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  چكيده
 و كاهش كيفيت تنه و ارزش درختان در اثر عمليات قطع باقيمانده زميني اغلب منجر به آسيب فيزيكي توده كشي چوبگزيني و  هاي تك برش

برگ   و تجديد حيات را در جنگل پهنباقيمانده زميني بر درختان كشي چوببرداري به روش  اين تحقيق صدمات بهره. شود و كشيدن مي
برداري  بعد از پايان عمليات بهرهبراي اين منظور . گزيني قطع شد مورد بررسي قرار داده است ناهمسال در منطقه ناو اسالم كه به شيوه تك

. برداشت شد هكتار ۳۴با وسعت  ناو اسالم ۲ سري ۲۳۸ آري به روش منظم تصادفي در داخل پارسل ۱۰اي شكل   قطعه نمونه دايره۳۰تعداد 
محل، شدت و (هاي تنه درختان   زخمو)  يا نابود شده،الم، زخميگونه، قطر برابر سينه، مرحله رويشي، س(رختان و تجديد حيات مشخصات د

 درصد از ۱/۱۴ ، اصله درخت از هر هكتار۵/۷نتايج اين تحقيق نشان داد با قطع و خارج كردن .  شدگيري در داخل قطعات نمونه اندازه) اندازه
.  بودند  درصد آنها نابود شده۸ درصد از تجديد حيات توده زخمي و ۶/۵همچنين .  بودند  درصد آنها نابود شده۶۳/۰ زخمي و دهباقيماندرختان 

ها   درصد از زخم۲۹.  مشاهده شدسانتيمتر ۱۰ و بيشترين فراواني آنها در طبقه قطري سانتيمتر ۵/۲۲قطر برابر سينه درختان نابود شده كمتر از 
هاي تنه  بيشتر زخم.  ايجاد شده بودندباقيمانده تنه درختان ة تاج و هم در ناحية درصد هم درناحي۱۱ تنه و ة درصد در ناحي۶۰اج،  تةدر ناحي

ي قطع و روشهااصالح .  متري سطح زمين ايجاد شده بودند۱در ارتفاع كمتر از  مربع وسانتيمتر ۵۰ از كوچكتر هاي  درختان سطحي و دراندازه
  .  خواهد شدباقيمانده ةبرداري بر تود موجب كاهش صدمات بهرهگذاري شده  نشانهدرختان  خارج كردن

  
  كليد واژه

  .آوري، تجديد حيات توده گزيني، جمع برداري، روش تك ، صدمات بهرهكشي چوب

  سرآغاز
بـرداري جنگـل بـه حـداقل         يكي از اهداف اصلي عمليات بهره     

هـا   ستميساستفاده از   . است جنگل   باقيماندهرساندن صدمات به توده     
برداري جنگل تاثيرات متفاوتي بـر تـوده         آالت مختلف بهره   و ماشين 
 اجـرا   تواناييمحيطي، تطابق با شرايط زيست.  خواهد داشت باقيمانده

ــصادي  ــسايل اقت ــستم  ،و م ــسترش سي ــعه و گ ــداف توس ــاي   اه ه
هاي تجارتي ايران كم و محـدود        جنگل. برداري در جنگل است    بهره
بـرداري تجـاري از چـوب        بهـره .  و حفاظت از آنها مهـم اسـت        بوده

 حدودهاي شمال است كه ساالنه       هاي ايران محدود به جنگل     جنگل
، وزارت بازرگـاني   (شود  ميليون مترمكعب چوب از آنها برداشت مي       ۱

گزينـي مـديريت      تـك  ة اخير بـه شـيو     ةها در ده   اين جنگل . )۱۳۸۱

گذاري شده براي    رختان نشانه شناسي د  در اين شيوه جنگل   . شوند مي
بـه علـت عـدم    . برداشت در كل سطح پارسل قطع پراكنـده هـستند      

گزيني، صدمات وارد آمده بر توده       برداشت تمام درختان در شيوه تك     
ــده ــت باقيمان ــشتري اس ــت بي ــوالً در.  داراي اهمي ــا معم ي طرحه

 زمينـي   كـشي   چـوب  سيستم   هاي شمال كشور   جنگلاز  برداري   بهره
 و خـاك  باقيمانـده  صدمات به تـوده      در اين سيستم   .شود  يماستفاده  

درصدد بـه   همواره  برداري اصولي     است، اما بهره   ناپذير  اجتناب جنگل
   .)(Pinard, et al., 1995حداقل رساندن اين صدمات است 

اقل هاي مالزي با قطع درختـان از حـد         برداري از جنگل   در بهره 
هاي  شده و كاهش فاصلهارتفاع، انداختن درختان در جهات مشخص      

 ۴۰ را   باقيمانـده  ة ميزان صـدمات بـه تـود       ، )۱وينچينگ(آوري   جمع
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۵۹مجله محيط شناسي شماره    ۹۰  
بـرداري   ن براي اولين بار از واژه بهره      ااين محقق . درصد كاهش دادند  

 منطقـه    و مرمـت    استفاده و در اين روش به بازسـازي        "۲كم فشار "
شـناخت  . قطع پس از اتمـام عمليـات بهـره بـرداري تأكيـد كردنـد              

توانـد در اجـراي بهتـر        اني، مشخصات و علت ايجاد صدمات مي      فراو
تحقيقـات  . شـود برداري و كاهش صدمات مـؤثر واقـع          عمليات بهره 

هاي تنه درختان  دهد محل، عمق و اندازه زخم  انجام گرفته نشان مي   
برداري جنگل هـستند     هاي مهم در ارزيابي صدمات بهره      از مشخصه 

)Han  &  Kellogg,  2000(a)  Limbeck-Lilenau,  2003; .(
هـا   تر مورد حملـه قـارچ      هاي نزديك سطح زمين و عميق سريع       زخم

هاي ناحيه ريشه درختان بشدت  زخم. )Camp, 2002(گيرند  قرار مي
كاهنــد، مخــصوصاً اگــر عميــق باشــند  از قــدرت رويــش آنهــا مــي

)Meadows,  هاي عميق و اندازه بزرگ معموالً منجـر   زخم. )1993
 بر اسـاس  .)Seablom & Reed, 2005(شوند  ت ميبه نابودي درخ

هـاي بـا انـدازه       زخـم ) Meng) 1978انجام گرفته توسـط      تحقيقات
خـوار   هـاي چـوب    سانتيمترمربع كمتر مورد حمله قارچ   ۱۰كوچكتر از   

 سـانتيمترمربع، شـدت     ۱۰ از   بزرگتـر هـاي     و در زخـم    گيرند ميقرار  
هـاي   قـارچ  .يابـد  ي شدن اندازه زخم افـزايش مـ       بزرگترپوسيدگي با   

هايي با شدت خراش سطحي نيستند،  خوار قادر به حمله به زخم چوب
هـايي بـا شـدت كنـده شـدن پوسـت حملـه               همچنين كمتر به زخم   

هاي  يت و صدمه ديده باشد حمله قارچؤاگر چوب قابل ر كنند، اما    مي
   .)Limbeck-Lilenau, 2003(خوار حتمي است  چوب

برداري   در اثر بهرهباقيماندهدرختان  ميزان صدمات وارد آمده بر      
گزينـي در    شناسـي تـك     زميني و شـيوه جنگـل      كشي  چوببه روش   

  : تحقيقات خارج از كشور به شرح زير گزارش شده است
 ,Yilmaz(هاي ناهمسال و آميخته تركيه   درصد در جنگل۱۴

& Akay, 2008( ،۴۵  مريكـا  اهـاي پهـن بـرگ      درصـد در جنگـل
)Clatterbuck,   درصد در جنگل كاليمانتان مـالزي  ۱۵ تا ۹، )2006
)Iskandar, et al., 2006( ،۱۷ هاي سـوزني    درصد در جنگل۲۳ تا

 ,Hartsough(برگ كانادا  هـاي بلـوط     درصد در جنگـل ۲۲، )2003
هـاي دلتـاي     درصد در جنگل۶۲ و )Ficklin, et al., 1997(آمريكا 

م گرفتـه در  در تحقيقـات انجـا  . )Meadows, 1993(پي  سي سي مي
) وينچينـگ (آوري   جمعةهاي مالزي اشاره شده است كه مرحل      جنگل

 در جنگـل  باقيماندهها عامل اصلي نابودي درختان      ها و گرده بينه    تنه
 ,Sist( زميني است كشي چوببرداري به روش  در كل عمليات بهره

et  al.,  همچنين در اين تحقيـق گـزارش شـده اسـت كـه      ). 1998
دمات وارد آمده بر درختان باقيمانده در جنگـل در    فراواني و شدت ص   

گزينـي در     تـك  ة زمينـي و شـيو     كشي  چوببرداري به روش     اثر بهره 
  . ارتباط با شدت برداشت است

هـاي   در اين تحقيق گزارش شده است كه بـا شـدت برداشـت            
، ۳/۱۵ درخت در هكتار به طور متوسط به ترتيـب           ۹/۱۳ و   ۳/۸،  ۸/۵
 ۳۳ و   ۲۲،  ۸/۱۴ زخمـي و     باقيمانـده رختان   درصد از د   ۴/۲۵ و   ۵/۲۱

در تحقيقات انجام گرفته در داخل كشور نيز       . اند درصد آنها نابود شده   
بـرداري بـه روش       در اثـر بهـره     باقيمانـده ميزان صـدمات بـه تـوده        

گزينـي بـه شـرح زيـر         شناسي تـك    زميني و شيوه جنگل    كشي  چوب
هـاي   در جنگـل  ) ۱۳۸۰(حـسيني و همكـاران      : گزارش شـده اسـت    

 اصله درخت در هر هكتار، در اين تحقيق گـزارش شـده          ۹/۶ساري،  
 از  بزرگتـر هاي تنه درختان انـدازه        درصد از زخم   ۸/۱۷است كه تنها    

 ۸/۹۲همچنين گزارش شده است كـه       . مربع داشتند   سانتيمتر ۱۰۰۰
 تـا  ۱ درصد در ارتفاع ۲/۶ متر تنه، ۱ها در ارتفاع كمتر از   درصد زخم 

  .اند  متر تنه ايجاد شده۲درصد در ارتفاع باالي  ۱ متر تنه و ۲
 در  باقيمانـده  درصـد درختـان      ۸/۲۱،  )۱۳۸۶(نقدي و همكاران    

ين تحقيق گزارش شده است هاي شفارود، در ا    هاي قطع جنگل   حفره
 ۳۵ن خـسارت را درختـان بـا قطـر برابـر سـينه كمتـر از            كه بيشتري 

 ة در محـدود   يمانـده باقهاي تنه درختـان      سانتيمتر ديده و بيشتر زخم    
 در ارتفاع كمتر    كشي  چوبآوري بار و حاشيه مسيرهاي       نوارهاي جمع 

  . و عميق بودند  متر تنه درختان ايجاد شده۱از 
 درصـد درختـان   Solgi & Najafi  ،۵۲  (2007)  تحقيـق در

 درصـد  ۹۲گزارش شده اسـت كـه   ،  كشي  چوب در نوارهاي    باقيمانده
 درصـد آنهـا در      ۹۶ متـر و     ۱متر از   هاي تنه درختان در ارتفاع ك      زخم

  . اند مربع ايجاد شده  سانتيمتر۱۰۰۰ از كوچكترهاي  اندازه
 درصد درختان باقيمانـده و      ۵/۱۵،  )۱۳۸۷(لطفعليان و همكاران    

در اين تحقيق گزارش شـده اسـت        . اند  درصد زادآوري صدمه ديده    ۸
كه بيشترين خسارت وارد آمده بر تجديد حيـات جنگـل مربـوط بـه               

 ۵/۱۷،  )۱۳۸۷(نقـدي و همكـاران      . رحله رويشي خال بـوده اسـت      م
آوري، در    درصد در نوارهـاي جمـع      ۵/۴۲هاي قطع و     درصد در حفره  

هـا عميـق و بـا         درصـد زخـم    ۵۴اين تحقيق گزارش شده است كه       
 ۵۹هـا در ناحيـه ريـشه،      درصد از زخم۲/۱۷صدمه به اليه كامبيوم،    

هـا    درصـد از زخـم     ۴و تنهـا     متري از سطح زمين      ۱درصد تا ارتفاع    
در اين تحقيـق ماشـين      (مربع داشتند     سانتيمتر ۱۰۰۰اندازه بزرگتر از    

  ).  مورد استفاده از نوع چرخ زنجيري بودكشي چوب
ــر )۱۳۸۸(توانكــار و همكــاران  ــزان صــدمات وارد آمــده ب ، مي

 درصـد   ۳/۵ درصد نابود و     ۲/۹زادآوري در جنگل ناو اسالم گيالن را        



  
  
  
  

 ۹۱   ناو اسالم گيالن كشي زميني در جنگل گزيني و چوب بررسي صدمات وارد آمده بر توده در اثر قطع تك

در تحقيقات انجام گرفته در جنگل سياهكل       . اند كردهزخمي گزارش   
سـليمان نـژاد،    (و جنگـل خيـرود كنـار        ) ۱۳۸۳همتي خـشكدشتي،    (

 زمينـي بيـشترين     كشي  چوبگزارش شده است كه در روش       ) ۱۳۸۴
  . شوند گروه متحمل مي صدمات را خال

بـرداري بـه درختـان       اند كه صـدمات بهـره      ن نشان داده  امحقق
. )Putz, et al., 2000(كاهـد   نايي پايداري توده مـي مانده از توا باقي

بـرداري بـه روش     كلـي ايـن تحقيـق بررسـي صـدمات بهـره         هدف
 صدمات بر دو بخش درختان    .  زميني بر توده جنگل است     كشي  چوب

  : تحقيق عبارتند ازن اهداف اصليبنابراي. و زادآوري مورد نظر است
ـ ديدگي درختان    تعيين ميزان آسيب  ) الف  در جنگـل و     دهباقيمان

   بندي آنها بر اساس محل، شدت و اندازه زخم  دسته
ــيب ) ب ــزان آس ــين مي ــدت   تعي ــل و ش ــدگي زادآوري جنگ دي

  .ديدگي در مراحل مختلف رويشي آن آسيب
   بررسي مواد و روش

   مورد مطالعهةمنطق

 حوزه آبخيز ناو اسـالم      ۲ سري   ۲۳۸ مورد بررسي پارسل     ةمنطق
 ۳۱´ طـول شـرقي و       ۴۹˚ ۱´  تـا     ۴۸˚ ۳۳´به مختصات جغرافيايي    

هاي استان گيالن  واقـع       در جنگل   عرض شمالي     ۳۷˚ ۴۵´  تا    ۳۷˚
اين پارسل به اين دليل براي بررسي انتخاب شـد چـون    .شده است

  . انجام گرفت) ۱۳۸۸(برداري از آن در زمان تحقيق  عمليات بهره
 هكتار، ارتفـاع از سـطح دريـا در آن از            ۳۴مساحت اين پارسل    

از لحـاظ   .  متر و جهت عمومي آن شمال غربي اسـت         ۱۱۵۰ تا   ۸۰۰
 هكتـار آن    ۲كـه حـدود      طوري  به ،اي است ناهموار   توپوگرافي منطقه 

 ۱۷ درصـد،    ۶۰ تا   ۳۰ هكتار آن شيب     ۷ درصد،   ۳۰ تا   ۰داراي شيب   
 ۸۰ هكتـار آن شـيب بـاالي         ۸ درصـد و     ۸۰ تـا    ۶۰هكتار آن شيب    

ناهمـسال همـراه بـا سـاير        تيپ غالب جنگل راشستان     . درصد دارند 
 درصد درختان اين پارسل را گونه راش،        ۵۱كه   طوري هاست، به  گونه
 ۳ افرا و    ة درصد گون  ۵ ممرز،   ة درصد گون  ۱۰ توسكا،   ة درصد گون  ۳۱

  . دهند ها تشكيل مي درصد آن را ساير گونه
 سـيلو  ۲۹۶حجم سرپا و تراكم درختان در اين پارسل به ترتيب    

زاد ناهمسال    به روش دانه   مجموعهاين  .  است  اصله در هكتار   ۲۵۶و  
 نـاو   ۲طرح جنگلداري سري    ( شود گزيني مديريت مي   و به شيوه تك   

  . )۱۳۷۷اسالم، 
  برداري و شدت برداشت سيستم بهره

هاي پراكنـده در سـطح پارسـل و          بينه ها و گرده   براي خروج تنه  
ـ    رساندن آنها به دپوهاي مستقر در كنار جاده        ستم هاي جنگلـي از سي

 )Clarck Ranger BDS 666( زميني و ماشين كالرك كشي چوب
هـا بـه     بينـه  گذاري شده گـرده    بعد از قطع درختان نشانه    . استفاده شد 

 ۲۰ كـه قطـر آن       كـشي   چوب  عدد به كابل وينچ ماشين     ۳ تا   ۱تعداد  
 متر بود، متصل و با جمع شدن كابل وينچ به ۵۰متر و طول آن  ميلي

در مرحلـه بعـد بـا حركـت       . كشيده شدند  كشي  چوب روي مسيرهاي 
هـا   ها و تنـه   در جهت شيب طولي زمين گرده بينه       كشي  چوبماشين  
هاي جنگلي و در قسمت پايين شيب قـرار          ها كه در كنار جاده     به دپو 

  .داشتند انتقال داده شدند
 اصــله ۴۱ اصــله راش، ۱۶۲(  اصــله درخــت ۲۵۳ ،در مجمــوع

 ۷۶۵بـه حجـم   )  اصـله ون ۱ا و  اصله افر۲۳ اصله توسكا،  ۲۷ممرز،  
گـذاري   گزينـي نـشانه    سيلو از نقاط مختلف پارسل كه به روش تـك         

هاي جنگلي انتقال داده شدند  هاي كنار جاده شده بودند قطع و به دپو 
  ).۱۳۸۶، ۲۳۸گذاري پارسل  صورت مجلس نشانه(

  روش بررسي
 تعيين ميزان درختان آسـيب   ،از آنجايي كه هدف از اين بررسي      

بـرداري مـنظم     در كل سطح پارسل قطـع بـود، از روش نمونـه        ديده
زيرا بر اسـاس مطالعـات انجـام گرفتـه، نتـايج       . تصادفي استفاده شد  

بــرداري بــه روش مــنظم تــصادفي بــراي بررســي صــدمات   نمونــه
گزيني به واقعيت    هاي تك  مانده در برش   برداري به درختان باقي    بهره

  . )Han & Kellogg, 2000(b)( است نزديكتر
با توجه به اينكه حداكثر فاصـله وينچينـگ از روي مـسيرهاي             

 متر در هر طرف مسير بود، در منطقـه مـورد مطالعـه              ۵۰اسكيدر رو   
 متر پياده و محل تقاطع خطوط شبكه به عنـوان      ۱۰۰ در   ۱۰۰شبكه  

مركز قطعات نمونه در نظر گرفته شد و در هـر يـك از ايـن مراكـز،         
  .  مترمربعي برداشت شد۱۰۰۰اي شكل  قطعه نمونه دايره
ن نيز در تحقيقات مـشابه از روش نمونـه بـرداري            اساير محقق 

؛ توانكار  ۱۳۸۷لطفعليان و همكاران،    (اند   منظم تصادفي استفاده كرده   
 ,Meadows؛ ۱۳۸۸و همكـاران،    ,Ficklin؛ 1993 et  al.,  ؛ 1997

Han  &  Kellogg,  2000(a) ؛Hartsough,  در مجمـوع  ). 2003
  . قطعه نمونه داخل پارسل واقع شدند۳۰تعداد 

در داخل قطعات نمونه تمامي درختاني را كه قطـر برابـر سـينه        
 بــود جــزء درختــان در نظــر گرفتــه و ســانتيمتر ۵/۷آنهــا بيــشتر از 

مشخصات آنها شامل نوع گونه، قطر برابر سينه و وضعيت از لحـاظ             
) دنشكستن كامل تنه يا ريـشه كـن شـ         (سالم، زخمي يا نابود شده      

ها و  شكستگي شاخه(ابتدا محل صدمه در دو ناحيه تاج   . برداشت شد 
و تنـه برداشـت شـد، سـپس بـراي تعيـين مشخـصات               ) ها سرشاخه
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  بـه شـرح جـدول       )Meng) 1978هـاي تنـه درختـان از روش          زخم

درختاني را كه قطر برابر سينه آنهـا كمتـر از           .  استفاده شد  )۱(شمارة  
 ۳۰/۱( آنها كمتـر از ارتفـاع برابـر سـينه             يا ارتفاع  ، بود سانتيمتر ۵/۷

. در نظـر گرفتـه شـد      ) زادآوري(بود به عنوان تجديـد حيـات        ) متري
همچنين صدمات در مراحل مختلـف رويـشي تجديـد حيـات مـورد              

   :اين مراحل عبارت از. بررسي قرار گرفت
ـ ) متـر ۵/۰ارتفاع كمتر از (مرحله رويشي نهال    رويـشي  ة، مرحل

 ۲ارتفـاع بيـشتر از      ( رويشي خال    ةو مرحل )  متر ۲ تا   ۵/۰ارتفاع  (شل  
  .متر

  

هاي تنه درختان بر اساس   مشخصات زخم:)۱ (ةجدول شمار

  )1978(روش مينگ 
 DC1 DC2  DC3  DC4  کد زخم

 m ۱  محل زخم
>  

m ۱ – ۳/۰  ريشه  کنده  

  اندازه زخم
)۲

(Cm  
۱۰<  ۵۰‐۱۰  ۲۰۰‐۵۰  ۲۰۰>   

  خراش  شدت زخم
  سطحی

  کنده شدن
  پوست

  لچوب قاب
  رويت سالم

چوب قابل 
  رويت
  ناسالم

  

  نتايج

  باقيماندهصدمات وارد آمده بر درختان 
 اصـله درخـت در      ۶۳۷آوري شده تعداد     هاي جمع  بر اساس داده  

 ۹۰ اصـله از آنهـا سـالم،         ۵۴۳ قطعه نمونه قرار داشتند كه       ۳۰داخل  
)  اصله تنه شكسته ۲كن و     اصله ريشه  ۲( اصله نابود    ۴اصله زخمي و    

برخورد درختان قطـع     درختان نابود شده آثار      ةدر روي تن  . ودندشده ب 
   .ا كابل وينچ با آنها مشاهده شد ي،شده

 ميانگين و انحـراف از معيـار تعـداد درختـان سـالم،              ةبا محاسب 
 ةزخمي و نابود شده در داخل قطعات نمونه و تعمـيم آنهـا بـه جامعـ      

بـرداري در    آماري مورد مطالعه مشخص شد كه در اثر عمليات بهـره          
 زخمـي و    باقيمانـده  اصـله از درختـان       ۰/۳۰ حدود   ،هر هكتار جنگل  

   ).۲ شمارة جدول(اند   اصله از آنها نابود شده۳/۱حدود 
 ۱۳/۱۴ ± ۰۹/۳بـرداري    ه عبارت ديگر در اثـر عمليـات بهـره         ب

 درصـد   ۶۳/۰ ± ۰۸/۰ در جنگل زخمي و        باقيماندهدرصد از درختان    
   .اند آنها نابود شده

  

در جنگل پس از  باقيمانده وضعيت درختان :)۲ (ةول شمارجد

  )اصله در هكتار(برداري  اتمام عمليات بهره

وضعيت 
  درختان

  ميانگين

)X(  

انحراف 
  معيار

)xS(  

  حدود اعتماد در سطح

EX( درصد ۹۵ (  

  ۰/۱۸۱ ± ۴۳/۱۹  ۳۱/۵۴  ۰/۱۸۱  سالم
  ۰/۳۰ ± ۵۷/۶  ۳۵/۱۸  ۰/۳۰  زخمی
  ۳۳/۱ ± ۱۲/۰  ۴۲/۰  ۳۳/۱  نابود

  مشخصات صدمات
 ۲۹( اصله فقط در ناحيه تاج       ۲۶ اصله درخت زخمی،     ۹۰از کل   

 اصله در ناحيـه  ۱۰و )  درصد۶۰( اصله فقط در ناحيه تنه     ۵۴،  )درصد
بـر روی   . زخمی شده بودند  )  درصد ۱۱( در ناحيه تنه     چنينتاج و هم  

 زخـم   ۷۵، تعـداد    ) اصـله  ۶۴(تانی که تنه آنها زخمی شـده بـود          درخ
  :  مشاهده شد که مشخصات آنها به شرح زير است

 محل زخم

 ۳۵ زخم مشاهده شده بـر روی تنـه درختـان، تعـداد       ۷۵از کل   
 تا  ۳/۰ زخم در ارتفاع     ۱۸،  ) درصد ۷/۴۶( متر   ۱زخم در ارتفاع باالی     

ـ  ة زخـم در محـدود     ۱۶،  ) درصد ۲۴( متر   ۱  ۶و  )  درصـد  ۳/۲۱(ده   کن
  ).۱ شمارة شکل(ايجاد شده بودند )  درصد۸( ريشه ةزخم در ناحي

  اندازه زخم
ـ    ۷۵از كل     ۱۱ درختـان، تعـداد   ة زخم مشاهده شده بـر روي تن
 ۳۱، تعـداد    ) درصـد  ۷/۱۴(مربع  سانتيمتر ۱۰ كوچكتر از    ةزخم با انداز  
 زخـم   ۱۷د  ، تعدا ) درصد ۳/۴۱( مربع   سانتيمتر ۵۰ تا   ۱۰ ةزخم با انداز  

 زخـم بـا   ۱۶و تعداد  )  درصد ۷/۲۲( سانتيمترمربع   ۲۰۰ تا   ۵۰ ةبا انداز 
ايجاد شـده بودنـد     )  درصد ۳/۲۱(مربع  سانتيمتر ۲۰۰ بزرگتر از    ةانداز

  ).  ۱ شمارة شكل(
  شدت زخم
ـ    ۷۵از كل     ۱۷ درختـان، تعـداد   ة زخم مشاهده شده بـر روي تن

 زخم با   ۲۴، تعداد   ) درصد ۷/۲۲(زخم با شدت خراش سطحي پوست       
 زخم با شـدت چـوب    ۲۱، تعداد   ) درصد ۳۲(شدت كنده شدن پوست     

 زخم با شدت چوب قابل     ۱۳و تعداد   )  درصد ۲۸(يت اما سالم    ؤقابل ر 
  ).۱شمارة شكل(ايجاد شده بودند )  درصد۳/۱۷(رويت و صدمه ديده 

  هاي مختلف تنه درختان ها در محل  زخمةشدت و انداز
هـاي   ي زخم هاي عميق و قسمت      درختان بيشترين فراوان   ةكند

هاي انـدازه بـزرگ را        متر تنه درختان بيشترين فراواني زخم      ۱باالي  
 ة زخم مـشاهده شـده در محـدود   ۱۶از كل ). ۲ شمارة شكل(داشتند  

با شدت عميـق و صـدمه   )  درصد۵/۶۲( زخم   ۱۰ درختان تعداد    ةكند



  
  
  
  

 ۹۳   ناو اسالم گيالن كشي زميني در جنگل گزيني و چوب بررسي صدمات وارد آمده بر توده در اثر قطع تك

 ۱هـاي بـاالي      در قسمت ). ۲شمارة شكل(به چوب ايجاد شده بودند      
هـاي عميـق كاسـته شـده و           درختان از فراواني شدت زخـم      ةمتر تن 

  ). ۲ شمارة شكل(هاي سطحي افزايش يافته است  فراواني زخم

  
   درختانةهاي تن  مشخصات زخم:)۱ (ة شمارشكل

  
   درختانةهاي مختلف تن ها در محل  شدت زخم:)۲ (ة شمارشكل

ــم ــداز    زخ ــان ان ــشه درخت ــه ري ــاي ناحي ــوچكتر از ةه  ۵۰ ك
 ۲۰۰ كـوچكتر از     ةهاي ناحيه كنده درختان انداز     مربع و زخم  انتيمترس

مربع سانتيمتر ۲۰۰ بزرگتر از    ةهاي با انداز   زخم. مربع داشتند سانتيمتر
  ).۳ شمارة شكل(هاي باالي كنده درختان ايجاد شده بودند  در ارتفاع

  
   درختانةهای مختلف تن ها در محل  اندازه زخم:)۳ (ة شمارشکل

  هاي مختلف درختان  صدمات در گونهفراواني

ـ    ۳۴۴ اصله درخت بررسي شده، تعداد       ۶۳۷ز كل   ا  ة اصله را گون
، تعـداد  ) درصد۲۸( اصله را گونه توسكا ۱۷۸، تعداد ) درصد ۵۴(راش  

)  درصد۷( اصله را گونه افرا     ۴۵و  )  درصد ۱۱( ممرز   ة اصله را گون   ۷۰
ت راش   اصـله درخـ    ۳۴۴از كـل    ). ۳ شـمارة  جـدول (تشكيل دادنـد    

 ۲۵ تعـداد    و)  درصـد  ۸/۹۲( اصـله آن سـالم       ۳۱۹بررسي شده تعداد    
  ).۴ شمارة شكل(شده بودند )  درصد۲/۷(اصله آن زخمي 

 اصـله   ۱۴۷ اصله درخت توسكا بررسي شده تعـداد         ۱۷۸از كل   
و )  درصـد  ۳/۱۶( اصله آن زخمـي      ۲۹، تعداد   ) درصد ۶/۸۲(آن سالم   

  ). ۴ شمارة شكل(بودند شده ) درصد ۱/۱( اصله آن نابود ۲تعداد 
 اصـله آن    ۶۸ اصله درخت ممرز بررسي شـده تعـداد          ۷۰از كل   

 شـده   ) درصـد  ۵/۲( اصـله آن زخمـي       ۲داد   تع و)  درصد ۵/۹۷(سالم  
  ).۴ شمارة شكل(بودند 

 اصله آن سالم ۳۵سي شده تعداد  اصله درخت افرا برر۴۵از كل 
 اصـله آن  ۲و تعداد )  درصد۱۸( اصله آن زخمي  ۸، تعداد   )درصد ۷۸(

               ). ۴ شمارة شكل(شده بودند )  درصد۴(نابود 

  
  هاي مختلف درختان  صدمات در گونه:)۴ (ة شمارشكل

  

  هاي مختلف درختان  ها در گونه مشخصات زخم
 ۳۳ زخم مشاهده شده بـر روي تنـه درختـان، تعـداد       ۷۵از كل   

 روي   زخـم بـر    ۲۴، تعداد   ) درصد ۴۴(زخم بر روي تنه درختان راش       
 زخم بـر روي تنـه درختـان         ۸، تعداد   ) درصد ۳۲(تنه درختان توسكا    

)  درصـد ۱۳( زخم بر روي تنـه درختـان افـرا    ۱۰و )  درصد ۱۱(ممرز  
  ).۳ شمارة جدول(ايجاد شده بودند 

 بيـشترين فراوانـي شـدت، انـدازه و     )۳ (شمارة بر اساس جدول  
جـاد شـده    هاي ناحيه ريشه و كنده در درختان افـرا و توسـكا اي             زخم
تـر از    هاي تنه درختان افرا عميـق       درصد زخم  ۷۰كه   به طوري . است
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 درصـد در  ۶۰مربع و سـانتيمتر  ۵۰ درصد بزرگتـر از  ۹۰پوست تنه و    

  ).   ۳ شمارة جدول(محدوده كنده درختان ايجاد شده است 
هاي مختلف  هاي تنه در گونه مشخصات زخم: )۳( ة شمارجدول

)درصد(درختان   

  نام
  گونه

د درص
  حضور

  تعداد
  زخم

  کد
  DC1  DC2  زخم

D 

C3  

D

C4  

  ۶  ۱۲  ۱۵  ۶۷  محل
  ۳۳  ۵۴  راش  ۲۷  ۶  ۴۲  ۲۵  اندازه
  ۳  ۱۸  ۵۴  ۲۵  شدت
  ۱۷  ۲۱  ۳۷  ۲۵  محل
  ۲۴  ۲۸  توسکا  ۱۳  ۲۹  ۵۸  ۰  اندازه
  ۲۵  ۴۲  ۸  ۲۵  شدت
  ۰  ۱۷  ۳۳  ۵۰  محل
  ۸  ۱۱  ممرز  ۲۵  ۱۷  ۲۵  ۳۳  اندازه
  ۰  ۵۰  ۲۵  ۲۵  شدت
  ۰  ۶۰  ۱۰  ۳۰  محل
  ۱۰  ۷  افرا  ۲۰  ۷۰  ۱۰  ۰  اندازه
  ۶۰  ۱۰  ۲۰  ۱۰  شدت

 هاي مختلف قطري درختان صدمات در طبقه

 ۱۰(بيشترين فراوانی نابودی درختـان در اولـين طبقـه قطـری       
 ۴۵و بيشترين فراوانی درختـان زخمـی در طبقـه قطـری             ) سانتيمتر
ارای قطـر   درختان نابود شده د   ). ۵ شمارة شکل( قرار داشت    سانتيمتر
فراوانی درختان زخمی از طبقه قطـری       .  هستند سانتيمتر ۲۰کمتر از   

 افـزايش يافتـه و از طبقـه         سانتيمتر ۴۵ تا طبقه قطری     سانتيمتر ۱۰
 کاهش يافته اسـت     سانتيمتر ۸۵ تا طبقه قطری     سانتيمتر ۴۵قطری  

  ).   ۵شمارة شکل(

  
   صدمات در طبقات مختلف قطر درختان:)۵(ة  شمارشکل

  ت وارد آمده بر تجديد حيات جنگلصدما
 اصـله تجديـد حيـات قـرار     ۸۵۲۰،در داخل كل قطعات نمونـه    

 اصـله آن    ۴۸۰،  ) درصـد  ۳۷/۸۶( اصـله آن سـالم       ۷۳۵۹داشت كـه    
. شده بودند)  درصد۹۹/۷( اصله آن نابود ۶۸۱و  )  درصد ۶۴/۵(زخمي  

با محاسبه ميانگين و انحراف از معيـار تعـداد تجديـد حيـات سـالم،                
 و نابود شده در داخل قطعات نمونه و تعمـيم آنهـا بـه جامعـه       زخمي

بـرداري در    ه مشخص شد كه در اثر عمليات بهـره        آماري مورد مطالع  
 اصـله   ۲۲۷ اصله از آنها زخمي و حدود        ۱۶۰ حدود   ،هر هكتار جنگل  
 عمليـات   به عبارت ديگر در اثر     ).۴شمارة جدول(اند   از آنها نابود شده   

 درصد از تجديد حيـات جنگـل زخمـي و            ۶۳/۵ ± ۴۴/۰برداري   بهره
    .اند  درصد آنها نابود شده۹۹/۷ ± ۷۱/۰

 وضعيت تجديد حيات جنگل پس از اتمام :)۴ (ةشمارجدول 

  )اصله در هكتار(برداري  بهره عمليات

  وضعيت
تجديد 
  حيات

  ميانگين
)X(  

انحراف 
  معيار

)xS(  

عتماد در حدود ا
 درصد ۹۵سطح

)EX (  
  ۲۴۵۳ ± ۲/۱۷۱  ۴۲/۴۷۸  ۲۴۵۳  سالم
  ۱۶۰ ± ۶/۱۲  ۰۷/۳۵  ۰۰/۱۶۰  زخمی
  ۲۲۷ ± ۲/۲۰  ۴۱/۵۶  ۰۰/۲۲۷  نابود

  صدمات در مراحل مختلف تجديد حيات
 ۵۲۴۸ ،از كل تجديد حيات بررسي شده در داخل قطعات نمونه         

در )  درصـد  ۷/۲۸( اصـله    ۲۴۴۵ نهال،   ةدر مرحل )  درصد ۶/۶۱(اصله  
. در مرحلـه خـال قـرار داشـتند    )  درصد۷/۹( اصله ۸۲۷ شل و   ةمرحل

كـه   بيشترين فراواني صدمات در مرحله خال مشاهده شد، به طـوري          
بـرداري قـرار     ها تحت تأثير صدمات مكانيكي بهـره       درصد آن  ۸۶/۱۵

ند  درصد آنها نابود شده بود۳۱/۹ آنها زخمي و     ۵۵/۶گرفته بودند كه    
ـ      ). ۶شكل(  نهـال مـشاهده شـد       ةكمترين فراواني صـدمات در مرحل
 ۴۰/۴هـاي بررسـي شـده        كه از كل نهال    ، به طوري  ) درصد ۷۲/۱۱(

  شـكل ( درصـد آنهـا نـابود شـده بودنـد          ۳۲/۷درصد آنهـا زخمـي و       
 درصد از آنها زخمـي     ۹۷/۵ رويشي شل گروه نيز      ةدر مرحل ). ۶شمارة

  .  درصد آنها نابود شده بودند۳۴/۷و 

  
   صدمات در مراحل مختلف تجديد حيات جنگل:)۶ (ة شمارشکل



  
  
  
  

 ۹۵   ناو اسالم گيالن كشي زميني در جنگل گزيني و چوب بررسي صدمات وارد آمده بر توده در اثر قطع تك

 مورد ةبرداری به کل منطق با تعميم نتايج به دست آمده از نمونه
 ۴۹ اصله نهـال،   ۷۷ ،برداری مطالعه مشخص شد در اثر عمليات بهره      

 اصـله نهـال،   ۱۲۸ اصله خال در هر هکتار زخمـی و  ۱۸اصله شل و   
 شـکل (انـد    در هر هکتـار نـابود شـده    اصله خال  ۲۶ اصله شل و     ۶۰

  ).۷شمارة 

  
   صدمات تجديد حيات در هر هكتار جنگل:)۷ (ةشكل شمار

  گيري بحث و نتيجه
ــره   ــات به ــدمات عملي ــق ص ــن تحقي ــه روش  در اي ــرداري ب ب

هـاي نـاو      جنگل در يك پارسل از جنگـل       ة زميني بر تود   كشي  چوب
گزيني   تكة شيواين پارسل به. اسالم گيالن مورد بررسي قرار گرفت

 اصـله   ۵/۷نتايج نشان داد با برداشـت حـدود         . گذاري شده بود   نشانه
 ۱۴ و حدود    باقيمانده درصد از درختان     ۱۵ حدود   ،درخت از هر هكتار   

بـرداري قـرار    درصد از تجديد حيات جنگل تحت تأثير عمليات بهـره     
 درصـد   ۱۴ حـدود    ،از كل درختان تحت تأثير قـرار گرفتـه        . اند گرفته

  . درصد نابود شده بودند۶۳/۰ي و زخم
 كمتـر از آمـار      باقيماندهاين مقدار صدمات وارد آمده بر درختان        

 ,.Sist, et al) شده توسط ارائه . هاي مالزي اسـت   در جنگل(1998
 درصـد   ۶همچنين از كل تجديد حيات تحت تأثير قرار گرفته حدود           

ثر مراحـل   اين صدمات در ا   .  درصد نابود شده بودند    ۸زخمي و حدود    
و ) وينچينـگ (آوري   برداري شامل قطع، بينه بري، جمع      مختلف بهره 

  . كشيدن ايجاد شده بودند
 زمينـي و شـيوه   كشي چوببرداري به روش  مقدار صدمات بهره  

هـاي شـمال      در جنگل  باقيماندهگزيني بر درختان     شناسي تك  جنگل
   اصـله درخـت در هكتـار،       ۹/۶ ،)۱۳۸۰(حسيني و همكاران    كشور را   

، )۱۳۸۷( نقدي و همكـاران       درصد، ۸/۲۱،  )۱۳۸۶(نقدي و همكاران    
ــره ۵/۱۷ ــد در حف ــع و    درص ــاي قط ــاي  ۵/۴۲ه ــد در نواره  درص

 Solgiآوري، جمــع &  Najafi,   درصــد، لطفعليــان و ۵۲ ، 2007
بنــابراين آمــار . انــد  گــزارش كــرده درصــد۵/۱۵، )۱۳۸۸(همكــاران 

 جنگل به دست آمـده از        در باقيماندهبرداري بر درختان     صدمات بهره 
 شده توسـط لطفعليـان و همكـاران         ارائه به آمار    نزديكتراين تحقيق   

 در ايـن    باقيمانـده مقدار صدمات وارد آمده بر درختان       .  است )۱۳۸۸(
 شده توسط نقـدي و همكـاران   ارائهكمتر از آمار  )  درصد ۱۵(تحقيق  

 ، )۱۳۸۸(و نقـدي و همكـاران     Solgi & Najafi, 2007و) ۱۳۸۶(
  . است

مربوط بـه   ) ۱۳۸۶( شده توسط نقدي و همكاران       ارائهزيرا آمار   
 شـده  ارائـه هـاي قطـع و آمـار      در حفرهباقيماندهصدمات بر درختان    

مربوط بـه صـدمات در نوارهـاي    ) Solgi & Najafi  )2007توسط
 آمـار   ،آوري است و نه آمار صدمات در كل سطح پارسـل قطـع             جمع
از يك طرف مربـوط بـه       ) ۱۳۸۷(ران   شده توسط نقدي و همكا     ارائه

 بـود و از طـرف   كـشي  چـوب هاي قطع و نوارهـاي   صدمات در حفره 
.  مورد اسـتفاده از نـوع چـرخ زنجيـري بـود            كشي  چوبديگر ماشين   

 شـده  ارائـه  بـه آمـار   نزديكترهمچنين در مورد تحقيقات خارجي نيز     
 ,Yilmaz)(توسـط   &  Akay,   ۱۴(هـاي تركيـه     در جنگـل 2008

 ۱۵ تا ۹(هاي مالزي   در جنگل(Iskandar, et al., 2006)و ) درصد
  . است) درصد

هـا در    نتايج اين بررسي نشان داد بيشترين فراواني محل زخـم         
 متـر تنـه درختـان      ۱در ارتفـاع كمتـر از       )  درصـد  ۳/۵۳(اين تحقيق   

، )۱۳۸۲(مشاهده شد و همسو با نتايج تحقيات حـسيني و همكـاران           
 ،)۱۳۸۶(نقـدي و همكـاران    (2007)  Solgi  &  Najafi ،  اسـت .

گـذاري شـده      قطع و خارج كردن درختان نـشانه       استفاده از روشهاي  
نتـايج ايـن تحقيـق نـشان داد         . توان اين صدمات را كـاهش داد       مي

فراواني تجديد حيات نابود شده بيشتر از فراواني تجديد حيات زخمي        
دهـد تجديـد حيـات تـاب مقاومـت در برابـر               شده است و نشان مي    

عـدم  . شـوند   نداشته و نـابود مـي  كشي چوب قطع و    صدمات عمليات 
موجـب كـاهش صـدمات      د حيات   يهاي تجد   از ميان لكه   كشي  چوب

  . خواهد شد
 فراواني و شـدت صـدمات وارد        ،با افزايش ارتفاع تجديد حيات    

ايـن نتـايج   ). ۶ و   ۵ شـمارة  شـكل (آمده بر آنها افزايش يافته اسـت        
، همتـي خـشكدشتي   )۱۳۸۸(مكـاران  همسو با نتـايج لطفعليـان و ه    

با افزايش سن تجديد حيات از      . است) ۱۳۸۴(و سليمان نژاد    ) ۱۳۸۳(
 انعطاف آنها كاسته شده و تـاب مقاومـت در برابـر صـدمات               توانايي

  . روند مكانيكي را از دست داده و از بين مي



  
  
  
  

۵۹مجله محيط شناسي شماره    ۹۶  
با توجه به نتايج اين بررسي و نتايج تحقيق نقدي و همكـاران             

 زمينـي   كـشي   چـوب ان جوان و كم قطـر در سيـستم          ، درخت )۱۳۸۶(
درختان كم قطر و خال گـروه       . شوند بيشترين صدمات را متحمل مي    

آينـده جنگـل    . رونـد   زميني از بـين مـي      كشي  چوبدر برابر صدمات    
 درصـد و زخمـي      ۸از بـين رفـتن      . وابسته به تجديد حيات آن است     

براين عدم  بنا.  درصد از تجديد حيات جنگل رقم زيادي است        ۶شدن  
هاي جوان و كم قطر موجب كاهش صدمات   از ميان توده كشي  چوب

  .  خواهد شدباقيماندهبر توده 
هـاي ايجـاد     دهد زخـم   هاي انجام گرفته نشان مي     نتايج بررسي 

بـرداري بـه     در جنگل در اثر بهـره باقيماندهروي تنه درختان   شده بر   
 اكثراً عميـق     زميني بيشتر در ناحيه كنده درختان و       كشي  چوبروش  
ها و كابل وينچ با      ها، بينه   در اثر برخورد تنه    بيشترها   اين زخم . هستند

شـوند    در مرحله وينچينـگ و كـشيدن ايجـاد مـي           باقيماندهدرختان  
)Sist,  هاي افـرا و توسـكا    فراواني و شدت صدمات در گونه. )2000

  . بيشتر است
و عــدم ) وينچينــگ(آوري  دقــت در انتخــاب مــسيرهاي جمــع

هاي انبوه و تجديد حيـات يافتـه    ها از ميان توده  ها و بينه   كشيدن تنه 
مسيريابي درسـت   . شودتواند بسيار مؤثر واقع      در كاهش صدمات مي   

 در زمان طراحي و در نظر گـرفتن معيارهـا در            كشي  چوبمسيرهاي  
هـا از    هـا و بينـه     تنـه ) وينچينـگ (آوري   جمع. اين زمينه مهم هستند   

 كـشي   چـوب ساندن آنهـا بـر روي مـسيرهاي         هاي مناسب و ر    محل
محـدود كـردن   .  خواهـد شـد    باقيمانـده موجب كاهش صدمات توده     

آوري به نقاط خالي از درختان و سنگالخي در كاهش  مسيرهاي جمع 
 يـا كـاهش     ،ها  براي جلوگيري از ايجاد اين زخم      .صدمات مهم است  

رده  يـا گـ    ،هـا  توان محدوده كنده درختاني را كـه تنـه         شدت آنها مي  
 يـا  ،ها از ميـان آنهـا كـشيده خواهنـد شـد بـا مـواد پالسـتيكي            بينه

 Han هــاي ضــخيم پوشــش داد پارچــه &  Kellogg,  2000(a)( .
 .مخصوصاً درختان با ارزش مادري و درختاني كه پوست نازك دارند          

 در جنگـل در     باقيماندهمرحله وينچينگ عامل اصلي نابودي درختان       
كـاهش  . )Sist, et al., 1998 ( زمينـي اسـت  كـشي  چـوب سيـستم  

 باقيمانـده هاي وينچينگ موجـب كـاهش صـدمات بـر تـوده              فاصله
 كشي  چوبهاي جنگلي و مسيرهاي      طراحي مناسب جاده  . خواهد شد 

  .در اين زمينه مؤثر است
 صدمه ديدن تـاج  باعثبرداري  نتايج اين بررسي نشان داد بهره    

ات بستگي بـه  شدت صدم . شود  در جنگل مي   باقيمانده درختان   ةو تن 
اقل قطـع درختـان از حـد   .  داردكـشي   چـوب و  دقت در عمليات قطع     

هاي مناسب و مشخص شـده موجـب         ارتفاع و انداختن آنها در جهت     
طراحـي مناسـب    .  خواهـد شـد    باقيمانـده  ةكاهش صدمات بـر تـود     

 مـديريت   ة بر اسـاس شـيو     كشي  چوبهاي جنگلي و مسيرهاي      جاده
هاي وينچينگ و در نتيجـه       موجب كاهش فاصله  ) گزيني تك(جنگل  

ي روشـها بـا بهبـود    .  خواهـد شـد    باقيمانـده  ةكاهش صدمات بر تود   
برداري، استفاده از امكانات فني، آمـوزش و مـديريت صـحيح و          بهره

 جنگل پايين آمده و به      ة درصد انواع صدمات وارد آمده بر تود       ،علمي
  .  حد قابل قبول خواهد رسيد

  ها يادداشت
1-Winching 

2-Reduced Impact Logging 

   مورد استفادهمنابع
 موردي جنگل   ةعمطال(ني   زمي كشي  چوبستم   زادآوري و فشردگي خاك جنگل در سي       بررسي آثار بهره برداري بر    . ۱۳۸۸. اد، ا و بني . ، مجنونيان، ب  .توانكار، ف 

  .۴۹۹-۴۵۷): ۳ (۴۸عي،  علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيةمجل). النناو اسالم استان گي
  

ـ ). موزشي پژوهشي دانشگاه تهران   جنگل آ :  موردي ةمطالع( آن   ةس صنعتي و سنتي بر زادآوري و مقاي       كشي  چوببررسي اثر   . ۱۳۸۴. نژاد، م  مانسلي  ةان نامـ  پاي
  . صفحه۹۸وم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، كارشناسي ارشد، دانشگاه عل

  
بـر تنـه درختـان    ) نيكابل هوايي و زمي( مكانيزه كشي چوبررسي صدمات بهره برداري در دو سيستم ب. ۱۳۸۰. ان، م و نميراني . ، مجنونيان، ب  .م. حسيني، س 

  .۲۹-۲۳): ۱ (۵۴ران، مجله منابع طبيعي اي. رانهاي شمال اي  در جنگلباقيمانده
  

  . صفحه۳۷عي تالش،  منابع طبيةادار. ۱۳۸۶ .رد برنامهگذاري درختان مو صورت مجلس نشانه
  

  . صفحه۳۱۲عي تالش،  منابع طبيةادار. ۱۳۷۷ .ناو اسالم ۲ري طرح جنگلداري س
  



  
  
  
  

 ۹۷   ناو اسالم گيالن كشي زميني در جنگل گزيني و چوب بررسي صدمات وارد آمده بر توده در اثر قطع تك

علوم و فنون كـشاورزي و      . گزيني بر توده و زادآوري      تك ةبررسي صدمات بهره برداري به شيو     . ۱۳۸۷. و پارساخو، آ  . ، رضوانفر، م  .، مجنونيان، ب  .لطفعليان، م 
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