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 ایران، ،علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه1
  ایران،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،  ،ارشد ترویج کشاورزي دانشجوي کارشناسی2

 ایران استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان3
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  چکیده
در استان گلستان اکالیپتوس زراعت چوب  مسایل و مشکالتهش حاضر با هدف شناسایی پژو  

کاران چوب اکالیپتوس  انجام شد. تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی و جامعه مورد مطالعه کلیه زراعت
 100نیاز با کمک جدول کرجسی و مورگان به تعداد  . حجم نمونه مورددر سطح استان گلستان بودند

بندي شده در سه بخش شهرستان استان گیري تصادفی طبقهبرآورد گردید که با روش نمونهنفر 
هاي گرگان، بندرگز و کردکوي انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطالعات گلستان یعنی شهرستان

نامه با مقدار  یید گردید. پایایی پرسشأپرسشنامه بود که روایی آن توسط متخصصان و کارشناسان ت
ترین مسایل و هاي تحقیق، مهمیید قرار گرفت. براساس یافتهأمورد ت 92/0لفاي کرونباخ ضریب آ

کم  مقاومت، مزرعه چوب ياریجهت آب ینداشتن آب کافترتیب  کاران چوب به مشکالت زراعت
ي، کشاورزگیاهان  ر رويبکالیپتوس ادرختان  يانداز هیسای، زدگ  خیچوبده در مقابل سرما و  يهانهال

 يگذار متینظام ق کینبود چوب و  دیتولاقتصادي کافی در صرفه در بازار، نبود مت پایین چوب قی
داري بین نظرات باشد. نتایج مقایسه میانگین نشان داد تفاوت معنیمی و فروش چوب دیدر خر

پاسخگویان در مورد مسایل و مشکالت زراعت چوب بر حسب فاصله محل زندگی تا گرگان، نوع 
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آب و  طیالرشد مناسب و مقاوم به شرا عیسر يها گونه یمعرفطح زیر کشت وجود دارد. کشت و س
نهال سازگار با  دینهالستان در مناطق مختلف جهت تول جادیا نیمناطق مختلف و همچن يبرا ییهوا
از جمله  ی،زدگ خیچوبده در مقابل سرما و  يهارفع مشکل مقاومت کم نهالمنظور  بهمنطقه  طیشرا

  باشد.میمطالعه  نیا هايادشنهیپ
  

  کاران، استان گلستانزراعت چوب، اکالیپتوس کلمات کلیدي:
  

  مقدمه
 يایاح يبرا يانهیزم دیبا امروزهي، متماد قرون یط جهان يهاجنگل از هیرویب يبرداربهره اثر در  

 از يبرداربهره در یتعادل دیبا که هآمد وجود هب دهیا نیا لیدل نیهم به نمود. فراهم جهان يهاجنگل
 درختان نیا فقط شوندمی بیتخر هاجنگل یوقت. باشد داشته وجود عتیطب از حفاظت و هاجنگل

 از یوانیح و یاهیگ گونه هزاران و کندمی رییتغ یزندگ طیمح بلکه شوندمی خارج صحنه از که ستندین
 یعیطب يهاجنگل هکتار ونیلیم 600 از امروزه .شوندمی نابود یجنگل يهاشگاهیرو و روندمی نیب

با  ).2012مصدق، ( است جهان يهاجنگل کل سطح ل یک پنجممعاد که شودمی يبردار بهره جهان
 يدر کشورها یجنگل یو کمبود منابع چوب ریاخ يهاجهان در سال تیجمع ندهیتوجه به رشد فزا

ها در از جنگل شتریبرداشت ب ها وستمیاکوس بیتخر ،موجود یطیمحستیز يهاینگران و ایمختلف دن
 ).2002(راول، اقدامی مخاطره آمیز است  ،بلندمدت

ها نیز تغییر کرده و اي آنها، وضعیت کیفی و تنوع و ترکیب گونهبر کاهش کمی سطح جنگل عالوه  
عموماً در جهت کاهش کیفیت بوده است. در حدود نیم قرنی، که از مدیریت منابع طبیعیِ کشور 

ها انجام گرفته است که در ها و بهبود وضعیت آنهاي متعددي براي مدیریت جنگلتالشگذرد،  می
 در است نیا بر  اعتقادبر این  عالوه ).1993شامخی، (د انموفق نبوده نظر کامالً دستیابی به اهداف مورد

 فیوظا توانند نمی هاجنگل باشد، آن کشور خاك درصد 25 از کمتر آن يهاجنگل سطح که يکشور
 نیا و است جنگل از دهیپوش کشور سطح درصد 5/7 حدود رانیا در. دهند انجام یخوب هب را خود

، يناورود زاد حسن( .طلبدمی يشتریب اهتمام رانیا در جنگل حفظ و توسعه که دهدمی نشان موضوع
2009(.  
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ر راستاي دهاي طبیعی است،  ها حفاظت از جنگل نآزراعت چوب دالیل متعددي دارد که یکی از   
 به چوب زراعت. در آمده استهاي ایران طرح زراعت چوب به مرحله اجرا  حفظ و صیانت از جنگل

 از یکی که شودمی اطالق دهبچو و رشد زود یدرخت يهاگونه برداشت و کاشت، داشت اتیعمل
هاي نهبنابراین کشت گو .است يسلولز يهاکارخانه هیاول مواد و چوب نیتام يبرا یاساس يراهکارها

صورت تلفیقی    در اطراف مزارع کشاورزي بهغیره زود رشد و چوبده همانند صنوبر، اکالیپتوس، گز و 
نوع  نیا. )2009، يناورود زاد حسن(و یا کشت یک نوع گونه درختی در داخل مزارع ترویج داده شد 

و سرعت  ريیپذ شاز توان ساز یدارد که ناش ییامکان گسترش موفق و باال الرشد ي سریعهاگونه
اشتغال نقش  جادیو ا ییمناطق روستا یدر توسعه اقتصادي اجتماع نیرشد باالي آن است. بنابرا

 به توجه با). 2011(مجربی و همکاران،  خواهد کاست یعیهاي طب و از فشار بر جنگل داشته یعیوس
 يپاسخگو هانگلج کم مساحت، است پوشانده جنگل را کشور سطح از درصد 5/7 حدود تنها نکهیا
 تواندیم یعیطب يهاتوده از خارج رشد زود يهاگونه با چوب زراعت و ستین کشور یچوب يازهاین

 يازهاین نیها، تامجنگل بر فشار کاهش يبرا عامل نیبهترو  دهد کاهش را یعیطب منابع بر فشار
 به توجه ضمن است الزم در نتیجه ،)2012، همکاران و کار دانه(. است ياقتصاد رونق و هاکارخانه
 یچوب يازهاین حجم به تیعنا با و یتیحما و یبیترغ يها استیس اعمال با، چوب زراعت توسعه
 يبرا کشت سطوح گسترش و توسعه به نسبت مستعد یاراض گرفتن قرار کشت تحت با کشور

). 2008، انیدیپورمج و یاصفهان یلیسه( نمود اقدام چوب دیتول در کشور یواقع گاهیجا به یابیدست
 مواجه چوب کمبود با يجد طور هب حاضر حال در کشور که است تیواقع نیا يایگو هایبررس جهینت

 يها جنگل ينابود جهت در يجد يدیچوب، تهد بهاء شیافزاچون  یمنف يامدهایپ امر نیا و است
 يها چوب ورود گسترشي، سلولز و یچوب عیصنا کارخانجات یلیتعط، چوب قاچاق قیطر از یعیطب

 توسعه و چوب بازار در یآشفتگ بروزی و رقانونیغ طور هب کشور يمرزها از يماریب و آفات به آلوده
 نقاط همه در چوب زراعتدر حال حاضر  .)2008پور،  نیام( دارد همراه به را ناسالم يهايباز بورس
، النیگ، لیاردب، یغرب نجایآذربا يها استان در که يطوربه است شده فعال مختلف يهاگونه با کشور

، بوشهر، فارس مانند يریگرمس يهااستان در و شودیم کشت صنوبر يمرکز یحت و مازندران
 گرما و خاك يشور به نسبت که پتوسیاکال و گز زودرشد يهاگونه از سمنان و اصفهان، هرمزگان
 و لیاردب، گلستان، انزنج. ستین یعیوس حد در ها زراعت نیا اما. شودیم استفاده، دارند مقاومت

. اندکرده چوب زراعت به اقدام عیوس حد در که هستند کشور يها استان جمله از یغرب جانیآذربا
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 حدود که است شده برآورد هکتار هزار 150 حدود کشور کل در چوب زراعت طرح کشت ریز سطح
، مازندران يها استان در زین هکتار هزار 55و  کشور یشمال استان سه از خارج در هکتار هزار 95
 گرفته نظر در هکتار هزار 500 پتانسیل زراعت چوب براي کل کشور .شودیم کشت گلستان و النیگ

 قرار اریاخت در با توانیم نیهمچن. هستند کشت منطقه نیبهتر یزاگرس و یشمال يها استان که شده
 کمک چوب زراعت توسعه به زارعان از تیحما و شده اصالح يهاگونه و مرغوب هیاول مواد دادن
 آن در ینیزم ریز آب سطح که یمناطق در چوب زراعت .کرد بالفعل را موجود بالقوه امکانات و کرد

 به ای ستین مناسب یخوراک محصوالت دیتول و يکشاورز کار يبرا آب که یمناطق در ای باالست
 ردیگیم قرار کشور يزداریآبخ و مراتع، هاجنگل سازمان تیحما مورد، است آلوده نیسنگ فلزات

 گانیرا نهال و متیق ارزان وام، نیا بر عالوه. شودیم داده ارانهی چوب زراعت توسعه يبرا که ينحو به
شواهد  ).2012، يمحمود و کار دانه( است چوب زراعت از تیحما يبرا دولت التیتسه جمله از

 دوانلو و یوطن. استاجه موبا مشکالت متعددي در کشور چوب دهد زراعت  موجود نشان می
در  چوب زراعت طرح ياجرا در مردمی مشارکت موانع و مشکالت یبررس با یقیتحق در ،)2008(

 خاص تشکل ، نداشتنیمال مشکلشامل  مردم مشکل نیترعمده که افتندی دست جهینت نیا بهمازندران 
 تیاولو بیترت بهرا  طرح یجیترو و یآموزش مشکالتترین مهم نیهمچن. است يسازفرهنگ عدم و

 ، کمبودیآموزش يهاکالس قالب در چوب زراعت طرح کارشناسان يسو از اطالعات ارائه عدم
 و یشینما مزارع وجود عدم و هايماریب با مبارزه به مربوط اطالعات به یدسترس ، عدمیفن اطالعات

سهیلی  .اند دانسته یپرداخت وام مبلغ بودن کم را یبانک التیتسه از استفاده در یتینارضا علل نیترمهم
 يهابرنامه فقدانکننده زراعت چوب را  ترین عوامل محدود مهم ،)2008( انیدیپورمج و یاصفهان
 ییآشنا، عدم چوب زراعت توسعه يسازفرهنگمنظور  بهمستعد  مناطق در یکاف یهیتوج و یآموزش

 بودن یکافنا، نیمحقق دیجد يهاهینظر با منطبق برداشت و کاشت یفن و حیصح اصول با کشتکاران
 کیتفک به کشت مطلوب يالگو ارائه و شده اصالح يهانهال نیتام يراستا در یقاتیتحق يهاتیفعال

 ياریآب يهاروش یمعرف عدم و یآب منابع بر آن ریثأت و مکرر يهایخشکسال بروز، هافرهنگ و مناطق
 دکنندگانیتول نیب یمنطق ارتباط نبود و تقاضا و عرضه رابطه بودن ناکارآمد، کشتکاران به مطلوب
 و توسعه عدمو  درختان زودبازده و شده اصالح ارقام در تنوع فقدان، چوب کنندگان مصرف با چوب

 پور نیاماند.  برشمرده کشتکاران روزافزون يازهاین به توجه با موجود شده اصالح ارقام مطلوب ریتکث
 يهابانک طیشرا و ضوابط يناکارآمدرا مواردي چون  چوب تزراع طرح بازدارنده عوامل ،)2008(
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 زانیربرنامه یکاف توجهعدم، چوب زراعت ییاجرا يواحدها به التیتسه موقع به ارائه در عامل
 عدم، کشور یچوب يازهاین داریپا نیمأت در یاساس راهکار عنوان هب چوب زراعت توسعه امر به ییاجرا

، کشور يهااستان در چوب زراعت توسعه يبرا خاك و آب موجود يهالیپتانس از یکاف شناخت
 ارائه، هااستان در مردمی مشارکت سطح ارتقاء يبرا یبیترغ و یهیتوج و يسازفرهنگ برنامه فقدان
 و هانیتضم نبود، چوب زراعت توسعه طرح ياجرا در یناکاف و موقعیب ساالنه ياعتبار يهاصیتخص
و  چوب هايهکارخان و عیصنا جانب از کشتکاران از چوب داتیتول دیخر يبرا الزم يهاتیحما
 10 ریز يبرداربهره دوره با ياقتصاد دیتول توان با الرشدعیسر يهاگونه شده اصالح ارقام یمعرف لزوم
 و ی، پژوهشیقاتیتحق يهابخش متقابل يهمکار قیطر از کشور مختلف یشیرو مناطق با سازگار سال
اصلی  يهاتیمسائل و محدو ،)2008زراعت چوب در کشور ( يبرنامه راهبرد است. یی دانستهاجرا

خرد و پراکنده زراعت چوب، درآمد کم و  یاراض ،یاراض تیمحدودرا مواردي چون زراعت چوب 
 تیفیک، یو اجتماع يمسائل اقتصاد ،یزراع يهاکشت گریدبا  سهینامناسب زراعت چوب در مقا

داند. این برنامه  یم عیالرشد در صنا عیو عدم کاربرد چوب درختان سر يدیتول يهانامناسب چوب
هاي کاربردي در این زمینه در مقایسه پژوهش و نوپا بودن تحقیقاتزراعت چوب را  یمشکالت فرع

هاي نبود مدیریت واحد منسجم و تشکیالت تخصصی در زمینه، هاي کشاورزيو پژوهش تحقیقاتبا 
هاي این بخش نزد و محدویت تعدم شناخت کافی از مشکال، اجرا مختلف، تحقیق، ترویج و
عدم  ،هاي مرتبطاندرکاران بخش عدم همکاري و هماهنگی الزم بین دست، مسئوالن و مدیران کشوري

و همکاران  یانارک داند. میآن  هاي توسعهتوجه به منابع غنی ژنتیکی موجود در کشور و قابلیت
نتیجه  النیدر استان گ يثر بر توسعه صنوبرکارؤم یاجتماع -يقتصادعوامل ا بررسیدر  ،)2012(

استفاده از  و میزان یآموزش يهاسال کشت، مدت ساعت شرکت در کالس نیاول يرهایمتغ گرفتند
 داشته است. يبر توسعه سطح صنوبرکار یمنف راث ،کشت ریمثبت و سطح ز ریثأت یدولت التیتسه

 طوالنی دوره یک بهرا متعلق  جنگلی محصوالت و چوب زراعت ،)1986( جهانی خواروبار سازمان
 پوشی چشم به قادر است ممکن کشاورزان از بسیاري شرایطی چـنین درو معتقد است  داند می مدت

 اطالعی تولیدي چوب فروش و آینده از چوب کاران زراعت همچنین. نباشند خود سالیانه درآمدهاي از
 است ممکن بازار تولید ،طوالنی دوره طی زیرا نباشند پذیري خطر به قادر است ممکن و ندارند

هانگ و همکاران  .بیاندازد مخاطره به را ها آن تولیدات ارزش و گردد تحوالتی و تغییر دستخوش
 و شهرها به روستاییان مهاجرت را جنوبی کره در هاصنوبرکاري سطح کاهش روند دالیل ،)1993(
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 سود معتقدند ،)1999لوئیس و همکاران ( .اند نموده عنوان اريصنوبرک براي مسطح اراضی فقدان
 کرده گزارش ،)2003لوگندو ( .است یزراع -جنگل نظام پذیرش در انگیزشی عامل اولین ،اقتصادي

 -جنگل طرح پذیرش و مزرعهدر  کار نیروي تعداد و اندازه درآمد، جنس، سن، متغیرهاي بین است
 .رددا وجود داري معنی رابطه زراعت

گوناگون اقتصادي، اجتماعی، آموزشی،  مسایل و مشکالتتوان گفت  می بندي جمعدر یک   
فراروي برنامه زراعت چوب در کشور فرهنگی، مدیریتی، فنی، زیرساختی، سازمانی، اقلیمی و قانونی 

هاي تحقیقاتی، آموزشی مذکور تنها در سایه همکاري بخش مسایل و مشکالت. شکی نیست رفع است
 پذیر خواهد بود. همچنین از آنجا که و با مشارکت مردم امکاناجرایی و ترویجی  هاي بخشهمراهی و 

و زراعتکاران چوب با  باشددر حال اجرا می 1383طرح زراعت چوب در استان گلستان از سال 
مل عواو  مسایل و مشکالتترین مهمشناسایی رسد  نظر می مختلفی روبرو هستند به مسایل و مشکالت

هاي اجرایی همچون به بخشراهکارها و انعکاس  آنبازدارنده این طرح و راهکارهاي رفع یا کاهش 
ثري در زمینه توسعه و ترویج فناوري زراعت چوب خواهد بود. بر ؤمنابع طبیعی استان گلستان، گام م

دیدگاه زراعت چوب (اکالیپتوس) از  مسایل و مشکالتاین اساس هدف کلی تحقیق حاضر شناسایی 
  استان گلستان بوده است.  غرب زراعتکاران در 

 
  هامواد و روش

عرض  15/38تا  30/36و  یدرجه طول شرق 56درجه تا  54 ییایر محدوده جغرافاستان گلستان د  
با کشور  این استانقرار دارد.  یمازندران، سمنان و خراسان شمال يها استان نیو در ب شمالی

 مساحت استان. است یمرز آب لومتریک 90و  یمرز خاک لومتریک 348 ياترکمنستان هم جوار و دار
 هکتار را جنگل و در  430000هکتار را مرتع و  1126000است. از این محدوده کیلومتر مربع  22022

(سازمان میراث فرهنگی،  دهندان را منابع طبیعی تشکیل میدرصد از سطح است 70جموع حدود م
  ). 2014ستان گلستان، صنایع دستی و گردشگري ا

نفر از  125این تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بوده است. جمعیت مورد مطالعه را   
) که با استفاده از جدول کرجسی و 1اند (شکل کاران در غرب استان گلستان تشکیل داده اکالیپتوس
گیري تصادفی با انتساب نفر در سه حوزه گرگان، بندرگز و کردکوي با استفاده از نمونه 100مورگان، 

  ). 1عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند (جدول  متناسب به
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  .منطقه مورد مطالعه -1 شکل

   
روایی آن توسط متخصصان ترویج و منابع طبیعی مورد نامه بود که  ابزار گردآوري اطالعات پرسش  

مشابه با منطقه جغرافیایی اي پرسشنامه در منطقه 30، تعداد پایایییید قرار گرفت. براي سنجش أت
دست آمد.  هب 92/0کرونباخ تکمیل و در نتیجه ضریب آلفاي  )آباد (شهرستان علیتحقیق و خارج از آن 

مورد  20نسخه  Spssافزار  اطالعات گردآوري شده در دو قسمت آمار توصیفی و استنباطی توسط نرم
صد، میانگین، انحراف معیار، واریانس و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آمار توصیفی شامل فراوانی، در

  . بودهاي مقایسه میانگین و ضریب همبستگی آزمونشامل و آمار استنباطی نما 
  

  .خب در هر شهرستانتو نمونه من(اکالیپتوس) تعداد کشتکاران چوب  -1 جدول
  نمونه منتخب  تعداد کشتکار چوب  شهرستان
  15  25  گرگان

  34  45  کردکوي
  51  60  بندرگز
  100  125  جمع
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  نتایج
سال قرار دارند و  51سنی بیشتر از  گروه درصد پاسخگویان در 46دست آمده،  هبا توجه به نتایج ب  
درصد پاسخگویان در سطح دبیرستان و پیش  34 . میزان تحصیالتاندها مرد بوده درصد آن 91

درصد پاسخگویان روستا  58محل زندگی  اند.درصد تحصیالت غیر دانشگاهی داشته 84و دانشگاهی 
کیلومتر بوده است. شغل  40تا  21 )گرگانمرکز استان (تا آنان درصد  47بوده و فاصله محل زندگی 

و داشته  سابقه فعالیت کشاورزيسال  30تا  16آنان بین درصد  37و  درصد پاسخگویان کشاورزي 59
مورد کاشت نهال  ،پاسخگویان تمامد. انسال سابقه کشت گونه چوبده داشته 5بیشتر از  اندرصد آن 51

 هکتار 3درصد از پاسخگویان کمتر از  76سطح زیر کشت  اند.را از منابع طبیعی تهیه کرده(اکالیپتوس) 
زمینی، جو و اکثر گیاهان  (با گندم، سیب صورت مخلوط زراعت چوب را بهآنان درصد از  77و 

و حضوري کارشناسان با چهره به چهره ط ارتبا کنند.درصد به تنهایی کشت می 23و  زراعی)
 61اي که  به گونه بوده است برنامه زراعت چوبترین عامل آشنایی چوبکاران با  مهم ،زراعتکاران

توانند در ند که میا هاطالع یافت جهاد کشاورزي درصد پاسخگویان، اولین بار از طریق کارشناسان
  . )2ل (جدواراضی خود به کشت گونه چوبده اقدام کنند 
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  .هاي پاسخگویان یژگیو توصیف -2جدول 
  انحراف معیار  میانگین  درصد  فراوانی  سن
  سال 35کمتر از 

  سال 36 – 50
  شتریو ب سال 51

13  
41  
46  

13  
41  
46  

7/48  21/10  

  نما  درصد  فراوانی  (سکونت) یمحل زندگ
  شهر
  روستا

42  
58  

42  
  روستا  58

  انحراف معیار  میانگین  درصد  فراوانی  تا گرگان یفاصله محل زندگ
  20تا  0
  40تا  21
  شتریو ب 41

23  
47  
30  

23  
47  
30  

4/32  44/16  

  نما  درصد  فراوانی  شغل اصلی
  يکشاورز
  کارمند
  آزاد

59  
22  
19  

59  
22  
19  

  کشاورزي

  انحراف معیار  میانگین  درصد  فراوانی  سابقه فعالیت کشاورزي
  بدون سابقه

  15تا  1
  30تا  16
  شتریب و 31

4  
30  
37  
29  

4  
30  
37  
29  

05/24  
  60/13  

  انحراف معیار  میانگین  درصد  فراوانی  کشت گونه چوبدهسابقه 
  سال و کمتر 5
  سال 5از  شتریب

49  
51  

49  
51  09/5  27/1  

  انحراف معیار  میانگین  درصد  فراوانی  زیر کشت زراعت چوبسطح 
  هکتار 3کمتر از 

  هکتار 3از  شتریب
  هکتار 5/0ت: حداقل سطح زیر کش

76  
24  

76  
24  07/3  37/5  

  هکتار 45حداکثر سطح زیر کشت: 
  نما  درصد  فراوانی  یابی از کشت گونه چوبدهروش اطالع

  کارشناسان
  دوستان، بستگان و اهل محل

  مجاور یمالکان اراض

61  
23  
16  

61  
23  
16  

  کارشناسان
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 دهدس نظر پاسخگویان نشان میبر اسااکالیپتوس  زراعت چوبمسایل و مشکالت بندي اولویت
کم  مقاومت، مزرعه چوب ياریجهت آب ینداشتن آب کافشامل ترتیب  به مسایل و مشکالتترین مهم
 ،يمحصوالت کشاورزر روي درختان چوبده ب ياندازهیسا ،یزدگخیچوبده در مقابل سرما و  يهانهال

 و فروش چوب دیدر خر يگذارمتینظام ق کینبود  و دیقیمت پایین چوب و عدم وجود صرفه تول
غلط قطع، خشک کردن، انبار، حمل و نقل  يهااز روش استفادهباشد. در مقابل، مواردي همچون می

هاي بازاریابی، مدیریت (مهارت هاي کارآفرینانهعدم آشنایی تولیدکنندگان با مهارتي، دیچوب تول
 دیدر تول دیجد يهايها و نوآورروشاز  استفاده عدم ،یکشت سنت ،تولید، مالی، خطر کردن منطقی)

هاي درختان  ها و تجهیزات کشت گونه چوبده و مشکل تهیه نهال قیمت باالي مواد اولیه، نهاده ،چوب
) 10/3. همچنین میانگین کل (مشکالت برشمرده شده استمسایل و ترین  کم اهمیت از جمله چوبده

بر  با اهمیت مواردي تقریباً عنوان ذکر شده را بهت مشکالباشد که پاسخگویان بیانگر این موضوع می
  .)3(جدول  کنندسر راه زراعت چوب تلقی می
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  .مسائل و مشکالت زراعت چوببندي اولویت -3جدول 
  انحراف معیار  میانگین  مسائل و مشکالت زراعت چوب  تاولـوی
  827/0  27/4 مزرعه چوب ياریجهت آب ینداشتن آب کاف  1
  109/1  11/4 یزدگ خیچوبده در مقابل سرما و  يها مقاومت کم نهال  2
  175/1  45/3 يدرختان چوبده به محصوالت کشاورز يانداز هیمشکل سا  3
  241/1  42/3 دیقیمت پایین چوب و عدم وجود صرفه تول  4
  137/1  40/3 و فروش چوب دیدر خر يگذار متینظام ق کینبود   5
  118/1  39/3 يدیفروش چوب تول ينبود بازار مناسب برا  6
  074/1  33/3 کننده دیتول اریمناسب در اخت نیزم یکم  7
  012/1  31/3 یمناسب و همه جانبه دولت يها تیعدم وجود حما  8
  043/1  27/3 به مزارع یعیو مراجعه کارشناسان منابع طب یعدم سرکش  9
  062/1  27/3 ها آن یکشت چوب و پراکندگ يها نیتکه تکه بودن زم  10
  900/0  17/3 کنندگان چوب دیندادن وام به تول  11
  002/1  16/3 شروع کاشت درختان چوبده يبرا یناکاف ییابتدا هیسرما  12
  104/1  15/3 چوب در واحد سطح (هکتار) دیبودن تول نییپا  13
  910/0  14/3 دکنندگانینبودن مقدار وام اعطا شده به تول یکاف  14
  066/1  12/3 الالن در بازار چوبها و دوجود واسطه  15
  909/0  11/3 یینامطلوب وام اعطا طیشرا  16
  106/1  10/3 یزراع يها کشت گریبا د سهیدرآمد کم و نامناسب زراعت چوب در مقا  17
  043/1  06/3 اندرکاران عدم همکاري و هماهنگی الزم در بین دست  18
  145/1  04/3 ونه چوبدهعدم برخورداري از اطالعات فنی کافی براي کشت گ  19
  964/0  00/3 اتکاي بیش از حد زراعتکاران به دولت  20
  990/0  99/2 چوب دیزات تولیها و تجه به نهاده یعدم دسترس  21
  030/1  99/2 یجیو ترو یبودن خدمات آموزش فیضع  22
  044/1  98/2 هاي تولید  عدم شناخت کافی مسئوالن و مدیران از مشکالت و محدودیت  23
  175/1  95/2 طوالنی بودن دوره کاشت تا برداشت چوب (دوره بازگشت سرمایه)  24
  104/1  95/2 هاي تولیدي و عدم بازار پسندي آنکیفیت نامناسب چوب  25
  108/1  94/2 ها به گونه چوبده حمله زیاد آفات و بیماري  26
  148/1  75/2 ها از گونه چوبده به محصوالت کشاورزيانتقال آفات و بیماري  27
  137/1  60/2 هاي درختان چوبده مشکل تهیه نهال  28
  128/1  60/2 قیمت باالي مواد اولیه، نهاده ها و تجهیزات کشت گونه چوبده  29
  870/0  53/2 هاي جدید در تولید چوب ها و نوآوري کشت سنتی و عدم وجود روش  30
  820/0  43/2 هاي کارآفرینانه عدم آشنایی تولیدکنندگان با مهارت  31
 816/0  40/2 چوب تولیدي یرهغهاي غلط قطع، خشک کردن، انبار، حمل و نقل و  استفاده از روش  32

      10/3میانگین کل:                                 5تا  1:  دامنه میانگین
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، ابتدا از طریق مسائل و مشکالت زراعت چوبدر زمینه  پاسخگویان نظراتمقایسه  منظور به  
از  ها اطمینان حاصل گردید و سپسدادهتوزیع اسمیرنف از نرمال بودن  -آزمون شاپیرو و کلموگروف

حالتی از قبیل محل سکونت (شهر و  بر متغیرهاي دو هاي مستقل دوگروهی مبتنیبراي نمونه tآزمون 
بر اساس متغیرهاي  نظرات استفاده شد. همچنین مقایسه و نوع کشت (مخلوط و به تنهایی) روستا)

، شغل و فاصله محل سکونت تا مرکز استان ، حوزه فعالیتسنی یل گروهاز قب، بیش از دو حالت
  . نجام شدا Fاز آزمون با استفاده (گرگان) 

را  درختان چوبدهبین نظرات پاسخگویانی که داد نشان  tبا استفاده از آزمون نتایج مقایسه میانگین   
لوط با گیاهان زراعی صورت مخ را به آن کردند و پاسخگویانی کهزرعه خود کشت میبه تنهایی در م

درصد  1داري در سطح تفاوت معنی مسائل و مشکالت زراعت چوبدر زمینه کردند دیگر کشت می
انجام صورت مخلوط  بهکه زراعت چوب را با توجه به مقادیر میانگین، پاسخگویانی وجود دارد. 

بین نظرات پاسخگویانی که  بر این، عالوهباشند. ل و مشکالت بیشتري رو به رو میدهند با مسائ می
 هکتار بوده 3ها بیشتر از  هکتار بوده و افرادي که سطح زیر کشت آن 3ها کمتر از  سطح زیر کشت آن

اي  به گونه داري وجود داردتفاوت معنی درصد 5در سطح  مسائل و مشکالت زراعت چوبدر زمینه 
هکتار بوده است با مسائل و مشکالت بیشتري رو به  3ها کمتر  سخگویانی که سطح زیر کشت آنکه پا

روبرو بودن با در زمینه آن است که بین نظرات پاسخگویان  حاکی از نتایج جدولسایر  باشند.رو می
   .)4(جدول  داري وجود نداردها تفاوت معنی محل زندگی آن و زراعت چوب مسائل و مشکالت

          
  .مختلف هايدر بین گروه زراعت چوبمسایل و مشکالت  مواجهه با نظرات پاسخگویان در مورد مقایسه -4جدول 

  مقدار آزمون  میانگین  متغیر  مؤلفـه

  محل زندگی
  12/3  شهر

383/0  
  09/3  روستا

  نوع کشت
  - 673/7**  56/2  به تنهایی
  27/3  هاي دیگرمخلوط با کشت

  سطح زیر کشت
  241/2*  17/3  هکتار 3تر از کم

  90/2  هکتار 3بیشتر از 
  .05/0دار در سطح معنی*، 01/0دار در سطح معنی **
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نظرات  حاکی از آن است که بین، )F(از طریق آزمون  نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین  
تا گرگان در فاصله محل زندگی از نظر  مسائل و مشکالت زراعت چوبدر زمینه  هاي مختلفگروه

تر ها به گرگان نزدیک که محل زندگی آنپاسخگویانی  و داري وجود دارددرصد تفاوت معنی 5سطح 
مسائل هاي مختلف در زمینه  نظرات گروهها و لفهؤبین سایر م اند.بیشتري مواجه بودهمشکالت با است 

  .)5(جدول  داري وجود نداشتتفاوت معنی و مشکالت زراعت چوب
  

  .هاي مختلفدر بین گروهزراعت چوب مسایل و مشکالت مواجهه با نظرات پاسخگویان در مورد  مقایسه -5جدول 
  مقدار آزمون  میانگین  متغیر  مؤلفـه

  حوزه فعالیت
  08/3  بندرگز

  05/3  کردکوي  591/1
  33/3  گرگان

  سن
  18/3  سال 35تا  1

  10/3  سال 50تا  36  127/0
  10/3  سال 70تا  51

  له محل زندگی تا گرگانفاص
  37/3  کیلومتر 20تا  0

  09/3  کیلومتر 40تا  21  736/4 *
  93/2  کیلومتر و بیشتر 41

  شغل اصلی
  12/3  کشاورز

  02/3  کارمند  372/0
  13/3  آزاد

        .05/0دار در سطح معنی*
  

الت زراعـت  مسـائل و مشـک  هاي مختلـف در زمینـه   نظرات گروهمنظور سنجش همبستگی بین  به  
 5در جدول  حاصل هاي تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج و برخی از متغیر چوب

سـطح  و  مسـائل و مشـکالت زراعـت چـوب    هاي مختلـف در زمینـه   نظرات گروه بیندهد  نشان می
ـ  مـی از طرفـی  وجود دارد.  داررابطه منفی و معنیو فاصله تا مرکز استان (گرگان)  زیرکشت ایـن   وانت

تر هستند زراعت چوب نباشـد و  نتیجه را گرفت که ممکن است شغل اصلی افرادي که به شهر نزدیک
دارد.  که مشغله زندگی شهري آنان را از رسیدگی کامل و یا معمول به امور زراعـت چـوب بـاز    یا این
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اخـذ اطالعـات،   البته نزدیکی محل زندگی کشتکاران با مرکز استان و رفت و آمد آنان به شـهر بـراي   
هاي اجرایی و  اي را کسب اطالعات بیشتر و تماس بیشتر با کارشناسان، دستگاه زمینه رهیغ تسهیالت و

سـاز ارزیـابی بهتـر آنـان از مسـایل و       توانـد زمینـه   سازد در نتیجه این امر می  مسئول و بازار فراهم می
مسافت بیشتري نسـبت بـه مرکـز     مشکالت مبتالبه زراعت چوب در مقایسه با کشتکارانی باشد که در

مسـائل و مشـکالت زراعـت    هاي مختلـف در زمینـه   نظرات گروههمچنین بین کنند.  استان زندگی می
کـاران چـوب    بیشـتر زراعـت   ،داري وجـود دارد سابقه کشت گونه چوبده رابطه مثبت و معنیچوب و 

شاورزي بوده و ایـن تجربـه   روستایی، داراي شغل کشاورزي و به نسبت داراي تجربه زیادي در کار ک
  .)6 (جدول تر ارزیابی کنندزیاد باعث شده است، پاسخگویان مسایل و مشکالت را بهتر و دقیق

  
  .مشکالت زراعت چوبمسایل و متغیرهاي تحقیق و همبستگی بین  -6جدول 

  تغیر وابستهم  مستقل متغیر
  032/0  سن

 233/0*   سابقه کشت گونه چوبده

  - 251/0*  فاصله تا گرگان

  - /282**  سطح زیرکشت
  .05/0دار در سطح معنی*، 01/0دار در سطح معنی**
  
  گیري و نتیجه حثب

 زراعت ،ستین کشور یچوب يازهاین يپاسخگوایران  در هاجنگل کم مساحت که نیا به توجه با  
و  دهد کاهش را یعیطب منابع رب فشار تواندیم یعیطب يهاتوده از خارج رشد زود يهاگونه با چوب

 و ياقتصاد ، رونقصنعت چوب ازین نیمأها، تجنگل بر فشار کاهش يبرا عامل نیبهترعنوان  به
نظر قرار گیرد. با این حال نیل به اهداف برنامه زراعت چوب بستگی زیادي  مد اشتغال جادیا نیهمچن

تحقیق با هدف کلی  ها دارد. در نتیجه این به شناخت مسایل و مشکالت زراعتکاران چوب و رفع آن
زراعت چوب (اکالیپتوس) از دیدگاه زراعتکاران در غرب استان گلستان  مسایل و مشکالتشناسایی 

  به اجرا در آمد.
هاي مردان میانسال و فاقد تحصیالت دانشگاهی در طرح و  بیشتر گروه فعالیتنتایج حاصل بیانگر   

 ،باشد. همچنین بیشتر زراعتکاران میی دانشگاهدر نتیجه عدم حضور جوانان و دانش آموختگان 
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و با توجه به بوده روستایی، داراي شغل کشاورزي و به نسبت داراي تجربه زیادي در کار کشاورزي 
البته این اند. کشت گونه چوبده داشتهدر  تجربه زیاديساله اجراي طرح در استان، سابقه  10سابقه 

مرجع تهیه تر ارزیابی کنند. بهتر و دقیقو مشکالت را مسایل  ، پاسخگویانتجربه زیاد باعث شده است
توان به رایگان بودن نهال و  بوده است که دالیل آن را میتمام پاسخگویان، منابع طبیعی نهال چوبده 

صورت ترکیب  طور عمده در مقیاس کم و بیشتر به اعتماد بیشتر زراعتکاران نسبت داد. تولید چوب به
با  باعث شده است کشتکارانشود و همین امر   ط زراعتکاران انجام میبا محصوالت کشاورزي توس

با مشکالت  کشت ترکیبی و مخلوط گونه چوبده و زراعی یا باغی، سطح زیر کشت کمتر و داراي
عمده منابع ارتباطی و  .اندباال مواجه بودهعملکرد دستیابی به و  زراعت چوباجراي بیشتري در زمینه 

زمینه آشنایی افراد را با زراعت چوب فراهم که اند  طبیعی بوده منابعکارشناسان اران، یابی زراعتک اطالع
   اند.ساخته

 ،داد همراه با اجراي طرح در استاننشان مسایل و مشکالت زراعت چوب اکالیپتوس بندي اولویت  
 یکاف نداشتن آباست. مشکل بوده زیرساختی بیشتر متوجه زراعتکاران  مسایل و مشکالت فنی و

فصول دماي باالي هوا در توان به  را میخصوص در دو سال ابتدایی،  به ،مزرعه چوب ياریجهت آب
، و مصرف آب مدیریت ذخیره آبآبیاري، هاي نوین  عدم آشنایی کشاورزان با روش، گرم سال

بعدي اي، چند  هاي نوین آبیاري چون آبیاري قطره کارگیري روش هکوچک بودن اراضی و امکان کمتر ب
بودن زراعت چوب و وابستگی آن به هماهنگی و همکاري منابع طبیعی و جهاد کشاورزي و فقدان 
آن، کشت مخلوط و عدم آشنایی کافی کشاورزان با اصول مدیریت مصرف آب در این شیوه کشت و 

و  یوطنو  )2008( انیدیو پورمج یاصفهان یلیسههاي  این یافته با یافتهمواردي از این قبیل نسبت داد. 
   مطابقت دارد. )2008دوانلو (

را ی، زدگخیدر مقابل سرما و ساله)  5تا  3خصوص درختان  (بهچوبده  يهاکم نهال مقاومت  
ها  نوع رفتار آنان با گونه ،عدم آشنایی کافی کشاورزان با رخداد تغییرات جويعواملی چون توان به  می

و انتخاب تحقیقات سازگاري اجراي م توجه کافی به عد) و یرهغ در شرایط مذکور (محافظت یا قطع و
پور  نیام، )2008( انیدیو پورمج یاصفهان یلیسههاي  این یافته با یافتهنسبت داد.  ي مناسبها گونه

درختان چوبده  ياندازهیسا مطابقت دارد. )2008زراعت چوب در کشور ( يراهبرد برنامهو ) 2008(
عدم امکان کشت و در نتیجه از سال سوم به بعد)  خصوص (به يمحصوالت کشاورزر روي ب

 هاي الزم در کاهش عملکرد محصوالت کشاورزي نیز بیشتر به فقدان آموزشمحصوالت دیگر و یا 
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ها، اصول انتخاب محصول زراعی مناسب براي کشت مخلوط با  اصول کاشت یا برداشت گونه زمینه
ها،  اندازي، میزبانی آفات و بیماري م از جمله سایهاثرات متقابل محصوالت بر روي ه و حتی اکالیپتوس

زراعی یا باغی هاي  رشد سایر گونهو  زنی با جوانهچوبده تداخل شیمیایی گونه نیاز آبی، دگر آسیبی (
 انیدیو پورمج یاصفهان یلیسه، )2008و دوانلو ( یوطنهاي با یافته همسو که نسبت داد )مورد کشت

قیمت پایین چوب و عدم وجود . است) 2008راعت چوب در کشور (ز يراهبرد برنامهو ) 2008(
توان به دالیلی چون واردات  را می و فروش چوب دیدر خر يگذار متینظام ق کینبود و  دیصرفه تول

چوب به کشور، نبود اطالعات دقیق در مورد عرضه و تقاضاي موجود در بازار مصرف، تعدد متولیان 
 یلیسههاي  این یافته با یافتهنسبت داد.  ها ، وجود دالالن و واسطهو فقدان یک سیاستگذاري واحد

   است.همسو  )1999لوئیس و همکاران (و  )2008پور ( نیامو  )2008( انیدیو پورمج یاصفهان
داري وجود  که بین فاصله محل زندگی و مسائل و مشکالت موجود رابطه معنی با توجه به این  
 گرفتاین نتیجه را توان  می، ثر پاسخگویان به مرکز استان نزدیکتر بودهمحل زندگی اک که و این ،دارد

که مشغله  تر هستند زراعت چوب نباشد و یا اینکه ممکن است شغل اصلی افرادي که به شهر نزدیک
نزدیکی محل البته  .زندگی شهري آنان را از رسیدگی کامل و یا معمول به امور زراعت چوب بازدارد

 یرهغ ان با مرکز استان و رفت و آمد آنان به شهر براي اخذ اطالعات، تسهیالت وزندگی کشتکار
هاي اجرایی و مسئول و بازار  اي را کسب اطالعات بیشتر و تماس بیشتر با کارشناسان، دستگاه زمینه

ه ساز ارزیابی بهتر آنان از مسایل و مشکالت مبتالب تواند زمینه سازد در نتیجه این امر می فراهم می
زراعت چوب در مقایسه با کشتکارانی باشد که در مسافت بیشتري نسبت به مرکز استان زندگی 

  کنند. می
منظور برطرف  به پیشنهادهاعنوان  به ریپژوهش حاضر موارد ز جیبراساس نتا: ترویجی هاي رهیافت

 یتن آب کافنداشبا توجه به  شود:یم شنهادیپاکالیپتوس کردن مسائل و مشکالت زراعتکاران چوب 
اي هاي نوین آبیاري چون آبیاري قطرههاي ترویجی روشبر آموزش عالوه ،مزرعه چوب ياریجهت آب
هاي بالعوض یا کم بهره با هدف اجراي هاي مدیریت مصرف آب، تسهیالت مالی در قالب وامو شیوه
 قرار گیرد. چکخصوص کشتکاران داراي اراضی کو به -هاي نوین آبیاري در اختیار کشتکارانروش
 و همچنین مختلف مناطق يبرا ییهوا و آب طیشرا به مقاوم و مناسب الرشدعیسر يهاگونه یمعرف

 طیشرا با سازگار نهال دیتول جهت متفاوت ییهوا و آب طیشرا با مختلف مناطق در نهالستان جادیا
در ، شودپیشنهاد می یزدگخیچوبده در مقابل سرما و  يهاکم نهال مقاومتجهت رفع مشکل  منطقه
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هاي  دههاي الزم براي بیمه محصول و مواجهه صحیح و منطقی کشتکاران با پدی عین حال آموزش
و مراجعه  یعدم سرکشی و مناسب و همه جانبه دولت يها تیعدم وجود حمانظر قرار گیرد.  مذکور مد

رو  باشد. از اینچوب می کاران از جمله مشکالت پیش روي زراعت به مزارع یعیکارشناسان منابع طب
 هیکل در وستهیپ و جانبه همه تیحما -1 :از جمله راهکارهاي پیشنهادي براي مرتفع نمودن این مشکل

 یبررس جهت مختلف مناطق در نیزارع با یجلسات لیتشک -2؛ زراعتکاران از چوب زراعت مراحل
 شتریب دیبازد و نظارت -3؛ همربوط مسئوالن و کارشناسان توسط کینزد از ها آن مشکالت و مسائل

با توجه به ارتباط زراعت چوب با همچنین  باشد. می مزارع از چوب زراعت جیترو کارشناسان
هاي مختلف از جمله منابع طبیعی، جهاد کشاورزي، صنعت، معدن و  ها و وظایف دستگاه ماموریت

رفع مسایل و مشکالت هاي مشترك با هدف  الزم است با تشکیل کارگروه غیره تجارت، تعاون و
نبودن مقدار وام اعطا شده  یکافبا توجه به مسائلی همچون  زراعتکاران چوب اقدام الزم صورت گیرد.

وام به  ندادنیی و نامطلوب وام اعطا طیشراها و دالالن در بازار چوب، واسطه وجود، دکنندگانیبه تول
 چوب راعتکارانزیا اتحادیه  تشکل ایجاد سازي الزم براي بستر شودپیشنهاد می کنندگان چوبدیتول

 همچنین. آن صورت پذیرد، نه از طریق بانک قیطر از یبانک و خدمات التیتسه و فراهم شود
 بانک از وام افتیدر ندیفرآ لیتسه و التیتسه سود نرخ شتر، کاهشیب یبانک التیتسه پرداخت

 کی نبود، دیچوب و عدم وجود صرفه تولقیمت پایین ا توجه به مشکالتی همچون ب گردد.پیشنهاد می
 عدمو  يدیفروش چوب تول يبازار مناسب برا نبود، و فروش چوب دیدر خر يگذار متینظام ق

هاي  هاي دولتی و یا اتحادیهشود سازمانپیشنهاد می ،یجانبه دولت مناسب و همه يها تیوجود حما
رفع اثرات متقابل  ابا هدف کاهش ی مایند.ي از زراعتکاران اقدام ندیچوب تول دیخر نیتضممربوطه 

دگر  ،یآب ازیها، نيماریآفات و ب یزبانیم ،يانداز هی(سا یباغ ای یمحصوالت زراع يبر رو پتوسیاکال
کشت  يبرا یباغ ای یزراع يها گونه نیبهتر ،یجیترو -یقیتحق يها ) در قالب طرحیرهغ و یبیآس

و  یدولت، بخش خصوص يبا همکار گردد. یمعرف و به کشتکاران ییشناسا پتوس،یمخلوط با اکال
در مورد عرضه و تقاضا، حذف  یرسان اطالع دکنندگان،یو تول یمصنوعات چوب دیکارخانجات تول

مناسب  يگذار متیق نهیمناسب در مورد واردات چوب به کشور، زم ياستگذاریها و دالالن و س واسطه
 یتوافق ای ینیتضم دیخر استیس يریکارگ همکان با نیبر ا فراهم شود. عالوه يدیچوب تول یو واقع

 .  ردینظر قرار گ تواند مد یاز کشتکاران م يدیچوب تول
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Abstract 
 This research aimed to identify issues and problems of Eucalyptus wood 
cultivation in Golestan province. The descriptive research method and survey 
technique were used. The study population consisted of all Eucalyptus growers in 
Golestan province. The sample size was estimated by Morgan-Krejcie’s table. A 
total of 100 Eucalyptus growers were selected through stratified random sampling 
method in three counties of Golestan province including Gorgan, Bandargaz and 
Kordkuy. Data was gathered using a questionnaire. The questionnaire validity was 
confirmed by specialists and experts. The reliability of questionnaire was 
confirmed by calculating Cronbach’s Alpha coefficient (α=0.92). Research 
findings revealed that the most important problems in wood cultivation were: lack 
of enough irrigated water for wood farms, low resistance of seedlings to cold 
weather and frost, shading of Eucalyptus trees on crop plants, low price of wood in 
markets, lack of enough economic profitability of wood cultivation and lack of a 
proper system of pricing for wood trading. The results of mean comparison showed 
that there are significant differences between the answers of different respondents 
about issues and problems in wood cultivation based on the distance of their living 
place to Gorgan city (the capital of the province), cultivation type and farm size. 
Based on the findings, some recommendations are presented as follow: introducing 
the fast-growing species which are compatible to weather condition for different 
regions, establishing plant nurseries in different regions to produce seedlings 
compatible with region conditions to solve the problem of seedlings’ low resistance 
to cold weather and frost. 
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