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  های چوبی جنگلی در وردهآبررسی تولید انواع فر
  )73-83( ساله 10استان مازندران طی دوره  

  
  امیر هومن حمصی

  )تهران(دانشیار گروه مهندسی صنایع چوب و کاغذ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی
  سعید امیری

  انشگاه تهراندکاغذ،  گروه صنایع چوب وبازنشسته  دانشیار
  کریم حمدی

 )تهران(استادیار گروه مدیریت بازرگانی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی

  پور کاسمانی جعفر ابراهیم
 مربی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ واحد  سواد کوه دانشگاه آزاد اسالمی

 
 

  چکیده
 نتایج حاکی از آن.  ساله مورد بررسی قرار گرفته است10ره طی یک دومازندران های استان  برداشت چوب از جنگلدر این مطالعه، 

داری بین تولیدات حوزه اداره   اختالف معنی،ها های الواری و ذغال در مورد بقیه فرآورده به غیر از تولیدات تراورس، چوبکه،  تاس
ار بودن دالیل عمده ای دارد؛ میزان این معنی د. شود کل منابع طبیعی ساری با حوزه اداره کل منابع طبیعی نوشهر مشاهده می

 قابل استحصال و حجم درختان نشانه گذاری شده تاثیر زیادی در میزان بهره برداری دارد به عنوان مثال از کل های جنگل
 هکتار 381795از این مقدار حدود .  هکتار تجاری و صنعتی و قابل استحصال هستند541795 استان مازندران حدود های جنگل

در حوزه نوشهر قرار گرفته اند که در نتیجه باعث شده است )  درصد5/29( هکتار160000در حوزه ساری و حدود )  درصد5/70(
ها و شرایط  نوع جنگل. های جنگلی در حوزه ساری به مراتب بیشتر از حوزه نوشهر باشد میزان بهره برداری و تولید انواع فرآورده

 این منطقه از نوع های جنگلبرداری دارد در حوزه نوشهر به دلیل اینکه بیشتر  در میزان بهرهتوپوگرافی منطقه نیز تاثیر زیادی 
دهد و نیز به دلیل اینکه بیشتر درختان  برداری را به مجریان نمی حفاظتی هستند و اداره کل منابع طبیعی این منطقه اجازۀ بهره

های جنگلی به  کند، تولید انواع فرآورده برداری را مشکل می و شرایط بهرهاند  قابل استحصال در ارتفاعات با شیب زیاد قرار گرفته
  .یابد میزان قابل توجهی کاهش می

  
  مازندران، گرده بینه، الواری، تراورس، تیری و تونلی، کاتین، هیزم، ذغال: های کلیدی واژه
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 قدمهم
های مختلف فناوری  و به منظور حصول خودکفایی در زمینهگذاری اقتصادی کشورها بر مبنای تامین نیازهای رو به رشد آن  سیاست

در . برای نیل به این هدف، برآورد حتی االمکان دقیق نیازها و برنامه ریزی به منظور تامین آنها ضروری است. و صنعتی استوار است
 اولیه چوبی در ایران از اهمیت این میان، مسائل اقتصادی مربوط به صنایع چوب و کاغذ در کشور، به خصوص به دلیل کمبود مواد

در این تحقیق وضعیت استان مازندران به عنوان یکی از مناطق مهم تامین مواد اولیه از نظر تولید چوب . ویژه ای برخوردار می باشد
 این بخش از ریزی صحیح برای توسعه های موجود در راستای انجام برنامه مورد بررسی قرار گرفته تا بتوان با تجزیه و تحلیل داده

 .صنایع، کوشش نمود
 صنعتی و های جنگلمحیطی، در بعد ملی به عنوان یکی از مهمترین مناطق دارای   استان مازندران با ویژگی ممتاز زیستهای جنگل

ده ریزیهای کالن کشور به عنوان یکی از قطبهای مهم تولید چوب در نظر گرفته ش دهی است که در برنامه تجارتی با قابلیت چوب
اند که مسئولیت بهره برداری از   اداره کل در استان مازندران واقع شده2 شمال، های جنگل اداره کل منابع طبیعی 4از . است

ساری از گلوگاه بهشهر تا رویان نور و حوزه استحفاظی   استان را برعهده دارند، حوزه استحفاظی اداره کل منابع طبیعیهای جنگل
برداری صورت   استان به دو روش سنتی و صنعتی بهرههای جنگلاز . باشد وشهر از رویان نور تا رامسر میاداره کل منابع طبیعی ن

بهره برداری از این جنگلها در . گیرد که در روش سنتی میزان خسارت وارده به گرده بینه و درختان سرپای مجاور زیاد است می
لتی، شرکتهای تعاونی و بخش خصوصی در دو حوزه اداره کل منابع  توسط ادارات کل، شرکتهای دوداری جنگلقالب طرحهای 

طبیعی منطقه ساری و منطقه نوشهر صورت می گیرد و این شرکتها با استفاده از ماشین آالت و امکانات خود، در حد توان به بهره 
گرده بینه، چوبهای الواری، تراورس، چوبهای شوند شامل  برداران تولید می هایی که توسط بهره فرآورده. پردازند برداری از جنگلها می

  .باشند تیری و تونلی، کاتین، هیزم و ذغال می
، در اقتصاد ملی و آینده جنگل از نظر استمرار تولید و داری جنگلبرداری به عنوان مهم ترین حلقه فعالیت در علم  بدون شک، بهره

های جنگلی قابل استحصال، با توجه به برنامه ریزی  برداری اصولی از تودهبهره . تامین نیاز مواد اولیه چوبی کشور نقش اساسی دارد
، و از طریق قطع درختان )داری جنگلهای  در قالب طرح(زمانی و مکانی برداشت و لحاظ نمودن وضعیت تجدید حیات جنگل 

، شرایط استقرار تجدید حیات و )یکیتولید مکان(برداری  اجرای صحیح و به موقع عملیات بهره. پذیرد گذاری شده صورت می نشانه
را فراهم نموده و توسعه پایدار جنگل و تولید چوب را به ) داری جنگلبرداری و  یعنی فصل مشترک بهره(استمرار تولید بیولوژیکی 

 641000 هکتار در استان مازندران واقع شده است که از این مقدار حدود964000 ایران حدود های جنگلاز کل ). 8(همراه دارد
 هکتار تجاری 381795 منطقه ساری حدود های جنگلاز .  هکتار در حوزه نوشهر قرار دارند323000هکتار در حوزه ساری و حدود 

 هکتار تجاری و صنعتی 160000 حوزه نوشهر حدود های جنگلو صنعتی و قابل استحصال و بقیه حفاظتی و احیایی هستند ولی از 
  ).1(ندو بقیه حفاظتی و احیایی هست

تاکنون بررسیهای مختلفی در مورد بازارهای بعضی از استانهای کشور در قالب پایان نامه های  کارشناسی ارشد انجام گرفته که 
مطالعه مشخصی در مورد تولید چوب طی . البته عمدتا موضوعات مربوط به بازار چوب و کارخانه های این استانها را شامل می گردد

  .نگرفته است  صورت ) 1373- 1383( ساله 10دوره 
در این تحقیق . خیرودکنار پرداخت  خانه جنگل گونه راش بخش نم  چوب   تولید  جداول به تهیه) 1371( ح  حسین پور نجارکالیی،

خانه خیرودکنار مورد بررسی قرار  برداری فقط در بخش نم ، جنگل شناسی و بهرهداری جنگلسابقه و چگونگی اعمال مربوط به 
  ).  4(های چوبی معمول در جنگل نیز مورد بررسی قرار گرفته است  همچنین انواع فرآورده. ته استگرف

های  بندی آنها، تولید فرآورده ها و تقسیم های جنگلی و وضعیت جنگل به مطالعه تولید و بازاریابی فرآورده) 1380(پرهیزگار، الف 
  ).3( آنها پرداخته استهای مبادله تولیدات جنگلی و بازاریابی جنگلی، روش
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 239 ) 73-83( ساله   10استان مازندران طی دوره             های چوبی جنگلی در            بررسی تولید انواع فرآورده            

این مطالعه به بررسی عوامل . به بررسی بازار چوب و فرآورده های چوبی استان مازندران پرداخت) 1375- 1377(غالمی، ج 
همچنین به . تأثیرگذار در جهت افزایش قیمت و وضعیت تولید واحدهای صنایع چوب و مقدار صادرات و واردات پرداخته است

  ).11(یع چوبی و سلولزی استان و دورنمای صنعت چوب در این استان اشاره شده استمشکالت واحدهای صنا
در این مطالعه وضعیت کارخانجات . به بررسی بازار چوب و فرآورده های چوبی استان سمنان پرداخت) 1376(رستم زاده، ش 

- 1373لزی استان سمنان طی سالهای گذاری انجام شده در صنایع چوب و سلو صنایع چوب و سلولزی استان سمنان و سرمایه
  ).5( مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده چگونگی تأمین، خرید و فروش و واردات چوب به این استان تعیین گردند1362

این مطالعه به بررسی عوامل تامین چوب . به بررسی بازار چوب و فرآورده های چوبی استان خراسان پرداخت) 1375(وفائی، غ 
رضه و تقاضا چوب و فرآورده های چوبی در سطح استان و مقدار صادرات و واردات و وضعیت تولید واحدهای صنایع چوب استان و ع

همچنین به مشکالت واحدهای صنایع چوبی و سلولزی استان و سیاستهای آینده در مورد برطرف کردن . استان پرداخته است
  ).12(اشاره کرده استمشکالت بازار چوب و فرآورده های چوبی استان نیز 

  
  مبانی نظری

تولید بیولوژیکی  .چوب می باشد) تکنیکی(به طور کلی، اصطالح تولید چوب، شامل دو پدیده تولید بیولوژیکی و تولید مکانیکی 
به  .به این معنی که در هر سال، درختان در جنگل به چه مقدار رشد و نمو می کنند. همان رویش کلی درختان در جنگل می باشد

در این مطالعه، عمدتا ). 1( متر مکعب در هکتار است3 تا 5/2 تجارتی استان مازندران حدود های جنگلعنوان نمونه، رویش سالیانه 
تولید مکانیکی مقدار تولیدی است که برای مصارف مختلف چوب به بازار . نقش تولید مکانیکی مورد بررسی و توجه قرار گرفته است

 که جنگلها ملی شدند 1342برداری از جنگلها از سال  بهره). 2(ن بهره برداری و قطع چوب بیان می گرددعرضه شده و تحت عنوا
 که به داری جنگلو بهره برداری و قطع جنگلها باید حتماً طبق طرح های  به عهده سازمان جنگلها و مراتع کشور گذاشته شد

  ).6(گیرد انجام ،تصویب سازمان جنگلها و مراتع کشور رسیده باشد
دیگری  و) شناسی جنگل(گذاری  بخش نشانه :، در دو حوزه مختلف قابل بررسی است که عبارتند ازداری جنگلاجرای درست طرح 
در کشورهای صنعتی و پیشرفته اروپایی و آمریکایی، هزینه های بکار رفته در بخش مهندسی  ).مهندسی جنگل(بخش بهره برداری 

طبق آمار رسمی و بر اساس بررسی بیش از ده هزار اسناد حسابداری . ی اجرایی را شامل می شود هزینه ها50%جنگل بیش از 
 درصد 66 تا 60در حدود جاده سازی  بوده که به همراه  بیشترین رقم هزینه مربوط به بهره برداری، در ایرانداری جنگلهای  طرح

  ). 8( های اجرایی را به خود اختصاص داده است کل هزینه
  
  :واع فرآورده های تولیدیان

  :باشد قرار زیر میه کنند ب های جنگلی که مجریان تولید می انواع فرآورده
گرده بینه قسمتی از تنه یا شاخه درخت است که از برش عرضی حاصل شده، تقریباً استوانه ای شکل بوده، که طول آن : گرده بینه

ترین تولیدات جنگل، گرده بینه بوده  یکی از مهمترین و اصلی). 10(ر کمتر باشد سانتیمت30 متر کمتر و قطر میانه آن از 2نباید از 
تولید گرده بینه و تنه به عنوان ماده اولیه صنایع چوب کشور از اهمیت . شود برداری صنعتی، شناخته می عنوان شاخص بهرهه که ب

های مربوطه  های چوبی و تامین مواد اولیه کارخانه آوردهتولید گرده بینه برای جلوگیری از واردات چوب و فر. خاصی برخوردار است
  .ضروری است

 14 ±2 سانتی متر و ضخامتشان 32 ±2 متر، پهنای آنها 80/2ای هستند که طول آنها  های بریده شده چوب: چوبهای الواری
های تند بوده  ال کشور در بعضی مناطق سخت و دارای شیب شمهای جنگلنظر به اینکه شرایط توپوگرافی ). 10(باشد سانتیمتر می

باشد، حجم قابل توجهی از  سازد و از طرفی حمل به طریق هوایی و کابل بسیار محدود می که احداث جاده را با مشکل مواجه می
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 چوب، افزایش و ضایعات تبدیل در داخل عرصه به همراه خود کاهش کیفیت. گردند ها در داخل عرصه و در پای کنده تبدیل می تنه
  .های چوب را بدنبال خواهد داشت و همچنین افزایش هزینه و زمان تولید و افزایش آفات و بیماری

 15 ±1 سانتیمتر و ضخامت آنها 25 ±2 متر ، پهنای آنها 60/2 به چوبهای بریده شده ای گفته می شود که طول آنها :تراورس
در درجه اول از گونه راش و سپس ممرز و بلوط تهیه شده و معموالً درختانیکه قطر آنها قابلیت تولید الوار را ). 10(سانتیمتر باشد

باشد و  تراورس یکی از مصالح عمده مورد نیاز شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران می. گردند ندارند، ضرورتاً به تراورس تبدیل می
های  بینه البته بخش زیادی از تراورس با خرید گرده(کنند   با راه آهن اقدام به تولید این فرآورده میها با عقد قرارداد مجریان طرح

  ).گردند تولیدی و تبدیل تهیه می
  . شامل گرده کاتین و الرده کاتین است:کاتین

 متر 28 تا 12 متر و قطر آن از 3 تا 5/1های درختان را گویند که طول آن از  های گرد تهیه شده از تنه یا شاخه به چوب :گرده کاتین
  .باشد

و یا ) الشه کاتین(برداری که از باقیمانده قطعات درخت با مقاطع نیم دایره  به مقطوعات به دست آمده از عملیات بهره: الرده کاتین
  ).10( متر کمتر نباشد5/1گفته می شود که  طول آن از ) سه سو(ربع دایره 

کاتین و  و الرده و قبل از تهیه هیزم، گرده) های الواری و تراورس  چوب،گرده بینه(های اصلی  وردهپس از تولید و استحصال فرآ
مصارف عمده کاتین . شود که در ایجاد اشتغال در جنگل و کارگاهها شایان توجه است میتولید الشه به عنوان کاالهای نیمه صنعتی 

  . های تولید تخته خرده چوب می باشد  عنوان بخشی از مواد اولیه کارخانهسازی و همچنین به ، پالت سازی های جعبه در کارگاه
ها استفاده  های گردی هستند که در معادن به منظور استحکام و جلوگیری از ریزش سقف و دیواره  چوب:چوبهای تیری و تونلی

خاصی در معادن دارند، از قبیل ستون، رام کدام مورد مصرف  باشند که هر ای می های معادن دارای اسامی ویژه چوب). 10(شوند می
زاد، همه ساله حجم  های تبدیلی شاخه های جنگلی و طرح ، کالهک و غیره در راستای استفاده بهینه از درختان کم قطر در عرصه

اربرد دارد و از یابد که در معادن و برای تولید تیرهای برق ک ها به تولید این فرآورده اختصاص می قابل توجهی توسط مجریان طرح
  .کند خروج مقدار زیادی ارز جلوگیری می

داری که امکان تهیه هیچگونه فرآورده از آن نباشد،  برداری و جنگل  به هرنوع قطعات و مازاد مقطوعات حاصل از عملیات بهره:هیزم
ده چوب از جمله فیبر، نئوپان، عمده ترین مصرف صنعتی این فرآورده در کارخانه های مصرف کننده خر). 10(شود  هیزم گفته می

جهت شفاف نمودن موضوع، الزم به توضیح . خمیر کاغذ و کاغذسازی بوده و در گردش کار این بخش از صنایع نقش اساسی دارد
است که استقرار واحدهای بزرگ کاغذسازی در ساری تاثیرات ملموسی در تولید و جذب این فرآورده داشته و بر عکس در حوزه 

  .علت عدم استقرار این نوع صنایع تولید هیزم از درصد کمتری برخوردار بوده استنوشهر، ب
بنابر دالیلی از جمله نبود چیپرهای . های تقلیلی بهره برداری می باشد  تولید ذغال با ارزش افزوده کم در مجموع از برنامه:ذغال

 می نماید برای رفع نیاز عامه مردم بویژه در مناطق داری شرایط ایجاب سیار و عدم رعایت شرایط فنی بهره برداری و جنگل
  ).6(گیری انجام پذیرد سردسیر و طبقات کم درآمد، به میزان محدود ذغال

  
  روش کار

ها و  در این مطالعه ضمن مراجعه حضوری و انجام مصاحبه با دست اندرکاران، از گزارشات فنی، اقتصادی و نشریات سازمان جنگل
  :طور کلی شامل موارد زیر می گردده بهره گرفته شده و بذیربط های  سازمانسایر و مراتع و آبخیزداری 

  با صاحبنظران  و دست اندرکاران اداره کل منابع طبیعی منطقه ساری و منطقه نوشهر مصاحبه  −
 و گفتگو با بهره برداران جنگلها صاحبه م −
ر فنی صنایع چوب سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری مستقر دفتر بهره برداری و دفتو کارشناسان گفتگو با دست اندرکاران  −

 در چالوس 
مراجعه به مقاالت و گزارشهای مربوط به دفتر بهره برداری و دفتر فنی صنایع چوب سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری  −

 مستقر در چالوس 
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 مراجعه به پایان نامه ها و مقاالت منتشره −
 – t از آزمون آماری ، بسته به مورددو اداره کل منابع طبیعی نوشهر و ساریهای جنگلی  فرآوردهلید توحجم برای مقایسه همچنین 
  .داری استفاده شده است معنی% 5در سطح  مستقلاستودنت 

  
  نتایج

  ):به طور کل(های جنگلی  تولید فرآورده
یابد ولی بعد   افزایش می1374 ابتدا درسال د مطالعه، طی دوره مورهای جنگلی درحوزه اداره کل منابع طبیعی نوشهر تولید فرآورده
بیشترین میزان . باشد شود که این روند نزولی از اهداف سازمان جنگلها و مراتع می  دارای یک روند نزولی می1378از آن تا سال 
 با 1380ید را در سال  مترمکعب و کمترین میزان تول288071 با 1374های جنگلی را در حوزه نوشهر در سال  تولید فرآورده

 درصد داشته 46/44 کاهشی درحدود 1383 تا 1373های جنگلی درحوزه نوشهر از سال  تولید فرآورده.  متر مکعب داریم132205
در حوزه اداره کل .  استان استهای جنگلکه این امر در راستای اقدامات سازمان جنگلها و مراتع در زمینه کاهش برداشت چوب از 

. )1نمودار  (های جنگلی هستیم عی ساری، در برخی سالها شاهد کاهش تولید و برخی سالها شاهد افزایش تولید فرآوردهمنابع طبی
 مترمکعب و کمترین میزان تولید را در سال 762696 با 1373های جنگلی را در حوزه ساری در سال  بیشترین میزان تولید فرآورده

های جنگل در حوزه اداره کل منابع طبیعی ساری از اولین سال مطالعه تا آخرین  د فرآوردهتولی.  متر مکعب داریم442338 با 1383
نکته مهمی که شایان ذکر  . که بسیار نزدیک به روند کاهش تولید در حوزه نوشهر است درصدی داشته است42سال مطالعه کاهش 

 هدف عمده سازمان جنگلها و مراتع یعنی کاهش تولید است، عدم پیروی کامل دو حوزه اداره کل منابع طبیعی ساری ونوشهر از
برداری و صنایع چوب بین  های این جدول از گزارش عملکرد و فعالیتهای دفتر بهره داده. )1جدول  (های جنگلی است فرآورده

ت حاکی از آنستکه استودن tآزمون نتایج  ).سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور( استخراج شده است 1383 تا 1373سالهای 
داری  معنیدر دو حوزه اداره کل منابع طبیعی منطقه ساری و منطقه نوشهر در سطح ) تولید کل(بین تولیدات فرآورده های جنگلی 

 .از نظر آماری اختالف وجود دارد درصد، 1
 

  
   ساریهای جنگلی در دو حوزه اداره کل منابع طبیعی نوشهر و  مقایسه تولیدات فرآورده-1نمودار 
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   دوره مطالعههای مختلف جنگل در استان مازندران به تفکیک طی  مقدار تولید فرآورده-1جدول 
  تراورس  الوار  گرده بینه تولید کل
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  43/9  41/39  25600  64/16  22/52  45181  09/11  04/14  30117  25/26  271451  نوشهر
  1373  28/3  59/60  24998  42/5  78/47  41341  17/24  96/85  184368  75/73  762696  ساری

  89/4  100  50598  37/8  100  86522  74/20  100  214485  100  1034147  مجموع
  99/7  24/14  23022  83/12  34/57  36979  53/11  45/16  33121  20/31  288071  نوشهر
  1374  79/2  76/85  17723  33/4  66/42  27507  47/26  55/83  168178  80/68  635320  ساری

  41/4  100  40745  98/6  100  64486  80/21  100  201299  100  923391  مجموع
  25/9  28/33  24287  57/14  22/64  38237  66/10  44/13  27982  08/30  262518  نوشهر
  1375  19/2  72/66  13361  49/3  78/35  21303  52/29  56/86  180153  92/69  610226  ساری

  31/4  100  37648  82/6  100  59540  85/23  100  208135  100  872744  مجموع
  64/9  45/16  20882  28/14  54/50  30930  34/4  05/4  9397  74/22  216649  نوشهر
  1376  31/2  55/83  17012  11/4  46/49  30273  21/30  95/95  222376  26/77  736013  ساری

  98/3  100  37894  42/6  100  61203  33/24  100  231773  100  952662  مجموع
  26/10  09/5  19850  94/13  75/48  26988  02/8  98/7  15517  14/23  193537  نوشهر
  1377  99/2  91/94  19203  41/4  25/51  28374  85/27  02/92  179011  86/76  642864  ساری

  67/4  100  39053  62/6  100  55362  26/23  100  194528  100  836401  مجموع
  06/8  89/30  13794  69/11  47/52  20000  23/11  33/10  19215  76/23  171102  نوشهر
  1378  78/1  11/69  9798  3/3  53/47  18118  39/30  67/89  166882  24/76  549093  ساری

  28/3  100  23592  29/5  100  38118  84/25  100  186097  100  720195  مجموع
  91/5  50/0  10354  67/10  95/48  18674  95/14  8/13  26166  57/25  175049  نوشهر
  1379  71/1  50/99  8738  82/3  05/51  19477  08/32  2/86  163483  43/74  509610  ساری

  79/2  100  19092  57/5  100  38151  7/27  100  189649  100  684659  مجموع
  51/5  46/52  8387  72/10  5/51  14166  86/17  7/11  23618  28/19  132205  نوشهر
  1380  92/0  54/47  7600  41/2  5/48  13341  19/32  3/88  178189  72/80  553539  ساری

  94/1  100  15987  01/4  100  27507  43/29  100  201807  100  685744  مجموع
  1381  51/5  11/63  8308  1/11  61/58  16720  15/16  41/11  24340  19/22  150680  نوشهر
  92/0  89/36  4856  24/2  39/41  11807  79/35  59/88  189074  81/77  528242  ساری
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  تراورس  الوار  گرده بینه تولید کل
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  94/1  100  13164  2/4  100  28527  43/31  100  213414  100  678922  مجموع
  24/7  36/66  10652  06/12  45/60  17732  95/17  29/12  26400  92/21  147072  نوشهر
  1382  03/1  64/33  5399  21/2  55/39  11601  97/35  71/87  188414  08/78  523773  ساری

  39/2  100  16051  37/4  100  29333  02/32  100  214814  100  670845  مجموع
  79/6  92/71  10241  27/12  36/70  18497  49/22  76/16  33914  42/25  150774  نوشهر
  1383  9/0  08/28  3998  76/1  64/29  7792  08/38  24/83  168450  58/74  442338  ساری

  4/2  100  14239  43/4  100  26289  12/34  100  202364  100  593112  مجموع
 
  

  ذغال  هیزم  کاتین  تیری و تونلی
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  54/26  31/49  72048  3/17  13/12  46970  8/18  41/39  51053  18/0  41/39  482  نوشهر
  1373  71/9  69/50  74058  6/44  87/87  340126  73/12  59/60  97064  097/0  59/60  741  ساری

  13/14  100  146106  43/37  100  387096  32/14  100  148117  12/0  100  1223  مجموع
  66/28  57/62  82572  26/18  45/15  52619  7/20  24/14  59628  045/0  24/14  130  نوشهر
  1374  77/7  43/37  49398  31/45  55/84  287889  2/13  76/85  83842  12/0  76/85  783  ساری

  29/14  100  131970  87/36  100  340508  54/15  100  143470  1/0  100  913  مجموع
  7/20  33/56  54360  43/20  09/16  53625  23/24  28/33  63633  15/0  28/33  394  نوشهر
  1375  9/6  67/43  42144  84/45  91/83  279725  92/11  72/66  72750  13/0  72/66  790  ساری

  06/11  100  96504  20/38  100  333350  63/15  100  136383  14/0  100  1184  مجموع
  05/31  94/59  67266  57/15  51/9  33745  02/25  45/16  54216  1/0  45/16  212  نوشهر
  1376  11/6  06/40  44952  64/43  49/90  321222  46/13  55/83  99101  15/0  55/83  1077  ساری

  78/11  100  112218  26/37  100  354967  09/16  100  153317  14/0  100  1289  مجموع
  1377  54/22  90/53  43626  19/21  29/13  41021  02/24  09/5  46492  02/0  09/5  43  نوشهر
  8/5  10/46  37314  63/41  71/86  267628  19/17  91/94  110532  12/0  91/94  802  ساری
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  ذغال  هیزم  کاتین  تیری و تونلی
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  68/9  100  80940  9/36  100  308649  77/18  100  157024  1/0  100  845  مجموع
  64/17  87/49  30180  26/22  89/14  38092  9/28  89/30  49442  22/0  89/30  379  نوشهر
  1378  52/5  13/50  30336  64/39  11/85  217684  2/19  11/69  105427  15/0  11/69  848  ساری

  4/8  100  60516  51/35  100  255776  5/21  100  154869  17/0  100  1227  مجموع
  23/10  24/89  17916  01/31  32/19  54274  22/27  50/0  47650  0086/0  50/0  15  نوشهر
  1379  42/0  76/10  2160  46/44  68/80  226590  91/16  5/99  86183  58/0  50/99  2979  ساری

  93/2  100  20076  02/41  100  280864  54/19  100  133833  44/0  100  2994  مجموع
  16/7  90/91  9468  41/33  21/15  44172  44/24  34/27  32317  06/0  85/4  77  نوشهر
  1380  15/0  10/8  834  47/44  79/84  246191  51/15  66/72  85872  27/0  15/95  1512  ساری

  5/1  100  10302  34/42  100  290363  23/17  100  118189  23/0  100  1589  مجموع
  51/5  37/83  8304  63/36  93/20  55190  53/24  06/25  36960  57/0  04/32  858  نوشهر
  1381  31/0  63/16  1656  47/39  07/79  208504  92/20  94/74  110525  34/0  96/67  1820  ساری

  47/1  100  9960  84/38  100  263694  72/21  100  147485  39/0  100  2678  مجموع
  06/4  100  5970  98/30  95/18  45558  89/25  87/23  38080  82/1  94/55  2680  نوشهر
  1382  0  0  0  19/37  05/81  194812  18/23  13/76  121436  4/0  06/44  2111  ساری

  89/0  100  5970  83/35  100  240370  78/23  100  159516  7/0  100  4791  مجموع
  1/2  71/87  3168  16/30  71/23  45475  31/25  14/25  38164  87/0  37/43  1315  نوشهر
  1383  1/0  29/12  444  07/33  29/76  146306  69/25  86/74  113631  39/0  63/56  1717  ساری

  61/0  100  3612  33/32  100  191781  59/25  100  151795  51/0  100  3032  مجموع
  

  تولید گرده بینه
نشان دهنده مکانیزه باشد، و هرچه تولید این فرآورده بیشتر شده تولید گرده بینه به عنوان شاخص بهره برداری مکانیزه شناخته 

 به 1373 متر مکعب درسال 30117 تولید گرده بینه از ،درحوزه اداره کل منابع طبیعی نوشهر. برداری است بودن سیستم بهره
تولید گرده بینه .  درصد بوده است61/12 سال فقط درحدود 10 رسیده است که افزایش آن دراین 1383 مترمکعب درسال 33914

. آن هستیم شاهد کاهش 1376سال  بعد تا  افزایش یافته و1374 سال با نوساناتی همراه بوده بطوریکه درسال 10دراین حوزه طی 
بیشترین میزان تولید . گیرد بینه روند صعودی به خود می تولید گرده1383تا  1381 و از سال 1379 تا سال 1377از سال 
 متر 9397 با 1376 مترمکعب و کمترین میزان تولید را در سال 33914 با 1383های جنگلی را در حوزه نوشهر در سال  فرآورده

که  طوریه گرده بینه با نوسان همراه بوده ب تولید ،مانند حوزه نوشهرهدرحوزه اداره کل منابع طبیعی ساری نیز . مکعب داریم
 مترمکعب و کمترین میزان تولید را در سال 222376 با 1376های جنگلی را در حوزه ساری در سال  بیشترین میزان تولید فرآورده
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 به 1373سال  مترمکعب در184368درحوزه اداره کل منابع طبیعی ساری تولید گرده بینه از .  متر مکعب داریم163483 با 1379
 tبا توجه به نتیجه آزمون ). 2نمودار.( درصد داشته است63/8 رسیده، که کاهشی معادل 1383 متر مکعب درسال 168450

توان نتیجه گرفت که بین تولیدات گرده بینه در دو حوزه اداره کل منابع طبیعی منطقه ساری و منطقه نوشهر در سطح  می
 ختالف وجود دارداز نظر آماری ا درصد 1داری  معنی

 

 
   مقایسه تولید گرده بینه در دو حوزه اداره کل منابع طبیعی نوشهر و ساری-2نمودار 

  
  تولید چوبهای الواری

از .  کاهش و درسال بعد دوباره افزایش یافته است1374ابتدا درسال نوشهر تولید چوبهای الواری در حوزه اداره کل منابع طبیعی 
 1381اهد کاهش تولید چوبهای الواری درحوزه اداره کل منابع طبیعی نوشهر هستیم ولی دوباره از سال  ما ش1380 تا 1376سال 

 مترمکعب درسال 18497 به 1373 مترمکعب درسال 45181تولید چوبهای الواری از . تولید چوبهای الواری افزایش پیدا کرده است
بیشترین میزان تولید فرآورده های جنگلی را در حوزه نوشهر . ت درصد بوده اس06/59 رسیده است که کاهش آن درحدود 1383

درحوزه اداره کل منابع .  متر مکعب داریم14166 با 1380 مترمکعب و کمترین میزان تولید را در سال 45181 با 1373در سال 
 شاهد 1382 تا سال 1380از سال طبیعی ساری تولید چوبهای الواری در سال های ابتدایی مورد مطالعه با نوسان همراه بوده ولی 

 با 1373در این حوزه بیشترین میزان تولید فرآورده های جنگلی را در حوزه ساری در سال . کاهش تولید این فرآورده هستیم
در حوزه ساری تولید چوبهای الواری از .  متر مکعب داریم7792 با 1383 مترمکعب و کمترین میزان تولید را در سال 41341
 نشان دهنده اینو  داشته 15/81 رسیده، که کاهشی درحدود 1383 مترمکعب درسال 7792 به 1373مترمکعب درسال  41341
با توجه به نتیجه آزمون ). 3نمودار.(ست که مجریان طرحها، تبدیل درختان به الوار را در داخل جنگل به حداقل رسانده اندموضوع ا

tدر ، حتی ی الواری در دو حوزه اداره کل منابع طبیعی منطقه ساری و منطقه نوشهر می توان نتیجه گرفت که بین تولید چوبها
 اختالف وجود ندارد درصد، 10داری  معنیسطح 
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   مقایسه تولید چوبهای الواری در دو حوزه اداره کل منابع طبیعی نوشهر و ساری-3نمودار 

 

 تولید تراورس
 تا 1376از سال .  کاهش ولی درسال بعد افزایش یافته است1374اورس ابتدا درسال درحوزه اداره کل منابع طبیعی نوشهر تولید تر

دراین حوزه تولید . شود های بعد دوباره دچار نوسان می سال  شاهد کاهش تولید تراورس درمنطقه نوشهر هستیم ولی در1381سال 
.  درصد داشته است60، که کاهشی درحدود  رسیده1383 مترمکعب درسال 10241 به 1373 مترمکعب درسال 25600تراورس از 

 با 1381 مترمکعب و کمترین میزان تولید را در سال 25600 با 1373بیشترین میزان تولید تراورس را در حوزه نوشهر در سال 
 .، تولید تراورس دارای یک نوسان تقریباً سینوسی شکل استدر حوزه اداره کل منابع طبیعی ساری.  متر مکعب داریم8308

 با 1383 مترمکعب و کمترین میزان تولید را در سال 19203 با 1377شترین میزان تولید تراورس را در حوزه ساری در سال بی
 در 3998 به 1373 مترمکعب درسال 24998در حوزه اداره کل منابع طبیعی ساری نیز تولید تراورس از .  متر مکعب داریم3998
بین استودنت حاکی از آنستکه  tآزمون نتایج ). .4 نمودار( . درصد بوده است01/84  رسیده، که کاهش آن درحدود1383سال 

از نظر  درصد، 10داری  معنی در سطح ، حتیتولیدات تراورس در دو حوزه اداره کل منابع طبیعی منطقه ساری و منطقه نوشهر
  .آماری اختالف وجود ندارد

  
  اره کل منابع طبیعی نوشهر و ساری مقایسه تولید تراورس در دو حوزه اد-4نمودار 
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 247 ) 73-83( ساله   10استان مازندران طی دوره             های چوبی جنگلی در            بررسی تولید انواع فرآورده            

  های تیری وتونلی تولید چوب
در برخی سالها کاهش و در تولید تولید چوبهای تیری و تونلی در حوزه اداره کل منابع طبیعی نوشهر با نوسان همراه بوده، بطوریکه 

 مترمکعب 2680 با 1382زه نوشهر در سال بیشترین میزان تولید چوبهای تیری و تونلی را در حو. استداشته برخی سالها افزایش 
 به 1373 مترمکعب درسال 482تولید چوبهای تیری و تونلی از .  متر مکعب داریم15 با 1379و کمترین میزان تولید را در سال 

در حوزه اداره کل منابع طبیعی .  درصد داشته است82/172 رسیده است که افزایشی درحدود 1383 مترمکعب درسال 1315
 تولید چوبهای تیری و تونلی با نوساناتی همراه بوده، بیشترین میزان تولید چوبهای تیری و تونلی را ،ری نیز به مانند حوزه نوشهرسا

در حوزه .  متر مکعب داریم741 با 1373 مترمکعب و کمترین میزان تولید را در سال 2979 با 1379در حوزه ساری در سال 
 رسیده، که افزایش آن درحدود 1383  مترمکعب درسال 1717 به 1373 مترمکعب درسال 741ساری تولید این فرآورده از 

توان نتیجه گرفت که بین تولیدات چوبهای تیری و تونلی در دو حوزه   میtبا توجه به آزمون ). 5نمودار شماره .( بوده است71/131
 درصد اختالف آماری وجود دارد، در حالیکه در سطح 5ی دار  معنیاداره کل منابع طبیعی منطقه ساری و منطقه نوشهر در سطح

  . توان چنین ادعایی نمود  درصد، نمی1داری  معنی
  

  
  های تیری و تونلی در دو حوزه اداره کل منابع طبیعی نوشهر و ساری  مقایسه تولید چوب-5نمودار 

  تولید کاتین
 یک 1381 دارای نوساناتی بوده ولی از سال 1383 تا 1373سالهای تولید این فرآورده درحوزه اداره کل منابع طبیعی نوشهر بین 

 مترمکعب و 63633 با 1375بیشترین میزان تولید کاتین را در حوزه نوشهر در سال . به خود گرفته استبسیار مالیم روند صعودی 
 ، 1383 تا 1373ین بین سالهای در حوزه نوشهر تولید کات.  متر مکعب داریم32317 با 1380کمترین میزان تولید را در سال 

و بیشترین سینوسی شکل بوده نوسان دارای تولید کاتین ، در حوزه اداره کل منابع طبیعی ساری.  درصد کاهش یافته است25/25
 متر 72750 با 1375 مترمکعب و کمترین میزان تولید را در سال 121436 با 1382میزان تولید کاتین را در حوزه ساری در سال 

 رسیده، که 1383 مترمکعب در سال 113631 به 1373 مترمکعب درسال 97064در حوزه ساری تولید کاتین از . عب داریممک
  .)6نمودار(  درصد داشته است07/17افزایشی معادل 

 می توان نتیجه گرفت که بین تولید کاتین در دو حوزه اداره کل منابع طبیعی منطقه ساری و منطقه tبا توجه به نتیجه آزمون 
 .از نظر آماری اختالف وجود داردداری یک درصد  معنینوشهر در سطح 
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   مقایسه تولید کاتین در دو حوزه اداره کل منابع طبیعی نوشهر و ساری-6نمودار 

  

  تولید هیزم
 رسیده، 1383 مترمکعب درسال 45475 به 1373 مترمکعب درسال 46970ل منابع طبیعی نوشهر تولید هیزم  از در حوزه اداره ک

 74تولید این فرآورده در حوزه نوشهر در فاصله زمانی مورد مطالعه ابتدا در دو سال .  درصد بوده است18/3که کاهش آن درحدود 
 بیشترین میزان تولید هیزم را در .یک درمیان با کاهش و افزایش همراه است با افزایش همراه است و بعد از آن به صورت 75و 

در حوزه .  متر مکعب داریم33745 با 1376 مترمکعب و کمترین میزان تولید را در سال 55190 با 1381حوزه نوشهر در سال 
تولید هیزم در . درصدی داشته است 98/56 نسبت به سال مبداء کاهش 1383اداره کل منابع طبیعی ساری تولید هیزم در سال 

بیشترین میزان تولید کاتین را .  به بعد دارای یک روند نزولی می شود1381این حوزه همواره دارای نوسان بوده است ولی از سال 
 متر مکعب داریم 146306 با 1383 مترمکعب و کمترین میزان تولید را در سال 340126 با 1373در حوزه ساری در سال 

  .)7دارنمو(
که بین تولیدات هیزم در دو حوزه اداره کل منابع طبیعی منطقه ساری و منطقه نوشهر مودار کامالً مشهود است با توجه به ن

  .اختالف معنی دار وجود دارد

  
   مقایسه تولید هیزم در دو حوزه اداره کل منابع طبیعی نوشهر و ساری-7نمودار 
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 249 ) 73-83( ساله   10استان مازندران طی دوره             های چوبی جنگلی در            بررسی تولید انواع فرآورده            

  تولید ذغال
 دارای یک روند نزولی می شود و این بدان معنی است 1377زه نوشهر ابتدا دارای نوسان بوده ولی از سال تولید این فرآورده در حو

بیشترین میزان تولید ذغال را در حوزه نوشهر در سال . که مجریان بهره برداری به ذغال به عنوان فرآورده فاقد ارزش می نگرند
از نگاهی دیگر، تولید ذغال از .  متر مکعب داریم3168 با 1383 در سال  مترمکعب و کمترین میزان تولید را82572 با 1374

 این کاهش . است درصد بوده6/95 رسیده است که کاهش آن 1383 مترمکعب در سال 3168 به 1373 مترمکعب درسال 72048
بع طبیعی ساری تولید ذغال در ابتدا درحوزه اداره کل منا. گردد تلقی میکه در امر بهره برداری از جنگلها دستاوردهای مهم یکی از 

. بعد از آن باز هم تولید آن دچار نوسان می شود.  یک روند نزولی به خود می گیرد1380 تا 1377دارای نوسان بوده ولی از سال 
ه  است ک1382 مترمکعب و کمترین میزان تولید در سال 74058 با 1373ساری در سال   بیشترین میزان تولید ذغال در حوزه

 مترمکعب درسال 444 به 1373 مترمکعب در سال 74058تولید این فرآورده در حوزه ساری از . اصال تولیدی صورت نگرفته است
نشان  tنتیجه آزمون  .)8 نمودار(آید   مطلوب به حساب میدو یک رو ن درصد داشته 4/99 رسیده که کاهشی درحدود 1383

داری ده در  معنی در سطح  حتىاداره کل منابع طبیعی منطقه ساری و منطقه نوشهرکه بین تولیدات ذغال در دو حوزه دهد  می
  .از نظر آماری اختالف وجود ندارد دص
 

  
   مقایسه تولید ذغال در دو حوزه اداره کل منابع طبیعی نوشهر و ساری-8نمودار 

  
  گیری نتیجه بحث و

 در .شود تولید میصنایع مختلف تقاضای بدون توجه به میزان استان مازندران گذاری شده   از درختان نشانهی جنگلیها انواع فرآورده
هر دو . بستگی به شرایط توپوگرافی منطقه، شیوه جنگل شناسی و توانمندی مجریان طرحها داردعمدتاً ا ه تولید فرآوردهمقدار واقع 

 اصالحی استفاده می - اداره کل منابع طبیعی منطقه ساری و نوشهر از شیوه بهره برداری همگام با طبیعت و یا شیوه بهداشتی
 این منطقه و های جنگلبیشتر از حوزه نوشهر است، به دلیل مساحت بیشتر تولید انواع فرآورده ها در حوزه ساری به مراتب . کنند

 حوزه نوشهر از نوع حفاظتی های جنگلقسمت اعظم .  است این موضوع قابل توجیه صنعتیهای جنگلبرخورداری از مقادیر بیشتر 
منطقه نوشهر اجازه ورود ماشین آالت بهره برداری بوده و قابلیت تبدیل به انواع فرآورده ها را ندارند در واقع اداره کل منابع طبیعی 

  .دهد را به داخل جنگل نمی
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میزان تجهیز مجریان به ماشین مطلوب، با تراکم های جنگلی  به جادهکارخانه های مصرف کننده مواد اولیه چوبی، دسترسی نوع  
نیروی کار متخصص، نقش موثری بر  و همچنین نیازهای کاری، ادارات فنی مورد  آالت کشنده مناسب با شرایط توپوگرافی عرصه

  . نماید های جنگلی اعمال می و مقدار تولید فرآوردهشکل 
شرکتهای دولتی به علت دارا .  استان توسط ادارات کل، شرکتهای دولتی، تعاونی و بخشها صورت می گیردهای جنگلبهره برداری از 

 در مقابل. هستند، از درجه مکانیزاسیون بیشتری برخوردار اشین آالت کشندهبودن امکانات مناسب بهره برداری و بهره گیری از م
و ثابت و عدم تجهیز به ادوات فنی و ماشین آالت مورد نیاز و جرب شرکتهای خصوصی و تعاونی به دلیل کمبود نیروی کار م

تبدیل مقدار  بیشترین بدین ترتیب. دازندپر همچنین عدم توانایی در احداث به موقع جاده های دسترسی، به بهره برداری سنتی می
 بنابراین نوع مجریان بهره برداری نقش به .چوب آالت و تولید چوبهای الواری و تراورس و ذغال متوجه شرکتهای تعاونی است

  .سزایی در نوع تولید و مقدار تولید در هر یک از حوزه ها دارد
 به عنوان مثال .ها نقش به سزایی دارد  تولید فرآورده و شکلست نیز در میزانی که در اختیار مجریان بهره برداری اهای جنگلنوع 

بنابراین فرآورده هایی که آنها تولید می کنند از .  مخروبه هستندهای جنگلی که در اختیار شرکتهای تعاونی است از نوع های جنگل
ی و نوشهر ما با نوسانات تولید روبرو هستیم بطوریکه در در تولید انواع فرآورده ها در هر دو حوزه سار. نوع کاتین و هیزم است

 یکی از این دالیل نوسانات حجم .ای دارد بعضی سالها با کاهش و بعضی سالها با افزایش تولید روبرو هستیم که این امر دالیل عمده
  .برداشت ساالنه استکل 

و حوزۀ اداره کل منابع طبیعی ساری و نوشهر دارای اختالف در د) تولید کل(های جنگلی  تولید انواع فرآوردهطی دوره مطالعه، 
با  تجاری و صنعتی های جنگلحوزه ساری به دلیل برخورداری در . این معنی دار بودن دالیل بسیار زیادی دارد. معنی داری است

.  شیوۀ بهره برداری از جنگلها استاز دالیل دیگر،. برداری به مراتب بیشتر از حوزه نوشهر است استحصال بیشتر، میزان بهرهقابلیت 
  در آن اصالحی مورد بهره برداری قرار می گیرند که– جنگلها به شیوۀ همگام با طبیعت و با روش بهداشتی ،در چند سال اخیر

 در حوزه . از این دست زیاد داریمهای جنگل در حوزه ساری .برداری با درختان افتاده، شکسته و دارای آفات زیاد است اولویت بهره
 این منطقه و اینکه اداره کل این حوزه اجازه ورود ماشین آالت را به داخل جنگلها های جنگلنوشهر به علت حفاظتی بودن بیشتر 

همچنین شرایط توپوگرافی منطقۀ نوشهر و قرار گرفتن .  میزان بهره برداری که صورت می گیرد به مراتب کمتر است،دهد نمی
حجم درختان نشانه گذاری شده و در نتیجه .  شیب زیاد از دیگر دالیل کم بودن میزان بهره برداری استدرختان در ارتفاعات با

  .میزان درختان قابل قطع در حوزه نوشهر به مراتب کمتر از حوزه ساری است
بیشترین حجم تولید در حوزه ساری به دلیل اینکه . تولید گرده بینه در دو حوزه ساری و نوشهر دارای اختالف معنی داری است

 تجهیزات کافی و ،انجام می دهند و این شرکتها از امکانات بیشتر، سازمان کار مدون)  نکاچوب- فریم(گرده بینه را شرکتهای دولتی 
ولی در حوزه نوشهر به دلیل نبود شرکتهای . میزان تولید بیشتری نسبت به حوزه نوشهر دارندبرخوردارند، پرسنل فنی مجرب 

 استفاده از پیمانکاران سنتی ، عدم وجود ماشین آالت کشنده مورد نیاز،های دسترسی در نتیجه عدم احداث به موقع جادهدولتی و 
، با میزان کمتری از تولید مواجه )به دلیل تغییر در شیوه جنگلشناسی(گذاری  در اجرای طرح و همچنین کاهش حجم نشانه

و حوزه ساری و نوشهر دارای اختالف معنی داری نیست ولی در بیشتر سالها مشاهده تولید چوبهای الواری و تراورس در د .هستیم
 در حوزه نوشهر وضعیت توپوگرافی .بیشتری صورت گرفته استبه میزان  تولید چوبهای الواری و تراورس ،می کنیم در حوزه نوشهر

و در نتیجه قسمت اعظم رساند  به حداقل میینه را  منطقه از نظر شیب و ارتفاع به نحوی است که امکان تولید گرده بهای جنگل
در واقع اداره کل منابع طبیعی نوشهر اجازه ورود ماشین آالت را به داخل عرصه برای . فرآورده ها در داخل جنگل تبدیل می گردد

  .تولید مکانیزه نمی دهد
به عنوان ماده اولیه چوبی مورد نیاز کارخانجات کاتین . تولید کاتین در دو حوزه ساری و نوشهر دارای اختالف معنی داری است

سلولزی، نئوپان و کاغذ سازی است و وجود کارخانه چوب و کاغذ مازندران در حوزه ساری نقش عمده ای در تولید بیشتر این 
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 251 ) 73-83( ساله   10استان مازندران طی دوره             های چوبی جنگلی در            بررسی تولید انواع فرآورده            

 در حوزه ساری .تولید چوبهای تیری و تونلی دو حوزه ساری و نوشهر دارای اختالف معنی داری است .فرآورده در حوزه ساری دارد
به دلیل فعالیت کارخانه ذغال سنگ البرز مرکزی و نیاز مبرم به این فرآورده، میزان تولید چوبهای تیری و تونلی در اکثر سالها 

استقرار واحدهای بزرگ کاغذسازی . تولید هیزم دو حوزه ساری و نوشهر دارای اختالف معنی داری است .بیشتر از حوزه نوشهر است
ته خرده چوب در ساری اثرات ملموس در تولید و جذب این فرآورده در حوزه ساری داشته و بر عکس در حوزه نوشهر و صنعت تخ

 احداث کارخانه پارس نئوپان نشتارود رود انتظار می. به دلیل استقرار محدود این نوع صنعت، تولید آن از درصد کمی برخوردار است
یکی دیگر از عوامل موثر در . اعمال نمایددر افزایش تولید این فرآورده در حوزه نوشهر توجهی قابل در غرب مازندران تاثیر ) تنکابن(

بیشتر بودن تولید هیزم در حوزه ساری، کیفیت پائین درختان نشانه گذاری شده و در نتیجه نداشتن قابلیت الزم برای تولید 
  .فرآورده های صنعتی در این حوزه است

 منطقه نوشهر و های جنگلی و نوشهر دارای اختالف معنی داری نیست ولی به خاطر شرایط توپوگرافی تولید ذغال دو حوزه سار
قرار گرفتن درختان در ارتفاعات و شیب زیاد و عدم دسترسی به ماشین آالت برای تولید فرآورده های صنعتی، تولید ذغال در حوزه 

ذغال در داخل عرصه صورت تولید ربوطه در نوشهر است که باعث میشود دلیل دیگر نیز عدم استقرار صنایع م. نوشهر بیشتر است
  .  گیرد

الوار و (دهد حجم تولید گرده بینه و تنه در حوزه نوشهر نسبت به حجم تولید چوبهای بریده شده  همانگونه که جدول نشان می
. یابد  زمان به طور قابل توجهی بهبود میهای اولیه مطالعه به مراتب کمتر است و با گذشت و همچنین ذغال در سال) تراورس

، بیانگر مدیریت صحیح جنگل و برخورداری از امکانات و داری جنگلشود تولید گرده بینه و تنه، در صورت رعایت اصول  یادآوری می
وجه آنکه، مقایسه نکته قابل ت. برداری سنتی است که تولید چوبهای بریده و ذغال، معیاری از بهره تجهیزات مناسب است، در حالی

های  که درصد تولید گرده بینه و تنه همواره به مقدار قابل توجهی از چوب ست ادهنده آن مقادیر یاد شده در حوزه ساری نشان
  . بریده و ذغال بیشتر بوده و طی زمان، بهبود نیز یافته است

بهره برداری در حوزه اداره کل منابع طبیعی منطقه آنچه که درمقایسه ارقام فوق قابل بحث و تعمق است، همسو نبودن شیوه کار 
ساری با حوزه اداره کل منابع طبیعی منطقه نوشهر است که در بیشتر سالها در حوزه اداره کل منابع طبیعی منطقه نوشهر تولید 

عنوان شاخص یک بهره گرده بینه به عنوان شاخص یک بهره برداری مکانیزه دارای کمترین تولید و تولید چوبهای بریده شده به 
. برداری سنتی دارای بیشترین تولید و همچنین تولید ذغال به عنوان یک فرآورده دارای ارزش بسیار کم دارای بیشترین تولید است

  .البته در سالهای اخیر تولید ذغال در این منطقه نیز به حداقل رسیده است
داری مانند شرکت نکاچوب در این منطقه و یا شاید عدم استعداد بالقوه علت این امر را می توان در نبود شرکتهای بزرگ بهره بر

 منطقه و یا عدم گرایش مجریان منطقه در تولید فرآورده ها بصورت مکانیزه و همچنین وجود سایر موانع از های جنگلتولیدی 
دایت مجریان در بهره برداری اصولی هبرای جمله محدودیت های فنی، وضعیت توپوگرافی منطقه و تگناهای ناشی از عدم انگیزه 

برداری اداره کل  روشهای فنی و الزام نمودن مجریان طرحها به رعایت آن در دستور کار بهرهآموزش  بدین ترتیب الزم است. دانست
یاستهای  با س همسو شدناداره کل منابع طبیعی منطقه ساری و در نتیجهآن با قرار گیرد تا شاهد همسنگ شدن فعالیتهای نوشهر 

  .سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور باشیم
  
 

  : و مĤخذمنابع 
  .زیرسایه های بلند) 1380( ساری - اداره کل منابع طبیعی مازندران  .1
، استاندارد و درجه بندی چوبها، پلی کپی درسی دوره کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد )1379 و 1382(امیری، سعید،  .2

  .کرج
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Abstract 
Mazandaran province forests with an exclusive environmental ecological feature , have been considered as 
one of the important poles of wood production. Among 4 natural resources general offices of north forests, 
2 general offices have located in mazandaran province which have the responsibility for exploiting the 
province forests. Products which are produced by exploiters include dressing trace log, timber woods, 
Cross tie, pillar and tunnel woods, cuttin, and firewood and charcoal. Gathering wood from the province 
forests has been reviewed during a 10-years period. Except of Cross tie products, timber woods and 
charcoal, in other cases products, we observe a meaningful difference between the products of sari s 
natural resources general office area the products of Noshahr s natural resources general office area. Fore 
example, from all forests of mazandaran province, about 541795 Hrs are commercial and industrial and 
production- worthy. Out of this amount, about (almost) 381795 Hrs has located in sari area and about 
160000 Hrs has located in Noshahr area (district) which consequently (as a result) has been caused the 
amount of exploiting and producing a  variety (different kinds) of forest products in Sari area shall be 
more than Noshahr area (district) in any way. The kind of forests and topogeraphy conditions of district 
has also a high impact (effect) exploiting amount in Noshahr district, because much forests of this area 
(district) are protective kind and natural resources general office of this district (area) doesn't allow 
executives to exploit and also because mach trees of production- worthy have located in heights with high 
slope and they make difficult exploiting conditions, and the production of a variety (different kinds) of 
forest products decreases considerably. 
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