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 هاي علوم و فناوري چوب و جنگل ه پژوهشنشری

  1392، دوم، شماره بیستمجلد 
http://jwfst.gau.ac.ir  

  

   چوبی استان گلستاناتهاي تولید کارگاه وضعیت
 

  2 و علی رفیقی1صغري یداللهی*

  ، واحد آزادشهر،اي سما هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، آموزشکده فنی و حرفه عضو1
  ، ایرانگرگانی عیطب منابع وي کشاورز علوم دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاهیار  استاد2

  26/1/91:  ؛ تاریخ پذیرش1/8/89: تاریخ دریافت
  1چکیده

 وضعیت کنونی واحدهاي ساخت و تولید محصوالت چوبی از نظر اندازه کارگاه، پژوهشدر این 
 و هشد بررسی ها آالت موجود در کارگاه  و ماشینواد اولیه و محصوالت تولیدي، نوع مواد اولیهر مانبا

  ساخت و تولید کابینت،هاي تولیدي صنایع چوب که در بخش  واحد127نامه از   از طریق پرسشها داده
هاي استان گلستان  در سطح شهرستانفعالیت دارند، انواع مبلمان اداري و خانگی و دکوراسیون منازل 

هاي   از کارگاه درصد52آوري شده نشان داد که  ل اطالعات جمعتجزیه و تحلی. آوري شده است جمع
هاي خیلی کوچک  ترین فراوانی مربوط به کارگاه هاي کوچک بوده و پس از آن بیش تولیدي، کارگاه

ها مربوط  ه کارگاهند و هما شدهاندازي  اي اندك راه ها توسط یک نفر و با سرمایه  کارگاهتر بیش. باشد می
ها انبار محصوالت   درصد آن75ها، انبار مواد اولیه و   درصد از کارگاه62 .باشند میبه بخش خصوصی 

. باشد  اولیه و محصوالت تولیدي، نبود سرمایه کافی می انبار مواددلیل نبودترین   عمده.تولیدي ندارند
 38 .کنند  درودگران از فضاي کارگاه براي نگهداري مواد اولیه مصرفی خود استفاده می درصد40

ها   درصد آن34 کنند و  میساخت محصوالت چوبی استفاده برايمختلف  مواد اولیه ها از درصد کارگاه
 آالت جنگلی  از چوب درصد10 و چوب روکش شده خرده  و تختهMDF درصد از 18 ،فقط از نراد

 ش مشتريترین دلیل استفاده از مواد اولیه مختلف مصرفی، کیفیت مواد و سفار  مهم.برند بهره می
آالت ساخت ایران تشکیل  ها را ماشین آالت اصلی کارگاه  ماشین درصد79 که باشد ضمن این می
  .اند  خارجیتر  کوچک برقی بیشهاي  دستگاهادهد ام می

  

  ، استان گلستانآالت صنایع چوب ماشینهاي چوبی،  سازه، کارگاه تولیدات چوبی : کلیديهاي واژه
                                                

  s.yadollahi@yahoo.com :مسئول مکاتبه *
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  مقدمه
 درصد مساحت کل کشور را به خود اختصاص 3/1 مربع، کیلومتر20437ت استان گلستان با مساح

آباد، کردکوي، کالله، گرگان، گنبد  قال، بندرگز، ترکمن، رامیان، علی آزادشهر، آقشهرهاي  و دهد می
شرقی و قسمتی از شرق گرگان را جنگل فرا  تمام قسمت جنوبی و جنوب.  هستندکاووس و مینودشت

 آن از گلوگاه در ورد شده و محدوده هزار هکتار برآ438ها حدود  ن جنگلوسعت ای. گرفته است
مازو، راش، ممرز، توسکا،  بسیار باارزشی چون بلندهاي گونه. گسترش داردغرب تا گلیداغ در شرق 

اهمیت   دارايمحیطی ها وجود دارد که از نظر زیست در این جنگل... لچ، افرا، آزاد، سرخدار، زربین وم
  کارخانجات و واحدهايمانندهاي جنگلی   اقتصادي از نظر صنایع فراورده مهمیک قطب وده وفراوان ب

سازي،   کابینتمانند چوبی  و محصوالتها بري و واحدهاي تولید سازه چوب، چوب خرده تولیدي تخته
 در از کل واحدهاي تولیدي وسیعیباشد که بخش بسیار  می...  وهاي کف ، پوششمبلمان، دکوراسیون

 صفحات چوبی مانندامروزه از  ).1386 ،سالنامه آماري استان گلستان (دنشو استان گلستان را شامل می
 براي مبلمان طور عمده به MDF(1(  تخته فیبر با دانسیته متوسطالیه وب، تخته چندچو خرده تخته

هاي  خالل سالچوب در  خرده صنعت تولید تخته .شود اداري و منزل و کابینت آشپزخانه استفاده می
 هاي  چوبی و برداشتصنایعگذشته به واسطه امکان استفاده از پوشال چوبی و حجم عظیمی از ضایعات 

  .توجهی برخوردار بوده است ، از رشد قابلجنگلی
 ، کیفیت مناسبمناسب ، امکان برشداري ابعاد مناسب، پایکنندگان قیمت مناسب یاري از مصرفبس

 عنوان ول بهترین دالیل مصرف این محص عنوان مهم چوب را به خرده  تختههاي و یکنواختی ضخامت پانل
نتایج  .)2007 ،نملی( کنند میر ایع مبلمان و کابینت آشپزخانه ذک مصرفی در صنهاي الیه مرکزي پانل

چوب را در صنایع مبلمان و  خرده  دالیل استفاده از صفحات تختهترین  مهم، انجام شدههاي پژوهش
ها را اعتراض  ترین دالیل بازدارنده استفاده از آن ها و مهم به صرفه بودن آنزخانه، مقرون کابینت آشپ

  .)2000 ،وو( ندا  ذکر کردهیرامون پایداري ابعادي کم و خواص مقاومتی ضعیف پمشتریان
 متقابل ثیرأ با در نظر گرفتن ت،انداز مشتریان  جامعی پیرامون وضعیت و چشمپژوهش همچنین
، از نظر فنی( کنندگانهاي انتخاب محصول از سوي تولید اي و مالك ار و محصوالت صفحهمصرف الو
گان بر این نکته ددهن شوندگان و پاسخ  مصاحبهتر پژوهش بیش در این .فته استگرانجام ...) اقتصادي و

لوار تدریج بر میزان مصرف ا هاي اقتصادي و تولیدي خود به کید داشتند که سعی دارند در برنامهأت
                                                
1- Medium Density Fiber Board 
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بررسی بازار و صنعت اوراق فشرده چوبی در خاورمیانه  .)2001 ،ولسکی( الیه بیافزایند چوبی و تخته
هاي   در قیمت اولیه، افزایش سریع قیمت و هزینه نداشتن ثباتشرایط بحرانی اقتصاد، که دهد نشان می

چوب کشورهاي فرسایی در صنایع  تولید و سایر موارد دیگر باعث ایجاد شرایط سخت و طاقت
ند تا با  هست کارخانجات بزرگ و مطرح در پی آنویژه  بهبسیاري از کارخانجات،. مختلف شده است

، پخش محصوالت در هاي تولید ، کاهش حداکثر هزینهرت محصوالتی با قیمت تمام شده کم تولید
ید و مصرف حفظ  موقعیت خود را در بازار تول،، چین و اقیانوسیه و تنوع در محصولبازارهاي آسیا

هاي جنگلی  وردهآو فرکنندگان صنعت مبلمان  در زمینه تولید دیگريهاي پژوهش .)2006 ،آرین( کنند
، تحویل هرچه تر هاي سریع وردهآ، تولید فرهاي تولید محصوالت  کاهش هزینهمانندعواملی ،  آسیاقاره

 اقتصاد یدکنندگان در عرصهلدهی به مشتریان را از عوامل موفقیت تو تر محصوالت و سرویس سریع
  .)2009 ،چنگ( عنوان کرد

، ز نظر اندازه کارگاه به وضعیت کنونی واحدهاي ساخت و تولید محصوالت چوبی امقالهدر این 
 و بررسی آالت موجود در کارگاه ، نوع مواد اولیه و ماشینبار مواد اولیه و محصوالت تولیديان

هاي چوبی  کنندگان سازه در زمینه وضعیت تولیدهمیاطالعات مشد و  پرداخته هاي موجود چالش
 .ه گردید تا به درك بهتر مشکالت این گروه صنفی کمک کندیاستان گلستان ارا

  
  ها مواد و روش
 با توجه  و استبوده) نامه و مصاحبه پرسش( یابی  از نوع زمینه کهپژوهش این به ماهیتبا توجه 

 از سواد کافی برخوردار بودنددهنده اطالعات  هیعنوان ارا هب بخشی از سرپرستان واحدها که که به این
یافته  بسیار سازمان  از روش مصاحبه،ها نامه  در پرسشباالتر دقت ضرورت اعمال و همچنین اند نبوده

هاي  ها از نوع پاسخ بسته و به تعداد اندك پرسش یافته، پرسش مصاحبه بسیار سازماندر . د شاستفاده
دست  با توجه به نتایج به. اند بودهها از نوع پاسخ بسته   عمده پرسشپژوهشدر این . ندباش پاسخ باز می

ها عبارت  ، در نظر گرفته شد که در بعضی از پرسشاه پرسشهاي مربوط به پاسخ  آمده در مورد گزینه
 از طرف صورت پاسخ باز هایی که ممکن است از قلم افتاده باشد به سایر موارد نیز ذکر گردد تا گزینه

  .ه گرددیشونده ارا مصاحبه
، تمامی واحدهاي تولیدي صنایع چوب که در بخش ساخت و تولید کابینت، انواع جامعه آماري

کنند را  هاي استان گلستان فعالیت می مبلمان اداري و خانگی و دکوراسیون منازل در سطح شهرستان
 تعداد این واحدها از طریق اتحادیه عمل آمده  مقدماتی بههاي پژوهشبا توجه به . شود شامل می
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) شود این طرح فقط واحدهاي ثبت شده و داراي مجوز را شامل می( درودگران هر شهرستان ثبت شد
  .باشد  واحد تولیدي می1580جامعه آماري شامل 

که شرایط اقتصادي بر وضعیت این  ها متفاوت است و با توجه به این تعداد واحدها در شهرستان
طبق . اي استفاده شده است ، براي تعیین حجم نمونه از شیوه تصادفی طبقهثیر متفاوت داردأها ت گروه

از حجم نمونه براي هر شهر درصدي از سهم هر .  واحد تعیین گردید310قانون کوکراین، حجم نمونه 
  .شود شهر در تعداد کل واحدهاي استان در نظر گرفته می

هاي مالی، وقت و  شود محدودیت یوه مصاحبه انجام می که به شپژوهشیهاي   پروژهتر بیشدر 
یابی  در مطالعات زمینه. سازد گیرد، محدود می اي را که مورد مطالعه قرار می نیروي انسانی، اندازه نمونه

هاي ذکر شده  با توجه به محدودیت. )1381 ،دالور( کرد  نفر محدود100ها را به  توان تعداد نمونه می
 127تعداد به  حجم نمونه پژوهش در این ،گیري  نمونههاي به و استناد به شیوهو دقت باالي مصاح

  .یافتکاهش نمونه 
صوالت چوبی از نظر اندازه در این طرح پژوهشی به وضعیت کنونی واحدهاي ساخت و تولید مح

  . شد پرداختهآالت موجود در کارگاه ، نوع مواد اولیه و ماشینبار مواد اولیه و محصوالت تولیدي، انکارگاه
اساس قوانین بندي شده و سپس بر طبقه) هاي کیفی داده(ها  ، پاسخ پرسشآوري اطالعات بعد از جمع
افزار  ها با نرم گاه داده  آن.شدندگذاري نامه کد  از پرسشدست آمده بههاي کیفی   داده،تجزیه و تحلیل

SPSSدر مورد ) م یا کد در هر طبقهی تعداد عالبا توجه به(  با تعیین درصد فراوانی هر طبقه و آنالیز شده
با توجه به فاکتورهاي مورد بررسی با ) اي کلوچه( اي اي و دایره مشخصات مورد بررسی، نمودارهاي میله

در این . گرفت مورد بررسی و مقایسه قرار هر یک رسم گردیده و شرایط و وضعیت Excelافزار  نرم
 .نگرفتسازي صورت   دکوراسیون، مبلمان و کابینتندماناي بین صنایع متفاوت   مقایسهپژوهش

  
  نتایج و بحث
کوچک، کوچک،   گروه خیلی4هاي صنایع چوب از نظر اندازه به   کارگاهدر این پژوهش: اندازه کارگاه

ها وجود  بندي مشخصی براي این کارگاه که تقسیم با توجه به این. بندي شدند متوسط و بزرگ تقسیم
بندي  یه درودگران شهرستان گرگان تقسیمنجی از اعضاي هیأت مدیره اتحادسنداشت براساس نظر

  .شرح زیر پیشنهاد گردید به
  

     کوچک مترمربع        40-100از          کوچک  خیلی مترمربع         40هاي با مساحت تا  کارگاه
     بزرگ مترمربع        200 از                بیش   متوسط                     مربع     متر100-200از 
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  . فراوانی اندازه کارگاه-1جدول 
  اندازه کارگاه  فراوانی  درصد  درصد معتبر  درصد تجمعی

6/20  
0/73  
9/84  
0/100  

6/20  
4/52  
9/11  
1/15  
0/100  

5/20  
0/52  
8/11  
0/15  
2/99  
8/0  
0/100  

26  
66  
15  
19  
126  
1  

127  

  کوچک خیلی
  کوچک
  متوسط
  بزرگ

  جمع کل
  اسخبدون پ

  مجموع
  

باشد،  می )Sig≥05/0  و2X=52 (که  و با توجه به این)4جدول ( اسکویر  آزمون کاياساسبر
 از  درصد52. ها کوچک هستند تر کارگاه هاي مشاهده شده واقعی است و بیش بنابراین تفاوت فراوانی

)  درصد5/20(وچک ک هاي خیلی هاي کوچک بوده و پس از آن کارگاه هاي استان گلستان کارگاه کارگاه
ها  ه کارگاهاند و هم اندازي شده اي اندك راه ها توسط یک نفر و با سرمایه ر کارگاهت بیش. قرار دارند

اند   خود عنوان کردههاي  نیز در پژوهش)2007(  و همکاراننملی. باشند مربوط به بخش خصوصی می
 بخش خصوصی بوده و توسط هاي مبلمان موجود در ترکیه مربوط به درصد از شرکت67که حدود 

  .اند اندازي شده اي اندك راه یک نفر و با سرمایه
  

  
  

  .هاي صنایع چوب استان گلستان از نظر اندازه کارگاه -1شکل 
  

 درصد 62گردد که   مشاهده می2شکل   و2 با توجه به جدول :انبار مواد اولیه و محصوالت تولیدي
  .ها انبار محصوالت تولیدي ندارند د آن درص75ها انبار مواد اولیه و  از کارگاه
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  . و انبار محصوالت تولیديانبار مواد اولیه  فراوانی-2جدول 
    فراوانی  درصد  درصد معتبر  درصد تجمعی

2/62  
0/100  

2/62  
8/37  
0/100  

2/62  
8/37  
0/100  

79  
48  
127  

  ندارد
  دارد

  جمع کل
  انبار مواد اولیه

8/74  
0/100  

8/74  
2/25  
0/100  

8/74  
2/25  
0/100  

95  
32  
127  

  ندارد
  دارد

  جمع کل
  انبار محصوالت تولیدي

  
توان ادعا کرد  باشد، بنابراین می می )Sig≥05/0  و2X=252/31 (که ، با توجه به این4جدول در 

 مواد ها انبار تر کارگاه هاي مشاهده شده واقعی و قابل تعمیم به جامعه است یعنی بیش تفاوت فراوانی
  . ندارندوالت تولیدياولیه و انبار محص

  

  
  

  .ود انبار مواد اولیه و انبار محصوالت تولیدي وجود یا نب-2شکل 
  

ود انبار مواد اولیه را دهندگان دلیل نب  از پاسخ درصد45گردد که   مشاهده می3با توجه به شکل 
یه مصرفی خود ها از فضاي کارگاه براي نگهداري مواد اول  آن درصد40، اند  سرمایه کافی ذکر کردهنبود

اند که   دیگر نیز با توجه به تهیه مواد اولیه در حد مورد نیاز عنوان کرده درصد15کنند و  استفاده می
  .نیازي به انبار ندارند
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  .ود انبار مواد اولیه علل نب-3شکل 
  

چه مشاهده  چنان. باشد  انبار محصوالت تولیدي میمندي از  بهرهنبود دهنده علل  نشان4شکل 
 سرمایه انبار محصوالت تولیدي را نبود  نکردن استفادهدهندگان دلیل اصلی  پاسخ درصد45شود  می

اعالم  ،خاطر سفارشی بودن تولیدات و تحویل سریع به مشتري ها به  آن درصد38اند و  کافی ذکر کرده
  . که به انبار نیازي ندارنداند کرده

  

  
  

  . انبار محصوالت تولیدينبودعلل  -4شکل 
  
   گروه تقسیم 4هاي صنایع چوب به  ، کارگاهدر خصوص مواد اولیه مصرفی: واد اولیه مصرفیم

 و MDFهایی که از  کنند، کارگاه استفاده می) نراد(آالت وارداتی  هایی که فقط از چوب شدند کارگاه
انواع مواد  را پذیرفته و ها هایی که انواع سفارش ، کارگاهکنند چوب روکش شده استفاده می خرده تخته

باشند که از  هایی می  گردید کارگاهعنوان سایر موارد عنوان برند و گروه چهارم که به کار می اولیه را به
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الزم به ذکر است که برخی مواد اولیه . کنند آالت جنگلی نیز همراه با دیگر مواد استفاده می چوب
بندي  ها در تقسیم  کارگاهتر ها در بیش  آنال با توجه به کاربرد چوب و تخته سه خرده مصرفی مانند تخته

  . نشدنددر نظر گرفته
  

  .مصرفی مواد اولیه  فراوانی-3جدول 
    فراوانی  درصد  درصد معتبر  درصد تجمعی

1/34  
4/52  
5/90  

  
0/100  

1/34  
3/18  
1/38  

  
5/9  
0/100  

9/33  
1/18  
8/37  

  
4/9  
2/99  
8/0  
0/100  

43  
23  
48  
  
12  
126  
1  

127  

  نراد
MDFچوب روکش شده ردهخ  و تخته  

  الیه و تخته چندHPL ،چوب روکش شده خرده ، تختهMDF ،نراد
  

  سایر موارد
  جمع کل

  بدون پاسخ
  جمع کل

  
 ساخت تر مواد اولیه براي ها از بیش  کارگاه درصد38شود که  شاهده می م5با توجه به شکل 

چوب  خرده تخته و MDF از د درص18ها فقط از نراد و   آن درصد34کنند،  محصوالت چوبی استفاده می
  .کنند آالت جنگلی استفاده می ها از چوب  از کارگاه درصد10. کنند  استفاده میروکش شده

  

  
  

  .درصد مواد اولیه مختلف مصرفی -5شکل 
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هاي مشاهده  باشد، تفاوت فراوانی می )Sig≥05/0  و2X=06/272 (که  با توجه به این4در جدول 
تر واحدها   بیش.هاي مختلف متفاوت است ن مصرف مواد مختلف در کارگاهباشد و میزا شده واقعی می

    اولیه استفاده نماید موادانواعاز دهند  باشند ترجیح می هاي کوچک می  کارگاهکه در این پژوهش
توان  ییکی از دالیلی که م. )درصد 34 ( استفاده از نراد در رتبه بعدي قرار گرفته استو) درصد 38(

 مورد استفاده و نیازآالت  ماشینانواع  عنوان کرد قیمت باالي MDFها از  تر این کارگاه ده کمبراي استفا
  .باشد گذاري باال می به سرمایه

.  پرسیده شدهایی ذکر شده در باال سؤالاز هر یک از مواد نامه در مورد دالیل استفاده  در پرسش
و )  درصد38(کیفیت مواد ، مصرفید اولیه مختلف ترین دلیل استفاده از موا دهد که مهم  نشان می6شکل 

 زیبایی و تنوع در و)  درصد6(یگر دالیل ذکر شده قیمت مواد از د. باشد می)  درصد32(سفارش مشتري 
باشد که درصد بسیار کمی از تولیدکنندگان قیمت مواد  توجه می قابل. بوده است)  درصد10(طرح و رنگ 

 دسترسی شوندگان دالیلی مانند  از پرسش درصد14همچنین . اند ردهرا مالك استفاده از آن عنوان ک
  .اند کردهعنوان ... تر و تر، ضایعات کم  بیش سود فروش بهتر،تر به مواد، فراوانی در بازار، راحتی کار، بیش

  

  
  

  .دالیل استفاده از مواد اولیه مختلف -6شکل 
  

آالت در  ، ماشینها آالت موجود در کارگاه واع ماشین اطالع از انبراي: ها آالت موجود در کارگاه ماشین
گروه اول شامل . هاي کوچک برقی تقسیم شدند دستگاه آالت اصلی و بزرگ و دو گروه عمده ماشین

...  فرز، گندگی، پرس و چسبان،PVC اره نواري، اره مجموعه، دورکن، نوارلبه چسبان، مانندآالتی  ماشین
  .باشد می... ، فرز دستی، دریل ور، سنباده، پولیشب هایی مانند فارسی گاه و گروه دوم شامل دستباشد می
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آالت  ینها را ماش صلی کارگاهآالت ا  از ماشیندرصد 76گردد که   مشاهده می7شکل با توجه به 
کنند و در  آالت خارجی استفاده می ها فقط از ماشین کارگاه این درصد 1 دهد، ساخت ایران تشکیل می

هاي  ستگاهاما در مورد د. گردد آالت داخلی و خارجی مشاهده می ها هر دو نوع ماشین  درصد آن23
  ). درصد71 (باشند می خارجیتر  کوچک برقی بیش

  

  
  

  .هاي صنایع چوب استان گلستان آالت کارگاه وضعیت ماشین -7شکل 
  

 در عمل که رجی و اینآالت ایرانی و خا ین با توجه به تفاوت قیمت ماششوندگان،  پرسشبنابر بیانات
 ایرانی با خارجی ... وآالتی مانند اره نواري، اره گرد، فرز و گندگی ماشینتفاوت چندانی در کارآیی 

گذاري باال در این   امکان سرمایهنبود سرمایه کافی و نبود و با توجه به گردد توسط آنان مشاهده نمی
مربوط به  آالت خارجی  ماشینترین بیش. دهند می ترجیح خرید برايآالت ایرانی را   ماشینتر بخش بیش
  از سوي دیگر.باشد  میچسبان PVCلبه چسبان و   نوار،)بر پانل( از جمله دورکن MDF ازتولیدات 

  .هاي مناسبی نیز برخوردارند و تقریباً از قیمتباشند   خارجی میبرقی،ي کوچک ها  دستگاهتر بیش
  

  ).Test Statistics (هاي آزمون آماره -4جدول 

 
  اندازه
 کارگاه

  انبار مواد
 اولیه

  انبار محصوالت
 تولیدي

  مواد مصرفی
 اولیه

  آالت ماشین
 اصلی

  هاي دستگاه
 دستی -برقی

  اسکویر کاي
 درجه آزادي

 داري معنی

349/52  
3  
000/0 

567/7  
1  
006/0 

252/31  
1  
000/0 

06/272  
3  
000/0 

150/115  
2  
000/0 

220/85  
2  
000/0 
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  گیري نتیجه
 استان  وضعیت کنونی واحدهاي ساخت و تولید محصوالت چوبی بررسیاین پژوهشهدف 

آالت موجود  ، نوع مواد اولیه و ماشینبار مواد اولیه و محصوالت تولیدي، ان از نظر اندازه کارگاهگلستان
ن بخش صنایع چوب  فعاالتر بیشتوان مالی پایین . بوده است هاي موجود  و بررسی چالشدر کارگاه

باشند که  کوچک  و خیلیهاي کوچک  کارگاه،صنایع چوبی تولیدي هاي کارگاه تر  تا بیششدهب موج
  بخش خصوصیتوسطها  کارگاهاین ه اند و هم اندازي شده اي اندك راه توسط یک نفر و با سرمایه

رت صو بهي چوبی ها  سرمایه کافی و تولید سازهعلت نبود ها به تر آن در بیش. اند اندازي شده راه
از  سفارشی بودن تولیدات، دلیل به و ه و محصوالت تولیدي وجود نداردی، انبار مواد اول بودهسفارشی

از دیگر دالیل . کنند استفاده می  ساختبراي صورت خرید مقطعی  بهموجود در بازار مواد اولیه تر بیش
 قیمت مواد و  مواد،کیفیت، MDFو چوب روکش شده  خرده  تخته،ادنراستفاده از برخی مواد مانند 

 با وآالت ایرانی و خارجی  با توجه به تفاوت قیمت ماشین. باشد میزیبایی و تنوع در طرح و رنگ 
آالت ایرانی را   ماشینتر گذاري باال در این بخش بیش  امکان سرمایه کافی و نبود سرمایهنبودتوجه به 

 از جمله دورکن MDFبوط به تولیدات  مرآالت خارجی ترین ماشین بیش. دهند میح  خرید ترجیبراي
 در این زمینه. باشد  میي کوچک برقیها و همچنین دستگاه ... و چسبانPVC ،چسبان لبه ، نوار)بر پانل(

هاي پایین  ویژه اختصاص تسهیالت بانکی با بهره گذاري کالن و حمایت دولت و به نیاز به سرمایه
  .شود کامالً احساس می

 شروع کار، تأثیر هایی در زمینه میزان سرمایه اولیه براي پژوهشگردد  می پیشنهاد عالوه به
ها، نوع محصوالت تولیدي، میزان و مقدار  ن در این رشته بر کارایی آنمیزان تخصص شاغال

 یابی،دي، نحوه بازاریابی، ضرورت بازارمحصوالت تولیدي، نحوه فروش محصوالت تولی
همچنین انجام . یردگانجام ... کشور و  استان وح شهر،میزان رقابت در سطیابی، مشکالت بازار

 تر نموده و باعث  روشنهاي مختلف، وضعیت این صنف را در کشور استان  مشابه درهایی پژوهش
و امکان التحصیالن این رشته  رغدر فا  بهترمشکالت این صنف، ایجاد شناختدرك بهتر 
  .گردد میکارآفرینی 
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Abstract1 

In this study, present status of woodworking workshops in size, storage of raw 
materials and storage of products of woodworking workshops, raw materials and 
machinery were investigated. Investigation was obtained through 127 quastionnaires 
from woodworking workshops in Golestan province that are active cabinet 
manufacturing, office and home furniture, and home decoration. Analyze of data 
showd that 52% of wood working workshops are small and then most 
woodworking workshops are very small. Most woodworking workshops have been 
launched by one person with little capital and all woodworking workshops are 
private. 62% of woodworking workshops do not have raw materials warehouse and 
75% do not have woodworking products warehouse. Main cause of lack of raw 
material and wood products warehouse is lack of adequate capital. 40% of the 
carpentry use workshop space for storage of raw materials. 38% of woodworking 
workshops use types of raw materials, 34% of their use only spruce and 18% of 
their use MDF and coated particle board. Main reasons of use of different materials 
are quality and costomer. 79% of main wood machinery are made in Iran but in the 
case of small electrical machines are mostly forein. 
 
Keywords: Woodworking workshop, Wood machinery, Wood products, Golestan 
province 
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