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  چكيده

صادرات و واردات در طي دهه گذشته در ابتدا  رديده با استفاده از اطالعات و داده هاي مربوط به توليد،در اين مقاله سعي گ
پس از آن با  .ميزان مصرف كل و سرانه كاغذ فلوتينگ محاسبه و سهم توليدات داخلي و واردات در تراز مصرف تعيين گردد

هاي كاغذي مورد مطالعه تابعي از مصرف سرانه محصوالت  اع فراوردهتوجه به اينكه اين اعتقاد وجود دارد كه ميزان مصرف انو
منظور بررسي روند جمعيت و   همورد نظر و ميزان جمعيت در سالهاي مختلف مي باشد، از روش تحليل رگرسيون خطي ب

هجري  1400افق و  1385-1390در طي سالهاي  و تخمين مصرف كل) 1373 -4138هاي  فاصله سال(مصرف سرانه در گذشته 
هاي زماني  يك از كاغذ هاي مورد مطالعه در دوره هر) تقاضا( براساس محاسبه ميزان مصرف ،در نهايت و. شمسي استفاده شود

ي در دست اجراي توليد كاغذ و مقوا كه در طي چند سال آينده به بهره هامورد پيش بيني و بر اساس مشاهده مهمترين طرح
جهت ارضاي كامل تقاضا كه بايستي از طريق واردات نسبت به رفع آن اقدام شود مشخص رسند، ميزان كمبود  برداري مي

  .گردد مي
سبب اين مسئله  ،هزارتن در سال خواهد رسيد 290به  كاغذ فلوتينگ مقدار مصرف 1400كه در افق  دهد نتايج نشان مي

در سال % 70سهم واردات در تراز مصرف به بيش از  هزارتن در سال برسد و200به بيش از ياد شده ميزان كمبود كاغذ  ،گردد مي
  .افزايش يابد

  
  .رگرسيون خطي ،ترازمصرف صادرات، واردات، مصرف سرانه، مصرف كل، توليد، كاغذ فلوتينگ، :واژه هاي كليدي

 
 مقدمه
به شمار مي رود كه راهبردي يك كاالي مهم  كاغذ

فرهنگي،  نقش مهمي در رشد و پيشرفت اقتصادي،
سطح بين المللي نيز يكي از در  .داردعي، اجتما

ثر در بررسي كشورها از نظر معيارهاي ؤهاي م شاخص
ويژه اقتصادي و   هتوسعه يافتگي در ابعاد گوناگون ب

شاخص مصرف سرانه انواع كاغذ و مقوا  ،فرهنگي
ميالدي  2002آمارها نشان مي دهد كه در سال  ،باشد مي

يلوگرم در برخي مصرف سرانه كاغذ و مقوا برحسب ك

آلمان  ژاپن، ،توسعه يافته از قبيل آمريكا، كانادا ي كشورها
 54/307: ترتيب عبارت بودند از ه جنوبي ب و كره

همچنين در همان .16/172،  47/219،  66/249 ،44/281،
 جميالدي مصرف سرانه كاغذ و مقوا در پن)2002(سال 

ستان كـــشور مهم منطقه خاورميانه يعني تركيه، عرب
،  97/19،  39/35سعودي، مصر پاكستان و ايران به ترتيب 

 .ww.كيلوگرم بوده است  02/8،  88/8،  24/13

Earthtrends.wri.org  برمبناي داده هايFAO  البته در 

در مقياس )كاه و كلش(دهاي كشاورزيبررسي مقايسه اي توليد انواع مختلف كاغذ با استفاده از پسمان(مقاله ياد شده  استخرج شده از طرح تحقيقاتي  - •
 .باشد كه با استفاده از اعتبارات معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج انجام شده مي"تن در سال 50000
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دهد كه  مورد ايران، مطالعات صورت پذيرفته نشان مي
- 16كشور حدود  در مصرف سرانه مجموعه كاغذ و مقوا 

، اما با فرض صحت )1382دم،سپيده (كيلوگرم مي باشد15
هاي جهاني مصرف سرانه، بهتر است  و اطمينان به داده

كشورهاي  بان بوده و بدون مقايسه وضعيت واقع بي
گيري  پيشرفته كه امري بيهوده و بدون نتيجه توسعه يافته و

سفانه أخاصي مي باشد، به بيان اين مسئله پرداخت كه مت
مقوا از وضعيت چندان  ايران از نظر مصرف سرانه كاغذ و

 .اي نيز برخوردار نمي باشد سطح منطقه مطلوبي حتي در
آمار ايران  آمارهاي ارائه شده توسط مركز ،از سوي ديگر

رغم اجراي برنامه هاي تنظيم به نشان مي دهد كه 
 58 ت در طي ساليان اخير، جمعيت ايران از حدوديجمع

فر در سال ميليون ن 68به حدود 1373سال  ميليون نفر در
اي معادل  رسيده كه بطور متوسط رشد ساليانه 1383

 .(www.sci.org.ir) دهد درصد را از خود نشان مي4/1
گردد و  براساس همين متوسط رشد ساليانه، پيش بيني مي
از  1386مي توان انتظار داشت كه جميعت كشور در سال 

افق  و1390سالهاي  در ميليون نفر گذشته و 70مرز 
 .ميليون نفر برسد 86و75ي شمسي به حدود هجر1400

  :بنابراين با توجه به دو پديده 
  روند فزآينده افزايش جميعت طي سالهاي آينده  -1
افزايش ذاتي ميزان مصرف سرانه فراورده هاي  -2

  )نظر گرفتن رشد جميعت بدون در(كاغذ 
توان انتظار داشت كه ميزان مصرف انواع  مي
عنوان ميزان ه ر عين حال بهاي كاغذ و مقوا كه د فراورده

تقاضا براي اين محصوالت نيز مطرح مي گردد، با سير 
اين در حالي است  .صعودي در سالهاي بعد افزايش يابد

كه از نظر شاخصهاي اقتصادي مورد نظر در بخش 
 سفانه صنايع كاغذ و مقوا از وضعيت چندانأمت ،صنعت

ه ب .شندبا مطلوبي در قياس با ديگر صنايع برخوردار نمي
ميليارد ارزش افزوده ايجاد  هزار 56كه از مجموع  طوري

فته در گرگذاري صورت  هزار ميليارد سرمايه 6/7شده و 
آن به صنايع % 28/1فقط  1378بخش صنعت در سال 

همچنين تنها  ،توليد كننده كاغذ و مقوا اختصاص دارد

ميليارد دالر صادرات غير نفتي  257/1از مجموع  02/0%
به اين صنايع اختصاص يافته  1378رفته در سال گصورت 

گردد كه  مشاهده مي بنابراين ).1383نيلي منفرد،. (است
در  گرفتههاي مناسب صورت  يگذار بدليل عدم سرمايه

سفانه اين صنعت از وضعيت أطي چندين دهه گذشته مت
چندان مطلوبي در پاسخگوئي به نيازهاي روزافزون داخلي 

اي  حجم وسيع و قابل مالحظهبه ناچار برخوردار نبوده و 
از كمبودهاي موجود از طريق واردات تامين شده و 

بيان ميزان توليد،  بادر اين مقاله سعي گرديده  .خواهد شد
، در طي دهه گذشته فلوتينگ صادرات و واردات كاغذ

سهم توليدات داخلي محاسبه و در ضمن  آنميزان مصرف 
با  ،در ادامه. گرددو واردات در تراز مصرف مشخص 

شاخص مهم  2تحليل رگرسيوني بر پايه  استفاده از
در طي ) تقاضا(جمعيت و مصرف سرانه،  ميزان مصرف 

با در  و هجري شمسي تعيين 1400سال آينده و افق  10
به محاسبه ياد شده نظر گرفتن وضعيت عرضه در سالهاي 

ع ميزان كمبود كاغذ مورد مطالعه كه از طريق واردات رف
واردات و  زمينه بررسي توليد، در .خواهد شد پرداخت

هاي  محاسبه ميزان مصرف انواع فراورده صادرات و
مطالعات متعددي تاكنون صورت پذيرفته  ،كاغذي و مقوا

   :شود آن اشاره ميمهمترين كه به 
با بررسي وضعيت توليد و بازار  )1382،رضايي اجمند(

ه كه طي ساليان اخير كاغذ در ايران به اين نتيجه  رسيد
توليد كاغذ و مقوا توسط واحدهاي صنعتي داخل روند 

 %60و اين توليدات فقط جوابگوي  افزايشي داشته است
% 40باشد كه براي تأمين  از نياز كشور به اين فراورده مي

   .واردات سهم بسزايي دارد ،باقيمانده
به بررسي عرضه و تقاضاي  )1381،عنايتي و قاسميان(
آن هاي كاغذي و راهكارهاي توسعه آينده  ردهفراو

اند كه با توجه به وضعيت فعلي  اند و اعالم نموده پرداخته
، به احتمال زياد با تكيه ندهمصرف و كمبودهاي آي توليد،

بر توانمنديهاي موجود در كشور مي توان نسبت به جبران 
   .كمبود ها اقدام نمود
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انواع كاغذ  با بررسي توليد و مصرف )1382،صيادي(
و مقوا در ايران به اين نتيجه رسيده كه با توجه به روند 

در طي ساليان اخير و  )تقاضا(افزايش ميزان مصرف 
صادرات و واردات، ميزان كمبود  وضعيت فعلي توليد،

جهت ارضاي كامل تقاضا در طي ساليان اخير رشد 
اين در حاليست كه صنايع توليد .چشمگيري داشته است

دليل ه موارد ب بيشتراغذ و مقوا در كشور در كننده ك
كيفيت پايين محصوالت خود، قابليت رقابت با توليدات 

نداشته و اين به نوبه خود باعث كاهش  را  مشابه وارداتي
سهم بازار، انباشته شدن محصوالت در انبارهاي شركت و 

   .گردد كاهش جريان نقدينگي مي
(Haizheng ,et al.2002) ود در زمينه در تحقيق خ

به  ،در چينبراي كاغذ و مقوا  استخراج انواع توابع تقاضا
ضا براي كاغذ و مقوا با ااند كه تق گيري رسيده اين نتيجه

در حال افزايش  تيدرآمد سرانه بطور يكنواخ شافزاي
در طي بيست سال گذشته با اتخاذ سياست درهاي . است

رشد مجموع مصرف داخلي كاغذ و مقوا  ،باز اقتصادي
داشته و اين سبب گرديده كه در حال  %6/9سريعي معادل 

حاضر جمهوري خلق چين از نظر مصرف كاغذ و مقوا 
 همچنين در طي دوره .مقام دوم را در جهان داشته باشد

نرخ رشد ياد شده واردات محصوالت  1979 -2000
كه ميزان  طوريه ب داشته، %7/12اي معادل متوسط ساليانه

 1995ميالدي حدود دو برابر سال  2000واردات در سال 
اي  ميالدي بوده است، اين در حاليست كه هنوز بازار بالقوه

مصرف سرانه كاغذ  .براي كاغذ و مقوا در چين وجود دارد
كيلوگرم بوده كه  4/28ميالدي حدود 2000و مقوا در سال 

 )كيلوگرم 8/53(در مقايسه با متوسط مصرف سرانه جهاني
   .ين استهنوز نسبتا پاي

(Ince,1996)  در بررسي دورنماي بخش كاغذ و مقوا
مريكاي شمالي به اين آو وضعيت عرضه ماده اوليه در 

با پيشرفت و توسعه محيط هاي ينده آنتيجه رسيده كه در 
كاغذ، نرخ  هاي هجايگزيني با بعضي از درج الكترونيكي و

رشد مصرف سرانه كاغذ و مقوا كاهش خواهد يافت، 
كند كه مصرف سرانه  ر اثبات نظريه خود عنوان ميايشان د

در آمريكا به اوج خود  80كاغذ روزنامه در طي دهه 
رغم به  .ن با افت و كاهش مواجه گرديدآرسيده و پس از 

گردد كه تناژ كل  بيني مي كاهش رشد تقاضاي سرانه، پيش
مصرف سرانه كاغذ و مقوا در اياالت متحده آمريكا  

   .زايش باشدهمچنان رو به اف
ه يافتگي مناسب صنايع كاغذ و مقوا ععدم توسدر زمينه 

بخوبي اين  (www.fao.org) در ايران، آمارهاي جهاني
  :دهد مطلب را نشان مي

 
  )1973- 2003پاكستان و تركيه در طي دوره (در حال توسعه و ايران  ،وضعيت توليد كاغذ و مقوا در كشورهاي توسعه يافته - 1جدول 

2003 1998 1993 1988 1983 1978 1973 )متريك تن(توليدكاغذو مقوا
328065011 301623907 252707028 227545540 172298300 159680308 148244400 جهان

  كشورهاي توسعه يافته 136471400 143935108 154940000 190891000 203235008 231769201 2412394215
  توسعه  درحالكشورهاي 11773 15925200 22358300  36654540  49454020  69854706  85670796

 ايران 76000 77000 78000 100000  260000  524000*  524000*
 پاكستان 47000 60000 76000 147000  362000  527000  1165000
 تركيه 345000 265000 391000 681000  1032000  1357000  1643000

 www.fao.org/statistical Databases :ماخذ
تن را بيان  46000و  20000اعداد  FAOميالدي آمارهاي  2003و  1998درخصوص ميزان توليد انواع مختلف كاغذ و مقوا در ايران در سالهاي  *

اعداد ظرفيت گيري بهتر  كنند، لذا به منظور نتيجه مي يادكند كه در اين زمينه كارشناسان ذيربط عدم اخذ آمارهاي الزم را از مراكز صنعتي ايران  مي
  .اند گرديده يادآوريتوليد 
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دهد  ساله نشان مي 30دقت در آمارهاي توليد بنابراين 
 148كه مقدار توليد انواع مختلف كاغذ و مقوا از حدود 

 2003ميليون تن در سال  328به  1973ميليون تن در سال 
رشد را % 04/4ميالدي رسيده كه به طور متوسط ساليانه 

ر اين ميان سهم كشورهاي توسعه يافته از د. دهد نشان مي
به  1973در سال % 92مجموع توليد كاغذ و مقوا از حدود 

ميالدي كاهش يافته كه نشان از  2003در سال % 88/73
افزايش سهم كشورهاي در حال توسعه از مجموع توليد 

% 16به بيش از  1973در سال % 8كاغذ و مقوا از حدود 
در اين ميان سهم ايران از . اشدميالدي مي ب 2003در سال 

 1973در سال % 05/0توليد جهاني كاغذ و مقوا از حدود 
ميالدي افزايش يافته كه نشان از  2003در سال % 159/0به 

پيشرفت و افزايش تعداد كارخانجات كاغذ و مقوا در 
اي ساده بين وضعيت ايران و  هرچند مقايسه. باشد ايران مي

كننده  اثباتركيه و ايران بخوبي ت ،كشورهاي همسايه يعني
رغم بهبود كماكان در زمينه به اين مسئله است كه كشور 

ماندگيهاي جدي و  توسعه صنايع كاغذ و خمير دچار عقب
 .قابل توجه مي باشد

 
  مواد و روشها

با توجه به اهداف مورد نظر، روش مورد استفاده 
    :باشد ه به شرح زير ميئتحقيق مورد اراجهت 
  :سبه ميزان مصرف كل و سرانهمحا -1

مصاحبه با ( ميداني اي و ابتدا با مطالعات كتابخانه
 تمام اطالعات و ارقام مربوط به توليد،، )كارشناسان ذيربط

 1382 تا 1373صادرات و واردات كاغذ فلوتينگ از سال 
ماري بازرگاني آهاي  از وزارت صنايع و معادن و سالنامه

 و بر اساس رابطه ه شدگرفتخارجي جمهوري اسالمي 
ميزان مصرف كل  )مصرف = توليد + صادرات – واردات(

و سهم توليدات داخلي و سرانه كاغذ مورد مطالعه تعيين 
  .گردد و واردات در تراز مصرف مشخص مي

  هندپيش بيني مصرف آي-2
با توجه به اينكه اين اعتقاد وجود دارد كه ميزان 

سرانه محصوالت تابعي از مصرف  فلوتينگ مصرف كاغذ
مورد نظر و ميزان جمعيت در سالهاي مختلف مي باشد، 

منظور بررسي روند ه از روش تحليل رگرسيون خطي ب
فاصله سالهاي (در گذشته  جمعيت و مصرف سرانه

در طي سالهاي  كل و تخمين مصرف) 1373 -1382
هجري شمسي استفاده مي شود  1400و افق  1390-1384

هاي موجود با  منطبق بر داده ترين معادالت و مناسب
استفاده از روش برازش خطي با لحاظ نمودن ضريب 

  .گردد برآورد مي) 2R(همبستگي پيرسون
  وضعيت عرضه وتقاضا -3

هاي  در دوره) تقاضا( براساس محاسبه ميزان مصرف
بيني و بر اساس مشاهده مهمترين  زماني مورد پيش

كه در طي  هاي در دست اجراي توليد كاغذ و مقوا حطر
رسند، ميزان كمبود  برداري مي چند سال آينده به بهره
  .گردد مشخص ميجهت ارضاي كامل تقاضا 

 
 نتايج

  ميزان مصرف - 1
مقادير مصرف كاغذ  تراز بازرگاني و 1نمودار شماره

نشان مي  1373 -1382را در طي دوره زماني  ،فلوتينگ
  .دهد

كاغذ كه ميزان مصرف  دهد نشان مي نموداردقت در 
هزار  114به  1373هزارتن در سال  30فلوتينگ از حدود 

اي  رسيده كه بطور متوسط رشد ساليانه 1382تن در سال 
 . دهد مي را از خود نشان% 2/28معادل 



  127   2، شمارة 23دوفصلنامة تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران، جلد 

  
 

  
  تراز بازرگاني كاغذ فلوتينگ در طي دوره مورد مطالعه -1نمودار 

  
در ميزان مصرف در طي دوره مورد مطالعه در جدول  فلوتينگو واردات، صادرات كاغذ  همچنين سهم توليدات داخلي

   نشان داده شده است 2شماره 
 

  1372 -1382در طي دوره   مورد مطالعه  )تراز بازرگاني(سهم توليدات، واردات و صادرات در مصرف كاغذ مورد مطالعه   -2جدول
 سال كاغذ فلوتينگ

  مصرف
% 

  صادرات
% 

 واردات
% 

 توليد
% 

 

100 0 100 0 1373 
100  0  100 0 1374  
10  0  100 0 1375  
100  0  84/79 16/20 1376  
100  0  6/24 4/75 1377  
100  335/0  042/0 623/99 1378  
100  15/1  18/31 67/67 1379  
100  0  95/35 05/64 1380  
100  50/8  24/9 26/82 1381  
100  53/5  83/19 64/74 1382  

  
آمارها،  گردد گونه كه در اين جدول مالحظه مي نهما

را به نفع توليد داخلي نشان  كاغذ فلوتينگتراز بازرگاني 
سال آخر دوره مورد مطالعه از  7يعني در طي  ،دنده مي

سهم توليد و مابقي يعني  11/69 ،مصرف% 100مجموع 

مين شده كه بخاطر أباقيمانده از طريق واردات ت% 66/28
به بعد  1377ر چوب و كاغذ مازندران از سال شروع به كا

  .مي باشد

 

٠ 

٣۵٠٠٠ 

٧٠٠٠٠ 

١٠۵٠٠٠

١۴٠٠٠٠

 

   

   

)تن(مصرف

)تن(واردات  

)تن(صادرات

)تن(توليد  

نگتيفلوكاغذبازرگانتراز

 ١٣٧  ١٣٧٧   ١٣٧٨ ١٣٧٩  ١٣٨٠  ١٣٨١ ١٣٨٢۶  ١٣٧۵  ١٣٧۴  ١٣٧٣ 
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  1373-1382مصرف سرانه كاغذ فلوتينگ با توجه به جمعيت و مصرف كل كشور در طي دوره مورد مطالعه  -3جدول 
جمعيت كشور فلوتينگ  سال

  )تن(مصرف كل )كيلوگرم(مصرف سرانه
51/0  29873 58278000 1373 
72/0  42383 59151000 1374  
61/0  36600 60056000 1375  
31/1  79680 60936457 1376  
02/1  62802 61830032 1377  
94/0  9/59103 62736002 1378  
54/1  3/97885 63663942 1379  
91/1  5/122961 64528162 1380  
24/1  81564 65540224 1381  
70/1  114115 66991573 1382  

 
نظر را در  مورد كاغذمصرف سرانه  3جدول شماره 

در نتايج  .طي دوره مورد مطالعه در كشور نشان مي دهد
سال اخير  7آمارهاي با بررسي كاغذ فلوتينگ  خصوص
كه در طي دوره اخير ميانگين مصرف سرانه  دهد نشان مي

كيلوگرم و ميانگين نرخ رشد ساليانه  37/1ياد شده كاغذ 
  . مي باشد% 5/3

  
 يش بيني مصرف آيندهپ

  جمعيت كشورپيش بيني  - 
گرديد جمعيت كشور از  يادآوريكه  قبالً   هگون  همان

 67به حدود  1373ميليون نفر در سال  58حدود بيش از 
افزايش يافته است كه محاسبات  1382ميليون نفر در سال 

در طي اين %  4/1اي معادل  نشان از متوسط رشد ساليانه
ه سال با مطالعه روند جمعيت در طي د. باشد ها مي سال

ياد شده گذشته نمودار خط رگرسيون به همراه معادله خط 
  .گردد بصورت زير برآورد مي

  
  1373-1382در طي سالهاي  ،بررسي رابطه بين سال و ميزان جمعيت كشور - 2نمودار 

y = 936943x - 1228268189
R2 = 1

58000000

68000000

1372 1374 1376 1378 1380 1382 1384
سال

 جمعيت
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هجري شمسي به شرح جدول  1400 و نيز افق 1380 -1390ميزان جمعيت كشور در طي سالهاي  ،براساس معادله فوق
 :مي باشد 6شماره
  

  هجري شمسي 1400و   1383 -1390در طي سالهاي  ،پيش بيني ميزان جمعيت كشور -4دولج
سال ميزان جمعيت كشور

67929418 1383
68461266 1384
69398209  1385 
70335153  1386 
71272096  1387 
72209039  1388 
73145982  1389 
74082926  1390 

...  ... 
86040587  1400 

  
  كاغذ فلوتينگ پيش بيني مصرف سرانه -2-2

سال  بررسي روند مصرف كاغذ فلوتينگ در طي ده
به بعد با توجه به شروع به  1377ويژه از سال ه گذشته ب

يعني مجتمع  ،در ايران ياد شدهكار تنها كارخانه كاغذ 
اين سالها دهد كه در طي  چوب وكاغذ مازندران نشان مي

كيلوگرم با  37/1بطور ميانگين  ياد شدهمقدار شاخص 
همچنين  .بوده است% 5/3ميانگين نرخ رشد ساليانه 

به ياد شده نمودار خط رگرسيون به همراه معادله خط 
  :شرح زير مي باشد

y = 0.1x - 178.4
R2 = 0.7

0.4

2.0

1372 1374 1376 1378 1380 1382 1384
سال

گ
تين
فلو

غذ 
 آا
نه
سرا

  
  برحسب كيلوگرم 1373 -1382بررسي روند مصرف سرانه كاغذ فلوتينگ در طي سالهاي  - 3نمودار
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براين اساس مصرف سرانه كاغذ فلوتينگ در ايران در 
هجري شمسي به  1400و افق  1383 -1390طي سالهاي 

   :گردد شرح زير تعيين مي
  

  پيش بيني مصرف كل  -3
با در نظر گفتن شاخصهاي ميزان جمعيت و مصرف 

بيني، ميزان مصرف كاغذ  سرانه در طي سالهاي مورد پيش
  :گردد د ميفلوتينگ به  شرح زير برآور

 
  )كيلوگرم(پيش بيني مصرف سرانه كاغذ فلوتينگ  -5جدول 

سال )كيلوگرم(مصرف سرانه 
81/1 1383
93/1  1384
04/2  1385 
14/2  1386 
24/2  1387 
34/2  1388 
44/2  1389 
53/2  1390 

..... ... 
35/3 1400 

  
  

  )تن(پيش بيني ميزان مصرف كاغذ فلوتينگ   -6جدول 
)تن(اغذ  فلوتينگ  مصرف ك )كيلوگرم(مصرف سرانه ميزان جمعيت كشور  سال

122952 81/1 67929418 1383
132939 93/1 68880429 1384
141572 04/2 69398209 1385 
150517 14/2 70335153 1386 
159650 24/2 71272096 1387 
168969 34/2 72209039 1388 
178476 44/2 73145982 1389 
187430 53/2 74082926 1390 

....... ....... ...... ...  
288236 35/3 86040587 1400 
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 گيري بحث و نتيجه
مهمترين طرحهاي در دست اجراي  هاي انوعندقت در 

نشان مي ) 7جدول شماره (توليد كاغذ و مقوا در ايران 
گذاري عمده و قابل توجهي كه  طرح سرمايهدهد كه هيچ 

برداري برسد، در زمينه  آينده به بهره سال 10حداقل تا 
از سوي . گردد توليد كاغذ فلوتينگ در ايران مشاهده نمي

ديگر، نگاهي به مقادير مصرف كاغذ فلوتينگ در ايران در 
) 2جدول شماره( 1373-1382طي دوره مورد مطالعه 

دهد كه ميزان مصرف كاغذ ياد شده در ايران از  نشان مي
هزار تن در سال  114به  1373ل هزار تن در سا30حدود 
رسيد كه با توجه به شروع به كار تنها توليد كننده  1382

داخلي كاغذ فلوتينگ در ايران، يعني چوب و كاغذ 
به بعد، متوسط رشد ساليانه  1376مازندران از سال 

سال آخر دوره مورد مطالعه بطور تقريبي  7مصرف در 
دهد كه تراز  يهمچنين آمارها نشان م. مي باشد% 15/6

بازرگاني كاغذ مورد نظر به نفع توليد كننده داخلي آن 
سال آخر  7، به طوري كه در طي )3جدول شماره(است 

سهم % 11/69مصرف، % 100دوره مورد مطالعه از مجموع 

. بقيه سهم واردات بوده است% 66/28توليد داخلي و 
وضعيت اندكي بهبود يافته، به طوري  1382گرچه در سال 

از % 20مصرف از سوي توليد و % 75كه در سال ياد شده 
بيني ميزان مصرف  پيش. طريق واردات تأمين شده است

كاغذ فلوتينگ در سالهاي آينده نشان مي دهد كه مقدار 
هزار تن در سال  187از مرز  1390مصرف در سال 
هزار  290هجري شمسي به تقريباً  1400گذشته و در افق 

بنابراين با توجه به اينكه هيچ . سيدتن در سال خواهد ر
اي در زمينه توليد اين كاغذ كه  گذاري عمده طرح سرمايه

گردد،  به بهره برداري برسد مشاهده نمي 1390تا سال 
بنابراين بايستي تا ساليان متمادي به توليدات مجتمع 

تن در سال  85000حدود (چوب و كاغذ مازندران 
اكتفا ) 1382ليد سال براساس ظرفيت اسمي و ميزان تو

. نمود و مابقي ميزان نياز را از طريق واردات تأمين نمود
برآوردي از عرضه و تقاضا  و ميزان كمبود  8جدول شماره

و همچنين سهم توليد و واردات در تراز مصرف كاغذ 
هاي زماني مورد مطالعه را نشان مي  فلوتينگ در طي دوره

  .دهد
  

  دست اجراي توليد كاغذ و مقوامهمترين طرحهاي در  -7جدول 
 واحد توليدي نوع محصول )تن(ظرفيت اسمي محل استقرار وضعيت اجرايي سال بهره برداري

 كاغذ مراغه تحريروكاغذچاپ 60000 مراغه درحال نصب ماشين آالت 84

  توسعه نيشكر  طرحهاي تحريروكاغذچاپ  350000  خوزستان  خريد ماشين آالت  90-88
 كاغذ غرب وتحريركاغذچاپ 60000 كرمانشاه  نصب ماشين آالتدر حال   86
  كاغذ اترك  مقواي دوبكس  65000  مازندران  خريد ماشين آالت  ؟
  كاغذ الموت  مقوا  30000  قزوين  برداري در حال بهره  84
  كاغذ كارون چاپ وتحرير 70000 خوزستان  ؟  ؟
  كاغذ دهخدا  مقواي دوبلكس  100000  خوزستان  ؟  87

  1383 زارت صنايع و معادن ،و  :نبعم
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هاي زماني  در دوره ،ي از وضعيت عرضه و تقاضا و ميزان كمبود و سهم توليد واردات در تراز مصرف كاغذ فلوتينگدبرآور -8جدول 
  مورد مطالعه

  سهم واردات
  در مصرف

  سهم توليد
  **در مصرف 

) تن(ميزان توليد )تن(كمبود ميزان
*  

)تن(برآوردمصرف   فبرآورد مصر
 )كيلوگرم(سرانه 

 سال 

37/25 63/74 28981 85174 114115 70/1 1382 

87/30 13/69 37952 85000 122952 81/1 1383 

07/36  93/63  47939  85000  132939  93/1  1384  
95/39  05/60  56572  85000 141572 04/2  1385 
53/43  47/56  65517  85000 150517  14/2  1386  
76/46  24/53  74650  85000 159650  24/2  1387  
7/49  30/50  83969  85000 168969 34/2  1388 
38/52  62/47  93476  85000 178476  44/2  1389  
65/54  35/45  102430  85000 187430  53/2  1390  

.....  ......  ......  ....... ..... ......  .... 
51/70  49/29  20326  85000  288236  35/3  1400  

  .در حد ظرفيت اسمي خط توليد كاغذ فلوتينگ در چوب و كاغذ مازندران  پيش بيني شده است 1383ميزان توليد از سال  *
  .گرفته شده است صفر در نظر ياد شدهدر محاسبه سهم توليد و واردات در تراز مصرف، سهم صادرات كاغذ  **

 
 سازد كه ميزان كمبود دقت در مقادير جدول آشكار مي

كاغذ فلوتينگ در ايران از جهت ارضاي كامل تقاضا به 
هزارتن در سال  203به  1382هزار تن در سال  30حدود 
گردد كه  وجود اين مسئله سبب مي. خواهد رسيد 1400

 382در سال % 25مين مصرف از حدود أسهم واردات در ت
افزايش  1400در سال % 70و1390در سال % 54به تقريباً 

ند كنوني، ايران به دهد كه با ادامه رو يابد و اين نشان مي

از نياز خويش % 70يك واردكننده كه ناچار است، بيش از 
تبديل خواهد  ، مين كندأبه اين كاغذ را از طريق واردات ت

  .شد
 

جدول  ،تر در اين زمينه منظور داشتن ديدي روشنه ب
 ريز 4و  3در قالب نمودارهاي ستوني شماره  8شماره 

  :گردد ه ميئارا
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  در تراز مصرف كاغذ فلوتينگ ،و مصرف وردي از سهم توليدآبر-4نمودار   
  

0

300000

1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 .... 1400 سال

تن

كمبود توليد مصرف

0

100

1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 .... 1400 سال

صد
در

سهم واردات سهم توليد

0

300000

1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 .... 1400 سال

تن

كمبود توليد مصرف

0

300000

1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 .... 1400 سال

تن

كمبود توليد مصرف

0

100

1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 .... 1400 سال

صد
در

سهم واردات سهم توليد

  ان كمبود كاغذ فلوتينگ، در دوره هاي مورد پيش بينيبرآوردي از توليد، مصرف و ميز-3نمودار
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  منابع مورد استفاده
لوح فشـرده حـاوي ليسـت    . 1383. اداره كل آمار و اطالعات-

 وزارت صنايع و معادن. واحدهاي توليدي و صنعتي ايران
ي بررس"گزارش نهايي طرح تحقيقاتي . 1384تاجديني،آژنگ،-

مقايسه اي توليد انواع مختلف كاغذ با استفاده از پسـماند  
تـن در   50000در مقيـاس  ) كاه و كلـش (هاي كشاورزي

  190واحد كرج،ص -،دانشگاه آزاذ اسالمي)"سال
سـالنامه آمـار   . 1373 -1382. دفتر آمـار و خـدمات ماشـيني   -

معاونت طـرح  . بازرگاني خارجي جمهوري اسالمي ايران
  .هوري اسالمي ايرانو برنامه گمرك جم

مطالعات فاز صفر پروژه توليد خميـر و  . 1383.رسالتي،حسين-
شــرح  2كاغــذ از پســماندهاي كشــاورزي، گــزارش بنــد 

  .مهندسين مشاور ايستا. بررسي بازار: خدمات
بررسي وضعيت توليد و بـازار  . 1380 .رضايي ارجمند،فاطمه،-

ال مجله علوم و صنايع چـوب و كاغذ،سـ  . كاغذ در ايران
  72– 80): 1( 1اول، 

بررسي فرآيند توليد خمير و . 1382سپيده دم، سيدمحمدجواد-
كاغذ از كاه و كلش برنج و باگاس با روشـهاي دوسـتدار   

محيط زيست، رساله دكتري به راهنمايي دكتر سيد احمـد  
واحـد علـوم و   . ميرشكرائي و دكتر احمد جهـان لتيبـاري  

  .تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي
بررسـي توليـد و مصـرف كاغـذ در     ). 1382.(ي، كامرانصياد-

  .پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تهران. ايران
بررســي عرضــه و ). 1381. (عنــايتي اكبــر و قاســميان، علــي-

تقاضاي فرآورده هاي كاغذي و راهكارهاي توسعه آينـده  
). 3شـماره  (سـال اول  . مجله صـنايع چـوب و كاغـذ   .آن
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Abstract 
 
     Total and per capita consumption of fluting paper was calculated using data and information from 
production, import and export for last decades. Then based on the fact that consumption of paper and 
paper products is a function of both per capita consumption and population of any country, regression 
analysis was used to predict per capita consumption for the period of 1994-2003, total consumption for 
the period of 2006-2011 as well as the year 2021. Finally based on the calculated consumption of 
different papers and considering the present and future capacities for paper production, the shortage of 
paper was derived. Results showed that the fluting paper consumption for the year 2021, will reach 
290000 tons which causes 200,000 tons of shortage per year. This shortage will require that almost 70% 
consumption need to be fulfilled by import. 
 
Key words: fluting paper, consumption, import, export, consumption balance. 

 
 

  
 

  


