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  1چکیده

ر را جنگل پوشانده است و از این میزان درصد از سطح کشو 83/8که تنها حدود  با توجه به این سابقه و هدف:
شوند، بنابراین مساحت کم آن پاسخگوي نیازهاي چوبی کشور  درصد را شامل می 2/1هاي شمال کشور تنها  جنگل

تواند فشار بر منابع طبیعی را کاهش دهد. با  هاي طبیعی می هاي تند رشد خارج از توده نیست و زراعت چوب با گونه
در این مطالعه به  زراعت چوبچنین عدم اشتیاق زارعان به  زراعت چوب در کشور و هم توجه به اهمیت نقش

  پرداخته شد.از دیدگاه کارشناسان و زارعان چوب عوامل مؤثر بر زارعت چوب استان گلستان مقایسه شناسایی و 
  

با استفاده از  چوب تزراع پیشروي ضعفهدف مطالعه شناسایی نقاط قوت، فرصت و  که جایی ازآن ها: مواد و روش
هاي فردي و  زراعت چوب با استفاده از مصاحبه بر مؤثرمنظور، ابتدا اقدام به شناسایی عوامل  دیدگاه ذینفعان بود. بدین

بندي عوامل  دهی و اولویت منظور وزنبه. سپس گردیدگروهی متمرکز با کارشناسان و زارعان چوب در استان گلستان 
شد. روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از نظر   طراحی و تنظیم یافتهساختار ساخته نیمه اي محقق شده، پرسشنامه شناسایی

بندي تصادفی تعیین گردید.  تعداد نمونه با استفاده از روش خوشه سپسچنین آزمون کرونباخ تأیید شد.  کارشناسان و هم
آباد  علی قال، رامیان، گنبدکاووس، هاي گرگان، آق هرستانها در بین کارشناسان و زارعان چوب ش پرسشنامهدر مرحله بعد 

  تجزیه و تحلیل شد. 25نسخه  SPSS افزار نرمها با استفاده از  داده درنهایتو کردکوي توزیع و تکمیل گردید. 
  

. نشان دادرا عامل)  8عامل) و ضعف ( 14عامل)، فرصت ( 15عامل در سه بخش قوت ( 37 طورکلی بهنتایج ها:  یافته
عوامل در  ترین مهمبرداران نشان داد  عوامل از دیدگاه کارشناسان و بهرههاي  بر اساس میانگین رتبهبندي  نتایج اولویت

مشترك کارشناسان و زارعان)،  طور به» (تأثیر سطح سواد و مهارت زارعین چوب در توسعه و رونق آن«ها  بخش قوت
هاي مناسب  ها و یا واریته معرفی گونه«ها  (کارشناسان)، در بخش فرصت 527/3(زارعان) و  285/3اي  با میانگین رتبه
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مشترك توسط کارشناسان و  طور به» (جهت کشت چوب با قابلیت میزان تولید چوب و مقاومت و سازگاري باال
دولتی و  پایین بودن تسهیالت«ها  (کارشناسان) و در بخش ضعف 194/4(زارعان) و  285/4اي  زارعان) با میانگین رتبه

میانگین با مشترك توسط کارشناسان و زارعان)  طور به» (چنین طوالنی بودن روند دریافت آن براي زارعین چوب هم
چنین نتایج مقایسه نگرش زارعان و کارشناسان نشان داد در  (کارشناسان) بودند. هم 111/4(زارعان) و  571/4اي  رتبه

 به همو نظر کارشناسان و زارعان چوب  درصد اطمینان وجود نداشت 95در سطح  توجهی قابلاکثر موارد اختالف 
  نزدیک و مشابه بود.

  

بر زراعت چوب  مؤثرعدم وجود تفاوت چشمگیر مابین نظرات کارشناسان و زارعان در خصوص عوامل  گیري: نتیجه
بنابراین، جهت ؛ منطقه باشدها در  آن تأثیرگذاري  تدهنده واقعیت وجود عوامل و شد تواند نشان استان گلستان می

دستیابی به اهداف زراعت چوب کشور و حمایت از برنامه ششم توسعه در خصوص کشاورزي و منابع طبیعی کشور، 
هاي  گیري از فرصت چنین بهره کاهش و حذف عوامل منفی و تقویت عوامل مثبت و همراستاي ها باید در  تالش

  شد.موجود در بخش زراعت چوب استان گلستان با
  

    يمدیریت راهبرد، زراعت چوب، کارشناساناستان گلستان، زارعان،  کلیدي: هاي واژه
  

  مقدمه
درصد از سطح  83/8که تنها حدود  با توجه به این

کشور را جنگل پوشانده است و از این میزان 
درصد را شامل  2/1هاي شمال کشور تنها  جنگل

 ه بهبا توج)، بنابراین مساحت کم آن 1شوند ( می
پاسخگوي نیازهاي مکعب متر 2/0مصرف  سرانه

هاي تند  چوبی کشور نیست و زراعت چوب با گونه
 بخشی ازتواند  هاي طبیعی می رشد خارج از توده

را کاهش داده و  هاي جنگلیعرصهبر وارد فشار 
، ها جنگلکاهش فشار بر در  عوامل عنوان یکی از به

ها و  کارخانهتأمین نیازهاي در کنار واردات چوب و 
 ).9( باشد مدنظررونق اقتصادي 

و در  برنامه راهبردي زراعت چوبدر دولت 
حت عنوان سند تخود  ساله بیستقالب برنامه 

افزایش سطح زیر کشت ، 1404تا افق  انداز چشم
هزار هکتار صنوبر و  100زراعت چوب در حدود 

هزار  500 و افزایش این میزان تا حدوداکالیپتوس 
و افزایش ا اختصاص اراضی مناسب و مستعد هکتار ب

میلیون مترمکعب در سال  10تولید چوب به بیش از 
). دو 24تعیین نموده است ( کالن کشوررا از اهداف 

فعالیت عمده در کشور در راستاي بسط و توسعه 
زراعت چوب انجام گرفته است: مورد اول در قالب 

   1384لغایت  1378هاي  طرح طوبی در فاصله سال
و در چارچوب بند (الف) آن در توسعه کاشت 

هاي  درختان صنوبر و اکالیپتوس در نواحی و استان
هاي شمالی کشور توسط  ویژه در عرصه مختلف به
جهاد سازندگی و کشاورزي سابق  هاي وزارتخانه

تاکنون و  1384انجام گرفته است. مورد دوم از سال 
ر چارچوب در قالب برنامه چهارم و پنجم توسعه و د

توسعه زراعت چوب در ذیل وظایف طرح 
 ، مراتع و آبخیزداريها جنگلسازمان  براي شده تعریف

در برنامه  شده بینی پیشاز اهم اقدامات بوده است و 
 ،منابع طبیعیششم توسعه کشور در حوزه ساله  پنج

هکتار  75000توسعه زراعت چوب در کشور به میزان 
 .ریزي شده است امهبرن) هکتار هزار 15ساالنه (
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توسعه پایدار زراعت چوب در با وجود طرح 
و مراتع  ها جنگلدر سازمان  1384از سال که ایران 

تأمین  آنو هدف اصلی اجرا واقع شد  کشور مورد
و کاهش برداشت نیاز مصرفی چوب کشور بخش از 

قاچاق از هاي کشور و جلوگیري  از سطح جنگل
 براي رفع نیاز رحاین ط بینی پیش است، بوده چوب

 میلیون 14مصرف چوب کشور به میزان ساالنه حدود 
. توسعه پایدار زراعت چوب، باشد میالزم  مترمکعب

به صورت کاشت انبوه،  یهاي اجرایی متنوع شیوه
کاشت تلفیقی و کاشت ردیفی در اطراف مزارع دارد. 

هاي متنوع کاشت در این طرح، زمینه تولید  فاصله
ی براي صنایع مختلف را ایجاد انواع چوب مصرف

ترین هزینه در مرحله داشت نسبت به  کند و کم می
چنین توانایی  هاي زراعی و باغی دارد. هم سایر طرح

زایی دائم و موقت آن در مراحل تولید چوب،  اشتغال
 ).26فرآوري و ایجاد ارزش افزوده است (

هاي چوبی در ایران با  افزایش مصرف فرآورده
یت و تقاضا، کمبود چوب را تشدید افزایش جمع

از طریق  دنموده است. نیازهاي مصرفی کشور بای
واردات و یا از طریق زراعت چوب تأمین گردد. با 

زراعت چوب یک راهکار عملی در  که اینتوجه به 
کشور است،  خودکفاییتولید و تأمین چوب براي 

ها  باید به منظور توسعه پایدار و استمرار تولید آن
). هدف از 18تر انجام پذیرد ( لعه و بررسی بیشمطا

برداري و ایجاد  اجراي طرح زراعت چوب فقط بهره
و تأمین منابع اقتصادي نیست، بلکه احیاء و   اشتغال

 ).19توسعه پایدار نیز از اهداف اساسی آن است (

جویی  استفاده بهینه از منابع آب و خاك، صرفه
ت چوب، ارزي به واسطه کاهش یا حذف واردا

هاي جنگلی، ایجاد  رویه بر عرصه کاهش فشار بی
یابی به  هاي جدید شغلی و کمک به امر دست فرصت

هاي طبیعی کشور  حفاظت و صیانت پایدار از جنگل
از طریق تأمین نیازهاي چوبی کشور و تأمین چوب 

کننده تولیدات چوبی، از  هاي مصرف مورد نیاز بخش
زراعت چوب است اهداف توسعه پایدار  ترین مهم

). زراعت چوب و توجه به توسعه پایدار در 21، 10(
سزایی  هکشورهاي داراي فقر جنگلی، از اهمیت ب

 برخوردار است.

اي  زراعت چوب در ایران داراي قدمت دیرینه
که در حال حاضر با توجه به نیازهاي  بوده به نحوي

مصارف چوبی در مناطق رویشی مختلف کشور، 
توسط  مناسب اقتصادي باصرفه وهاي خاص  گونه

شوند. زراعت چوب به عملیات  زارعین کشت می
رشد و   تند هاي درختیکاشت، داشت و برداشت گونه

اطالق با هدف تولید انبوه و اقتصادي  چوب ده
بخشی از شود که یک راهکار مناسب جهت تأمین  می

؛ هاي سلولزي استچوب و مواد اولیه کارخانه
مانند  چوب دهو رشد  تند هايهبنابراین کشت گون

صنوبر، اکالیپتوس در اطراف مزارع کشاورزي 
تلفیقی و یا کشت یک نوع گونه درختی در  صورت به

 هاي. این نوع گونهشده است داخل مزارع ترویج داده
موفق و باالیی دارند که ناشی از  توسعهرشد امکان تند

ها است  آن و سرعت رشد زیاد پذیري توان سازش
کشاورزي ایران  آمارنامهمجله به  عنایتبا  .)27(

در سال  عملکرد زراعت چوب در استان گلستان
 ،هکتاري 697با توجه به تعهد مصوب  1396

داشته و این یعنی تنها هکتار  127عملکردي حدود 
است طرح موفق بوده  اجرايدرصد در  18 حدود

این است که  پژوهشاین  اصلی سؤال اتفاقاً و )28(
هاي کارخانهتعداد توجه به  استان گلستان با چرا

هاي چوب کوچک و بزرگ کارگاهچوب و  خرده تخته
چنین با دارا بودن  استان و همسطح فراوان در 

 18اي، تنها و منطقههاي باالي اکولوژیکی ظرفیت
توسعه زراعت چوب موفق  درصد در اجراي طرح

ورت مطالعاتی نیز در این مورد صهرچند  ؟بوده است
و مشکالت  لمسائ ترین مهمتوان به که میگرفته 
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در زمینه ترتیب به ،این استانکاران چوب اکالیپتوس
نداشتن آب کافی جهت آبیاري مزرعه چوب، مقاومت 

زدگی،  در مقابل سرما و یخ چوب دههاي  کم نهال
اندازي درختان اکالیپتوس بر روي گیاهان  سایه

ازار، نبود صرفه کشاورزي، قیمت پایین چوب در ب
اقتصادي کافی در تولید چوب و نبود یک نظام 

نمود  اشاره گذاري در خرید و فروش چوب قیمت
که  خرده مالک  موفقیت کشاورزاندر این بین  .)29(

فائق پردازند به توانایی زارع در  به زراعت چوب می
بر موانع و مشکالت موجود بستگی دارد.  آمدن

گذاري،  ه است که سرمایهمطالعات پیشین نشان داد
ها و دانش تولیدي کافی، امنیت مالکیت  وجود فناوري
نیز قوانینی  هاي فیزیکی مناسب و کافی و و زیرساخت

است  محصوالت چوبی به بازارکه حامی عرضه 
ر زراعت چوب و به عنوان عوامل مهم مؤثر ب تواند می

 پژوهشهدف این  ).30( باشندآن مطرح  توسعه
هاي زراعت چوب در  ت و چالشبررسی مشکال

هاي داراي  که یکی از استان هاستان گلستان بود
ظرفیت باال جهت ارتقاء وضعیت زراعت چوب در 

منظور عوامل مؤثر بر زراعت چوب  کشور است. بدین
قال و  آباد، آق ، گنبدکاووس، علیگرگان در شهرهاي

هاي صنوبر و گونه تر بیشها  در آنکه بندرگز 
 نظرت نقطهگیري از  با بهرهگردد کاشت می اکالیپتوس

زارعان و کارشناسان و متخصصین امر زراعت چوب 
  .گردیدبررسی 

  
  ها مواد و روش

منطقه مورد مطالعه در این  :منطقه مورد مطالعه
آباد،  شهرهاي گرگان، گنبدکاووس، علی پژوهش

قال و بندرگز واقع در استان گلستان بود که در  آق
درجه طول شرقی و  56تا  54ایی محدوده جغرافی

هاي  عرض شمالی و بین استان 15/38تا  30/36
  مازندران، سمنان و خراسان شمالی قرار دارد.

  

 
  

  .موقعیت جغرافیایی مناطق مورد مطالعه -1شکل 
Figure 1. Geographical position of case studies. 

 
حاضر به لحاظ هدف از نوع  پژوهش :روش تحقیق

که  پژوهشردي توصیفی است. با توجه به عنوان کارب
هاي موجود زراعت چوب  بررسی مشکالت و چالش

در استان گلستان بود، سه مرحله کلی براي انجام 

سازي شد. در اولین مرحله  پژوهش طراحی و پیاده
چنین  ها و هم اقدام به شناسایی مشکالت و چالش

ان عوامل مؤثر بر روي زراعت چوب در استان گلست
پرداخته شد. شناسایی عوامل خود از طریق مرور 
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چنین انجام  ادبیات تحقیق و مرور اسناد مختلف و هم
هاي فردي و برگزاري بحث گروهی متمرکز  مصاحبه

  صورت گرفت.
 1ها بر اساس روش تحلیل محتوا انجام مصاحبه

. بدین صورت که مصاحبه تا )17( صورت گرفت
ات جدیدي در جایی صورت گرفت که دیگر اطالع

خصوص عوامل مؤثر بر زراعت چوب استان گلستان 
از نفر  17از دانش و تجربه  طورکلی بهاضافه نشد. 

و سابقه کافی در این  مهارتافراي که داراي تجربه، 
در قالب مصاحبه فردي و گروهی استفاده اند  امر بوده

مصاحبه فردي و یک مصاحبه  11شد که از این میان 
ودند. از مجموع کل نفره ب شش گروهی کارگروه

عامل شناسایی شد که با  37کلی طورها، به مصاحبه
 عوامل دستهسه به  طورکلی بهاي عوامل توجه به محتو

  تقسیم شدند. قوت، فرصت و ضعف
در مرحله دوم اقدام به تهیه پرسشنامه از عوامل 

شده در بخش مصاحبه گردید. در ابتدا روایی  شناسایی
له سنجیده شد أستفاده از نظر خبرگان مسامه با اپرسشن

و پس از اعمال اصالحات ضروري جهت تعیین 
پرسشنامه پیش آزمون شد. با  15پایایی پرسشنامه، 

 SPSSافزار  استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ در نرم
 8/0باالتر از کرونباخ آلفا  ضریب میزان ،25نسخه 
 اعتبارآمد که نشان از  دست بهها  ه گویههمبراي 

پرسشنامه براي ادامه روند پژوهش داشت. با توجه به 
 مؤثرکه هدف از انجام پژوهش شناسایی عوامل  این

چنین مقایسه نگرش زارعان  بر زراعت چوب و هم
چوب و کارشناسان زراعت چوب در این زمینه بود، 

جامعه هدف متناسب با وجود دانش، تالش شد 
خصوص تعیین  کافی افراد در اینمهارت و تجربه 

که به کاشت  زارعان چوب استانبنابراین ؛ شود
 اکالیپتوساز جمله صنوبر و هاي تند رشد چوبی  گونه

کشت خالص، اطراف مزارع و کشت  به صورت
                                                
1- Content analysis 

منابع طبیعی و  طریق اداراتز تلفیقی اشتغال دارند ا
شده و  شناساییو جهاد کشاورزي  استان آبخیزداري

است  ذکر قابلیل شد. پرسشنامه تکم 15مجموع  در
پالونیا هم در سطح استان کشت  مانندهایی که گونه

عدم معرفی و مجوز کاشت از  به دلیلکه (گردند می
، مراتع و آبخیزداري کشور ها جنگلسوي سازمان 

کل تابعه  هاي زراعت چوب به اداراتعنوان گونه به
 .اضافه گردیدپژوهش هم به این  )اند هابالغ نشد

که نحوه  گویه 37که شامل  پرسشنامه 34چنین  هم
، کم، متوسط، خیلی کم هايبندي آن با گزینه جمع

در بین کارشناسان زراعت  ،بودزیاد و خیلی زیاد 
 چوب استان گلستان تکمیل شد.

شده در محیط  هاي گردآوري در مرحله آخر، داده
وارد شد و سپس با استفاده از  SPSSافزار  نرم

استنباطی چنین آزمون  و همهاي توصیفی  آزمون
ترتیب جهت تعیین اولویت عوامل از ویتنی، به من

چنین مقایسه نظرات  و هم دهندگانپاسخدیدگاه 
ها  زارعان چوب و کارشناسان به تجزیه و تحلیل داده

  پرداخته شد.
  

  و بحث نتایج
نظر کارشناسان و  نقطهعوامل از مقایسه بررسی و 

طور  همان :وتزارعان چوب در خصوص شاخص ق
شود،  مشاهده می 3و  2، 1هاي  که در جدول

عامل)،  15عامل در سه شاخص قوت ( 37طورکلی  به
عامل) شناسایی  8عامل) و ضعف ( 14فرصت (

نظرت کارشناسان و زارعان  در مقایسه نقطه شدند.
) 1چوب استان گلستان براي عوامل قوت (جدول 

نظرات مشخص شد در غالب موارد اختالفی مابین 
وجود ندارد و عقیده طرفین در خصوص وضعیت 
عوامل قوت زراعت چوب یکسان است. این تشابه 

افزایش رغبت در «نظر تنها در خصوص دو عامل  نقطه
دلیل وجود  اي به هاي توسعه ریزي و فعالیت برنامه
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و » اراضی ملی پراکنده مستعد زراعت چوب در استان
هاي  تلفیقی گونهرغبت کشاورزان و زارعین به کشت «

» چوبی از طریق زراعت چوب با محصوالت زراعی

مشاهده نشد و مشخص شد در خصوص هردوي این 
عوامل میانگین رتبه زارعان چوب به مراتب باالتر از 

  ).>05/0P valueمیانگین رتبه کارشناسان بود (
  

  .مقایسه نگرش کارشناسان و زارعان چوب در خصوص شاخص قوت -1ل جدو
Table 1. Comparing experts and wood farmers’ point of view regarding strength index. 
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N

o  قوت زراعت چوب استان گلستانعوامل  
Strengths for wood farming in Golestan province 
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1  
وجود اراضی ملی پراکنده مستعد زراعت  به دلیلاي  هاي توسعه ریزي و فعالیت افزایش رغبت در برنامه

 چوب در استان
Tendency in planning and developing activities due to existence of national lands 

suitable for wood farming 

2.500 3 3.571 1 0.000** 

 کاربردي در مورد رفع مشکالت زراعت چوب در استان هاي پژوهشانجام تحقیقات و   2
Conduction of applied research on solving wood farming problems 

1.972 13 2.071 8 0.589ns 

 مدت طوالنی پرداختبازاطالع زارعین از وجود تسهیالت دولتی با نرخ سود کم و دوره   3
Farmers awareness of governance subsidies with low return profit and long term of refunding 

2.472 4 2.642 5 0.472 ns 

4  
 چوبی نسبت به انجام و توسعه زراعت چوب در استان هاي فرآوردهچوب و  هاي کارخانهموفقیت 

Success of manufactories in wood and its by-products in developing wood farming in 
Golestan province 

2.138 12 2.071 8 0.720ns 

 تأثیر سطح سواد و مهارت زارعین چوب در توسعه و رونق آن  5
Effect of education level and skill of wood farmers in development of wood farming 

3.527 1 3.285 2 0.483ns 

 نظارت، مشاوره و کنترل کارشناسان و متولیان امر زراعت چوب  6
Control, consulting and monitoring the wood farming by experts 

2.361 6 2.642 5 0.346 ns 

7  
ها  هاي چوبی جهت زراعت چوب از سوي بخش هاي مناسب گونه موفقیت در انتخاب و معرفی واریته

 فی به زارعینمتولی و معر هاي دستگاهو 
Success in selection and introducing of suitable wood plant varieties by relevant 

organization and institutions 

2.583 2 2.714 4 0.566 ns 

8  
زراعت چوب از اطالعات کافی از شرایط اقلیمی و خاکی جهت  اندرکاران دستبرخورداري زارعین و 

 ربوط به آن منطقهکاشت گونه مرغوب م
Existence of enough information regarding climate and soil condition for wood farmers and 

experts in order to plantation of suitable plants specifically for each region 

2.333 7 2.500 6 0.545 ns 

 در استان )با محصوالت زراعی چوب دههاي  اجراي طرح آگروفارستري (تلفیق کشت گونه  9
Conduction of agro-forestry plans (combination of wood and farming species) in the province 

2.194 11 1.928 9 0.601 ns 

 هاي چوبی از طریق زراعت چوب با محصوالت زراعی رغبت کشاورزان و زارعین به کشت تلفیقی گونه  10
Farmers’ tendency for mix-cultivation of wood and farming species 

2.388 5 2.928 3 0.023* 

11  
فعالیت براي ایجاد، توسعه، مهارت اندوزي و آموزش صحیح زراعت چوب در استان از سوي 

 کارشناسان متولی امر
Activities and efforts regarding developing and training of wood farming in Golestan 

province by experts 

2.250 9 2.500 6 0.287 ns 

 و متولیان امر زراعت چوب ها بخشو ترویج زراعت چوب از سوي  سازي فرهنگ  12
Education and extension of wood farming by relevant institutions 

2.388 5 2.642 5 0.307 ns 

13  
مورد استفاده در امر زراعت چوب (نظیر باال بردن  ايه گونه محیطی زیستتوجه به مسائل و مشکالت 

 )خاصیت اسیدي خاك از طریق برگ درخت اکالیپتوس
Attention to environmental issues and problems of applied species in wood farming 

(i.e. increasing the soil acidity through Eucalyptus leaves) 

2.222 10 1.928 9 0.274 ns 

 متولی استان از سوي دستگاه دار شیبریزي در خصوص زراعت چوب در اراضی  برنامه  14
Planning regarding wood farming in steep lands 

2.250 9 2.071 8 0.613 ns 

 تحقیقاتی در خصوص زراعت چوب هاي طرح  15
Experimental research regarding wood farming 

2.277 8 2.285 7 0.730 ns 



 همکارانو  علیرضا سنچولی
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نظر کارشناسان و  نقطهبررسی و مقایسه عوامل از 
در  :زارعان چوب در خصوص شاخص فرصت

نظرات کارشناسان و زارعان چوب استان  مقایسه نقطه
گلستان در خصوص عوامل فرصت مشخص شد در 

اجراي طرح «خصوص تمامی عوامل به جز عوامل 
پایلوت زراعت چوب با هدف رسیدن به انتخاب 

دهی باال با توجه به  ترین گونه با میزان چوب بمناس
کاهش «و » شرایط اقلیمی و اکولوژیکی هر منطقه

ها و منابع طبیعی از طریق انجام و  فشار بر جنگل
داري  ) اختالف معنی2(جدول » توسعه زراعت چوب

  مابین نظرات کارشناسان و زارعان چوب وجود ندارد.

  
 .و زارعان چوب در خصوص شاخص فرصتمقایسه نگرش کارشناسان  -2ل جدو

Table 2. Comparing experts and wood farmers’ point of view regarding opportunity index.  
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  زراعت چوب استان گلستان  عوامل فرصت
Opportunities for wood farming in Golestan province 
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 افزایش جلب رضایت زارعین با دراختیارقراردادن اراضی ملی با وسعت زیاد  1
Increasing farmers’ satisfaction with providing extensive farming land 

3.777 5 4.000 3 0.581 ns 

 آموزشی و ترویجی در بین زارعین هاي کالسبرگزاري   2
Conducting education and extension courses for farmers 

3.750 6 4.071 2 0.499 ns 

3  
زراعت چوب با قابلیت میزان تولید چوب و  هاي مناسب جهت کشتو یا واریته ها گونهمعرفی 

 مقاومت و سازگاري باال
Introducing suitable species and varieties for wood farming with high yield and 

tolerance and adoptability 

4.194 1 4.285 1 0.879 ns 

 توان پاسخگویی بخش مهمی از تأمین ماده خام اولیه صنایع ذیربط از طریق زراعت چوب  4
Ability of wood farming in supplying raw materials for industries 

3.666 7 3.285 8 0.112 ns 

5  
صنایع چوب با  هاي کارخانهتوسعه و رونق زراعت چوب با تضمین خرید و عقد قرارداد از سوي 

 زارعین در استان
Wood farming development through guaranteed purchase by the wood processing factories 

4.083 3 3.785 4 0.158 ns 

 یع نهال مرغوب و رایگان در توسعه و رغبت زارعین به امر زراعت چوبتأثیر توز  6
Effect of suitable and free seedling in raising farmers’ tendency for wood farming 

3.638 8 4.071 2 0.103 ns 

7  
گونه با میزان چوبدهی  ترین مناسباجراي طرح پایلوت زراعت چوب با هدف رسیدن به انتخاب 

 باال با توجه به شرایط اقلیمی و اکولوژیکی هر منطقه
Conduction of pilot wood farming projects in order to finding suitable and adoptable 

species with climatic and edaphic condition with high yield 

4.111 2 3.714 5 0.034* 

 از طریق انجام و توسعه زراعت چوبو منابع طبیعی  ها جنگلکاهش فشار بر   8
Reducing pressure on forests and natural resources through wood farming 

3.972 4 3.428 7 0.016* 

9  
بر توسعه و  زراعت چوب هاي گونهنقش وجود نقشه آمایش سرزمین و تفکیک اراضی براي کشت 

 رونق زراعت چوب
Effect of land use planning and land division for selecting suitable lands for wood farming 

3.500 9 3.500 6 1.000 ns 

10  

، صنایع سلولزي و اوراق فشرده چوبی با هاي کارخانهنقش زراعت چوب در تأمین بخشی از نیاز اولیه 
 ها جنگل برداري از مبنی بر توقف بهره ها جنگلاز سوي سازمان  اتخاذشدهدرنظرگیري تصمیمات 

Role of wood farming in supplying primary needs of Cellulose and Compacted 
Wood Industries considering the policies of Forest, Rangelands and Watershed 

Organization of Iran regarding stop exploitation of forests 

3.333 10 3.714 5 0.264 ns 

11  
هکتار، با عنایت به برنامه ششم توسعه با توجه به  75000ت دستیابی به زراعت چوب به میزان قابلی

 شرایط فعلی زراعت چوب
Ability to reach 75000 ha of wood farms, considering the 6th Development Program 

2.333 14 2.214 11 0.670 ns 

 تحقیقاتی در خصوص زراعت چوب هاي قابلیت استفاده و استنباط نتایج طرح  12
Usage and application of available experimental research on wood farming 

2.944 13 3.428 7 0.052 ns 

13  
 هکتار 5الی  2غیرجنگلی به وسعت  هاي عرصهاثرگذاري طرح تجویز کشت گونه تندرشد پالونیا در 

Effecting of fast-growing Paulownia plantation projects in non-forest lands with area 
of 2-5 ha 

2.972 12 2.857 9 0.752 ns 

 )ملی و مستثنیات( دار شیبزراعت چوب در اراضی   14
Wood farming in steep lands (national and private lands) 

3.111 11 2.785 10 0.170 ns 
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سان و نظر کارشنا نقطهبررسی و مقایسه عوامل از 
 در :زارعان چوب در خصوص شاخص ضعف

نیز ارائه شده است،  3طور که در جدول  نهایت، همان
بین نظرات کارشناسان و زارعان چوب در استان 

کدام از عوامل ضعف  گلستان در خصوص اهمیت هیچ

). >05/0P valueداري وجود نداشت ( تفاوت معنی
اي  این موضوع به معنی این است که میانگین رتبه

دهنده ارزش آن عامل از دیدگاه  تمامی عوامل که نشان
توجهی بین زارعان چوب  مخاطب است، تفاوت قابل

  و کارشناسان ندارد.
  

 . مقایسه نگرش کارشناسان و زارعان چوب در خصوص شاخص ضعف -3ل جدو
Table 3. Comparing experts and wood farmers’ point of view regarding weaknesses index. 
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 عوامل ضعف زراعت چوب استان گلستان
Weaknesses for wood farming in Golestan province 
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 هاي متولی مرتبط با زراعت چوب ها و دستگاه اهنگی در بین بخشتأثیر فقدان همکاري و هم 1
Lack of cooperation among organization and institutions relevant to wood farming 4.083  2  4.285  2  0.366 ns  

 پایین بودن تسهیالت دولتی و همچنین طوالنی بودن روند دریافت آن براي زارعین چوب  2
Low governance subsidies and also its long official procedure 

4.111 1  4.571  1  0.101 ns  

 هاي معمول زراعی هاي زراعت چوب نسبت به کشت پایین بودن ارزش افزوده گونه  3
Less value added of wood farming than usual farming 

3.666 5  4.000  4  0.486 ns  

 ت تولیدي حاصل از زراعت چوبآال پایین بودن قیمت خرید چوب  4
Low price of raw wood products of wood farming 3.694 4  3.928  5  0.686 ns  

 محصوالت زراعی برداري بهرهزراعت چوب نسبت به مدت زمان  هاي گونه برداري بهرهطوالنی بودن دوره   5
Long term period of wood farming exploitation compares to usual farming 

3.944  3  4.071  3  0.908 ns  

 وابستگی زارعین به درآمد سالیانه نسبت به سطح درآمد حاصل از زراعت چوب  6
Dependency of farmers to annual income of wood farming 

3.444 7  4.000  4  0.181 ns  

 هاي آبیاري غیرسنتی و مدرن کمبود منابع آبی و عدم برخورداري از شیوه  7
Water shortage and traditional irrigation methods 3.694 4  3.857  6  0.632 ns  

 گذاري کم تولید در واحد سطح نسبت به دوره سرمایه مقدارپایین بودن   8
Low production per area unit in proportion to short investment 

3.472 6  3.571  7  0.778 ns  

  
لعه این بود که تشابه در این مطا توجه قابلنکته 

نظر باالیی در خصوص اولویت عوامل از دیدگاه 
برداران مشاهده شد. نتایج مطالعه  کارشناسان و بهره

ترین عامل قوت زراعت چوب استان  نشان داد اصلی
تأثیر سطح سواد و مهارت زارعین «گلستان عامل 

به ترتیب با میانگین » چوب در توسعه و رونق آن
 (کارشناسان) 527/3(زارعان) و  285/3اي  رتبه

هاي  عامل مؤثر در بخش قوت ترین مهمعنوان  به
زراعت چوب استان گلستان توسط کارشناسان و 

مشترك معرفی شد که بر اهمیت داشتن  طور بهزارعان 
جا  اطالعات علمی و فنی تأکید فراوانی دارد. در این

منظور از سواد و مهارت زارعین چوب دانش 
هاي فنی زراعت  برخورداري از مهارت آکادمیک و

چوب به همراه دانش بومی غنی در زمینه زراعت 
  چوب است.

معرفی «ها نیز عامل  چنین در بخش فرصت هم
زراعت  هاي مناسب جهت کشت ها و یا واریته گونه

چوب با قابلیت میزان تولید چوب و مقاومت و 
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و  (زارعان) 285/4اي  با میانگین رتبه» سازگاري باال
 ترین عنوان اصلی مشترك به طور به(کارشناسان)  194/4

فرصت مطرح براي زراعت چوب استان گلستان 
توسط کارشناسان و زارعان معرفی گردید. این امر با 

هاي گذشته و نیز  توجه به سوابق موجود با پژوهش
عملکرد زارعین مطابقت دارد و علت اصلی گرایش 

دهد که اطمینان نامناسب زارعین را نیز شکل می
کاملی از نتایج در آینده را نداشته و سبب گرایش 
ضعیف زارعین به امر مهم و حیاتی زراعت چوب 

 شده است.

که در بخش عوامل ضعف، دو عامل  تر آن جالب
چنین طوالنی بودن  پایین بودن تسهیالت دولتی و هم«

تأثیر فقدان «و » روند دریافت آن براي زارعین چوب
هاي  ها و دستگاه ماهنگی در بین بخشهمکاري و ه

اي  با میانگین رتبه» متولی مرتبط با زراعت چوب
 083/4و  111/4(زارعان) و  285/4و  571/4

(کارشناسان) هر دو توسط کارشناسان و زارعان به 
ترین عامل ضعف زراعت چوب استان  عنوان اصلی

دو نکته اساسی از این بخش قابل  گلستان مطرح شد.
که در خصوص زراعت چوب  ل است. اول ایناستدال

و اشتراك نگرش یکسانی  اتفاق نظردر استان گلستان 
در خصوص عوامل مؤثر بر زراعت چوب استان 

مطالعات زیادي نشان داده است گلستان وجود دارد. 
بین ذینفعان یک منبع موجب  اتفاق نظرکه افزایش 

سازي  شود و امکان پیاده افزایش راندمان مدیریتی می
 ).6، 25سازد ( مدیریت مشارکتی را تسهیل می

دومین نکته اهمیت رسیدگی به عوامل 
طور مشترك بهشده است چراکه این عوامل  شناسایی

 به عنواناز دیدگاه زارعان چوب و کارشناسان 
 اتفاق نظرشده است و این  ترین عوامل شناسایی اصلی

 بنابراین اهمیت؛ باشدمهم بوده و تصادفی نمی
و  مسئولینشود و نظر  ها دوچندان می رسیدگی به آن

اندرکاران امر زراعت چوب کشور و استان را به  دست

کند. در ادامه به بررسی اهمیت عوامل خود جلب می
  شود. شده پرداخته می شناسایی

تأثیر سطح سواد و مهارت زارعین چوب در توسعه 
) در بررسی اهمیت 2011موهاپاترا ( :و رونق آن

طح تحصیالت و مهارت کشاورزان بر نوآوري و س
کند که تحصیالت کشاورز و  تر بیان می درآمد بیش

هاي کشاورزي یک زارع  خانواده او در بهبود فعالیت
کند  ) نیز بیان می1975). فین (17نقش مؤثري دارد (

هاي تولیدي باالیی در  که تحصیالت از ارزش
که کشاورز کشاورزي برخوردار است هم به این دلیل 

تري با میزان نهاده و  سازد تا خروجی بیش را قادر می
زمینی که داراست تولید کند. از سوي دیگر تحصیالت 

گیري مدیریتی در انتخاب نوع  به کشاورز در تصمیم
تواند با  کند و او می محصول کشت شده نیز کمک می

تواند برآیند تحصیالت  خالقیت و نوآوري که خود می
قدام به مدیریت بهتر مجموعه کشاورزي او باشد، ا
  ).11خود کند (

زراعت چوب به عنوان روشی نوین  که جایی ازآن
طی دهه اخیر به استان گلستان معرفی شده است، 
ترغیب کشاورزان به کشت درخت به منظور کسب 

پذیري و ناآگاهی از  درآمد مشکل است. عدم ریسک
ین مزایاي زراعت درخت از مشکالت اساسی در ا

خصوص است که وجود تحصیالت نقش اساسی در 
کاهش آن دارد. اما همیشه برخوداري از تحصیالت 
دلیلی براي جذب کشاورز براي زراعت چوب نیست 

بین  ) نشان داد2012ي و همکاران (مطالعه بوال چراکه
اند و  کشاورزانی که اقدام به زراعت چوب کرده

اوتی اند تف هاقدام به زراعت چوب نکرد کشاورزانی که
 ).5( به لحاظ سطح تحصیالت وجود نداشت

 هاي مناسب جهت کشت ها و یا واریته معرفی گونه
انتخاب گونه و واریته مناسب یکی از  :زراعت چوب

ترین ارکان زراعت چوب است که باعث  اصلی
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شود کشاورز با توجه به هدفی که دارد به  می
کند.  ترین خروجی درآمدي و تولیدي دست پیدا بیش

) در مطالعه خود در شیلی نشان داد که از 2001کلپ (
منظور تولید الوار، شده به ه درختان کشتهمبین 

ترین میزان تولید  ) بیشPinus radiateدرخت کاج (
در واحد سطح را داشته و در مقایسه با سایر درختان 
از سوددهی و تولید باالتري برخوردار است. نتایج 

در این مطالعه  1998تا سال  1930تولید کاج از سال 
گونه جایگزین  رفته تولید این نشان داد که رفته

  ).8هاي درختی دیگر شده است ( گونه
گونه ، این مطالعهحاصل از مصاحبه در نتایج ق طب

فاده توسط زارعان چوب استان گونه اصلی مورد است
 ازآن پسو  )Populud deltoids( دلتوئیدس صنوبر

 ،)E. camaldulensis( کاملدولنسیس یپتوسهاي اکال گونه
 ، زیتون تلخPauluwnia fortunei) ( فورتونی پالونیا

)Melia azedarach(  بودند. جنس صنوبر از خانواده
وسیع در  طور بهبیدیان از گیاهان چوبی هستند که 

). اهداف 13شوند ( مناطق مختلف جهان کاشته می
که فشار کشت و پرورش صنوبرها تولید چوب است 

دهد، زیرا مقدار  را کاهش می ها جنگلبرداري از  بهره
تن) در  15مترمکعب ( 45تولید در هکتار آن حتی به 

). اهداف چندگانه کاشت صنوبرها 7رسد ( هکتار می
هاي تولیدي بیشه زراعی  گسترده در قالب طرح طور به

با دیگر محصوالت زراعی متداول شده و رو به 
 ).14افزایش است (

هاي زیستی که  ، با افزایش آلودگیبر آنعالوه 
هاي فسیلی است، تفکر تولید  نتیجه احتراق سوخت

هاي پاك (سوخت زیستی) با گیاهان و چوب  سوخت
صنوبر که آمیخته با فرایند تولید کاغذ است بخشی از 

). ارزش 22اهداف چندگانه توسعه صنوبرکاري است (
  ابع عظیم اقتصادي صنوبرها در تولید چوب و من

این،  بر  بوده و عالوه توجه قابلمواد لیگنوسلولزي 
چنین  ) هم5درختان صنوبر براي تهیه سوخت زیستی (

هاي خاکی و آبی  پاالیی و براي زدودن آلودگی گیاه
). چوب صنوبر ماده 20هاي فراوانی دارد ( استفاده

اولیه بسیار مناسبی براي تولیدات مختلف چوبی مانند 
. )3فیبر و تخته فیبر عایق است ( )12(خمیرکاغذ 

از  زارعینغالب ها نشان داد  مصاحبه نتایجچنین  هم
برخوردار براي زراعت چوب ناچیزي  کامالًسطوح 

شود زراعت چوب به لحاظ  هستند که باعث می
اقتصادي بهینه نباشد. یکی از دالیل عمده درآمد کم 
زراعت چوب سطح زیر کشت است. هرچند قیمت 

اما باید  ،هستند مؤثرجاره زمین و عوامل دیگر یا ا
 صرفه بههکتار مقرون  100تر از  مطرح کرد سطوح کم

 100 نیستند. باید با تشکیل تعاونی به سطوح باالي
توجیه اقتصادي  گذاري سرمایههکتار دست یافت که 

 داشته باشد.

چنین طوالنی  پایین بودن تسهیالت دولتی و هم
پایین  :براي زارعین چوب بودن روند دریافت آن

چنین طوالنی بودن روند  بودن تسهیالت دولتی و هم
ترین ضعف  دریافت آن براي زارعین چوب اصلی

شده براي وضعیت کنونی زراعت چوب استان  معرفی
چنان که در مطالعه بوالي و همکاران  گلستان بود. هم

) بیان شد که دولت نقش مؤثري در ترویج 2012(
هاي  ها و فعالیت رد و باید از طرحزراعت چوب دا

هاي مالی صورت بگیرد.  زراعت چوب حمایت
مدت بودن دوره  ترین دلیل این امر طوالنی اصلی

بازگشت سرمایه در زراعت چوب است و همین 
له موجب کاهش رغبت کشاورزان به کشت چوب أمس
تواند از طریق  چنین می ). دولت هم4گردد ( می

ال مناسب به کشاورزان در این آوري زمین و نه فراهم
) نیز به نقش 2017راه کمک کند. رحمان و همکاران (

هاي دولتی در بخش زراعت چوب و توسعه آن  یارانه
اي که توسط  چنین در مطالعه ). هم23اشاره کردند (

) نیز صورت گرفته 2012علیزاده انارکی و همکاران (
ی اجتماع -ترین عوامل اقتصادي است یکی از اصلی
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مؤثر بر توسعه صنوبرکاري در استان گیالن مقدار 
 ).2استفاده از تسهیالت دولتی بوده است (

ها و  تأثیر فقدان همکاري و هماهنگی در بین بخش
نبود  :هاي متولی مرتبط با زراعت چوب دستگاه

ها و نهادهاي مرتبط با زراعت  همکاري مابین ارگان
گاهی، چون ادارات کشاورزي، جهاد دانش چوب هم

چنین ادارات منابع  ها و هم مراکز تحقیقاتی و دانشگاه
شده از  هاي مهم معرفی طبیعی استان از دیگر ضعف

جانب کارشناسان و زارعان چوب بود. متأسفانه 
هاي  دلیل عدم همکاري و مشارکت شایسته بخش به

مختلف، توسعه و پیشرفت زراعت چوب با 
روبرو است.  هاي علمی و کاربردي فراوانی محدودیت

چون  هاي تحقیقاتی هم انجام پژوهش در محیط
دانشگاه بدون نیازسنجی موضوعات کاربردي و 

 پژوهشگرانچنین عدم استفاده از نتایج تحقیقاتی  هم
ها، عدم توجه به  فعال در مراکز تحقیقاتی و دانشگاه

ها از جانب بخش  نیازهاي زارعان و مشکالت آن
راعت چوب پس از اجرایی همگی موجب شده تا ز

  قبولی برخوردار نباشد. یک دهه کماکان از رشد قابل
  

  کلی گیري نتیجه
طبق نتایج این مطالعه، زراعت چوب در استان 

راهکار تولید چوب  ترین مهمیکی از گلستان به عنوان 
در کنار واردات  مورد نیاز صنایع مختلف سلولزي

، داراي نقاط قوت و فرصت فراوانی است که چوب

اراي ارزش رسیدگی به منظور افزایش تولید چوب د
را داراست. در کنار این عوامل نقاط ضعفی نیز براي 

مطرح است که باید در  گلستاناستان زراعت چوب 
تالش کرد.  مجدانهها  راستاي حذف یا کاهش آن

تواند ارتقاء وضعیت  مسائل داراي اهمیت می ترین مهم
ا که هم در این دانش و آگاهی زارعین چوب باشد چر

مطالعه و هم در مطالعات صورت گرفته در سایر نقاط 
جهان نشان داده شده است که افزایش آگاهی نسبت 

تواند موجب ترغیب  به فواید زراعت چوب می
چنین باید  زراعت چوب بین کشاورزان گردد. هم

با راندمان تولیدي باال و  چوبیهاي  تالش شود تا گونه
شناسایی و به ) معرفی گونهو نژادي به(چندگانه 

نیاز به همکاري دولت  درنهایتزارعین معرفی گردد. 
جهت حمایت زارعین امري ضروري شناخته شد تا 
در فرآیند هزینه، منفعت که توسط زارعین انجام 

به سمت زراعت  توجهی قابلشود رغبت و گرایش  می
  چوب صورت پذیرد.
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Abstract1 
Background and Objectives: Considering the fact that only 8.83 percent of Iran area is 
covered by forests in which only 1.2 percent to Northern forests, therefore its low area would 
not enough for national wood demands, thus wood farming with fast-growing species besides 
natural forests can decrease the pressure on natural resources. Regrading the role of wood 
farming in Iran as well as lack of farmer’s tendency in wood farming, this study aimed at 
identification and comparison of factors affecting wood farming in Golestan province based on 
experts and wood farmers’ point of the view. 
 
Materials and Methods: Since the main aim of this study was identification of strengths, 
weaknesses and opportunities affecting wood farming, factors were identified using face to face 
and focused group discussion (FGD) with knowledgeable experts and wood farmers in Golestan 
province. Then, a semi-structural questionnaire was designed to determine the factors weights 
and their priority. Also, Questionnaire validity and reliability were approved. Next, 
questionnaires were completed by experts and wood farmers of Gorgan, Aq-qala, Ramian, 
Gonbad Kavous, Ali-abad and Kordkuy cities. Finally, gathered data were analyzed using SPSS 
version 25. 
 
Results: Through the result, total number of 37 factors were identified: strengths (15 factors), 
opportunities (14 factors) and weaknesses (8 factors). Moreover, prioritization of the factors 
showed that the main factors with highest mean rank were: “effect of education level and skill 
of wood farmers in development of wood farming” in strengths factors (common among 
farmers and experts) with mean rank of 3.285 (farmers) and 3.527 (experts). “Introducing 
suitable species and varieties for wood farming with high yield and tolerance and adoptability” 
regarding opportunities (common among farmers and experts) with mean rank of 4.285 
(farmers) and 4.194 (experts) and in with regard to weaknesses “low governing subsidies and 
also its long official procedure” (common among farmers and experts) with mean rank of 4.571 
(farmers) and 4.111 (experts). Additionally, comparison results showed not significant 
difference almost for all the factors between farmers and experts’ point of view. 
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Conclusion: Lack of significant difference between experts and wood farmers’ point of view 
regarding factors affecting wood farming can prove the existence and intensity of 
aforementioned factors in reality. Therefore, in order to achieve national wood farming goals 
and support the 6th Development program of agricultural and natural resources of the country, 
efforts should be focused on decreasing and omitting of weaknesses and enforcing strengths and 
ultimately, using the opportunities in wood farming section. 
 
Keywords: Experts, Farmers, Golestan province, Strategic management, Wood farming   
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