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 مقدمه

ويژه جنگل، با بهاهمیت جهانی حفاظت از منابع طبیعی 

توجه به رشد جمعیت جهانی موجب شده است كه در ساال 

حفا  و سااتر     درزمیناه های اخیار حااسایت اراوانای    

نیااز  همچنین  .[1] آيد وجود بههای جهان جنگل در كشور

ا توجاه باه   به چوب و كاهش موجودی منابع چوبی ازاينده ب

باه چاوب و موالاوچو چاوبی در كشاور، در       روزاازوننیاز 

 تناد هاای  كشت سوناه منجر به رواج ساترده های اخیر سال

درختاان تناد    ازجملاه . صانوبرها  شده است بازدهو زود رشد

هاا بارای   هاای اخیار زرا ات آن   رشدی هاتند كه در ساال 

ج های طبیعای روا نیاز چوبی و كاهش و نابودی جنگل تأمین

يااته است. با توجه به  ملکرد مطلوب، سر ت رشاد زيااد و   
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هاا در   كشات آن ، ساط  زيار   مدو كوتاهبرداری هی بهردوره

اراضی جنگلی مخروبه، باير و ديگر اراضای بادون اساتفاده و    

 1اائو . سازمان[2] ی اراضی زرا ی رو به اازايش استحاشیه

تلف بر ساتر  كاشت صنوبر در كشورهای مخ تأكیدضمن 

چاوبی در   سوناه  ايان و با در نظر سراتن كاربردهاای متناو    

تاوان  میها را جنگلمالارف مختلف صنعتی، كاهش تخريب 

 .ترين اواياد زرا ات صانوبر  كار كارد     مهم نوان يکی از هب

 كشاور  شامايی  نوار صنوبر زرا ت جهت ايران ماتعد مناطق

 همچناین  و سلااتان  و مازنادران  ساینن،  هاای  جلگه شامل

. اسات  كرمانشااه  كردستان، شامل كشور غرب و غربی الشم

 ايتايیااا، چااون كشااورهايی در صاانوبر كاشاات مواااق تجربااه

 باودن  مناساب  بار  ديگر ديیلی ،نیز تركیه حتی و يوسانوی

 بار . [3] اسات  كشاور  چاوبی  مناابع  تويید برای صنوبر سونه

 باارای راهکااار تنهاااMoradikia (2002 ) مطايعاااو اسااا 

 پايادار  مناابع  توساعه  شامال،  جنگلای  نابعم بر اشار كاهش

 ساريع  رشاد  باا  هاسونه كاشت توسعه كشور، در چوب تويید

 ا ماال  كه دهد می نشان مطايعاو. است صنوبر سونه ازجمله

 اقتالااادی آثااار صاانوبر، چااوب ااارآوری مناسااب هااای رو 

 خاود  موضاو   اين كه دارد صنوبر چوب زار ین برای اراوانی

 صانايع  موردنیااز  سلويزی مواد يدارپا تأمین در اساسی نقش

همچناین وی در نتااي    . داشات  خواهاد  درازمدو در كشور

 در چاوب  باه  نیااز  كاری جبران  دمخود اظهار داشت كه 

 از رساامی برداشاات) قااانونی تااأمین منااابع توساا  كشااور

 درختاان  هار   و چاوب  زرا ات  وارداو، شمال، های جنگل

 ايان  از كشاور  چاوب  به نیاز از بخشی تنها شده سبب( میوه

طای  Vatani & Davanlou (2002 ) .[4] شود تأمین طريق

 تارين   ماده  كاه  رسایدند  نتیجاه  ايان  باه های خود بررسی

 چااوب، زرا اات طاار  اجاارای ی درزمینااه مااردم مشااکنو

Aminpour (2002 ). [5] اساات ااارو  و مااايی مشااکنو

 اساسای  راه تنها وی است، چوب زرا ت توسعه امر به معتقد

 باا  چاوب  زرا ات  توسعه طريق از را كشور چوبی زنیا تأمین

 همچنین. داند می ايرشد سريع های سونه مناسب ارقام كشت

 منفی پیامدهای از تواند می كاری صنوبر كه است معتقد وی

 چوب قاچاق ساتر  برای انگیزه ايجاد چوب، بهای اازايش

 و آاااو  باه  آياوده  هاای  چاوب  ورود سااتر   آن متعاقب و

 نابااامانی  بروز در غیرقانونی طور به كشور رزهایم از بیماری

 هاای  كارخاناه  تعطیلای  درنتیجاه  و چوب بازار در آشفتگی و

 آورد  مال  باه  جلاوسیری  كشاور  در سلويزی و چوب صنايع

 ساند  در شاده  تعیاین  هاای  آرماان  و اهاداف  به توجه با. [6]

 جهات  اجرايای  هاای  سیاسات  و كشاور  ساايه  20 انداز چشم

 طبیعای،  مناابع  از پايدار برداری بهره و سعهتو احیا، حفاظت،

 اجرايای  هاای  سیاسات  از يکای   نوان به چوب زرا ت توسعه

 مهاار  و طبیعای  منابع از برداری بهره های نظام اصن  راهبرد

 باه  توجاه  باا . اسات  شاده   معرای منابع اين ناپايداری  وامل

 و شاود  می مواوب راهبردی كاچی يک صنوبر چوب كهاين

 كااهش  با زار ین درنتیجه است صنايع از بایاری یهاوي ماده

 ساود  باه  و كنناد  تويید پذير رقابت كاچيی توانند می ها هزينه

 وضاعیت  بررسای  اسات  مهام  آنچه ويی. يابند دست باچتری

 چاوب   مده بخش اسر زيرا است صنوبر چوب ارز  زنجیره

چاوب   تويیدكنناده هاای   استان از خارج در تويیدشده صنوبر

 ونقل حمل های هزينه شدن اضااه با ث شود، استفاده صنوبر

 ساود  كااهش  بارای   لتای  خود كه شود می چوب قیمت به

 بارای  زار این  تمايال  از و اسات هاا  اساتان  ايان  در زار ین

 مطايعاه  باا  .كاسات  خواهاد  صانوبر  چاوب  زار ات  ساتر 

 هاای  كاساتی  تاوان  مای  كشور در صنوبر چوب ارز  زنجیره

 شناساايی  ارز  هاای  زنجیاره  باود كم یزمینه در را موجود

 بارای  تاری بایش  ااازوده  ارز  ها زنجیره اين ايجاد با و كرده

 باه  ياباد  ااازايش  اازوده ارز  اسر. حاصل خواهد شد زار ین

 خواهد اازايشنیز  صنوبر چوب تويید از ناشی سود آن دنبال

 زيار  ساط   تثبیات  ياا  ااازايش  باه  منجر خود اين كه ياات

 و ارز  زنجیاره  مطايعاه  شد. خواهد كشور در صنوبر كشت

 ارز  زنجیاره  تولیال  كمک به صنايع  ملکرد كردن روز به

 در وكار كاب حوزه انديشمند 2پورتر1 .اردد طوچنی ای سابقه

 هاای  اعايیات  كه داد ارائه را ارز  زنجیره مدل 1125 سال

 و اصاالی بخااش دو بااه را تويیاادی هااای سااازمان در دخیاال

 از دساته  آن اصالی،  هاای  اعايیات . نماود  تقاایم  پشتیبانی

 ارز  ارتقااای ساابب هااا آن انجاام  كااه اساات هااايی اعايیات 

 تولیاال در ارز  زنجیااره رويکاارد. شااود ماای موالااول

 نقاا   شاناخت  در ماثثر  ابازاری  ،ساازمانی  درون های اعايیت

 اياان از يااک هاار مااورد در سیااری تالاامیم و ضااعف و قااوو

 رشاد  10 ی دهاه  در ارز  زنجیره مدل. [2] است ها اعايیت

 در ماديران  ابازار  اوياین  باه  تباديل  و كارد  پیدا چشمگیری

                                                             
1 Food and Agriculture Organization Of The United 

Nations 
2 Porter 
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 بهباود  و مطايعاه  اهمیات  دچيل. [2] شد راهبردی مديريت

 بهبود  ملیاتی، های هزينه كاهش: از اند  بارو ارز  زنجیره

 تاأثیر  ،وكار كاب در نهفته های ارصت آشکاركننده  ملکرد،

 بااه كمااک  ملکاارد، كلیاادی هااای شاااخ  شااناخت در

 باه اسات   بااور  ايان  برPenfold (2006 ) .[1] سیری المیمت

LQ مواسبه كمک
1

 را مولای  اقتالااد  حااسایت  تاوان مای  

. [10] كارد  تولیال  ملای  باازار  وضاعیت  تغییاراو  درزمینه

Hoen شااخ   كاه  كردناد   ناوان ( 2006) همکاران و LQ 

 خاا   منطقاه  يک رقابتی هایبرتری یدهندهنشان درواقع

 بایاری دهندهنشان زنجیره ارز  ضريب تجمع. [11] است

Duranton (2005 ) نظر بر بنا مثال برای .است مشخالاو از

 شاادن تخالالاای ی دهنااده نشااان تجمااع ضااريب شاااخ 

 باه  دسترسای  از ناشای  خود كه است منطقه يک وكار كاب

 [.12] اساات رقااابتی هااایبرتااری و طبیعاای هااایساارمايه

Heshmtol Vaezin يکای  ، ند نوان كرد( 2001) و همکاران

 وامل مثثر بر قیمت چوب سارپای را  ااصاله از مركاز    از 

( 2006) همکاااران و Niquidet. [13] اساات ااارو  چااوب

 تأثیرسذار  وامل از را ارو  بازار و چوب زرا ت مول  ااصله

 هاا آن نتااي  همچناین  . كردناد   ناوان  سرپا چوب قیمت بر

 باازار  از چاوب  زرا ات  موال   ااصاله  هرچقادر  كه داد نشان

ونقل چوب به هار   يا حملباشد  دورتر مالرف مول يا ارو 

ونقل يا نبود  آچو چزم برای حمل ماشین كمبودديیلی ا م از 

چاوب  اارو   تر صورو سیرد قیمت  سخت ،ی مناسب جاده

و همکاران  Kitikidou. [14] تر خواهد بودكمدر مول سرپا 

باار قیماات چااوب   رسااذاری( بااه بررساای  واماال تأث 2012)

های چوب و شراي  برداشت )قطار میاانگین، سوناه،     یويژس)

ی  ها، درصد چوب صنعتی، حجم كال(، نواوه   بینه طول سرده

، ااصاله تاا موال مالارف     ارو  و رقابت )تعداد خريداران(

و وضعیت اقتالاد ملای )وضاعیت صانايع وابااته باه       چوب

ی وارداو و صااادراو، توسااعه و رشااد بخااش  چااوب، تعراااه

و در نتااي    ناد پرداخت( ساذاری(  هخالوصی، مکانیام سارماي 

تجمع يکی از دچيال تخالالای شادن    خود ابراز داشتند كه 

زايای و   بر رشاد اشاتغال   مثثرای است كه خود  املی  منطقه

و  Henderson .[15] ای اسات  پاذيری منطقاه   اازايش رقابت

را بارای بررسای پوياايی رشاد      LQمقدار ( 1115) همکاران

اثار  ار دادند و باه كماک آن   قر مورداستفادهاقتالادی مولی 

                                                             
1 Location Quotient 

 .[16] بارآورد كردناد  را ای  رشاد منطقاه  بر تخالالی شدن 

نشان دادناد كاه    (1112)و همکاران  Nishiyamaهمچنین 

ای در  برای مواسابه مزيات اشاتغال منطقاه     LQتوان از  می

 ناوان  ( 2006)همکاران و  Hoen .[12] كرد استفادهآينده 

مزيت رقابتی يک  هدهند نشان درواقع LQ كردند كه شاخ 

رو  از  Isserman (1120) .[12] منطقاااه خاااا  اسااات

بارای بارآورد تواناايی صادور      (LQ) ضريب تجماع مواسبه 

و  Maurel .[11] موالوچو به خارج از منطقه استفاده كارد 

تاراكم   (LQ) با استفاده از ضاريب تجماع  ( 1111) همکاران

سابه  را در مورد صنايع مهام ارانااه موا  ارز   های یرهزنج

نشاااان داد كاااه تاااراكم    Fujita (1112) .[20] نمودناااد

و نزديکای آن  يک صنعت در يک منطقاه  های ارز   زنجیره

وری آن صانعت در آن    با اث ااازايش بهاره   به مناابع اويیاه   

 نوان كرد كه در Krugman (1111 ). [21] شود منطقه می

مورد صنايع مادری كه به سرمايه ثابات زياادی نیااز دارناد،     

بار   ماثثر تارين  وامال   ی به مواد اويیاه و انار ی مهام   نزديک

 Fujitaطباق نظار    .[22] اسات هاا  موقعیات جغراایاايی آن  

 ،شاهری  های و توساع  منطقه هدر هر دو مورد توسع (1112)

طبق مکانیام نظريه سلويه برف غلتان، آن ناواحی مادام در   

و  Glaeser طباق نظار  . [21] حال ساتر  و توسعه هاتند

بااه شااراي   ایمنطقااهتوسااعه صاانعتی  (1112) همکاااران

تاری حاصال   بایش  اازوده ارز وقتی . مویطی باتگی دارد

خاا  تباديل    یناه درزمصانعتی   قطاب  يکمنطقه به  شود،

 در مورد اهمیات   كرشدهبا توجه به موارد . [23] شد خواهد

ضاريب   شااخ  ، در اين توقیق از ایصنعتی منطقه جمعت

هاای ارز  چاوب   جیاره زنتاراكم  تعیاین   برای (LQتجمع )

( 2001و همکااران )  Miller اياران اساتفاده شاد.    صنوبر در

 روناق نشاانه وجاود    LQكردند كه باچ بودن شااخ    یدتأك

منااطق دارای  تاوان   صنعتی است و به كمک ايان رو  مای  

را شناساايی كارد تاا در جهات توساعه       توان توسعه صنعتی

و در  و ياا منااطق ضاعیف را شناساايی     ها ساام برداشات   آن

 توجاه  باا  .[24]كرد ها راهبرد چزم را اجرا راستای بهبود آن

 اقتالااد  در آن نقاش  و كااری  صانوبر  اهمیات  و وساعت  به

 زنجیاره  بررسای  ی درزمیناه  ای مطايعه است ضروری كشور،

 ارز  زنجیاره  ترسایم  با تا سیرد صورو موالول اين ارز 

 زنجیاره  بهباود  شراي  موجود، كمبودهای شناسايی و جامع

 اساات ضااروریهمچنااین . سیاارد قاارار موردبررساای ارز 
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 توساعه  امکاان  تاا  سردد راع و شناسايی موجود هایكاستی

 تجماع  ضاريب  مواسابه  .ساردد  ايجااد  كاری صنوبر مناسب

 اقتالاااد در موردبررساای هااایشاااخ  تاارينمهاام از يکاای

 تجمع شاخ . است ساده بایار آن كاربرد و است ای منطقه

 ياک  شادن  تخالالای  كاردن  شخ م برای روشی  نوانبه

بارای  . سیرد می قرار مورداستفاده خا  زمینه يک در صنعت

هاای ارز  چاوب   زنجیاره سااماندهی  توسعه كشت صانوبر  

آشاکار نماودن   ماالله ايان توقیاق     ،ضروری اسات  صنوبر

نتاي   .های ارز  چوب صنوبر در ايران استوضعیت زنجیره

وبر در ايران چوب صن زنجیره ارز توسعه  نشان خواهد داد،

 باارو اسات از   ارضیه اين توقیاق  چگونه بايد انجام شود. 

 واحادهای اياران، تاراكم    هاای اساتان از  یكه در تعاداد اين

 ازنظار اسات كاه    یا انادازه  باه چاوب صانوبر    كنناده  مالرف

 زرا ت صانوبر توان در راستای توسعه   میاقتالادی )نه انی( 

-های مالارف واحاد تاراكم  بايطبع در آن نقا  سام برداشت. 

اسات كاه در آن منااطق     يیهاا   از مزيت كننده چوب صنوبر

از: نزديکی به ماواد اويیاه    اند  باروها   وجود دارند. اين مزيت

و  وجود باازار مناساب   ،چوبی، برخورداری از نیروی كار ماهر

 زنجیاره ارز   سازیبهینهو  توسعه ینهدرزماويین سام  غیره.

ی جغراایايی است كاه در  ها  ، شناسايی موقعیتچوب صنوبر

 ای باشاند كاه  سوناه باه های ارز  زنجیرهآن مناطق، تراكم 

. را در آن منطقااه توسااعه داد توسااعه زنجیااره ارز بتااوان 

در ايان   LQاهمیت تعیین تجمع جغراایايی به كمک رو  

هااای   تاارين شاااخ اساات كااه اياان رو  يکاای از مهاام  

آن باایار  ای اسات و كااربرد    در اقتالاد منطقاه  موردمطايعه

به كماک رو    كه هدف اين بوددر اين توقیق . ساده است

منااطقی كاه دارای پتاناایل     ،(LQ) مواسبه ضريب تجماع 

در سراسار اياران    ،هاتند زنجیره ارز  چوب صنوبرتوسعه 

. زنجیره ارز  تولیل ساردد شناسايی شوند تا مراحل بعدی 

 آننتااي   هدف ديگر اين توقیاق ايان اسات كاه     همچنین 

بهباود   یناه درزم ،ربا   ی نوان راهنمايی برای مالويین   به

های ارز  بکار رود و نتاي  آن ايگويی برای شاناخت  زنجیره

 .ديگر در كشور باشد های ارز زنجیرهپتانایل توسعه 

اظهاار   تاوان مای  شاده  انجاام بررسی سوابق توقیاق   با

 ی یناه درزمهاا  اساتان  برخای از  كاه با توجه به اين، داشت

زنجیاره   رود یانتظاار ما   هااتند ب صنوبر اعاال  تويید چو

نیاز متعادد و پوياا     هاا اساتان  ايان  چوب صانوبر در  ارز 

ضروری است مطايعه شود كه آيا چنین شرايطی  يذا باشند،

تارين بخاش تويیاد چاوب     وجود دارد؟ و آيا بایش  درواقع

 یهاا  شود ياا در اساتان   استفاده می هااستاناين  درصنوبر 

 اازوده آن جزو درآمادهای  ارز آيا و  شود ديگر تبديل می

 باه دسات  كاه ضامن   ؟ با توجه به ايناست هااستان همان

، يای زا ديگری همچون اشتغال پیامدهای اازوده آمدن ارز 

شاود،   اازايش سط  درآمد، اقرزدايی و ... نیاز حاصال مای   

توساعه  سعی بر آن است كه با  یا همیشه در توسعه منطقه

ااازوده از   از خروج ارز ، وردنظرمدر منطقه  زنجیره ارز 

تاوان نتیجاه سراات كاه باا       منطقه جلوسیری شود. يذا می

و نقااش آن در  صاانوبرزنجیااره ارز  توجااه بااه اهمیاات 

 ی یناه درزم یا ، ضاروری اسات مطايعاه   های مولای اقتالاد

بررسی زنجیره ارز  اين موالول صورو سیرد تا با ترسیم 

راي  موجود، شا  یها زنجیره ارز  جامع و شناسايی اقدان

قارار سیارد.    یموردبررسها تکمیل زنجیره ارز  در استان

موجود شناساايی و رااع ساردد تاا امکاان       یها اقدان بايد

ارضیه اين توقیق  توسعه مناسب صنوبر كاری ايجاد سردد.

هاای  زنجیاره ارز  چاوب صانوبر در اساتان     اين است كه

 عه يااتهمختلف ايران متناسب با توانايی زرا ت صنوبر توس

 از: اند  باروو اهداف اين توقیق  است

 صنوبرچوب توسعه مدل زنجیره ارز   -1

زنجیره ارز  چاوب صانوبر    جمعمواسبه ضريب ت -2

 های ايراناستاندر 

-پایش  ناوان  بهتولیل زنجیره ارز  چوب صنوبر  -3

راهبارد مناساب بارای بهااازی زنجیاره      نیاز برای تعريف 

 ايران هایاستانارز  صنوبر در 

 

 هاروشمواد و  
 چارچوبمنظور تعیین زنجیره ارز  چوب صنوبر از  به

طباق ايان   . [2] اساتفاده شاد  پاورتر  تولیل زنجیره ارز  

 نوان اويین زنجیاره   مواد اويیه به كنندسان نیچارچوب تأم

صانوبر   ارز  اعايیت دارند. در مورد زنجیاره ارز  چاوب  

زرا ت  ی ینهدرزمزار ینی كه  خدماو دهندسان به درواقع

زنجیاره   هاای  ناوان اوياین حلقاه    به، صنوبر اعايیت دارند

 ناوان   باه  دكنندسانیتوي ازآن پس. شوند یارز  شناخته م

باا ايجااد تغییار     دكنندسانیحلقه بعدی مطر  هاتند. توي

بار   یا هیروی چوب صنوبر بر ارز  آن اازوده و سود حاشا 
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. آورناد  یت ماسا  كیفیت و تقاضای كاچی تويیدی به دس

-اساتفاده تمركز اين توقیق نیاز بار هماین بخاش يعنای      

 نااوان ماااده اويیااه اساات. بااهكنناادسان از چااوب صاانوبر 

اروشان داخلی زنجیره ارز  بعدی را  اروشان و خرده  مده

و باار اسااا  بازارهااای هاادف و انااون  دهنااد یتشاکیل ماا 

. چاارچوب كلای   ناد ياازا یبازاريابی بر ارز  موالوچو ما 

برای تولیل زنجیاره ارز  چاوب صانوبر در     ادهمورداستف

 شده است. ( نشان داده1شکل )

 

 برای تحلیل زنجیره ارزش چوب صنوبر مورداستفادهچارچوب کلی  -1شکل 

 

چااوب  هااای ارز زنجیاارهباارای مشااخ  كااردن   

 ایو پرسشاااانامه یا صاااانوبر از مطايعاااااو كتابخانااااه 

مالااارف چااوب صاانوبر بااا   یهااا نااهیو زم شااداسااتفاده 

كمااک خبرسااان صاانايع چااوب و كاغااذ، صااادركنندسان و 

پااس  شااد. اعااال در اياان زمینااه مشااخ  اروشااان  مااده

هااای ارز ، ماادل زنجیااره ارز     از شناسااايی زنجیااره 

 ترسیم شد.

زنجیره ارزش چوب صنوبر به کمک  تجمع تحلیل

 LQروش 

( يکاااای از LQرو  مواساااابه ضااااريب تجمااااع )

اصاول آماااری   هيا سیاری بار پا   بردی انادازه هاای كاار   رو 

وضاعیت اقتالااد مولای را     است كه باه كماک ايان رو    

ای )اصااوچک كشااور( مااورد    نااابت بااه اقتالاااد منطقااه   

دهناد. در ماواردی كاه تخالالای كاردن        ارزيابی قرار مای 

ای مادنظر باشاد، بررسای پیوساته ضاريب       اقتالاد منطقاه 

ار قاار مورداساتفاده تجماع بارای سانجش رونااد پیشارات     

 (1) سیاارد. باارای مواساابه ضااريب تجمااع از ارمااول   ماای

 :[24] استفاده شد

(1  ) 







i i

j

i

Eij

Eij

Eij

Eij

LQ
 

:LQ ضريب تجمع 

:Eij صنعت  یهاشتغال مولی درزمین𝑖 در  نفر برحاب

 𝑗منطقه 

i
Eijدر منطقه نفر برحاب : كل اشتغال مولی𝑗 

j
Eijنفار  برحابای )كل كشور(  : اشتغال منطقه 

 𝑖صنعت  ینهدرزم

i i
Eijكال   نفار  برحابای  : كل اشتغال منطقه(

 كشور(

شاراي  اقتالاادی مولای زنجیاره      به كمک ايان رو  

ارز  صنوبر ناابت باه شاراي  اقتالاادی زنجیاره ارز       

 يگار د  باارو  باه . سراات مورد ارزيابی قرار  رصنوبر در كشو

( وضاااعیت اشاااتغال مولااای LQ) رو  ضاااريب تجماااع

باه وضاعیت اشاتغال    صنعتی خاا  را ناابت    ی ینهدرزم

اختالاصی كنندسان خدماو ارائه  

كنندسان خدماو غیراختالاصی ارائه  

كنندسان خدماو مايی ارائه  
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 ا تقاددهد. به   همان صنعت نشان می ی ینهدرزمای  منطقه

Miller  ( 2001و همکاااران ) صااانعتی منااااطقی كاااه در

 ناوان   به ،باچتر از يک هاتند LQمشخ  دارای شاخ  

 .نديآ یحااب م مینه بهمناطق تخالالی در آن ز

طبق قوانین اين رو  انجام  آمده دست بهتفایر نتیجه 

 شد.

 1 اسرLQ‹ ايان اسات كاه     ی دهناده  نشاان  ،باشد

زنجیاره ارز  اارآوری چاوب    درصد اشاتغال در  

در مقاياااه بااا متوساا  درصااد اشااتغال   صاانوبر

 تر است.در كل كشور كم بخش همان ینهدرزم

 1 اسرLQ= اسات كاه    ايان  ی دهناده  نشاان  ،باشد

زنجیاره ارز  اارآوری چاوب    درصد اشاتغال در  

هماان   یناه درزمبا متوس  درصد اشاتغال   صنوبر

 در كل كشور برابر است. بخش

 1 اسرLQ› ايان اسات كاه     ی دهناده  نشاان  ،باشد

زنجیاره ارز  اارآوری چاوب    درصد اشاتغال در  

در مقاياااه بااا متوساا  درصااد اشااتغال   صاانوبر

 تر است.بیش در كل كشور بخشهمان  ینهدرزم

وزارو صنعت، معدن و تجارو و مرجع آماار   كه يیازآنجا

و اطن اااو اصااناف و بازرسانااان دو منبااع ثباات جوازهااای  

های تويیدی و خدماتی در كشاور    اعايیت ینهدرزم صادرشده

، وكاار  كااب هاتند، اطن او مرباو  باه تعاداد واحادهای     

ال و... ، شناسايی واحادهای اعا  به كارمشغول  كاركنانتعداد 

ساال   مردادمااه باه  آمااری )مرباو     هاای   از قامت سزار 

ماار و  ( وزارو صنعت، معدن و تجارو و بانک مرجع آ1313

مان  انتخااب    .شاد  دريااات  اطن او اصاناف و بازرساناان  

 ها اطن او موجود در اين دو منبع اطن اتی باود. شهرستان

نايع صا  ،پرسشانامه به كمک نظر متخالالین و با استفاده از 

- نوان ماده اويیاه اساتفاده مای   به مهمی كه از چوب صنوبر

  بااچ، اطن ااو و   كنند، مشخ  سرديد. سپس طبق توضی

شهرساتان   321 اطن او مرباو   آوری شد.ها جمعآمار آن

از سرتاسار كشاور    (استان 31اطن او مربو  به  درمجمو )

1اكال اازار نرماطن او اويیه وارد . شدسردآوری 
و مورد  شد 

هاای   منظاور شناساايی زنجیاره    باه . سراات  تولیل اويیه قرار

تهیاه شاد كاه توسا       يیهاا  ارز  چوب صنوبر، پرسشنامه

 یدها  اعاچن اقتالادی در زنجیره ارز  چوب صانوبر پاسا   

                                                             
1 Excel 

هاای ارز  چاوب   جامعه آماری برای شناسايی زنجیاره شد. 

های مختلف بخش ینهدرزماعال متخال   26شامل  صنوبر

كه با توجه به ساط  ساواد و    ارز  چوب صنوبر بودزنجیره 

 5حاداقل  باا  يا سابقه كاری كه داشتند )حداقل يیااانس و  

 15حاداقل  باا  سال سابقه كار تخالالی يا حاداقل دياپلم و   

مشخ  كاردن  سال سابقه كار تخالالی( از توان كاای برای 

 طاور  هماان  برخوردار بودناد.  های ارز  چوب صنوبرزنجیره

جیاره ارز  چاوب صانوبر نشاان داده شاده      كه در مادل زن 

زنجیاره   یها حلقهيکی از اويین   نوان بهزار ین چوب  ،است

 يانمتالاد ارز  چوب صنوبر در نظر سراتاه شاد و غیار از    

نفار از زار این    11صنعت تبديل و ارآوری چوب صانوبر از  

 مده صنوبر نیز پرسشنامه پر شده است. تعداد و مشخالاو 

 ساثاچو نشاان داده شاده اسات.     جامعه آمااری در جادول  

ارآوری چوب صنوبر  پرسشنامه شامل موارد ارو ، تبديل و

بود كه نتیجه آن تهیه مادل زنجیاره ارز  اارآوری چاوب     

تعداد و مشخالاو جامعه آماری در جدول نشاان  صنوبر بود. 

 داده شده است.

برای شناسایی  مورداستفادهمشخصات جامعه آماری  -1 جدول

 زش چوب صنوبرهای ارزنجیره
 

 تعداد حداقل سابقه كاری )سال( سط  سواد

 3 4 دكتری

 12 4 كارشناسی ارشد

 36 2 كارشناسی

 15 12 يپلمد اوق

 5 15 ديپلم

 26  جمع

 

 و بحث نتایج
 ارز  زنجیاره  باه  مرباو   هاای  داده آوری جمع از پس

 ترسایم  صانوبر  ارز  زنجیره مدل (2) شکل طبق صنوبر،

 ارآيناد  اسات،  شاده  داده نشاان  مدل در هك طور همان. شد

 و است ارز  زنجیره حلقه ترين مهم و اويین صنوبر زرا ت

 يکاديگر  ماوازاو  در متعاددی  زنجیاره  های حلقه ادامه در

 ارز  زنجیاره  مدل در موجود های زنجیره. سیرند می شکل

 ياا  و هااتند  قطاور  صانوبرهای  كنناده  مالارف  ياا  صنوبر

 و MDF ایبار،  تختاه  خارده،  تخته كاغذ، همچون توان می

HDF اساتفاده  نیاز  قطار  كم صنوبرهای از ها آن ارآيند در 
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 ناو   دو هار  از توانند می كه هايی زنجیره توسعه اصول. كرد

 توساعه  ازنظار  كنناد،  استفاده( قطر كم و قطور) اويیه ماده

 هاا  آن توساعه  امکاان  و شاوند  مای  مواوب پذيرتر انعطاف

  نوان به صنوبر چوب ارز ، زنجیره در. است اراهم بیشتر

 صانايع  خاورا   تواند می كه است مطر  مهمی اويیه ماده

 ارز  هااای زنجیااره سیااری شااکل وياای. باشااد متفاااوتی

 و حاصل اقتالادی سود به منو  صنوبر چوب كننده مالرف

 .[25اسات ]  موردبررسی اقلیم در صنعت آن توسعه امکان

در بااا تطااابق اياان ماادل بااا زنجیااره ارز  چااوب صاانوبر 

كاه در  هاای ارزشای را   زنجیرهتوان می های مختلف استان

 .كردشناسايی را  ضعیف استاستان آن  زنجیره

 

 ربرای چوب صنوب شده یهتهمدل زنجیره ارزش  -1شکل 

 

كاه ناو  مالارف    طبق نظر متخالالین با توجه به ايان 

هاای حاصال از برداشات    بیناه چوب صنوبر به قطار سارده  

واباته اسات، تولیال زنجیاره ارز  چاوب صانوبر در دو      

متار  ساانتی  30متار و بااچی   ساانتی  30كن  قطری زير 

 30تار از  هاای باا قطار كام    بیناه انجام شد. مالارف سارده  

چاوب،   خارده  تر در صنايع تويید كاغذ، تختهمتر بیش سانتی

1تخته ایبر،
 MDF یمیايی هاای شا  و صنايع تويید اارآورده

تار از  های با قطر بیشبینهمالرف سرده چوب كاربرد دارد و

                                                             
1 Medium Density Fiberboard 

متر اصوچک در صنايع مبلمان، تويیاد تختاه چياه،    سانتی 30

 سازی كاربرد دارد.ايوار ساختمانی و كبريت

( نشااان داده شااده اساات، 3) شااکلطااور كااه در همااان

زنجیره ارز  چاوب صانوبر،    تجمعترين مقدار ضريب  بیش

تارين مقادار   كام متعلق به استان سلااتان و   22/2ر با مقدا

 24/0زنجیره ارز  چاوب صانوبر، باا مقادار      جمعضريب ت

 هاای شامايی كشاور   علق به استان هرمزسان است. اساتان مت

 جماع ريب تترين مقدار ض)سلاتان، سینن و مازندران( بیش

نايع مرباو  باه   ضريب تجمع صاند. اختالا  داده خود بهرا 
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 باه مازنادران   هاای سلااتان، ساینن و   تانزنجیره ارز  اسا 

نشاان از   است. اين موضو  03/2 و 11/2، 22/2برابر  ترتیب

هاا  يع تبديل چوب صانوبر در ايان اساتان   يااتگی صناتوسعه

 هاای صانعتی اياران   تر جنگال كه بیش. با توجه به ايناست

در سه استان مازنادران، ساینن و سلااتان قارار     )هیركانی( 

های مربو  به تبديل و ارآوری چوب در ايان  تدارند و اعايی

، صانايع مرباو  باه اارآوری     ای طوچنی داردسابقهها استان

از سابقه قبلی، همچناان دارای تاراكم    متأثرچوب صنوبر نیز 

ها اسات. از طراای باا    استانتری نابت به ديگر نابی بیش

هاا مهیاا   اساتان كه شراي  زرا ت چوب در اين توجه به اين

. باا  [4] اسات زرا ت چوب صنوبر نیاز توساعه يااتاه    است، 

تاراكم بااچی زنجیاره ارز  و    نتااي  ايان توقیاق،    توجه به 

ها، وضاعیت  استانتوانايی توسعه زرا ت چوب صنوبر در اين 

 است. زنجیره ارز  در اين سه استان مطلوب

ضاريب  است،  شده دادهنشان ( 3) شکل طور كه درهمان

هاای زنجاان،   اساتان جیاره ارز   تجمع صنايع مربو  به زن

 ازجملاه كاه  ی و كردساتان  شرقآ ربايجان غربی، آ ربايجان 

 ترتیاب  باه تويید چوب صنوبر هااتند،  تويیدكنندسان  مده 

اياان چهااار اسااتان اساات.  24/0و  65/0، 42/0، 36/0براباار 

 هااتند های مهم زرا ت چوب صنوبر در ايران قطب ازجمله

يب تاراكم از مقادار واحاد    با توجه به كمتر باودن ضار  . [4]

نتیجه سرات كاه تاراكم صانايع و اصاناف      سونه اينتوان  می

ها كمتار از متوسا    چوب صنوبر در اين استان كننده مالرف

هاای  ها از قطباستاناين كه كشور است؛ كه با توجه به اين

تاوان اساتنبا  كارد كاه     باشاند، مای  تويید چوب صنوبر می

مطلوب  صورو بهها ن استانزنجیره ارز  چوب صنوبر در اي

های ارز  چوب صانوبر  توسعه نیااته است و توسعه زنجیره

رساد، زيارا اسار زنجیاره     ها ضروری به نظر میدر اين استان

ياا   ،توسعه نیابدتويید صنوبر ارز  صنوبر متناسب با شراي  

 خاوبی  باه هاای ارز   های زنجیرهبه  لت كاهش سود، حلقه

ا ظم ماواد اويیاه از اساتان خاارج     يابند و بخش توسعه نمی

اهش ساود زرا ات صانوبر،    كه به  لت كخواهد شد و يا اين

های موجود كااهش  توانايی برخنفسط  زير كشت صنوبر، 

ماتقیم بر رشد  طور بهتواند خواهد ياات كه اين موضو  می

 طاور  باه و ياا   [25] بگذارد تأثیراجتما ی منطقه  -اقتالادی

هاای حفا  و احیاای    واقیت برنامهبا ث  دم م غیرماتقیم

 [.4] شود كشورمنابع طبیعی 

كاه در سذشاته نیاز صانايع اارآوری      ويی با توجه به اين

ها توسعه چندانی نداشته است، امروزه با استانچوب در اين 

هناوز صانايع مناساب بارای      ،توجه به توسعه زرا ت چاوب 

ها تاناستر در اين بیش اازوده ارز تبديل و ارآوری و ايجاد 

بااا  توسااعه نیااتااه اساات و چااوب حاصاال از زرا اات اصااوچک

خاارج   هااستاناين صورو چوب خام از هكم و ب اازوده ارز 

. [25] شاوند هاای ديگار تباديل و اارآوری مای     و در استان

زنجیره ارز  اارآوری چاوب   طبق نتاي  اين توقیق  درواقع

. هااا از تااراكم چزم برخااوردار نیاااتاسااتانصاانوبر در اياان 

توسعه  درزمینهكه بايد  داداين توقیق نشان  اي نتهمچنین 

زنجاان،  هاای  اساتان زنجیره ارز  ارآوری چوب صانوبر در  

آ ربايجان غربی، آ ربايجان شرقی و كردساتان باا توجاه باه     

هاای مهاام تويیااد چاوب صاانوبر هاااتند،   قطاابكااه از ايان 

هاای ارز   زنجیاره هاای مااا فی صاورو سیارد تاا       تن 

تری در بیش اازوده ارز ب صنوبر تکمیل شود و ارآوری چو

شاود كاه    تأكیاد در ضامن باياد    همان استان حاصل شاود. 

ضريب تراكم يک  دد نابی اسات، يعنای هام وابااته باه      

ارآوری چوب صنوبر و هم واباته باه   درزمینهتعداد اشتغال 

ديگر صنايع است. به همین ديیال در   درزمینهتعداد اشتغال 

رهای صنعتی همچون تبرياز درصاد زيااد    مورد برخی از شه

ديگر صنايع با اث كااهش ايان ضاريب در      درزمینهاشتغال 

 .شود میمورد زنجیره ارآوری چوب صنوبر 

هاا در   ( ا داد مربو  باه آن 3) هايی كه در شکل استان

هاای اصالی تويیاد     كادر رنگی نشان داده شده است، قطب

ا )سلااتان،  ه كه در برخی از اين استان [4] صنوبر هاتند

های موجاود و متناساب باا     سینن و مازندران( طبق مزيت

توسعه صنوبر كاری، زنجیره ارز  ارآوری چوب صنوبر نیز 

توسعه يااته است. ويی در مواردی كه ضريب تراكم كمتار  

از واحد يک اسات )زنجاان، آ ربايجاان غربای، آ ربايجاان      

 شرقی و كردستان( هنوز زنجیاره ارز  رشاد متناساب باا    

 كاری نداشته است. طباق نظار كارشناساان    توسعه صنوبر

 دارد وجاود  هاا برخی استان در صنوبر زرا ت توسعه امکان

 برای اقتالادی مناسب باتر وجود به منو  توسعه اين ويی

 زرا ات  برای كه امکاناتی است، زيرا بیشتر سود به رسیدن

 ديگار  تويیاد   رصاه  در تاوان  می را شود می استفاده صنوبر

 زيار  ساط   ااازايش  ماوقعی  پس[. 4] برد بکار وچوموال

 باه  ناابت  صانوبر  چوب كه است پذير امکان صنوبر كشت
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 از شااوند، آن جااايگزين توانااد ماای كااه موالااوچتی ديگاار

 از حاصال  نتااي  . باشاد  برخاوردار  مناسابی  پاذيری  رقابت

 كمی و كیفی شراي  بهبود دهد می نشان توقیقاو پیشین

)سااینن، مازناادران،  هااانصاانوبر در برخاای اسااتا زرا اات

سلاااتان، آ ربايجااان غرباای، آ ربايجااان شاارقی و زنجااان( 

 تقويات  به منو  كیفی و كمی توسعه ويی است پذير امکان

 مناساب  باازار  وجاود  .است استان در صنوبر ارز  زنجیره

 ايان  به نزديکی و ارز  زنجیره از خروجی موالوچو برای

 هاای  زنجیاره  نادی ب اويويات  بارای  مهام  معیار ديگر بازارها

 [.25] است توسعه برای ارز 

 

 استان تفکیک به کشور درفرآوری چوب صنوبر  ارزش هایزنجیره تجمع ضریب -1شکل 
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 توساعه  باه  منو  صنوبر ارز  زنجیره بهبود طرای از 

 اصالی  اويیه مواد  نوان به صنوبر چوب از كه است صنايعی

 چاوب  كنناده  مالارف  صانايع  اسر يعنی نمايند؛ می استفاده

 صنوبر تويید های  رصه نزديکی در جغراایايی ازنظر صنوبر

 با اث  تجماع  ايان  از ناشای  های جويی صراه شوند ماتقر

 توساعه  توجیاه  بارای   ااملی  خاود  كاه  شده سود اازايش

 اسات  توساعه  پتاناایل  دارای های  رصه در صنوبر كاشت

كاه ضاريب    دهاد  می( نقشه ايران را نشان 4شکل ) .[25]

های مختلاف  نجیره ارز  چوب صنوبر را در استانتجمع ز

 دهد.نشان می

 

 استان تفکیک به کشور درفرآوری چوب صنوبر  ارزش هایزنجیره تجمع -4 شکل

 

 گیرینتیجه
های ارز  چوب صانوبر  مواسبه ضريب تجمع زنجیره

ها استان در نیمی از تقريباکهای مختلف نشان داد در استان

تر از مقدار واحد ياک اسات و در   تراكم زنجیره ارز  بیش

تار از مقادار واحاد ياک     كام  ،ضريب تجمعنیز نیمی ديگر 

شاراي  آب و   ازنظار ايان اسات كاه     مالله مهماما  ؛است

بر توساعه كاشات صانو    امکاان  ،هوايی و نو  خا  زرا ای 

تار  هاا ايان امکاان بایش    مودود است و در برخی از استان

هاای ارز  چاوب   زنجیاره يذا يکی از ايزاماو توسعه است. 

وجود شراي  مناسب برای توسعه زرا ت اسات. باا    ،صنوبر

تار تولیال   دقیقتوان نتاي  را میدر نظر سراتن اين شر  

( نشان داده شده اسات، از  1) طور كه در نموداركرد. همان

)طباق   زرا ات صانوبر   درزمیناه میان هفت استان پیشتاز 

هاای ساینن، مازنادران، سلااتان،     اساتان نی ، يع(3شکل 

در  ،آ ربايجان شرقی، آ ربايجان غربی، زنجان و كردساتان 

سه استان سلاتان، سینن و مازندران ضريب تجماع بااچتر   

 سلاتان

 

 قم
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است و در ماورد چهاار اساتان ديگار مقادار ضاريب       دو از 

هايی كه همچنین در مورد استاناست. يک تر از تجمع كم

و  بهباود اهمیات  كاشت صنوبر هااتند  دارای توان توسعه 

در چهاار  تر اسات، بارای مثاال    بیشتوسعه زنجیره ارز  

اسااتان آ ربايجااان غرباای، آ ربايجااان شاارقی، زنجااان و   

هاای تويیاد چاوب صانوبر هااتند،      كه از قطاب كردستان 

زيارا اسار    ،تار اسات  توسعه زنجیره ارز  چوب صنوبر مهم

ر طاو هها با تانیره ارز  چوب صنوبر در اين اسزنجتوسعه 

تر در بیشاا اااازوده ارز  ديیاال بااهااتااد متناسااب اتفاااق بی

ساط  زيار كشات صانوبر در ايان       امکاان توساعه   ،استان

 Durantonنتاااي  توقیااق  .شااد بیشااتر خواهاادهااا اسااتان

 دهناده نشاان  تجماع  ضاريب  شااخ   كارد  ثابت( 2005)

 خاود  كه است منطقه يک در ارز  زنجیره شدن تخالالی

 هاای برتاری  و طبیعای  هاای سارمايه  به دسترسی از ناشی

 شاايد  داد نشاان  توقیاق  اين نتاي  اما ؛[12] است رقابتی

 تناساب  ايان  سیریشکل كهاين يا و نباشد طوراين همیشه

 در كاه  طاور هماان  زيرا باشد، داشته تریزياد زمان به نیاز

 صانوبر  كاشت توسعه توان دارای هایاستان شد  كر نتاي 

 دارای كردستان و غربی و شرقی بايجانآ ر زنجان، ازجمله

 ايان  پیشانهاد . نبودناد  ارز  زنجیاره  ازنظر مناسب تراكم

 صنوبر چوب ارز  زنجیره اعاچن و متالديان برای توقیق

 زنجیاره  تاراكم  تاا  بینديشاند  تمهیاداتی  كه است اين نیز

 حاد  باه  صانوبر  توساعه  تاوان  دارای هاای استان در ارز 

 در( 2012و همکاران ) Kitikidou نظر طبق. برسد مطلوب

 تااا صاالهچااوب كااه اا یمااتباار ق یرسااذار واماال تأث مااورد

 قیمت شدن زيادتر  وامل ترينمهم از يکی را كننده مالرف

 در كااه سرااات نتیجااه تااوانماای ،[15] داناادماای چااوب

 باه  یدشاده توي صانوبر  چاوب  حجم تربیش كه هايی استان

  این زار بارای ساود حاصال    شود،می صادر هااستان ديگر

 یدشدهتوي صنوبر چوب كه است هايیاستان از تركم صنوبر

 همچناین . اروشندمی موجود صنايع به استان همان در را

 زنجیره تجمع هااستان ينسرات كه اسر در ا یجهنت توان می

 یاه ماواد اوي  ینتأم ازنظر يجادشدها يعصنا يابد بهبود ارز 

 هايیاستان در خود رقبای به نابت ترییشب پذيریرقابت

دارناد، برخاوردار    تاری كام  صانوبر  چاوب  تويیاد  توان كه

 تجماع  ضاريب ( 3) شاکل  در كاه  هايیاستانخواهند بود. 

-اساتان  است، شده داده نشان كادر در هاآن ارز  زنجیره

 هاا  آن در صانوبر  چاوب  زرا ت سذشته از كه هاتند هايی

 كاشاات توساعه  امکاان  متخالالااین و اسات  داشاته  روناق 

 اناد سراتاه  نظار  در هاا آن برای زمینه اين در مه را صنوبر

[4.] 

( 1311همکاااران ) و Hosseinzadeh توقیااق نتاااي 

 منااطقی  در  مومااک  چاوب  ارآوری صنايع تراكم داد نشان

 باازار  باه  نزديکای  همچون هايیمزيت از كه اند سراته شکل

 تويیااد پیشااینه اويیااه، مااواد منااابع بااه نزديکاای ااارو ،

 كاركنااان از مناادیبهااره و مااانمبل و هنااری موالااوچو

 ايان  نتااي   يذا. هاتند مندبهره ترپايین كارمزد با یا حراه

. اساات تفااایر قاباال  واماال اياان كمااک بااه نیااز توقیااق

 و سینن سلاتان، استان سه داد، نشان نتاي  كه طور همان

 مناااطقی در تااراكم، ضااريب بیشااترين دارای مازناادران

 تويیاد  مناابع  تارين مهام  ركناا  در قديم از كه اند قرارسراته

 و تباديل  صانايع  و اناد داشاته  قرار ايران در صنعتی چوب

 در. اسات  داشاته  زيادی رشد مناطق اين در چوب ارآوری

 هاای  رصاه  اقلیمای  شاراي   به توجه با استان 3 اين مورد

 وجود ازنظر و دارد وجود صنوبر چوب زرا ت برای مناسبی

 از تار  يااتاه  ساعه تو صانوبر  چوب كننده يلتبد چوب صنايع

 [.25هاتند ] هااستان ديگر

 همچاون  بزرسای  هاای كارخاناه  وجود سینن استان در

 صانايع  هاای كارخاناه  ديگار  و اساايم  چاوب  صنايع چوكا،

 چاوب  ارز  زنجیره تراكم ضريب بودن باچ استان سلويزی

در مورد استان قم با توجاه باه   . نیات انتظار از دور صنوبر

های ارآوردهو صنعت مبلمان و تويید سابقه طوچنی تجاری 

چوبی، تراكم زنجیره ارز  ارآوری چوب صنوبر در اويويت 

كه با توجه به نزديکی باه اساتان تهاران و     بعدی قرار دارد

دسترسی به بازار بزرگ تهران رونق ارآوری چاوب صانوبر   

 [.25] استبینی پیشدر اين استان قابل 

یز از مراكز مهام  های سمنان، همدان و مركزی ناستان

 ساازی  پايات ، جعباه ساازی و   دستی صنايعتويید مبلمان، 

صنعتی مبلماان مهمای    های خوشههاتند. بطوريکه حتی 

 داردهمچون خوشه مبلمان منير در اساتان همادان قارار    

[26.] 

باا  نتاي  اين توقیق نشاان داد،  در مورد استان بوشهر 

بنادی،  بااته های تويید كاغذ مقوای كارخانهتوجه به تعدد 

و صانايع مبلماان ضاريب تاراكم پاس از       چوب خرده تخته
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 در اويويت قرار دارد.  كرشدههای استان

بررسای تعاداد اااراد    نتااي    در ايان توقیاق   همچنین

زنجیره ارز  چوب صنوبر  های حلقهمشغول به اعايیت در 

با توجه به وجود صنايع مبلمان، تويید نشان داد استان يزد 

در ايان اساتان   ، ام دی اف و چوب پلیمار  بچو خرده تخته

 .ضريب تراكم ارآوری چوب صنوبر از يک باچتر است

بايد اين موضو  را در نظر سرات كاه توساعه    همچنین

زرا ت چوب صنوبر غیر از شاراي  زرا ای مناساب رابطاه     

سار  [. ا22] داردماتقیمی با سود حاصل از زرا ت صانوبر  

كااای   انادازه  باه وبر حاشیه سود حاصل از زرا ت چوب صن

برای زار ین جذاب نباشد احتمال كاهش آهنگ توساعه و  

 يذا [.22] دارديا حتی كاهش سط  زير كشت اعلی وجود 

زنجیاره   و مالويین با بررسیشود متخالالین پیشنهاد می

 درزمیناه هايی كه توان زيادی ارز  چوب صنوبر در استان

رقی، )همچاون آ ربايجاان شا    زرا ت چاوب صانوبر دارناد   

آ ربايجان غربی، زنجاان و كردساتان(، ناواق  موجاود در     

ها را برطرف نمايند تا زنجیره ارز  چوب صنوبر اين استان

وب صنوبر با مواقیت به اهداف راهبردهای توسعه زرا ت چ

برسند ياا حاداقل در ساطوی متناساب باا       شده بینی پیش

ود ايبته بايد توجه شا  های زرا ی كنونی باقی بماند.ظرایت

كه توسعه زرا ت صنوبر تنهاا باه كماک تکمیال زنجیاره      

. بلکه  وامل مهم ديگری همچاون  نیاتپذير امکانارز  

و قیمت كاچهای جانشین و زرا ت جايگزين نیز در  آبی كم

 [.4] دارند بازايیتوسعه يا  دم توسعه آن نقش 
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AAnnaallyyssiiss  ooff  llooccaattiioonn  qquuoottiieenntt  iinnddeexx  ooff    
ppooppllaarr  wwoooodd  pprroocceessssiinngg  vvaalluuee  cchhaaiinn  iinn  IIrraann  

  

  

Abstract 

Value addition in the poplar wood value chain has great 

economic effects on poplar farmers and has a fundamental 

role in sustainable supplying of required cellulosic materials 

for industries in long-term. The purpose of this study was to 

analyze the value chain of poplar and use the results to 

improve poplar wood value chain. In order to determine the 

poplar value chain, Porter's value chain analysis framework 

was used. The statistical society was consisted of 76 experts 

to identify poplar wood value who were active in different 

parts of the value chain. Value chain analysis was performed 

using the location quotient index. With this method, the local 

economic conditions of poplar wood value chain were 

evaluated to the global economic conditions poplar wood 

value chain in Iran. With the help of experts and using a 

questionnaire, important industries that use poplar wood as a 

raw material were determined. The maximum poplar value 

chain location quotient index belonged to Golestan (2.72) and 

the minimum poplar value chain location quotient index 

belonged to Hormozgan (0.24). Golestan, Guilan and 

Mazandaran provinces with location quotient indexes of 2.72, 

2.19 and 2.03, respectively, had the highest location quotient 

index compared to other provinces. The location quotient 

index of poplar wood processing in Zanjan, West Azerbaijan, 

East Azerbaijan and Kurdistan which are major manufacturers 

of poplar wood, were 0.36, 0.47 0.65 and 0.84, respectively. 

Keywords: value chain, poplar wood, location quotient, Iran. 
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