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 صنايع ليگنوسلولزييابي ذار بر مكانرگثيأهاي تتعيين شاخص

 در مناطق کويري ايران

 

 1مسیب دالوند

 

 14/11/1397تاریخ پذیرش:                                                                                    18/10/1397تاریخ دریافت:

 چکيده

سمنان، قم، اصفهان،  ،یکشور )خراسان رضو یریکو استان 9در  یگنوسلولزیل عیتوسعه صنا لیپژوهش پتانس نیدر ا

 ییپس از شناسا یبررس نیقرار گرفت. در ا یو بلوچستان و هرمزگان( مورد بررس ستانیکرمان، س ،یخراسان جنوب زد،ی

به منابع آب و  یدسترس ،یطیمخاطرات مح ،یاقتصاد :یارهایچوب که شامل مع عیاثرگذار در توسعه صنا یارهایمع

هم  یانجام شد. سپس برا یگنوسلولزیل عیمناطق مستعد توسعه صنا ییثر بر شناساؤم یهاشاخص یسازنقشه ،یاجتماع

شد.  ادهاستف یفاز یسازاستاندارد از یفیک یارهایمع از نقشه هیته یبرا نیو همچن یکم یارهایواحد نمودن مع

 نیشتریب یدارا 1و عدد  یستگیشا نیکمتر یدارا 0معنا که عدد  نیبه ا ،انجام شد  1و  0 یدر دامنه عدد یاستانداردساز

 یمطلوب برا یهابه منظور مشخص کردن پهنه تینظر گرفته شد. در نها در یگنوسلولزیل عیتوسعه صنا یبرا یستگیشا

 بیش رییبر اساس تغ قیحاصل از تلف ییمنظور نقشه نها نیاستفاده شد بد ییچوب از اسکالوگرام نقشه نها عیتوسعه صنا

 عیتوسعه صنا یبرا قینشان دادند که محدوده تحق جینتا د.ش نییدرجه تع 3چوب در  عیتوسعه صنا یاسکالوگرام برا

 یهادرصد عرصه 40حدود  ج،ینتا نیبا توجه به ا است. یمناسب نسبتاًتوان  یکشور، دارا یریدر مناطق کو یگنوسلولزیل

که  نشان دادند جینتا نیوجود دارد. همچن یدر مناطق مورد بررس یگنوسلولزیل عیتوسعه صنا یبرا کیتوان درجه  یدارا

با توان  یهابه دست آمده عرصه جی. مطابق نتاباشندیم 2توان درجه  یمورد مطالعه دارا یهادرصد از عرصه 41حدود 

  د.رصد از سطح منطقه را در بر گرفتند 18حدود  3درجه 

 .یریمناطق کو ،تحلیل سلسله مراتبی ،یابیمکان ،یگنوسلولزیل عیصنا :یديکل لغات

 
 ، دانشگاه تهرانچوب و کاغذ عیگروه علوم و صناآموخته مقطع دکتری، دانش 1

https://dorl.net/dor/20.1001.1.28212606.1400.4.11.1.8
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 مقدمه

 مسئله طرح

 که ایستمقوله مرطوبنیمه تا خشکنیمه و خشک مناطق در زاییبیابان یا سرزمین تخریب

 سرلوحه در زاییبیابان عوامل کاهش و کنترل و کرده جلب خود به را جهان اندیشمندان توجه

 اراضی و طبیعی منابع از غیراصولی استفاده. استگرفته قرار المللیبین هایسازمان کار

 تولید توان کاهش موجب بشری نیازهای و جمعیت افزایش دلیل به مناطق این در کشاورزی

 با .است افزایش به رو حاصلبی اراضی گسترش و تخریب روند در و شده مناطق این

 و گیاهی هایگونه و طبیعی منابع چندجانبه کاربردهای و فوائد از آگاهی و علم پیشرفت

 هایشیوه اعمال با را مذکور منابع به آمده وارد صدمات تا افتاد فکر این به بشر درختی،

 کویری مناطق در قابل رشد هایگونه میان این در. نماید جبران برداریبهره علمی و صحیح

 اولیه مواد توانندمی ایران پهناور فالت در توجه قابل اقتصادی و محیطیزیست ارزش با ایران

 شن تثبیت در که اهمیتی جز به هاگونه این. باشند سلولزیلیگنو صنایع مصرف برای مناسبی

 . گیرند قرار توجه مورد کاغذ و چوب صنایع در توانندمی زایی،بیابان از جلوگیری و دارد

 تحقیق ضرورت و اهمیت

 دو از توانمی آن، مرکب هایفرآورده و چوب صنایع در هاگونه بالقوه این توان شناخت با

 به مناطق این ساکنان تشویق کرد. یکی کمک کشور کویری مناطق در زاییبیابان به جهت

 هایکارخانه احداث با اشتغال و دیگری ایجاد آن از حاصل درآمد ایجاد و هاگونه این کشت

 هایفرآورده ساخت در هاگونه این از استفاده پتانسیل به توجه با چوبی هایفرآورده تولید

 و معرفی با همچنین ساکنان این مناطق اقتصادی شرایط بهبود جهت در چوبی مرکب
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 فشار از توانمی چوبی مرکب هایفرآورده تولید در اولیه مواد عنوان به هاگونه این جایگزینی

االتی که این تحقیق، در پی بنابراین سؤ .کرد جلوگیری کشور شمال هایجنگل به حد از بیش

یافتن پاسخی برای آنهاست از این قرارند: آیا محدوده تحقیق در راستای توسعه صنایع 

های با قابلیت رشد در گونهلیگنوسلوزی در مناطق کویری کشور دارای توان مناسبی است؟ آیا 

دگاه صنایع لیگنوسلولزی هستند؟ وری اقتصادی از دیمناطق کویری ایران دارای بهره

های کویری یابی برای توسعه صنایع لیگنوسلولزی در استانتأثیرگذارترین شاخص در مکان

 کشور کدام است؟ کدام یک از صنایع لیگنوسلولزی دارای پتانسیل بیشتری در استفاده از 

انجام این تحقیق مطرح است که  ی در راستاییهاهای کویری است؟ همچنین فرضیهگونه

برای توسعه صنایع لیگنوسلولزی مطلوب ارزیابی  که تند از: پتانسیل عمومی منطقه تحقیقرعبا

توسعه صنایع لیگنوسلولزی در محدوده تحقیق بهینه  ،بنایی. از نظر فنی و تأسیسات زیرشودمی

توانند به عنوان رهیافتی کشور می یهای قابل رشد در مناطق کویرباشد. استفاده از گونهمی

 . برای چالش کمبود مواد اولیه در صنایع چوب کشور باشد

 موضوع ادبیات و پیشینه

 اجتماعیو  اقتصادی، اکولوژیکی هایپتانسیلبه واسطة  ارزیابی توان اراضی موردمطالعه در 

دنیا مطالعات زیادی در غالب در سطح  پژوهشگران اًز اهمیت است. اخیرئکه دارند، بسیار حا

( در پژوهشی تحت 1243: 1393)تلخاب و همکاران،  .انددادهانجام  آمایش سرزمین هایطرح

 کنونی مکان اراک شهر صنعتی هایخوشه و هاشهرک توسعه و یابیمکان بر تحلیلیعنوان 

 و اطالعات تحلیل و تجزیه منظوراین شهر صنعتی را مورد ارزیابی قرار دادند. به  صنایع

 مراتبیسلسله تحلیل مدل از صنعتی شهرک استقرار جهت مناسب هایعرصه یابینمکا

(AHP)  وFuzzy – GIS  شهر صنعتی هایشهخو یابیمکان تحلیلاستفاده شد. در نهایت 
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 سعیده. )خلیجی و باشدنمی مطلوبی مکان در صنایع کنونی مکان که داد نشان اراک

 از استفاده با صنعتی شهرک یابیمکان( در مطالعه خود با عنوان 101-113: 1392،زرآبادی

مناطق مستعد توسعه صنعتی در تبریز را مورد  ،پایدار توسعه هایشاخص راساسب  AHPمدل

 معیارهای که دهدیم نشان کارشناسان نظرات بررسی و موجود پیشینهشناسایی قرار دادند. 

 . است گزینیمکان درر ثؤم معیارهای جمله از زیربنایی وزیستی محیط اقتصادی، اجتماعی،

  طور عام و ابی صنعتی بهیبا هدف تقویت مبانی تئوریک مکان (1388 ،شیخ و همکاران -)آل 

   طور خاص، معیارها و نعتی استخراج فلزات استراتژیک بهیابی واحدهای صمکان

های خراج فلزات استراتژیک را از جنبهیابی واحدهای صنعتی استهای مکانمحدودیت

های ارزیابی چند علمی مبتنی بر روشگوناگون مطالعه کردند و در نهایت مدل منطقی و 

  یابی این قبیل صنایع ارائه دادند.برای مکان را معیاره

 (Ghazinoory, 2005: 755-762)نظور لزوم استفاده از بندی صنایع ایران به ماولویت

انجام شده است. در این تحقیق مشخص شد صنایع  MCDM کننده با روشمحصول تمیز

بیشترین اولویت و صنایع چوب و محصوالت چوبی کمترین اولویت را پوشاک و البسه 

یع گیری برای تأمین ماده اولیه صنامدل تصمیم بررسی (Azizi, 2008: 323-328) .داراست

مطالعه شد.  Super Decisionو Expert Chioce افزارهایچوب و کاغذ با استفاده از نرم

برای تأمین ماده اولیه صنایع چوب و کاغذ از چوب صنوبر با  گیریتصمیم در این بررسی مدل

ها شاخص ها و عوامل مؤثر بر این ها و ریسکها، فرصتشاخص سودها، هزینه چند توجه به

ها بسیار یق خود کارخانهتأمین چوب صنوبر از طر ند کهارائه شده است. نتایج نشان داد

 .ها و یا به صورت ترکیبی استانهاز تأمین از منابع خارج از کارخ ترمطلوب

((Kharratzabardast, 2008: 44-53  در تحقیقی برای شناسایی عوامل مؤثر بر    
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های بزرگ صنعتی در ایران، بر این موضوع تمرکز شده است که آیا از یابی فعالیتمکان

های بزرگ صنعتی در یابی فعالیتنظر توسعه صنعتی، تفاوتی بین عوامل مؤثر بر مکان

های دولت در سیاستنتایج این محقق نشان داده است آثار مناطق مختلف وجود دارد؟ 

 گذار است.تأثیریابی صنایع بزرگ در مناطق مختلف از نظر توسعه صنعتی مکان

(Bayatkashkol, et.al, 2009) مین مواد اولیه و توسعه صنعت چوب و کاغذ در استان أت

ردند. در این استان مراتبی بررسی کا کاربرد روش فرآیند تحلیل سلسلهبلوچستان را بسیستان و 

یابی کارخانه چوب و کاغذ به ترتیب شهرهای های مطرح شده برای مکاناولویت گزینه

ثر در ؤهای مشاخص (Azizi, et.al, 2006:447-456) .زاهدان، چابهار، زابل، ایرانشهر بود

را هزینه  AHPحدهای تخته چندال و روکش با کاربرد روش گزینش محل استقرار وا

های تسهیالت خرید ماده اولیه، اطمینان از عرضه ماده اولیه، کیفیت ماده اولیه و شاخص

 .اعطایی معرفی کردند

Forghani, et.al, 2007:136-189) )پذیری های بسیار مهم در رقابتاز عامل یکی

اندازی آنها است. در این تحقیق، یک برای احداث و راهین بهترین مکان ها، تعیشرکت

ه گردیده است. در این ئیابی مراکز صنعتی در سطح ملی اراچارچوب مناسب برای مکان

و تاپسیس استفاده شده  AHPمعیاره مانند گیری چندهای تصمیمچارچوب از انواع روش

های جنوبی کشور توسعه داده آلومینیوم در استانیابی کارخانه است. این چارچوب برای مکان

های کارخانه مورد نظر، نظرات خبرگان گیری نیز بر پایه نیازمندیشده است. معیارهای تصمیم

یابی صنایع در کشور، تعریف های خاص مکانیابی و سیاستل مکانئو مدیران، مالحظات مسا

یابی ثیرگذار در مکانأهای تترین شاخصمهم (Ramezanzade, et.al, 2009) .گردیده است

اف در استان گلستان را اطمینان از عرضه ماده اولیه، تسهیالت اعطایی، خسارت دیکارخانه ام
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 (Rhime, 2003: 211-228) د.کننکمتر به محیط زیست و هزینه خرید ماده اولیه معرفی می

 برای مکان بهترین کردند که بیان رقابتی مکان و فرآورده بازار، گزینش عنوان با خود تحقیق رد

باشد.  داشته بهتری وضعیت اعطایی تسهیالت میزان نظر از که است مکانی احداث کارخانه،

(Lin, et. al, 1996: 71-78) عرضه مستمر  ،در مورد مکان استقرار یک کارخانه تخته تراشه

اقتصادی استقرار یک  مطلوبیتطوری که به ،اندلیه را یک شاخص مهم در نظر گرفتهماده او

 دانند.واحد جدید را با عرضه ماده اولیه مرتبط می

 روش تحقيق

 موقعیت منطقه تحقیق

های جنوبی و شرقی کشور شامل: خراسان رضوی، سمنان، قم، مورد مطالعه استانمنطقه 

ن منطقه باشد. ایاصفهان، یزد، خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان می

درصد از مساحت کشور مربوط به  65گیرد. سطحی حدود بخش وسیعی از کشور را در بر می

 محدوده منطقه تحقیق نشان داده شده است. 1 شماره باشد. در شکلتحقیق می همحدود
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 قیتحق منطقه تیموقع -1 شماره شکل

 ها بندی معیارها و شاخصشناسایي، گزینش و گروه

ها ابزاری برای تعریف، پایش و ارزیابی حرکت به سمت مدیریت پایدار معیارها و شاخص

گیری و پایش است که ارای چندین شاخص کمی برای اندازهشوند. هر معیار دمحسوب می

گیرند تا اثرات مدیریت مشخص شود. پایش و گیری قرار میطور منظم و متوالی مورد اندازههب

ریزان و گیران، برنامههم به تصمیمتوسعه صنایع لیگنوسلولزی های معیارها و شاخصارزیابی 

صحیح  توسعه این صنایع به طورنماید که در جهت رسیدن به گذاران ملی کمک میسیاست

الزم  داردبا منابع و استفاده انسانی ارتباط مستقیم  توسعه صنعتیقدم بردارند. با توجه به اینکه 

. به همین سبب در این مطالعه رفته شوندتوأمان در نظر گای اجتماعی، اقتصادی معیارهاست 

    ی براچهار معیار اقتصادی، مخاطرات محیطی، دسترسی به منابع آب و معیار اجتماعی 

بندی مطالعات گذشته در این زمینه ظر گرفته شد که تا حدودی از گروهبندی معیارها در نگروه

بندی جامعی بوده و ابعاد با اهمیت را برای منطقه ، با این هدف که گروهدباش الهام گرفته شده

مورد مطالعه دربرگیرد. بدین ترتیب با استفاده از مرور منابع معتبر در سراسر دنیا در زمینه 
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های تکراری به ، پس از حذف معیارها و شاخصتوسعه صنایعهای تدوین معیارها و شاخص

 3معیار اقتصادی، شاخص متعلق به  3 ،شاخص 9از این  .یمشاخص رسید 9 به معیار، 4

 1شاخص متعلق به معیار دسترسی به منابع آب و  2معیار مخاطرات طبیعی، شاخص متعلق به 

 (.1 شماره )جدولشاخص مربوط به معیار اجتماعی است 

 چوب عیصنا توسعه با رابطه در گذارراث یپارامترها -1 شماره جدول
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 اقتصادی

 

فاصله از 

مراکز 

 جمعیتی

* *  * * * *  

فاصله از 

های راه

 ارتباطی
*  * *  *  * 

فاصله از 

   *  * * *  تأسیسات
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مخاطرات 

 محیطی

 

 

فاصله از 

 گسل
* * *  *  * * 

فاصله از 

 نقاط لغزشی
* * * * *  *  

  * * * *  *  خطر سیالب

دسترسی 

به منابع 

 آب

فاصله از 

 رودخانه
*  * * * *  * 

فاصله از 

دریاچه و 

 تاالب

 * *  *  *  

 اجتماعی
کاربری 

 اراضی
* * *  *  * * 

 ها و معیارهادهي شاخصبندی و وزناولویتروش 

ی روبرو است. فرآیند گیری با چندین معیار کمی و کیفی با مشکالت فروانفرآیند تصمیم

معیارهای گیری با های طراحی شده برای تصمیمترین سیستممراتبی یکی از جامعتحلیل سلسله

کرد، معیارهای کمی  گیری را فرمولهتوان، فرآیند تصمیمچندگانه است که با استفاده از آن می

گیری را وارد مسئله کرد، حساسیت روی های تصمیمگزینه در نظر گرفت، و کیفی مختلف

دهی وزن با روشها، شاخص و ها را تحلیل کرد. در این مطالعه معیارهامعیارها و شاخص

 .یسه زوجی شدندمقا
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 F.AHPها با سازی شاخصاستاندارد 

روش تجزیه و تحلیل  و به روش آنالیز توسعه چانگ انجام شده FAHP در این مقاله

ها استفاده شده تر نسبت به سایر روش( به دلیل داشتن مراحل ساده1996ای چانگ )توسعه

دارای  0که عدد انجام شد، به این معنا  0-1ها در دامنه عددی استانداردسازی شاخص است.

دارای بیشترین شایستگی برای توسعه جنگلکاری یا توسعه صنایع  1کمترین شایستگی و 

 چوب در نظر گرفته شد.

 F.AHP های بدست آمده از تحلیلهای هدف بر اساس وزنتلفیق معیارها و شاخص 

ها برای دستیابی به معیارها و تلفیق معیارها برای دستیابی به شاخصدر این مطالعه تلفیق 

     ای چانگ با استفاده از روشهای به دست آمده از روش آنالیز توسعههدف بر اساس وزن

(2WLC ،و تحلیل خوشه1999( )مالچوسفکی ) به منظور شناسایی مناطق  (2003)ایستمن، ای

دهنده وضعیت نشان ،ایی حاصل از تلفیقمستعد توسعه صنایع چوب انجام شد. تهیه نه

 نقاط 2 شماره بندی برای توسعه صنایع چوب است. در جدولمحدوده تحقیق از نظر اولویت

ی برای فاز تیعضو تابع نوع و شکل همراه به هاشاخص یاستانداردساز منظور به کنترل

 توسعه صنایع لیگنوسلولزی در مناطق کویری نشان داده شده است. 

 

 

 

 
2 Weighted Linear Combination (WLC) 
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 عیصنا توسعه) یفاز تیعضو تابع نوع و شکل همراه به هاشاخص یاستانداردساز منظور به کنترل نقاط -2 شماره جدول

 (لیگنوسلولزی

هاشاخص معیاراصلي  
شكل تابع  نقاط کنترل

 عضویت فازی

نوع تابع 

 عضویت
a b c d 

ی
صاد

 اقت

فاصله از 

مراکز 

 جمعیتی

9 /8  * * 17 /2  Sigmoidal خطی کاهنده 

فاصله از 

های راه

 ارتباطی

خیلی 

1مرطوب   
 Sigmoidal خطی کاهنده خشک * *

فاصله از 

سیساتتأ  

 50بیشتر از 

 درصد
 Sigmoidal خطی کاهنده 0 * *

عی
طبی

ت 
طرا

خا
 م

فاصله از 

 گسل
افزایندهخطی  0 * * 30287  Sigmoidal 

فاصله از 

نقاط 

 لغزشی

4 /19526  Sigmoidal خطی افزاینده 0 * * 
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خطر 

 سیالب
 Sigmoidal خطی افزاینده 0 * * 12374

ب
 آ

فاصله از 

 رودخانه
 Sigmoidal خطی کاهنده 0 * * 38213

فاصله از 

دریاچه و 

 تاالب

 Sigmoidal خطی کاهنده  0 * * 785088

عی
ما

جت
کاربری  ا

 اراضی
 * * خیلی کم

خیلی 

 زیاد
 تعریف شده تعریف شده

 

 هایافته

 ها نسبت به هدفدهي معیارها و شاخصوزن

کننده میزان اهمیت آن در فرایند اصلی بیان یهاشاخص و ضریب وزنی هر یک از معیارها

اصلی  یهامعیارها، شاخصیابی است. بدین ترتیب با استفاه از روش مقایسه زوجی مکان

دهی وزن 3در جدول  بندی شدند.دهی و اولویتوزنتوسعه صنایع لیگنوسلولزی یابی مکان

 معیار 4بین که د ندنتایج نشان داها نسبت به هدف آورده شده است. معیارها و شاخص

شاخص مخاطرات و  اقتصادی شاخصشناسایی شده در این مطالعه بیشترین وزن مربوط به 
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دسترسی به ها مربوط به شاخص باشد و همچنین کمترین وزن در بین این شاخصمی طبیعی

 .است آب و  شاخص اجتماعی

 

 (صنایع لیگنوسلولزی توسعه) هدف به نسبت ارهایمع دهیوزن -3 شماره جدول

 معیار اقتصادی مخاطرات آب اجتماعی وزن

38 /0  )
2

5
,2,

2

3
(

 
)2,

2

3
,1(

 
)

2

3
,1,

2

1
(

 )1,1,1(  
 اقتصادی

32 /0  )2,
2

3
,1(

 
)

2

3
,1,

2

1
(

 )1,1,1(  
 مخاطرات 

19 /0  )
2

3
,1,

2

1
(

 )1,1,1(  
 آب  

11 /0  )1,1,1(  
 اجتماعی   

 

 های اصلي به روش فازیشاخصاستانداردسازی زیر

افزاینده و تابع  -کاهنده، خطی-های اصلی با استفاده از سه تابع عضویت خطیشاخص

های اصلی ، در دامنه مطلوبیت استانداردسازی شد. برای این شاخصتعریف شده توسط کاربر

نزدیک شدن به عدد صفر، کمترین مطلوبیت و نزدیک شدن به مقدار یک دارای حداکثر 

 .(2 شماره )جدول باشدمطلوبیت می
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بدست آمده از  یهابه هدف بر اساس وزن يابیدست یبرا ارهایها به معشاخص قیتلف

 (یگنوسلولزیل عی)توسعه صنا FAHP لیتحل

ها به منظور دستیابی به مناطق شاخص ومربوط به تلفیق معیارها  نقشهبا توجه به هدف، 

مربوط به  جیبخش نتا نی(. در ا2 شماره )شکل توسعه صنایع لیگنوسلولزی تهیه شدمستعد 

 یهانقشه یپس از استانداردساز .شدارائه  یاصل یارهایاز مع کیمربوط به هر  یهانقشه هیته

بر اساس  اریمع یهاها در گروهشاخص از کیها و محاسبه وزن هر مربوط به شاخص

شده و نقشه  قیاستاندارد شده با هم تلف یهاشاخص، FAHP استخراج شده از روش یهاوزن

منطقه به  لیدهنده پتانس. نقشه حاصل نشاندهدیمربوطه را نشان م ارینقشه مع قیحاصل از تلف

 یینها یبندتینقشه اولو 3 شماره شکل است. اریچوب بر اساس آن مع عیمنظور توسعه صنا

به دست آمده در رابطه با توسعه  یهاارزش یبر اساس بررس .دهدیرا نسبت به هدف نشان م

لیگنوسلولزی در محدوده تحقیق نتایج نشان داد محدوده تحقیق دارای توان نسبتاً  عیصنا

 باشد.عه صنایع لیگنوسلولزی میمناسبی برای توس

 

  یگنوسلولزیل عیتوسعه صنا یبرا قیمحدوده تحق تینقشه مربوط به مطلوب -3 شماره شکل
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 قیدر محدود تحق یگنوسلولزیل عیدرجات توان توسعه صنا نییتع

 جهیدر نت باشدیم دهیچیپ ارینقشه بس نیبا استفاده از ا یریگمیموضوع که تصم نیبا توجه به ا

 عینقشه درجات توسعه صنا یآمار یهاروش نیو همچن یبا استفاده از نظرات کارشناس

 40حدود  جی(. بر اساس نتا4 شماره )شکل دیگرد هیته قیدر محدوده تحق یگنوسلولزیل

توان درجه  یدارا قیچوب در منطقه تحق عیتوسعه صنا یتوان برا یدارا یهادرصد از عرصه

توان  یدارا یهادرصد از سطح عرصه 42توان حدود  2درجه  یها داراو عرصه باشدیم کی

توسعه  یدرجه سه برا یدرصد از سطح منطقه دارا 18حدود  تیو در نها رندیگیرا در بر م

 یگنوسلولزیل عیتوسعه صنا یمنطقه برا لیپتانس ،جیاساس نتا بر. باشدیم یگنوسلولزیل عیصنا

 (.5 شماره )شکل باشدیمطلوب م یتا حدود

 قیدر محدوده تحق لیگنوسلولزی عینقشه مربوط به درجات توسعه صنا -4 شماره شکل
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 قیچوب در محدوده تحق عیشده در رابطه با توان توسعه صنا ییدرجات شناسا -5 شماره شکل

 پيشنهادها و گيرینتيجه

بوده است. اما با  یباد شیمبارزه با فرسا ،یابانیدر مناطق ب یاز جنگلکار هیهدف اول رانیدر ا

ماده  میمنبع عظ کیبه  توانیکشور م یریو کو عیها در مناطق وسگونه نیتوسعه ا

 دایپ یدسترس یگنوسلولزیل عیمورد مصرف در صنا هیمناسب به عنوان مواد اول یگنوسلولزیل

 نیکه ا یاقتصاد لیو پتانس یزلگنوسلویمنابع ل نیاز ا یبردارامکان بهره طلبدیم نیکرد. بنابرا

 نیقرار داد. بنابرا یو بررس قیداشته باشند را مورد تحق توانندیم یگنوسلولزیل عیمنابع در صنا

در مناطق  شتقابل ک یهاگونه یاقتصاد یورو توان بهره لیپتانس ،هدف نیبه ا دنیرس یبرا

قرار  یمورد بررس قیتحق نیدر ا یگنوسلولزیل عیبر مصرف در صنا دیبا تأک رانیا یریکو

 .گرفت

ثیرگذار تعیین مکان بهینه برای أهای تاین بررسی در ارزیابی شاخصنتایج بدست آمده از 

فاصله از ) اقتصادیهای: معیارنشان داد که  های کویریاستاندر  توسعه صنایع لیگنوسلولزی

ت( و سیساهای ارتباطی و شاخص فاصله از تأمراکز جمعیتی، شاخص فاصله از شبکه
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دارای بیشترین مخاطرات طبیعی)فاصله از گسل، فاصله از نقاط لغزشی و خطر سیالب( 

بندی توسعه صنایع لیگنوسلولزی مناطق کویری کشور است. همچنین اولویتاهمیت در 

های: آب )شاخص فاصله از رودخانه و فاصله از دریاچه و تاالب( و اجتماعی )کاربری معیار

 به معیار اقتصادی و مخاطرات طبیعی بودند.   ته مراتب کمتری نسباراضی( دارای وزن ب

مطابق نتایج به دست آمده در راستای توسعه صنایع لیگنوسلوزی در مناطق کویری کشور، 

 آید. محدوده تحقیق دارای توان به نسبت مناسبی برای توسعه این صنایع به شمار می

قابل کشت در مناطق کویری در صنایع لیگنوسلولزی چند نکته حائز  یهادر استفاده از گونه

نوع محصول  یددر ابتدا بالیگنوسلولزی  یعکارخانه صنا احداث که برای اهمیت است. اول این

قسمت درک کامل و مشرف  یننکته در ا ینترتوجه داشت مهم یدبا و تولیدی مشخص شود

. دیگر آن که چوب به عنوان ماده اولیه باشدیآن م یدتول یبودن کامل به محصول و تکنولوژ

    ها نشان ای برخوردار است. بررسیاهمیت ویژه مورد مصرف در صنایع لیگنوسلولزی از

های فرآوردهمصرف  یافزون جمعیت و به نسبت آن گسترش تقاضادهد گسترش روزمی

های تخمین زده شده از میزان برابر افزایش داشته است. داده 5 در ایران حدودمرکب چوبی 

 MDFدهد که میزان کلی نیاز به در ایران نشان می (MDF) یکی از مواد مرکب چوبی  نیاز به

 42، %2013خواهد رسید که در مقایسه با سال  2018مکعب در سال متر 1642000در ایران به 

بیانگر این است که  های مرکب چوبیفراوردهافزایش خواهد داشت. افزایش نیاز به 

مواجه ک نزدیدر آینده  جدی مواد اولیهبا کمبود  های مرکب چوبیفراوردهکنندگان تولید

ای از ، الزم است مجموعههای چوبیمواد اولیه تولید فراوردهرای پاسخ به نیاز بخواهند شد. 

های درختی و گیاهی مناسب با کاشت گونهرا به کار بگیریم. اولین راهکار گسترش  راهکارها

. است مدت برای افزایش تولید چوب خام . این راهکار یک راه حل بلنداقلیم هر منطقه است
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      در این زمینه  مدتیکوتاههای پروژه تا است صنایع لیگنوسلولزی الزم گسترش برای اما

 .اندازی شودراه

ها می توانند با شود. جنگل های زراعی می تواند با یک راه علمی انجاماستفاده از جنگل 

گسترش پیدا کند. دوم،  یگنوسلولزیل یعها در صناکاری دوباره احیا شوند و استفاده از آندرخت

توسعه راستای در اختیار گذاشتن تسهیالت ویژه به مناطق کویری در  متقاعد کردن دولت برای

 حاصل از کشت سلولزی که منابع  شودجنگلکاری در این مناطق است. این امر باعث می

. با توجه به شرایط جایگزین منابع کنونی کنیمبا قابلیت رشد در مناطق کویری را  یهاگونه

درحال حاضر  کند ونمود پیدا می آیندهیک تا دو سال ماده اولیه در فعلی مشکل کمبود 

شود، اولیه کارخانجات به شدت احساس میمین مواد أواردات چوب به صورت خام جهت ت

نات و شرایط قرنطینه چوب، واردات آن ممنوع است. در حال نکه به دلیل نبود امکاآحال 

این  اساسی نیاز به تولید چوب خام را نیاز های مرکب چوبیفراوردهحاضر تولیدکنندگان 

 داند.صنعت می

در توسعه دم داشتن منابع چوبی کافی ناگزیر کشور ایران نیز با وسعت فراوان و ع

یگنوسلولزی مورد نیاز برای صنایع لیگنوسلولزی است مین بخشی از منابع لبرای تأ جنگلکاری

باشد که با توجه به بعضی های قابل کشت در مناطق کویری میکه یکی از این منابع مهم گونه

بایست با  برنامه راهبردی رویشگاهای طبیعی آن در مناطق مرکزی، جنوبی و شرقی کشور، می

مین منابع عنوان یک جایگزین برای تأها به در خصوص توسعه کشت و زراعت این گونه

    ولزی حاصل از کشت لسام نمود. استفاده از منابع لیگنولیگنوسلولزی صنایع مرتبط اقد

 توان رهیافتی برای چالش کمبود مواد اولیه در صنایع لیگنوسلولزی باشد. های کویری میگونه
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ای هراستای استفاده از گونه های پیشین دربا توجه به نتایج حاصل از این پژوهش و پژوهش

ها در صنایع لیگنوسلولزی مانند: کید بر استفاده از این گونهقابل کشت در مناطق کویری با تأ

 Particle) صنایع تولید تخته خرده چوب، (MDF) صنایع تولید تخته فیبر با دانسیته متوسط

borad) ، صنایع تولید چوب پالستیک(Wood Plastic Composite)  و صنایع تولید کاغذ

پذیر است. ولی نکته حائز اهمیت این است که در ها در این صنایع امکاناستفاده از این گونه

انتخاب گونه برای تولید هر محصول باید دقت کافی را لحاظ کرد. با توجه به فرایند تولید 

کشت در مناطق کویری، هر  های قابلصنایع لیگنوسلولزی و خواص فیزیکی و آناتومیکی گونه

ها با توجه به این خواص برای استفاده به عنوان مواد اولیه در صنایع سلولزی یک از این گونه

یابی صورت گرفته در بحث توسعه صنایع گیرند. بنابراین با توجه به مکانمورد استفاده قرار می

ین مناطق برای توسعه صنایع لیگنوسلولزی در مناطق کویری کشور و ارزیابی مناسب پتانسیل ا

های قابل کشت در این لیگنوسلولزی و همچنین خواص فیزیکی و آناتومیکی مناسب گونه

مناطق، توسعه صنایع لیگنوسلولزی در مناطق کویری کشور امری ضروری است. در راستای 

های کویری با توجه به خواص فیزیکی و رسیدن به این هدف باید توجه داشت که گونه

داشته باشند.  WPCتواند در صنایع تولید تخته خرده چوب و اتومیکی بیشترین کاربرد را میآن

توان با توجه به این که این صنایع حساسیت کمتری نسبت به نوع گونه دارند، به طوری که می

ویژه ایع لیگنوسلولزی بدون محدودیت بههای مورد مطالعه در این تحقیق در صناز همه گونه

های قابل گونه (MDF)استفاده کرد. در تولید تخته فیبر با دانسیته متوسط  WPCصنعت 

ی را برای تولید یهاکشت در مناطق کویری به واسطه دانسیته زیاد، ممکن است محدودیت

مخلوط کردن  ،های مورد مطالعهمانند گونه ینسنگ یهااستفاده از چوب یبراایجاد کنند ولی 

تا حد  یهماده اول یتهدانس یانگینتا م تواند باشدحل مناسبی میراهسبک  یچوب یهاآنها با گونه

های قابل کشت در مناطق کویری در صنایع یابد. در مورد استفاده از گونهمطلوب کاهش 
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کاغذسازی، طول الیاف  کاغذسازی حساسیت به انتخاب گونه بیشتر است چرا که در فرایند

  آید.نتخاب گونه به عنوان مواد اولیه در این صنعت به حساب میی برای ااکنندهعامل تعیین

با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش پتانسیل عمومی منطقه تحقیق برای توسعه 

با توجه به اینکه از نظر فنی و تأسیسات شود. همچنین صنایع لیگنوسلولزی مطلوب ارزیابی می

درصد از منطقه دارای  40لیگنوسلولزی در محدوده تحقیق در حدود بنایی توسعه صنایع زیر

با توجه  توان فرضیه اول و دوم این پژوهش را پذیرفت.توان درجه یک بوده است، بنابراین می

های قابل کشت در مناطق کویری در امکان استفاده از گونه دست آمده و اثباتبه نتایج به

قابل پذیرش است و نیز است که فرضیه سوم این پژوهش صنایع لیگنوسلولزی حاکی از این 

توانند به عنوان رهیافتی برای چالش های مستعد رشد در مناطق کویری کشور میکاشت گونه

 . کمبود مواد اولیه در صنایع لیگنوسلولزی کشور باشد

کشور برای با توجه به پتانسیل مناسبی که مناطق کویری گیری کرد که توان نتیجهدر کل می

های قابل کشت در مناطق کویری دارد، احداث صنایع لیگنوسلولزی توسعه جنگلکاری گونه

اهمیت خواهد بود چرا که رسد. احداث این صنایع حائزر میدر این مناطق امری ضروری به نظ

های قابل کاشت گونهنتیجه آن، گسترش  های اقتصاد مقاومتی و همسو با اجرای سیاست

گسترش تولید، ایجاد زایی، مناطق کویری و احیای این مناطق، جلوگیری از بیابان کشت در

همچنین حمایت واقعی از را در پی خواهد داشت.  اشتغال و استفاده از ظرفیت بومی منطقه

از های سازگار با شرایط و توان اکولوژیکی هر منطقه با اختصاص تسهیالت ویژه کاشت گونه

مورد توجه قرار  هابومی این استانهای ه باید در استفاده از ظرفیتکاست ی ددیگر موار

و در چارچوب  یقانون اساس 44اصل یکل هاییاستس یمبنا. همچنین با توجه به بگیرند

مناطق کمتر  یو توسعه صنعت گذارییهسرما یدرو،ا یفاز وظا یکیمصوب  یراهبردها
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 ءها جزها که برخی از آناستان در این ییاهکارخانه یناحداث چن کشور است، یافتهتوسعه

 کاهش نرخ بیکاری در زایی واشتغالتواند آیند مییافته به حساب میهای کمتر توسعهاستان

 نقش به سزایی داشته باشد.
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