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دو گوناۀ راش و هماری و    یبار  بینه و درخ  قط  عملیاترابطه با  ، درآن و اریش کیفی  کا   و چوب ضایعات هیزان

ر اثر قط  و اناساختن  باف  چوب  ۀهحایب برای نو  صسهه در بخ  نمخانۀ جنگل آهویشب ا پیو شب خیرود هطالعه شس. 
 167 هجماو   دری بار  ناه یب بخا   در و ،درخ  اصله 250بری در بخ  قط  و انساختن درخ  در هجمو   درخ  و بینه

 حجام  کال  اینتایح نشاان داد کاه   . شسنسی ریگ انسایه وب برریب تیادف صورت به یهمر و راشی  ا گونه ای نهیب گرده عسد
 چاوب ( درصاس  3/10) هکعاب  هتر 05/16ی بر نهیب بخ  در و( درصس 9) هکعب هتر 5/42  ا، گونه تما  نیب در شسه قط 
 باه  هرباوط ب برریا  نیا ا در قطا   اتیعمل اثر رب چوب در شسه هشا سه صسهات شتریب. شسنس صسههی  ا درجه انوا  دچار

 درصاس،  3 کناسه  ادیا ی ارتفاا   ناو   ای افا   زانیه. شود به شاهل را اف  درصس 46 حسود که ای ب طولب پارگ و شکا 
ب طاول  شاکا   ناو   ای افا   زانیا ه. ایا   شسه درصس 24ی ا ورقهب جساشسگ اف  و ،درصس 27ب خردشسگ وب شکستگ

 ای چاوب ب فیک اف  نیشتریب. ای  شسه درصس 8/20ی ریگ انسایهی خطا و ،درصس 8/1ی ا ورقهب جساشسگ صفر، نهیب گرده
 ۀیا بق. ایا   درصاس  66/1 کنسه حس ای  یب ارتفا  نو  ای اف  نیکمتر و درصس 52/46 برابر با بطولب پارگ و شکا  نو 

 5/30 و درصاس  33/21 بیترت به نسا یا ورقهب جساشسگ صورت به صسهه وب خردشسگ وب شکستگ شاهل که اف ی  ا گروه
 .شونس به شاهل را قط  اتیعمل اثر رب چوبب فیک اف  کل ای درصس
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 مقدمه
 ، ای شمال کشور به لحاظ قسه ، تنو  ییستب جنگل

حفظ یااختار طبیعاب ای نظار نا مساالب، آهیختگاب      
بنسی تاه درختان، حفظ خیوصیات   ا، اشکوب گونه

خاو، تنو  پوش  کف جنگل، وجود حیات وح ، 
 ای بوهب نه تنهاا   و گونه ،دار درختان قطور، خشکهو 
 ۀبارد یابز تابساتان     ای پهن نظیرترین جنگل بب  جز

ای  ئاب جز بلکاه بایاس آن را   ،شونس جهان هحسوب هب
 باارایحساااب آورد و چی  ایاا   هیااراش جهااانب بااه

ا تما  حفاظ  ای این هیراش آنچنان که شایسته ای  
نظارت و  ارتقای وضعی  حفاظ  برای بنابراین. شود

بر هناب  طبیعب، شنایایب عواهل تخریب و ناابودی و  
هوق  و ضربتب این عواهال، حفاظ    کا   و تعسیل به

کمک باه   ،ت طبیعب و فیزیکباقساها ، ای هلب یرهایه
 اااای اکولاااوژی و  بهباااود روناااس تعاااادلب پسیاااسه

 ،المللاب  و بین ،ای هحیطب در یطح هلب، هنطقه ییس 
 اای ناادر و در حاال     و حفظ  خایر ژنتیکب و گوناه 
برداری ای جنگل با  بهرهانقراض گیا ب ضرورت دارد. 

، بلکه یس تولیس چوب ن رایب فق  ای هوجود  روش
 ای جسیس صیان  جنگل، جنگل را  و روش ا  دیسگاه

کاه یکاب ای هنااف  آن     داناس  ای هاب  اکوییستم پیچیسه
باارداری یااا   بهااره هوضااو تولیااس چااوب ایاا .   

 گوناااگون اای   را بایااس ای جنباه  نکاردن  بارداری  بهاره 
و  ،اجرایاب  ب،  فناب، اقتیاادی، آهویشا   کارد برریب 

برداری در جنگل باعث بهبود یااختار،   اجتماعب. بهره
ظیم آهیختگب، تنو  ییستب، تنو  هحیول، پرورش تن

تجسیاس حیاات و    شاود و  هاب و بهباود کیفیا     ،توده
و البتاه در کناار     سکنا  نویایی جنگل را تضمین هاب 

اکناون   کنس.  ام  شسه، درآهسی را ایجاد هب چوب تولیس
  ای نیااروی کااار در شاامال ایااران بااه جنگاال شااماری
ق جنگال  و در بخ  صنای  چاوب ای طریا   انس وابسته

کننااس. بخشااب ای طاار  صاایان  ای  اهاارار هعاااش هااب
یایی و کا   افا  چاوب     ا به بهبود و بهینه جنگل

بارداری جنگال در شامال ایاران      ر اثر عملیات بهاره ب
تحقیاق نیاز باه ایان هوضاو       ایان  هربوط ای  کاه  

 پرداید. هب
و  بهقسار افا  چاوب باه لحااظ حجما      ببرری
 چااوب بااه صااسههدارد.  ب  فراواناایااا م یاقتیاااد
 ای یباردار  بهره اتیعمل طول در شسه برداش  درختان
 ی ااا طاار  انیااهجر ی ایاا  کااههااوارد نیتاار ههاام
بایس به  بچوب ی ا وردهآفر کننسگان هیته و یدار جنگل

 ییارپا  حجام  ای درصاس  40 حاسود . آن توجه کنناس 
 دیا   ای یبردار بهره هراحل طول در احتماچ  درخ 

 شاونس،  به قط  باچ  یفیک با که بدرختان[. 1] رود هب
  یصانا  یبارا  کاه  نسا یب ا روک  و  ا چوب واق  در

 ی اا  فارآورده  رییا و ،ییای ن یکاب کفپوش، هبلمان،
 چاوب  اطارا    یهح  یشرا[. 2] نسایین هورد بچوب

 نهیب نیا ای که یالوار ای روک  ۀنسیآ اریش بر ،نهیب ای
در تحقیقاب  . گادارد  به ریتیث س،یآ به دی  هب چوب ای

کاه   ه شاس جاه گرفتا  یویلناس نت یشمال ن ی ا در جنگل
شااتر ای یهوتااور ب بااا اره بارتفااا  کنااسه در قطاا  دیاات

ات قطا   یا [. در عمل3] کنناسه ایا    قطا   ی ا نیهاش
 یبرنسه، عواهل هتعسد ی ا بچیدرختان با ایتفاده ای ق

ن یا ا  شاونس  بوجود دارنس که یبب صسهه به چوب ه
، بچا ی  قی، وضاع بچا یو  قنا   ناس ای ا عواهل عباارت 

ا یا راننسه  یببرنسه، توانا بچیستم حاهل قی  ییوضع
 تناه  یابتاسا  به صسهه[. 7-4] درخ  ۀو انسای ،اپراتور

 حجام  درصاس  64/0 حاسود  در یهوتور اره با قط  در
ای  بکا   اریش کل چاوب ناشا   [.4] ای  درخ 
ای یوی [. 8]ای  درصس  13شتر ای ی ا ب بچیق ۀصسه

 د نس، به انجا  را یبر نهیب اتیعمل که بکارگراندیگر، 
 و یبنااس درجااه ای یا هیااپا بآگااا  و داناا  سیاابا

ن افا   ییتع برای[. 9] باشنس داشته چوب یریگ انسایه
صورت گرفته  بقاتیران تحقیچوب در ا بفیو ک بکمّ

قط  و ایتحیال  گوناگوناف  چوب در هوارد  ای .
 ی اا  کار در جنگال  تفاوت  هیدر شرا یبردار و بهره



 (خی ود جنگل ر  ز و راش درخااح: یرورد سرطالع  یب  بینه و درخ  ژطع   لیا ی ط آح ارزش واه  و چوب اف  ریزاح 
 

629 

عات و یضاا  [.10]شاس  درصس هحایبه  53لوه گرگان 
در  یبااردار بهااره گوناااگونافاا  چااوب در هراحاال 

ن یا آهسه در ا دی  هح بین شس. نتاییم تعیفر ی ا جنگل
چاوب   بعات کمّا ید س که هقسار ضا بنشان ه ببرری

درصاس و در  نگاا     14/8در  نگا  قطا  در حاسود   
درصس و در هحل دپو در  73/4 ا در حسود  خروه تنه

 . در تحقیقاب باا  [11]درصس بوده ایا    21/0حسود 
 هانااسه باااقب ۀشااس درختااان قطاا  ۀباارآورد حجاام تناا

 ۀحوضا ک یا  یای یر 106کنسه در پاریل  صورت به
جاه  ینتالن یز لوهر در راشساتان ایاالم ایاتان گا    یآبخ

درصس ای حجام درختاان    51/4که در هجمو   گرفتنس
 هاناسه ایا    بصورت کنسه در جنگل باق سه بهش قط 

چاوب   بالیا و ر بزان اف  حجمین هییتع برای [.12]
در  یا جنگاال، هطالعااه  یبااردار ات بهاارهیاادر عمل
ق یا ن تحقیح ای. نتاشسالن انجا  یچفرود گ ی ا جنگل

زان اف  هحیاول در هراحال   ین هیشترینشان داد که ب
در  زان افا  هحیاول  یا ن هی، و کمتار یبر نهیقط  و ب

ن اف  چوب در ید س.  مچن برخ ه بچوبکش ۀهرحل
، بکناون  ۀویبه ش یبردار ات بهرهیعمل گوناگونهراحل 

شاسه   یگادار  درصس ای کل حجم چاوب نشاانه   9/13
درصس در  2/1، یبر نهیقط  و ب ۀدرصس در هرحل 9/9)

(، یریباارگ  ۀدرصس در هرحل 8/2و  ،بچوبکش ۀهرحل
 2634اف  هحیول  م در ارتباط بایهستق ی ا نهیو  ز

هکعاب   ک هتار یو خروه  ،یبر نهیقط ، ب یایا ال بهیر
شسه به هحل انباشا  کناار جااده،     یگدار چوب نشانه

ر اثار  با چاوب   بفا یو ک باف  کمّ [.13] دی  آهس هب
رود نوشهر هطالعاه  یات قط  درخ  در جنگل خیعمل
ق نشاان داد کاه ای کال حجام     یا ن تحقیا ح ای. نتاشس
 2/5هکعب ) هتر 87/46 ا،  گونه ن تما یشسه در ب قط 

صاسهه شاسنس.    ی اا  درصس( چوب دچار انوا  درجه
ر اثار قطا  در   با شسه به چوب  شتر صسهات هشا سهیب
و خردشاسن چاوب    بهربوط به شکساتگ  بن بررییا

درصااس کاال حجاام چااوب  6/51ایاا  کااه حااسود 

 با شاکا  طاول  یا شود. ترو  بسه را شاهل هید صسهه
و  ،4/4 یا ورقااهصااورت  درصااس، جساشااسن بااه 5/32

 9/9درخا    ۀدر کناس  هاناسه  بااقب   ای حس یارتفا  ب
 بفا یک تنازل  [.14] شاود  بدرصس صسهات را شاهل ها 

 ای ای  همکن آن  سررف  و عاتیضا بروی و چوب
 تااا جنگاال در درخاا  ایتحیااال و قطاا  ۀهرحلاا
 ینگهسار ل،یتبس و برش شاهل آن یبعس ی ا یفرآور

 تنازل . د اس  رخ کردن خشک و ،نقل و حمل ارد،ی در
 ،کا اس  بها  آن م یق و اریش ای تنها نه چوب  یفیک

 هحاسود  هیاار   ای ببعضا  یبارا  را آن کاربرد بلکه
 در آن  یا فیک تنازل  و چاوب   سررف [. 15] کنس به

 ،هتعاسد  عواهال  به بسته ،آن یورآفر گوناگون هراحل
 [.19-16] د س رخ بهتفاوت ی ا شست با ای  همکن

افا  چاوب    فق  بقات قبلیتحقنکه در یبا توجه به ا
ن یا شاسه ایا ، در ا   بقط  درختان برریا  ۀدر هرحل

ز یا ن یبار  ناه یب ۀقطا ، هرحلا   ۀق عالوه بر هرحلا یتحق
ال ای  که ؤتحقیق، این ی ۀشسه ای . فرضی ببرری

دیاسه در دو   آیایب  ب و کیفب چوبِآیا بین هیزان کمّ
 نیا ا ا اسا   راش و همری تفاوت وجاود دارد   ۀگون

تعیاین هیازان     ایا   لیا   نکاات  به بابیدیت هطالعه
، یبار  ناه یب و قطا   ۀهرحل ردیسه د حجم چوب آییب

 اریش تعیاین هیازان   ، داده رخ ی اا  بیآی تعیین انوا 
  یا نها در و ،تناه  یبار  ناه یب و قط  اثر رب چوب اف 

 کاا    و یریشاگ یپ یبارا  عملیاتب هجموعهپیشنهاد 
 و قطا   اتیا عمل طاول  در چاوب  باه  صاسهه  اثر ای

 .یبر نهیب

 ها مواد و روش
 مورد مطالعه ۀمنطق

ۀ نمخانا  بخ  224 و 223 ی ا پاریل در قیتحق نیا
هنااب    ۀدانشاکس  رودیا خ بپیو شا  ا بآهویش جنگل

 18کااه در  گرفاا  انجااا  دانشااگاه تهااران  بعاایطب
 30قاه و  یدق 32درجاه و   51نوشاهر و در   یلوهتریک
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 36و  یبایا قاه طاول جغراف  یدق 35درجه و  51ه تا یثان
ه یا ثان 30قه و یدق 34درجه و  36قه تا یدق 37درجه و 

 هساااح واقاا  شااسه ایاا .    یبایااعاارض جغراف
 8/44 ، و6/35 ،5/49 بیا ترت باه  ادشاسه ی ی اا  پاریل
 در  کتااار در تعااساد و بحجماا یهوجااود و  کتااار
 در اصااله، 162 و لوییاا 435 بیااترت بااه 219 پاریاال
 در و ،اصاله  242 و لوییا  458 بیا ترت به 223 پاریل
. ایا   اصاله  170 و لویی 385 بیترت به 224 پاریل

 تویاکا  و هماری   مراه  به راش ز،ین جنگل بفعل پیت
 هتار،  1100 تاا  830 ایدر یطح ای هنطقه ارتفا . ای 
 در ببارنسگ نیانگیه و ،هتر بلیه 1532 هنطقه ببارنسگ

. ایا   هتر بلیه 3/64 و 6/65 بیترت به هاههرداد و ریت
  اا  پاریال  نیا ا در بشنای جنگل و یبردار بهرهۀ ویش

 قطا   ای پاس  یآهااربردار  اتیا عمل. ای  بنیگز تک
 پاریال  در. گرفا   انجا  1389 هاهایفنس در درختان،

 شسه  یگدار نشانه درخ  اصله 128 هجمو  در ،219
 هتار  4/520 یگادار  نشانه حجم و(  کتار در اصله 3)

 پاریال  در. ای (  کتار در هکعب هتر 5/10) هکعب
 شاسه  یگدار نشانه درخ  اصله 316 هجمو  در 223

 هتار  1142 یگادار  نشانه حجم و(  کتار در اصله 9)
 پاریال  در. ایا  (  کتاار  در هکعب هتر 32) هکعب
 یگادار  نشاانه  درخ  اصله 147 هجمو  در زین 224
 381 یگادار  نشاانه  حجام  و(  کتار در اصله 3) شسه
 [.20] ای (  کتار در هکعب هتر 5/8) هکعب هتر

 یبررس روش

 قطرع  اتیعمل اثر رب چوب یکمّ افت نییتع
 درخت

 اناساختن  و قطا   اثار  ربا  چاوب  افا   ۀهحایاب  برای
 اریش اف  ۀهحایب و یهوتور اره ای ایتفاده با درخ 

 طبقاات  در درخا   اصله 250 بتیادف صورت به آن،
. شس یریگ انسایه و ببرری هتر بیانت 20 ای  یب یقطر

 اتیعمل ای پس انساختن و قط  اثر رب چوب به صسهه

 بارای . شس یریگ انسایه افتاده ۀتن یرو بر درخ  قط 
 ،چاوب  باه  صاسهه  گسترش هقسار و ویع  ۀهحایب
 چاوب  اف  نو  نیز و چوب به وارده ی ا صسهه نو 

  اا  آن ایاان  بار  وشاس    فیا تعر قطا   ۀلفا ؤه اثر رب
 ،بقبلا  هطالعاات  ایاان  بر. شس انجا   ا یبردار نمونه

 طاول  در چاوب  باه  صاسهه  ناو   چهاار  بکلا  طور به
  ماراه  به که ای  شسه هشا سه درخ  قط  اتیعمل
 لیتشاک  را  یال  گاروه  5 صاسهه،  بسونا ییالم  ۀتدی
 [ 19، 18] د نس به

 حاس  ای  یبا  ارتفاا  ای  باف  ناشا  .1 اف  ۀطبق
  1کنسه

 و بشکساااتگای  بافااا  ناشااا .2 افااا  ۀطبقااا
  2بخردشسگ
 صاورت  باه  صاسهه ای  بافا  ناشا   .3 افا   ۀطبق
 به هتیل ۀشس جادیا انشعاببا  بطول بپارگ ای شکا 

  3طر  کی در  م 
 صاورت  باه  صاسهه ای  بافا  ناشا   .4 افا   ۀطبق
  4شکل یا ورقه بجساشسگ
 .صسهه بسونا ییالم  .5اف   ۀطبق

 بااا سهیااد صااسهه درخاا   اار در چااوب افاا 
)باا   سهیا د صسهه قسم و قطر هیانب  طول یریگ انسایه

 نیا ا در. شاس  هحایابه  باایو(  کا  دو  ایتفاده ای خ 
 فرهاول  ای ایاتفاده  باا  چوب بکمّ اف  هقسار قیتحق
 gm فرهاول  نیا ا در کهشس  هحایبه( V=gm×L)  وبر
 طاول  L هربا ،  هتار  به نهیب گرده ۀانیه در هقط  یطح
 هکعاب  هتار  باه  نهیب گرده حجم V و ،هتر به نهیب گرده

 بار  ثرؤها  عواهال  ببرری نیا در نی مچن[. 18]ای  
 ناو   شااهل  شسه قط  درخ   ر در چوب اف  هقسار
( درصس)داهنه  بیش و ،(هتر بیانت) درخ  قطر گونه،
 اتیعمل هنایب بابیاری ببرری برای. شس یریگ انسایه

                                                      
1. Stump height 

2. Splintering or breakage damage 

3. Split damage 
4. Slab damage 
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 و قطا   یاجزا اف ، کا   یبرا را کار ۀارائ و قط 
 یاطو   ارتفاا   شااهل  آن باه  هرباوط  ی اا  هشخیه

 عماق  ن،ییها  ای یبار  بان  و بینا  بن بتحتان و بفوقان
 هقاسار  بارش،  ۀیحاشا  عارض  کارب،  حجام  ،بین بن
 نییپاا  و بااچ  قسام   دو در کناسه  ارتفاا   و ،یبر بن
 .شس یریگ انسایه غالب بیش

 اتیر عمل اثرر  ربر  چروب  یکمّر  افت نییتع
 یبر نهیب

 یبار  ناه یب اتیا عمل اثار  ربا  چوب اف  ۀهحایب برای
  یبا  یقطر طبقات در نهیب عسد 167 بتیادف طور به
 باه  صاسهه . شس یریگ انسایه و ببرری هتر بیانت 20 ای

 حاصل ی ا نهیب یرو بر یبر نهیب اتیعمل اثر رب چوب
 و ویاع   ۀهحایاب  بارای . شس یریگ انسایه درخ  ای

 وارده ی ا صسهه نو ، چوب به صسهه گسترش هقسار
 ۀلفا ؤه اثار  بار  چوب اف  نو  طور نی م و چوب به
  اا  یبردار نمونه  ا آن ایان بر و شس فیتعر یبر نهیب

 اریش بابیا بای و بارش  دقا   نیو  مچنا  شاس  انجا 
  شاهل اف  و صسهه انوا . شس هحایبه
  صسهه بسونا ییالم  .1اف   ۀطبق

 بطااول شااکا ای  بافاا  ناشاا  .2 افاا  ۀطبقاا
  1نهیب گرده

  یا ورقه بشسگ جساای  باف  ناش .3 اف  ۀطبق
 یریا گ اناسایه  یخطاا ای  باف  ناشا  .4 اف  ۀطبق

 .[19] 2 ا( نهیب ایتانسارد گرده ۀ)انحرا  ای انسای

 قطع اتیعمل اثر رب چوب ارزش افت نییتع
 یبر نهیو ب درخت

 میباسان  سیا با چاوب  بالیا ر اریش اف  ۀهحایب یبرا

 افا   ای قبال اا   شاسه  قطا   درخ  ای که بهحیوچت

 اف  ای پس و بودنس بانواع چه شسنس به هیتها  چوب
                                                      
1. Log length split 
2. Measurement error or deviation from the desired 

log dimensions 

 ای پاس  کاه  شونس به لیتبس بهحیوچت چه به چوب

 که بچوب حجم داشتن و  ا آن م یق اختال  ۀهحایب

 افا   زانیا ه ،ای  شسه اف  دچار هحیول  ر یبرا

ب بارای تعیاین افا  کمّا    . شود به نییتع چوب بفیک

بناسی   چوب ابتسا بایاس اناوا  افا  بار ایاان طبقاه      

اف  کیفب چوب بایاس   بارۀشنایایب شود. در  کرشسه

این نکته هسنظر قرار گیرد که چوبب که دچار اناواعب  

 ۀای بین نرفته ای ،  رچنس در طبق ای اف  شسه، کاهال 

)افا    2( و کناسه  حس ای  یب ارتفا ای  ب)اف  ناش 1

کاهال   ( افا  عماستا   بخردشسگ و بشکستگای  بناش

ای  ب)اف  ناشا  3 ۀولب در انوا  دیگر هاننس طبق  ای 

)افا    4( و بطاول  بپارگ ای شکا  صورت به صسهه

( شاکل  یا ورقاه  بجساشاسگ  صورت به صسههای  بناش

چوب کاهل ای بین نرفته و قابال تباسیل باه درجاات     

آورده شسه ایا . پاس    1تر ای  که در جسول  پایین

دارای افاا  بااه هحیااول نهااایب   ای تبااسیل چااوبِ

و ای اریش  شاود  هاب آهاسه، اریش آن تعیاین    دی  هب

تا اف  نهاایب اریش   شود هبهحیول قبل ای اف  کم 

هااال، اگرچاه شکساتن و     طور دی  آیس. به هچوب ب

ن یشاتر یب یر اثار قطا  دارا  با شاسن در درختاان    خرد

کاه   یب اا  س توجه داش  کاه چاوب  یبا ،درصس ای 

 بابینسرت قابل بای شونس به بن نو  صسهات هیدچار ا

 اا   تاوان ای آن  بحساکار ها و  نسا الوارین یبه شکل کات

ر صسهات اگرچه چوب ین یایس کرد.  مچنیز  تولی 

ای  ،سکنا  بنه خاره هیب ح گردهیرا ی ا یبنس را ای درجه

ن، باا  یکات ۀو چش ،نیتوان الوار، تراورن، کات ب ا ه آن

 باا د. کار س یا  اا، تول  هسنظر قاراردادن افا  اریش آن  

 در چوب هکعب هتر کی م یق چوب، حجمۀ هحایب

 و گرف  قرار هبنا( 2 جسول) 1390 یال در دپو هحل

 .شس هحایبه چوب اف  اریش
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بری تنه  حاصل از قطع درخت و بینه یها انواع فرآورده. 1جدول 
 قبل و بعد از افت

 مرحله
آالت قبل  نوع چوب

 از افت
آالت بعد از  نوع چوب

 افت

 قط 

 نهیب گرده

آچت تبسیلب )الوار،  چوب
 و...( ،تراورن

 کاتین ۀکاتین و چش

  یز 

 نیکات
 کاتین

  یز 

  یز  ز ی 

 نه یب گرده بری بینه

آچت تبسیلب )الوار،  چوب
 و...( ،تراورن

 کاتین ۀکاتین و چش
  یز 

 
 
 جنگل در دپو در یبردار بهره از حاصل ةفرآورد متیق. 2 جدول

 *(الیر هزار) 1390 سال در رودیخ

 آالت نوع چوب واحد راشگروه  گروه ممرز

 نهیب گرده هکعب هتر 3200 1400

 نیکات هکعب هتر 1100 1000

 الوار و تراورن هکعب هتر 3200 1800

 ز ی  ایتر 250 250

 رودیخب پیو ش اب آهویش جنگلی حسابسار  خدیه*

 و بحث جینتا
 درخت قطع اتیعمل اثر رب چوب یکمّ افت

 ی اا  کناسه  کناار  در شاسه  یریا گ اناسایه  بیش هتوی 

 ۀداهنا  نی مچن و درصس 25 شسه یگدار نشانه درختان

 هتار  بیاانت  125 تاا  20 ای شسه انتخاب درختان یقطر

 44/43 شاسه  یریا گ اناسایه  درختان قطرِ هتوی . ای 

 در شاسه  یریا گ اناسایه  ۀکناس  ارتفا  هتوی  ،هتر بیانت

 بیشا  نییپاا  قسام   در و هتر بیانت 38 بیش یباچ

 62/36 بیناا باان عمااق هتویاا  هتاار، بیااانت 92/54

 57/45 نییها  ای یبر بن کف ارتفا  هتوی  هتر، بیانت

 37/47 نییها  ای بین بن کف ارتفا  هتوی  هتر، بیانت

 42/10 باارش ۀیحاشاا عاارض هتویاا  و ،هتاار بیااانت

 درختاان  حجام  هتویا   نی مچنا . ایا   هتار  بیانت

 اصله 250 یا. ای  هکعب هتر 88/1 شسه یگدار نشانه

 اصله 242 بتیادف صورت به شسه یریگ انسایه درخ 

 128 و همری اصله 114) همری و راش ۀگون دو شاهل

. یا   ا گوناه  رییا ای آن گرید ۀاصل 8 و( همری اصله

 کاه  ایا   هکعب هتر 27/470 با برابر قط  حجم کل

 لیتشااک همااری و راش ۀگوناا دو را آن درصااس 8/96

 اصله 40 فق  شسه قط  درخ  اصله 250 ای. د نس به

 اثار  ربا  چوب اف  و صسهه ای بدرجات یدارا درخ 

 چاوب  افا   کال  زانیه. نس ست درخ  قط  اتیعمل

 با هقسار راش ۀگون شاهل که ای  هکعب هتر 49/42

 هتار  02/17 با هقاسار  همری ۀگون و هکعب هتر 47/25

 افا   حجام  کال  ای گار ید عباارت  باه . ایا   هکعب

 و راش ۀگون به هربوط درصس 94/59 ،شسه یریگ انسایه

 حجام  کال . ای  همری ۀگون به هربوط درصس 06/40

 هماری  و راش ۀگونا  دو یبرا شسه یریگ انسایه درختان

 در. ایا   هکعاب  هتار  18/244 و 08/226 بیا ترت به

 9 فقا   شاسه  یریا گ اناسایه  درختان حجم کل ای واق 

 .(3 جسول) شسنس اف  یدارا درختان درصس

 و قطا   اثار  ربا  چوب بسگید صسهه و اف  لیدچ

 ادداشا  ی یآهااربردار  یهاان  در زیا ن درخ  انساختن

 هرباوط  قیتحق نیا در چوب اف  عل  نیشتریب. شس

. ایا   درصاس  82/47 زانیا ه به یرشاخه شکستن به

 گر،ید درخ  با برخورد  ای نسا عبارت اف  لیدچ ۀیبق

 ن،یدول وجود قط ، ناهنایب روش عرصه، ادیی بیش

 (.4 جسول) نا موار ۀهنطق و ،دره وجود
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 مورد مطالعه ۀدر منطق ممرز و راش ۀگون در درختان چوب یکمّ افت زانیم. 3 جدول

 درصد افت
)%(  

 افتمجموع 
 )متر مکعب(

 4نوع افت 
 )متر مکعب(

 3نوع افت 
 )متر مکعب(

 2نوع افت 
 )متر مکعب(

 1نوع افت 
 )متر مکعب(

حجم 
 گذاری نشانه

 )متر مکعب(

 گونه

 راش 08/226 71/0 04/2 8/16 92/5 47/25 94/59

 درصس راش  79/2 01/8 96/65 24/23  

 همری 18/224 7/0 39/9 86/2 07/4 02/17 06/40

 درصس همری  11/4 16/55 8/16 93/23  

 جم  کل 27/470 4 27 46 24 49/42 

 
 افت علت به توجه با درصد و مکعب متر حسب بر درختان یکمّ افت زانیم. 4 جدول

 جمع
 ۀمنطق
 ناهموار

 وجود دره
وجود 
 دولین

روش 
نامناسب 
 قطع

شیب زیاد 
 عرصه

برخورد با 
 درخت
 دیگر

 شکستن
 سرشاخه

 علت افت

493/42 79/6 86/0 27/3 43/2 07/5 753/3 32/20 
 )هتر حجم

 هکعب(

 درصس 82/47 83/8 93/11 72/5 7/7 02/2 98/15 100

 
 درخ  قط  اثر رب چوب اف  یریگ انسایه ای پس
 یدارا چاوب  ای هکعاب  هتار  49/42 که شس هشخص

 ناو   ای اف  زانیه نیشتریب که شس اف  درجات انوا 
 هتار  66/19 حاسود  کاه  ایا   بطول بپارگ و شکا 
 اف  زانیه. شود به شاهل را اف ( درصس 46) هکعب

 ،(درصاس  3) هکعب هتر 41/1 کنسه ادیی ارتفا  نو  ای
 27) هکعااب هتاار 43/11 بخردشااسگ و بشکسااتگ

 هکعاب  هتار  10 یا ورقاه  بجساشسگ اف  و ،(درصس
 افا   زانیا ه گونه نو  نظر ای .ای  شسه( درصس 24)

 07/40 هماری  ۀگونا  افا   و درصس 94/59 راش ۀگون
 راش ۀگونا  در و شاود  به شاهل را چوب اف  درصس

 در و ،بطاول  بپاارگ  و شاکا   ناو   ای اف  نیشتریب
 ایا   بشاسگ  خارد  و بشکساتگ  ناو   ای همری ۀگون

 (.1 شکل)
 بکمّا  افا   زانیا ه بار  هاؤثر  عواهل ببرری یبرا

 بیشا  درخا ،  قطار  شااهل  یهتعاسد  عواهال  چوب
 ب،یشا  یبااچ  قسام   در کناسه  ارتفاا   قط ، ۀعرص
 ،بینا  بان  عماق  ب،یشا  نییپاا  قسم  در کنسه ارتفا 
 ای بینا  بان  کاف  ارتفاا   ن،ییه ای یبر بن کف ارتفا 

 کاه  شاسنس  یریا گ اناسایه  برش ۀیحاش عرض و ،نییه
 افازار  نر  ای ایتفاده با یآهار ی ا ببرری انجا  ای پس

SPSS شاس  هشخص شسه یآور جم  ی ا داده یرو بر 
 زانیا ه بار  یدار بهعنا  ریتیث درخ  قطر عاهل فق  که

 درختاان  نیبا  باضا یر هاسل  و دارد چوب بکمّ اف 
 ای  1 ۀرابط صورت به چوب اف  هقسار و شسه قط 

 (.1 ۀرابط)
(1)                  2198/0 – x0092/0=Y 

 و( هکعاب  هتار ) چوب اف  هقسار Y  1 ۀرابط در که
X ای ( هتر بیانت) درخ  قطر. 

 



 1393، زر ااح 4ار  ، ش 67های چوب، رجله رنابع طبیعی ای اح، دور   جنگل و ف آورده  
 

634 

 
 گونه نوع کیتفک به درخت قطع اثر رب شده فیتعر ۀصدم ۀدرج چهار در چوب افت درصد. 1 شکل

 

 
 چوب افت مقدار و درخت قطر نیب ارتباط نمودار. 2 شکل

 چوب افت زانیم و درخت قطر نیب ۀرابط یاضیر مدل انسیوار ۀیجز. ت5 جدول

 منبع
 مجموع
 مربعات

 ۀدرج
 یآزاد

 نیانگیم
 مربعات

MSe
MSK=F R

2
 (%) r 

 53/0 2/32 26/14 23/5 1 23/5 ونیرگری

    36/0 36 22/13 خطا

     37 46/18 هجمو 
 

 هاسل  انسیا وار ۀیا تجز جسول ۀخالص 5 جسول
 F هقاسار  جاسول  نیا ا در. د س به نشان را( 1) ۀرابط

 01/0 یاطح  در که ای  نیا د نسۀ نشان آهسه دی  هب

a= بیا ترت به هسل در شسه وارد ریهتغ و ای  دار بهعن 
 مچناین   .د اس  بها  نشاان  را راتییتغ درصس 2/32 تا

RMSE  وBias ای . -001/0و  27/0ترتیب  به 
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 قطرع  اتیر عمل اثرر  ربر  چروب  ارزش افت
 درخت
 ۀشاسه ای درجا   لیتباس  هحیول نو هقسار و  6جسول 

 8و  7جسول  .د س بتر را نشان ه نییپا ۀباچتر به درج
 اناوا   باه  توجاه  باا  گوناه   ار  در بالیا ر افا   زانیه

 .د س برا نشان ه صسهه ی ا درجه
 

 چوب افت اثر رب یلیتبد محصوالت نوع. 6 جدول

 نوع محصول تبدیلی
بینه به  گرده

 الوار

بینه به  گرده
 کاتین

کاتین به 
 هیزم

بینه  گرده
 به هیزم

هیزم به 
 هیزم

 جمع

 بلیحجم چوب تبس
 هکعب( )هتر

11/2 153/13 41/0 34/4 48/22 49/42 

 بلیدرصس چوب تبس
)%( 

96/4 95/30 97/0 22/10 9/52 100 

 

 قطع ۀدر مرحل گونه نوع و افت نوع به توجه با مکعب و ریال متر حسب بر درختان ی و کیفیکمّ افت . میزان7جدول 
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 1130000 1130000    هیز  هیز  26/2 26/2    120 راش 1

 1350000   1350000  هیز  بینه ب ده 5/0   5/0  85 راش 2

 2673000 729000  1944000  هیز  بینه ب ده 99/0 27/0  72/0  30 راش 3

 5103000  5103000   واتیق بینه ب ده 43/2  43/2   25 راش 4

 2142000 2142000    واتیق بینه ب ده 02/1 02/1    105 راش 5

 5920000  5300000 265000 355000 هیز  هیز  84/11  6/10 53/0 71/0 125 راش 6

 6752000 6752000    الوار بینه ب ده 11/2 11/2    90 راش 7

 4452000  4452000   واتیق بینه ب ده 12/2  12/2   75 راش 8

 156000 156000    هیز  واتیق 26/0 26/0    35 راش 9
 2415000  2415000   واتیق بینه ب ده 15/1  15/1   70 راش 10

 2133000  1350000 783000  هیز  بینه ب ده 79/0  5/0 29/0  70 راش 11

 732000 732000    واتیق بینه ب ده 83/1 83/1    80 ر  ز 12

 882000 747000  135000  هیز  بینه ب ده 98/0 83/0  15/0  90 ر  ز 13

 132000   132000  واتیق بینه ب ده 33/0   33/0  90 ر  ز 14

 25000   25000  هیز  واتیق 05/0   05/0  50 ر  ز 15

 1144000  1144000   واتیق بینه ب ده 86/2  86/2   95 ر  ز 16

 50000   50000  هیز  واتیق 1/0   1/0  45 ر  ز 17

 145000    145000 هیز  هیز  29/0    29/0 80 ر  ز 18

 340000   340000  هیز  هیز  68/0   68/0  80 ر  ز 19

 385000   385000  هیز  هیز  77/0   77/0  70 ر  ز 20

 100000   100000  هیز  هیز  2/0   2/0  70 ر  ز 21

 50000   50000  هیز  هیز  1/0   1/0  75 ر  ز 22

 315000   250000 65000 هیز  هیز  63/0   5/0 13/0 70 ر  ز 23

 75000   75000  هیز  هیز  15/0   15/0  60 ر  ز 24
 230000   230000  هیز  هیز  46/0   46/0  65 ر  ز 25

 80000   80000  هیز  هیز  16/0   16/0  75 ر  ز 26

 765000   625000 140000 هیز  هیز  53/1   25/1 28/0 70 ر  ز 27

 315000   315000  هیز  هیز  63/0   63/0  70 ر  ز 28

 285000   285000  هیز  هیز  57/0   57/0  70 ر  ز 29

 145000   145000  هیز  هیز  29/0   29/0  50 ر  ز 30

 75000   75000  هیز  بینه ب ده 15/0   15/0  50 ر  ز 31

 110000   110000  هیز  بینه ب ده 22/0   22/0  55 ر  ز 32

 75000   75000  هیز  هیز  15/0   15/0  65 ر  ز 33

 355000   355000  هیز  بینه ب ده 71/0   71/0  80 ر  ز 34

 140000   140000  هیز  هیز  28/0   28/0  80 ر  ز 35

 50000   50000  هیز  هیز  1/0   1/0  45 ر  ز 36

 385000   385000  هیز  هیز  77/0   77/0  90 ر  ز 37

 195000   195000  هیز  هیز  39/0   39/0  65 ر  ز 38

 115000   115000  هیز  هیز  23/0   23/0  70 ر  ز 39

 565200 565200    واتیق بینه ب ده 41/1 41/1    70 ر  ز 40
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 درخت قطع اتیعمل اثر رب گونه کیتفک به چوب افت ارزش کاهش. 8 جدول

 گونه
 ارتفاع زیاد کنده

 (الیر هزار)
شکسته و خرد 

 (الیر هزار) شدن
 ترک یا شکا 

 (الیر هزار)
 ای ورقه ۀصدم
 (الیر هزار)

 افت ارزشکل 
 (الیر هزار)

درصد افت 
 (%) ریالی

 56/80 34226 10909 18620 4342 355 راش
 44/19 8260 2044 1144 4722 350 همری

 100 42486 12953 19764 9064 705 هجمو 

 

 
 گونه نوع کیتفک به شده فیتعر ۀصدم ۀچهار درج در چوب یفیک افت درصد .3 شکل

 
 افا   نیشاتر یب ،گوناه  ناو   گرفتن نظر در بسون

 52/46 بطاول  بپاارگ  و شاکا   ناو   ای چوب بفیک
 کنسه حس ای  یب ارتفا  نو  ای اف  نیکمتر و ،درصس

 شااهل  کاه  افا   ی اا  گاروه  ۀیبق. ای  درصس 66/1
 صااورت بااه صااسهه و بشااسگ خاارد و بشکسااتگ
 و درصاس  33/21 بیا ترت به  ستنس یا ورقه بجساشسگ

 اتیا عمل اثر رب چوب بفیک اف  کل ای درصس 49/30
 راش ۀگونا  بالیر اف  نظر ای .شونس به شاهل را قط 
 اختیااص  خاود  باه  را چاوب  اف  ای درصس 57/80
 ایا  شکا  نو  ای راش ۀگون اف  نیشتریب که د س به

 بفا یک افا   نیکمتار  و ،درصاس  83/43 بطول بپارگ
 84/0 کنااسه حاس  ای  یبا  ارتفاا   ناو   ای راش ۀگونا 

 بشکستگ شاهل که اف  ی ا گروه رییا. ای  درصس
 بجساشااسگ صااورت بااه صااسهه و بخردشااسگ و

 ای درصس 68/25 و درصس 22/10 بیترت به نسا یا ورقه
ن ی مچنا . شاونس  بها  شااهل  را راش ۀگون بفیک اف 
 را چاوب  بفا یک افا   ای درصاس  44/19 هماری  ۀگون

 چوب بفیک اف  نیشتریب گونه نیا در. شود به شاهل
 و ،درصااس 11/11 بخردشااسگ و بشکسااتگ نااو  ای

 82/0 کناسه  حاس  ای  یبا  ارتفا  نو  ای اف  نیکمتر
 بیا ترت باه   رکسا  اف  ی ا گروه رییا. ای  درصس
 صورت به صسهه و ،درصس 7/2 بطول بپارگ و شکا 

 ۀگونا  بفا یک اف  ای درصس 81/4 یا ورقه بجساشسگ
 (.3 شکل) د نس به لیتشک را همری

 یبر نهیب اتیعمل اثر رب چوب یکم افت
 18 یبار  ناه یب ۀعرص در شسه یریگ انسایه بیش هتوی 
 ی اااا ناااهیب قطااار هتویااا . ایااا  باااوده درصاااس

 حجام  هتویا   و ،هتار  بیانت 80/42 شسه یریگ انسایه
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 ۀداهنا . باود  هکعب هتر 93/0 شسه یریگ انسایه ی ا نهیب
 100 تاا  25 شاسه  گیاری  اناسایه  ی اا  ناه یب گرده یقطر
 هتار  12/156 شسه یریگ انسایه حجم کل. بود هتر بیانت

 و راش ۀگونا  ای آن درصاس  01/87 کاه  ایا   هکعب
 عاسد  167 ای. ایا   هماری  ۀگون ای آن درصس 98/12

 57 و افا   یدارا عاسد  110 شسه یریگ انسایه ۀنیب گرده
 و راش باه  هربوط عسد 136 که بودنس اف  بسون عسد
 حجاام کاال ای. ایاا  همااری بااه هربااوط عااسد 31

 هکعاب  هتار  05/16 شاسه  یریا گ اناسایه  ی اا  نهیب گرده
 صاسهه  درجاات  اناوا   دچاار  چوب( درصس 28/10)

 67/84 راش ۀگون ،همری و راش ۀگون 2 نیب ای .شسنس
 شااهل  را چاوب  افا   درصاس  33/15 هماری  ۀگون و
 (.9 جسول) شود به

 اتیا عمل اثر رب چوب بسگید صسهه و اف  لیدچ
. شااس ادداشاا ی یآهاااربردار یهااان در زیاان یباار نااهیب
 باه  هرباوط  قیا تحق نیا در چوب اف  عل  نیشتریب

. ایا   درصاس  88/38 زانیا ه باه  یرشاخه به سنیری
 اف  ،یریگ انسایه اشتباه  ای نسا عبارت اف  لیدچ یایر

 کمبود ن،یدول وجود ،بدوشاخگ به سنیری قط ، یهان
 (.10 جسول) بسگیپوی به سنیری و ،طول اضافه و

 اتیا عمل اثار  ربا  چاوب  اف  یریگ انسایه ای پس
ای  چوب ای هکعب هتر 63/3 که شس هشخص یبر نهیب

 افا   درجاات  اناوا  ی داراهتر هکعب  05/16هجمو  
 اا بار اثار     بینه درصس گرده 6/22عبارت دیگر  . بهشسنس

ای هجمو  دو گوناۀ   بری دچار اف  شسنس. عملیات بینه
ای که دچاار   بینه هتر هکعب گرده 05/16راش و همری، 

هتر هکعاب باسون افا  یاا      42/12اف  شسنس، حسود 
 75/1) 3هتاار هکعااب نااو  افاا   28/0(، 3/77یااالم )

 87/20) 4تاار هکعااب نااو  افاا   ه 35/3درصااس(، و 
 ناو   ای افا   زانیا هعباارت دیگار    باه  درصس(  ستنس.

 75/1ی ا ورقاه ب جساشسگ صفر، نهیب گردهب طول شکا 
 .ای  شسه درصس 87/20ی ریگ انسایهی خطا و ،درصس

 ،درصاس  67/84 راش ۀگون اف  زانیه گونه نو  نظر ای
 شااهل  را چاوب  اف  درصس 33/15 همری ۀگون اف  و
 هقاسار  نیشتریب همری و راش ۀگون دو  ر در و شود به
 (.4 شکل) ای  صسهه بسونطبقۀ یالم یا  ای

 

 ممرز و راش ۀگون در مکعب متر به ها نهیب گرده چوب یکمّ افت زانیم .9 جدول

 
 حجم
 شده یریگ اندازه

 سالم یا 
 بدون افت

 نوع 
 2افت 

 نوع 
 3افت 

 نوع 
 4افت 

 افت 
 گونههر 

 درصد افت
 گونههر 

 67/84 59/13 97/2 28/0 0 34/10 85/135 هکعب( )هتر راش

   85/21 06/2 0 09/76  )%( راش درصس

 33/15 46/2 38/0 0 0 08/2 27/20 هکعب( )هتر همری

   45/15 0 0 55/84  )%( همری درصس

  05/16 35/3 28/0 0 42/12 12/156 کل جم 
 
 

 افت علت به توجه با درصد و مکعب متر حسب بر ها نهیب گرده یکمّ افت زانیم. 10 جدول

 علت افت
رسیدن به 
 پوسیدگی

اضافه 
 طول

کمبود 
 طول

وجود 
 دولین

رسیدن به 
 دوشاخگی

افت 
 زمان قطع

اشتباه 
  اندازه
 گیری

رسیدن به 
 سر شاخه

 جمع

  حجم
 هکعب( )هتر

16/0 55/0 39/0 54/0 24/3 55/2 38/2 24/6 05/16 

 100 88/38 83/14 89/15 19/20 36/3 43/2 43/3 1 )%( درصس
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 گونه کیتفک به یبر نهیب اتیعمل اثر رب شده فیتعر ۀدرج چهار در چوب افت درصد .4 شکل

 

 
 نهیب گرده قطر و چوب یکمّ افت نیب ۀرابط ابرنقاط پراکنش نمودار. 5 شکل

 

 در شااسه یریااگ انااسایه ی ااا داده ببرریاا ای پااس
 باه  رهیا هتغ چناس  ونیرگریا  گارفتن  و SPSS افزار نر 

 ی اا  ریا هتغ نیبا  کاه  شاس  هشخصگا  به گا   روش
 نیبا  ۀرابطا  فقا   چوب اف  هقسار و شسه یریگ انسایه
 هسل و ای  بوده دار بهعن اف  هقسار و نهیب گرده قطر
 چوب اف  هقسار و شسه هیته ی ا نهیب گرده نیب باضیر
 .ای  2 ۀرابط صورت به

(2)  0634/0  +x0021/0=Y 

( هکعاب  هتر) چوب اف  هقسار Yه، رابطاین  در
 .ای ( هتر بیانت) نهیب گرده قطر X و

 هاسل  انسیا وار ۀیتجز جسول ۀخالص 11 جسول
 F هقاسار  جاسول  نیا ا در. د س به نشان را( 2) ۀرابط

 =a 01/0 یاطح  در کاه  ایا   نیا نشانۀ آهسه دی  هب
 تاا  بیا ترت به هسل در شسه وارد ریهتغ و ای  دار بهعن
 مچنااین  .د ااس بهاا نشااان را راتییااتغ درصااس 6/13

RMSE  وBias ای . -097/0و  13/0ترتیب  به 
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 چوب افت زانیم و نهیب گرده قطر نیب ۀرابط یاضیر مدل انسیوار ۀیتجز. 11 جدول

 منبع
 مجموع
 مربعات

 ۀدرج
 یآزاد

 نیانگیم
 مربعات

F R
2
 (%) r 

 36/0 58/13 31/11 14/0 1 142/0 ونیرگری

    01/0 72 9/0 خطا

     73 04/1 هجمو 

 
 درصد و مکعب متر حسب بر چوب افت اثر رب یلیتبد محصوالت نوع. 12 جدول

 الوار به نهیب گرده یلیتبد محصول نوع
 به نهیب گرده
 نیکات

 جمع زمیه به نهیب گرده

 05/16 83/4 69/8 53/2 بلیتبس چوب حجم

 100 1/30 14/54 76/15 بلیتبس چوب درصس

 
 یبر نهیب اتیعمل اثر رب گونه کیتفک به چوب افت ارزش کاهش. 13 جدول

 گونه
 بدون صدمه

 (الیر هزار)
 شکا  طولی

 (الیر هزار)

جداشدگی 
 هزار) ای ورقه
 (الیر

خطای 
 گیری اندازه
 (الیر هزار)

 کل افت
 هزار)ارزش 
 (الیر

درصد افت 
 )%( ریالی

 45/95 33656 6717 588 0 26351 راش

 55/4 1604 242 0 0 1362 همری

 100 35260 6959 588 0 27713 هجمو 

 

 یبر نهیب اتیعمل اثر رب چوب ارزش افت
 چاوب  افا   اثر رب بلیتبس هحیوچت نو  12جسول 

 د اس.  برا نشاان ها   درصاس  و هکعاب  هتار  حسب بر
را  گوناه   ر در بالیر اف  زانیه 14و  13  ای جسول

 .د س بنشان ه صسهه ی ا درجه انوا  به توجه با

حجام   نیشاتر یب ،گوناه  نو  گرفتن نظر در بسون
 و ،درصس 6/78 با صسهه بسونا ییالم  ۀهربوط به طبق

 ۀیبق. ای  نهیب گرده بطول شکا  نو  ای اف  نیکمتر
 بجساشاسگ  صورت به صسهه شاهل که اف  ی ا گروه
 درصس 67/1 بیترت به نسا یریگ انسایه یخطا و یا ورقه

 اثاار رباا چااوب بفاایک افاا  کاال ای درصااس 74/19 و
 بالیر اف  نظر ای .شونس به شاهل را یبر نهیب اتیعمل
 بطاا در چااوب افاا  ای درصااس 45/95 راش ۀگوناا

. د اس  بها  اختیااص  خاود  باه  را یبار  ناه یب اتیعمل
 ا باسون یا یاالم   ۀدر طبقا  راش ۀگونا  حجم نیشتریب

 بفا یک افا   نیکمتار  و ،درصاس  73/74 حسود صسهه
 رییاا . ای  نهیب گرده بطول شکا  نو  ای راش ۀگون

 بجساشاسگ  صورت به صسهه شاهل که اف  ی ا گروه
 67/1 بیا ترت باه   ستنس یریگ انسایه یخطا و یا ورقه

 را راش ۀگونا  بفا یک افا   ای درصس 05/19 و درصس
 بفیک اف  ای درصس 55/4 همری ۀگون. شونس به شاهل
 همری ۀگون در گریعبارت د به. شود به شاهل را چوب

 هشاا سه  افا   نو  کی فق  یبر نهیب اتیعمل بط در
 یریا گ اناسایه  یخطاا  کاه  ،چهار نو  اف   ای  شسه

 لیتشک را همری ۀگون بفیک اف  ای درصس 69/0 ای ،
 (.6 شکل) د س به
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 گونه نوع کیتفک به شده فیتعر ۀصدم ۀدرج چهار در یالیر افت درصد. 6 شکل

 

 یریگ جهینت
 قطا   اتیعمل بط در چوب اف  زانیه قیتحق نیا در

 کال  ای. شس ببرری جساگانه طور به یبر نهیب و درخ 
 دچار چوب هکعب هتر 49/42 شسه، قط  چوب حجم
 افا   یریا گ انسایه ای پس .شسنس صسهه درجات انوا 
 100 کاه  شاس  هشخص درخ  قط  ۀهرحل در چوب
 هماری  و راش ۀگونا  دو باه  هربوط چوب اف  درصس
هاننس تویکا و افرا  یب ا اصله ای گونه 8 رچنس  .ای 

را نشاان   ب  ناو  افتا  یشاسنس کاه  ا    یریگ  م انسایه
 برداشا   حجم کل ای درصس 9 ببرری نیدر ا نسادنس.
 نیشاتر یب کاه  شاسنس  افا   درجات انوا  دچار چوب

 کاه  ایا   بطاول  بپاارگ  و شکا  نو  ای اف  زانیه
 ای اف  زانیه. شود به شاهل را اف  درصس 46 حسود
 و بشکسااتگ درصااس، 3 کنااسه ادیاای ارتفااا  نااو 

 24 یا ورقه بجساشسگ اف  و ،درصس 27 بخردشسگ
 ۀگون اف  زانیه ،گونه نو  نظر ای و ای  شسه درصس
 درصس 07/40 همری ۀگون اف  و ،درصس 94/59 راش
 نیشاتر یب راش ۀگون در .شود به شاهل را چوب اف 
 هماری  ۀگونا  در و ،بطول بپارگ و شکا  نو  ای اف 
ن یااح اینتااا .ایاا  بخردشااسگ و بشکسااتگ نااو  ای

ق یا فا  باا تحق  ن ناو  ا یشاتر یباا ب  رابطاه ق در یتحق

ایاا .  رچنااس در ایاان  هنطبااق [14]اتحااادی ابااری 
 یریا گ قط  اناسایه  ۀاف  چوب در هرحل فق  ببرری

هاسنظر قارار نگرفتاه     یبار  نهیشسه و اف  حاصل ای ب
داد کاه افا     نشاان  [11]عمادی تحقیق ای . نتایح 

 یدرصااس دارا 14/8ر اثاار قطا  درخاا  باا   با چاوب  
خاروه چاوب و    ۀهرحل در هقایسه بان هقسار یشتریب

 آچت ای . چوب یدپو
 بو شکستگ باد چوب در گروه خردشسگیاف  ی

ک یو هربوط به تاه گسترده و یتنه و تاه درخ ، ای 
که پس ای افتادن درخ   ای برد  قطور درختان پهن

اهاا    شاود  بدرخ  شکسته و خرد ه ی ا غالب شاخه
قطاا   ی ااا ای روشنکاردن   گاار، ایااتفادهید یبای یاو 

و ، 1فاور یگاوه، ایاتفاده ای ت   یریکاارگ  هشسه، ب  ی سا
که یابب   ،فیل هنایب قط  در نظر نگرفتنن ی مچن

 ۀتنا  نشاس  و ترد و شکننسه با یگ ۀریافتادن ش انیجر به
شاود. اگرچاه    بشود، باعث اف  چوب ها  بدرخ  ه

هورد هطالعاه را   ۀ  یخ  و نا موار عرصیس شراینبا
خیوص در بخ  نمخاناه   را بهیای نظر دور داش ، ی

، یاااختار ا و بطااور کلاا هااورد هطالعااه بااه ۀو هنطقاا
ات یعمل ۀکننس ای عواهل هحسود کاریتب ی ا ینا موار

                                                      
1. Cable winch  
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 یخاود  شاود و باه   بیه قط  درخ  هیو به یبردار بهره
ر اثار قطا    با زان افا  چاوب   یا   هیخود یبب افزا

ل یا ن دلیشاتر یز، بیا ای نظر علل افا  ن  .[14]شود  به
باا   اا   جاد اف  چوب هربوط به شکساتن یرشااخه  یا

قطاا   ۀعرصاا یدرصااس ایاا . نااا موار 8/47هقااسار 
د اس. باا    بل ها یل اف  را تشاک یدرصس دچ 16حسود 

در جنگال هاورد    بهوتاورچ  پ ارهیا نکه اکیتوجه به ا
را باه  درختان  بقط  اصول بآهویش ی ا ه هطالعه، دور

 اا، هراتا  و    یاایهان جنگال   یباردار  دفتر بهره  م 
روش ناهنایب قط  و ن یانس، بنابرا گدرانسه یزداریآبخ

ای افا  درخا  در جها  هنایاب      باشتبا ات ناشا 
 ای . بن بررییل اف  در این درصس دلیکمتر

 حجااام کااال ای یبااار ناااهیب اتیاااعمل بطااا در
 هتار  05/16  اا  گوناه  تماا   نیبا  در شاسه  یریگ انسایه
  شاسنس  صاسهه  درجاات  اناوا   دچاار  چاوب  هکعب

 برداشا   حجام  کال  ای درصس 28/10 گریعبارت د به
 نیا ا در کاه  شاسنس  افا   درجاات  انوا  دچار چوب
ا باسون  یا یالم  ۀحجم هربوط به طبق نیشتریب ببرری
 چوب حجم کل درصس 38/77 حسود که ای  صسهه
 شکا  نو  ای اف  زانیه. شود به شاهل را سهید صسهه
 75/1 یا ورقااه بجساشااسگ صاافر، نااهیب گاارده بطااول

 شاسه  درصاس  87/20 یریا گ  اناسایه  یخطاا  و ،درصس
 ای شسه یریگ انسایه ی ا نهیب گرده تما  که آنجا ای. ای 
 ای  رکسا  یبرا نیبنابرا ،بودنس همری و راش ۀگون دو
 ینناس  یب که برش هب ا نهیب گرده طول سیبا ، ا گونه نیا

 هماری  ۀگونا  یبرا و 80/2 ای ببیضرا راش ۀگون یبرا
 نیا ا ای کمتار  ایا  شتریب طول و باشس 60/2 ای ببیضرا
 ریگ انسایه شخص اشتباه اثر رب ای  همکن که بیضرا
 یهااان در گاارید لیاادچ ایاا یریااگ انااسایه ۀلیویاا ایاا

 افا   یابب  ،سیا ایب  یپا  ناه یب گرده طول یریگ انسایه
 شاتر یب کاه  آنجاا  ای ببرریا  نیا ا در. شاود  به چوب

 راش ۀگون ای هطالعه هورد ۀهنطق در شسه قط  درختان
 شتریب راش ۀگون ای حاصل ی ا نهیب گرده تعساد و بوده

قیما    ییااد بوده و  مچناین اخاتال     همری ۀگون ای
 45/95 راش ۀگوناا جااهینت در گااروه راش و همااری، 

 را یبر نهیب اتیعمل بط در چوب بفیک اف  ای درصس
 55/4 فقا   هماری  ۀگونا  و د س به اختیاص خود به

 را یبر نهیب اتیعمل بط در چوب بفیک اف  ای درصس
یعنب هیزان درصس  ،اف  نسبب ۀهحایب .شود به شاهل

در  ار گوناه    ،باری  اف  اریش نسب  به کل اف  بینه
نسابب   افا   ای درصاس  2/79 راش ۀگوننشان داد که 

 اختیااص  خاود  به را یبر نهیب اتیعمل بط در چوب
 نسابب  اف  ای درصس 8/20 فق  همری ۀگون و د س به

باا   .شاود  بها  شاهل را یبر نهیب اتیعمل بط در چوب
گیری  توجه به اینکه اف  چوب ناشب ای خطای انسایه

شااود کااه ویااایل   ایاا ، پیشاانهاد هااب  چشاامگیر
گیری هنایب ای جمله هتار باه  ماراه کاارگران      انسایه

و افراد آشنا باه اصاول    اشسبری هوجود ب بینه عملیات 
 گیری را انجا  د نس. بنسی چوب، عملیات انسایه درجه

را  یبن تواناا یکننسه ا یبنس قط  و دیته ی ا نیهاش
ن ییها  یشاسه را بار رو   درخا  قطا    ۀدارنس کاه تنا  

 درختاانِ  یبه قسم  انتها یا آنکه صسهه ببگدارنس، ب
در  یهوتاور  که قط  با اره  باطرا  وارد شود. در حال

شاسه و   قطا   درخا و  یشتر هواق  به قسام  انتهاا  یب
یناس   بدر توده صاسهه ها   هانسه باقبطور درختان  نی م
ق یا ن تحقیا شاسه در ا  یریگ زان اف  انسایهی. ه[19، 8]

ایا .  رچناس تحقیقاب     [11]عمادی ق یتحقکمتر ای 
 ۀاد کناس یا ر اثر ارتفا  یباف  چوب  زانیه [16]دیگر 
پ قطا  و  یا با آهویش اک ،دانس به چشمگیررا  درخ 

شامال باه    ی ا زان اف  در جنگلین هیق اینظارت دق
 9 فق ق یتحق نیو در اای  کایته شسه  یادیهقسار ی

د اس.   بل هیقط  تشک ۀدرصس اف  چوب را در هرحل
ن یق و  مچناایااسااتم نظااارت دقیک ییااایااتفاده ای 

توانس تا حاسود   بآهویش کارگران قط  و ایتحیال ه
 ین هتعسدااف  چوب را کا   د س که هحقق یادیی

 .[15، 10، 1]نس ا کردهبه آن اشاره 
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کارشنایان ها ر و آشنا به  بکمبود کارگران و حت
ای و یا هاورد ن  ی اا  نیو کمبود هاش یبردار بهره ۀهقول
ایا  کاه    یای هاوارد  بفعلا  ی ا نیبودن هاش بمیقس

شامال و   ی ا ای جنگل یبردار   بهرهیفیباعث اف  ک
 یباردار    بهرهیفی  کیشود. افزا ب سررف  چوب ه

شامال باا توجاه باه هاوارد  کرشاسه، ای        ی اا  جنگل
 ای قیا تحق نیا در ای .  ن عرصهیا یضرور یای این

 درصاس  9 فقا   شاسه  یریا گ اناسایه  درختان حجم کل
 افا   زانیه .شسنس اف  یدارا قط  ۀهرحل در درختان
 ای کمتر قط  ۀهرحل در قیتحق نیا در شسه یریگ انسایه

 در و ایا   [17، 14، 11]ن دیگر ا ای هحقق پیو  
 ی ااا نااهیب گاارده حجاام کاال ای یباار  نااهیب ۀهرحلاا
 چااوب حجاام ای درصااس 28/10 شااسه یریااگ انااسایه
 در کاه  بهطالعاات . شاسنس  افا   دچار شسه یریگ انسایه

 ۀهرحلا  در چه چوب بفیک و بکمّ اف  برآورد ۀنییه

 رانیا ا در یباردار  بهاره  هراحال  تماا   در چاه  و قط 
 داشاتن  کاه  انس نکته نیا سیهؤ ب مگ انس گرفته صورت

 قط  پیاک آهویش و یبردار بهره یبرا باصول بطرح
 نظار  باه  یضارور  لیتبس و قط  عاتیضا کا   یبرا
 در باتجرباه  پیا اک یریکارگ بهبر این،  عالوه. ریس به

 اریبس قط  عاتیضا کا   در ،لیتبس و قط  اتیعمل
 .ای  هؤثر
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