

  MDF 120000  264000  انصاري و شرکا، رشت  16

  ---  MDF 120000  البرز نئوپان جنوب، اهواز  17

  HDF 120000  264000  رهاسان، نکا  18

  150000  (تن) 50000   کاغذ  کاغذ سازي مراغه، مراغه  19

  150000  (تن) 50000  کاغذ  غرب، کرمانشاهکاغذسازي   20

واحد کاغذسازي تا سال  2و  MDFواحد  9واحد نئوپان،  9هاي آتی در سال )3 تا1ولا(جد بر حسب آمار انجمن صنفی کارفرمایان

چوب مصرفی  2با توجه به جدول باشد. متر مکعب می 5473000برداري خواهند رسید که میزان مصرف چوب آنها به بهره 1398

هایی که چوب مورد نیاز براي پروژهمتر مکعب است.  3272129حدود  1394کارخانجات اوراق فشرده چوبی در حال کار در سال 

براي تولید صفحات فشرده  1398متر مکعب است. پس جمع چوب مورد نیاز تا سال  1260000اند به تولید رسیده 94بعد از سال 

هاي صنعت چوب، مصرف با در نظر گرفتن مصرف چوب در سایر بخشمتر مکعب خواهد رسید.  10005129چوبی و انواع کاغذ به 
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میلیون  16میلیونی کشور ایران به حدود  80عیت که این رقم براي جم ،در نظر گرفته شده است 2/0سرانه چوب در کشور حدود 

  رسد. متر مکعب می

در شود. چوب تامین میواردات و  چوب ، زراعتجنگلداري کشور يطرح هااز  چوب و کاغذ کشور منابع تامین چوب براي صنعت

به طور متوسط ساالنه دو است.  کرده دایچهارم کاهش پ کیبرداشت چوب به  ها،به دلیل اجراي طرح تنفس جنگل گذشته يها سال

 500هم اکنون به  92دولت در سال توسط  هاطرح تنفس جنگل بیبا تصوشد، اما میها برداشت  از جنگلچوب متر مکعب  ونیلیم

هزار متر مکعب چوب از  500اعالم شده فوق، در صورت برداشت فقط  ياست. با توجه به آمارها دهیهزار متر مکعب در سال رس

 نیکه از ا دیآ یاز زراعت چوب به دست م ب چوبمتر مکع ونیلیم 5/2ساالنه ؟ شود یم نیتام یچوب از چه محل ازین یمابقجنگل، 

است که با  يکشور در صنوبرکار يها استان نیتر از فعال یکی النیاستان گاختصاص دارد.  يدرصد به صنوبرکار 90حدود  زانیم

. فرهنگ کاشت صنوبر شود یهزار مترمکعب چوب برداشت م 410استان، ساالنه حدود  نیا یهزار هکتار از اراض 62کاشت صنوبر در 

 گرید يها در استان یول کارند، یصنوبر م ندر آ ،یخال نیگسترش دارد که اغلب مردم در صورت داشتن زم يبه قدر النیدر استان گ

کوچک و بزرگ و خاك  يها بودن رودخانه انیدر جر ،يا نهترایمرطوب مد اناتیاز جر يدر غرب و شمال غرب کشور به رغم برخوردار

مهم  يها از راه یکی يصنوبرکار تی. تقوشود یکاشته نم ادیدرخت ز نیکاشت صنوبر در آنها مساعد است، ا نهیکه زم زیو حاصلخ یغن

رو توسعه زراعت چوب  شیپ ياز شهرها گرید یکی زیو بدون استفاده است. زنجان ن يرکشاورزیغ بهره، یب يها نیاستفاده از زم يبرا

در میلیون مترمکعب چوب مصرفی  5با تاکید بر زراعت چوب، امید آنست که بتوان حدود  در کشور است که در رتبه دوم قرار دارد.

ه تا آن سال است ک 6-5توان به زمان رسیدن درخت به برداشت که حدود صنایع چوب را تامین کرد. اما مشکالتی وجود دارد که می

ن با کشت تلفیقی بر آن فائق آمد و یا آنکه سطح زیر کشت را زیاد کنیم تا بتوانیم به طور مداوم برداشت کنیم. مشکل تواموقع می

. راه دیگر تامین هاي اخیر ممکن است به ضرر مردم باشدب مورد نیاز براي زراعت چوب است، که با توجه به خشکسالیدیگر تامین آ

در صنعت چوب نه تنها نباشد، اما  دهیپسندکوشد ممکن است واردات براي کشوري که براي خودکفایی میواژه چوب واردات است. 

در مسئله پایداري جنگل و صنایع، اولویت پایداري با جنگل است است.  ستهیشا یضرورت و اقدام کیبلکه  ،صواب و ثواب است نیع

سالم  واما در این راه هم مشکالتی وجود دارد. یکی از این مشکالت بحث بازرسی . توان با واردات برطرف کرد عت را میهاي صن و نیاز

بیشترین میزان واردات چوب در ایران مربوط به الوار است که هاي الزم براي این امر وجود ندارد. سازي چوب است که زیر ساخت

طبق آمار و انواع کاغذ به صرفه نیست.  MDFشود و براي تولید نئوپان، و ساختمان استفاده میبراي ساخت و سازها از قبیل مبلمان 

    تن بوده است. 392234حدود  1394انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب واردات چوب در سال 
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هاي اي اندیشید. منابع تامین چوب شامل طرحبا توجه به افزایش مصرف سرانه چوب در صنعت چوب باید براي تامین آن چاره

شمال رو به کاهش است، طرح تنفس  يهاجنگل يداریپا يشاخص ها نکهیبا توجه به اجنگلداري، زراعت چوب و واردات است. 

حداکثر ظرف  دیقانون برنامه ششم توسعه با 38طرح تنفس جنگل طبق ماده اجرا شد.  یعیطب يهاجنگل يبازساز با هدفجنگل 

کن شده؛ مجاز شمرده شده  شهیو قطع درختان شکسته، خشک شده، افتاده و ر يبردار مدت سه سال اجرا شود که بر اساس آن بهره

میلیون متر مکعبی  16با توجه به مصرف هزار متر مکعب رسیده است.  500طرح به این اجراي برداشت چوب از جنگل بعد از . است

واردات چوب و در  قیاز طر دیمدت با در کوتاه ازیچوب مورد ناي اندیشید. بر این اساس چندان دور باید چارهاي نه چوب در آینده

تسهیالت الزم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه  از اینرو الزم است دولت شود. نیزراعت چوب تام قیبلندمدت از طر

هایی که به نوعی بهترین راه بر بودن و تامین آب را دارد. یکی از راهمشکل زمانزراعت چوب . در اختیار صاحبان صنایع قرار دهد

هاي طبیعی و حفظ آب است واردات است. کشور ما از نظر جغرافیایی نزدیک روسیه قرار دارد که براي جلوگیري از تخریب جنگل

واردات هر متر مکعب  است و يچوب به منزله واردات آب مجاز وارداتشود. درصد واردات چوب از این کشور انجام می 90بیش از 

توان ، در کنار واردات چوب میکشور یو خشکسال یکم آب طیاست. با توجه به شرا يچوب به منزله واردات هزار متر مکعب آب مجاز

 . اقدام کرد ینیکشت فرا سرزمگذاران به با حمایت از سرمایه
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Abstract  
In this study, the amount of wood used in wood and paper industries of Iran was investigated. 
The highest wood consumption is related to the production of particleboards, medium density 
fiberboard (MDF) and various types of paper, respectively. Therefore, the information about 
their production was collected from Association of Iran Wood Industries Employers website. 
The results showed that the consumption of wood for the production of these products is now 
more than 10 million cubic meters, which will reach 14 million cubic meters in the next years. 
The wood needed for these industries could be supplied from forestry, tree farming and 
importing. According to the prevention of harvesting of natural forests, the amount of wood 
harvesting from natural forest has decreased by one-fourth. Despite the problem of water 
supplying, Long-term planning is required for Tree farming. Therefore, wood importing is 
one of the most cost-effective methods for supplying wood at the present time according to 
the Vicinity of Russia to Iran. Considering to the Iran's potential for Tree farming and the 
reduction of harvesting from natural forests, the raw material needed for wood and paper 
industries could be supplied through imports in short term and from Tree farming by long 
term planning. 
Keywords: wood industry, wood supplying, Tree farming, fast growing tree. 


