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  هاي فراروي صنايع چوب و كاغذ كشور شناسايي و ارزيابي چالش
 

  1 ايوب ساالري و3 محمد والي، 2 علي رفيقي،1*علي اكبر بهمني

  گرگان طبيعي منابع و كشاورزي علوم دانشگاه چوب چندسازه هايفرآورده ارشد كارشناسي 1
  ي و منابع طبيعي گرگان استاديار گروه علوم و صنايع چوب و كاغذ دانشگاه علوم كشاورز2

  گرگان طبيعي منابع و كشاورزي علوم دانشگاه چوب اصالح و حفاظت ارشد كارشناسي  دانشجوي3
  

  چكيده
 براي تنگناها و چالش هاي موجودهاي فراروي صنايع چوب و كاغذ كشور، موجب ايجاد ديد درستي از چالش بندي و رتبهشناسايي

هاي صنايع   و ارزيابي چالششناسايي، براي 1389پژوهش در سال اين . شود صنايع ارزشمند ميگذاران اينسياستگزاران و سرمايه
 مطالعات باهاي موجود در صنايع چوب و كاغذ كشور چالش. شدچوب و كاغذ با روش معتبر و علمي طيف مقياس ليكرت انجام 

 از واحدهاي توليدي صنايع چوب و كاغذ كشور شناسايي و ريشما و نظران دانشگاهي نظرسنجي از كارشناسان، صاحباي و با كتابخانه
 و تجزيهوسيله طيف مقياس ليكرت  آمار و اطالعات پيمايشي موردنظر از كارشناسان صنايع چوب و كاغذ به. شداي طراحي پرسشنامه

 برنامه بلندمدت جامع و نبودوليه،  چالش مورد بررسي، كمبود ماده ا24نتايج نشان داد كه از ميان . مورد مقايسه آماري قرار گرفت
 .شدندها شناسايي  ترين چالش  توليدي به عنوان مهم هاي مراكز صنعتي و فرسودگي ماشينكاربردي، وجود فاصله زياد بين دانشگاه و 

 اقتصاد مك بهضمن ك تا با ارائه راهكارهاي مناسب شدربط ارائه يهاي اصلي پيشنهادهايي به مسئوالن ذ در نهايت، با بررسي چالش
  .كشور، موجبات رشد و بالندگي صنايع چوب و كاغذ كشور را فراهم آورد

  
  . صنايع چوب و كاغذ، چالش، طيف مقياس ليكرت، راهكار، ايران:هاي كليدي واژه
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  مقدمه
گير جمعيت در كشور  با توجه به افزايش چشمهم اكنون

به دليل مسائل فرهنگي و از يك سو و از سوي ديگر 
هاي زندگي و افزايش تقاضا براي  تغيير در شيوه

 آنها كاربردمسائل مربوط به توليد و   چوبي،هاي فرآورده
از اينرو .  پيدا كرده استاي در كشور اهميت و جايگاه ويژه

 تا با استفاده شودنگري سعي بايد با يك مديريت و آينده
 گوناگوناز منابع محدود، تا حد امكان پاسخگوي نيازهاي 

چالش هاي بدون شك در اين راستا . جوامع بشري بود
 با يك شيوه مناسب مي بايستي نيز وجود دارد كه چندي

به . اقدام كردشان را شناسايي نمود و در جهت رفع آنها
هاي فرآروي  و چالشتنگناهابندي  شناسايي و رتبهيقين

تواند به عنوان مقدمه صنايع چوب و كاغذ كشور مي
ريزان و هاي سياستگزاران، برنامهريزي برنامه

هاي ارزشمند در كشور قرار  گذاران اين فرآورده سرمايه
ها  ثبات در سياستگزارينبودمتأسفانه در جامعه ما  .گيرد

نشده و سياسي  و كارشناسيروزمرهو تصويب قوانين 
گذاري را بشدت ناامن شدن همه امور بسترهاي سرمايه

ورهاي جهان، از نظر شرايط كه در بين كشطوريه كرده ب
 را به خود اختصاص داده 137كسب و كار ايران مقام 

- بخش صنعت با چالشويژهبخش توليد كشور و به . است
ست و اين  ا روبرو خود تداوم حياتبرايهاي جدي 

ها توان هر گونه رقابت در صنعت را سلب نموده چالش
به  صنايع چوب و كاغذ كشور نيز). 2009نوروزي، (است 
 گسترش به نسبت گذشت حدود نيم قرن از عمر آن ورغم
طبرسا و ( روبروست تنگناهاي پر شماري با هم اكنونكم، 

  ). 2005يدالهي، 
بندي و ارائه راهكارهاي علمي و امروزه شناسايي، رتبه

 صنايع چوب و كاغذ كشور، تنگناهايعملي در جهت رفع 
قتصاد كشور به عنوان يكي از صنايعي كه نقش مهمي در ا

براي ادامه حيات و افزايش فروش واحدهاي توليدي دارد، 
  .رسدناپذير به نظر مي پرهيزاين صنايع ارزشمند امري

هاي موجود بندي چالش به منظور بررسي، ارزيابي و رتبه
ها را به طور در صنايع چوب و كاغذ كشور، بايد چالش

ها را چالش شناسايي نمود، تا درنهايت بتوان اين بنيادي

 براييكي از شروط الزم . قرار دادمقايسه و تحليل مورد 
استفاده از يك گيري كارآمدسازي فرآيندهاي تصميم

بندي  و اولويتبررسيبراي باشد،   علمي مناسب مي روش
در . توان بهره گرفت هاي متفاوتي مي از روش تنگناهااين 

 يكي ازبه عنوان طيف مقياس ليكرت ها، ميان روش
-گيري نگرش كه مجموعههاي اندازه مقياسمتداول ترين

 ويژه ايهستند و به صورت ) عبارات(ها اي منظم از گويه
در اين روش پاسخ ارائه شده . آيد تدوين شده به شمار مي

ها توسط كارشناسان از نظر عددي  به هر كدام از چالش
ها،  حاصل جمع عددي اين ارزش. شود گذاري مي ارزش

زالي و (كنند  ها را تعيين مي ر يك از چالشاهميت ه
  . )1369شبستري، 

هاي صنايع  به بررسي چالش) 2005(طبرسا و يدالهي 
اوراق فشرده چوبي ايران پرداختند و دريافتند كه صنعت 

 تأمين مواد اوليه و نبود امكاناليه به دليل  روكش و تخته
محيطي در  به دليل مسائل زيست) روش تر(تخته فيبر 

چنين تخته خرده چوب با  هم. شرايط نامناسبي قرار دارند
 پژوهشگران. باشد  ميرو به رو كمبود ماده اوليه تنگناهاي
 مهم صنايع چوب تنگناهاي را از  ها  ماشين نشدننوسازي

 و پسماندهادر ايران معرفي كردند كه باعث افزايش 
  .  شود وري بسيار پايين از مواد اوليه مي بهره

هاي فراروي صنعت چوب و كاغذ چالش) 2009(نوروزي 
بندي كرد كه در اين ميان مشكل  گروه طبقه19را به 

 معرفي نموده و چالش عنوان حادترين راتأمين مواد اوليه 
 گستردهبه واردات چوب با پوست، زراعت چوب در سطح 

هاي صنعتي، به عنوان وري از مواد اوليه در واحد و بهره
 پايهبر .  برون رفت آن اشاره كرده استهاي ترين راه مهم

هاي شمال  برداري از جنگل نتايج اين محقق دورنماي بهره
كشور در زمينه تأمين چوب مورد نياز كشور بسيار 

كننده خواهد بود و به اين ترتيب برداشت چوب  نگران
ترين   بينانه  در خوش1390 تا 1385هاي  طي سال

 مترمكعب 960000 به ميزان 1385شرايط معادل سال 
 . شده استبرآورد 

ميزان رشد صنوبر در كشور بسته به شرايط آب و هوايي 
باشد و با توجه   مترمكعب در هكتار متغير مي40 تا 5از 
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 برايتوان از مناطق با استعداد مناسب  به اين تنوع مي
  . تر استفاده كرد برداري مطلوب بهره

اجرايي هاي علمي و  چالشدر مورد) 2008(اميني 
شناسي نزديك به طبيعت براي استمرار  فرآروي جنگل

هاي شمال ايران تحقيقاتي انجام توليد چوب در جنگل
داري نزديك  نتايج تحقيق نشان داد كه، اجراي جنگل. داد

هاي بنيادي، تحقيقات به طبيعت مستلزم پژوهش
شيوه .  اين شيوه استويژهكاربردي و تمهيدات اجرايي 

هايي همانند شيوه وين، با موانع و چالششناسي ن جنگل
كالسيك روبروست كه اگر رفع نشود، نتيجه آن بهتر از 

  .سرانجام روش كالسيك، نخواهد بود
هاي ترين چالش مهم) 2006(محمدي و همكاران شير

. بندي كردندمديريت پروژه ايران را معرفي، تبيين و طبقه
، به هفت در اين بررسي مشكالت مديريت پروژه ايران

 برآورداطالعات و ارتباطات، . بندي شده بودند طبقه گروه
ريزي و مسائل حقوقي به ترتيب با ارزش وزني  و برنامه

  .  در باالترين اولويت قرار گرفتند19/0 و 21/0 ،26/0
توان به تحقيق   استفاده از طيف ليكرت ميدر زمينه

 بر  معيارهاي مؤثربررسيكه در ) 2008(مرادي و رفيقي 
را مورد ارزيابي قرار دادند،  MDF مصرف فرآورده چوبي

كنندگان   در تحقيق خود اطالعات مصرفآنان. اشاره كرد
 تكميل پرسشنامه با MDF) گذاران سرمايه(و صنعتگران 

هاي  ها، ويژگي  يافتهپايهبر . آوري كردند جمع
، فرآوردهپسندي و مقاومت در برابر رطوبت اين  مشتري

چنين اندرواژ  هم . داردMDF پذيرشثير را بر بيشترين تأ
 پالستيك را -معيارهاي موثر بر چوب ) 2008(و رفيقي 

نيز بررسي كردند و دريافتند كه مقاومت در برابر رطوبت 
 چوب پذيرشترين داليل   مصرف عمدهگسترهو دامنه و 

  . باشد  پالستيك مي–
وي هاي فرار چالشبندي   پژوهش شناسايي و رتبه ايندر

 كه پرسشر قبال پاسخ اين صنايع چوب و كاغذ كشور، د
روي صنعت چوب و كاغذ كشور از نظر  هاي پيش چالش

كارشناسان كدامند و ترتيب اهميت آنها چگونه است، 
اين پژوهش در پي اثبات يا رد اين فرضيه است . شدانجام 

روي صنعت چوب و كاغذ  هاي پيش ترين چالش كه مهم

 توليدي و  هاي سودگي ماشيناوليه، فركمبود ماده كشور 
  .باشند  برنامه بلندمدت جامع و كاربردي مينبود

  هامواد و روش
 و اي و مصاحبه با كارشناسان پس از مطالعات كتابخانه

 چوبي، فرآورده هاي واحدهاي توليدكننده، نمتخصصا
 شدند شناسايي هاي موجود در صنايع چوب و كاغذچالش

 پايهبر .  آنها پرداخته خواهد شدكه در ادامه به شرح
 پرسشنامه بين 60فرمول كوكران و حجم جامعه، 

 چوبي توزيع و فرآورده هايكارشناسان و مراكز توليد 
زياد،  خيلي(هاي شناسايي شده با طيف  چالش.شدتكميل 

توسط كارشناسان و مراكز ) كم زياد، متوسط، كم و خيلي
- اين پژوهش پاسخدر . شد مشخص فرآورده هاتوليد اين 

جدول  (گذاري شدندهاي ارائه شده از نظر عددي ارزش
هاي   شده براي هر كدام از طيفديدهسپس فراواني . )2

 براي هر يك از معيارها جداگانهطور  مقياس ليكرت به
 برايدر انتها .  نهايي صورت گرفتشد و محاسبهشمارش 

- خصدار بودن تفاوت اوزان و شاحصول اطمينان از معني
 صورت گرفت SASافزار  ها تجزيه آماري با استفاده از نرم

.  استفاده شدLSDها از روش  و براي مقايسه ميانگين
  :ند از اهاي مورد بررسي عبارت شاخص

كشور ايران با توجه به كمبود منابع  :كمبود ماده اوليه -1
 چالشها، با هاي صيانت از جنگلچنين طرحجنگلي و هم

هاي  توليد فرآوردهبرايد اوليه چوبي جدي تأمين موا
 با توجه به ميزان .باشد ميرو روبهمختلف ليگنوسلولزي 

 ميليون و 8توليد و مصرف چوب در كشور، ساالنه 
اميدوار، (دويست هزار مترمكعب كمبود چوب وجود دارد 

2009 .(  
 در صنايع توليدي هر چه :كيفيت پايين ماده اوليه -2

 بيشتر پسماندهايتر باشد، درصد ايينكيفيت ماده اوليه پ
تواند به عنوان يكي شود از اينرو كيفيت ماده اوليه ميمي
  .  مهم در صنايع چوب مطرح باشدعامل هاياز 
 از مواردي كه ييك:  توليدي هاي به روز نبودن ماشين-3

 بدون مي شودباعث افزايش بازده در واحدهاي توليدي 
نوسازي نشدن . باشدمي  هايشك مكانيزه بودن ماشين

 از مشكالت مهم صنايع چوب در ايران نيز ماشين ها
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وري بسيار   و بهرهپسماندهاباشد كه باعث افزايش  مي
  ).2005طبرسا و يدالهي، (شود  پايين از مواد اوليه مي

نوسازي و پويايي :  توليديفرسودگي ماشين هاي -4
چوب باشد در صنايع  صنعتي كه راز بقاي هر صنعتي مي

طبرسا و يدالهي، (و كاغذ كشور صورت نگرفته است 
هاي نگهداري تجهيزات را  كه به نوبه خود هزينه) 2005

منجر فرآورده هاو كيفي   يافزايش داده و به كاهش كم 
   .شود مي
كشور ايران به : هاي اقتصادي المللي قدرت تحريم بين -5

 ه رورو بالمللي  هاي بين دليل مسائل سياسي با تحريم
گير صنايع  ها گريبان  اين تحريمپيامدهايشده است كه 

   .كشور نيز شده است
امروزه : گري در امر انتقال و فروش ماده اوليه واسطه -6

گري در امر انتقال مواد و فروش ماده اوليه يكي از  واسطه
باشد، كه از  هاي صناايع چوب و كاغذ كشور مي چالش

شده  زايش قيمت تمامتوان به اف اثرات منفي آن مي
  . نهايي اشاره كردفرآورده هاي

 يكي از عوامل : توليديفرآورده هايكيفيت پايين  -7
كيفيت آن با استانداردهاي   همگاميفرآوردهموفقيت هر 

سفانه أ كه متباشد ميمتداول و مورد درخواست مشتريان 
 چوبي و مبلمان كشور فرآورده هاياين ويژگي در همه 

كنندگان بايستي به اين سمت  و توليدوجود نداشته 
  . دحركت نماين

 قيمت :توليدي در كشور فرآورده هايقيمت باالي  -8
به طور  چوبي توليدي در كشور كه فرآورده هايباالي 
 به دليل ناكارآمدي مديريت، باال بودن قيمت مواد معمول
دستمزدها و قوانيني كه به كارمزدها باال بودن اوليه، 

 توليدي فرآوردهافزايش قيمت . باشد ود، ميش تحميل مي
موجب كاهش رقابت محصوالت توليدي با مشابه خارجي 

  . گرديده است
كرده  با توجه به قشر جوان و تحصيل:  تسهيالت ندادن-9

 قابليت هاتوان از اين  تسهيالت بانكي ميدادندر ايران با 
 چنين هم.  پيشرفت و رونق اقتصاد گام برداشتراستايدر 

 مالي تنگناهايواحدهاي توليدي زيادي در اين رشته با 
تواند اين   تسهيالت ميدادنمواجه هستند كه دولت با 

  .  كه مواجه هستند، نجات دهدتنگناهايي را از واحدها

افزايش تعرفه مواد : هزينه باالي گمركي و عوارض -10
طوالني مانند  تنگناهايياوليه صنايع چوب و كاغذ باعث 

 پيامدهاييشود و ان ماندن كاالها در گمرك ميشدن زم
 افزايش قيمت ماده اوليه و درنهايت افزايش قيمت مانند

   . نهايي را به دنبال داردتمام شده فرآورده
هزينه باالي حمل مواد : هزينه باالي حمل ماده اوليه -11

هاي يك  اي از هزينه اوليه به كارخانه بخش قابل مالحظه
اين چالش در مورد بعضي . شود امل ميواحد صنعتي را ش

بينه يا از از واحدهاي صنعتي چوب و كاغذ كه از گرده
 كشاورزي به عنوان ماده اوليه استفاده پسماندهاي

   .باشد كنند، بيشتر محسوس مي مي
نگهداري مواد : ها هزينه باالي نگهداري در كارخانه -12

 هاي هزينهد توان ميها   نهايي در كارخانهقرآوردهاوليه و 
اين موضوع بيشر در . زيادي را به صنعت تحميل كند

هايي كه از پسماندهاي كشاورزي به عنوان ماده  كارخانه
كنند به علت فصلي بودن و هزينه انبار  اوليه استفاده مي

برزگر و  (مي شودواد اوليه، بيشتر نمايان كردن م
   ).2009همكاران، 

به :  و مراكز صنعتي وجود فاصله زياد بين دانشگاه-13
ها و مراكز صنعتي   بعضي از كارشناسان بين دانشگاهباور

به دليل فاصله . در كشور فاصله زيادي ايجاد شده است
 دانشگاهي در دانش آموختگانزياد صنعت و دانشگاه، 

  . صنعت موفق نيستند
نيروي انساني از  :نبود نيروي تخصصي كارگري -14

رود و با توجه  ت به شمار ميهاي اصلي در هر صنع سرمايه
 كاملبه اينكه صنعت چوب و كاغذ در كشور به صورت 

اي در خطوط باشد، نيروي انساني تأثير ويژه مكانيزه نمي
 توليدي در صنايع چوب و كاغذ فرآورده هايتوليد 

به همين دليل وجود نيروي . تواند داشته باشد مي
ه رشد تواند ب متخصص به اندازه كافي در جامعه مي

  . اقتصاد كمك كند
نبود همخواني : كرده نبود نيروي تخصصي تحصيل -15

ها با نيازها و  نسبي مطالب آموزش داده شده در دانشگاه
كرده  هاي صنعت باعث شده كه نيروهاي تحصيل واقعيت

  . در بخش چوب و كاغذ از تخصص كافي برخوردار نباشند
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 ابزاري براي ها،  ماليات:ها ضعف در قانون ماليات -16
هاي دولت، تعديل نوسانات اقتصاد، توزيع   تأمين هزينه

عادالنه درآمد، رشد اقتصادي متوازن و حمايت از نقاط 
ها آثار انگيزشي شديدي   به موازات، ماليات. محروم هستند

گذاران و توليد برجا  اي مالياتي بر سرمايهه  معافيتراهاز 
گير  اتي كه گريبان بخش ماليتنگناهاياز . دگذارن مي

توان به  گذاران و صاحبان صنايع شده است، مي سرمايه
 ي مالياتيها  نرخگوناگوني وهاي مالياتي  باال بودن نرخ

  . شاره نمودا
بايد به شكلي باشد كه  قانون كار :ضعف در قانون كار -17

وضع .  حفظ شودصورت برابرحقوق كارگر و كارفرما به 
 نا درستضوع باشد يا اجراي قوانيني كه خالف اين مو

هاي بخش صنعت  تواند به عنوان يكي از چالش قوانين مي
   .مطرح باشد

اجراي درست :  اجراي قوانين گمركيچگونگي -18
هاي گمركي مناسب و  قوانين گمركي و تعيين تعرفه

بندي كاالها، به همراه قوانين تسهيالتي و  اصالح طبقه
ايش توليد و صادرات تشويقي گمركي ابزار مهمي در افز

  . باشد  و واردات مواد اوليه صنايع چوب ميفرآورده ها
اين نوع :  يك برنامه راهبردي بلندمدت و جامعنبود -19

ها و  گيري تواند چهارچوب تصميم برنامه مي
ها را در صنعت چوب و كاغذ كشور تعيين  سياستگزاري

 تنگناهايطوري كه ضمن برطرف كردن نسبي  به. كند
ي، براي آينده صنعت چوب و كاغذ نيز برنامه مدوني فعل

از ديدگاه كارشناسان متأسفانه در كشور ايران . داشت
.  اين موضوع به عنوان يك چالش مطرح شده استنبود

 توانشرايط اقتصادي و كاهش : كنندگانفقر مصرف -20
بازارهاي فروش داخلي تنزّل در خريد مردم موجب 

   .شود مي
 دولت رانتي را  كارشناسان مفهوم:دن اقتصادرانتي بو -21

ي آن وابسته به وام   كه بودجهداند مهدوي دولتي مي
   .دادن پول به كشورها خارجي و افراد است

با توجه به : حمايت ناكافي از بخش خصوصي -22
هاي بخش خصوصي در بخش صنعت چوب  گذاري سرمايه

ن تدوام گذارا و كاغذ كشور، حمايت كافي از اين سرمايه
ها را در پي خواهد داشت و در صورتي  گذاري اين سرمايه

 در تنگناهاييكه حمايت به اندازه كافي ايجاد نشود باعث 
  . اين بخش خواهد شد

هاي  گذاري سرمايه: گذاري خارجي پايين سرمايه -23
به طوري . تواند باعث رونق اقتصاد كشور شود خارجي مي

نعت كه افزايش كيفيت كه عالوه بر ايجاد رقابت در ص
 را به دنبال دارد باعث ايجاد اشتغال نيز در فرآورده ها
شود و يكي از شروط آن ثبات اقتصاد كشور كشور مي

گذاران خارجي را به   سرمايهو اعتمادباشد كه اطمينان  مي
   .همراه دارد

خالء تحقيق و توسعه :  يا ضعف تحقيق و توسعه نبود-24
هايي  ات كاربردي يكي از چالش در بخش تحقيقبه ويژه

 .باشداست كه در بخش صنعت چوب و كاغذ مطرح مي
هاي ارائه شده كه با طيف در اين پژوهش پاسخ

 شده مشخص )كم ياد، زياد، متوسط، كم و خيليز خيلي(
گذاري  ارزشروش. شدندگذاري بودند از نظر عددي ارزش

  :باشد ميزيرآنها به شرح 
  

  ها در مقياس ليكرت ي عددي طيفگذار  ارزش- 2جدول 
  رتبه  ها طيف
  1  كم خيلي
  3  كم

  5  متوسط
  7  زياد
  9  زياد خيلي
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 نتايج
 باال جدول بر پايه از نظر عددي ها هر كدام از چالش

گذاري شدند و حاصل جمع عددي هر كدام از  ارزش
ها كه توسط كارشناسان صنايع چوب و كاغذ  چالش
  : استشده اين بخش ارائه گذاري شده بودند در ارزش

  نتايج تجزيه و تحليل آماري
دار وجود   اختالف معنيارزيابيهاي مورد  بين چالش

ها در  نتايج مقايسه ميانگين چالش). 8جدول (داشت 
  . ارائه شده است9جدول 

  
  

  ارزيابيهاي مورد   تعيين ارزش چالش– 3جدول 

 ماده كيفيت پايين  كمبود ماده اوليه چالش
  اوليه

روز نبودن به
   توليديهاي  ماشين

سودگي فر
  توليدي هاي  ماشين

المللي تحريم بين
مقياس   هاي اقتصادي قدرت

  ليكرت
                          

  891  99  11  1620  180  20  1701  189  21  567  63  7  2673  297  33  9  زياد خيلي

  1176  168  24  1225  175  25  1372  196  28  1911  273  39  1176  168  24  7  زياد

  625  125  25  375  75  15  275  55  11  350  70  14  75  15  3  5  متوسط
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  كم
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  كم خيلي
  2692  392  60  3220  430  60  3348  440  60  2828  406  60  3924  480  60  25  جمع

  
  

  ارزيابيهاي مورد   تعيين ارزش چالش–4جدول 

  ارزش
گري در امر واسطه

انتقال و فروش 
  فروش مواد اوليه

  كنندگانفقر مصرف
كيفيت پايين 
 فرآورده هاي

  توليدي

قيمت باالي 
 فرآورده هاي

  توليدي

حمايت ناكافي از 
مقياس   بخش خصوصي

  ليكرت

                    
  567  63  7  972  108  12  1053  117  13  810  90  10  243  27  3  9  زياد خيلي

  1323  189  27  1519  217  31  1813  259  37  63  21  3  735  105  15  7  زياد

  625  125  25  50  10  2  125  25  5  400  80  16  525  105  21  5  متوسط

  9  3  1  135  45  15  45  15  5  171  57  19  126  42  14  3  كم

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  12  12  12  7  7  7  1  كم خيلي

  2524  380  60  2676  380  60  3036  416  60  1456  260  60  1636  286  60  25  جمع
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  ارزيابيهاي مورد   تعيين ارزش چالش– 5جدول 

گذاري خارجي سرمايه  ارزش
ضعف توليد و نبود   رانتي بودن اقتصاد  پايين

هزينه باالي حمل    تسهيالتندادن  رقابت
مقياس   ماده اوليه

  ليكرت
                

  648  72  8  972  108  12  972  108  12  810  90  10  1215  135  15  9  زياد خيلي
  882  126  18  294  42  6  1323  189  27  686  98  14  1715  245  35  7  زياد

  425  85  17  575  115  23  525  105  21  900  180  36  250  50  10  5  متوسط
  153  51  17  171  57  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  كم
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  كم خيلي
  2108  334  60  2012  322  60  2012  402  60  2396  368  60  3180  430  60  25  جمع

  
  

  ارزيابيهاي مورد   تعيين ارزش چالش– 6جدول 

هزينه باالي نگهداري   ارزش
  هادر كارخانه

د فاصله زياد بين وجو
دانشگاه و مركز 

  صنعتي

نبود نيروي تخصصي 
  كارگري

صي نبود نيروي تخص
  كرده تحصيل

مدت   برنامه بلندنبود
مقياس   جامع و كاربردي

  ليكرت

      
  2511  279  31  405  45  5  324  36  4  1701  189  21  81  9  1  9  زياد خيلي
  1078  154  22  931  133  19  392  56  8  1764  252  36  196  28  4  7  زياد

  875  35  7  175  35  7  375  75  15  375  15  3  1000  200  40  5  متوسط
  0  0  0  261  87  29  189  63  21  0  0  0  135  45  15  3  كم
  0  0  0  0  0  0  12  12  12  0  0  0  0  0  0  1  كم خيلي
  4464  468  60  1772  300  60  1292  242  60  3840  456  60  1412  282  60  25  جمع

  
  

  ارزيابيهاي مورد   تعيين ارزش چالش– 7جدول 
ارز
  ش

ضعف در قانون 
ضعف در اجراي   ف در قانون كارضع  ها ماليات

  قوانين گمركي
 يا ضعف تحقيق نبود

  و توسعه
سنتي بودن توزيع 

مقياس   فرآورده
  ليكرت

  
  891  99  11  1053  117  13  81  9  1  81  9  1  810  90  10  9  زياد خيلي
  735  105  15  490  70  10  686  98  14  980  140  20  294  42  6  7  زياد

  275  55  11  900  180  36  625  125  25  50  10  2  500  100  20  5  متوسط
  162  54  18  9  3  1  135  45  15  279  93  31  126  42  14  3  كم
  5  5  5  0  0  0  5  5  5  6  6  6  10  10  10  1  كم خيلي
  2068  318  60  2452  370  60  1532  282  60  1396  258  60  1740  284  60  25  جمع
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  يابيارزهاي مورد   تجزيه واريانس چالش- 8جدول 
  ميانگين مربعات  درجه آزادي  منبع تغييرات

  29/87**  24  ها چالش
  37/3  1475  خطا
    1499  كل

   درصد5 و 1داري در سطح  به ترتيب داراي معني** و *                                 
  

  ارزيابيهاي مورد   مقايسه ميانگين چالش- 9جدول 
  ها ميانگين وزني چالش  ها چالش

  a8  ده اوليهكمبود ما
  ab8/7   برنامه بلندمدت جامع و كاربردينبود

  ab6/7  وجود فاصله زياد بين دانشگاه و مركز صنعتي
  cb33/7  توليدي هاي  ماشينروز نبودن به

  dcb17/7  آالت توليدي فروسودگي ماشين
  dcb17/7  گذاري خارجي پايين سرمايه

  dce93/6   توليديفرآورده هايكيفيت پايين 
  dcfe77/6  ت پايين ماده اوليهكيفي

  dcfe70/6  ضعف توليد و نبود رقابت
  dfe53/6  هاي اقتصادي المللي قدرت تحريم بين

  fe33/6  حمايت ناكافي از بخش خصوصي
  fe33/6   توليديفرآورده هايقيمت باالي 

  gf17/6   يا ضعف تحقيق و توسعهنبود
  gf13/6  رانتي بودن اقتصاد

  gh57/5  ه اوليههزينه باالي حمل ماد
  ih37/5   تسهيالتندادن

  jih30/5  فرآوردهسنتي بودن توزيع 
  jih00/5  كرده نبود نيروي تخصصي تحصيل

  ji77/4  گري در امر انتقال و فروش فروش مواد اوليه واسطه
  jik73/4  ها ضعف در قانون ماليات

  jk70/4  هاهزينه باالي نگهداري در كارخانه
  jk70/4   گمركيضعف در اجراي قوانين

  lk33/4  كنندگانفقر مصرف
  lk30/4  ضعف در قانون كار

  l03/4  نبود نيروي تخصصي كارگري
   درصد 5در سطح احتمال  LSDمقايسه ميانگين به روش  
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  گيريبحث و نتيجه
 كمبود ماده اوليه به عنوان به دست آمده نتايج پايهبر 
ع و كاربردي،  برنامه بلندمدت جامنبود و  ترين چالش مهم

روز وجود فاصله زياد بين دانشگاه و مراكز صنعتي و به
هاي بعدي  توليدي به ترتيب در رتبه هاي  ماشيننبودن 

 از علل عمده باال بودن درجه ).9جدول (قرار گرفتند 
  .توان به موارد زير اشاره كرد  ميها اهميت اين چالش

  
  كمبود ماده اوليه

 مصوبه شماره 9 بند با توجه به تأكيد بر اجراي
 هيأت محترم 24/6/1384 مورخ 26239ت /16272
، از )هاي شمال كشور طرح جامع صيانت از جنگل(وزيران 

هر هكتار جنگل ساالنه، نبايد بيش از يك متر مكعب 
 8چوب برداشت شود؛ با اين شرايط، ساالنه در كشور 

ميليون و دويست هزار مترمكعب كمبود چوب وجود دارد 
و ) 2008(در همين رابطه نوروزي  ).2009وار، اميد(

كمبود ماده اوليه را به عنوان ) 2008(كوچكي و همكاران 
ترين   مهمزمينه در اين .اند يك چالش بزرگ مطرح كرده

 با اين روياروييراهكارهاي مدنظر كارشناسان براي 
  1: بحران

بيست و پنج ميليون زان مي: مديريت پسماندهاي زراعي -
صد و چهل و هفت هزار تن پسماند توليد شده در و چهار

  زراعي در ايران عمدهمحصولشش  پسماند كشور از
  درصد32 استفاده از برايريزي  برنامهبا . باشد مي

نياز فعلي  رفع قابليت مورد نظر محصوالتپسماندهاي 
،  و همكارانبرزگر(دارد را صنايع چوب و كاغذ كشور 

2009.(   
طرح : تند رشدهاي  كاشت گونهحمايت دولت از  -2

 ادامه كشاورزانزراعت چوب تنها با تشويق و حمايت از 
گونه كنترل و نظارتي كه هيچدر صورتي. خواهد يافت

اي كه در اختيار  براي كشت نوع گونه و مواد اوليه
ادامه اين روند پس . گيرد، وجود ندارد  قرار ميكشاورزان

 و آفت كشاورزانيت از مدتي كوتاه باعث منفي شدن ذهن
با توجه به اينكه هزينه كاشت هر . شود اين طرح مي

 و در ريال هزار 7000 تا 6000هكتار صنوبر در سال اول 

 است و زراعت چوب تا ريال هزار 3000سال دوم بالغ بر 
چند سال درآمدي ندارد، بايد تسهيالت خوبي در اختيار 

 و  قرار گيرد كه اين طرح گسترش يابدكشاورزان
 تند رشدهاي  كشاورزان به كشت صنوبر و ديگر گونه

استفاده از ) 3). 2007رادمهر و جليلوند، (ترغيب شوند 
صنايع در  دوبارهوري آ بازيافت و فرراه  ازكاغذهاي باطله

 پايهبر : جهت تأمين بخشي از مواد اوليه ركاغذ كشو
 ميليون تن زباله در 5/3آمارهاي موجود، روزانه در حدود 

شود كه سهم كشور ما در توليد   توليد ميجهانراسر س
 آمارهاي پايهبر ..  هزار تن در روز است40 آن در حدود

ميزان سرانه توليد زباله شهري در 1378موجود در سال 
 گرم بوده است و در مجموع در 820ايران حدود 

 هزار تن زباله در روز 32شهرهاي كشور ما در حدود 
 تجزيه نتايج پايهبر ). 2007م، مقد علوي( توليد شده است

 حدود ميانگينهاي شهري در ايران به طور  فيزيكي زباله
. دهد ها را كاغذ و مقوا تشكيل مي از اين زباله % 9/10

دهد كه فقط با  تحقيقات انجام شده در كشور نشان مي
هاي توليدي  كاغذ و مقواي موجود در زباله% 25بازيافت 

دست آورد ه ار تن كاغذ بازيافتي ب هز100توان ساالنه  مي
 اصله 1700000اين فعاليت به مفهوم تداوم حيات 

  ). 2008 و همكاران، فرزادكيا(درخت در سال است 
  

   برنامه بلندمدت جامع و كاربردينبود
از ديدگاه كارشناسان يك برنامه راهبردي بلندمدت جامع 

ها و  گيري تواند چهارچوب تصميم و كاربردي مي
ها را در صنعت چوب و كاغذ كشور تعيين  گذاريسياست
 تنگناهايطوري كه ضمن برطرف كردن نسبي  به. كند

كنوني، براي آينده صنعت چوب و كاغذ نيز برنامه مدوني 
  . داشت

  
  ها و مراكز صنعتي اد بين دانشگاهفاصله زي

رشته صنايع چوب و كاغذ در صنعت دانش آموختگان 
 بزرگ از چالش عنوان يك خيلي موفق نيستند و اين به

 در اين رابطه .ديدگاه كارشناسان تبديل شده است
شكاف ميان كند كه  اشاره مي) 2008 (عاملي جبل
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 عميق است كه به نظر آن اندازهدانشگاه و صنعت 
 جايگاه خود را در صنعت به آسانيها  رسد دانشگاه نمي

هاي علمي است كه با  ها حاصل آگاهي  فناوري.پيدا كنند
شود و در صنعت هويت پيدا  تحقيق و پژوهش زاده مي

هاي علمي  ها مركز توليد، پردازش آگاهي دانشگاه. كند مي
هاي علمي و دانش فني به  تبديل دانسته. هستند
ها  هاي توليدي در مراكز تحقيقاتي و پژوهشكده نظام

 در خدمت به نظامگيرد و به كارگيري اين  صورت مي
رسد   صنعتي به منصه ظهور ميافراد جامعه در مراكز

از اينرو براي برقراري اين ارتباط ). 2005شفيعي، (
باشد از   مدنظر كارشناسان ميپر شماريراهكارهاي 

ها و جدا  حاكميت نظام علمي در دانشگاه: ترين آنها  مهم
  ديوانساالريشدن امور پژوهشي از تسلط نظام

 بين هاي پژوهشي مشترك  و تشكيل گروه)بوروكراسي(
ها   سازمانديگر صنعتي و توليدي و نهادهايها و  دانشگاه

 زمينه هاياستخراج (ها  به عنوان مرحله صفر طرح
، گسترش ارتباطات و تشكيل كانون اصلي )تحقيقي

ارتباط با صنعت چوب و كاغذ كشور، تقويت دفاتر ارتباط 
ها و تبديل آنها به دفاتر ارتباطات  با صنعت دانشگاه

 تفويض اختيارات الزم به منظور عقد پژوهشي با
 مورد ويژههاي آموزشي  قراردادهاي مختلف، تشكيل دوره

مدت بازآموزي توسط  هاي كوتاه نياز بخش توليد و دوره
هاي آموزشي و پژوهشي و  ها، رفع محدوديت دانشگاه

هاي امتيازات پژوهشي  همسنگ كردن امكانات پرداخت
 به پرداختن زمانرزش ها و افزايش ا التدريس  حقمانند

هاي الزم براي گسترش اجراي  امور تحقيقات، تشويق
 از عملكرد به دست آمدهها، نتايج  پژوهش در دانشگاه

هاي ارجاعي به دانشگاه از سوي صنعت و واحدهاي  پروژه
 از به دست آمدهارجاعي مورد بررسي قرار گيرد، بازخورد 

قاتي كاربردي هاي تحقي شده براي پروژه فرآيندهاي انجام
ها براي   فايده در اجراي پروژه-    ارزيابي هزينهراستايدر 

تعامل بيشتر سه نهاد دولت، صنعت و دانشگاه بررسي و 
صورت  به كار گرفته شود، توان رقابتي در صنايع كشور به

عنوان يكي از  يك ضرورت جهاني شدن اقتصاد و به
 هاي سنجش ارتباط دولت، صنعت و ترين شاخص مهم

شفيعي،  ( منظر ارزيابي و تحليل قرار گيرددانشگاه در
2005.(  

منسجم و چند جانبه در هر صورت برقراري ارتباطي 
ها و  ز تحقيقاتي با دستگاهها و مراك نهادينه بين دانشگاه

مند  صورتي نظامه  اجرايي و صنعتي كشور بموسسه هاي
 كشورهاي بيشترموضوعي كه . ناپذير است پرهيز ضرورتي 

هاي  يافته با كاربرد ابزار و با استفاده از برنامه توسعه
  . نده اهاي ترقي و رفاه را طي كرد راهبردي و درازمدت پله

  
  توليدي هاي  ماشينروز نبودن به

نيز از  ها  ماشيننشدن از ديد كارشناسان نوسازي 
 كه باعث شد مهم صنايع چوب در ايران معرفي تنگناهاي
وري بسيار پايين از مواد اوليه  هره و بپسماندهاافزايش 

كه اين موضوع با تحقيقات طبرسا و يدالهي . شود مي
  .دارد همخوانينيز ) 1384(
  

  گيري نتيجه
با توجه به موقعيت مناسب ايران در بين كشورهاي 

 يك همراه با ها رفع چالشتوان با خاورميانه، مي
 از در جهت اشباع نياز داخلي ريزي دقيق و مدون برنامه

چنين با افزايش ، همي گام برداشت داخلفرآورده هاي
 فرآورده هااين هر چه بيشتر كيفيت نگاهي به صادرات 

) حاصل از واردات( داشت تا با جلوگيري از خروج ارز نيز
نفتي براي كشور ثير بسزايي نيز در كسب درآمدهاي غيرأت

 را در رشد توليد ناخالص بسزاييه باشيم و سهم داشت
خود  زايي صنايع چوب و كاغذ كشور به  و اشتغالملي

 .اختصاص دهند
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Identification and Evaluation of Oncoming Changes of Wood and Paper 
Industries of the Country 

 
A.A.Bahmani*1, A. Rafighi2 , M.vali3 and A.Salari1 

 

 

Abstract 
Studying and rating of oncoming challenges of the wood and paper industries of the country can 
create a delicate attitude for policy makers and investors of these valuable industries. This study by 
the aim of identification and evaluation of wood and paper industries challenges with scientific and 
authentic method of likert spectra scale was done is 2010. Present challenges of wood and paper 
industries were detected by literature review and consulting with experts and academician and a 
number of manufacturing unites of wood and paper industries and query was designed. Intended 
data and statistics obtained from experts of wood and paper industries were compared and analyzed 
by likert scale spectra. The results showed that of 24 examined challenges, shortage of raw material, 
lake of long, compressive and applied prospective, existence of great gap between the university 
and industrial units and wearied and aged machinery are among the most important. Finally the 
identified challenges were submitted to the authorities for helping the economy of the country as 
well as causing the prosperity and budding of these industries. 
 
Keywords: Wood and paper industry, Challenge, Likert scale spectra, Strategy, Iran.  
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