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راهکارهای اساسي در تأمین مواد اولیه چوبي در صنايع چوب و کاغذ جهت مقابله با بحران تأمین مواد
و کاهش برداشت از جنگل
1علي بابازادهلهي2 ،محمد شمسیان3 ،هدايتاهلل امینیان 4 ،عبداهلل الیاسي 5 ،امان محمد گرگانليدوجي
 .1کارشناس تولید شرکت صنعت چوب شمال (نئوپان گنبد) و دانشجوی کارشناسی ارشد فرآورده چند سازه چوب ،دانشگاه زابل
رایانامهparsrika@gmail.com :
 .2استادیار و عضو هیئتعلمی گروه علوم صنایع چوب و کاغذ ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه زابل
 .3استادیار و عضو هیئتعلمی گروه علوم صنایع چوب و کاغذ ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه گنبدکاووس
 . 4کارشناس تولید شرکت صنعت چوب شمال (نئوپان گنبد) و دانشجوی دکتری فرآورده چند سازه چوب ،دانشگاه گرگان
 .5کارشناس تولید شرکت صنعت چوب شمال (نئوپان گنبد)

چکیده
چوب آالت جنگلی سهم  44الی  54درصدی تأمین مواد اولیه چوبی کارخانههای صنایع چوب و کاغذ را بر
عهدهدارند و جنگل به عنوان منبع عمده تأمینکننده چوب کشور محسوب میشوند .سطح جنگلهای ایران  8/8درصد
مساحت کشور را تشکیل میدهند و سرانه جنگل در کشور  4/11هکتار است که ایران از لحاظ پوشش جنگلی به عنوان
کشور با سطح پوشش کم معروف است .در بازه  24ساله تا دهه  84کاهش مساحت جنگلهای ایران  11درصد بوده که
استان گلستان  21درصد ،گیالن  22درصد و مازندران  21درصد از جنگلهای خود را از دست دادند .عوامل سوء مدیریت
جنگل ،تغییر کاربری ،چرای بیش از حد دام ،قاچاق چوب و  ...باعث به خطر افتادن این جنگلها شده که چالشهای شدید
کمبود مواد اولیه برای کارخانههای صنایع چوب و کاغذ را خواهد داشت و این صنایع دچار بحران در خرید مواد اولیه می-
گردند .در نتیجه افزایش قیمت تمامشده محصوالت و کاهش رقابت با محصوالت مشابه خارجی گشته و احتمال
ورشکستگی این صنایع افزایش مییابد .لذا با اجرای برنامهریزی از پیش تعیینشده در امر تأمین ماده خام اولیه چوبی در
قالب سیاستهای حمایتی به کارخانهها جهت زراعت چوب درختان سریع رشد و انعقاد قرارداد با کشاورزان ،تشکیل
نمایندگی فعال از طریق تعاونیهای کوچک روستایی در جمعآوری چوب آالت درختان باغی و مواد لیگنوسلولزی نظیر
ساقه توتون ،سویا ،باگاس و سایر مواد لیگنوسلولزی فراهم نمود.

واژه کلیدی :صنایع چوب و کاغذ ،مواد اولیه چوبی ،تخریب جنگل ،زراعت چوب
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مقدمه
درختان و جنگلها یک موهبت الهی میباشند که بشر از آنها بهره میجوید .در کتب و روایات دینی همواره بر کاشت درختت
توصیه شده است ،در این باب رسول اکرم (ص) فرمودند :مسلمانی که درختی بنشاند و یا زراعتی کسب نماید اجتر و پتادا صتدقه
در راه خدا را خواهد داشت (مستدرک الوسائل) ،در ایران نیز از دیرباز این امر مورد توجه مردمان و بزرگان بتوده استت بطوریکته در
سنگنگارههای تخت جمشید این آثار مشهود میباشد .از طرفی وجود باغها و بوستانهای زیاد در هر گوشه از این کشتور ،گتواه بتر
حفظ و حراست از طبیعت توسط مردم است.
جنگل ،زمینی (اعم از خشکی و آبی) است که عمدتاً از درخت و درختچه همراه با سایر رستنی هتای خشتبی و علفتی ختودرو
پوشیده شده باشد مشروط به آن که مساحت آن کمتر از نیم هکتار و تاج پوشش درختی آن به طور طبیعتی کمتتر از پتن درصتد
نباشد .جنگلهای ایران که  8/8درصد مساحت کشتور را تشتکیل متیدهنتد ،از نظتر متدیریتی بته دو گتروه جنگتلهتای شتمال و
جنگلهای خارج از شمال تقسیم میشوند .حجم سرپای جنگلهای شمال کشور ،حدود  444میلیون مترمکعب و جنگلهای ختارج
از شمال حدود  244میلیون مترمکعب است .سرانه جنگل در کشور  4/11هکتار است درحالیکه سرانه جهانی جنگتل  4/22هکتتار
میباشد (سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری ایران.)1333 ،
ایران ،به دلیل قرار گرفتن روی کمربند خشک جهان ،در زمینه ی پوشش جنگلی فقیر بوده و جز آخرین کشورهایی است کته
دارای جنگل است .در حال حاضر باریکه ای از دامنه های شمالی رشته کوه البرز ،که در معرض رطوبت دریای مازنتدران واقتع استت،
دارای پوشش جنگلی است .عالوه بر این ،در بخشهایی از ارتفاعات زاگرس نیز به طور پراکنده جنگل وجود دارد.
در دورهی حکومت صفویه ،از چوب به مقدار فراوان در ساختن بنا استفاده می شده و در زمان حکومت قاجار ،طی قراردادهای
مختلف ،استفاده از درختان جنگل ابتدا به انگلیسیها و سپس در سال  1284به روسها داده شد .این رویه به تدری به شکل کامالً
غیرمعقول و نامطلوب ادامه یافت .برای مثال ،در سال  1344استفاده از جنگلهای شمال در ازای دریافت  544هزار ریال به مدت
دو سال به روسها واگذار شد و در سال  1341به حدود  144هزار ریال افزایش یافت .به این ترتیب ،تخریب جنگلهای ایران رو به
فزونی نهاد (حکیمیان.)1318 ،
در سال  1325آماری از مساحت جنگلهای ایران منتشر شد 18 ،میلیون هکتار مشتمل بر  14میلیون هکتار جنگل و هشتت
میلیون هکتار زمین جنگلی بود .در واقع در طول  24سال اخیر 34درصد از جنگل های کشور محوشده انتد .طبتق گتزار ستازمان
حفاظت محیط زیست در سال  83میزان کاهش مساحت جنگل های ایران در دو دهه گذشته  11درصد برآورد شتده استت .در ایتن
بازه  24ساله استان گلستان  21درصد ،گیالن  22درصد و مازندران  21درصد از جنگلهای خود را از دست دادهاند (شرق.)1383 ،

عوامل مؤثر در تخريب جنگلهای ايران
عوامل مؤثر در تخریب جنگلها را میتوان به دو دستهی عوامل طبیعی و انسانی تقسیم کرد .اگرچه تفکیک کامل آن
امکانپذیر نیست ،با این وجود به شرح زیر معرفی میشوند؛
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عوامل طبیعي
این دسته عوامل که در تخریب جنگلها نقش دارند عبارت انداز :آتش سوزی ،گرد و غبار ،سترما ،یخبنتدانهتای شتدید ،بتاد و
طوفان ،گازها ،بارانهای شدید و سیالب ،عوامل زنده بیماریزا مانند انواع ویروسها ،باکتریها و قارچها.
عوامل انساني
عامل عمدهی تخریب جنگلهای شمال ایران ،وجود روستاها در داختل جنگتل استت و روستتائیان کته شتغل عمتدهی آن هتا
دامداری است ،نقش زیادی در تخریب جنگل دارند .عامل دیگر برداشت بیرویه و بدون جایگزینی چوب از جنگلهاست.
سازمان جنگلها و مراتع در بررسیهای از روند برداشت چتوب از جنگتلهتا از  344/444مترمکعتب در ستال  1342بته 1/5
میلیون مترمکعب در سال  1355و دو میلیون مترمکعب در هر یک از سالهای برنامه دوم رسیده است .همچنین روستائیان جنگتل
نشین و دامداران ساالنه حدود  2/8میلیون مترمکعب چوب هیزمی و  114/444مترمکعب چوب صنعتی از جنگلهای شمال ایتران
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شکل  :1روند افزايشي برداشت چوب از جنگلهای تجاری شمال

لذا با بررسی و شواهد مطروح شده ،ایران از نظر منابع جنگلی دچار چالشهای جدی شده است ،که ناچار به کاهش بهره-
برداری و مدیریت جنگل میباشد .از اینرو کارشناسان جهت حفاظت منابع جنگلی ،چند سالی میباشد که طرح استراحت جنگل را
پیشنهاد نمودند.
چوب آالت جنگلی سهم  44الی  54درصدی تأمین مواد اولیه چوبی کارخانههای صنایع چوب و کاغذ شمال را بر عهدهدارند
(بابازادهلهی )1333 ،و جنگل به عنوان منبع عمده تأمینکننده چوب کشور محسوب میشوند .از طرفی سن دیر زیستی درختان
پهنبرگ بومی جنگلهای شمال در درازمدت بوده که امکان بهرهبرداری زودهنگام در صورت کاشت مجدد آنها امکانپذیر نیست.
لذا با اجرای این طرح استراحتی جنگل چالشهای شدید کمبود مواد اولیه برای کارخانههای صنایع چوب و کاغذ را خواهد داشت و
دچار بحران در خرید مواد اولیه میگردند .در نتیجه افزایش قیمت تمام شده محصوالت و کاهش رقابت با محصوالت مشابه خارجی
گشته و احتمال ورشکستگی این صنایع افزایش مییابد .از اینرو با اجرای برنامهریزی از پیش تعیینشده در امر تأمین ماده خام
اولیه چوبی ،مسیر را برای برونرفت از این قبیل چالشها بهره جست.
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روشهای تأمین مواد اولیه چوبي
زراعت چوب
یکی از عمدهترین رو ها تأمین مواد اولیه چوبی زراعت چوب میباشد .بدینسان که با استفاده از کاشت گونههای درختی
سریع رشد در سطح مزارع ،پارکهای جنگلی ،اراضی بیات و لمیزرع میتوان در بازه زمانی کمتر از ده سال چوب آالت خوبی برای
مصرف صنایع چوب و کاغذ بهرهبرداری کرد.
صنوبر
صنوبرها رویش فوقالعادهای دارند ،در بررسی به عمل آمده از گونه صنوبر دلتوئیدس ( )Populus deltoidsواقع در استان
گیالن ،میزان میانگین رویش حجمی سالیانه  23.12مترمکعب در هکتار و در سال است (طهرانی و همکاران .)1334 ،صنوبر
میانگین تولید بیش از  2/5میلیون مترمکعب چوب قابلاستفاده ساالنه را در صنعت تخته خرده چوب فراهم میکند (فرجی،
.)1383
جدول  -1سطوح صنوبر کاری و حجم سرپای آن در مناطق ادارههای کل  4گانه منابع طبیعي شمال

1

سطح صنوبر کاری

حجم چوب سرپا

حجم کل چوب

به هکتار

به مترمکعب در هکتار

به مترمکعب

گیالن

22544

124

1`544`444

مازندران -نوشهر

2244

124

224`444

مازندران -ساری

1444

124

8`444`444

گلستان

5444

144

544`444

جمع

12144

اداره کل منابع
طبیعي

3`144`444

اکالیپتوس
بررسی به عمل آمده از سه درخت  11ساله اکالیپتوس  camaldulensisاز ایستگاه تحقیقات پاسند واقع در نزدیکی بهشهر
درختان بافاصله کاشت  5×5میزان متوسط رویش قطری سالیانه  11.1میلیمتر ،با تولید چوب خشک  12.38مترمکعب هکتار در
سال تعیین شد (مهدوی و همکاران .)1383 ،ازاینرو اینگونه نیازمندیهای چوبی صنایع چوب و کاغذ را میتوان پاسخگو بود .در
منطقه گنبدکاووس عالوه بر اکالیپتوس کاری در اطراف باغها و زمینهای کشاورزی ،یک پهنه اکالیپتوس کاری توسط شرکت
صنعت چوب شمال در منطقه سد گلستان مورد بهرهبرداری قرار گرفت.

دفتر برنامهریزی وبودجه -سازمان جنگلها.1334 ،
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پالونیا
درختان سریع الرشد پالونیا تحت شرایط مناسب در سن پن تا شش سالگی به سن بهره برداری می رسند  .در مقایسه با ستایر
درختان سریع الرشد مانند صنوبر ،پالونیا دارای رشد شتدیدتری در چنتد ستال اول زنتدگی استت بطوریکته در حتدود نصتف ستن
بهرهبرداری درختان صنوبر  54تا  154مترمکعب چوب از هر هکتار در رو کاشت تلفیقی با گیاهان زراعی به دست میآیتد .طتی
بررسی های بعمل آمده چوب پالونیا کیفیت الزم را جهت تولیدات چوبی و خمیر کاغذ داراست  .استفاده از ایتن درختتان در زراعتت
چوب ،نهال کاری در زمینه ای کشاورزی ،جنگل های مخروبه و یا سوخته ،در دوره کوتاهی موجب افتزایش حجتم چتوب تولیتدی در
هکتار شده و کمبود چوب مصرفی صنایع چوب و کاغذ را جبران خواهد نمود.
جدول  -2درآمد حاصل از فروش چوب يك هکتار جنگلکاری پالونیا در فواصل کاشت مورد مطالعه سال  1331در شصتکال گرگان
(تراهي و همکاران)1332 ،

چوبها و ضايعات درختان و نباتات مثمر
درختان باغي
بر اساس نتای آمارگیری سال  83بیش از یک میلیون و  844هزار هکتار باغ و قلم ستان در کشور وجود دارد (مرکز آمار
ایران) ،لذا یک منبع ماده چوبی مناسب برای تولیدات صنایع چوب و کاغذ است .امروزه سر شاخههای درختان باغی توسط
چیپرهای کوچک توسط تراکتورهای کشاورزی به ذرات و خرده چوبهای مصرفی کارخانجات چوب و کاغذ تبدیل میشوند (شکل
 2دستگاه سر شاخه خردکن).
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شکل  :2دستگاه سرشاخهخردکن درختان باغی
باگاس
تفاله نیشکر (باگاس) مواد فیبری حاصل از باقیمانده ساقه نیشکر بعد از مرحلهی استتخراج شتیره قنتدی متیباشتد .در ایتران
حدود  14هزار هکتار مزرعه نیشکر وجود دارد که از هر هکتار ساالنه  12تا  13تن باگاس به دست میآید .این منبع ستلولزی متواد
خوبی خصوصاً برای صنایع کاغذسازی ،تخته فیبر با دانسیته متوسط و تخته خرده چوب خواهد بود.
سایر منابع لیگنوسلولزی مورد کاربرد در صنعت چوب کاغذ میتوان به ساقه توتون ،ساقه آفتابگردان ،ساقه کلزا ستاقه ستویا و
ساقه پنبه را نام برد .این گروه از مواد بیشتر فصلی بوده عنوان مواد جانشین یا به صورت اختالط با سایر مواد میتوان از آنها بهتره
جست.
نتیجهگیری
با در نظر داشتن آن چه در این مقاله پرداخته شده است .کشور از لحاظ منابع چوبی جنگلی دچار رکتود متیباشتد ،از ایتنرو
می بایست مسیر تغذیه مواد اولیه کارخانجات صنایع چوب و کاغذ شمال ایران را به سوی مواد جانشتین چتوب آالت جنگلتی ستوق
داد .لذا دولت و سیاستگذاران مربوطه با اجرای برنامهریزی از پیش تعیین شتده در امتر تتأمین متاده ختام اولیته چتوبی در قالتب
سیاستهای حمایتی به کارخانهها جهت زراعت چوب درختان سریع رشد و انعقاد قرارداد با کشاورزان ،تشتکیل نماینتدگی فعتال از
طریق تعاونیهای کوچک روستایی در جمع آوری چوب آالت درختان باغی و مواد لیگنوسلولزی نظیر ساقه توتتون ،ستویا ،باگتاس و
سایر مواد لیگنوسلولزی فراهم نمود .این مجموعه عوامل باعث کاهش بهرهبرداری از جنگلهای کشتور شتده و از طرفتی نیتز بهبتود
تجدید پذیری جنگل و محیطزیست کشور میشود.
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کارشناسی از تولید تخته خرده چوب ،واحد تولید شرکت صنعت چوب شمال.

Archive of SID
مجموعه مقاالت نخستین همايش ملّي چوب و فراورده های لیگنوسلولزی
 71اردیبهشت ،7314 ،دانشگاه گنبد کاووس

تراهی ،ر؛ و همکاران .تابستان  ،1332آنالیز مالی جنگلکاری پالونیا با محصوالت کشاورزی(مطالعه موردی ،محدوده جنگل
شصت کالته گرگان) ،فصلنامه جنگل و مرتع ،شماره  84 ،31صفحه.
حکیمان .کبرا ،1318 ،بررسی تاریخی قلمرو جنگلهای ایران با تأکید به جنگلهای شمال ،مجلهی پژوهشهای جغرافیایی
شماره  31سال سی و یکم.
روزنامه شرق 12 ،دی  ،1383زبانههای آتش از شمال تا غرب ،سال پنجم ،شماره .1154
زوجاجی طهرانی ،ح؛ و همکاران .1334 ،بررسی رویش صنوبر دلتوئیدس در استان گیالن (مطالعه موردی جنگلکاریهای
منطقه هفت دغنان در صومعهسرا) ،مجله علوم زیستی واحد الهیجان ،سال پنجم ،شماره سوم 3 ،صفحه.
سایت سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری ایرانfrw.org.ir ،
سایت مرکز آمار ایران www.amar.org.ir ،
گزار صنوبر کاری در مناطق ادارههای کل چهارگانه منابع طبیعی شمال ایران ،دفتر برنامهریزی و بودجه سازمان جنگلها و
مراتع کشور.1334 ،
مستدرک الوسائل ،جلد  ، 13صفحه .42
مهدوی ،س؛ و همکاران .1383 .بررسی همبستگی ابعاد الیاف و جرم مخصوص با میزان رویش قطری و سن در چوب
اکالیپتوس ،موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ،نشریه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران ،دوره  ،13شماره  ،1صفحه .23-35
والیتی ،س؛ و همکاران .پاییز و زمستان ،1385چالشهای زیستمحیطی جنگلها و مراتع ایران و پیامدهای آن ،مجلهی
جغرافیا و توسعهی ناحیهای ،شمارهی هفتم.
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