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 مقدمه
ی هما  طرحوف، قوانی  جاری، واگذاری مدیریت اجرایی 

ی مختلم  ددولتمی، خصوصمی و    ها بخشجنگلداری به 

تعاونی(، مستلزم تعیی  سمه  دولمت از اجمرای طمرح و     

[ کمه  1اسمت    بهمرۀ مالکانمه  عبارتی تعیی  ضریب پایة  به

طمرح بمرای    های ینههز برای مشخص شدن آن، درآمد و

شود. در حال حاضمر درآممد    یمبرآورد  ساله دهی  دورۀ 

ی جنگلداری اغلب از طریم، برداشمت درختمان    ها طرح

طور قطع متیرر از نوع گونه و  شود که به یمجنگلی تیمی  

المواری و کماتی (    آالت چموب ینه، ب گردهشکل محصول د

بینمی آن در زممان    یشپم رو  ناشی از برداشت است. ازای 

 یزی است.ر برنامهطرح، از جمله ضروریات  تهیة

بمر  آمیختمه بما     های شمال ایران از نوع پهم   جنگل

همما،  سمماختار ناهمسممال نممامنظ  اسممت. در ایمم  جنگممل 

همما، اشممکال و  هممای متعممدد و درختممان در انممدازه  گونممه

های مختل  در طبقات سنی متنوع وجود دارد که  کیفیت

 کند. شوار میریزی را د ای  موضوع، طراحی و برنامه

تغییرات در حج ، شمکل و نموع گونمة محصموالت     

 همای  هزینهبینی و اجراشده، بر میزان درآمد و  یشپچوبی 

تهیه و حمل تیریر مستقی  دارد و در نهایت سمه  دولمت   

. تشمخیص  دکنم  ممی را متمیرر   بهرۀ مالکانمه یا ضریب پایة 

دقی، نبودن ای  برآوردهما و معرفمی راهکمار مناسمب در     

 همای  طرحینه برای ایجاد ربات در مدیریت اجرایی ای  زم

یافته در بخمش   جنگلداری، مستلزم ارزیابی اقدامات انجام

حاصمل از آن و   های فراوردهبرداشت چوب و استحصال 

مندرج در کتابچمة   بینی پیشمقایسة اعداد و ارقام با نتایج 

طرح است کمه در نهایمت گویمای درسمتی یما نادرسمتی       

جنگلداری  های طرحالت چوبی در رو  برآورد محصو

 است. بهرۀ مالکانهو تیریر آن بر میزان 

گرفته، کمتر بمه موضموع تمیریر     ی انجامها پژوهشدر 

متقابل نوع گونمه و شمکل محصمول بمر درآممد و بهمرۀ       

هممایی بمما  یبررسمممالکانممه پرداختممه شممده و بیشممتر بممه  

ی و دیگمر  بمردار  بهرهی کنترل و ارزیابی عملکرد ها عنوان

روی آن توجه شمده اسمت. سمعید در سمال      یش پائل مس

بممه « همما در اقتصمماد ملممینقممش جنگممل»در طممرح  1380

بررسی کامل عوامل تیریرگذار بر قیمت چموب سمرپا یما    

 های رو بر بهرۀ مالکانه و  یابی هزینهیر تیررانت جنگل، 

در ایران پرداخت و در پایمان اعمالم    بهرۀ مالکانهمحاسبة 

بة دقی، بهمرۀ مالکانمه، بمه سیسمت      داشت که برای محاس

 همای  رو نیاز است که در آن بایمد   بهرۀ مالکانهمناسب 

درآممد، محاسمبة ضمریب و     بینمی  پیشو  یابی هزینهدقی، 

نرخ بهرۀ مالکانه و اصمول و قموانی  حماک  بمر آن م مل      

و مالك وصول بهرۀ مالکانه منصمفانه   ها قیمتمبنای اخذ 

( بما مطالعمة حاشمیة    1388[. محممدی لیممایی د  2باشد  

ی را ، ممممرز، توسممکا و افممرا در همما چمموببازاریممابی 

ی مورد عمل شرکت شفارود در اسمتان گمیالن،   ها جنگل

ی حاشمیة بازاریممابی  هما  ممدل ضمم  ارزیمابی و بررسمی    

ی بنمد  درجمه ی جنگلی با توجه بمه نموع گونمه،    ها چوب

نقل، اظهمار داشمت کمه ارمر      و ینه و نوع وسیلة حملب گرده

ینمه بمر حاشمیة بازاریمابی     ب گمرده ی بند درجهه و نوع گون

تمیریر   یبم ونقل بر آن  دار است، ولی نوع وسیلة حمل یمعن

بمرآورد  »( در تحقیقی با عنوان 1996کلی د[. وان3است  

بمه ایم    « ی گرمسمیری هما  جنگمل تولید مستمر چوب از 

ی گونماگون  هما  جنبهی مذکور از ها جنگلید که رسنتیجه 

تفماوت دارنمد. ایم      کاشت دسته و ی معتدلها جنگلبا 

ی از بمردار  بهمره امر موجمب بمروز مشمکالتی در زمینمة     

شود، به ای  معنا کمه بیشمتر    یمجنگل و برآورد محصول 

ی هما  گونمه  شمده بمرای تم     ی برآورد و طراحیها رو 

آیمد   ینمکار بی گرمسیری ها جنگلدر  س  ه جنگلی و 



 ...مالکانهةبهرجنگلداریوتأثیرآنبردرآمدومیزانهایطرحچوبیدرهایفراوردهبینییشپارزیابیروش

  

445 

ات موجمود  و در محاسبة مقدار محصول، باید کلیة اطالع

ی مربوط به سنوات گذشته و بازدیمدهای  ها دادهاز جمله 

 [.4تصادفی استفاده شود  

ماننمد   همایی  پرسشهد  از پژوهش حاضر پاسخ به 

همخوانی و تطاب، بی  نوع و میمزان محصموالت چموبی    

جنگلمداری بما میمزان و نموع      های طرحشده در  بینی پیش

  بمر سمه    یافتة آن، شدت اررگذاری ایم  اخمتال   تحق،

است. بنابرای ، فرضمیة   بهرۀ مالکانهدولت یا ضریب پایة 

اصلی تحقی، ای  اسمت کمه اخمتال  در نموع و مقمدار      

یافتمه، سمبب    شمده و تحقم،   بینمی  پیشمحصوالت چوبی 

انحرا  چشمگیری در برآورد سه  دولت و ضریب پایة 

مبنممای قمانونی واگممذاری طممرح   عنمموان بمه  بهمرۀ مالکانممه 

د. ای  بررسی بمه تشمخیص ضمرورت    شو جنگلداری می

بازنگری در بخش تهیمة جمدول محصمول دسمتورالعمل     

، مراتمع و آبخیمزداری   ها جنگلسازمان  برداری بهرهبرنامة 

موجممود در  هممای واقعیممتکشممور مطمماب، بمما اهممدا  و 

 .انجامد میجنگلداری  های طرح

 ها روشمواد و 

 منطقۀ تحقيق

ه شمارۀ در حوضة آبخیز شمارطرح جنگلداری الویج 

 45΄تما   36˚ 30΄ شمال کشور و در عر  شمالی 49

قمرار دارد.   52˚ 15΄تما   51˚ 45΄و طول شمرقی   36˚

ایمم  طممرح در حمموزۀ ادارۀ کممل منممابع طبیعممی اسممتان 

سمماری و محممدودۀ ادارۀ منممابع طبیعممی   –مازنممدران 

ی ناحیمة طمرح در   هما  جنگلشهرستان نور واقع است. 

از سطح دریا قمرار   متر 2250تا  500محدودۀ ارتفاعی 

ی جنگلداری اسمت کمه در   ها طرحدارد و جزء اولی  

بمه   1339-40ی بمردار  بهمره تهیه و از سال  1339سال 

. سابقة اجرایی طرح، پنج دورۀ شده استاجرا گذاشته 

ی است که تجدید نظر چهمارم آن در قالمب   بردار بهره

هکتمممار از سمممال   5/6928دو سمممری و در سمممطح  

بممما رو   1387-88تممما  1378-79ی بمممردار بهمممره

ینممی گز تمم ناهمسممال و شممیوۀ  زاد دانممهجنگلممداری 

یمزی و اجمرا شمد. در ایم  تحقیم، از سمواب،       ر برنامه

های تجدیمد نظمر چهمارم اسمتفاده      بینی یشپاجرایی و 

 46803سمالة دو سمری،    شدۀ ده بینی یشپ شد. برداشت

متر مکعمب آن مربموط بمه     43378متر مکعب بود که 

متر مکعب آن مربوط  3425طعات و سهمیة برداشت ق

صمورت   ی بهبردار بهرهبه مسیرهای جاده است. رو  

درصمد حجم  تنمه بمرای      10شده و  بینی  یشپ مکانیزه

 [.5  شدی در نظر گرفته الوار  آالت چوبتبدیل به 

 روش پژوهش

طموری   ی استفاده شد، بها کتابخانهدر ای  تحقی، از رو  

تاد سازمان، ادارۀ کل منمابع  که اسناد موجود در بایگانی س

ساری و نظارت طرح بررسی و  -طبیعی استان مازندران 

بینی و اجمرا اسمتخراج    یشپی تحقی، در دو بخش ها داده

ة قطعمات و  سمال  دههما شماملب برداشمت     بینمی  یشپم شد. 

مسیرهای جاده، موجودی تعداد و حج  درختمان سمرپا،   

ر  بمه  ی بم هما  محوطمه در  ساله دهتوزیع امکان برداشت 

هممای  یممد حجمم تجدتفکیمم  گونممه و طبقممات قطممری، 

ة طمرح  سمال  دهشدۀ  بینی یشپشده و حج  تولیدات  برآورد

ی هما  کتابچمه به تفکی  نوع محصول و گونه بمود کمه از   

ی اسممتخراج و بممردار بهممرهطممرح جنگلممداری و برنامممة 

اطالعات پایه و شاخص بمرای ارزیمابی اسمتفاده     عنوان به

جلسمات   ه اجمرا شمامل صمورت   ی مربوط بم ها دادهشد. 

ی درختان دنوع گونه، قطر برابرسمینه و حجم    گذار نشانه

جلسات تجدید حج  دنوع گونمه،   درخت سرپا(، صورت

( و دار شممممارهحجممم  صمممنعتی و هیزممممی درختمممان  



  1395،پاییز3شمارة ،69هایچوب،مجلةمنابعطبیعیایران،دورةهجنگلوفرآورد  
446 

جلسات استحصال دنموع گونمه، تعمداد و حجم       صورت

ینمه،  ب گمرده ی مستحصله ماننمد  ها فراوردهبرحسب شکل 

اری و کماتی ( و فمرم بازدیمد موجمودی     المو  آالت چوب

از سممواب، موجممود در بایگممانی   سمماله دههیممزم در دورۀ 

 نظارت طرح استخراج شد.

 ها دادهتحليل  و تجزیه

طممور عمممده مبتنممی بممر آمممار  بممه همما دادهتحلیممل  و تجزیممه

منظممور مقایسممة  رو بممه تحلیلممی اسممت، ازایمم  -توصممیفی

ج در ی منممدرهمما گونممهبینممی،  یشپمماطالعممات اجممرا بمما 

ی و تجدید حج  با توجمه بمه   گذار نشانه مجالس صورت

نقش آنها در سماختار جنگمل و نحموۀ محاسمبة تجدیمد      

حج  دبراساس روابط آماری مختص هر یم ( بمه پمنج    

ی هما  گونمه دستة جداگانه شامل را ، ممرز، بلوط، سایر 

صنعتی دافمرا، توسمکا، بارانم ، ون، شمیردار و گمیالس      

هیزممی دانجیلمی، لمر  و     یهما  گونمه وحشی(، و سمایر  

جلسمات   ی منمدرج در صمورت  هما  فمراورده خرمندی( و 

به دو گروه  ها گونهاستحصال با توجه به ارز  اقتصادی 

ی صنعتی( و ممرز دممرز، بلموط و  ها گونهرا  درا  و 

جمزء   بمه  طور متنماظر جمزء   ی هیزمی( تفکی  و بهها گونه

ع مقایسه شد. در نهایت برای مشخص شدن ارربخشی نو

گونه، شکل محصول و حج  آن بر میزان درآمد طمرح و  

 ای مقایسمه ، ی  فقمره جمدول   بهرۀ مالکانهسه  دولت یا 

صورت خالصمه   بینی و عملکرد( به یشپبیالن اقتصادی د

 با مالحظات زیر تهیه و تنظی  شد.

بینی، اطالعات مربوط به درآممد،   یشپ. در بخش 1

عینما  از   مالکانهبهرۀ های طرح و نتایج محاسبات  ینههز

 بیالن اقتصادی اولیة طرح منتقل شد؛

منظور محاسبة درآمد طرح در بخش عملکرد،  . به2

طمرح و واحمد    سماله  دهی تولیمدی  ها فراوردهاز حج  

برمبنمای بمیالن اولیمة طمرح      هما  فمراورده بهای فرو  

 استفاده شد درابت نگه داشت  واحد بها(؛

در بخمش  همای طمرح    ینمه هزمنظور محاسمبة   . به3

در بخمش   ساله دهی تولیدی ها فراوردهعملکرد، حج  

تهیه و حمل لحاظ و واحد بهمای آن رابمت دبرمبنمای    

 بیالن اولیه( فر  شد؛

. حج  و واحمد بهما مربموط بمه سمایر تعهمدات       4

ی، سماختمان،  سماز  جماده ی، جنگلکمار ای طرح د ینههز

قرق، پرورشی، خروج دام، حفاظمت و ...( در همر دو   

 بینی و عملکرد( رابت فر  شد. یشپبخش د

 نتایج و بحث
در  سماله  دهشده برای دورۀ  حج  کل درختان برداشت

متر مکعمب اسمت کمه     46472طرح جنگلداری الویج 

متمر   331بینمی بمه میمزان نماچیزی د     یشپدر مقایسه با 

( کممماهش دارد، ولمممی درصمممد 7/0مکعمممب معمممادل 

ب جایی در نوع برداشت وجود دارد؛ به ای  ترتیم  جابه

شمده بمرای سمهمیة قطعمات بمه       بینی یشپکه برداشت 

متمر   32576متمر مکعمب، در اجمرا بمه      43378حج  

متر مکعمب کماهش دارد. در    10802مکعب رسید که 

ی متفرقمه  هما  برداشمت متمر مکعمب    11112حمال   عی 

ک ، شکسته، افتماده و غیمره بمرای     شامل درختان ریشه

جبممران کسممری برداشممت، جممایگزی  شممد. برداشممت  

متمر مکعمب    641خت از مسیرهای جاده به میمزان  در

بینممی کمماهش یافممت  یشپممدرصممد( نسممبت بممه  7/18د

ی طبیعمت دوجمود درختمان    گمذار  نشمانه  (.1دجدول 

کم  در ارمر عواممل قهریمة      یشمه رشکسته، بادافتماده و  

ی همما طممرحطبیعممی( و الممزام بممه برداشممت آنهمما در   

ی درختمان سمرپا از یم     گذار نشانهجنگلداری قبل از 

شدۀ  بینی یشپ  و محدود بودن حج  کل برداشت طر
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 حجم  سالیانه از طر  دیگر، از جمله عوامل اختال  

توانمد   یمنسبت به اجراشده آنها  ها گونهشدۀ  بینی یشپ

حمال ممکم  اسمت کمیمت و کیفیممت      باشمد. در عمی   

ی همخموان یافتمه بما واقعیمات طبیعمت      مطالعات انجام

 نداشته باشد.

توسمکا و سمایر   »وط و ی را ، بلم هما  گونمه حج  

بینی آنهما در کتابچمة    یشپنسبت به « های صنعتیگونه

ی مممرز و  هما  گونمه طرح افزایش پیمدا کمرد و حجم     

بینمی کماهش    یشپم ی هیزمی نسبت بمه میمزان   ها گونه

طوری که نسبت افمزایش برداشمت در ممورد     یافت، به

درصمد و   2/12« همای صمنعتی  توسکا و سمایر گونمه  »

ی هیزممی،  هما  گونمه ر ممورد  نسبت کاهش برداشمت د 

(. ای  نتایج همچنی  حاکی 2درصد بود دجدول  4/11

ی جنگلمداری  هما  طمرح از نبود راهنمای مشمخص در  

ی ها گونهجهت برداشت درختان از  گذاران نشانهبرای 

مختل  است که در برخی مموارد بمه اعممال دیمدگاه     

ی گمذار  نشمانه ای خارج از برناممه در   یقهسلشخصی و 

 .انجامد یم

 ۀ اجرای طرحسال دهو اجراشده در طی دورۀ  شده بینی یشپی ها برداشت. مقایسۀ نوع 1جدول 

 نوع برداشت
 میزان کاهش یا افزایش حجم برداشت )متر مکعب(

 اجراشده شده بینی یشپ )متر مکعب(       )درصد(

-9/24-433783257610802سهمیةقطعات
-7/18-34252784641مسیرجاده
-4/24-468033536011443جمع

 _+01111211112برداشتمتفرقه

-7/0-4680346472331جمعکل

 ساله به تفکیک گونه طی یک دورۀ ده اجراشدهو  شده بینی یشپ. مقایسۀ امکان برداشت 2جدول 

 شرح

 نوع گونه

 جمع کل
 بلوط ممرز راش

 توسکا و سایر

 ی صنعتیها گونه

ی ها گونه

 یهیزم

شدهبهمترمکعببینییشپامکانبرداشت
ودرصد

22694
5/48

10451
3/22

0
0

7494
0/16

6164
2/13

46803
100

برداشتاجراشدهبهمترمکعب
ودرصد

26191
3/56

5946
8/12

269
6/0

13230
5/28

836
8/1

46472
100

شدهبهمترمکعببینییشپواجرااختالفبرداشت
بهدرصد"""""

3497+
4/15+

4505-
1/43-

269+
5_5

5736+
5/76+

5328-
4/86-

331-
7/0-

-7/0-4/11+2/12+6/0-6/9+5/7بینی)درصد(یشپنسبتبهحجمکلاجراشدهبرداشتحجماختالف

 

درصد برای سمایر   0/84تجدید حج  تنة صنعتی، 

درصمد بمرای گونمة را      8/32ی صمنعتی و  هما  گونه

بینی افزایش داشمت، ولمی بمرای گونمة      یشپنسبت به 

 9/29درصممد و بممرای هیممزم تولیدشممده   4/41ممممرز 

ی نسمبت بمه   بمردار  بهمره درصد کاهش نشان داد. افت 

 داشمت درصد افمزایش   8/26شده  بینی یشپرق  مشابه 

ی هیزممی  ها گونه(. برای گونة بلوط و سایر 3دجدول 

بینمی نشمد، ولمی در اجمرا حجم        یشپم ج  صنعتی ح

(. 3صنعتی در ای  دو دسته هم  وجمود دارد دجمدول    

طور کلی با توجه به اعمداد و ارقمام متنماظر تجدیمد      به
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تموان   یمم بینی برای همر گونمه،    یشپحج  اجراشده و 

 هما  گونمه اذعان داشت که شدت افزایش تجدید حج  

افمزایش در  بینی بسیار بیشمتر از شمدت    یشپنسبت به 

شدۀ آنهاسمت. علمت ایم      یگذار نشانهحج  برداشت 

ی آمماری بمرای بمرآورد    ها فرمولکارگیری  موضوع، به

حج  تنة صنعتی برای چهار گونة را ، ممرز، بلموط،  

 هما  فرممول ی صنعتی است. ای  ها گونهتوسکا و سایر 

ی مراحمل اول و  هما  برداشمت بیشتر با شرایط درختان 

ی زادآوری همما دانمم در  دوم رو  تممدریجی پنمماهی

عالوه  تطاب، دارد و در شرایط فعلی جوابگو نیست. به

ی صمنعتی،  ها قسمتمنظور کردن بیش از حد افت در 

ی و همچنی  اخمتال   بردار بهرهتوسط طراحان برنامة 

حج  جدول حج  محلی دتاری ( بما حجم  واقعمی    

درختان، ممک  است موجب افمزایش حجم  تجدیمد    

بینمی   یشپم مرحله اجرا نسبت بمه  حج  تنة صنعتی در 

 باشد.

 ساله به تفکیک نوع گونه و اجراشده در طی دورهدورۀ ده شده بینی یشپ. مقایسۀ تجدید حجم تنۀ صنعتی و هیزم کل 3 جدول

 شرح

 یصنعت ۀ تنتجدید حجم 

 جمع کل افت هیزم کل
 بلوط ممرز راش

 یها گونهتوسکا و 

 کالس یک

 یها گونه

 کالس دو

نیبیپیش
12351460404228023287233346083مترمکعب
4/268/900/908/490/5100*درصد

اجراشده
164002696127778017816334295746472مترمکعب
0/358/53/06/164/09/343/63/99*درصد

مترمکعب**تفاوت

درصد
4049+

8/32+
1908-

4/41-
127+
+

3552+
0/84+

178+
+

6953-
9/29-

624+
8/26+

-

+7/9-7/6-6/12+3/0+3/8+0/3+8/8+6/8***افزایشیاکاهش

شهده نسهبت بهه کهل برداشهت       بینهی *** ازهیایش یها کهاجش تجدیهد حجهم اجهرا        یشپه شده  ** تفاوت تجدید حجم اجراشده بهه   بینی * نسبت به کل برداشت پیش

 شده به درصد بینی یشپ

المواری   آالت چموب ینمة  ب گمرده در بخش  محصول

بینمی در گمروه را  افمزایش     یشپم تولیدی نسبت بمه  

 8/115و  3/6ترتیب  یافت و درصد افزایش عملکرد به

 آالت چموب ینه، ب گردهدرصد بود. به موازات آن حج  

دکاتی ( گروه ممرز و هیزم  قطر ک ی ها چوبالواری، 

و  0/52، 3/15، 7/36، 9/85ترتیمب   بمه  هما  گونمه انواع 

حمال حجم  افمت     درصد کاهش داشت. در عمی   0/5

درصد حج   7/8درصد به  2/6شده از  بینی یشپتولید 

( و 4کل برداشت در حی  اجرا تغییمر یافمت دجمدول    

درصمد( از چرخمة تولیمد     5/2میزان تفماوت حجم  د  

ی ها گونهدلیل افزایش حج  برداشت در  به. شدخارج 

نعتی و در پمی آن  ی صم هما  گونمه را ، توسکا، سمایر  

، افمزایش  ها گونهافزایش تجدید حج  تنة صنعتی ای  

آالت  ینممه و چمموبب گممردهحجمم  محصممول در شممکل 

ایجماد شمد و در    هما  گونمه شدۀ الواری برای ای   بریده

ی هیزممی بما   هما  گونمه مقابل، برای گونة ممرز و سایر 

توجه به کاهش حج  برداشمت و تجدیمد حجم  تنمة     

ینمه و  ب گمرده ل در شمکل  صنعتی، کاهش حج  محصو

تراورس تولیدی وجمود داشمت. در ضمم  در حجم      

ی تولیمدی در شمکل کماتی  و هیمزم     هما  فمراورده کلیة 

یجمة  نتبینی روند کاهشی مالحظه شمد.   یشپنسبت به 

جمایی شمکل و نموع گونمه      ای  بررسمی دربمارۀ جابمه   

محصول با نتیجة تحقی، محمدی لیممایی و همکماران   

 [.3ی دارد  همخوان( 1388د
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 ساله اجرای طرح شده در طی دورۀ ده و اجرا شده بینی یشپی جنگلی ها فراورده. مقایسۀ حجم انواع 4 جدول

 شرح

 حجم نوع محصوالت

 اُفت

 تولید
 حجم کل

 کاتین شده یدهبر آالت چوب بینه گرده
 هیزم انواع

 ها گونه
 گروه

 *راش

 گروه

 **ممرز

 گروه

 راش

 گروه

 ممرز

 گروه

 راش
 رزگروه مم

بینییشپ
92153950381616364085175119472287846803مترمکعب
7/194/82/85/37/87/36/412/6100درصد

اجراشده
979855582351036346084018499404946472مترمکعب

9/202/16/172/24/78/15/397/83/99***درصد
تفاوتاجراشده

بینییشپبا
 _+1171-973-911-625-600+4419-3395+583مترمکعب

 _7/40-0/5-0/52-3/15-7/36+8/115-9/85+3/6درصد

-5/27/0-0/2-0/2-3/1-3/1+4/9-2/7+2/1****افزایشیاکاهش

ی ممرز، بلوط، انجیلی، لرگ،خرمندی و لیلکی؛ *** جا گونهه ممرز شامل ی راش، ازرا، توسکا، بارانک، ون، شیردار، گیالس وحشی؛ ** گروجا گونه* گروه راش شامل 

 بینی یشپاجراشده نسبت به حجم کل  **** شده؛ بینی یشپنسبت حجم محصول اجراشده به حجم کل برداشت 

شمده ناشمی از حجم  برداشمت،      ارر تغییرات حماد  

طمرح،   های هزینهشکل و نوع گونة محصول بر درآمد و 

های تهیه و حممل   ینههزشی تغییرات درآمد و و نیز ارربخ

در میزان سه  دولت و ضرایب پایة بهرۀ مالکانه دجمدول  

شمده در   بینمی  یشپ( بیانگر آن است که اگر محصوالت 5

تمری   یاصمول ی هما  رو ی بما  بردار بهرهزمان تهیة برنامة 

شد، تغییرات در سه  دولت محسموس نبمود.    یمبرآورد 

بینی با اجرا، بما لحماظ    یشپی اه تفاوتاررهای حاصل از 

شرح زیر اسمت کمه بما نتمایج      در بیالن اقتصادی طرح به

 [.2طور کامل مطابقت دارد   ( به1380تحقی، سعید د

. افمزایش  2درصمد؛   29/9. افزایش درآمد به میمزان  1

. افزایش سمه  دولمت بمه    3درصد؛  03/1هزینه به میزان 

رۀ مالکانمه  . افزایش ضریب پایمة بهم  4درصد؛  237میزان 

درصمد و   03/18بمه   30/5هر متر مکعب تنة صمنعتی از  

ریمال   1630هر استر هیمزم از میمزان    بهرۀ مالکانهافزایش 

 ریال. 4808به 

آیمد، بما فمر      یمگونه که از مطالب مذکور بر  همان

شمده در بمیالن اقتصمادی     بینمی  یشپهای  ینههزآنکه کلیة 

شممد، طورکامممل اجممرا شممده با  هیممیت کارشناسممی بممه 

محصوالت تولیمدی در طمرح الویمج، سمه  بیشمتری را      

و در مقابممل، سممه  دولممت از  انممد نصممیب مجممری کممرده

 بموده ی سرمایة سرپای کمتر از میزان واقعی آن بردار بهره

 .است 

ی را ، افمرا،  ها گونهنتیجة ای  بررسی نشان داد که  

علت تفاوت قیمت در بازار مصر  بما   توسکا و مشابه به

، تیریرگممذاری بیشممتری در تممیمی  درآمممد همما گونممه سممایر

دارد و سممه  بیشممتری را بممه خممود اختصمماص  همما طممرح

ینمه از  ب گمرده دهد. همچنی  نتایج نشان داد کمه تولیمد    یم

تیریر مسمتقی  در افمزایش درآممد و کماهش      ها گونهانواع 

کمه ایم  مهم  بما افمزایش حجم         طموری   هزینه دارد، به

تبمع آن،   مشمابه و بمه   ی را ، توسمکا و ها گونهبرداشت 

، درآمد بیشمتری را  ها گونهبینة ای   افزایش محصول گرده

( و 1380همای سمعید د   کند که با نتمایج بررسمی   می ایجاد

 [.3، 2(  همسوست  1388محمدی لیمایی و همکاران د

  



  1395،پاییز3شمارة ،69هایچوب،مجلةمنابعطبیعیایران،دورةجنگلوفرآورده  
450 

 رۀ مالکانۀ طرحبینی و اجراشده و تأثیر آن بر درآمد، سهم دولت و ضریب پایۀ به یشپ. مقایسۀ محصوالت 5 جدول

 الف( بخش درآمد

 واحد قیمت واحد )ریال( نوع فراورده ردیف
تفاوت درآمد  عملکرد بینی پیش

 درآمد )ریال( حجم درآمد )ریال( حجم )ریال(

+9215832140302097988847868344526465324مترمکعب903028ینةراشومشابهبگرده1
-395019750000005552775000001697500000مترمکعب500000ینةممرزومشابهبگرده2
+38163052800000823565880000003535200000مترمکعب800000الواریراشومشابه3
-16368180000001036518000000300000000مترمکعب500000تراورسممرزومشابه4
-3142119396000026621011560000182400000تن380000کاتینراشومشابه5
-1347363690000646174420000189270000تن270000کاتینممرزومشابه6
-12981162262500012333154162500081000000تن125000هیزمدرهم7

+189589733441611495324-17347478020جمعدرآمدطرح

 ها ینههزب( بخش 

تفاوتهزینه)ریال(مبلغهزینهدرعملکرد)ریال(بینی)ریال(یشپمبلغهزینهدرهزینهنوعردیف
+21508450002295065000144220000تهیهوحمل1
0=ثابتفرضشد1180042250011800422500ایینههزهایهشتدستةدیگرینههزجمع2
+1395126750014095487500144220000هاینههزجمعکل3

 ج : نتایج
تفاوتدرعملکردبینییشپدرشرحعملیاتردیف
2790253500281909750028844000ها(بهریالینههزدرصد20نشدهوسودمجری)بینیهزینةپیش1
60595702020443883441438431324سهمدولت)ریال(2
563554003166208772109854769سهمدولتازبخشهیزمی)ریال(3
163048083178بهرةمالکانةیکاسترهیزم)ریال(4
54960301718781795721328576555سهمدولتازمحلتنةصنعتی)ریال(5
3/503/1873/12ضریبپایةبهرةمالکانةهرمترمکعبتنةصنعتی)درصد(6

 

 گيري يجهنت
یدات یا جمدول  نتیجة ای  بررسی نشان داد که برآورد تول

 محصممول بمما رو  منممدرج در دسممتورالعمل برنامممة    

ی جنگلمداری بما عملکمرد مطابقمت     ها طرح برداری بهره

شده برای ممدت ده   بینی یشپندارد. توزیع حج  برداشت 

ی هما  گونمه نسمبت درصمد حجممی     بمه  ها گونهسال بی  

دهندۀ سماختار جنگمل و موجمودی سمرپا، بمرای       تشکیل

همسممال و شممیوۀ پرورشممی   زاد دانممهرو  جنگلممداری 

تدریجی پناهی در سطح دان  طراحی شمده بمود. تغییمر    

 همما جنگمملرویکممرد مممدیریت جنگلممداری در سممازمان  

ینمی از سمال   گز تم  ناهمسمال و شمیوۀ    زاد دانمه رو   به

ی تهیة طرح، از جملمه  ها دستورالعمل، سبب تغییر 1374

بمه  ی نشد. بنابرای  بما اتکما   بردار بهرهدستورالعمل برنامة 

 توان اذعان داشت کهب یمنتایج ای  پژوهش 

هممای  . در حممال حاضممر در مرحلممة طراحممی طممرح1

ی در ممورد  شناسم  جنگمل همای   جنگلداری، خأل دیمدگاه 

دلیممل اینکممه  محسمموس اسممت و بممه همما گونممهبرداشممت 

مرحلممة اجممرا را  ی و انتخمماب درخممت در گممذار نشممانه

دهنمد، نماگزیر بایمد در     یمم عامالن ای  تخصمص انجمام   

ی هما  شماخص  و رحلة طراحی ه  حضور داشته باشمند م

مناسب را برای دستیابی به آن در زمان اجرا ایجماد کننمد.   

بینی و اجمرا در بعضمی    یشپبا فر  مطابقت کامل نتایج 

ی جنگلداری، باید آن را به حسماب احتممال و   ها طرحاز 

تصممماد  گذاشمممت؛ زیمممرا توزیمممع حجممم  برداشمممت 
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 هما  گونهجودی حجمی شده به نسبت درصد مو بینی یشپ

در ساختار سرپای جنگل و همچنمی  توزیمع حجم  همر     

گونه در طبقات قطری مختل  مطاب، دستورالعمل برنامة 

طور صمر  اعمداد    ی، قابلیت اجرایی ندارد و بهبردار بهره

دهد که در اجرا حاصمل نخواهمد    یمدست  و ارقامی را به

 شد؛

ز طور اساسی انتخاب و برداشت هر درخت ا . به2

توده باید سبب اصالح ساختار و حرکت از وضمعیت  

آل یما شایسمته مطماب،     یمده اسممت وضمعیت    فعلی بمه 

شده در اهدا  جنگلمداری   یی تعی از پیش ها شاخص

شود. ای  پژوهش با نگاه تیریرگذاری گونه، حجم ، و  

شکل محصول بر درآمد و تعیی  میزان انحمرا  سمه    

ی هما  و ر  دولت صورت گرفت، ولی در واقع ضع 

ی جنگلمداری در زمینمة   هما  طمرح موجود در طراحمی  

ی موجمود در تمودۀ   هما  گونمه حج  امکان برداشت از 

آمیختمة ناهمسمال نمامنظ  و خمأل      همای  جنگلسرپای 

در ای  مرحله را  گذاران نشانه و شناسان جنگلحضور 

 .کردآشکار 

 پيشنهادها
ایجاد سامانة ربت و ضبط اطالعات مربموط بمه اقمدامات    

ی جنگلداری، اصالح دستورالعمل برناممة  ها طرحی اجرای

ی در زمینة نحوۀ توزیمع امکمان برداشمت بمی      بردار بهره

شمفا  بخمش    نظر  اعالمو برآورد تجدید حج ،  ها گونه

ی در تشمریح قطعمات در خصموص توزیمع     شناس جنگل

همای   یلتحلو ایجاد تحول در  ها گونهامکان برداشت بی  

توانمد در اصمالح رو     یمم آماری از حجم  بمه تعمداد    

ی جنگلداری و کماهش تفماوت   ها طرحبرآوردها در تهیة 

 بینی و اجرا مؤرر باشد. یشپ
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