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چوبي و متأثر از عواملی مانند منابع ارزي، قرنطینه و زیرساخت های 
بنادر و غیره است و آمار و ارقام ساالنه آن همواره از فراز وفرود زیادي 
برخوردار است. بنابراین، راهکار اصلی، تولید بیشتر چوب در خارج 
از عرصه هاي جنگلي یا زراعت چوب با گونه های تندرشد است. از 
میان این قبیل درختان، صنوبرها به دلیل ویژگی های بسیار ممتازي كه 
دارند، همواره در میان تولیدكنندگان چوب جایگاه ویژ ه اي داشته اند. 
زراعت چوب با گونه های تندرشد )صنوبر، بید، اكالیپتوس(، به عنوان 
منابع مهم در تولید چوب به شمار می رود كه نقش مهمی را در حمایت 
از معیشت مردم روستایی و اشتغال، كمک به توسعه پایدار و تأمین 
مواد اولیه خام در صنایع چوب و 
كاغذ دارد. عالوه بر این، درختان 
تندرشد نقش مهمی را در ارائه 
مانند  محیط زیستی  خدمات 
حفاظت خاک، بادشکن مزارع، 
و  كربن  ترسیب  گیاه پاالیی، 
تغییرات  آثار  كاهش  درنهایت 
آب و هوایی و اقلیم ایفا می كنند.
اطالعات كمی و كیفی وضعیت 
كشور  در  چوب  زراعت 
وضعیت  ارزیابی  در  می تواند 
مسائل  نیز  و  صنوبركاری ها 
توسعه  و  كشت  به  مربوط 
زراعت چوب در سطح كالن 
كند.  كمک  برنامه ریزان  به 
توسعه  ظرفیت  همچنین، 
و  كشور  در  چوب  زراعت 
چوبی  اولیه  مواد  ظرفیت 
مورد نیاز صنایع كشور، كه به 

مقدمه
ایران در منطقه اي قرار گرفته كه سهم اراضي جنگلي آن ناچیز است و 
از جمله كشورهاي كم برخوردار از جنگل محسوب مي شود. كاهش شدید 
سطح جنگل هاي طبیعي و فعال نبودن اكثر كارخانه های صنایع چوب 
به دلیل كمبود مواد اولیه، مسئوالن و دست اندركاران را به این فکر انداخته 
است، كه مصرف چوب از طریق جنگل هاي طبیعي متوقف و چوب در 
خارج از عرصه های جنگلی تولید شود. در چند سال اخیر، تصمیم 
صحیح دولت درخصوص توقف بهره برداری از جنگل های هیركانی، 
این  از  چوب  برداشت  توقف  سبب  محیط زیستی،  مختلف  به دالیل 
جنگل ها شد. مشکل تأمین چوب و مواد اولیه مورد نیاز این صنایع در 

حدي است كه خطر ركود 
و كاهش سوددهی ناشي 
از كمبود حجم كار )به دلیل 
نبود چوب مورد نیاز(، این 
بخش از صنعت و اشتغال 
و  مشکل  با  را  كشور 
كرده  مواجه  محدودیت 
زراعت  بنابراین،  است. 
آن،  واردات  و  چوب 
گزینه های  می تواند 
تأمین  برای  موجود 
مواد اولیه چوبی كشور 
و  واردات چوب  باشد. 
نیز  چوبي  فراورده هاي 
به صورت  چوب  بیشتر 
خام ، خمیر كاغذ ، كاغذ 
تخته فیبرها  مقوا ،  و  
كمتر  مقادیر  در   و 
مصنوعات  و  روكش 
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شکل 1- نقشه پراكنش صنوبركاری های موجود در كشور 
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زارعت چوب در خارج از عرصه های جنگلی وابسته است، نیز 
تعیین خواهد شد. با شناسایی صنوبركاری ها در مناطق مختلف 
كشور و با استفاده از ارقام پرمحصول و سازگار و نیز با استفاده از 
اجرای عملیات كاشت و داشت مناسب می توان تولید چوب در 
هکتار را در این مناطق به طور چشمگیری افزایش داد. درنهایت، 
می توان انتظار داشت، زراعت چوب در همه نقاط مستعد كشور با 
ارقام پرمحصول اصالح شده انجام شود. مسائل اشاره شده در این قسمت، 
نیاز به یک برنامه توسعه ای دارد كه شامل آسیب شناسی وضعیت موجود و 
برنامه اجرای كار باشد تا بتواند مسئله را به شکلی بیان كند كه زراعت چوب 
به عنوان یک دغدغه جدی در دستور كار دستگاه های ذی ربط قرار گیرد.

اهمیت برنامه ملی توسعه زراعت چوب
چوبي  تندرشد  گونه هاي  كشت  شامل  چوب  زراعت  توسعه  برنامه 
معرفی شده  گونه های  و  صنوبر  شناسنامه دار  ارقام  مانند  زود بازده 
برای  تعیین شده  از پیش  به اهداف  برای رسیدن  اكالیپتوس است كـه 
تأمین مواد اولیه صنایع و كارخانه های چوب و كاغذ )تختـه فیبرسازي، 
خمیر كاغذ، نئوپان، ام دي اف، انواع كامپوزیت ها و غیره( با طول دوره 
ماده3  قرارداد  قالب  )در  ملي  منابع  اراضي  در  مشخص  بهره برداري 
قانون حفاظت و بهـره بـرداري( و در محدوده طرح هاي جنگل داري 
دولتي،  نهادهاي  و  سازمان ها  به  متعلق  دولتي  اراضي  چند منظوره، 
همچنـین در اراضي زراعی بخش خصوصی )مستثنیات( اجرا مي شود.

سایر  و  صنوبر  كاشت  توسعه  به  رویکرد  تغییر  ضرورت  مهم ترین 
گونه های تندرشد، افزایش میزان چوب مورد نیاز كشور است. بررسی ها 
نشان می دهد، در صورتی كه برای تأمین نیازهای مصرفی چوب كشور 
كارخانه های صنایع چوب  از  بسیاری  نشود،  راه حلی عاجل طراحی 
كشور دچار ورشکستگی می شوند، وابستگی كشور به واردات تشدید 
مختلف  بخش های  در  مصرف كنندگان  برای  نهایی  هزینه  و  می شود 
به ویژه فرهنگی، مسکن و خدمات افزایش می یابد. از سوی دیگر، فشار 
بهره برداری مجاز و غیرمجاز بر جنگل های طبیعی شمال كشور افزایش 

خواهد یافت )جلیلی، 1376(. 
در اواخر سال 1398 با توجه به نیاز صنایع بزرگ به مواد اولیه چوبی، 
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری كشور به عنوان متولی اجرای زراعت 
چوب با همکاری مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع كشور، برنامه ملی 
زراعت چوب كشور را تهیه كرد. در این سند ملی، برنامه عملیاتی سطح 
زراعت چوب، برای 10 سال آینده به طور ویژه با استفاده از گونه های 
صنوبر و اكالیپتوس پیش بینی شده است. این برنامه براساس مطالعات از 
وضعیت موجود زراعت چوب در كشور، اعم از مساحت و ویژگی های 
كمی و كیفی تولید درختان سرپا از صنوبر موجود و نیز شناسایی مناطق 
مستعد زراعت چوب تدوین شده است. در این برنامه، تولید انبوه قلمه 
از ارقام اصالح شده پرمحصول و شناسنامه دار صنوبر در ایستگاه های 
تحقیقاتی وابسته به مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع كشور، با هدف 
ترویج و افزایش درصد نفوذ ارقام معرفی شده صنوبر در نظر گرفته شده 
است. همچنین، تولید نهال درختان تندرشد، همکاری بخش خصوصی، 
مشوق های مالی و یارانه ها نیز مدنظر قرار گرفته اند. اجرای این برنامه 

را  گذشته  سال  چند  در  كاسته شده  سطوح  زیادی  حدود  تا  می تواند 
دوباره زیر كشت صنوبر و درختان تندرشد ببرد.

مهم ترین اهداف اجرایی برنامه توسعه زراعت چوب شامل موارد زیر 
است:

- تأمین نیاز چوبي صنایع چوب و كاغذ كشور
- گسترش فعالیت صنایع تبدیلي چوب و تقویت ظرفیت كارخانه های 

مرتبط
- صیانت و حفاظت پایدار از جنگل های طبیعی كشور و متعاقب آن 

كاهش فشار به عرصه هاي جنگلي طبیعي
با هدف  ایجاد فرصت هاي شغلي جدید  به جوامع محلی و  - كمک 

اشتغال زایی
- صرفه جویي ارزي با كاهش یا حذف واردات محصوالت چوبي

- استفاده بهینه از آب و خاک كشور
- توسعه موضوع درخت كاري و ایجاد فضاي سبز در كشور
- ترسیب كربن موجود در هوا و كاهش آثار تغییرات اقلیمي

وضعیت موجود صنوبرکاری های کشور از نظر کمی و کیفی
استان های  در  صنوبركاری ها  مساحی  از  آمده  دست  به  نقشه های 
كل  سطح  داد،  نشان  ماهواره ای  تصاویر  از  استفاده  با  كشور  مختلف 
صنوبركاری های موجود در كشور 32،049 هکتار است )شکل های 1 و 
2(. بیشترین سطح كشت با 12،544 هکتار مربوط به استان گیالن است، 
پس از آن استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان  غربی به ترتیب با 
)میرآخورلو،  دارند  را  بیشترین سطح كشت  4،159 و 3،237 هکتار 
1398(. همچنین، بررسی وضعیت كمی و كیفی تولید چوب سرپا در 
20 استان كشور در مناطق شمال، شمال غرب، شمال شرق، مركزی 
قابل برداشت  زراعت چوب هستند، حجم چوب  مستعد  كه  و غرب، 
در استان های مختلف با توجه به مساحت های تعیین شده را درمجموع 
15/9 میلیون مترمکعب برآورد كرد )كالگری، 1398(. استان گیالن با 
4/2 میلیون مترمکعب چوب سرپا دارای بیشترین مقدار حجم چوب 

قابل برداشت است )شکل 3(.
صنوبركاری  عرصه های  در  كاشته شده  گونه های  فراوانی  از نظر 
مورد بررسی در استان های مختلف كشور، 14/4درصد مربوط به گونه 
دلتوئیدس بود كه بیشتر در استان های گیالن، مازندران و گلستان كشت 
شده بودند )در استان گیالن بیش از 90درصد صنوبركاری ها مربوط به 
این گونه بوده است(. دورگ اورامریکن 2/3 درصد را به خود اختصاص 
استان های  در  اندک  به طور  و  مازندران  استان های  در  بیشتر  كه  داد 
كرمانشاه، زنجان و قزوین كشت شده بود. استفاده از كلن های صنوبر 
دلتوئیدس، با توجه به تغییرات اقلیمی و نیاز اكولوژیکی آن به بارندگی 
زیاد و شرایط مرطوب، یکی از چالش های جدی توسعه صنوبركاری 
در آینده خواهد بود. صنوبر نیگرا، 66/1درصد سهم داشت كه بیشتر 
آلبا،  بود. همچنین صنوبر  كاشته شده  از شمال  استان های خارج  در 
مركزی،  بختیاری،  و  استان های چهارمحال  در  بیشتر  با 17/2درصد 
نفوذ  درصد   .)6 )شکل  داشت  گسترش  شرقی  آذربایجان  و  اصفهان 
كلن های اصالح شده و معرفی شده، تنها در چهار استان گیالن، مازندران، 
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شکل 2- مساحت صنوبركاری های موجود در استان های مختلف كشور

شکل 3- برآورد حجم چوب سرپا در صنوبركاری های موجود استان های مختلف كشور 
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گلستان و آذربایجان غربی بیش از 60 درصد و در سایر استان ها كمتر 
از 50 درصد بود )شکل 4(.

مانند گیالن، مازندران،  استان هایی  نوع كاشت در  از 60درصد  بیش 
در  و  می شود  انجام  نهال  طریق  از  لرستان  و  غربی  آذربایجان 
كاشت  به صورت  50درصد  از  بیش  استان ها  سایر  صنوبركاری های 
مستقیم قلمه است. یکی از دالیل استفاده از كاشت مستقیم قلمه، فاصله 
كاشت كم و متراكم )x 1 0.5 و 1x1 متر( است كه بیشتر صنوبركاران 
به صورت گروهی با فاصله كم اقدام به كاشت می كنند. چون در این نوع 
كاشت، تعداد زیادی پایه برای كاشت الزم است. بنابراین، صنوبركاران 
برای صرفه جویی اقتصادی در خرید نهال، اقدام به كاشت مستقیم قلمه 
به طور معمول 60-50 درصد درختان  می كنند. ارزیابی ها نشان داد، 
كاشته شده در فواصل كم، یا طی سال های اولیه تنک، یا در اثر رقابت 

در سنین باالتر دچار تلفات می شوند. 
 0/043 با  گیالن  استان  در  درختان  ساالنه  حجمی  رویش  متوسط 
مترمکعب بیشترین مقدار را در مقایسه با سایر استان ها داشت. شرایط 
مساعد اقلیمی و نیز دوره رویش طوالنی تر نسبت به سایر استان ها، 
امکان مناسبی را برای توسعه زراعت چوب در این استان فراهم می كند. 
در برنامه كالن توسعه زراعت چوب، سهم استان گیالن باید به طور ویژه 
در نظر گرفته شود. در استان های سردسیر با طول فصل رویش كمتر، 
مانند اردبیل و چهارمحال و بختیاری با وجود آبیاری مناسب، رویش 

حجمی كمتر است. 

شکل 4- درصد نفوذ ارقام غیربومی معرفی شده صنوبر در استان های مختلف كشور

در بیشتر توده های صنوبركاری در استان های بررسی شده، تقویت خاک 
از  استفاده  به  منحصر  تقویت خاک  یا  نمی شود،  انجام  یا  كوددهی  و 
عملیات  از  یکی  هرس  است.  درختان  كاشت  زمان  در  حیوانی  كود 
مهم داشت در شکل دهی درختان است. بیشتر توده های صنوبركاری 
یا هرس نشده اند، یا به میزان كم هرس شده اند. نتایج وضعیت كیفی 
صنوبركاری های كشور نشان داد، تنها در 40 درصد عرصه ها عملیات 

هرس انجام شده است. 
روش فروش چوب در 88درصد صنوبركاری ها به صورت وزنی است، 
به این مفهوم كه چوب به ازای هر كیلوگرم وزن تر فروخته می شود. 
فروش  به  یک جا  و  سرپا  به صورت  توده ها  باقی مانده،  در 12 درصد 
می رسند. این روش فروش، در مناطق كوهستانی و به دور از كارگاه های 
چوب بری و صنایع چوب اتفاق می افتد و دالالن، چوب درختان صنوبر 
را به قیمت ارزان خریداری می كنند و عملیات برش و حمل و نقل آن 
را خودشان انجام می دهند. روش فروش چوب به ندرت در توده های 
صنوبر به صورت حجمی است. ارزیابی توده های صنوبركاری استان ها 
نشان داد، قیمت چوب در محل مزرعه با یارد كارخانه متفاوت است 
و هر كیلوگرم چوب تر بین 30 تا 35 درصد نوسان قیمت دارد. قیمت 
چوب در استان های شمالی كشور به دلیل استقرار كارخانه های متعدد 
برای خرید  استان ها است، زیرا رقابت  از سایر  بیشتر  صنایع چوب، 
چوب در بین خریداران بیشتر است. در مناطق دورافتاده و كوهستانی 
به دلیل هزینه های زیاد قطع و حمل ونقل و نیز غیبت نمایندگان صنایع 
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مساحت 300 هزار هکتار قابل دستیابی است.

 ظرفیت ها و پتانسیل های توسعه زراعت چوب در کشور
1- شناسایی مناطق مستعد توسعه زراعت چوب در كشور

ارزیابی وضعیت كمی و كیفی تولید صنوبركاری های موجود در كشور 
نشان داد، سطح فعلی صنوبركاری های كشور با نیاز چوب صنایع كشور 
و  اقتصادی  مسائل  و  داشت  كاشت،  وضعیت  همچنین،  دارد.  فاصله 
اجتماعی، كاهش بهره وری را در عرصه های زیر كشت نشان داد. از 
طرفی، پتانسیل های زیادی در كشور وجود دارند كه استفاده از آنها 
می تواند این فاصله را كم كند یا از بین ببرد. برای دستیابی به بخشی 
از پتانسیل موجود در زمینه توسعه زراعت چوب، چهار پروژه توسط 
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع كشور انجام شد كه درمجموع مساحتی 
برابر با 941 هزار هکتار اراضی مستعد بالقوه شناسایی شد )جدول 2(.

جدول 1- نیاز آینده صنایع چوب و كاغذ به تفکیک چوب حاصل از زراعت چوب و سایر منابع )مترمکعب(

مجموع به كاغذخمیر كاغذاوراق فشردهمبلمانگرده بینه و الوارمحل تأمینسال
جمع كلتفکیک

1398
019026692452140119841650492821060250716267422زراعت چوب

9065112145562105091729960412623215664915سایر منابع

1400
019480062510570122697251695971085514516655044زراعت چوب

9281122196687107595830674312923995799899سایر منابع

1404
020386802627430128408454102281136042217430291زراعت چوب

9713132298937112604132102113525576069869سایر منابع

1408
021293542744290134119656508581186569818205535زراعت چوب

10145142401186117612433529914127146339837سایر منابع

جدول 2- مساحت اراضی مستعد برای توسعه زراعت چوب در كشور

اراضی مستعد زراعت چوبردیف
مساحت

 )هزار هکتار(

199اراضی مستعد زراعت چوب در حاشیه رودخانه های دائمی خارج از شمال )جعفری، 1398(1

67/4اراضی مستعد زراعت چوب در اراضی غیرجنگلی در استان های شمالی كشور )احمدلو، 1398(2

598/7اراضی مستعد زراعت چوب با استفاده از اكالیپتوس در استان خوزستان )اسکندری، 1398(3

76اراضی مستعد زراعت چوب در حاشیه كالن شهرها با استفاده از آب فاضالب )تیموری، 1399(4

941مجموع

چوب، قیمت ها كمتر است. این موضوع، سبب كاهش انگیزه الزم برای 
كاشت و توسعه صنوبركاری، به ویژه كاشت متراكم و توده ای آن، در 
میان بهره برداران شده است، به همین دلیل صنوبركاری ها در این مناطق 

بیشتر به صورت بادشکن در حاشیه مزارع توسعه یافته اند.

برآورد میزان تقاضای آینده مواد چوبی کشور
میزان نیاز فعلي و چشم انداز آینده صنایع به مواد اولیه چوب بر اساس 
ساله  دوره 10  براي یک  سرانه مصرف چوب  و  رشد جمعیت  نرخ 
شامل  چوب  مصرف  میزان  نیازسنجي  این  بر اساس  شد.  مدل سازي 
سال  در  كاغذ  و  كاغذ  خمیر  فشرده،  اوراق  مبلمان،  الوار،  گرده بینه، 
1398 معادل 16 میلیون مترمکعب و در پایان برنامه ششم، براساس 
میزان مصرف، 16/6 میلیون مترمکعب است )جدول 1(. تولید 11/8 
با  چوب  زراعت  طریق  از  ساالنه  مصرفی  چوب  مترمکعب  میلیون 
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2- ظرفیت های علمی و تحقیقاتی با هدف افزایش عملکرد تولید 
چوب در واحد سطح

تولید چوب در سیستم های بهره برداری كوتاه مدت: كاشت متراكم 
با  بید  و  گونه های صنوبر  با  كوتاه مدت  بهره برداری  در سیستم 
كاغذ  نئوپان و خمیر  فیبر،  تخته  اولیه صنایع  مواد  تولید  هدف 
انجام می شود. تولید چوب های كم قطر صنوبر با دوره برداشت 
در  كمی چوب  افزایش  روش های  از  یکی  سال(،  پنج  تا  )سه  كوتاه 
واحد سطح است. نوع گونه و كلن صنوبر و نیز فاصله كاشت، نقش 
مهمی را در تولید این نوع محصوالت چوبی دارد. در این روش، قلمه 
صنوبرها در فاصله 0/5×1 و 1/5×1 متر از یکدیگر كاشته می شوند 
و پس از هر بار قطع كردن، جست های جدیدی، دوباره از محل كنده ها 
رشد می كنند. مزایای این روش، تولید مقدار زیادی چوب در واحد 
سطح، همچنین دسترسی سریع تر به درآمد مناسب است. ارزیابی میزان 
تولید ماده خشک در هکتار در سال كلن های صنوبر نشان داد، برخی 
از دورگ های صنوبر اورامریکن در دوره برداشت چهارساله بیشترین 

عملکرد تولید )26-23 تن ماده خشک چوبی 
در هکتار در سال( را داشتند )مدیررحمتی و 

باقری، 1385(.
زراعی،  محصوالت  با  صنوبر  تلفیقی  كشت 
دستاوردهای  نتایج  دارویی:  و  علوفه ای 
تحقیقاتی كشت تلفیقی صنوبر با گیاه علوفه ای 
مركزی و غرب كشور  استان های  در  یونجه 
صنوبر  نیز  و   )1383 همکاران،  و  )اسدی 
گیالن  استان  در  زمینی  بادام  زراعی  گیاه  با 
)موسوی كوپر، 1393( عملکرد توأم محصول 
زراعی و علوفه ای همراه با چوب را در چند 
در  ندارد،  نوری وجود  رقابت  كه  اول،  سال 
با  درختان  تلفیقی  كشت های  داشت.  پی 
روش های  مؤثرترین  از  زراعی،  محصوالت 

بهبود وضعیت معیشتی كشاورزان و احیای اراضی تخریب شده كشاورزی 
موفقیت  با  كشور  مختلف  مناطق  در  طرح ها  این  می شود.  محسوب 
ارائه شده است. به سازمان های اجرایی  به دست آمده  نتایج  اجرا و 
زیاد:  تولید چوب  عملکرد  با  پرمحصول  ارقام  نفوذ  درصد  افزایش 
گذشته،  دهه  چند  طی  كشور  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه 
عملکرد  ارزیابی  و  سازگاری  با  ارتباط  در  را  متعددی  پروژه های 
اقلیمی مختلف  ارقام صنوبر در شرایط  تولید چوب در واحد سطح 
دستاوردهای  به  و  كرده  اجرا  چوب  زراعت  كردن  اقتصادی  نیز  و 
ارقام موفق صنوبر، كه در  از  تعدادی  مهمی رسیده است. درنهایت، 
داشتند،  مناسبی  مناطق مختلف عملکرد  آزمایش های سازگاری در 
به  نتایج  ارتباط  این  در  است.  شده  معرفی  كاشت  و  تکثیر  برای 
دست آمده از دستاورهای تحقیقاتی طی چند دهه گذشته، منجر به 
از 30 كلن پرمحصول و سازگار صنوبر در 18 استان  معرفی بیش 
گیل دار،  رحمتی،  مفید،  رقم  پنج  و  شد  كشور  صنوبركاری  مستعد 
نام گذاری و تجاری  شدند.  البرز و ساالری توسط مراجع ذی ربط 

درختان  کاشت  فرهنگ  نبود 
از  خارج  در  چوب  تولید  و  تندرشد 
هدف  با  جنگل  طبیعی  عرصه های 
تأمین مواد اولیه چوبی کشور در میان 
روستایی،  و  محلی  جوامع  از  بخشی 
از  برخی  کم  باورپذیری  همچنین 
از همکاری،  آنها  و خودداری  مدیران 
و  سازمان ها  رؤسای  تأکید  وجود  با 
مؤسسات اجرایی و تحقیقاتی، سبب 
زراعت  توسعه  اهمیت  شدن  کم رنگ 

چوب در کشور شده است.

یکی از راهکارهای افزایش ضریب نفوذ ارقام معرفی شده، تولید قلمه 
به  آنها  گسترش  و  ترویج  شناسنامه دار،  و  پرمحصول  ارقام  این  از 
بخش های اجرایی كشور، توسعه زراعت چوب با این ارقام و درنتیجه 
مورد نیاز  چوبی  اولیه  مواد  تأمین  و  چوب  تولید  عملکرد  افزایش 
كارخانه های صنایع چوبی كشور است. برای عملیاتی كردن این طرح، 
به  اقدام   ،1397 سال  در  كشور  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه 
احداث قلمستان های صنوبر در ایستگاه های ستادی و مراكز تحقیقاتی 
استان های شمالی و خارج از شمال كرد و تاكنون نزدیک به 10 میلیون 
نهالستان های بخش خصوصی  به  ارقام پرمحصول صنوبر را  از  قلمه 
و دولتی تحویل داده است. قلمه های تولیدی در نهالستان های بخش 
خصوصی و دولتی تبدیل به نهال می شوند و از این طریق، نهال مورد نیاز 

صنوبركاری كشور را تأمین می كنند )شکل های 6 و 7(.

مشکالت و موانع توسعه کشت صنوبر در کشور 
از  نبود فرهنگ كاشت درختان تندرشد و تولید چوب در خارج   -
عرصه های طبیعی جنگل با هدف تأمین مواد 
اولیه چوبی كشور در میان بخشی از جوامع 
باورپذیری  همچنین  روستایی،  و  محلی 
از  آنها  خودداری  و  مدیران  از  برخی  كم 
همکاری، با وجود تأكید رؤسای سازمان ها و 
مؤسسات اجرایی و تحقیقاتی، سبب كم رنگ 
شدن اهمیت توسعه زراعت چوب در كشور 

شده است.
توانمند  و  مجزا  تشکیالتی  ساختار  نبود   -
ستادی  مراكز  در  چوب  زراعت  برنامه  در 
و  قوانین  كارایی  كاهش  سبب  استان ها،  و 
در  چوب  زراعت  به  مربوط  شیوه نامه های 

برنامه های اجرایی شده است.
برای  مناسب  هنگام  در  مالی الزم،  منابع   -

اجرای برنامه توسعه زراعت چوب تأمین نمی شود.
- آب یکی از چالش های جدی و اساسی توسعه زراعت چوب در 
كشور است. شرایط كم آبی و خشک سالی در چند سال گذشته از عوامل 
مؤثر و محدودكننده زراعت چوب به ویژه در استان های خارج از شمال 
بوده است، به طوری كه سطح عملکرد در برنامه ششم توسعه در برخی 

از این استان ها روند كاهشی داشته است. 
- منابع مناسب آبی برای اراضی مستعد از طریق وزارت نیرو، به ویژه 
خروجی  از  حاصل  فاضالب  نیز  و  دائمی  رودخانه های  حاشیه  در 

تصفیه خانه ها تخصیص داده نمی شود.
از  دیگر  یکی  زراعی  با محصوالت  تولید چوب  اقتصادی  رقابت   -
دوره  طوالنی بودن  به دلیل  است.  چوب  زراعت  توسعه  چالش های 
بهره برداری )10-6 سال( و عدم دستیابی ساالنه به سود سرمایه گذاری، 

كشت محصوالت زراعی در اولویت كشاورزان است.
- سطوح صنوبركاری بیمه شده و شرایط بیمه گذار در كاهش خطرات 

ناشی از تولید چوب مورد نیاز، كافی نیست.
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 شکل 5 – درصد فراوانی گونه های كاشته شده در توده های صنوبركاری مورد بررسی

شکل 6- تکثیر و توسعه ارقام پرمحصول و شناسنامه دار صنوبر در قلمستان ایستگاه البرز كرج
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متوقف شده است.
نقش دالالن  تا  تعاونی های صنوبركار سبب شده است  نبود   -
یا حاشیه بازار پررنگ تر شود و فروش ارزان محصول چوب، 
بهره برداران  سوی  از  صنوبركاری  توسعه  برای  را  الزم  انگیزه 

كاهش دهد. 

اجرایی، آموزشی و  پیشنهادهای علمی،  راهکارها و 
ترویجی در توسعه زراعت چوب

- نوع كاشت در استان هایی مانند گیالن، مازندران، آذربایجان 
غربی و لرستان به صورت كاشت نهال و در صنوبركاری های 
ارائه  است.  قلمه  مستقیم  كاشت  به صورت  استان ها  سایر 
نهال های ریشه باز یارانه ای یا رایگان توسط نهادهای دولتی یا 
خصوصی، می تواند صنوبركاران را به جای كاشت مستقیم قلمه 
به كاشت نهال با فواصل كاشت مناسب سوق دهد، این كار تا 

حد زیادی هزینه های كاشت را كاهش می دهد.
آذربایجان  شمالی،  استان های  جز  به  استان ها  بیشتر  در   -
غربی و كرمانشاه درصد نفوذ ارقام اصالح شده صنوبر كمتر 
تولید  ارقام صنوبر پرمحصول و  با تکثیر  بود.  از 50درصد 
دسترسی  امکان  می توان  انبوه،  در سطح  ارقام  این  از  نهال 
آسان و كم هزینه را برای تهیه نهال در اختیار بهره برداران قرار 

زیاد  پیشرفت های  وجود  با  مکانیزاسیون  ضریب  بودن  كم   -
در زمینه كاشت، داشت و برداشت صنوبر در كشورهای پیشرو 
مقابل  در  تولید  هزینه های  تا  شده  سبب  فناوری،  صاحب  و 
درآمدهای حاصل از فروش چوب افزایش یابد و صنوبركاری 

صرفه اقتصادی نداشته باشد.
- حمایت های مالی و تضمین های خرید چوب از تولیدكنندگان، 

توسط صاحبان صنایع چوب و كاغذ وجود ندارد. 
- استفاده نکردن از ظرفیت نهالستان های تحت اختیار ادارات كل منابع 
طبیعی استان ها برای تولید نهال مورد نیاز با توجه به مساحت و امکانات 
مناسب آنها، سبب شده است تا این عرصه ها با كمترین ظرفیت اقدام 

به تولید نهال كنند.
ارتقای  برای  ترویجی  مناسب آموزشی و  برنامه های  بودن  ناكافی   -
زراعت  فعالیت  با  آشنایی  برای  بهره برداران  مشاركت  آگاهی  سطح 
ارقام  از  نکردن  استفاده  موارد  از  مستعد كشور  استان های  در  چوب 

مناسب و روش های داشت بهینه است. 
- استفاده نکردن از ارقام پرمحصول صنوبر با توجه به شرایط اقلیمی 
هر منطقه و نیز داشت نامناسب صنوبركاری سبب كاهش تولید چوب 

در واحد سطح شده است.
- به دلیل كمبود زیرساخت های بنادر استان های شمالی و نیز شرایط و 
ضوابط مربوط به قرنطینه، واردات چوب از كشورهای همسایه شمالی 

شکل 7- تکثیر و توسعه ارقام پرمحصول و شناسنامه دار صنوبر در قلمستان ایستگاه لشت نشاء گیالن
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داد. بنابراین، برنامه ریزی و ساماندهی نهالستان های تحت 
اختیار ادارات كل منابع طبیعی استان ها، برای تولید نهال های 
معرفی شده صنوبر با توجه به ظرفیت ها و امکانات مناسبی 
كه این نهالستان ها در اختیار دارند، می تواند تا حدود زیادی 
افزایش  نیز  و  سطح  واحد  در  چوب  تولید  افزایش  سبب 
ضریب نفوذ ارقام معرفی شده در صنوبركاری های كشور شود.
به دلیل  گیالن  استان  در  ساالنه  حجمی  رویش  متوسط   -
شرایط مساعد اقلیمی و فراهم بودن دوره رویش طوالنی تر 
است.  مترمکعب(   0/043( استان ها  سایر  برابر  دو  تقریبًا 
پیشنهاد می شود با برنامه ریزی و سیاست گذاری افزایش سطح 
صنوبركاری ها در این استان در اولویت قرار گیرد. همچنین 
با شناسایی اراضی مستعد می توان سطح صنوبركاری ها را در 

این استان به طور چشمگیری افزایش داد.
- انتخاب مناسب ترین فاصله كاشت می تواند نقش مهمی را در 
افزایش رویش قطری و حجمی ساالنه درختان داشته باشد. 
فاصله كاشت مناسب، می تواند سن برداشت را تا حدی كاهش 
و تولید چوب را در واحد سطح افزایش دهد. بنابراین، پیشنهاد 
می شود در استان های شمالی فاصله كاشت در صنوبركاری ها 

با گونه دلتوئیدس یا دورگ اورامریکن كمتر از 3x3 متر نباشد. در 
سیستم های بهره برداری كوتاه مدت، برای تولید چوب هایی با قطر كمتر 
از 12 سانتی متر با هدف استفاده در صنایع نئوپان و ام دی اف، می توان 
فاصله كاشت را كمتر در نظر گرفت. در خارج از شمال برای گونه 
نیگرا، فاصله كاشت نباید كمتر از 2x2 متر باشد، زیرا كاشت متراكم 

می تواند سن بهره برداری را تا حد زیادی افزایش دهد.
- متأسفانه اصول فنی داشت در توده های صنوبركاری مانند تقویت 
خاک، كوددهی و هرس به درستی انجام نمی شود. بررسی های انجام شده 
نشان داد، خاک حدود 70درصد از توده های صنوبركاری به هیچ وجه 
تقویت نشده و 60درصد آنها نیز هرس نشده اند. همچنین، دور آبیاری 
در 18درصد صنوبركاری ها طوالنی بود. رعایت نکردن عملیات داشت 
مناسب، سبب كاهش رویش حجمی ساالنه چوب می شود. از این رو 
پیشنهاد می شود در برنامه های ترویجی و آموزشی و نیز سایت های 
الگویی و برنامه های روز مزرعه نقش عملیات داشت در افزایش تولید 

چوب برای بهره برداران تشریح شود.
- در استان های شمالی كشور مانند گیالن و مازندران بیشتر گونه های 
كاشته شده از كلن های دلتوئیدس بوده و كمتر از كلن های صنوبر دورگ 
كلن های  از  برخی  اینکه  به  توجه  با  است.  شده  استفاده  اورامریکن 

شکل 10- نمایی از صنوبركاری



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 18

با  اقلیمی  شرایط  به  سازگاری  نیز  و  تولید چوب  از نظر  اورامریکن 
رطوبت و بارندگی كمتر، عملکرد بهتری دارند، می توان از این كلن ها 
برای كاشت در مناطق شرق استان مازندران و گلستان استفاده كرد. 
اقلیمی و متعاقب آن  تغییرات  به  با توجه  بنابراین، پیشنهاد می شود 
كاهش رطوبت و بارندگی استفاده از ارقام پرمحصول صنوبر دورگ 
توسعه  برنامه  در  كشور  مناطق شمالی  در  كاشت  برای  اورامریکن، 

صنوبركاری قرار گیرد.
- مسئله آب و آبیاری، یکی از چالش های جدی زراعت چوب با 
توجه به تغییرات اقلیمی در كشور است. آمارها نشان داد، نوع آبیاری 
امر  این  كه  است،  بوده  غرقابی  به صورت  36درصد صنوبركاری ها 
پیشنهاد  كاهش می دهد.  را  آن  بهره وری  و  افزایش  را  مصرف آب 

می شود با انتخاب فاصله كاشت مناسب، روش 
آبیاری حداقل به صورت جوی و پشته انجام 
شود. این كار با ترویج و آموزش بهره برداران 
به راحتی اجرا خواهد شد. همچنین، یکی از 
تحت  آبیاری  سیستم  از  استفاده  راهکارها، 
فشار برای تولید نهال و تولید چوب صنوبر 
است كه استفاده از آن بهره وری در مصرف 
آب را به طور چشمگیری افزایش و مصرف 
ظرفیت  از  استفاده  می دهد.  كاهش  را  آن 
فاضالب  به ویژه  نامتعارف  آب های  منابع 
شهرهای بزرگ كشور، برای توسعه زراعت 

چوب می تواند بسیار مهم باشد. 
استان ها  صنوبركاری  توده های  ارزیابی   -
نشان داد، قیمت چوب در محل مزرعه با 
دارد.  اختالف  30درصد  تا  كارخانه  یارد 

نبود تعاونی های صنوبركار سبب پررنگ شدن نقش دالالن شده 
چوب،  زراعت  توسعه  ملی  برنامه  در  می شود  پیشنهاد  است. 
تعاونی های صنوبركاری ایجاد و فعال شوند تا محصوالت چوبی 
قابل فروش از طریق این تعاونی ها، یا در قالب بازار بورس به 
فروش برسد. افزایش درآمد حاصل از صنوبركاری می تواند در 

توسعه زراعت چوب نقش اساسی داشته باشد.
و  آگاهی  است.  دیپلم  زیر  صنوبركاران  بیشتر  سواد  سطح   -
آموزش كشاورزان از شاخص های فنی تولید چوب )مانند محل 
و  غیره(  و  آبیاری  روش  كاشت،  روش  گونه،  كاشت،  مناسب 
شاخص های اقتصادی )مانند ارزیابی هزینه ها و درآمد( می تواند 
پیشنهاد  كند.  بازدهی محصول كمک  افزایش  به  تا حد زیادی 
با كشت صنوبر  مرتبط  ترویجی  می شود دوره های آموزشی و 
برگزار شود. همچنین، بازدید از مزرعه های نمونه و سایت های 
الگویی، می تواند عالوه بر آگاهی بهره برداران سبب افزایش كمی 

و كیفی تولید شود.
- ناكافی بودن سطوح صنوبركاری بیمه شده و شرایط بیمه گذار 
یکی از موانع اقتصادی كردن مزرعه تولید چوب است. افزایش 
خطرات  می تواند  بیمه  مناسب  شرایط  و  بیمه شده  سطوح 

سرمایه گذاری در تولید چوب را كاهش دهد.
صنایع  چوبی  نیاز  از  قابل توجهی  بخش  می تواند  چوب  واردات   -
كشور را برطرف كند. راهکارهای رفع موانع واردات شامل ساماندهی 
نیز  و  بنادر  قرنطینه ای، ضدعفونی كردن در  تأسیسات و سامانه های 
با آفات احتمالی چوب های وارداتی برای حمایت اصولی از  مبارزه 
توسعه صنایع چوب و كاغذ به عنوان صنایع اشتغال زا می تواند به این 

امر كمک كند. 
- فرهنگ سازی برای تولید چوب در خارج از عرصه های جنگلی و 
بهره برداری از تولیدات زراعت چوب به جای جنگل های طبیعی در بین 

جوامع محلی و روستایی انجام شود.
- نهالستان های تحت اختیار ادارات كل منابع طبیعی، با هدف تولید 
صنوبر  پرمحصول  و  شناسنامه دار  نهال های 
مناسب  امکانات  و  ظرفیت ها  به  توجه  با 

نهالستان ها ساماندهی شود.
- منابع مالی در قالب اعتبارات حمایتی برای 

توسعه زراعت چوب در كشور تأمین شود.
معرفی  طریق  از  مکانیزاسیون  ضریب   -
ماشین های جدید ساخت داخل و نیز كشورهای 
پیشرو و صاحب فناوری برای عملیات كاشت، 
در  همچنین  یابد،  افزایش  برداشت  و  داشت 
ردیف  كشاورزی،  مکانیزاسیون  مركز  برنامه 

اعتباری ایجاد شود.
و  پرمحصول  ارقام  نفوذ  ضریب  افزایش   -
شناسنامه دار صنوبر در مناطق مستعد كشور از 
طریق تولید، ترویج و انتشار قلمه و نهال های 
تحقیقات  مؤسسه  توسط  صنوبر،  اصالح شده 

جنگلها و مراتع معرفی شده اند.
همه  كشور،  در  آبی  منابع  كاهش  و  اقلیمی  تغییرات  به  توجه  با   -
چوب  زراعت  توسعه  برای  سرمایه گذاری  مستعد  كشور  استان های 
نیستند و الزم است در تدوین برنامه ملی توسعه زراعت چوب كشور، 
مناطق مستعد با پتانسیل مناسب در نظر گرفته و اولویت بندی شوند، 
تا حداكثر بهره وری در تولید چوب با توجه به نوع گونه مورد نظر به 

دست آید.
با محصوالت زراعی، از  با چالش رقابت تولید چوب  - در ارتباط 
كشت  سال(،   6-8( بهره برداری  دوره  كردن  كوتاه  مهم  راهکارهای 
تلفیقی صنوبر با محصوالت زراعی و علوفه ای و نیز ارتقای ضریب 
مکانیزاسیون است كه با این كار می توان درآمد بهره بردار یا بهره وری 

مزرعه را افزایش داد.
- پیشنهاد می شود برای استفاده از ظرفیت سازمان های بین المللی در 
پرمحصول  ارقام جدید  كردن  وارد  نیز  و  دنیا  روز  فنی  دانش  انتقال 

صنوبر، ارتباطات بین المللی ایجاد و تقویت شود.
- استفاده از ظرفیت های آموزشی، تحقیقاتی، اجرایی و ترویجی از 
ملی  كمیسیون  مانند  بین المللی  و  ملی  تشکل های  فعال  كردن  طریق 
و بین المللی صنوبر و درختان تندرشد و استفاده از رسانه ملی برای 

- با توجه به تغییرات اقلیمی 
کشور،  در  آبی  منابع  کاهش  و 
مستعد  کشور  استان های  همه 
توسعه  برای  سرمایه گذاری 
زراعت چوب نیستند و الزم است 
توسعه  ملی  برنامه  تدوین  در 
مناطق  کشور،  چوب  زراعت 
در  مناسب  پتانسیل  با  مستعد 
نظر گرفته و اولویت بندی شوند، 
تولید  در  بهره وری  حداکثر  تا 
به نوع گونه مورد  با توجه  چوب 

نظر به دست آید.
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شده است. اجرای این برنامه می تواند تا حدود زیادی سطوح كاسته شده 
در چند سال گذشته را دوباره زیر كشت صنوبر و درختان تندرشد ببرد. 
به نظر می رسد با توجه به چالش های جدی مربوط به تغییرات اقلیمی 
و كمبود آب در كشور، توسعه زراعت چوب به ویژه صنوبركاری با یک 
برنامه فراگیر و ملی می تواند عالوه بر تأمین نیازهای چوبی كشور، از 

جنگل های طبیعی نیز حفاظت كند.
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استفاده از ارقام پر محصول و سازگار، اصالح سیستم های زراعی از 
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تأمین پایدار مواد اولیه چوبی مورد نیاز صنایع كشور در درازمدت ایفا 
خواهد كرد. در این ارتباط می توان به معرفی ارقام پرمحصول، برداشت 
محصوالت  با  صنوبر  تلفیقی  كشت  كوتاه مدت،  دوره های  در  چوب 
زراعی و نیز توسعه زراعت چوب در اراضی متأثر از آب های نامتعارف 

اشاره كرد.
نتایج به دست آمده از شناسایی اراضی مستعد زراعت چوب نشان 
می دهد، در استان های مختلف كشور سطوح زیادی با قابلیت كشت 
صنوبر و اكالیپتوس وجود دارد كه بخشی از آن در مناطق شمالی كشور 
به صورت دیم و بدون آبیاری و بخشی دیگر در خارج از شمال است 
كه نیاز به آبیاری دارد. كمبود مواد تکثیری )قلمه( و نهال از گونه های 
برای  محدود كننده  عوامل  از  یکی  صنوبر  مانند  اصالح شده  تندرشد 
دستیابی به اهداف اجرایی برنامه است. نتایج تحقیقات پیرامون ارقام 
مختلف صنوبر در شرایط اقلیمی گوناگون نشان داد، برخی از ارقام از 
توان استقرار و سازگاري مناسب و تولید قابل قبول برخوردارند. تعدادی 
از ارقام موفق صنوبر، كه در آزمایش های سازگاری در مناطق مختلف 
عملکرد مناسبی داشتند، برای تکثیر و كاشت معرفی شدند. درواقع، 
تولید قلمه از ارقام استاندارد و شناسنامه دار صنوبر، ترویج و گسترش 
ارقام اصالح شده حاصل از یافته های تحقیقاتی به بخش های اجرایی 
كشور و نیز توسعه زراعت چوب با این ارقام، سبب افزایش عملکرد 
تولید چوب و درنتیجه تأمین مواد اولیه چوبی مورد نیاز كارخانه های 

صنایع چوبی كشور می شود.
همچنین، در برنامه توسعه زراعت چوب، تولید نهال درختان تندرشد، 
همکاری بخش خصوصی و مشوق های مالی و یارانه ها در نظر گرفته 


