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 چكيده
ي شمال كشور، روش ها جنگلكشي زميني در گزيني و سيستم چوب  تكبرداري بهرهفشار در شيوه  مد و كممنظور دستيابي به روشي كارا به

ي تحت سرپرستي شركت جنگل شفارود ارزيابي ها جنگل به توده سرپا باقيمانده در مقدار خسارت واردبينه به لحاظ   گردهبرداري بهره

 :در اين تحقيق خسارات توده سرپا در سه مرحله بررسي و ارزيابي شد .شد

  ؛ي قطع قبل از عمليات قطعها ه بررسي و ارزيابي توده در حفر‐۱

   ؛ها ه و تعيين خسارت قطع در حفرگيري اندازه ‐۲

 ها هبين  و گردهها هو مسيرهاي چوبكشي در جريان خروج تن )نوارهاي وينچينگ(آوري  جمع و تعيين خسارت در نوارهاي گيري اندازه ‐۳

  .از پاي كنده تا دپوي كنار جاده

. برداري صد در صد استفاده شد ، از روش آمار بارآوري جمعي قطع و مناطق ها هوده سرپا در حفر خسارت به تمقدار بررسي منظور به

 در نتيجه عمليات ها پالت درصد از درختان موجود در ۸/۲۱ي قطع نشان داد ها هشكل در حفر اي ه پالت داير۲۷نتايج حاصل از بررسي 

 درصد و ۹/۸ ممرز، ،دهد ي قطع را گونه راش تشكيل ميها پالت ديده در درختان خسارت درصد ۸۴. قطع متحمل خسارت شدند

ضمن اينكه بيشترين خسارت متوجه درختان با . شوند ديده را شامل مي  درصد از درختان خسارت۱/۷ توسكا  افرا، بلوط، وماننديي ها هگون

) شل و خال( ي زادآوريها گروه كمتر از ساير ها النه خسارت به مقداراين بررسي نشان داد . استمتر  سانتي۳۵قطر برابر سينه كمتر از 

 ها زخمشده بر روي تنه درختان باقيمانده در محدوده نوارهاي وينچينگ و مسيرهاي چوبكشي نشان داد اين  ي ايجادها زخمبررسي . است

. ندعني با خسارت به كامبيوم همراه ياند، مذكور اغلب عمقيي ها زخم متري تنه درخت حضور دارند، همچنين ۱ در ارتفاع كمتر از بيشتر

 خسارت در اين مناطق به مقدارمانده در اطراف مسيرهاي چوبكشي نشان داد خسارت  به زادآوري و درختان باقيتجزيه و تحليل 

آنها  خسارت كمتري در ،تري برخوردار بودند كه مسيرهايي كه از طراحي مناسب طوري  به،شود ميچگونگي طراحي اين مسيرها مربوط 

در اين بررسي با طراحي مسيرهاي چوبكشي قبل از عمليات قطع و مشخص كردن موقعيت اين مسيرها در مناطق مورد . مشاهده شد

دسته از نوارهاي با جهت افت موافق و با ‐ بدين ترتيب ارزيابي خسارت در دو است،شده درختان فراهم شده  بررسي امكان قطع هدايت

نتايج نشان داد خسارت به توده در نوارهاي با جهت افت موافق كمتر از نوارهاي با جهت افت مخالف  .جهت افت مخالف انجام شد

 .است
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 ) ...درختان و زادآوري(ارزيابي خسارت به توده سرپا                                              ۳۲۹

 

 مقدمه
ي جنگلي شمال كشور و ها همحدوديت سطح عرص 

 ژه  ويب ها جنگلي ويژه و منحصر به فرد بودن اين ها قابليت
 اصولي و برداري بهره گياهي، لزوم اي هبه لحاظ تنوع گون

وليان منابع طبيعي كشور  را به متها هن عرصاي  همسئوالن
 ،برداري بهرهي ها فعاليتاهميت خاص . كند گوشزد مي

ترين و  هزينه پرمنزلهسازي به   و جادهها هحمل و نقل فرآورد
مقوله ارزيابي  ،)۱۳( یجنگلدار يها فعاليتترين  مخرب
هاي متناسب با   و تعيين روشبرداري بهرههاي  سيستم

 .كند ي شمال را به ما تكليف ميها جنگلشرايط توپوگرافي 
از پاي  بار آوري جمعي قطع، ها فعاليت ، جنگلبرداري بهره

كنده تا دپوي كنار جاده، و حمل مقطوعات از كنار جاده تا 
حاصل اين  كه شود ميمحل مصرف و كارخانه را شامل 

صوالت را  و محدر پي داردي جنگلداري را ها فعاليتمراحل 
ي عمليات نامبرده در ياز سو. سازد روانه بازارهاي مصرف مي

، زيرا در ندتاثيرگذار بسيارپايداري محيط طبيعي جنگل 
آالت سنگين   از انواع ماشينمذكوري ها فعاليتتمام مراحل 

 اي  و در واقع دخالت عمدهشود ميسنگين استفاده  و نيمه
هاي  در نتيجه رويكرد به روش .گيرد در طبيعت صورت مي

 جنگلداري كه مصالحه بيشتري با طبيعت را فراهم جديد
هاي  شيوهه از در اين راستا استفاد .)۱۰(  است ضروري،آورد
، كه توليد با ارزش افزوده باال را با ١فشار  كمبرداري بهره

حش و درختان سرپا مد حيات و ،حداقل تخريب به خاك
عنوان يك هدف مديريتي در   به،دهند نظر قرار مي

جلب جنگلداري در دهه گذشته توجه همگان را به خود 
 ).۱۸ ( استكرده

يم شامل آسيب به طور مستق  به٢برداري بهرهخسارات  
 در اثر عمليات قطع و كشيدن درختان ها نهالدرختان و 

، ايجاد ها هتن تاج و سرشاخسصورت شك  كه بهاستمقطوعه 
 زخم روي تنه درخت سرپا و آسيب به ريشه نمايان

                                                      
۱-Reduced-impact logging techniques  

۲ -Logging damages 

و  ٣به عالوه خسارت به رويشگاه، ناشي از فشردگي. شود مي
ال  و انتقآوري جمع در طول مسيرهاي ٤فرسايش خاك
 برداري بهرهمدهاي خسارت بار عمليات ااز پيمقطوعات نيز 

 ).۱۱( دآي  ميشمار به
 خسارت توده گيري اندازههاي مختلفي براي  روشمحققان 

تفاوتي مرات ياثت با توجه به زمينه در اين اند، كردهگزارش 
 مختلف در يك ناحيه برداري بهرههاي  ها و روش كه سيستم

شده براي   معيارهاي انتخاب،دگذارن از خود برجاي مي
 برداري بهرهتعيين خسارات نيز از يك سيستم به سيستم 

تفاوت بوده و ماي ديگر  اي به نقطه  و همچنين از نقطهديگر
 . معرفي نشده استمورد اين  دردر واقع روش استانداردي

ــن  ــارهدر اي ــي ب ــتم چوبكشــي زمين ــاي   و روش٥ سيس ه
هـائي    از جملـه شـيوه     ٧تنـه   تمـام   و ٦بينـه   گـرده  برداري  بهره

ي هـا  فعاليـت هستند كه از روزهاي نخست ماشـيني شـدن          
برداري در كشورمان بـه واحـدهاي جنگلـداري معرفـي            بهره
عنوان تنها سيستم و روش      كه امروزه نيز به    طوري ه ب اند،  شده

ي شـمال در    ها  جنگلبرداري    خروج چوب در واحدهاي بهره    
ــايج. هســتندحــال اجــرا  ــارد و يقــات تحقبراســاس نت  پين

هاي چوبكشـي    گسترش استفاده از سيستم   ،  )۱۷ (٨همكاران
زميني در خروج مقطوعات از جنگل در كشورهاي در حـال           

، زيـاد پـذيري    تـوان بـه انعطـاف       مـالزي را مـي     مانندتوسعه  
هـا    ايـن سيسـتم    كـم گذاري كم و هزينه چوبكشـي        سرمايه

ي  تخريبـي زيـاد    آثـار گرچه ممكن است داراي     انسبت داد،   
 اجراي نادرسـت سيسـتم چوبكشـي        ،به عبارت ديگر  . باشند

 از ايجـاد خسـارت همـراه        زياديپتانسيل  با  زميني همواره     
 .است

بـرداری    ی خسارات ناشی از اجرای روش بهره      اين بررس در   
ده  زمينـي  بـر روی تـو    چوبكشـي بينـه را در سيسـتم    گرده

                                                      
۳- Soil Compaction 

۴- Soil Erosion 

۵ –Ground Skidding System 

۶ ‐Cut-to-length or assortment logging method 

۷ ‐Tree length logging method 

۸ ‐Pinard and etal 
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گزينـی تجزيـه و تحليـل     باقيمانده سرپا در يک جنگل تـک      
 تحقيقات متعـددي در كشـورهاي       زمينهدر اين    .ده است ش

ناشي باره آثار   هان و از جمله در كشور خودمان در       مختلف ج 
بـرداري بـر روي  تـوده جنگلـي            هاي بهره   ماشين  از فعاليت 

 .انجام شده است
 و درختان    بر روي زادآوري   برداري  بهرهدر بررسي صدمات    

پنـاهي اداره    كـه بـه شـيوه         سـاري  سرپا در جنگل دارابكال   
هاي عميـق و بـا مسـاحت         گيري شد كه زخم     نتيجه شد مي
 با فعاليـت    اغلبمانده  زياد بر روي تنه درختان باقي      نسبت به

آالت از عرصـه قطـع       هاي چـوبكش و خـروج چـوب        دستگاه
 متر  ٢شده در    هاي مشاهده  زخمدرصد   ٥/٨٢  و استمرتبط  
 پـذيري همچنين آسيب   . اند جاد شده ياي تنه درختان    يابتدا

نونهال، نهال و   (آوري   ي زاد ها  گروه بيش از بقيه     ها  گروهخال  
 ).۲(است ) شل گروه

درختان  اثر صدمات مكانيكي در رشد با نام در تحقيقي 
زاده ابراهيم گيالن مشخص راش در طرح جنگلداري امام

شده در بخش  هاي مشاهده  درصد از زخم٨/٣١د كه ش
تنه و مابقي در باالي  درصد در يك متر اول ٤/٥٤ريشه و 

 ٦/١٨همچنين . ده استيك متري تنه درختان سرپا بو
 درصد از ٤/٨١و شده سطحي  گيري اندازههاي  درصد از زخم

  ).٤(استها عمقي و با صدمه به كامبيوم همراه  زخم
درختان و ( به تودة سرپا  خسارات وارديدر بررسي ديگر

رح جنگلداري  در طبرداري بهرهدر اثر عمليات ) زادآوري
و بررسي ) ي نورها جنگلارتفاعات جنوبي حوزة (الويج 

 ، شل۷/۲۰ به نونهال ونهال خسارات واردمشخص شد كه 
 با افزايش ،به عبارت ديگر. درصد است ٣٩  و خال۵/۳۳

كرد،  پذيري آنها بتدريج افزايش پيدا مي آسيب ها نهالارتفاع 
ر از گروه  هر گروه رويشي بيشتكه درصد خسارت طوري هب
تر از گروه  وميعني گروه نهال و نونهال مقا, ودقبل خود بما

 ).۱( تر از گروه خال بودند شل و گروه شل مقاوم
 برداري بهره ناشي از اجراي سيستم هايابي اثردر ارزي
 در Doglass fir وHemlockي ها هبينه بر روي تود گرده

درصد  ٨٢كه بيش از  شد گيري   نتيجه،شرق اياالت متحده
 از ي متر٢ تا ارتفاع ، به تنه درختان سرپاهاي وارد از آسيب

 ١ استون و کالتردر تحقيق). ۷( سطح زمين بوده است
بيني  محل زخم به عنوان يك عامل شاخص در پيش ،)۲۰(

 و در دو طبقه، از سطح هاي بعدي معرفي شد پوسيدگي
ري  مت۵/۰ متري تنه درخت و از ارتفاع ۵/۰زمين تا ارتفاع 

ر يگدر تحقيقي د. تا نوك درخت مورد بررسي قرار گرفت
گزيني با استفاده از   تكبرداري بهرهخسارات ناشي از اجراي 

ستم چوبكشي زميني در قطع دستي با اره موتوري و سي
کا ياالت متحده امري هكتاري در ا١٢برگ  يك توده پهن

 گروه تخريب چهار خسارات در ،ن بررسیي در ا.شدابی يارز
هاي سطحی و عمقی  كن شدن كامل درختان، زخم و ريشه

دگی ي و تاج  و خمها هروی تنه درخت، شکستگی شاخ بر
ج نشان داد که ينتا. ابی شديطور صد در صد ارز   بهها هيپا
شده بر روی تنه  جاديی اها زخمن خسارت مربوط به يشتريب

گی يد و خسارت مربوط به خماستمانده يدرختان باق
 ).۱۴(می داد  را به خود اختصاصمقدار ينمتر کها هيپا
ق و قابل توجه بر يعمهاي  نشان داد كه زخم) ۱۶(٢الندين

جاد محصوالت اي  همنجر بروی تنه درختان سرپا که 
 هنگام عمليات  به اغلب،دشو تر مي ارزش كم) يها هبين گرده(

زمينه  از تحقيقات كه در اي هدر پار. افتد چوبكشي اتفاق مي
 هاي به لحاظ عملكرد و اثربرداري بهرههاي  بي سيستمارزيا

 سيستم در دو هاي به مقايسه اثر،تخريبي آنها صورت گرفته
 پرداخته شده ٣شده و شيوه سنتي وضعيت اجرايي طراحي

ش ـاهـ اين تحقيقات حاكي از كبيشترنتايج . است
 ،۸(ه است دـش  يـ در وضعيت طراحرداريـب رهـبهارات ـخس
كند كه   اين مطلب را تداعي ميمذكورتايج ن). ۱۹ ،۱۲

 مناسب در جهت ريزي دقيق و برنامهبه  برداري بهرهعمليات 
 در مرحله خروج مقطوعات از عرصه ويژهكاهش خسارت ب

 .نياز داردقطع 
 

                                                      
۱-Stone and Coulter 

۲-Nyland 

۳- Planned Logging Operations and Unplanned or 
Conventional logging Operations 



 ) ...درختان و زادآوري(ارزيابي خسارت به توده سرپا                                               ۹۳۴

 ها مواد و روش

 بررسيمنطقه مورد 
بخيز شفارود  حوزه آ٩ از سري ٩٢٦اين بررسي در پارسل 

متوسط متر از سطح دريا و ۱۳۰۰‐١٦٠٠با محدوده ارتقاعي
مساحت پارسل . دشمتر انجام  ميلي١١٠٠بارندگي ساليانه 

منظم و تيپ اصلي  زاد ناهمسال نا  فرم جنگل دانه هكتار،٦٩
 متر مكعب در هكتار ٣٣٠ودي آن راش با متوسط موج

شيوه .  درصد است٢٠ ‐٥٠شيب غالب پارسل  . )۶(است
ها   و برشاستگزيني  شناسي تك برداري و جنگل بهره
 مقدار. شود اي و اصالحي انجام مي  پايهصورت گروهي، به

 كه است متر مكعب ١٢٠٠برداشت از سطح پارسل 
صورت  به ی سيستم چوبكشي زمينمقطوعات با استفاده از

ين يو كوتاه به دپوي كنار جاده در پاهاي بلند  بينه گرده
 . دامنه انتقال داده شدند

 

 تحقيقروش 

امروزه براي ارزيابي خسارات رويشگاه در مناطق 
. شود ميهاي مشخصي استفاده   از روش،شده برداري بهره
 و تعريف بندي تقسيمها به شرح زير  طور كلي اين روش به
 :)١٥( شوند مي
 ؛١ترانسكت برداري خطي يا وش نمونهر
 ؛٢برداري با استفاده از شبكه آمار برداري روش نمونه 

 .٣ي و پالنيمترييهاي هوا روش استفاده از عكس
 

گيري صد در صد نقاط  اندازهروش پيمايش زميني و 

  ٤هديد خسارت

هاي دقيق اوليه همراه باشد،  اين روش چنانچه با بررسي
 تري را به همراه خواهد داشت  قيقنتايج قابل قبول و د

 برداري بهرههاي قابل  در اين روش ابتدا بخش). ۲۱(
ها و   چوبآوري جمعي قطع، مسيرهاي ها هها يا حفر بلوك(

                                                      
۱ ‐ The point-transect method 

۲ - The line- intercept technique 

۳ ‐ Aerial photographs and planimetry 

۴ ‐ Ground traverse method 

در ناحيه مورد ) مسيرهاي چوبكشي يا كريدورهاي انتقال
 سپس در شود، ميبررسي بر روي نقشه و زمين مشخص 

مقدار  هر مرحله از كار  و دربرداري بهرهجريان عمليات 
در  .شود ي مگيري اندازه کاملطور  خسارت در اين نواحي به

 مذكوراين تحقيق با توجه به اهميت موضوع از روش 
 بعد از عمليات بررسيدر پارسل مورد . دشاستفاده 

)  و گروهياي هپاي(گزيني  صورت تك هگذاري كه ب نشانه
ده سرپا در اطراف توانجام شد، الزم بود بررسي زادآوري و 

 تا دوي قطع انجام شها هشده در حفر گذاري درختان نشانه
بدين ترتيب ضمن تعيين وضعيت كمي و كيفي توده در 

 خسارت طبيعي در اين نقاط مقدار ،ي قطعها هحفر
 ،هاي الزم بدين ترتيب بعد از تهيه فرم. دشومشخص 

ن در اي .ي قطع انجام گرفتها ه اطالعات از حفرآوري جمع
 روش آماري مورد استفاده با توجه به شيوه زمينه
 ، انتخابي وبررسيگزيني در منطقه مورد   تكبرداري بهره

ي قطع، ها هشكل قطعات نمونه با توجه به ساختار حفر
با  ) ها پالت( مساحت قطعات نمونه .  انتخاب شداي هداير

توجه به شيب عرصه در حفره قطع، قطر و ارتفاع درختان 
شده در هر  گذاري شده، تعداد درختان نشانه گذاري هنشان

حفره و گستردگي تاج درختان طوري در نظر گرفته شد كه 
به همين دليل .  پوشش قرار دهدزيركل حفره قطع را 

 متغير در نظر ،ي مختلفها همساحت قطعات نمونه در حفر
 پالت در سطح پارسل هر يك با ۲۷ ،در مجموع.  شدگرفته

، شد بررسي  هكتار٣٨/٠ تا ١٣/٠ساحت تقريبيم
مساحت منطقه مورد  (ها پالتكه سطح كل  طوري به
ي قطع ها پالت به عبارت ديگر ، هكتار بود۵۶/۷) برداري آمار
براي بررسي . شدند  را شامل ميپارسلاز سطح درصد  ۱۱

 درختان با قطر برابر سينه ها، پالتتوده سرپا و زادآوري در 
 عنوان تجديد حيات در نظر گرفته به سانتيمتر را ۱۰كمتر از
 و براي بررسي آنها سه مرحله رويشي در نظر گرفته شده
 :شد

 ؛ متري٥/٠از ابتداي رويش تا ارتفاع : نهال
 متر ارتفاع ٢ تا ٥/٠ بين ها نهالمرحله رويشي كه : شل
 ؛دارند
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 متر ٨ تا ٢ به ها نهالمرحله رويشي كه ارتفاع : خال
 .استتر  سانتيم۱۰نه آنها تا  و قطر برابر سيرسد مي

متر نيز با  سانتي۱۰درختان با قطر برابر سينه بيش از 
منظور  طر درخت و بررسي تنه و تاج آن بهتعيين گونه و ق

 .برآورد تعداد خسارات طبيعي در هر پالت برداشت شدند
 

 ها تعيين خسارات قطع در پالت

 مسيرهاي چوبكشي نظردر اين بررسي در پارسل مورد 
قبل از انجام عمليات قطع طراحي شده و موقعيت آنها در 

ن ابنابراين هنگام عمليات قطع درخت. عرصه مشخص شد

ي قطع ضمن هماهنگي با ناظر ها هشده در حفر گذاري نشانه
قطع و كارگران اره موتورچي سعي شد تا حد ممكن 

شده   و قطع هدايتودقعيت مسيرها نيز در نظر گرفته شمو
 بعد از عمليات. هاي چوبكشي انجام گيردبه سمت مسير

صورت آماربرداري  قطع، بررسي خسارت در هر پالت به
، خسارت صددرصد انجام شد، بنابراين با تهيه فرمهاي الزم

 درجه سهاز نظر كيفي در ) ل و خالشنهال، (زادآوري به 
كن شدن  تاج، زخمي شدن تنه، شكستن و ريشهخم شدن 

 بررسي خسارات منظور به ۱ جدول. شدكامل، ارزيابي 
 .ي قطع مورد استفاده قرار گرفتها پالتزادآوري در 

 
 ي قطعها پالتخسارات زادآوري در فرم بررسی  ‐۱ جدول

 خال شل نهال
 گونهرديف زخمي زخمي زخمي

 سالم
١ ٢ ٣ 

 سالم
١ ٢ ٣ 

 سالم
١ ٢ ٣ 

 
  به ترتيب براي درجات٣ تا ١كدهاي از ، اين جدول در

و خم شدن تاج، زخمي شدن تنه، شكستن (مختلف زخم 
در بررسي خسارت  .استفاده شده است) كن شدن ريشه

 محل نظز عواملي مانندي مورد ها پالتدرختان سرپا در 

 و تعداد شاخه ، مساحت زخم، عمق زخم، تعداد زخمزخم
در ارزيابي كننده   مهم و تعيينعواملشده به عنوان  شکسته

 ).۲جدول( درفي شدنخسارت توده مع

 

 نده سرپا در پالت های مورد بررسيماي فرم بررسی خسارت درختان باق‐۲ جدول

  متر٢بيش از   متر٢تا ارتفاع  در روي ريشه محل زخم روي تنه درخت
 ٣ ٢ ١ كد

 

 ١٠٠٠ ٢cmبيشتر از  ١٠٠‐١٠٠٠ ٢Cm ١٠٠ ٢Cm كمتر ازمساحت زخم
 ٣ ٢ ١ كد

 

 يب به كامبيومآس آسيب به پوست عمق زخم
 ٢ ١ كد

 

خسارت 
 تاج

تا دو شاخه 
 شده تهكسش

 شاخه ٤ تا ٢بين 
 شده كستهش

 شاخه ٤بيش از 
 شده كستهش

 سرشكن كامل

 ٤ ٣ ٢ ١ كد
 

 زخم٣بيش از   زخم٣ تا ٢  زخم روي تنه١ تعداد زخم
 ٣ ٢ ١ كد
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در اين تحقيق بعد از بررسي خسارت در هر پالت كه به 
 براي تعيين ،ددرصد صورت گرفتبرداري ص آمارروش 

نكه اي  هبرداري، با توجه ب رد آمارخسارت در كل منطقه مو
  از ميانگين وزني استفاده شداست، متغير ها پالتمساحت 

)۵(: 

100g% ×=
پالتدردرختانكلتعداد

پالتدرديدهخسارتدرختانتعداد
 

 
%g = درصد خسارت قطع در هر پالت  
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Mw =برداري رصد خسارت در كل منطقه مورد آمارد 

gi =درصد خسارت در هر پالت 
Si =مساحت هر پالت 

 

 بررسي خسارت در نوارهاي وينچينگ و مسيرهاي 

 چوبكشي 

 به درختان و زادآوري در خسارات وارددر اين بررسي 
آوري بار از پاي كنده تا دپوي كنار جاده  حين عمليات جمع

ر به منظو .دشجنگلي در مسيرهاي با شرايط مختلف تعيين 
 از نظرطراحي مسيرهاي چوبكشي در پارسل مورد 

 و مراتع ها جنگلدستورالعمل مورد استفاده در سازمان 
ترتيب بعد از تهيه نقشه شيب  بدين. دش استفاده )۳(كشور
بندي شيب مربوط به عملكرد   براساس طبقه،پارسل
كه   مناطقي،گردشي متوالي ها و سپس جنگل يدراسك

 از ساير مناطق كه به دالئل ،دمناسب چوبكشي زميني بو
 اجازه احداث آوري يا وضعيت زادزمين يا خاك شرايط 

بعد از . دش مشخص و جدا ،داد مسير چوبكشي را نمي
هاي مناسب كار سيستم  شناسايي و مشخص كردن عرصه

كشي در اين هاي چوب  طراحي مسير،یچوبكشي زمين
 :حظات زير انجام گرفتمناطق با توجه به مال

الت در آ هاي مناسب براي دپوي چوب ر انتخاب محل د‐١
هاي  ه مسيرنكاي  ه با توجه ب،رو ي كاميونها هكنار جاد
منظور استفاده از  به( رو به پايين هستنداغلبچوبكشي 

 در بيشتر، اين دپوها )كارآيي بيشتر سيستم نيروي وزن و
 ؛شدنددست پارسل تعيين  كنار جاده پايين

 و از ايجاد اند ا حد امكان مستقيمكشي ت مسيرهاي چوب‐٢
 ؛شود ميهاي با شعاع كوچك از مسير خودداري  و پيچ
 و يدر فاصله بين مسيرها تابعي از طول كابل وينچ اسك‐٣

  است؛ه عطول درختان مقطو

 رعايت حداقل و حداكثر شيب مجاز مسيرهاي ‐٤
 حداكثر شيب قابل قبول در زمينه در اين ،چوبكشي

 و ١٨ تا ١٥و شيب مناسب درصد  ٢٥ائين چوبكشي رو به پ
به باال نيز حداكثر شيب مسير  در چوبكشي رودرصد 

  .درصد است ١٠چوبكشي 
برداری انتخابی بررسی  نمونه با روش ز بخش نيدر اين

وارهاي وينچينگ و مسيرهاي  محدوده نخسارت در
 درصد خسارت در هر نوار بين ترتيبد.  انجام شدچوبكشي

 مقدار برآورد برايد و آنگاه شي برآورد و مسير چوبكش
ير غخسارت در كل نوارها و مسيرهاي چوبكشي به علت مت

بودن مساحت نوارها و مسيرهاي چوبكشي از فرمول 
 . استفاده شد همانند مرحله قبليميانگين وزني

 

 نتايج
 ۱های  شکل  وی مورد بررسیها پالت مشخصات ۳جدول 

ها و  وری و فراوانی گونهی سنی زادآها گروه فراوانی ۲و 
ی مورد بررسی ها پالتطبقات قطری مختلف درختان را در 

نتايج حاصل از تجزيه و . دده ات قطع نشان میيقبل از عمل
 کالسه قطری ٤دهند فراوانی   نشان میها هتحليل داد

عنی درختان با قطر برابر ي ها پالت ينمختلف از درختان در ا
 ٥٠‐٧٠متر، ي سانت٣٥‐٥٠ متر،ي سانت٣٥نه کمتر از يس

ب يمتر به ترتي سانت٧٠ش از يمتر و طبقه قطری بيسانت
نکه گونه يضمن ا. است درصد ۳/۷ و ۲/۱٩، ۲۸/٩، ۶/۴۴



 ۹۳۷        ۹۴۷ تا ۹۳۱، از صفحه ١٣٨٦، مهر ماه ٣، شماره ٦٠نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 

ی ها پالتن گونه موجود در يتر  درصد فراوان٥/۸٦راش با 
 .استمورد بررسی 

شکل در  ای هير پالت دا۲۷ حاصل از بررسی يجنتا

دهد که  ات قطع نشان میيم عملهای قطع قبل از انجا حفره
 ها پالتن يعی به درختان و زادآوری در اي خسارت طبمقدار
 ).۴جدول (است درصد ۴/٢ و ۸/٢ب يبه ترت

 
 ی قطعها هی مورد بررسی در حفرها پالتمشخصات  ‐۳ جدول

 جهت عمومی دامنه تعداد پالت
ب ي شينانگيم

 (%)ها  پالت
مساحت کل 

 )هکتار(ها  پالت
گذاری  نشانهختان تعداد در

 ها شده در پالت
 ۷۷ ۵۶/۷ ۳۵ شمالی ۲۷

 
ها پالتشده بر درختان و زادآوری در   و درصد خسارت طبيعی اندازه گيری تعداد‐۴جدول   

 زادآوری درختان

دهيخسارت د تعداد کل دهيد خسارت تعداد کل   تعداد 

۲۰۹۰ ۵۸ ۷۶۶۳ ۱۸۲ 
۸/۲ درصد خسارت  ۴/٢  

 
 
  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  فراوانی طبقات مختلف قطری درختان در پالت های قطع‐۲شکل های قطع های زادآوری درپالت فراوانی گروه ‐۱شکل 
 

 
 اصله از ۴۴۹ ،ی قطعها پالت درخت در ۲۰۹۰از مجموع 

 در ها پالت درصد از درختان موجود در ۸/۲۱عنی يآنها 
ج ينتا. ات قطع متحمل خسارت شدنديجه عملينت

 خسارت به درختان و زادآوری در مقدارری يگ اندازه
ن يا.  آورده شده است۶ و ۵ی قطع در جداول ها پالت

ده يد درصد از درختان خسارت۸۴دهند که  جداول نشان می
، گونه ممرز دهد ميل يی قطع را گونه راش تشکها پالتدر 
 ۱/۷ افرا ـ بلوط و توسکا مانندی يها  درصد و گونه۹/۸

 را شامل ها پالتده داخل يد رختان خسارت د ازدرصد
ن خسارت متوجه درختان با يشترينکه بيضمن ا. شوند می

درصد از  ۳۹  کهاستمتر ي سانت٣٥نه کمتر از يقطر برابر س
. شوند  را شامل میها پالتده يد درختان خسارت

ها  ی قطع را خالها پالتن گروه زادآوری در يرتريپذ بيآس
 درصد خسارت در کل ۷/۱۹دهند که با  ل میيتشک
 ۸/١٠ با ها نهالن خسارت و يشتريی مورد بررسی بها پالت

 .اند دهشن خسارت را متحمل يدرصد خسارت کمتر
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   ی قطعها پالت درصد خسارت اندازه گيری شده به زادآوری و درختان در ‐۵دول ج

 زادآوری
 شیيمراحل رو

 خال شل نهال
 درخت

 ۲۰۹۰ ۱۲۸۰ ۱۷۰۹ ۴۶۷۴ تعداد کل
 ۴۴۹ ۲۲۴ ۲۶۸ ۴۸۱ دهيد تعداد خسارت

 ۸/۲۱ ۷/۱۹ ۹/١٦ ۸/١٠ درصد خسارت
 

 
 ها پالت تعداد و درصد درختان خسارت ديده در ‐۶ل جدو

 طبقه قطری
تعداد درختان 

 دهيد خسارت
درصد 
 خسارت

 گونه
تعداد درختان 

 دهيد خسارت
درصد 
 خسارت

  < ٣٥cm ۱۷۵ ۳۹ ۸۴ ۳۷۷ راش 
۵۰‐۳۵cm ۱۴۵ ۳/۳۲ ۹/۸ ۴۰ ممرز 
٥٠‐٧٠cm ۹۹ ۲۲ ۱/۷ ۳۲ ها ر گونهيسا 

  > ٧٠cm ۳۰ ۷/۶ ‐ ‐ ‐ 
 ١٠٠ ۴۴۹ جمع ١٠٠ ۴۴۹ معج

 
 پالت مورد ۲۷شده از  آوری های جمع ل دادهيه و تحليتجز

ن خسارت مربوط به يشتري که بدهد نشان ميبررسی 
 درصد ۸/۴۴ها با  ها را خال هين رفتن پايشکستن و از ب
های زخمی از دو نوع   تعداد شل.دهند  میليخسارت تشک

 و در مورد استشتر يشده ب شده و خم عنی شکستهيگر يد
 ۷/۴۰ با ها نهالن نوع خسارت به خم شدن يشتري بها نهال

 .)۳شکل (دشو درصد خسارت مربوط می
 درخت ۴۴۹شده از  آوری های جمع ل دادهيه و تحليتجز

ا به ي درخت ۲۹۴دهد که   نشان میها پالتده در يد خسارت
 ها پالتده داخل يد  درصد از درختان خسارت۵/٦۵عبارتی 

 ۶۹ن تعداد، ياز ا). ۷جدول(اند دارای خسارت به تاج بوده
 به طبقه همه که اند  سرشکن شدهکاملطور  بهدرخت 

 .متر تعلق داشتندي سانت٣٥قطری کمتر از 
شده بر روی  ریيگ انگر خسارات اندازهي ب۹ و ۸جداول 

. هستندت زخم يفيمانده در ارتباط با تعداد و کيان باقدرخت

های  شده از مشخصه آوری ابی اطالعات جمعيارز
ی ها پالتده داخل يد شده در درختان خسارت ریيگ اندازه

ده در يد  درخت خسارت۴۴۹ از مجموع ،دهد قطع نشان می
ب به تنه بوده که از ي درخت دارای آس۲۳۲ی قطع، ها پالت
 ۷۲، %)۳/۴۸معادل(ک زخمي درخت حامل ۱۱۲ان يآن م

 ٣ش از ي درخت دارای ب۴۸ زخم و ٣ و ٢درخت دارای 
های  زخم درصد از ۲/۶۱.اند زخم بر روی تنه بوده

ده داخل يد شده بر روی تنه درختان خسارت شمارش
وم يب به کامبيعنی دارای آسيی قطع از نوع عمقی ها پالت
ب به پوست يس در بخش آها زخم درصد از ۸/۳۸و  بوده

عنی با ي بزرگ ،ها زخم درصد از ۱/۱۴ن يهمچن. بوده است
 درصد دارای ۵/۵۰متر مربع، ي سانت١٠٠٠ش از يمساحت ب
 ۴/٣۵ و  بودندمتر مربعي سانت١٠٠‐١٠٠٠ن يمساحت ب
متر مربع ي سانت١٠٠ سطحی کمتر از ها زخمدرصد از 
.داشتند
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  پالت های قطع نوع خسارت زادآوری در‐۳ شکل

 
 ی قطعها پالت خسارت به تاج درختان باقيمانده در ‐۷جدول 

 خسارت تاج
 مشخصه 

 شده ریياندازه گ
تا دو شاخه 
شکسته شده

 شاخه ٢‐٤
 شکسته شده

 شاخه ٤ش از يب
 شکسته شده

تاج سرشکن 
 شده

 کل

 ۲۹۴ ۶۹ ۱۵ ۶۱ ۱۴۹ دهيد  خسارتانتعداد درخت
 ١٠٠ ۵/۲۳ ۱/۵ ۷/۲۰ ۷/۵۰ درصد خسارت

 
 ی قطعها پالتشده بر روی تنه درختان در   تعداد زخم اندازه گيری‐۸جدول 

  عدد زخم١ تعداد زخم روی تنه
 عدد ٣ و٢

 زخم
 عدد ٣ش از يب

 زخم
 کل

 ۲۳۲ ۴۸ ۷۲ ۱۱۲تعداد درخت حامل زخم
 ١٠٠ ۷/۲۰ ۳۱ ۳/٤٨ درصد خسارت

 

 ی قطعها پالت  بر روی تنه درختان باقيمانده درها زخم کيفيت ‐۹جدول 

 عمق زخم )متر مربعيسانت(مساحت زخم  محل زخم
مشخصه 

ری يگ اندازه
 شده

روی 
شهير

<
ر 
مت

 
٢ 

ر 
مت

٢
> 

 کل١٠٠٠<١٠٠‐١٠٠٠ ١٠٠> کل
زخمی 
شدن 
 پوست

زخمی 
شدن 

مبيوکام
 کل

۲۳۲ ۱۴۲ ۲۳۲۹۰ ۳۳ ۱۱۷ ۸۲ ۲۳۲ ۱۳۶ ۸۰ ۱۶ تعداد زخم
١٠٠ ۲/۶۱ ١٠٠۸/۳۸ ۱/۱۴ ۵/۵۰ ۴/٣۵ ١٠٠ ۶/۵۸ ۵/٣۴ ۹/۶درصد خسارت
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خسارت به درختان باقيمانده و زادآوری در نوارهای 

 وينچينگ

ان ين بخش در جراي  هآوری اطالعات مربوط ب جمع
ی قطع و در محدوده ها پالتات خروج درختان از يعمل
 نوار طی ۷۶در مجموع . رهای چوبکشی صورت گرفتيمس
ر ي کنار مسها از پای کنده تا هبيننچ کردن يات ويعمل

خالصه اطالعات  . برداشت شدنظرچوبکشی در پارسل مورد 

در .  آورده شده است۱۰ها در جدول  ن برداشتاي همربوط ب
شده در نوارها با  نچي تعداد درختان و،ن جدوليستون آخر ا

ر چوبکشی يدر نظر گرفتن جهت افت آنها نسبت به مس
عنی ي» فقموا« از دو واژه زمينهن ي در ا. شده استارائه

» مخالف«ر چوبکشی و يجهت افت درخت به طرف مس
ر چوبکشی يعنی جهت افت درخت در خالف جهت مسي

 .استفاده شده است
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 نوارهای وينچينگ آوری در های مختلف زاد گروه خسارت به ‐۴ شکل

 

 آوري شده از نوارهاي وينچينگ  اطالعات جمع‐۱۰جدول 

 تعداد زادآوری
نچ شده يتعداد درختان و

 در نوارها و جهت افت آنها
تعداد 
 نوارها

 مجموع
طول نوارها 

 )متر(

مجموع 
مساحت نوارها 

 )هکتار(

تعداد 
درختان در 
 مخالف موافقخال شل نهال کل نوارها

۷۶ ۲۰۳۲ ۲۵/١ ۳۳۷ ۶۴۴ ۲۸۸۱۹۳۳۳ ۴۹ 
 

شده از نوارهاي  آوري هاي جمع تجزيه و تحليل داده
نهال، (ي زادآوري ها گروه خسارت به زمينهدر وينچينگ 
 كمتر ها نهال خسارت به مقدار دهد نشان مي ،)شل و خال

 ).۴شکل( استاز خسارت شل و خال 
 خسارت به درختان باقيمانده  را در مقدار ۱۱جدول 

نوارهاي وينچينگ و همچنين وضعيت نوارها با توجه به 
به مسير شده در آنها نسبت  ختان وينچجهت افت در

 خسارت به درختان باقيمانده  در نوارها را مقدارچوبكشي و 
جهت افت درخت به سمت مسير (در هر يك از دو حالت 

از . دهد نشان مي) چوبكشي و خالف جهت مسير چوبكشي
 نوار با جهت وينچينگ ۲۹ ، نوار مورد بررسي۷۶مجموع 

 نوار با جهت وينچينگ مخالف مسير ۴۷موافق مسير و 
 خسارت به درختان باقيمانده در مقدار كه شدندي بررس

در هر كدام ) ميانگين وزني با تاثير مساحت هر نوار(نوارها 
از دو دسته نوارهاي با جهت وينچينگ موافق و مخالف 

همچنين . دست آمد ه درصد ب۳/۳۱ و ۸/٢۶مسير به ترتيب 
ميانگين طول نوار وينچينگ در نوارهاي با جهت افت 

 .است بيشتر از نوارهاي دسته ديگر مخالف مسير
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 شده به درختان باقيمانده در نوارهاي وينچينگ گيري اندازه خسارت مقدار ‐۱۱ ولجد

 پالت نوار 
نوار با جهت 
 افت موافق

نوار با جهت افت 
 مخالف

۳/۳۱۴/۱۰ ميانگين طول نوار  ۱/٢۸  ۹/٣۲  
 ٢۲۳ ۲۰۹۰۱۱۴ ۳۳۷ تعداد كل

 ۷۶ ٣۱ ۳۹ ١٠۷ تعداد خسارت ديده
٣/٢۸۴۱/۱ درصد خسارت  ۸/٢۶  ۳/۳۱  

 
ي موجود بر روي تنه درختان سرپا ها زخمبررسي كيفيت 

از نظر موقعيت مكاني  در نوارهاي وينچينگ نشان داد
 در ها زخم بر روي تنه درختان، بيشترين تعداد ها زخم

اغلب  ها زخمهمچنين . دوجود دار متر ١ارتفاع كمتر از 

 كندن پوست و خسارت به كامبيوم همراه  يعني بااند، عمقي
ي موجود ها زخمي سطحي درصد كمي از ها زخم و هستند

 ).۱۲جدول (دادند  را به خود اختصاص مي

 

 نگينچيمانده در نوارهای ويت خسارت به درختان باقيفي ک‐۱۲ جدول

مشخصه  نوع زخم )متر مربعسانتي(مساحت زخم  محل زخم
گيری  اندازه

 شده
روی 
 ريشه

m ۱<m۲‐۱کل عمقیسطحی کل <۱۰۰۱۰۰۰‐۱۰۰۰ >۱۰۰ کل 

 ۲۰۳ ۱۸۰ ۲۰۳۲۳ ۱۹ ۸۹ ۹۵ ۲۰۳ ۴۳ ۱۳۶ ۲۴ تعداد زخم
درصد 
 خسارت

۸/۱۱ ۶۷ ۲/۲۱ ۱۰۰ ۸/۴۶ ۸/۴۳ ۴/۹ ۱۰۰۳/۱۱ ۷/۸۸ ۱۰۰ 

 
درختان باقيمانده و زادآوري درمحدوده  خسارت به

 مسيرهاي چوبكشي 

شده از بررسي  يآور  اين مرحله نيز اطالعات جمعدر
خسارت به توده سرپا در محدوده مسيرهاي چوبكشي، در 

ي زادآوري و ها گروهدو قسمت مجزا يعني خسارت به 
 براي. شدخسارت به درختان باقيمانده تجزيه و تحليل 

نهال، (ي زادآوري ها گروه خسارت به هر يك از مقدارتعيين 
رت در هر  ابتدا درصد خسا،و درختان باقيمانده) شل و خال

 برآورد خسارت در منظور به سپس ،مسير چوبكشي محاسبه
كل مسيرهاي مورد استفاده به دليل متفاوت بودن سطح 

 از ميانگين وزني استفاده ،مورد بررسي محدوده مسيرها
 .شد

شده از مسيرهاي  ريآو هاي جمع تجزيه و تحليل داده
 مقدار داراي كمترين ۳ مسير ،دهد چوبكشي نشان مي

 مقدارداراي بيشترين  ۴و ۱رت به زادآوري و مسيرهاي خسا
خسارت ). ۱۳جدول(باشد ي زادآوري ميها گروهخسارت به 

توان به طراحي نامناسب   را ميچهار بيشتر مسيرهاي يك و
ها و   تردد بيشتر تنهو) هاي بيشتر تعداد پيچ(اين مسيرها 

 .ها از اين مسيرها نسبت داد بينه گرده
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 شده در هر مسير گيري اندازهي زادآوري در مسيرهاي چوبكشي و خسارت ها گروه فراواني ‐۱۳ جدول

تعداد در سطح مورد 
 بررسي

درختان تعداد 
ديده خسارت  

شماره  درصد خسارت در مسير
 مسير

طول 
مسير 
(m) 

سطح 
بررسي 
(ha) خال شل نهال کل خال شلنهال کل خال شلنهال 

۱مسير   ۸۹۰ ۳۵۶/٠  ۱۸۸ ۹۱ ۵۴ ۳۳۳ ۳۶ ۲۰ ۱۸ ۷۴ ۹/۱۸  ۷/۲۱  ۵/۳۳  
۲مسير   ۶۴۰ ۲۵۶/٠  ۱۲۰ ۵۵ ۳۹ ۲۱۴ ۱۹ ۱۰ ۶ ۳۵ ۵/۱۵  ۵/۱۸  ۲۲ 
۳مسير   ۴۹۳ ۱۹۷/٠  ۹۱ ۴۲ ۳۰ ۱۶۳ ۱۱ ۶ ۱۱ ۲۸ ۲/۱۲  ۳/۱۵  ۲/۱۹  
۴مسير  ۵۸۰ ۲۳۲/٠  ۱۰۶ ۴۷ ۲۶ ۱۷۹ ۱۹ ۱۰ ۸ ۳۷ ۵/۱۷  ۳/۲۲  ۵/۳۰  
۰۴۱/۱ ۲۶۰۳ مجموع  ۵۰۵ ۲۳۵ ۱۴۹ ۸۸۹ ۸۵ ۴۶ ۴۳ ۱۷۴    

 

شده از  آوري  تجزيه و تحليل اطالعات جمعنتايج حاصل از
 ۵/۲۶ با ۳، مسير دادتمامي مسيرهاي چوبكشي نشان 

 مقداردرصد خسارت به درختان باقيمانده داراي كمترين 
 مقدار  درصد  داراي بيشترين۸/٤۰ با ١خسارت و مسير 

  جدول .)۱۴جدول(هستندخسارت به درختان باقيمانده 
 روي تنه درختان شده بر گيري زهاي اندها مزختعداد  ۱۵

نتايج . دهد باقيمانده در مسيرهاي چوبكشي را نشان مي
 زخم ٣ و ٢ درصد از درختان با تعداد ۹/۴۲ بيانگر آن است

 آسيب زخم ٣ درصد از درختان با تعداد بيش از ۵/۲۶و 
 بر روي تنه درختان ها زخماز نظر موقعيت مكاني .اند ديده

 متر ١ي موجود در ارتفاع كمتر از ها زخم تعداد ،باقيمانده
ي موجود بر روي ريشه درخت و در ارتفاع ها زخمبيشتر از 

با (ي بزرگ ها زخمفراواني . است متري تنه درختان ١‐٢
. است درصد ٢/٢۰)  سانتيمتر مربع١٠٠٠مساحت بيش از 

جدول (اند   عمقيها زخم درصد از ٩٠همچنين در حدود 
۱۶.( 

 
 رهای چوبکشیيده در مسي تعداد و درصد درختان خسارت د‐۱۴ جدول

 تعداد درخت)ha(سطح بررسی )m(طول مسير شماره مسير
درختان  تعداد

 ديده خسارت
 درصد خسارت

 ۸/۴۰ ۴۱ ۱۰۱ ۳۵۶/۰ ۸۹۰ ۱مسير 
 ۴/۳۴ ۲۳ ۶۷ ۲۵۶/۰ ۶۴۰ ۲مسير 
 ۵/۲۶ ۱۳ ۵۱ ۱۹۷/۰ ۴۹۳ ۳مسير 
 ۷/۳۵ ۲۱ ۶۰ ۲۳۲/۰ ۵۸۰ ۴مسير 
  ۹۸ ۲۷۹ ۰۴۱/۱ ۲۶۰۳ وعمجم

 
 شده بر روي تنه درختان باقيمانده در محدوده مسيرهاي چوبكشي گيري  تعداد زخم اندازه‐۱۵جدول 

 كل  زخم٣بيش از   زخم٣و٢  زخم١ تعداد زخم روي تنه درخت
 ۹۸ ۲۶ ۴۲ ۳۰ تعداد درخت حامل زخم

۶/۳۰ درصد  ۹/۴۲  ۵/۲۶  ١٠٠ 
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 رهای چوبکشیيمانده در محدوده مسيباقنوع خسارت به درختان  ‐۱۶ جدول

 نوع زخم )متر مربعيسانت(مساحت زخم  محل زخم
مشخصه 

شده گيری اندازه
روی 
 ريشه

m 
۱< 

m۲‐
۱ 

>۱۰۰ کل
۱۰۰۰‐
۱۰۰ 

 کل عمقیسطحی کل <۱۰۰۰

 ۱۶۳ ۱۴۷ ۱۶۳۱۶ ۳۳ ۷۱ ۵۹ ۱۶۳ ۱۴ ۱۰۹ ۴۰ تعداد زخم
 ۱۰۰ ۲/۹۰ ۱۰۰۸/۹ ۲/۲۰ ۵/۴۳ ۳/۳۶ ۱۰۰ ۶/۸ ۹/۶۶ ۵/۲۴ درصد خسارت

 

 بحث  

 و چوبكشي در برداري بهرهي ها فعاليتدر تحقيق حاضر 
  بر اساس دستورالعمل تهيه طرح نظرعرصه مورد 

 و مراتع كشور ها جنگلپيشنهادي سازمان ) ۳(برداري  بهره
 قبل از عمليات  بدين ترتيب مسيرهاي چوبكشي.انجام شد

. دشخص شده، طراحي و مش گذاري قطع درختان نشانه
 خسارت به زادآوري و درختان مقدارتجزيه و تحليل 

 مقدارمانده در اطراف مسيرهاي چوبكشي نشان داد باقي
به (ها به چگونگي طراحي اين مسيرها خسارت در مسير

مربوط ) ها در هر مسير لحاظ مستقيم بودن يا تعداد پيچ
طراحي  كه مسيرهايي كه از اين نظر طوري ، بهشود مي

 .  خسارت كمتري در آنها مشاهده شددارند، يتر مناسب
 كمتر ها نهال خسارت به مقدارنتايج اين بررسي نشان داد 

كه  گونه است، همان) شل و خال( ي زادآوري ها گروهاز ساير 
قات خود روي اين نكته تاكيد  در نتايج تحقي)۲(حسيني 
 ها نهال و ها نهالپذيري و قابليت خمش نو  كه انعطافداشت

 تا به آساني شكسته شود مي موجب مقابل فشارهاي وارددر 
 .يا زخمي نشوند

 توده در نوارهاي با اين تحقيق نشان داد  خسارت به
جهت افت موافق كمتر از نوارهاي با جهت افت مخالف 

 ناساير محقق مشابه بنابراين با توجه به نتايج. است
و ) ۱۷(٢نارد و همکاراني، پ)۲۱(١ليتامسون و است(
با طراحي و مشخص كردن مسيرهاي   ))۸(٣رلندگا

                                                      
۱- Thompson and Still 

۲-Pinard and etal 

۳- Garland 

، سطح محدود و قابل برداري بهرهچوبكشي قبل از عمليات 
هاي   انتقال مقطوعات توسط ماشينبرايقبولي از عرصه 

شده  قطع هدايتچوبكشي مورد استفاده قرار گرفته و با 
 به ه سمت مسيرهاي چوبكشي خسارت وارددرختان ب

 طي عمليات وينچ كردن بار نده و درختان باقيماها نهال
 و بدين ترتيب خسارت به توده قابل كنترل يابد ميكاهش 

آوري بار در  ت جمعفسام  همچنين ميانگين. خواهد بود
نوارهاي با جهت افت موافق كمتر از دسته ديگر نوارهاست 

 .استكه روي زمان انجام كار موثر 
كالگ  و ، هان)۲۰(٥ ، استون و کولتر)۷(٤ و کالگ نگريبت
روي ) ۲(و حسيني ) ۴(  رشيدي،)۲۲(٧  واسترلوند،)۹(٦

 محل زخم روي عواملي ماننداين موضوع تاكيد داشتند كه 
 عواملتنه درخت سرپا، مساحت زخم، عمق زخم به عنوان 

خسارت توده در جريان  گيري اندازهكننده در  مهم و تعيين
ن بررسي، بنابراين در اي. ندشو برداي تلقي مي عمليات بهره

بينه   گردهبرداري بهرهارزيابي خسارت ناشي از اجراي روش 
 و انتخاب هاي مذكور شاخصبر روي توده سرپا با توجه به 

اين تحقيق .  هريك انجام شدگيري اندازهروش مناسب براي 
شده بر روي تنه درختان  ي ايجادها زخمتعداد نشان داد 

مسيرهاي مانده در محدوده نوارهاي وينچينگ و باقي
 متري تنه درخت بيشتر از ۱چوبكشي، در ارتفاع كمتر از 

 متري تنه ۱‐۲ي موجود بر روي ريشه و در ارتفاع ها زخم
با  يعني اند، مذكور عمقيي ها زخم، همچنين استدرختان 

                                                      
۴- Bettinger and kellogg 

۵- Stone and Coulter 

۶- Han and Kellogg 

۷- Wasterlund  
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و ) ۱۶(١النديكه ن گونه همان. خسارت به كامبيوم همراهند
اطر نشان خنيز در تحقيقات خود ) ۱۴(٢المسون و همکاران

هاي  قسمت( ي بزرگ و در ارتفاع كم ها زخماند كه  كرده
هاي  ي آشكاري در سيستمها زخم، )پايين تنه درخت
 عالوه بر گسترش ها زخمن نوع اي  هكاند  چوبكشي زميني

 ارزش چوب قابل استفاده را ،پوسيدگي در تنه درخت
 پيشنهاد زمينهدر اين . دهند طور چشمگيري كاهش مي به
ا در هاي مستعمل و بستن آنه  با استفاده از الستيكودش مي

يه مسيرها از حاش مانده درقسمت پائين تنه درختان باقي
 با درختان كناري جلوگيري ها هبين برخورد مستقيم گرده

 .   ن درختان را كاهش داداي  ه خسارت بمقدار و كرد
ي قطع و در بعضي ها پالتخسارت چشمگير درختان در 

كه را  در واقع خسارت دور از انتظار ،ي قطعاه پالتاز 
 از بويژه ،بيشتر به شكستن و كمرشكن شدن درختان

توان به نامناسب   ميشود، طبقات قطري پايين مربوط مي
بودن پرداخت دستمزدها به نرمی بودن فصل قطع و 

در .  نسبت دادبررسيي قطع در منطقه مورد ها گروه
هاي قطع و  ع پروانههاي اخير عدم ارسال به موق سال

هاي مجري   شركت،ها جنگلاستحصال از طرف سازمان 
 روز ٢٠ حتي تا  استبرداري را مجبور كرده هاي بهره طرح

گذاري را انجام  بعد از شروع بهار كار قطع درختان نشانه
ناپذيري را   خسارات جبرانممكن استن مسئله اي  هدهند ك

 ،ها بودن پرداختنرمی همچنين . به توده سرپا وارد كند
تر در اين  دقت بور به ارائه كار بيشتر و بيكارگران را مج

 .كند برداري مي مرحله حساس از عمليات بهره

 

  هاپيشنهاد

طراحی مسيرهای چوبکشی و مشخص کردن آنها در 
گذاری، به  برداری قبل از عمليات نشانه ی بهرهها هعرص

اين مسيرها شده درختان به طرف  منظور انجام قطع هدايت
مشخص کردن مسيرهای (ليات قطع در هنگام عم

شده به  ار جهت تسهيل در اجرای قطع هدايتآوری ب جمع

                                                      
۱- Nyland 

۲- Lamson and etal 

 ؛)های تند خصوص در شيب
پيچ و با ايجاد مسيرهای تا حد ممکن مستقيم، با حداقل 

 ؛) متر۴‐۲/۴(عرض مناسب 
 جلوگيری از براياستفاده از مسيرهای چوبکشی قديمی 

ز احداث مسير توسط بولدوزر يا اسکيدر بر خسارات ناشی ا
 ؛)بويژه ريشه درختان(روی درختان باقيمانده 

قطع درختان واقع در مسيرهای چوبکشی در حداقل 
 و ها هی بلند برخورد تنها هکند(ارتفاع از سطح زمين 

 و دهد ميمقطوعات را با درختان کناری مسير افزايش 
 ).ستعامل موثری در جهت افزايش تاخيرها

فاصله بين مسيرهای چوبکشی تابعی از طول کابل وينچ و 
 که با توجه به مشخصات سيستم مورد استطول مقطوعات 

  مترباشد؛۱۴۰مسيرها نبايد بيش از ، فاصله بين نظر
 براي ها هموقعيت اسکيدر هنگام وينچ کردن تن تغيير

 با درختان کناری در ها هجلوگيری از برخورد بيشتر تن
 ارهاي وينچينگ؛حدوده نوم

قالب کابل وينچ در قسمت وسط ممانعت از بستن 
 با ها هبين ور جلوگيري از برخورد بيشتر گردهمنظ بينه به گرده

ی باقيمانده در مسيرهای ها هدرختان کناری و کند
 ).نوارهاي وينچينگ( آوری بار جمع

در  (شده طع قها در امتداد تنه درخت زدودن گورچه
موجبات  انجام اين كار .سط اره موتوريتو) قسمت قطور تنه

ها را در طول مسير چوبكشي فراهم  بينه تر گرده حمل راحت
 .كند مي
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Abstract 
In order to find an efficient and careful way of selective logging system, the assortment logging 

method in a ground skidding system was studied with respect to damage caused to the residual stand. 
In this research stand damage was determined in three stages: 
1 – Measuring stand in felling areas (plots) gaps before felling operation 
2 – Measuring damages after felling operation 
3 – Measuring winching and skidding damages in primary transportation (from stump to landing). 
To investigate the effect of damages on residual trees and regeneration in felling areas, winching 

strips and skid trials, 100% inventory method was employed. Considering the results of felling areas in 
27 sample plots showed that 21.77% of trees have been damaged because of felling operation. 84% of 
damaged trees were Beech, 8.9% Hornbeam and 7.1% other species like Acer, Oak and Alder. Trees 
with less than 35 cm (d.b.h) diameter suffered damages to the greatest extent. This study showed that 
the damages to saplings are less serious as compared to other regeneration groups. Evaluation of 
quality of scars on the trunk of tree stand in winching strips and skid ways with regards to position of 
scars showed that most scars were present at heights below 1 meter and were mostly deep scars (bark 
removed and damage to cambium observed). The analyses of damages of regeneration and residual 
stand across the sides of skidding routes showed that the amount of damages depends on planning of 
the routes. There were fewer damages in the routes that were better planned. This study showed that 
designing and specifying skidding routes properly before beginning harvest operations allows planned 
felling. Tthe evaluation of damage of residual stand was carried out in two type of winching strips. The 
results showed that damages to the stand in the direction of felling towards skid way is less than the 
direction of felling opposite the skid way. 
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