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 ایران چوب تدر صنعو تجارت اشتغال  ،تولید وضعیت بررسی
 

  2مهماندوست ژهیمن و 1یکشکول اتیب یعل*
  دانشگاه زابل ،یعیچوب و کاغذ، دانشکده منابع طب عیارشد گروه علوم و صنا یکارشناس يدانشجو2و  اریدانش1

          11/07/1396تاریخ پذیرش: ؛ 10/11/1395تاریخ دریافت: 
 1 چکیده

افزوده نیـاز داخـل را   کند و با ایجاد ارزش مشاغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد میبخش صنعت چوب  سابقه و هدف:
                                                            صنعت چوب باعث ارزش افزوده منابع غیر چوبی مانند پالستیک، شیشه کند. تواند تراز تجاري را مثبت برطرف و می

                  منابع جنگلی داخلی                       ر حتی بدون اتکاء به    کشو                   ریالی و ارزي براي              منبع درآمدزاي     یک      شود و                       و مواد ساختمانی نیز می
 وضعیت واردات، تولید و اشتعال، صادرات و تراز تجاري          بررسی کمی عت چوب با شرایط موجود بخش صن      باشد.   می

   . شودمشخص می هاي چوبیفرآورده
               میزان اشتغال و آوري شده  بوده و با استفاده از اطالعات جمعتوصیفی شناسی تحقیق تحلیلی و  روش ها:مواد و روش

       صـورت                         اطالعـات اولیـه بـه                            ی بررسـی خواهـد شـد.      چوب   ي  ها               انواع فرآورده            ها و تجارت                         تولید و از طرف دیگر تعرفه
     آوري                            هاي هر بخش صنعت چـوب جمـع            براي بنگاه    اي         گیري خوشه            با نمونه             اي و مصاحبه        هاي داده          اي، پایگاه        کتابخانه

                                                                                                شد و سپس مقدار کمی تولید، اشتغال و تجارت براي هر گروه محصول، استان و ایران محاسبه گردید.    
 100513دهد که در حال حاضر تعداد نفرات مشغول به کار در صنعت چوب معادل هاي تحقیق نشان می یافته ها:یافته
بنگاه اقتصادي بیش از نیمی از کل اشتغال  2197در نفر  59026با  مبلمانبخش  باشد ومی بنگاه اقتصادي 4204در نفر 

   از   .       باشـند                                    کارگاه یا کارخانه مشغول به کار مـی       2007        نفر در       41487   ها              و در سایر بخش  این صنعت را در اختیار دارد
                                           کارگاه یا کارخانه و در نهایت در بخش روکـش       685       نفر در        16385                    چند سازه چوبی معادل    ب                   این تعداد در بخش در

                     هاي گـیالن، تهـران،          استان  .      باشند ی م   ت ی             مشغول به فعال                  کارگاه یا کارخانه      250       نفر در       6358                      کردن اوراق فشرده چوبی 
                کار در صنعت چوب                                                                                          مازندران، آذربایجان غربی و خراسان رضوي بیشترین تعداد کارگاه یا کارخانه و نفرات مشغول به

                        اشتغال را به خود اختصاص                                 کارگاه یا کارخانه بیشترین میزان      835       نفر در        18030                          در این میان استان گیالن با    .        را دارند
چوب را به خود اختصاص داده اسـت؛ امـا    عیاز اشتغال در صنا یهرچند صنعت مبلمان بخش قابل توجه  .         داده است

خـاتم و  (سازي کـه وابسـته بـه فنـون بـومی اسـت        هایی از مبلمان. البته زیربخشباشد یم یمنف یتراز بازرگان يدارا
 شـاغل  نفـر  27. بخش صنایع مبلمان با میانگین تعداد دباشنیمثبت م یتراز بازرگان يدارا يارزآور لیدل هب )يکار منبت

در توسـعه اشـتغال    یقابل توجه تیظرف يصنعت پارکت دارا. شوندیم يبند کوچک طبقه عیدر زمره صنادر هر بنگاه 
 یاختصاص داشته و بـاق  یداخل دیدرصد از بازار مصرف پارکت به تول 7/0باشد. در حال حاضر تنها  یچوب م عیصنا

   .گرددیم نیواردات تأم قیکشور از طر ازین
                                                

 ali.bayatkashkoli@uoz.ac.ir مسئول مکاتبه: *
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با تعرفه مصنوعات بخشی از ، ممنوعیت صادرات مواد خام و صادرات مناسبتعرفه واردات  بادولت  گیري:نتیجه
هاي صنعت چوب منفی تراز تجاري اکثر بخشولی  ،از ایجاد ارزش افزوده و اشتغال حمایت کرده است ،تشویقی
  افزایش کشورهاي دارنده ترجیهی و محصوالت بومی باعث گسترش بازارهاي کارآمد براي ایران خواهد شد. است. 

  
  صنعت چوب  ترازتجاري، ،تولید، اشتغال :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

هاي مختلف اقتصادي  بخش"شغل -نفر"تعداد 
 يبرا یدولت يهايریگ جهت نییدر تع یعامل مهم

مندي از مزایاي بهره .رودیشمار م هب يگذار هیسرما
وضعیت کنونی کشور را تغییر و بهبود  ،اشتغال

 از یکی بیکارينرخ اشتغال و کاهش بخشد.  می
کشور  از معضالتاي و توسعه فاهداترین ضروري

  است. 
با توجه به میزان افزایش تعداد جوانان هیجده سال 

 .شغل ایجاد شود 1700000به باال، ساالنه باید بیش از 
 7/14نرخ رسمی بیکاري در کشور  در حال حاضر

از جمعیتی حدود یک درصد با اعالم شده است. ایران 
از هفت درصد داشتن  اریدر اختجمعیت جهان و کل 

کشورهاي با درآمد پایین  متأسفانه در رده جهان،منابع 
هایی از بخشبر شود. پرداختن و تمرکز بندي می طبقه

اقتصاد که توان ایجاد سطح باالیی از اشتغال را دارد، 
در  يکاریکاهش نرخ ب يهاروش نیاز مهمتر یکی

  . )13( باشدیکشور م
باشد. زا می صنعت چوب یکی از صنایع اشتغال

و  چوب  يبراارزش افزوده  جادیبا ا عتاین صن
پالستیک، شیشه و مواد  رینظ گریدهاي متنوع  فرآورده

از نظر اقتصادي و اشتغال حائز اهمیت  ساختمانی
به توسعه اقتصادي کشور  از ی؛ لذا بخشباشد می

از  یدر برخ. باشدیچوب وابسته م عیتوسعه صنا
و  یاز گردش مال یجهان بخش قابل توجه يکشورها
آن  يهابه تجارت چوب و فراورده يارزآور

 یغناقتصاد چوب تنها به داشتن منابع  .اختصاص دارد

گزارشات نشان  یباشد. بررسیمرتبط نم یجنگل
 زین یفاقد منابع چوب يکشورها یدهد برخ یم

چوب, در بازار  يواردات و فراور قیاند از طرتوانسته
فاقد  رانیهرچند ا .باشند لیصنعت دخ نیا یجهان

 تیموقع لیدل اما به ،باشدیم یجنگل یمنابع غن
 یبه منابع جنگل یمناسب و دسترس ییایجغراف

صنعت نقش  نیتواند در بازار ایم ،هیهمسا يکشورها
 نیبا توجه به وجود ا داشته باشد. ياکننده نییتع

جهت  رانیا تیبعمل آمده ظرف قاتیتحق ،لیپتانس
   ).3( دینمایم دییصنعت را تأ نیدر ا ییزااشتغال

هایی از اقتصاد کشور بخش) 2004کشاورز حداد (
هاي شغلی در بیشترین پتانسیل ایجاد فرصتکه داراي 

هاي دیگر هستند را شناسایی کردند. مقایسه با بخش
هاي محصوالت حاصل از چوب بري یکی از بخش

وسیله  زایی کشور هستند که به کلیدي در اقتصاد
باشد. شاخص پیوند پیشین اشتغال داراي رتبه باال می

اضاي هاي اقتصادي کشور داراي کشش تقاغلب بخش
نهایی تولید بزرگتر از کشش تقاضاي نهایی اشتغال 
هستند. بخش محصوالت حاصل از چوب بري و 
رنده کاري جزء موارد استثنایی هستند که در آن 
کشش اشتغال بیشتر از کشش تقاضاي نهایی ستانده 
بوده، به عبارت دیگر، داراي شدت کاربري بیشتري 

  . )5( است
بخش  ییزا اشتغال يهاتیقابل )2004صفوي (

ایجاد شده  "شغل -نفر"و یا توان  رانیصنعت ا
زایی غیرمستقیم هر یک از صنعت و پتانسیل اشتغال
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. توان ی کردندبررسرا  هاي صنعتی کشورزیربخش
زایی و کاهش نرخ بیکاري با برآورد تقاضاي  اشتغال

با هاي اقتصادي تعیین شد.  نیروي کار در بخش
هاي تشویقی در  ن سیاستگذاري و تدوی سرمایه

هاي  جهت گسترش صنایعی از قبیل ساخت فرآورده
توان انتظار به وجود آمدن مشاغل نمی و فلزي نفتی

با این گروه صنایع غیرمستقیم قابل توجهی در ارتباط 
صنایع بزرگ و دولتی هستند، داشت. صنایع         ًکه عمدتا 

یکی از صنایعی هستند که به  تولید محصوالت چوبی
توانند با رشد و گسترش در خور، بحران می خوبی

ثر ساخته و با ایجاد مشاغل أبیکاري در کشور را مت
مستقیم و غیرمستقیم، نیروي بیکار جامعه را جذب 

منظور  ها به کنند. بنابراین، توسعه، تجهیز و گسترش آن
 دیتول عیصنا شود.مبارزه با بیکاري توصیه می

        ًو نسبتا  یصوصخ عیکه عمدتا صنا یمحصوالت چوب
زایی  داراي آثار غیر مستقیم اشتغال هستند، یکوچک

هاي چوب و کاغذ رتبه سوم بخشباشند. ثري میؤم
(بعد از نساجی و چرم) توان اشتغال زایی را در کل 

. شاغالن صنعت باشندیدارا مهاي صنعت زیربخش
کل شاغالن  ونفر  177668چوب و محصوالت چوبی 

باشد. بنابراین نفر می 1969946هاي صنعتی بخش
درصد شاغلین کل صنایع  9این بخش تعداد شاغلین 

  . )10( کشور است
اتحادیه اروپا بر توسعه اقتصادي براساس منابع 

تهیه و سیر مراحل ). 11کند (کید میأتجدید پذیر ت
آوري اولیه تا ثانویه  سازي چوب تا مراحل عمل آماده

 منبع تجدید شونده عنوان چوب بهو نهایتا مصرف 
هاي  کارساز بودن این بخش صنعتی در ایجاد فرصت

واردات مواد دهد. شغلی و ارزش افزوده را نشان می
تواند ارزش افزوده و اشتغال را افزایش دهد. خام می

اند ) مشخص کرده2015و همکاران ( روزن رنزولی 
در هر  که افزایش واردات چوب و محصوالت چوبی

صورت خودکار ارزش افزوده را  اند بهتونمی زمانی

ارزش . و سپس اشتغال افزایش یابد افزایش دهد
عواملی مانند تغییر قیمت محصول و افزوده بخاطر 

ع مناب بهدسترسی تغییر ها، تغییر مقدار تولید و نهاده
کند. اي یا سالیانه تغییر میصورت دوره ماده اولیه به

با  "شغل - نفر"تعداد بر  ارزش افزودهثیر أت بنابراین
  . )9( شوددوره زمانی تعریف می

تغییر موضعی روند اشتغال در صنعت بر پایه 
مشخص شد که تحلیل و  شد چوب آلمان بررسی

براساس وضعیت اشتغال این صنعت در کشور آلمان 
 ايالمللی، بخشی و شرایط منطقه بین اشتغال روند

تعداد اشتغال در این بخش و بنابراین تغییر  شدبا می
وضعیت مکانی و جهانی اشتغال در تابع صنعتی 

  . )6(است  هاي صنعتی دیگربخش
 نیکاهش شاغلبر  2008بحران اقتصادي سال اثر 

نشان  جینتا. قرار گرفت یصنعت چوب مورد بررس
 يروهاین يدرصد 5داد بحران مذکور منجر به کاهش 

 .دیگرد جمهوري چک شاغل در صنعت چوب کشور
اقتصادي بر  يهابحران ریثأدهد ت ینشان م جینتا نیا

هاي فرآوري چوبی داراي اثر کوتاه مدت شرکت
رونق به سرعت پس از  طیبرگشت به شرازیرا  ،است

  . )11( دینمایچوب  بروز م عیعبور از رکود در صنا
اهمیت ایجاد شغل در کشور، پیشینه تحقیق 

 بودن این کلیدياشتغال زایی محصوالت چوبی و 
، هاي دیگر نسبت به بخش اقتصاد کشوردر بخش 

آثار غیر مستقیم اشتغال زایی توان اشتغال زایی باال و 
توسعه اقتصادي و ایجاد ارزش توان ، بخش چوب

افزوده و اشتغال براساس منابع تجدید شونده مانند 
  . دهد را نشان می ،چوب

پرداختن به مسئله اشتغال و بررسی وضعیت 
هاي چوبی با توجه  هاي صنعتی مانند فرآورده بخش

به جمعیت جوان جویاي کار ضروري است. ارزش 
عنوان منبع تجدید شونده  افزوده محصوالت چوب به

هاي دیگر است و در سیر  بسیار بیشتر از فرآورده
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مراحل کاشت، داشت، برداشت چوب تا مراحل تولید 
دیگر  و مصرف اشتغال زایی قابل توجهی نسبت به

وضعیت کنونی دارد. وجود مواد مخصوصا فسیلی 
ریزي آینده را تسهیل  اشتغال در این صنعت برنامه

وضعیت حال سؤال اساسی این است که خواهد کرد. 
 تعداد نفراتزایی، تجارت صنعت چوب، اشتغال

واردات و صادرات بخش صنعت  و مشغول به کار
   باشد؟ چگونه می چوب

تحقیق این فرضیه وجود دارد که با توجه به سابقۀ 
سیر مراحل واردات، باشد و زا می صنایع چوب اشتغال

شود تا وضعیت اشتغال و تولید و صادرات بررسی می
رو  . از اینتجارت بخش صنعت چوب مشخص شود

 تجارتهدف تحقیق بررسی وضعیت اشتغال و 
  باشد.می ایران صنعت چوب

  
  ها مواد و روش

هاي ها و کارگاهزمینه کارخانهاطالعات الزم در 
 1394در سال  چوب در حال فعالیت ایرانصنایع 
وزارت صنعت و معدن و بازرگانی، اتاق توسط 

بازرگانی تهران، سازمان توسعه تجارت ایران و گمرك 
و ارائه  عیتجم 1394در سال  جمهوري اسالمی ایران

. اطالعات اولیه حاوي )12و  8، 7، 4( شده است
هر  ي چوبهاکارخانهو  هر کارگاه ولیدظرفیت ت
 هايکشور، یگمرک يهاتعرفهو یا ها استانکدام از 

(کشورهایی که ایران تمایل به  یحیترج دارنده تعرفه
 ، مبلغ صادرات و وارداتها دارد) تجارت بیشتر با آن

کشورهاي طرف هاي چوبی و انواع فرآوردههرکدام از 
این اطالعات در جزئیات باشد. میمعامله ایران 

قطعات اندازه بري هاي چوبی شامل فرآوردههاي  گروه
 روکش( اوراق فشرده چوبیپارکت، پوشال، ، شده

پالت، ، چوب)خردهفیبر و تختهالیه، تختهو تخته کردن
ساخته چوبی، انواع هاي پیشها، خانهانواع جعبه

، چوب پالستیک و در نهایت یک گروه انواع بدر

 نجاريمصنوعات  یاصنایع مبلمان محصوالت 
   ند.دشبندي  تقسیم

بخش مصنوعات نجاري شامل کارگاه و 
هاي چوب بري، پنجره، دکوراسیون، کابینت  کارخانه

چوبی، لوازم خانگی، کمد،  و قنداق چوبی، قرقره
، خواب سیسرو مکت،ین ،یصندل ز،یمکتابخانه، بوفه، 
چوبی، زهوار ، قالب ، قرنیز، پارتیشنابزاراالت چوبی

      باشد.می قطعات خراطی شده و چوبی
این اطالعات اولیه براي محاسبه شرایط هر کدام 

هاي مختلف و در نهایت براي کل از محصوالت استان
 ی هر استانچوب يهاانواع فرآوردهکشور استفاده شد. 

براساس جمع تفکیک و ظرفیت کل تولید هر محصول 
محاسبه ها  ها و کارگاههرکدام از کارخانه هايظرفیت

هاي هر محصول شمارش و تعداد کارگاه یا کارخانه
هاي درنهایت ظرفیت کل تولید و تعداد بنگاهگردیدند. 

به تفکیک هر  هاي برترهمراه با استان اقتصادي کشور
  گردید.  شناساییمحصول 

 يها انواع فرآورده کار براي تعداد نفرات مشغول به
هاي ی هر استان با مصاحبه براساس شماره تلفنچوب

بینی شدند. پیش )7( مذکور در گزارش وزارت صنایع
هاي درصد خطاي روش مصاحبه نسبت به روش

با توجه به زمان، هزینه و امکانات دیگر کمتر است. 
خاطر گستردگی جامعه آماري، از  در دسترس و نیز به

استفاده شد. بر  براي مصاحبه اي گیري خوشه نمونه
و کدهاي استاندارد  اساس تحقیقات انجام شده قبلی

هاي چوبی به فرآورده گمرك جمهوري اسالمی ایران،
محصوالت کلی  لیست شدند. بندي گروه تقسیم 14

بر اساس اطالعات کتاب  چوبی با کدهاي استاندارد
ایران  گمرك مقررات صادرات و واردات

محصوالت براساس  بندي تقسیمبرداري شد.  فهرست
 باگروهی از کدهاي استاندارد باعث سهولت مصاحبه 

ها و کارگاهاز این  رخیبها شد. تولیدکنندگان استان
از  گزارش شده توسط وزارت صنایع، هاکارخانه
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. با توجه به تناقصات اندبوده تیفاقد فعال يها شرکت
عنوان آخرین ناحیه هدف  به هاي فعالبنگاهموجود، 

به تناسب اي انتخاب شد. بنابراین  برداري خوشه نمونه
هاي هر محصول در هر استان تعداد تعداد بنگاه

انتخاب  هرگروه محصول مصاحبه شوندگان استانی
 نیدر ا .باشند آن محصول شدند که معرف کل جامعه

ها حداکثر و تعداد عناصر هر  تعداد خوشه قیتحق
، منتخبهاي  و از شهرستان انتخاب شدخوشه حداقل 

آن  هاي استانیبنگاهمتناسب با تعداد کل  بنگاهتعدادي 
داران هر مصاحبه با کارخانه د.نانتخاب شو محصول

محصول  نیکه ا ییهاگروه محصوالت در تمام استان
 یمرحله انجام شد و در برخ کیشد در یم دیتول

کم  دکنندگانیتعداد تول رایبود، ز يموارد تمام شمار
 ندیصورت منظم و برا به يبردار  نمونه نیبودند. بنابرا

 اولیه هاي تلفنیمصاحبهاز  بعدبود.  يکل جامعه آمار
 تولیدکنندگانها، تعدیالت الزم در انتخاب  استاندر 

انجام شد. بدین جهت روش  براي انجام مصاحبه
گزارش دست آمده از  به هايتلفنمصاحبه بر اساس 
هر استان  تولیدکنندگان شاخصوزارت صنایع و 

تعداد و مقدار تولید صورت گرفت و اطالعاتی مانند 
سپس  آوري شد. جمع کار هر بنگاه هنفرات مشغول ب

کل نفرات مشغول به کار هر محصول براي استان و 
نفرات مشغول به متوسط تعداد کشور محاسبه گردید. 

هاي مختلف صنعت چوب از نسبت کار در بخش
هاي کارگاه کل کار به تعداد نفرات مشغول بهتعداد کل 

  هر نوع محصول تعیین شد. 
هرکدام از محصوالت در  یتعرفه بازرگاندرصد 

دارنده تعرفه  هايکشورو  1395و  1394هاي سال
تراز تجاري هرکدام از انواع آوري شد.  ی جمعحیترج

هاي چوبی از تفاضل مبلغ صادرات و واردات فرآورده
کشورهاي برتري که ایران به آن محصول محاسبه شد. 

در ها واردات  ها با مبلغ بیشتري صادرات و یا از آن آن
اشتغال  میزان، شناسایی شدند. دادندانجام  1394سال 

انواع  ها و تجارتو تولید و از طرف دیگر تعرفه
 هاي صنعت چوبوضعیت بخش ،یچوب يهافرآورده

   . ندنشان داداز نظر رونق اقتصادي کشور را 
  

  بحثنتایج و 
هاي صنایع چوب ایران و وضعیت اشتغال بخش

نشان  2و  1در جدول  1394هاي کشور در سال استان
تعداد و  ،تعداد نفرات مشغول بکارداده شده است. 

براساس  هاي چوبها و کارگاهظرفیت تولید کارخانه
هاي برتر ازنظر مقدار تولید و استانو  نوع تولید

 باشد.می 1به شرح جداول  هر محصول اشتغال
 اند.ذکر شده اهمیت ترتیب به 1ي برتر جدول هااستان

صنعت هاي ها و کارخانهتعداد اشتغال و تعداد کارگاه
ها و محصوالت با بیشترین اشتغال و استان چوب

نشان داده شده است.  2دول بنگاه اقتصادي در ج
 به ترتیب برتر از نظر اشتغال و تعداد بنگاه محصوالت

کار در  هتعداد نفرات مشغول باند. ذکر شده اهمیت
 4204در نفر  100513             ً       صنعت چوب جمعا  معادل 

، صنایع مبلمانباشد که در بخش میکارگاه یا کارخانه 
سایر کارگاه یا کارخانه و در  2197در نفر  59026
کارگاه یا کارخانه  2007در نفر  41487ها بخش

باشند. بیشترین تعداد نفرات مشغول کار می مشغول به
باشد و میمبلمان کار در صنعت چوب در بخش  به

نفر  16385وبی معادل چ سازه چند بدرسپس بخش 
و در نهایت در بخش کارگاه یا کارخانه  685در 

 250در  نفر 6358 روکش کردن اوراق فشرده چوبی
 کشوربرتر هاي قرار دارد. استان کارگاه یا کارخانه

ترتیب حداکثر تعداد نفرات  به براي هر محصول
ذکر  1یا ظرفیت تولید در جدول کار  مشغول به

دهد که ها نشان میوضعیت اشتغال استان اند. شده
غربی و آذربایجان  ،تهران، مازندرانگیالن، هاي  استان

 تعداد کارگاه یا کارخانه و شترینبیخراسان رضوي 
کار در صنعت چوب را دارند که در  نفرات مشغول به
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کارگاه یا  835در نفر  18030با گیالن این میان استان 
 عیاز اشتغال در صنا يبهرمندبیشترین میزان کارخانه 

هایی . استانچوب را به خود اختصاص داده است
کمترین نفرات  جنوبیخراسان بوشهر، ایالم و مانند 

بیشترین . داشتندمشغول به کار در این صنعت را 

صنعت چوب  رها دکار استان هتعداد نفرات مشغول ب
در بخش مبلمان مشغول به هاي چوبی فرآورده و

استان  رینظ يهرچند در موارد باشند.یم تیفعال
  متفاوت بود. جینتا يگلستان و مناطق آزاد تجار

  
 .1394در سال  ایران هاي صنایع چوبوضعیت اشتغال بخش -1جدول 

Table 1. Employment status of wood industry sections of Iran at 2015. 
 گیريو واحد اندازه نام محصول

Production type and 
mesuerment unit  

 دیجمع کل تول
Production 

amount total  

تعداد کارگاه 
 و کارخانه

Number of 
firm  

 اشتغال کشور
Iran 

employment  

 تقریبی اشتغال
 هر بنگاه

Employment 
per firm  

 برترتولیدکننده استان 
Provinces of premier manufacturer  

 شده الوار يقطعات اندازه بر
(Dimension board  m3)  1449112  241  3495  15  مازندران الن،یگ 

(Gilan, Mazandaran)  
 پارکت

(wooden flooring m2)  8071751  15  1381  92  تهران   
 (Tehran)  

 پوشال
(Wood wool Ton)  563605  97  1440  15  

  )شتری(کارگاه ب یغرب جانیتهران، آذربا
 (Tehran, Azarbayjan gharbe with mor 

workshop)  

 اوراق فشرده نکرد روکش
(Veneered panels m2)  1844634270  250  6358  25  

)، تهران= مازندران=البرز، شتری(نفرات ب لیاردب
  یشرق جانیآذربا

 (Ardabil with mor employment rate, 
Tehran=Mazandaran=Alborz, Azrbayjan 

sharghe)  
 هیالاوراق فشرده تخته

(Plywood m3)  1304329  141  477  3  
  لیاردب ،یشرق ،یغرب جانیآذربا

(Azarbayjan gharbe and sharghe, 
Ardabil)  

 بریاوراق فشرده ف
(Fiber board m3)  819485  17  2443  144  گلستان الن،یمازندران، گ  

 (Mazandaran, Gilan, Golestan)  

چوب خردهتختهاوراق فشرده 
(Particleboard m3)  1794491  76  606  8  

  یغرب جانیمازندران، گلستان، آذربا
  النیگ ،)شتری(کارگاه ب 

 (Mazandaran, Golestan, Azarbayjan 
gharbe with mor workshop, Gilan)  

  پالت
(Pallets m3)  3933129  177  889  5  نیقزو ،یغرب جانیآذربا الن،یگ  

 (Gilan, Azarbayjan gharbe, Ghazvin)  
  جعبه

(Boxes number)  46983008  263  5667  22  
 و اصفهان نیقزو ،یغرب جانیآذربا الن،یگ

(Gilan, Azarbayjan gharbe, Ghazvin, 
Esfahan)  

 ساختهشیپ خانه
(Prefabricated biuldings m2)  168788  12  694  58  تهران و فارس  

  (Tehran, Fars)  
 در چندسازه

(Composites doors m2)  15528566  685  16385  24  فارس الن،یتهران، گ  
 (Tehran, Gilan, Fars)  

 ضد سرقت در
(Anti-theft doors m2)  470500  18  560  31  یغرب جانیسمنان، آذربا  

 (Semnan, Azarbayjan gharbe)  
 کیچوب پالست

(Wood polymer m3)  364170  15  1092  73  سمنان=اصفهان الن،یگ  
 (Gilan, Semnan=Esfahan)  

 مبلمان
(Furnitures)  

(Ton)  235722  

2197  59026  27  

، فارس، رضوي تهران، مازندران، خراسان الن،یگ
  لی=اردبیغرب جانیآذربا

 (Gilan, Tehran, Mazandaran, Khorasan 
razave, Fars, Azarbayjan 

gharbe=Ardabil)  

(Number)  651009427  
(m)  75303765  
(m2)  15391031  
(m3)  352904  

(Sereis)  975777  

 کل کشور
(Total)  

  4204  100513  24  
 و یغرب جانیتهران، مازندران، آذربا الن،یگ

  =فارسيخراسان رضو
 (Gilan, Tehran, Mazandaran, Azarbayjan 

gharbe, Khorasan razave=Fars)  
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 .1394ها در سال هاي صنایع چوب استانوضعیت اشتغال بخش -2جدول 
Table 2. Employment status of wood industry sections of Iran proveinces at 2015. 

 استان
Proveince  

 اشتغال استان
Proveince 

employment  

تعداد کارگاه و 
 کارخانه

Number of 
firm  

 محصول با بیشترین اشتغال به غیر از مبلمان
The most of employment for 

productions apart from furnitures  

 ماناز مبل ریبه غ بنگاه نیشتریمحصول با ب
The most of firm for productions 

apart from furnitures  

  اردبیل
 (Ardabil)  3630  169  

  ، در چندسازه و پارکتکردن روکش
 (Veneered panels, Composite doors 

and wooden flooring)  

 الیهو تخته کردن ، روکشدر چندسازه

(Composite doors, Veneered panels 
and Plywood  )  

  البرز
 (Alborz)  3274  109  

 ، پارکت و خانهکردن ، روکشدر چندسازه
 ساخته شیپ

(Composite doors, Veneered panels, 
wooden flooring and Prefabricated 

biuldings)  

 و در چندسازه کردن روکش
(Veneered panels and Composite 

doors)  

 آذربایجان غربی

(Azarbayjan 
gharbe)  

6264  268  
پوشال و در ضد ، يساز جعبه ،سازه در چند

 سرقت
(Composite doors, Boxes, Wood wool 

and Anti-theft doors)  

 يساز و جعبه الیه، تختهدر چندسازه
(Composite doors, Boxes, Plywood 

and Boxes)  
  آذربایجان شرقی
(Azarbayjan 

sharghe)  
3341  146  

 فیبر و در چندسازه، تختهجعبه
(Boxes, Fiberboard and Composite 

doors)  

 =در چند سازه کردن و روکش الیهتخته
(Plywood and Veneered panels 

=Composite doors)  
چهارمحال 

 بختیاري

(Chaharmahal 
bakhtyare)  

 در چندسازه  81  1980
(Composite doors)  

 در چندسازه
(Composite doors)  

  بوشهر
 (Boshehr)  520  72  در چندسازه 

(Composite doors)  
 در چندسازه

(Composite doors)  
  ایالم

 (Elam)  525  64  در چندسازه 
(Composite doors)  

 در چندسازه
(Composite doors)  

  فارس
 (Fars)  4264  209  

و ساخته شیپ، خانه کردن روکش ،در چندسازه
 پارکت

(Composite doors, Veneered panels, 
Prefabricated biuldings and wooden 

flooring)  

 کردن در چندسازه و روکش
(Composite doors and Veneered 

panels)  

  اصفهان
 (Esfahan)  4014  170  

 و چوب پالستیک يساز جعبه ،در چندسازه
(Composite doors, Boxes and Wood 

polymer)  
 يساز در چندسازه و جعبه

(Composite doors and Boxes)  

  گیالن
 (Gilan)  

18030  835  

بري قطعات اندازه ،در چندسازه، کردن روکش
، پالت، چوب پالستیک و يساز ، جعبهشده

 فیبرتخته
(Veneered panels, Composite doors, 

Dimension board, Boxes, Palets, Wood 
polymer and Fiberboard)  

و ي ساز جعبه ،شده بريقطعات اندازه
 پالت

(Dimension board, Boxes and 
Palets)  

  قزوین
 (Ghazvin)  3089  143  و پوشال يساز جعبه 

(Boxes and Wood wool)  
 و پوشال پالت ،سازه در چند

(Composite doors, Palets and 
Wood wool)  

  قم
 (Ghom)  

1672  71  
 ساختهشیپ خانه در چندسازه و

(Composite doors and Prefabricated 
biulding)  

 در چندسازهو  کردنروکش 
(Veneered panels and Composite 

doors)  

 *گلستان
(Golestan)  

2849  84  
سازه و ، در چندفیبرتخته ،يساز جعبه

 چوب خرده تخته
(Boxes, Fiberboard, Composite doors 

and Particleboard)  

 کردن روکش چندسازه و در
(Composite doors and Veneered 

panels)  
  همدان

 (Hamadan)  838  34  در چندسازه 
(Composite doors)  

 در چندسازه
(Composite doors)  
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 هرمزگان

(Hormozgan)  1048  48  در چندسازه 
(Composite doors)  

 در چندسازه
(Composite doors)  

  کرمان
 (Kerman)  812  51   چندسازهدر 

(Composite doors)  
 در چندسازه

(Composite doors)  
 کرمانشاه

(Kermanshah)  1349  54  در چندسازه 
(Composite doors)  

 در چندسازه
(Composite doors)  

 خراسان رضوي

(Khorasan 
razave)  

 و پارکت در چندسازه  195  5642
(Composite doors and wooden flooring)  

 در چندسازه
(Composite doors)  

 خراسان شمالی

(Khorasan 
shomale)  

 در چندسازه  43  1186
(Composite doors)  

 کردن و روکش در چندسازه
(Composite doors and Veneered 

panels)  
 خراسان جنوبی

(Khorasan 
jonobe)  

 در چندسازه  22  540
(Composite doors)  

 در چندسازه
(Composite doors)  

 خوزستان

(Khozestan)  2913  65  
بري شده، در جعبه سازي، قطعات اندازه
 فیبرچندسازه و تخته

(Boxes, Dimension board, Composite 
doors and Fiberboard)  

 ي و در چندسازهساز جعبه
(Boxes and Composite doors)  

کهگیلویه و 
بویراحمد

(Kohgiloyeh 
boyrahmad)  

 پالت و در چندسازه  24  1182
(Palets and Composite doors)  

 در چندسازه و پالت
(Composite doors and Palets)  

 کردستان

(Kordestan)  715  74  در چندسازه 
(Composite doors)  

 سازهددر چن
(Composite doors)  

  لرستان
 (Lorestan)  

1269  49  
 قطعات اندازه بري شده و در چندسازه

(Dimension board and Composite 
doors)  

 در چندسازه
(Composite doors)  

 منطقه آزاد*

(Special 
economic 

zone)  
377  23  

 کردن فیبر و روکشدر چندسازه، تخته
(Composite doors, Fiberboard and 

Veneered panels)  
 کردن روکش

(Veneered panels)  

  مرکزي
 (Markaze)  1037  50  

 سازه و قطعات اندازه بري شدهدر چند
(Composite doors and Dimension 

board)  
 در چندسازه

(Composite doors)  

 مازندران

(Mazandaran)  8005  307  

بري شده، در چندسازه، فیبر، قطعات اندازهتخته
 چوبخردهو تخته کردن روکش

(Fiberboard, Dimension board, 
Composite doors, Veneered panels and 

Particleboard)  

چندسازه، قطعات اندازه بري شده و در 
 کردن روکش

(Composite doors, Dimension 
board and Veneered panels)  

  سمنان
 (Semnan)  2767  84  

 در چندسازه و ضد سرقت و چوب پالستیک
(Composite doors, Anti-theft doors and 

wood polymer)  
 سازهدر چند

(Composite doors)  
سیستان و 
 بلوچستان

(Sistan 
blochestan)  

 در چندسازه  94  1140
(Composite doors)  

 در چندسازه
(Composite doors)  

  تهران
 (Tehran)  14640  445  

 در چندسازه، پوشال و پارکت
(Composite doors, Wood wool and 

Wooden flooring)  

 کردن سازه و روکشدر چند
(Composite doors and Veneered 

panels)  
  یزد

 (Yazd)  819  70  در چندسازه 
(Composite doors)  

 در چندسازه
(Composite doors)  

  زنجان
 (Zanjan)  782  51  در چندسازه 

(Composite doors)  
 در چندسازه

(Composite doors)  
  ها است.بخشکار و تعداد کارگاه یا کارخانه بخش مبلمان کمتر از سایر  هتعداد نفرات مشغول ب         ًاستثنائا * 
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هاي اقتصادي بخش صنعت چوب بیشتر بنگاه
امکان تولید شوند و صورت کارگاهی اداره می به

الیه و کارگاهی برخی محصوالت مانند تخته
پالت و  الیه،چوب وجود دارد. تختهخرده تخته
چوب داراي کمترین میانگین نفرات مشغول خرده تخته

) و تولید محصوالتی مانند 1باشند (جدول کار می هب
صورت کارگاهی و با  چوب بهخردهالیه و تختهتخته

هاي آذربایجان شرقی تعداد نفرات بسیار کم در استان
الیه و تختهو غربی مشاهده شده است. کیفیت 

پایین و صورت کارگاهی خرده چوب تولید شده به تخته
بندي یا پالت  هاي بستهجعبهبراي این محصوالت غالبا 

صورت مداوم تولید  معموال بهشوند. مصرف می
اي بازار به فعالیت کنند و با رونق فصلی یا دوره نمی

الیه و هاي زیاد تختهدهند. تعداد بنگاهخود ادامه می
 2خرده چوب در این دو استان در جدول تخته

فیبر، مشخص است. در مقابل محصوالتی مانند تخته
ساخته با هاي پیشپارکت، چوب پالستیک و خانه

نسبت به  در هر بنگاه کار بیشتر هتعداد نفرات مشغول ب
در حجم و اي به صورت کارخانه محصوالت دیگر

. )1(جدول  باشند.یم تیدر حال فعالزیاد تولید 
ها به تعداد کمی در ایران که این کارخانه باتوجه به این

اشتغال زایی بیشتري نسبت به ولی کنند فعالیت می
هاي در به تعداد محصوالت دیگر دارند. تعداد سازنده

 هاي دیگرکارگاه یا کارخانه بیشتر از تولیدکننده 685
تقاضاي زیاد  ) که1(جدول است به غیر از مبلمان 
عنوان  ها بهو در اکثر استان دهدبازار را نشان می

کننده بیشتر است زا با تعداد تولید محصول برتر اشتغال
هاي جعبه سازي، روکش کردن تولیدکننده. )2(جدول 

انواع اوراق فشرده چوبی و قطعات اندازه بري شده 

نظر تعداد کارگاه یا  از هاي بعديترتیب در ردیف به
  قرار دارند.     کارخانه

هاي صنعت وضعیت تجارت محصوالت بخش
نشان داده شده  3در جدول  1394در سال  چوب
و  نیو هرزگو یبوسنسوریه،  ،هیترککشورهاي است. 

ی حیدارنده تعرفه ترج هايکشوردر لیست  زستانیقرق
هاي صنعت ایران براي تجارت محصوالت بخش

 لی تجارت کنندگان،) و3چوب قرار دارد (جدول 
شامل  رانیا یحیدارنده تعرفه ترج سایر کشورهاي

براي را ازبکستان، پاکستان، تونس، کوبا و ونزوئال 
تعرفه ). 8(اند نکردهتجارت این محصوالت انتخاب 

چوب خام و قطعات گروه کاالهایی مانند  واردات
، پارکت، پوشال، روکش و چوب شده الوار ياندازه بر

الیه، هایی مانند تختهباشد. گروهپالستیک کم می
بندي و  چوب، انواع جعبه بستهدهخرفیبر،  تختهتخته
متوسط و تعرفه واردات ساخته داراي  هاي پیشخانه

تعرفه واردات گروه دیگري مانند انواع در و مبلمان 
یک تعرفه واردات ). کاهش 3زیادي دارند (جدول 

نوع کاال، تراز تجاري آن کاال را منفی و نیاز داخلی را 
گروه معامالتی تراز کند. با واردات بیشتر برطرف می

کم به استثناي پوشال و تعرفه واردات  ي باکاالها
به غیر از  ،متوسطتعرفه واردات با  يگروه کاالها

از میان منفی است.  ،هاچوب و انواع جعبهخردهتخته
ب زیاد انواع درتعرفه واردات  ي باگروه کاالها

 يداراداراي تراز تجاري مثبت و مبلمان  ساخته پیش
عراق،  جینتا لیبر اساس تحلمنفی است.  تراز

افغانستان و ترکمنستان کشورهاي برتر براي صادرات 
. ایران ندیآیبشمار ممحصوالت صنعت چوب ایران 

نیازهاي بخش صنعت چوب را از کشورهایی بیشتر 
   کند. ترکیه و امارات متحده عربی تأمین میمانند چین، 
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 .1394هاي مختلف صنعت چوب در سال وضعیت تجارت محصوالت بخش -3جدول 
Table 3. Trade status of various productions of wood industry at 2015. 

  نام محصول

حقوق درصد 
 1394 يورود
)1395( 

import duty 
2015 (2016) %  

کشور دارنده 
 یحیتعرفه ترج

Country with 
Preferential 

Tariff  

مبلغ دالر 
 صادرات
Export 

values ($)  

 کشورهاي برتر براي صادرات
Performance countries for 

export  

مبلغ دالر 
 اتوارد

Import values 
($)  

 ي وارداتبرتر برا يکشورها
Performance countries for import  

 تراز تجاري
Trade 

balance 
values ($)  

چوب خام و 
 يقطعات اندازه بر

 شده الوار
(Dimension 

board)  

  1344277  (No)  ندارد  (5)4
 افغانستان، عراق و امارات ه،یترک

(Turkey, Afghanistan, Iraq = 
United Arabic Emirates)  

154596072  

کره، امارات،  يو جمهور نیچ ه،یروس
 نیاکرا و جانیآذربا و هیترک

(Russia, China=South Korea, 
United Arabic Emirates, 

Turkey=Azerbaijan= Ukraine)  

-153251795  

 پارکت
(Wooden 
flooring)  

4(5)  
 بوسنی و هرزگوین

(Bosnia and 
Herzegovina)  

21055  
 سودان و امارات

(Sudan = United Arabic 
Emirates)  

3265604  
 امارات و فنالند ،یاستون ن،یچ

(China, Estonia, United Arabic 
Emirates = Finland)  

-3244549  

 پوشال
(Wood wool)  4(5)  ندارد  (No)  1574415  عراق، افغانستان و سودان 

(Iraq, Afghanista = Sudan)  15906  نیچ  (China)  1558509  

اوراق کردن  روکش
 فشرده

(Veneered 
panels)  

 افغانستان، عراق ا،یتالیا  70534  (No)  ندارد  براي روکش (5)4
(Italy, Afghanistan, Iraq)  

 يو اندونز نیچ ه،یترک  7976775
(Turkey, China=Indonesia)  

-7906241  

-اوراق فشرده تخته

 هیال
(Plywood)  

10  
 نیو هرزگو یبوسن

(Bosnia and 
Herzegovina)  

59121  
 و افغانستان جانیترکمنستان، آذربا

(Turkmenistan, Azerbaijan = 
Afghanistan)  

11270088  
 هیو ترک نیچ ه،یامارات، روس

(United Arabic Emirates, Russia, 
China=Turkey)  

-11210967  

 بریاوراق فشرده ف
(Fiberboard)  

براي کارنشده و  10
 براي کار شده 15

(10 for 
unworked and 
15 for worked)  

 ترکیه و قرقیزستان
(Turkey = 

Kyrgyzstan )  
 نیعراق، افغانستان و چ  2136954

(Iraq, Afghanistan=China)  
 هیو ترک نیچ لند،یتا  523936892

(Thailand, China=Turkey)  
-521799938  

-تختهاوراق فشرده 

 چوبخرده
(Particleboard) 

کارنشده و  يبرا 10
 کار شده يبرا 15

(10 for 
unworked and 
15 for worked)  

و  زستانیقرق ،هیترک
 نیو هرزگو یبوسن

(Turkey, 
Kyrgyzstan = 
Bosnia and 

Herzegovina )  

6725940  
 ترکمنستان، عراق و افغانستان
(Turkmenistan, Iraq = 

Afghanistan)  
 نیو چ هیروس ه،یترک  2874508

(Turkey, Russia=china)  
3851432  

 پالت انواع جعبه و
(Boxes and 

Palets)  
20  

 نیو هرزگو یبوسن
(Bosnia and 

Herzegovina)  
 ایتالیعراق، سوئد و ا  1814699

(Iraq, Sweden=Italy )  
1680760  

 و امارات هیترک ن،یچ
(China, Turkey= United Arabic 

Emirates)  
133939  

 ساختهشیپ خانه
(Prefabricated 

building)  
20  

و  یبوسنترکیه و 
 نیهرزگو

(Turkey= 
Bosnia and 

Herzegovina)  

6043184  
 عراق، ترکمنستان و افغانستان
(Iraq, Turkmenistan = 

Afghanistan )  
7612555  

 ایتالیو امارات و ا هیترک ن،یچ
(China, Turkey= United Arabic 

Emirates=Italy)  
1569371 -  

و ضد  در چندسازه
 سرقت

(Composite 
doors and Anti-

theft)  

40  
 نیو هرزگو یبوسن

(Bosnia and 
Herzegovina)  

1904456  
و  کستانیعراق، افغانستان، تاج
 ترکمنستان

(Iraq, Afghanistan, Tajikistan 
= Turkmenistan)  

 ایتالیآلمان و ا ن،یچ ه،یترک  857259
(Turkey, China, Germany=Italy)  

1047197  

 کیچوب پالست
(Wood 

polymer)  
4(5) and 7 for 

HPL, CPL  

سوریه براي 
محصوالتی مانند 

HPL,CPL 
(Syria)  

 زستانیو عراق، قرق جانیآذربا  1473325
(Azerbaijan=Iraq, Kyrgyzstan)  

76312044  

امارات،  ه،یکره و ترک يجمهور ن،یچ
 ایتالیهند و ا

(China, South korea=Turkey, 
United Arabic Emirates, 

India=Italy )  

-74838719  

 مبلمان
(Furniture)  

55  

و  یو بوسن هیترک
 نیهرزگو

(Turkey= 
Bosnia and 

Herzegovina)  

9248510  

عراق، افغانستان و ترکمنستان، 
 امارات و کانادا

(Iraq, Afghanistan= 
Turkmenistan, United Arabic 

Emirates=Canada )  

10404552  
 و امارات هیدانمارك و آلمان، ترک ن،یچ

(China, Denmark=Germany, 
Turkey= United Arabic Emirates)  

-1156042  

  32416470      (Total)  کل
 ترکمنستان، عراق، افغانستان

(Iraq, Afghanistan, 
turkmenistan)  

800803015  
 امارات ،هیترک ن،یچ

(China, Turkey, United Arabic 
Emirates)  

-768386545  
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طور اصولی جهت رونق و  بهگمرکی حقوق 
حمایت از تولید داخلی است. ارزش افزوده زیاد 

شود، براین اساس باعث رونق تولید و اشتغال زایی می
حقوق ورودي مواد اولیه صنایع کم و محصوالت 
فرآوري شده و نهایی آماده به مصرف زیاد درنظر 

مقدار ترتیب  شود. مواد اولیه صنعت چوب بهگرفته می
بینه، ارزش افزوده زیاد به کم شامل چوب خام (گرده

هاي هاي کم قطر و چوب هیزمی)، الوار و تختهگرده
اندازه بري شده، خرده چوب و درنهایت مواد خام 

سایر آماده شده مثل اوراق فشرده جهت مصرف 
کار بر روي آن  ی که نیاز بهباشد. محصولصنایع می

 گیردقرار می نهایینده کنمصرف  نیست و در اختیار
ارزش افزوده ندارد. حقوق  ،مانند مبل مونتاژشده

این  بهشود و ورودي براساس ارزش افزوده تعیین می
مانند ( گروه کاالهاي تجارتی با ارزش افزوده باالدلیل 

داراي حقوق ورودي کم است تا به ماسیو) چوب 
نیاز داخل تبدیل و ایجاد شغل  کاالي نهایی مورد

تهیه شده از این ماده  ید. صادرات کاالي نهایینما
گروه تراز تجاري را مثبت و ارزآوري دارد.  اولیه،

کاالهایی با ارزش افزوده کم مانند انواع مبلمان داراي 
اردات این گروه کاالها تا و بودهحقوق ورودي زیاد 

و به رونق تولید داخل خسارت وارد  شدهمحدود 
داخلی با کاالهاي خارجی  نکند. رقابت موفق کاالهاي

 اقداماي از این نمونهپذیر است.  در این شرایط امکان
 باشدمی ساختهشیپهاي بدر بخش تولید انواع در

 معمولواردات مواد خام به صورت . )3(جدول 
موارد بسیار  .)9دهد (ارزش افزوده را افزایش نمی

زیاد دیگري مانند کیفیت، طراحی و قیمت تمام شده 
                                         ُ      تواند شرایط اقتصادي را تغییر دهد و احتماال  تراز می

تجاري منفی مبلمان با بیشترین حقوق ورودي 
افزایش حقوق باشد. پذیر از این شرایط میأثیرت

چوب و  پارکتورودي برخی گروه کاالهایی مانند 
باعث حمایت و شاید توسعه اندك پالستیک 

شرایط فعلی  شده؛ هرچند کههاي داخلی  کارخانه
رویه افزایش بی جهت یمانع تواندمیحقوق ورودي 

از انحصار و کنترل بازار اعمال  يریجلوگها و قیمت
ازطرف دیگر کمبود عرضه مواد اولیه صنعت  گردد.

 فنیتوان چوب در سطح جهانی و داخلی مانع بزرگ 
داخل کشور است. در تولید محصول با قیمت پایین 

مانند انواع افزایش حقوق ورودي محصوالتی 
خاطر تعداد  ه، جعبه و پالت بساختهشیپهاي  بدر

زایی مناسب در ایران  زیاد کارگاه یا کارخانه و اشتغال
(جدول  شوددرصد پیشنهاد می 55تا بیشترین مقدار 

ها توان ایجاد سطح باالیی از اشتغال را این بخش. )1
ید أیتوان تباتوجه به نتایج تحقیقات قبلی میدارند. 

 ي و اشتغال بخش صنایع مبلمانشدت کاربرکرد که 
  . باشدمی قابل توجه

 يدارازایی حمایت دولت از تولید داخل و اشتغال
 که يرسد؛ به نحوینظر م شده به یکارشناس يهاجنبه

 رنظی -کم یارزش افزوده واردات يدارا يکاالها يبرا
و  یواردات يهاتعرفه زانیم شیدر افزا یسع -مبلمان

صادرات  يبرا یاتیمال يهاتیلحاظ نمودن معاف
با  ییکاالها يصورت گرفته است و در آن سو برا

 -الوار و چوب مانند -ادیز یارزش افزوده داخل
 ادیز یصادرات يهاکم و تعرفه یواردات يهاعرفهت

جهت  یتیحما نیاز قوان يامجموعهمنظور شده است. 
و صادرات انواع مواد  یو کاهش خام فروش يریجلوگ

خام  بر این اساس. )12شده است ( نیتدو هیاول
 ،)4401(کد  انواع چوب هیزمی یا صادرات فروشی

، )4403(کد  ، چوب خام)4402(کد  زغال چوب
 اياندازه بري شده و تراشه ،هاي کارشدهانواع چوب

ممنوع  )4406) و تراورس چوبی (کد 4404(کد 
ممنوعیت صادرات نند راهکارهاي دیگري مااست. 

هاي کارخانهو توسعه  )4405کد (پوشال و آرد چوب 
عنوان کاالي جایگزین اوراق فشرده  به چوب پالستیک

چوبی و سپس افزایش تعرفه وارداتی آن پیشنهاد 
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ایجاد روابط باثبات اقتصادي و افزایش  .شود می
کشورهاي دارنده تعرفه ترجیهی باعث گسترش 

براي ایران خواهد شد و به تدریج بازارهاي کارآمد 
این بازارها و کشورهاي تولیدکننده اصلی جایگزین 

  .  )3(جدول  شودمی کشورهاي برتر کنونی
هاي کشورهاي برتر طرف معامله ایران در سال

براي واردات شامل امارات متحده  قبل از تحریم
عربی، ترکیه، روسیه و همچنین براي صادرات شامل 

باشند که با یمذربایجان، امارات، عراق ترکمنستان، آ
تطابق  يدارا 1394گزارش ارائه شده در سال 

مبلغ  دهدیگزارشات نشان م نیهمچن .باشند می
سال فیبر در محصوالتی مانند انواع تختهواردات 

و صادرات  1382 سالبیش از سه برابر  1394
چوب بیش از چهار برابر خردهمحصوالتی مانند تخته

لیست کشورهاي  یبررس. )3( باشد یم 1382سال 
نشان  دهه گذشته کیطرف معامله ایران در طی 

دهد اشتغال ایران به کشورهایی مانند عراق،  می
افغانستان و ترکمنستان وابسته است و تغییر روند 

ی کشور تا حد قابل توجه یچوب يهاصادرات فراورده
 ). 6اي این کشورها وابسته است (به شرایط منطقه

چوب  عیصنا يزا در حال حاضر بخش اشتغال
 یمنف یتراز بازرگان يمبلمان) دارا عیکشور (صنا

آن  يهابخش ریاز ز یباشند؛ هرچند که در برخ یم
این شرایط  مشاهده شده است. زیمثبت ن یتراز بازرگان

دهنده تولید کارگاهی و سنتی در بخش صنایع نشان
 یرقابت جهان تیکه هنوز قابل ي؛ به نحومبلمان است

  . را ندارند
سازي نیز  زاي دیگر مانند پارکتهاي اشتغالبخش

هاي تولید پیشرفته و انبوه دارند و با نیاز به سیستم
درصد  7/0فقط باشند ولی زا میکه اشتغال توجه به این

پشتوانه تولید در شود. نیاز کشور در داخل تولید می
ی و غیر جنگلی، جنگل صنعت چوب، منابع جنگل

باشد. دسترسی آسان و کاري و واردات چوب می

عنوان مادة  هاي چوبی و غیر چوبی به تولید فرآورده
 یرقابتتواند باعث تولید با قیمت اولیه این صنایع، می

از  يگریبخش د. گردد داریپااشتغال  شیو افزا
 عیجهت توسعه اشتغال در صنا یدولت يهاتیحما

 ازینت موردآال نیکم در نظر گرفتن تعرفه ماش ،چوب
 لیدل به زیاقدام ن نیباشد؛ هر چند که ایچوب م عیصنا

, هنوز یواردات دیآالت جدنیماش زیادتمام شده  متیق
   چوب نشده است. عیصنا يمنجر به نوساز

، نیسنگ بریفمانند تخته ییهايآورکردن فن یبوم
محصوالت  گریدسازي و  چوب پالستیک، پارکت

 شیمحصوالت و ثبات و افزا يریامکان رقابت پذ
که فن  يدیتول يندهایفرآ آورد.یاشتغال را فراهم م

 يدارا -چوبخردهمانند تخته -اندشده یو بوم يآور
از  ياریبس .باشندیم يریپذ مناسبتر رقابت طیشرا

چوب و  يها فرآورده يکشورها با ارزش افزوده بر رو
کشور را  یاشتغال و ارزش تجارت یکاغذ واردات

و  کایکره، ژاپن، آمر ن،یدهند، کشور چیم شیافزا
 با. )3( باشدیکشورها م نیاز ا ییها فرانسه نمونه
حاکم در اقتصاد چوب کشور و جهان  طیتوجه به شرا

 یابیبازار يهااستنباط کرد که با روش نیتوان چنیم
 رانیدر حال توسعه مثل ا يمبرم کشورها ازیکه ن

در صنعت چوب  طیارش ریشدن سا ایباشد، و مه یم
 عیصنعت در زمره صنا نیاشتغال در ا جادیا تیقابل

  .دیآ یشمار م هب يگذار هیمطلوب سرما
  

  گیري کلینتیجه
هاي مختلف اقتصادي بخش "شغل -نفر"تعداد 
تحقیقات اقتصاد دانان دهد. ها را نشان می اهمیت آن

 زایی صنعتگذاري و اشتغالاهمیت سرمایه کشور
رو هدف تحقیق بررسی  این از دهد.را نشان می چوب

وضعیت اشتغال و تجارت صنعت چوب ایران 
 و تجارت درباره تولید، اشتغال اطالعات الزم باشد. می

هاي محصوالت چوبی گروهبراساس کدهاي استاندارد 
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به کار  شاغلتعداد نفرات آوري و محاسبه شد.  جمع
ی هر استان با مصاحبه چوب يهاانواع فرآورده براي

و از طرف دیگر اي گیري خوشه براساس روش نمونه
ها، تراز تجاري و کشورهاي برتر معامله کننده تعرفه

هاي بیشتر بنگاههر گروه محصول مشخص شد. 
صورت کارگاهی با  اقتصادي بخش صنعت چوب به

 يهاتیحماباتوجه به  .شوندتعداد نفرات کم اداره می
، تراز تجاري اکثر یدر بخش بازرگان یمناسب دولت

هایی بخشمناسب نیست.  همچنانمحصوالت چوبی 

مانند ( از صنعت چوب که داراي فنون بومی هستند
از  )کاري و منبت اشیاء چوبیهنرهاي اصیل خاتم

و باعث اشتغال داشته خارجی درآمدزایی  هايبازار
 عیصنا يهابنگاه جیترو تیر نهادشوند. پایدار می

 يساز پارکت بر؛یفتخته يهاانواع فراورده رینظ یچوب
 طیساخته که در حال حاضر شراشیپ يهاو خانه
 يهاتیاولو نییجهت تع ،دارند يبهتر ییزا اشتغال

 شنهادیبخش از صنعت کشور پ نیدر ا يگذار هیسرما
      . گرددیم
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Abstract 1 
Background and objectives: Wood industry creates the direct and indirect jobs, and has an 
added value, also requirements of Iran can be eliminated and then the trade balance is positive. 
The wood industry performed added value to other materials such as plastic, glasses and 
building materials, and also, wood products have revenues to Rial and foreign currency even 
without reliance on forest resources. The import, production and employment, exports and trade 
balance reflect the status of wood industry.  
Materials and methods: The methodology of the research was analytical and descriptive, and 
the number of employments and productions values and also, tariffs and trade of various wood 
products were investigated by using the published data. Basic information is gained through 
library research, databases and interviews with entrepreneurs based on cluster sampling, and 
then quantity values of products, employment and trade calculated for each manufacturing 
section, province and Iran.    
Results: The results of the research show that employments quantity of wood industry is 
100513 man in 4204 firms, and furniture section has a 59026 man in 2197 firms that more than 
half of total employment in this industry, and the employments quantities of other sections are 
41487 man in 2007 firm. In there, sections of composites doors and veneered panels have 16385 
man in 685 firm and 6358 man in 250 firms, respectively. Provinces of Gilan, Tehran, 
Mazandaran, West Azarbaijan and Khorasan Razavi have the most employment and firm in this 
industry. The most of employment rate is performed at province of Gilan with 18030 man in 
835 firms. Often, furniture sections of wood industry have a negative trade balance. However, 
some of the furniture subsections are related to local technology such as inlay and woodcarving 
have revenues and positive trade balance. The section of furniture with 27 man in each firm is 
relatively small. Production of wooden flooring has an employment rate in wood industry, only 
but 0.7 percent of the internal demand is produced in within country and other demend values 
imported.     
Conclusion: The government performed the proper import duty, a ban on exports of raw 
materials, the products exports with persuasive duties. In this way, wood industry has supported 
to creation of added value and employment, but the trade balance is negative in the most parts of 
the wood industry. The endemic productions and adding countries with Preferential Tariff will 
develop the efficient markets for Iran.  
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