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رهبر معظم انقالب:
 

گسترش پديده قاچاق و تاثير مخرب آن در امر 
توليد و تجارت قانوني و سرمايه گذاري و اشتغال 
خطر جدي و بزرگي است كه بايد با جديت تمام با 
آن مبارزه كرد و برهمه دستگاه هايي كه به نحوي 
است  واجب  باشند  دخيل  امر  اين  در  مي توانند 

سهم خود را در اين مبارزه ايفا كنند. 
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تاریخچه مصرف چوب در ایران و جهان:

 در كاوش هاي باستان شناسي بر روي تپه چراغعلي 
)واقع در رودبار گيالن( مجسمه چوبي گاو و گاو آهني 
به دست آمده كه حكايت از تغيير مسير چوب سازي 

در هزاره دوم و اول قبل از ميالد دارد. 
مي گويد  بنياد شهر شوش  فرمان  در  داريوش   
»تخته و چوب يكا از گاندرا و كرمانيا آورده شد« 
واژه )يكا( در زبان فارسي همان درخت جگ است 

كه چوبي قهوه اي رنگ و سخت دارد. 
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ادامه تاریخچه مصرف چوب در ایران و جهان:

 از نقش برجسته قصر آپادانا در دوره هخامنشي 
آشكار مي شود كه چوب را براي استفاده تزئيني 
دردوران مادها به كار مي گرفتند. در قسمتي ار اين 
نقش برجسته يك درباري در حال حمل يك صندلي 
پنجم  سده  به  مربوط  كه  مي شود  مشاهده  چوبي 

پيش از ميالد است. 
 در دوران ساسانيان در معماري، شكار و جنگ افزار 
از چوب استفاده مي شده و مورخين يوناني پيروزي 
چوبي  ارابه هاي  مديون  فتح سارد  در  را  كوروش 

براي حمله به قالع دشمن مي دانند. 
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ادامه تاریخچه مصرف چوب در ایران و جهان:

 ايرانيان قبل از مهاجرت آريايي ها )از حدود 4200 
سال قبل از ميالد مسيح( چوب را براي خانه سازي و 

ساخت ادوات كشاورزي به  كار مي برده اند. 
درياچه هاي  كنار  در  باستاني  كاوش هاي  در   
سوئيس و ايتاليا، پايه هاي جنوبي  خانه هاي شناور 
مربوط به دوران پارينه سنگي، نوسنگي و عصر آهن 

به دست آمده است. 
 آثار چوبي در موزه طبيعي لندن نشانگر اينست 
كه ده هزار سال پيش انسان با نيزه چوبي به شكار 

مي رفته است. 
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ادامه تاریخچه مصرف چوب در ایران و جهان:

 در اروپاي شمالي از 5000 سال قبل، از قايق و 
وسايل چوبي استفاده مي شده است. 

از  قبل  11قرن  حدود  در  چين  امپراتوري  در   
ميالد مسيح، چوب به قدري اهميت داشته كه آيين 
نامه هايي براي تنبيه متخلفان كه درختان را قطع 

مي كرده اند وضع شده است. 
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تعریف چوب: 

از  مجموعه اي  چوب  گیاه شناسی:  تعریف   -1
بافت هاي ثانويه لينين شده گياهان آوندي است 
كه در بين مغز و اليه زاينده )كامبيوم( ساقه و 

ريشه و شاخه ها قرار مي گيرد. 
2- تعريف تجاري: چوب داراي ساقه، ريشه و شاخه 
براي  تبديل  قابل  كه  و درختچه ها است  درختان 
استفاده در مصارف گوناگون است و مي توان با كار 

كردن بر روي آن به ارزش و مرغوبيت آن افزود. 
3- تعريف صنعتي: چوب ماده اي جامد و متخلخل 
سازمان  ساختمان  داراي  كه  است  شكل  فيبري 
يافته بوده و از هر طرف نايكسان و ناهمگن است. 
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اهمیت چوب: 

بشر  خلقت  بدو  از  پرارزش  ماده  اين  چوب   
تاكنون در زندگي روزمره انسان ها دخالت داشته 
و وقتي كه بشر زندگي خود را در جنگل آغاز كرد، 
و  خانه  براي ساخت  آن  از  و  آشنا شده  چوب  با 
كاشانه، وسائل دفاعي، حمل ونقل، كشاورزي و... 

استفاده نموده است.
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ادامه اهمیت چوب:

 چوب در تكامل انسان نقش مهمي را داشته و 
كاربرد آن در وسايل حمل و نقل ازجمله قايق و 
كشتي، خطوط ريل، در اشاعه تمدن ها، بقاء انسان 
و كشف نواحي ناشناخته را بدنبال داشته است. 

 امروزه صنعت چوب و مبلمان در دنيا به عنوان 
يك صنعت مهم و ارزآور تبديل شده و 75درصد 
اين تجارت مربوط به هفت كشور دنيا شامل آمريكا، 

چين، ايتاليا، فرانسه، آلمان، ژاپن و كانادا است. 
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دانستنی ها و خواص کاربردی چوب:

 قابل  تجديد است و در صورت وجود مديريت 
صحيح هيچگاه تمام نمي شود. 

 ارزان و قابل دسترس است. 
كاغذ سازي،  هواپيما سازي،  كشتي سازي،  در   

ساخت ابزار موسيقي و غيره كاربرد دارد. 
 در تزيينات داخلي و خارجي به عنوان يكي از 
طراحان  به  طبيعي،  مصالح  زيباترين  و  بهترين 
كمك شاياني مي كند چون قابليت پرداخت سطحي، 

رنگ پذيري، كنده كاري و برش دارد. 
 قطعات چوب به راحتي توسط ميخ و پيچ به هم 

چفت و متصل مي شوند. 
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ادامه دانستنی ها و خواص کاربردی چوب:

 چوب عايق گرمايي، الكتريكي و صدا است. 
 سبك ترين چوب در طبيعت چوب درخت با لسا 
)در آمريكاي التين( و سنگين ترين چوب، متعلق 

به چوب درخت استراليايي، بنام وادي است. 
آن  دوام  باشد،  تيره تر  چوب  چه  هر  معموال   

بيش تر است. 
آن  وزن مخصوص  با  چوب  و سختي  استحكام   

رابطه مستقيم دارد. 
 نسبت استحكام به وزن چوب از فوالد بيش تر 

است. 
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اهمیت جنگل های ایران:

  سرانه جنگل در ايران حدود يك چهارم دنياست. 
  جنگل هاي شمال كه به جنگل هاي هيركاني معروفند 
)از آستارا در گيالن تا گيلداغي در گلستان( باقيمانده 
دوران سوم زمين شناسي و جزو كهن ترين جنگل هاي 

دنيا به حساب مي آيند. 
 جنگل هاي زاگرس )از مركزي تا فارس در 12 استان( 
تامين كننده حدود 40درصد آب شيرين كشور بوده و 
شاخص عمده آن درخت بلوط است كه همچون سدي 

در برابر ورود گردوغبار به كشور است. 
  جنگل هاي ارسباران )عمدتا در شمال غرب ايران، 
آذربايجان شرقي و اردبيل( كه بخشي از آن توسط 
unesco به عنوان منطقه ذخيرگاه زيست كره اعالم 
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و  كمياب  جانوري  و  گياهي  گونه هاي  داراي  شده 

چشم اندازهاي بكر و وسيع است. 
  جنگل هاي ايران توراني قسمت اعظم فالت مركزي 
ايران را در بر گرفته، و 69درصد فلور ايران در اين 
منطقه قرار دارد. گونه هاي اصلي مناطق كوهستاني 
بنه، بادام و ارس و گونه هاي اصلي مناطق بياباني و 

گرم و خشك شامل گز، تاغ، قيچ و اسكنبيل است. 
  جنگل هاي خليج فارس - عماني بخشي از جنوب 
غرب و تمام سواحل جنوبي را در بر مي گيرد. گونه هاي 
كهور ايراني و آكاسيا، رويش هاي اصلي آن هستند. 
جنگل هاي ماندابي نيز كه شامل دو گونه حرا و چندل 

است در اين ناحيه گسترش دارد. 
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برخی از قوانين قاچاق چوب: 

  قانون جنگل ها و مراتع كشور مصوب هشتم شهريور 
سال 1338: قانون گذارسوءاستفاده و بهره برداري 
مقررات  را مشمول  مراتع  و  از جنگل ها  غيرمجاز 

مربوط به قاچاق قرار داده است. 
  قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها ومراتع كشور 
مصوب بيست و پنجم مردادماه 1346: حمل چوب 
و هيزم و زغال حاصله از درختان جنگلي در تمام 
نقاط كشور به استثناي داخل شهرها بدون تحصيل 
پروانه حمل از سازمان جنگل باني ممنوع است و 
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چنان چه مرتكب، فاقد پروانه بهره برداري باشد، 
طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق تعقيب و مجازات 

خواهد شد. 
  قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق 
كاال و ارز مصوب دوازده ارديبهشت ماه 1374 )مجمع 
تشخيص مصلحت نظام(: مرتكبين جرايم قطع اشجار 
جنگلي و قاچاق چوب و هيزم و ذغال مستحصله 
نمي شود و با مرتكبين اينگونه جرايم طبق قانون 

سابق رفتارخواهد شد. 
  قانون حمل غيرمجازچوب آالت و مبارزه با قاچاق كاال 
مصوب هجدهم دي ماه 1392: كااليي مشمول اين 



ب: 
قاچاق چو

 
سرمایه ملی

ب حراج به 
چو

16

قانون مي شود كه منشأ و مبداء ورود و خروج داشته 
باشد يعني كااليي وارد كشور يا از كشور خارج شده 
بدون اينكه تشريفات قانوني ورود و خروج را طي 
نمايد. چنين كااليي در صورت كشف اعم از چوب و 

ذغال و هيزم مشمول اين قا نون خواهد بود. 
 قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب بيست و هشتم 
دي ماه 1392: ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداري 
آن  در  مندرج  جرايم  و  باقي  خود  قوت  به  كماكان 
مشمول قانون فوق الذكر نبوده بالتبع با اصالح قانون 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز در سال 1392 كماكان ماده 
48 به قوت خود باقي و قانون مبارزه با قاچاق كاال وارز 

مصوب 1392 در آن ساري وجاري نيست. 
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زمان قاچاق چوب: 

 به دليل مشغله كارى در فصول بهار و تابستان، 
قاچاق  زمان  اوج  و زمستان  پاييز  اواخر  واقع  در 
چوب است زيرا در اين فصل به دليل عدم اشتغال 
حتى اگر نياز مالى و فقر عمومى را در نظر نگيريم و 
گاه جهت رفع بيكارى و ماجراجويى، افراد سودجو 

اقدام به قطع غيرمجاز و قاچاق چوب مى نمايند. 
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مضرات قاچاق چوب: 

  ازبين رفتن منابع طبيعي به عنوان سرمايه ملي. 
  افزايش آلودگي هوا، وقوع سيل، لغزش زمين، 

گردوغبارو غيره.
   صدمه به اقتصاد ملي و اشتغال مولد. 

  از بين رفتن گونه هاي بومي و ارزشمند گياهي و 
جانواري و كاهش تنوع زيستي. 
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انگیزه های قاچاق چوب:

از ساکنان روستاها  و فقر:  بسيارى  بيكارى   -1
جهت تأمين معاش به  تخریب منابع طبيعى و قطع 

جنگلها اقدام  مى نمايند. 
2- نبود منابع کافی: به دليل احاطه شدن در درون 
روستاييان  همانند  كافى  زراعى  زمين  به  جنگل 
بهانه ای  را  ندارند. و آن  نواحى دسترسى  ساير 
جنگلها  قطع  با  زراعی  های  زمین  گسترش  برای 

قرار می دهند.
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ادامه انگیزه های قاچاق چوب:

3- قوانین سخت واردات: گاه مقررات سختگیرانه 
 واردات چوب، انگیزه قطع درختان جنگل را ایجاد می کند 

زیرا واردات برای تولیدکنندگان به صرفه نیست. 
4- قیمت باالی چوب: قیمت باالی چوب در کشور 
مخربان جنگل ها را به برداشت غیرمجاز چوب ترغیب 

می کند.
5- وجود جاده های فرعی: وجود مناطق با داشتن 
جاده های فرعی فراوان، حفاظت از این عرصه ها 
را مشکل کرده و به سوءاستفاده کنندگان فرصت 

اقدام می دهد.
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برخی از راهكارهاي كاهش قاچاق چوب: 

و  طبيعى  منابع  ادارات  پيشگيرانه  گشت هاي   
حضور قرقبانان. 

 فرهنگ سازي به ويژه تكيه بر آموزش همگاني.
  كاهش تعرفه واردات چوب خام.

  ايجاد اشتغال مولد براي جنگل نشينان. 
 كاهش سرانه مصرف كاغذ در كشور به دليل اسراف.

  حمايت از بخش كشاورزي و دامداري. 
 ايجاد پايگاه هاي مردمي حفاظت منابع طبيعي و 

محيط زيست.
 در نهايت برخورد قانوني با متخلفان. 







نگذاریم بمیرد جنگل که جهان خواهد ُمرد


