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  1388تابستان، 66، شماره دهمهفاقتصادكشاورزي و توسعه، سال 
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  ،∗∗دكتر عليمراد شريفي، ∗∗دكتر مهدي نفر، ∗دكتر رحمن خوش اخالق

  ∗∗∗∗كامبخش فرحمند،  ∗∗∗خواه دكتر حميد متين 

   18/8/87: تاريخ پذيرش     15/4/87: تاريخ دريافت

  چكيده

هاي ارزشمندي است كه حفظ و  منابع طبيعي در دنياي كنوني به مثابه ثروت و سرمايه

د بر بسياري از انديشمندان با تأكي. نگهداري آن بايد هدف اساسي فعاليتهاي انسان قرار گيرد

هاي زميني در بهزيستي انسان، حفاظت و  نظام جايگاه و اهميت بهبود شرايط و كاركردهاي بوم

با اين رويكرد، در مقاله . دانند استفاده پايدار از منابع طبيعي را شرط دستيابي به توسعه پايدار مي

بررسي  مطالعه شده و با 86و  85حوزه جنگلي شفارود در گيالن در سالهاي  16حاضر سري 
                                                             

  e-mail: farahmand_kam @ yahoo.com                           دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه اصفهان ∗

  استاديار دانشكده اقتصاد دانشگاه اصفهان ∗∗
  

  دانشگاه صنعتي اصفهانطبيعي دانشكده منابع  استاديار ∗∗∗

  )نويسنده مسئول(ي اقتصاد دانشگاه اصفهان ادكتردوره دانشجوي  ∗∗∗∗
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ساالنه آنها و نيز استفاده از مدل   اين سري و تعيين دقيق رويش حجمي  گانه 32قطعات 

رگرسيون ساده و چندمتغيره، امكان تخمين تابع رشد بيولوژيك سري مذكور فراهم آمده 

برداري، امكان بررسي  برداري براورد شده و با تقاطع تابع رشد و تابع بهره سپس تابع بهره. است

  . هاي رقابتي و انحصار فراهم آمده است نه تعادلي در شرايط ايستا در ساختاربهي

مترمكعب در هكتار را براي سري مذكور نشان داده  9/9نتايج اين بررسي رشد متوسط 

برداري به شكل كنترل شده يا انحصاري با توجه به مقادير  همچنين مشخص شد بهره. است

برداري، مناسبترين شكل اداره  و فعاليت منطقي در جهت بهرهبرداري  موجودي سرپا، ميزان بهره

  . جنگل است

  JEL :Q23 بندي طبقه
  

  : ها كليد واژه

  يابي برداري، بهينهتابع رشد بيولوژيك، تابع بهره
  

  مقدمه

برداري از جنگل، آگاهي از ميزان دقيق رويش امري  ريزي براي بهره در هر نوع برنامه

از متغيرهاي مهم جهت محاسبه امكان برداشت ساالنه، مقدار رويش بديهي است، چرا كه يكي 

برداري از جنگل نيز از متغيرهايي اينكه مفهوم بهره با علم به. يا درصد رويش جنگل است

كند، بنابراين با تعيين دقيق اين متغيرها و به دنبال آن كشف رابطه يا روابط  خاص تبعيت مي

و مصنوعي ) رشد بيولوژيك(حصول دو كاركرد طبيعي توان م برداري مي حاكم بر بهره

را با هم درهم آميخت و مقادير بهينه موجودي سرپا، فعاليت و ) برداري از جنگل بهره(

استفاده از شيوه مذكور اهميتي  .برداري را در يك نقطه يا مقطع خاص از زمان نشان داد بهره

  :فراوان دارد كه مهمترين آنها عبارتند از

  جنگلهاي شمال كشور بوم نظامي حيح ارزشهاي قابل اسناد به منابع و خدمات فهم ص - 
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هاي انجام شده و يا در حال انجام روي  گذاري سرمايه رثاآپذير شدن فهم  امكان - 

  جنگل بوم نظامي كاركردهاي 

منابع جنگلي به منظور طراحي رژيمهاي  رب ورد خسارتهاي واقعي واردابر - 

   ال تخريب منابع تحت مالكيتهاي عموميپذير در قب مسئوليت

  بازنگري در حسابهاي ملي از نظر منابع جنگلي - 

مطالعات خارجي فراوان و داخلي اندكي درباره تعيين تابع رشد و مديريت بهينه 

  . شود برداري از جنگل انجام شده است كه به برخي از آنها به اختصار اشاره مي بهره

. هاي جنگلداري را مطرح كرد گيري در تصميم مديريت ريسك )Hool,1966(هول

وي براي نخستين بار يك چارچوب ماركوفي را براي تحليل مديريت جنگلهاي همسال به كار 

توليد شده در يك دوره  توانستند ارزش هايي را تعيين كرد كه مي او همچنين برنامه. گرفت

  . كنند حداكثرزماني محدود را 

ساختار قيمت در جنگلهاي   (Lembersky&Johnson, 1975)لمبرسكي و جانسن

گذاري بهينه توليد چوب در شرايط  رويكرد آنها به انجام سرمايه. حفاظتي را بررسي كردند

  . عدم اطمينان قيمت و رشد منجر گرديد

مسئله مديريت بهينه در جنگلداري را در شرايط تأثير   (Lohmander, 1987)لوماندر

فرايند قيمت تصادفي  وي به طور مشخص به بررسي. مطالعه قرار دادهاي تصادفي مورد  پديده

  . و رشد تصادفي پرداخت

برداري اقتصادي جنگلهاي  بهره (Kaya & Buongiorno,1987) گيورنو كايا و بن

رويكرد آنها سياستهاي . ناهمسال شمال را در شرايط ريسك مورد بررسي قرار دادند

برداري را در شرايط عدم اطمينان قيمتها و رشد موجودي سرپا پيشنهاد  بخصوصي از بهره

، استفاده آنها از ماتريس احتمال انتقال كه مبين تغييرات قيمت و رشد تصادفي است. كرد مي

  .كردند
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بازخورد سياست نازك كردن در اداره جنگلهاي ناهمسال را   (Haight, 1990)هايت 

  .به همراه قيمتهاي تصادفي مورد بررسي قرار داد

رسي خود، ارزش جنگل را به اجزاي ارزش مستقيم، بر در(Pearce,1999)  پيرس

ترتيب، بين ارزش استفادة  غيرمستقيم، اختياري، وجودي و ميراثي تفكيك كرد و به اين

) چوب(از نظر وي فقط يكي از اين محصوالت . مستقيم و غيرمستقيم از جنگلها تمايز قائل شد

در بازار قابل مبادله است و ساير محصوالت داراي آثار جانبي توليد سودمند هستند و لذا در 

و در هر طرح ارزش  نوع طرح جنگلكاري ارائه كرد 8پيرس . گذاري نيستند بازار قابل ارزش

  .حال خالص اقتصادي را با توجه به حداكثر و حداقل زمين محاسبه نمود

قيمت و  تعميمي از فرمول فوستمن را براي جنگلها با(Buongiorno, 2001)  بن گيورنو

  .گيري ماركوفي ارائه داد يك مدل فرايند تصميم هرشد تصادفي به همرا

مديريت راهبرد جنگلهاي ناهمسال در فرانسه  (Rolin & et al., 2005)رلين و ديگران 

  . را با رشد قيمت تصادفي بررسي كردند

و بررسي  به تخمين اي در مطالعه(Jingjing & et al., 2005) جينگ و همكارانش 

آنها با   مطالعهدر اين . اند كاربرد مدل توليد و رشد براي جنگلهاي ناهمسال در كاليفرنيا پرداخته

پالت، مدل رشد براي جنگلهاي ناهمسال و مختلط كاليفرنيا را به  205هاي  استفاده از داده

قات اين مدل عالوه بر اينكه به پيش بيني تعداد درختان سخت چوب و نرم در طب. دست دادند

بيني غيراريب داري از  پيش ،پردازد مي -اي رشد قطريبراساس معادالت نرخه - 19قطري 

سال بر روي  12تا  8هاي  مورد انتظار درختان را با استفاده از طبقات قطري و گروه گونه تعداد

نتايج اين . دهد به دست مي –اند  كه در تخمين مدل به كار گرفته نشده - پالت معتبر  28

مواردي كه تحقيقات . برداري در اين تيپ جنگلي انطباق دارد بيني با دانش مربوط به بهره پيش

ه را از جهات روش تحقيق و نتايج از بررسي صورت گرفته در اين تحقيق متمايز پيشگفت

بخشي از تحقيقات پيشگفته به شيوه پويا به موضوع مورد بحث پرداخته . 1: كنند عبارتند از مي

ابزارهايي كه در مدل . 2. اند قطعيت آن را مورد توجه قرار دادهعدم و در شرايط ريسك و 
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در مدل ايستا به كار ) مانند روشهاي ماتريسي و تئوري كنترل(گيرد  قرار مي پويا مورد استفاده

همچنين محدوده بررسي در اين تحقيق به لحاظ وسعت بسيار كمتر از آن چيزي . روند نمي

به بيان ديگر مزيت روش مورد استفاده در اين . گردد است كه در ساير بررسيها مشاهده مي

و تعميم آن به كل  يدر سطحي محدود از جنگل، در حد يك سرتحقيق امكان استفاده از آن 

در بررسي  (Mohammadi & Lohmander, 2006)محمدي و لوماندر . حوزه جنگلي است

مديريت بهينه جنگلهاي ناهمسال شمال ايران به تخمين تابع رشد جنگل خيرودكنار اقدام 

صحت تابع رشد را مورد ترديد  محدوديت مشاهدات به كار رفته در كار افراد مذكور. كردند

  . دهد قرار مي

  : توان به موارد زير اشاره كرد اندكي كه در داخل صورت گرفته است مي كارهاي ازميان

برداري از جنگلهاي  ريزي اقتصادي بهره در مطالعه برنامه) 1375(حشمت الواعظين 

داليل واگذاري از طرحهاي جنگلداري شمال، به % 30هاي حدود  شمال، با بررسي داده

برداري به پيمانكاران چوب  گذاري شده توسط شركتهاي بهره برداري درختان نشانه بهره

پرداخت و مقايسه كارايي مديريتهاي دولتي، خصوصي، تعاوني و پيمانكاري را براي انتخاب 

نتايج بررسي وي نشان . برداري از جنگلهاي شمال انجام داد بهترين گزينه مديريت و بهره

دهد كه مديريت خصوصي از مديريت تعاوني و دولتي كارايي باالتري دارد ولي از  مي

و با معيار نرخ بازده داخلي سرمايه % 30مديريت پيماني با معيار ارزش خالص فعلي بيش از 

  .، كارايي كمتري دارد%62بيش از 

يين و بررسي در زمينه نقش جنگلها در اقتصاد ملي ايران منجر به تع) 1380(مطالعه سعيد 

نهايي محاسبه بهره مالكانه در ايران، تعيين وضعيت اشتغال طرحهاي جنگلداري، تبيين وضعيت 

گذاري در جنگلهاي شمال، بررسي شاخصهاي كالن اقتصادي جنگلهاي شمال، تبيين  سرمايه

هاي حسابداري  اي از داده هاي جنگل و سرانجام، ارائه مجموعه وضعيت آشفتة بازار فراورده

  . برداري شده است شركتهاي بهره

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 66شماره   سال هفدهم، –و توسعه  اقتصادكشاورزي

��	 

ناآگاهي از ارزش واقعي جنگل را مركز توجه خويش قرار داد و با ) 1385(پناهي 

استفاده از مباحثي كه در دو بخش مباني ارزش منابع و تعيين قيمت كاالها و خدمات بوم نظامي 

رزش پولي ا. در جنگلهاي خزري طرح كرد، به تبيين و ترسيم كاستيهاي پيشگفته پرداخت

توليدات چوبي و همچنين براورد پولي خدمات مربوط به حفاظت خاك، براورد تنظيم جريان 

  .دهند آب و خدمات مربوط به ترسيب كربن محوريت كار را تشكيل مي

مديريت اقتصادي جنگلهاي شمال ايران مبتال به نتايج اين پژوهش نشان داد كه 

بندي اصولي براي  توان به مواردي چون فقدان طبقه كاستيهاي فراواني است كه از آن جمله مي

برداري، عدم دسترسي به آمار دقيق ساالنه و كمي شمار  حسابداري و حسابرسي شركتهاي بهره

  . برداري اشاره كرد هاي مجرب براي بررسي اقتصادي ساالنه شركتهاي بهره گروه

تحقيق مشابهت دارند، ا عنوان گرچه به لحاظ موضوعي ب درداخل گرفته صورت تحقيقات

  . باشند و روش كار با بررسي حاضر كه عمدتاً ماهيت رياضي دارد، متفاوت مي اسلوب لحاظ بهاما

تعيين مقدار ) الف: با توجه به مطالب پيشگفته اهداف اساسي تحقيق حاظر عبارتند از

وقي تعيين رژيم حق) حوزه شفارود و تبيين چگونگي آن و ب 16رويش حجمي ساالنه سري 

  .برداري را به دست دهد درستي كه بتواند مناسبترين بهره
  

  روش تحقيق

رسد با  باشند، به نظر مي با توجه به اينكه جنگلها مانند ماهيها جزء منابع تجديدپذير مي

. استفاده از مدل مورد استفاده در ماهيها بتوان روند تغييرات بيولوژيكي جنگلها را تحليل نمود

گردد بين حجم در هكتار ض گرفته و فرض ميوسري مشخصي از جنگل را مفربه اين منظور 

هر چقدر موجودي سرپاي . موجودي سرپاي جنگل با مقدار رويش آن ارتباط برقرار است

شود تا جايي كه با ازدياد حجم موجودي  ابتداي جنگل بيشتر باشد، ميزان رويش آن بيشتر مي

رسد و از اين به بعد افزايش در  ه مقدار بيشينه خود مياي مشخص، مقدار رويش ب سرپا در نقطه

تواند مقدار آن به صفر  شود تا حدي كه مي حجم سبب كاهش رويش مي
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اي، برداشت از جنگل صورت گيرد، موجودي  اندازه رشد دوره  اگر به .(Neher,1991)برسد

موجودي سر پاي ماند، اگر ميزان برداشت بيشتر شود، از حجم  جنگل دست نخورده باقي مي

  .افتد شود و تخريب جنگل اتفاق مي جنگل كاسته مي

در ) ايستاتيك(برداري بهينه از جنگل به شكل ايستا  بهره ،در مدلي كه ارائه خواهد شد

در شرايط كنترل شده يا انحصاري، مورد ) دسترسي آزاد به جنگل و ب) الف: دو حالت

  . گيرد بررسي قرار مي

  جنگل دسترسي آزاد به ) الف

كنندگان از جنگل وجود  اي براي استفاده شود كه هزينه در اين حالت ابتدا فرض مي

اي از  باشد، رشد لحظه tموجودي يا حجم سرپاي جنگل در هكتار در زمان  x(t)اگر . ندارد

تغييرات درموجودي سر پاي جنگل را  F(x)در اين جا . آيد به دست مي F(X)=X0(t)رابطه

  . دهد نشان مي

  . نشان داده شده است 1منحني تغييرات تابع در نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تغيير در موجودي سرپاي جنگل. 1نمودار 
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كند تا حدي  با توجه به اين نمودار، حجم موجودي سرپاي جنگل ابتدا سريعاً رشد مي

ميزان رسد كه در اين نقطه مي Pيابد و به نقطه  رسد، سپس كاهش مي مي *Xكه به نقطه بيشينه 

چنين فرايندي موجب پيدايش يك تعادل بيولوژيكي ماندگار در منبع . گرددرشد برابر صفر مي

  ). 22، 1374چابكرو، (كنند پيوسته بر آن تأكيد ميها  شناس كه زيست گرددمي

  شرايط كنترل شده يا انحصاري) ب

در اينجا سه . دشو بر مدل افزوده مي(H)برداري  بهره ،)نبود هزينه(با حفظ فرض سابق 

  برداري بيش از ماكزيمم رشد جنگلنخست اينكه ميزان بهره: توان تصور كردوضعيت مي

دوم اينكه ميزان  .گردد باشد كه در اين صورت با استمرار آن توده جنگلي تدريجاً تخريب مي

برداري برابر ماكزيمم رويش جنگل باشد كه در اين صورت حجم موجودي سر پاي  بهره

رشد خالص در اين حالت به بيشترين مقدار خود رسيده . يابدكاهش مي pجنگل به مقدار 

رسد از نگاه متخصصان منابع طبيعي بهترين حالت باشد، اما از  حالت اخير به نظر مي. است

برداري نيز دخالت داده خصوص اگر هزينه بهرهه تصادي قطعاً نقطه بهينه نخواهد بود بجهت اق

برداري به سطحي پايينتر از ماكزيمم تابع رشد برسد و سرانجام سوم اينكه اگر ميزان بهره. شود

. يابدكاهش مي x2و  x1به نقاط  p، ميزان حجم موجودي سر پا در هكتار از نقطه )2نمودار (

در نظر گرفته  pئوال اساسي اين است كه نقطه پايدار كدام است؟ اگر نقطه تعادل اوليه ولي س

برداري بيشتر از مقدار رشد است و در نتيجه حركت توان مالحظه كرد كه مقدار بهره شود مي

به سبب فزوني رشد از مقدار  X2در نقاط پايينتر از . افتد اتفاق مي  X2به سمت نقطه 

نقطه  X2رسد كه نقطه  به اين ترتيب به نظر مي. افتداتفاق مي X2ركت به سمت برداري، ح بهره

برداري بيشتر از مقدار رشد است و در نتيجه  مقدار بهره X1در نقاط پايينتر از . تعادل پايدار باشد

نيز به سبب فزوني رشد از مقدار  X1براي مقادير بيشتر از . تخريب جنگل قطعي است
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نقطه  X1توان نتيجه گرفت كه نقطه  بنابراين مي. افتد اتفاق مي X2ت به سمت برداري، حرك بهره

 . باشد تعادل پايدار نمي
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  تر از رشد بيشينه برداري پايين بهره. 2نمودار

افتد كه در آن  اگر استفاده از جنگل براي همه آزاد باشد، تعادل زماني اتفاق مي

   TR=TC: درآمد كل با هزينه كل برابر است؛ به عبارت ديگر داريم

 بهشود مقدار هزينه  در اين بخش از بحث، فرض نبود هزينه كنار گذاشته و فرض مي

اين ترتيب   به. و ثابت است مقداري مشخص (K)گيرد  ازاي ساعات كاري كه صورت مي

در هزينه هر واحد تالش ) تعداد ساعات كار(مقدار هزينه كل برابر حاصل ضرب مقدار تالش 

در محاسبات به عمل آمده در بخشهاي بعدي در قسمت مربوط به تعيين مقادير تعادلي، . است

 ه به اينكه درآمدبا توج. مقدار هزينه كل از كتابچه تجديد نظر طرح استخراج گرديده است

آيد، در صورت داشتن متوسط قيمت انواع كل از حاصل ضرب قيمت در توليد به دست مي

 :آيد برداري، درآمد كل به دست ميبهره ضرب آن در مقدار و هاي چوبي فراورده

TR=P.H(E) .اگر منحني هزينه كل از TC  ١با افزايش هزينه ثابت بهTC ست برسد انتظار اين ا

همچنين با فرض قيمت ثابت و ثابت بودن ). 3نمودار(ايجاد گردد  Eكه دو سطح مختلف از 

درآمد كل بيش از هزينه كل  E2 برداري، به دليل كاهش فعاليت و تالش، در نقطه ميزان بهره

  بردار جهتاست و سود اضافه وجود دارد و چون محدوديتي براي ورود شركتهاي بهره
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يابد و اين  هاي جنگلي وجود ندارد، با ورود آنها ميزان تالش افزايش ميعرصهبرداري از بهره

  .رقرار گرددبE1 شرايط تا زماني ادامه دارد كه برابري مجدد درآمد و هزينه كل در نقطه

  

  

  

  

  

  

  

  

  دسترسي آزاد با افزايش هزينه. 3 نمودار

فرض اينكه نرخ تنزيل  برداري از جنگل به صورت كنترل شده باشد، باهنگامي كه بهره

آيد كه در آن انحصارگر درصدد است كه سود  برابر صفر باشد حالت ديگري پديد مي

بلندمدت خود را حداكثر نمايد و براي اين منظور بايد درآمد نهايي را با هزينه نهايي برابر كند؛ 

وت بين درآمد برداري از جنگل بايد به حدي باشد كه تفابه عبارت ديگر فعاليت در جهت بهره

در اين حالت، زماني تعادل برقرار است كه رابطه . كل و هزينه كل بيشترين مقدار را داشته باشد

گردد،  مالحظه مي 4همان طور كه در نمودار . برابري دريافتي نهايي و هزينه نهايي برقرار گردد

مربوط  E2مربوط به مالكيت تحت شرايط استفاده آزاد از جنگل و نقطه تعادل  E1نقطه تعادل 

از آنجاكه در شرايط كنترل شده تالش . به مالكيت تحت شرايط كنترل شده يا انحصاري است

توان بنابراين مي. رسدگيرد، پس مالكيت تحت اين شرايط كاراتر به نظر ميكمتري صورت مي

گيرد، برداري صورت مي الكيت مشترك تالش بيشتري براي بهرهادعا نمود چون در حالت م

   .شود برداري به سمت چپ منتقل و موجودي سرپاي جنگل كم ميتابع بهره
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  مالكيت تحت شرايط استفاده آزادي و انحصاري. 4نمودار 

برداري است، در  بهرهاز آنجا كه استفاده از مدل مطرح شده مستلزم تعيين توابع رشد و 

  .شود اين قسمت به سازوكار تعيين آنها پرداخته مي

براي استفاده از اين . براي ايجاد تابع رشد از مدل رگرسيون ساده استفاده گرديده است

روش به كار رفته براي تعيين رويش، . مدل الزم است ميزان رويش قطعات سري تعيين گردد

در روش مذكور . با عنوان روش استقرايي ياد شده است روش منحصر به فردي است كه از آن

كه پيشتر در مورد  - هاي موجود دركتابچه طرح تجديد نظر و كار تحقيق ميداني  براساس داده

در هريك از طبقات  16تعداد درختان در سري  - ) 1377عطارد، (صورت گرفته بود  16سري 

يم و محصول در رويش حجمي ساالنه هر برداري در هر پارسل تقسقطري بر مساحت قابل بهره

اين كار بايد براي تمامي طبقات قطري و براي تمامي . گونه در هر طبقه قطري ضرب گرديد

ها در خصوص برخي  رغم محدوديت داده علي. پارسل صورت گيرد 32ها در سطح  گونه
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). 1جدول (قق يافت تح ه درستيب EXCELافزار  هاو زمانبري آن، اين كار با استفاده از نرم گونه

با تجميع رويشهاي حجمي هرگونه در طبقات قطري مختلف رويش حجمي كل هرگونه به 

اين ترتيب با اجراي اين عمليات براي هر سري مفروض و بر روي قطعات آنها و  به. دست آمد

توان برازش هاي تجديدنظر طرحها مياز كتابچه با در دست داشتن حجم موجودي سرپا

اگر فرم كلي غيرخطي تابع  .به دست داد SPSS افزارتابع رشد را با استفاده از نرممناسب از 

  :رشد تخميني را به صورت زير در نظر بگيريم، خواهيم داشت

)1(                                iiit VVG εβα ++= 2
11  

1α   رشد،Gt كه  يبه طور , 1β و  پارامترهاي تخمين زده شده Vi  مترمكعب در (سطح ذخيره

گردد كه جمله خطا داراي توزيع نرمال با ميانگين و در اينجا فرض مي. باشد مي )هكتار در سال

  .خودهمبستگي صفر است

توان با قرار دادن پارامترهاي تخميني در اين رابطه اگر شرط مرتبه اول نوشته شود، مي

همچنين . اي را به دست آورد كه در آن مقدار، رشد بيشينه است جوديدر آن، مقدار مو

توان با جاگذاري مقادير تخميني پارامترها و مقدار موجودي پيشگفته در رابطه رشد،  مي

  :حداكثر رشد يا توليد پايدار را به دست آورد، به نحوي كه داريم

02 11 =+=
∂

∂
V

V

G
βα شرط مرتبه اول    

0121 =+ Vβα  

در نظر  (E)و تالش  (VH)برداري در اين بررسي تابعي از متغيرهاي موجودي سرپا بهره

. برداري دارداي مستقيم با مقدار موجودي قابل بهرهبرداري رابطهاصوالً بهره. گرفته شده است

برداري  مقدار فعاليتي است كه جهت بهره ،گذارد برداري تأثير ميمتغير ديگري كه در بهره

باشند و اين دو نيز برداري كار و سرمايه ميبا توجه به اينكه نوعاً عوامل بهره. گيردصورت مي

در مقايسه با يكديگر كميتهايي غيرهمگن هستند، لذا با توجه به كاربرد هر دوي آنها در فرايند 

روزهاي فعاليت در سال براي بيان تأثير آنها  برداري، از يك عامل مشترك يعني تعداد بهره

در اين بررسي خوشبختانه با استفاده از اطالعات موجود كتابچه تجديدنظر . استفاده گرديد

تعداد روزهاي فعاليت ساالنه براي تمامي پارسلهاي سري مذكور محاسبه  16طرح سري 
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در يك سري با مساحت  با دانستن تعداد روزهاي فعاليت براي يك دوره دهساله. گرديد

برداري معين، تعداد روزهاي فعاليت با يك تناسب ساده براي هر پارسل قابل محاسبه  بهره قابل

با ) موجود در كتابچه طرح(با توجه به مطالب پيشگفته و با توجه به امكان برداشت . خواهد بود

در اين بررسي تقاطع توابع . دگردتعيين مي برداري تابع بهره ،رگرسيون خطي ابزارمدل از  استفاده

  .افزار مطلب محقق گرديده است برداري جهت تعيين مقادير تعادلي از طريق نرم رشد و بهره

   1موقعيت جغرافيايي، حدود و وسعت طرح

و عرضهاي  O49، 2′و O48، 54 ′بين طولهاي جغرافيايي) تت پالو(شفارود  16سري 

اين سري از شمال و شرق به . قرار دارد O37، 31′، 50 ″و  O37، 32′، 30 ″جغرافيايي

شفارود و خوشابرود و  15شود و از جنوب با سري  هاي شفارود و خوشابرود منتهي مي رودخانه

  . شفارود هم مرز است 11از غرب با سري 

در حال حاضر . دهد هكتار نشان مي 1324يابي انجام شده مساحت سري را  مساحت

از اين سطح . مناطق قابل استفاده است) درصد 2/89حدود  در(هكتار از سطح سري  7/1180

هكتار فضاهاي  05/47، )درصد 1/82در حدود (برداري  هكتار مساحت قابل بهره 65/1086

، )درصد 2/4جمعاً ) (مزروعي و مسكوني(هكتار فضاي خالي غير جنگلي  3/7خالي جنگلي، 

) درصد 2/4(هاي موجود و پيشنهادي  هكتار حريم جاده 2/55هاي حفاظتي،  هكتار عرصه 3/31

 1386و  1385شود مطالعه و بررسي صورت گرفته در اين مقاله طي سالهاي  يادآوري مي. است

  . انجام گرفته است

  نتايج و بحث

  162تعيين تابع رشد بيولوژيك براي سري . 1

. دهدرا نشان مي 1601هاي قطعه  ساالنه براي تمام گونه محاسبه رويش حجمي 1جدول 

از دفترچه ) ها قطر برحسب سانتيمتر و تعداد گونه(در اين جدول ستونهاي اول و دوم 

حاصل ) كل رويش ساالنه هر درخت برحسب سيلو(تجديدنظر استخراج شده و ستون سوم 
                                                             

  شفارود 7حوزه  16استخراج از كتابچه تجديدنظر سري . 1

رشد بيولوژيك در ايران مسبوق به سابق نبوده و اگر بوده نگارنده در مراجعات خود به آن  تابع تعيين از آنجاكه. 2

  . هاي چندساله نويسنده است دست نيافته است، مطالب اين بخش به شيوه مطرح شده براساس تجربيات و يافته
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با تجميع رويشهاي حجمي هرگونه . محاسبه محقق به شيوه مذكور در بحث روش تحقيق است

به اين ترتيب با در دست . ش حجمي كل هرگونه به دست آمددر طبقات قطري مختلف، روي

هاي تجديدنظر طرحها  داشتن حجم موجودي سرپا برحسب مترمكعب در هكتار از كتابچه

رويش حجمي ساالنه هر درخت (ستون چهارم . توان برازش مناسب از تابع رشد داشت مي

ها  فقدان داده. سري مذكور استمستخرج از كارهاي ميداني انجام يافته بر روي ) برحسب سيلو

اين دارد كه گونه مربوطه درآن طبقه قطري وجود ندارد و  در برخي از ستونهاي جدول اشاره به

همچنين ارقام مساحت و رويش . گردد در نتيجه محاسبات بعدي به خودي خود منتفي مي

و جمع كلي حجمي كل در انتهاي جدول به ترتيب مستخرج از جديدترين كتابچه تجديدنظر 

  . انجام گرفته است EXCELافزار  هاي مختلف بوده كه با استفاده از نرم رويشهاي گونه
 

 1601محاسبه رويش حجمي ساالنه براي قطعه . 1 جدول

  قطر

  ممرز  راش

  تعداد
كل رويش ساالنه 

  هر درخت

رويش حجمي 

ساالنه 

  هردرخت

  تعداد
كل رويش ساالنه 

  هر درخت

رويش حجمي 

  درختساالنه هر 

10  -  -  -  -  -  -  

15  7/2  00116/0  008/0  5/13  00578/0  008/0  

20  7/2  00217/0  015/0  1/8  00606/0  014/0  

  4/5  -  -  6/21  -  -  

25    -  -  4/5  00578/0  020/0  

30  4/5  00809/0  028/0  4/5  00751/0  026/0  

35  4/5  01011/0  035/0  5/13  02310/0  032/0  

40    -  -  3/24  04938/0  038/0  
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          1دامه جدول ا

45  7/2  00693/0  048/0  4/5  01271/0  044/0  

50  7/2  00794/0  055/0  8/10  02888/0  050/0  

55    -  -  4/5  01588/0  055/0  

60  7/2  00982/0  068/0  7/2  00866/0  060/0  

65    -  -  1/8  02859/0  066/0  

70    -  -  4/5  02050/0  071/0  

75    -  -  1/8  03292/0  076/0  

80    -  -  7/2  01155/0  080/0  

85  7/2  01473/0  102/0    -  -  

  7/2  -  -  2/16  -  -  

90    -  -  4/5  02599/0  090/0  

95    -  -    -  -  

100  7/2  01761/0  122/0  7/2  01415/0  098/0  

105    -  -    -  -  

  7/2  -  -  1/8  -  -  

  -  29743/0  9/126  -  07855/0  7/29  جمع

  -  -  346/0  -    085/0  درصد

            7/18  مساحت

            431/1  ويشركل 
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  1دامه جدول ا

  ساير  توسكا  بلوط  قطر

  تعداد  

كل رويش 

ساالنه هر 

  درخت

رويش 

حجمي 

ساالنه هر 

  درخت

  تعداد

كل رويش 

ساالنه هر 

  درخت

رويش 

حجمي 

ساالنه هر 

  درخت

  تعداد

كل رويش 

ساالنه هر 

  درخت

  رويش

  حجمي

  ساالنه

  هر

  درخت

10        2/16  04591/0  053/0  6/21  01848/0  016/0  

15  7/2  00188/0  013/0  4/5  02686/0  093/0  2/16  02512/0  029/0  

20  7/2  -    6/21  -    8/37  -    

  4/5  00606/0  021/0  4/5  03725/0  129/0  2/16  03552/0  041/0  

25  7/2  00419/0  029/0  4/5  04678/0  162/0  1/8  02252/0  052/0  

30  7/2  00534/0  037/0  7/2  02758/0  191/0  7/2  00895/0  062/0  

35  4/5  01328/0  046/0    -    9/18  07277/0  072/0  

40  4/5  01559/0  054/0  7/2  03465/0  240/0    -    

45  7/2  00895/0  062/0    -    4/5  02599/0  090/0  

50    -      -      -    

55    -    7/2  04245/0  294/0  8/10  06006/0  104/0  

60    -    4/5  08865/0  307/0    -    

65    -    7/2  04794/0  332/0    -    

70    -      -      -    

75    -      -      -    

80    -    4/5  11753/0  407/0    -    
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85    -    1/8  -      -    

90    -    4/5  12504/0  433/0    -    

95    -      -      -    

100    -    7/2  06945/0  481/0    -    

105  7/2  02065/0  143/0    -          

            1/8      7/2  جمع

    26942/0  9/99    71009/0  1/62    07595/0  7/29  درصد

      287/0      178/0        مساحت

  هاي تحقيق يافته: مأخذ

كه در (هاي مختلف و مجموع آنها در هر پارسل با استفاده از مقادير رويش گونه

و مقدار موجودي سرپا  (G)به عنوان متغير وابسته ) قسمت قبل كيفيت تعيين آن ذكر گرديد

(V)افزار  ، تابع رشد با استفاده از نرمSPSS است 2، تخمين زده شد كه نتايج آن به قرار جدول.  

  نتايج تخمين تابع رشد. 2جدول 

 Tآماره  ضريب  متغير
2
 R  آمارهF  

V )2/10  1/0∗∗∗  )حجم در هكتار  
77/0  9/118  

v2 )3/4  -00023/0∗∗∗  )مجذور حجم در هكتار-  

  هاي محقق يافته: مأخذ

  درصد 99معنيداري در سطح  ∗∗∗

حكايت از رابطة معنيدار متغيرهاي  Tبراي آماره 3/4و2/10مقادير مطلق براساس نتايج، 

داللت بر اين  Rبراي % 77همچنين وجود ضريب همبستگي باالي. است v,v2حجم در هكتار 

از تغييرات  تواند با استفاده دارد كه بخش قابل قبولي از تغييرات متغير وابسته يعني رشد مي

با جاگذاري مقادير تخميني پارامترها و مقدار موجودي پيشگفته در . موجودي تفسيرگردد
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توان موجودي و حداكثر رشد يا توليد پايدار را به  مي) فرم غيرخطي تابع رشد(رابطه رشد 

  :دست آورد

09.206مقدار موجودي سرپا 
)000234.0(2

096453.0

12

1
=

×
−=−=

β

α
V  

09.206096453.0)000234.0)09.206((94.9حداكثررشد 2 =−×=G 

گردد كه در آن رشد حداكثر مي اي مقدار موجودي 16اين ترتيب براي سري به

مترمكعب در هكتار و مقدار رشد حداكثر در اين موجودي  09/206عبـــارت خواهد بود از 

  ).5 نمودار(باشد  متر مي 9/ 9برابر 

  

  ، حوزه شفارود16تابع رشد بيولوژيك سري . 5نمودار 

  برداري تعيين تابع بهره. 2

آماره  چنانكه مالحظه مي گردد،. است 3به صورت جدول برداري  تخمين تابع بهره

نيز  Tهمبستگي دارد و مقادير باالي در اين مدل داللت بر عدم خود (DW)دوربين واتسون 

آزمون پارك نيز نشان داد كه ضريب متغير مستقل . دهدمعنيدار بودن ضرايب را نشان مي

مدل . گردد يعني عدم واريانس ناهمساني رد نمي H0معنيدار نيست و به اين ترتيب فرضيه 

حاضر از جهت ساير فروض كالسيك مورد آزمون قرار گرفت و موارد نقض فروض 

برداري متغير وابسته بهره% 95 ضريب تعديل نيز گوياي توضيحمقدار . كالسيك مشاهده نشد

H  از سوي متغيرهاي حجم در هكتار يا موجودي سرپا(VH)  و متغير تالش(E) باشد مي .  

G

V

4003002001000-100

30

20

10

0

-10

Observed

Quadratic
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 برداري نتايج تخمين تابع بهره. 3جدول 

�  سطح معنيداري tآماره   ضريب  متغير
�   ��

�
   Fآماره  DWآماره   

  6/293-  66/2-  0154/0 (C)ثابت 

96/0  95/0  98/1  ∗∗∗18/202  
حجم در هكتار 

(VH) 

6/1  58/2  0181/0  

  15  6/1  000/0  (E) تالش 

  هاي محقق يافته: مأخذ

  1بررسي تعادل در حاالت مختلف. 3 

در اين قسمت به تبيين چگونگي تعيين  ،برداري با عنايت به توابع رشد بيولوژيك و بهره

ابتدا بايد روشن گردد كه منظور از ايستا، . شودمقادير بهينه تعادلي در شرايط ايستا پرداخته مي

با اين . گردددر نظر نگرفتن نرخ تنزيل است و يا به عبارت ديگر مقدار آن صفر تعيين مي

و مقادير بهينه تعادلي دريك نقطه  دگرد منظور نميفرض، عمالً متغير زمان در اين بررسي 

برداري از طريق  تعيين مقادير تعادلي، يعني مقابله توابع رشد و بهره. افتد خاص از زمان اتفاق مي

  :يعني ؛)3و  2جدولهاي (افزار مطلب صورت گرفت  نرم

  

)2/1()795155285(103750

)2/1()795155285(103750)9.156.1

6.2934.01.020002.0(

∧×−×−−

∧×−×+−′×+×

=−=−×+∧×−

e

eex

xxsolve

  

بعد،  در مرحله. آمدو بر اين اساس مقدار موجودي سرپا بر اساس متغير تالش به دست 

و به اين ترتيب رابطه  شد  برداري قرار دادهدر تابع بهرهمقدار موجودي به دست آمده 

آنگاه رابطه اخير در قيمت محصوالت چوبي . برداري براساس متغير تالش شكل گرفت بهره

 هاي چوبي متوسط قيمت فراورده. ضرب گرديد تا از اين طريق مقدار درآمد كل به دست آيد

برداري شركت شفارود و برخي كارشناسان ديگر شركت  به دنبال رايزني با مديريت بهره
                                                             

  .استفاده شده است 1/7 ويرايشدر اين بخش، از نرم افزار مطلب . 1
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با تعيين درآمد كل برحسب متغير تالش، اين مقدار . مذكور، هشتصد هزار ريال منظور گرديد

مقابله داده شد ) كه در دفترچه تجديدنظر سري شانزده شفارود موجود بود(با مقدار هزينه كل 

گفتني است چون محاسبات مقادير مشخص . رتيب مقدار تالش تعادلي به دست آمدت و به اين

برداري مستلزم عمليات پيشگفته است، مقادير مورد اشاره در  بهينه موجودي، تالش و بهره

  . آيد مراحل اوليه به صورت جمله به دست مي

98.584)7526126400

12720000)2/1()795155285(128000005034880000(

=

=×+∧×−×+−

ans

eesolve  

دوره دهساله دارد، مقدار هر سال  اشاره به يك) 98/584(چون مقدار به دست آمده 

با قرار دادن مقدار تالش در رابطه موجودي، مقدار . در محاسبات منظور گرديد) 5/58(آن 

  :؛ يعني)x=- 8/45(موجودي تعادلي به دست آمد 

)2/1()5.58795155285(103750 ∧×−+−=X 

در محاسبات صورت گرفته در اين بررسي از دو مقدار تعادلي به دست آمده، مقدار 

تعادلي اول براي موجودي انتخاب شده است، چرا كه عالوه بر حمايت تئوريك قوي براي 

موجودي تعادلي اول، در صورت استفاده از مقدار دوم به دليل پيدايش عدد مختلط، نه تنها 

  . گردد محاسبات نيز با اشكال همراه مي ها بلكه ادامه تفسير داده

برداري برداري، مقدار بهره سرانجام با قرار دادن مقادير موجودي و تالش در رابطه بهره

  : ؛ يعني)H=- 3/86(آيد  به دست مي

9.156.16.293 ++−= xH  

پردازد كه استفاده از جنگل  فرايندي كه تا به اينجا تشريح گرديد به بررسي شرايطي مي

طور كه  همان. گونه محدوديتي براي استفاده از آن وجود ندارد راي همگان آزاد است و هيچب

برداري  دهد وضعيت اخير منجر به از بين رفتن موجودي و بهرهاعداد به دست آمده نشان مي

تواند مقبول باشد و در  گردد و در نتيجه چنين تالشي نميغيراصولي از منابع طبيعي مي

برداران و از آن مهمتر تخريب منابع طبيعي و در نهايت  تضعيف وضعيت بهرهدرازمدت سبب 
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ارقام منفي باالي به دست آمده براي متغيرهاي . گردد باعث تحقق نيافتن توسعه پايدار مي

برداري و رقم پايين موجودي اشاره به اين حقيقت دارد كه چنين واقعيتي در فعاليت و بهره

برداري نيست و عدم تحقق آن بهتر از گروههاي دخيل در بهره صورت تحقق به نفع هيچ يك

برداري  مورد بهره - موجودي سرپاي جنگل - است، چرا كه با انجام آن حجم عظيمي از منابع

برداري از منابع موجودي سرپاي گردد كه بهرهاينك حالتي بحث مي. گيرد افراطي قرار مي

ر اينجا از طريق برابري دريافتي نهايي و هزينه حالت اخير د. جنگل به شكل كنترل شده باشد

در بررسي انحصاري يا كنترل شده كليه عمليات پيشگفته در  .گيرد نهايي مورد تحليل قرار مي

گردد و صرفاً در شروع است كه باره تعيين مقادير تعادلي در شرايط دسترسي آزاد تكرار مي

. كل، دريافتي نهايي و هزينه نهايي به دست آيدبايست با استفاده از مشتق درآمدكل و هزينهمي

ساير عمليات . آيدآنگاه با تقابل اين دو، مقدار تعادلي تالش در حالت انحصاري به دست مي

  : برداري مانند قبل است جهت تعيين مقادير موجودي و بهره

يابد؛ يعني از  رود در حالت انحصاري مقدار تالش كاهش ميهمان طور كه انتظار مي  

به عبارت ديگر زمان . رسد روز مي -55روز در حالت رقابتي به مقدار مطلق  5/58مقدار 

ش چشمگيري برداري در مقايسه با حالت دسترسي آزاد كاه فعاليتهاي ساالنه جهت بهره

در نتيجه كاهش فعاليت، افزايش در مقدار موجودي سرپا كه با فعاليت رابطه عكس . يابد مي

 711به  - 8/451افتد و مقدار قدر مطلق آن در مقايسه با حالت دسترسي آزاد از دارد، اتفاق مي

برداري نيز كاهش  در چنين وضعيتي انتظار اين است كه مقدار بهره. رسد مترمكعب مي

  .شمگيري يابدچ

  

 جمعبندي و پيشنهاد

حوزه شفارود مورد مطالعه قرار گرفت و با بررسي پارسلهاي  16در مقاله حاضر سري 

گانه اين سري و تعيين دقيق رويش حجمي ساالنه آنها و نيز استفاده از مدل رگرسيون ساده  32

5. 30711 55

6953351271/3819371250167  

61070012720000)2/1()795155285 (5088000000(

−==−=

−=

=+−∧×−− 

HX E

ans

esolve 0 )
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خمين تابع ت. و چندمتغيره، امكان تخمين تابع رشد بيولوژيك سري مذكور فراهم شد

برداري امكان بررسي بهينه  برداري نيز صورت پذيرفت و با تقاطع تابع رشد و تابع بهره بهره

نتايج اين بررسي رشد . هاي رقابتي و انحصار فراهم آمد تعادلي در شرايط ايستا در ساختار

برداري دهد و در عين حال بهره مترمكعب در هكتار را براي سري مذكور نشان مي 9/9متوسط 

برداري و  به شكل كنترل شده يا انحصاري را با توجه به مقادير موجودي سرپا، ميزان بهره

با توجه به روش به . داندبرداري، مناسبترين شكل اداره جنگل مي فعاليت منطقي در جهت بهره

  :گردد كار رفته در اين تحقيق و نتايج آن پيشنهادهاي زير ارائه مي

و ميزان  هاي تجاري جنگل موجودي گونهيا محاسبه  برداري، نه بهرهتقويم بهيتنظيم . 1

  شده در اين مقالهياد برداري در هريك از طرحهاي جنگلداري به شيوه  فعاليت الزم براي بهره

بر براي تعيين رويش جنگل و استفاده از شيوه استقرايي به جاي روشهاي بسيار هزينه. 2

وني مقدار رويش جنگل حتي براي ابعاد كوچكتر جنگل و همچنين استفاده از مدلهاي رگرسي

   در حد قطعه

بررسي آثار انواع مالكيتهاي اعمال شده دولتي و خصوصي از جهت مقدار . 3

با استفاده از روش  و لزوم بازنگري در آنهاها  درآمدها و هزينه موجودي سر پا، ،برداري بهره

  .داردسازمان جنگلها و مراتع اي در بهبود وكارايي مديريت  اين مسئله نقش ارزنده. ايستا
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