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  1چکیده

 حجم ن پژوهشدر ای. اهمیت اقتصادي داردها  برداري از جنگل اقل رساندن ضایعات چوب در بهره به حد
هاي کوهستانی   هکتار از جنگل41 به مساحت 237برداري در پارسل  و مشخصات مازاد مقطوعات بهره

برداري  گزینی و روش بهره شناسی تک این پارسل به شیوه جنگل. راشستان ناو اسالم مورد بررسی قرار گرفت
کیفیت مازاد مقطوعات داخل پارسل از براي برآورد حجم، وزن و . شود گرده بینه کوتاه و بلند مدیریت می

 متري و براي محاسبه حجم هر قطعه مازاد 100 خط نمونه 20برداري منظم تصادفی با استفاده از  طرح نمونه
مانده در عرصه پارسل بعد از  حجم، وزن و تعداد مازاد مقطوعات باقی. مقطوعات از رابطه هوبر استفاده شد

هاي  میانگین.  قطعه چوب در هکتار برآورد شد233 تن و 5/2 مترمکعب، 6/3ترتیب   بهبرداري عملیات بهره
متر   سانتی10 متر و 5/1 کیلوگرم، 15 مترمکعب، 02/0ترتیب حدود  حجم، وزن، طول و قطر میان قطعات به

هایی با کیفیت درجه یک بدون پوسیدگی و گره   درصد حجم مازاد مقطوعات را چوب65حدود . دست آمد به
 58/0مانده در عرصه پارسل به تعداد درختان قطع شده  نسبت حجم مازاد مقطوعات باقی. دهد  میتشکیل

همچنین .  مترمکعب است17گذاري شده   سیلو درختان نشانه100این نسبت براي قطع هر . مترمکعب است
این . ترمکعب است م08/1متر قطر برابر سینه درختان   سانتی100 قطع هر يازا مقدار حجم مازاد مقطوعات به

بنابراین . مالحظه بوده و قابل استفاده در صنایع چوب هستند مانده در پارسل قابل مقدار مازاد مقطوعات باقی
  .تواند ارزش اقتصادي داشته باشد ها می خارج کردن آن

  

  شی زمینی، ضایعات چوب، کیفیت چوبک برداري جنگل، قطع دستی، چوب بهره :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
اکثر رساندن ارزش افزوده چوب از  برداري جنگل به حد هاي بهره کی از اهداف اصلی سیستمی

هایی  بنابراین قسمت). 2001مایو،  افسی(محل قطع درختان تا محل استفاده از محصوالت چوبی است 
از درختان قطع شده که مورد مصرف صنایع چوب هستند در صورت داشتن توجیه اقتصادي با 

برداري، شرایط  هاي بهره هاي پرورش جنگل، سیستم روش. شوند ایعات از جنگل خارج میترین ض کم
 ؛1989هاوارد و ستزر، ؛ 1986رمینگتون،  (محیطی و سطح مکانیزاسیون در این زمینه مؤثر هستند

 شناسی هاي پرشیب شمال ایران شیوه جنگل  در جنگل).2001 میالرد، ؛2001اسپاینل و همکاران، 
گزینی درختان  در شیوه تک. شود بینه کوتاه و بلند اعمال می برداري گرده  و روش بهرهگزینی تک

هاي قطورتر  بینه، تنه و شاخه همچنین در روش گرده. اکنده هستندگذاري شده در سطح جنگل پر نشانه
ي مورد ها اي به طول هاي عرضی تبدیل به قطعات استوانه متر درختان انداخته شده با برش  سانتی20از 

این مقدار ). 1991 ساریخانی،(شود  بینه نامیده می شوند، این قطعات گرده کننده می نیاز صنایع مصرف
گیري مورد قبول هستند و در قوانین سازمان و الواربري  اقل قطري است که براي صنایع چوب حد

 هاي بینه گرده). 1983 ،مجموعه قوانین(خیزداري کشور نیز به آن اشاره شده است  ها، مراتع و آب جنگل
هاي جنگلی  هاي مختلف خروج چوب از عرصه قطع خارج و به کنار جاده تولید شده توسط سیستم
ها که قطر  هایی از تنه و شاخه قسمت. شوند ها از جنگل خارج می ها و تریلر رسانده و توسط کامیون

تر از  هایی که قطر بیش ب و چوبمتر دارند، کنده درختان، چوب ریشه، تراشه چو  سانتی20تر از  کم
بري   قادر به استفاده در صنایع چوبعلت پوسیدگی، شکستگی و یا انحنا متر دارند اما به  سانتی20

از کل مازاد . شوند  عملیات قطع نامیده می1مانند و مازاد مقطوعات ناخالص نیستند در جنگل باقی می
 نامیده 2فاده هستند مازاد مقطوعات خالصها که قابل است مقطوعات ناخالص آن دسته از چوب

 و طول 4 معموالً قطر ).1989هاوارد و ستزر،  (شوند ها تعیین می اساس قطر و طول آنشوند که بر می
گیري در مورد  تصمیم. کنندگان صنایع چوب است رفاقل کمیت مورد درخواست مص متر حد  سانتی30

بانی هر کشور، نوع  هاي جنگل نگل بستگی به سیاستماندن یا خارج کردن مازاد مقطوعات از داخل ج
هاي  مازاد مقطوعات در توده. هاي انجام این کار دارد ها به درآمد مالکیت جنگل و نسبت هزینه

ت در روش قطع  مازاد مقطوعا).1986رمینگتون،  (برگ است هاي سوزنی تر از توده شیبرگ ب پهن

                                                
1- Gross Residue Volume 
2- Net Residue Volume 
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هاي ایران   که در راشستانبراساس پژوهشی. تمام درخت است تمام تنه و هاي شتر از رو بینه بیش گرده
 32/5 و 86/4، 78/2 پارسل 3 درصد در 100اد مقطوعات از طریق آماربرداري انجام گرفته حجم ماز

). 2007 بهجو و همکاران، کیوان(گیري شده است  گزینی اندازه مترمکعب در هر هکتار در قطع تک
 7/14هاي شمال ایران انجام گرفته حجم مازاد مقطوعات  ل که در جنگهمچنین براساس پژوهشی

در روش ). 2004 بنیاد و همکاران،(گذاري شده را تشکیل داده است  درصد از حجم کل درختان نشانه
کاري، کنده درختان از جنگل خارج  سازي زمین جنگل براي جنگل منظور آماده سره به قطع یک

نی تجدید حیات طبیعی است و احتیاجی به خارج کردن کنده گزی که در روش تک در صورتی. شوند می
سره بسیار  هاي یک همچنین حجم مازاد مقطوعات در واحد سطح در برش. درختان قطع شده نیست

هاي  سره از جنگل ی حجم مازاد مقطوعات در قطع یکدر پژوهش. گزینی است تر از قطع تک بیش
 نظرهاي مختلف از  آورد و نتیجه گرفته شده که در توده مترمکعب در هکتار بر155برگ آمریکا  سوزنی

بر  حجم مازاد مقطوعات عالوه). 1973هاوارد،  (اي، حجم مازاد مقطوعات متفاوت است ترکیب گونه
تعداد درختان قطع شده در واحد سطح بستگی به سن، ارتفاع، قطر برابر سینه و گونه توده جنگلی نیز 

 سینه و تعداد درختان اساس گونه، قطر برابربر) USDA(ي آمریکا بخش جنگل اداره کشاورز. دارد
 برايهاي مختلف  منظور برآورد وزن مازاد مقطوعات در واحد سطح براي توده ی بههای ولقطع شده جد

هاي  برداري از جنگل  در بهره در یک پژوهش).1974براون،  (ها تهیه کرده است مدیریت صحیح آن
که  صورتی  در).2006ماساهیکو،  (کل قطع را مازاد مقطوعات تشکیل دادند درصد از حجم 7/16ژاپن 

داري را  آوري، حمل و نقل و نگه هاي جمع  از فروش مازاد مقطوعات، هزینهدست آمده درآمد به
اساس گونه، کیفیت و  زیرا مازاد مقطوعات بر).2001مایو،  افسی (شوند پوشش دهد از جنگل خارج می

سازي، صنایع تبدیل  سازي، جعبه ، فیبر، کاغذسازي، پارکتنئوپان لف از جملهقطر در صنایع مخت
هاي تجارتی  در جنگل. گیرند  مورد استفاده قرار می...خورده چوب، صنایع ترکیبی و تهخشیمیایی، ت

 سال گذشته با تغییر روش 10شوند، طی  هاي تجارتی کشور محسوب می شمال ایران که تنها جنگل
 میلیون 1تر از  گزینی میزان برداشت ساالنه چوب به کم پناهی به تک - تدریجیداري از جنگل

هاي  شود در سال بینی می گوي نیاز داخلی نبوده و پیش این مقدار پاسخ. مترمکعب کاهش یافته است
 کشکولی و همکاران، بیات(هاي مورد نیاز صنایع کشور افزایش یابد  آینده میزان واردات انواع چوب

هاي شمال  هاي برداشت شده از جنگل  درصد از چوب52اساس آمار ارایه شده حدود بر. )2008
تر از میزان مورد نیاز این صنایع   هستند، اما این مقدار کمبرده ده و قابل استفاده در صنایع نامهیزمی بو
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 خروج مازاد ها، تجهیزات، پرسنل و زمان مورد نیاز برآورد هزینه). 2001 پور، اسپهبدي و حسین(است 
 مقطوعات از جنگل نیازمند به داشتن اطالعات اندازه، تعداد، وزن، پراکنش و کیفیت این مواد است

، که حجم، تعداد، طول اول این: نظر داشت این پژوهش دو هدف اصلی را مد).1989هاوارد و ستزر، (
ي شده را برآورد نماید و بردار قطر، وزن و کیفیت مازاد مقطوعات خالص در هر هکتار از پارسل بهره

برداري  جم و قطر برابر سینه درختان بهرهکه نسبت حجم مازاد مقطوعات خالص به تعداد، ح دوم این
ا حجم مازاد مقطوعات قبل از ه با در دست داشتن این نسبت. دست آید هشده در پارسل مورد مطالعه ب

دیریت مازاد گیري در م عات اساس تصمیماین اطال). 1981هاوارد،  (بینی است برداري قابل پیش بهره
  .برداري جنگل هستند مقطوعات عملیات بهره

  
  ها مواد و روش

 هکتار در 41 ناو اسالم به وسعت 2 از سري 237منطقه مورد مطالعه پارسل : منطقه مورد مطالعه
سل جهت عمومی پار). 1شکل ( واقع شده است 8خیز شماره  هاي استان گیالن در حوزه آب جنگل
اي  از نظر توپوگرافی منطقه.  متر است1150-1300غربی و ارتفاع از سطح دریا در این پارسل از  شمال

نوع سنگ مادر سیلیس، تیپ خاك .  درصد دارد30-80تر مناطق آن شیب بین  است ناهموار و بیش
سال  اهمتیپ جنگل راشستان ن.  است5/5-2/6 اسیدي بین pHاي جنگلی با بافت لیمون شنی و  قهوه
 اصله در هکتار است 314 سیلو و 233ترتیب  حجم سرپا و تراکم درختان در این پارسل به. است

  هاي  گونه) .Fagus orientalis Lipsky(بر درختان راش  عالوه). 1998داري،  طرح جنگل(
، افرا شیردار )Acer velutinum Booiss(، افرا پلت ).Carpinus betulus L(دیگري مثل ممرز 

)Acer cappadocicum Gled.( توسکاي ییالقی ،)Alnus subcordata C. A. M. ( و
  .شوند نیز در منطقه یافت می) .Fraxinus coriarifolia Scheele(گنجشک  زبان

 گزینی شناسی اعمال شده شیوه تک شیوه جنگل: برداري و شدت برداشت شناسی، روش بهره شیوه جنگل
هاي مختلف بوده و در سطح جنگل  ها و گونه  گذاري شده از قطر نهدر این شیوه درختان نشا. بود

بینه بلند و کوتاه و سیستم  برداري مورد استفاده در این پارسل روش گرده روش بهره. پراکنده هستند
گذاري شده ابتدا توسط  برداري درختان نشانه در این روش بهره. کشی زمینی بود خروج چوب چوب

متر   سانتی20تر از   متري با قطر بیش9 و 6هاي  بینه  قطع و تبدیل به گرده1یلاره موتوري مارك اشت
                                                
1- STIHL 
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 از 1جک کشی چرخ الستیکی نوع تیمبر ها با استفاده از ماشین چوب بینه شده و در مرحله بعد گرده
انتقال . هاي کنار جاده جنگلی کشیده شدند طریق مسیرهاي اسکیدر رو از عرصه قطع خارج و به دپو

 اصله 248در مجموع . ها انجام گرفت ها و تریلر ها تا محل مصرف از طریق کامیون ها از دپو بینه گرده
 اصله زبان گنجشک که 1 اصله توسکا و 5،  اصله ممرز6 اصله افرا، 11 راش،  اصله225درخت شامل 

 قطع و از  سیلو بود،834خیزداري کشور  ها، مراتع و آب اساس تاریف سازمان جنگلها بر حجم تنه آن
متر   سانتی25اقل آن  متر، حد  سانتی67/53میانگین قطر برابر سینه درختان قطع شده . جنگل خارج شد

گذاري،  صورت مجلس نشانه(متر متعلق به گونه افرا است   سانتی120اکثر آن  از گونه راش و حد
وب هیزمی  مترمکعب چ192نعتی و  مترمکعب چوب ص606از کل درختان برداشت شده ). 2007

  ).2008صورت مجلس تجدید حجم، (دست آمد  به
  

  
  

  .ها منطقه مورد مطالعه و موقعیت خط نمونه -1شکل 

                                                
1- Timberjack C-450 
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  منظور برآورد حجم   پس از تعیین دقیق منطقه مورد مطالعه بهدر این پژوهش: برداري روش نمونه
؛ براون، 1973س، دورای( استفاده شد 1برداري از روش برخورد خطی مازاد مقطوعات عملیات بهره

که روش  جایی از آن). 2007بهجو و همکاران،   کیوان؛1982وگنر،  ؛ ون1978؛ پیکفورد و هازارد، 1974
گزینی بود و مازاد مقطوعات در این روش در  شناسی اجرا شده در منطقه مورد مطالعه روش تک جنگل

ها از   شروع خط نمونهابتداپوشش کل منطقه و تعیین محل کل محدوده اجرا پراکنده هستند براي 
ترین تعداد خط نمونه در هر سطح  مناسب). 1989هاوارد و ستزر، (روش منظم تصادفی استفاده شد 

که  بنابراین با توجه به این). 1982وگنر،  ون( خط نمونه است 20اي در روش خط نمونه،  مطالعه
 پیاده و  متر در منطقه140×140عاد  هکتار بود شبکه آماربرداري به اب41وسعت منطقه مورد مطالعه 
 هاي طول خط نمونه. ها در نظر گرفته شد هاي شروع خط نمونه عنوان محل محل تقاطع خطوط شبکه به

هاي اولیه  اساس پیمایش بر).1982وگنر،  ون(آید  دست می هاي اولیه به مناسب در این روش از پیمایش
هاي مازاد  ترین نسبت برخورد تکه یافت، بیش  می متر افزایش20 متر به 20 متر شروع و 20که از 

عنوان طول هر خط نمونه در نظر   متر مشاهده و این مقدار به100مقطوعات به طول خط نمونه در طول 
ها، آزیموت حرکت  برداري و پوشش کامل منطقه با خط نمونه منظور تصادفی بودن نمونه به. گرفته شد

  ).1شکل (انتخاب شد ) 1989هاوارد و ستزر، ( درجه 45زاویه  8 از طور تصادفی هر خط نمونه به
ها با استفاده  پس از مشخص شدن محل شروع، طول و آزیموت خط نمونه: ها روش اجرا و محاسبه

که ) مازاد مقطوعات(مشخصات قطعات . متر این خطوط در زمین جنگل پیاده شدرنما و نوا از قطب
هاي مورد برداشت عبارت بودند  مشخصه. کرد برداشت شد ع میها را قط ها خط نمونه محور طولی آن

گونه، قطر در محل برخورد با خط نمونه، طول، قطر میانی، قطر در دو سر قطعه و زاویه حاده طول : از
متري   سانتی1هاي قطري  سنج در کالسهستفاده از نوار قطرمتغیر قطر با ا. قطعه با سطح زمین

. گیري شد  با استفاده از نوار متر و متغیر زاویه با استفاده از گونیا اندازهمتغیر طول. گیري شد اندازه
شیب خط نمونه . متر در نظر گرفته شد  سانتی30 و 4ترتیب  گیري قطعات به اقل قطر و طول اندازه حد

 برآورد حجم و وزن مازاد مقطوعات در. گیري و ثبت شد  اندازه2سنج سانتو با استفاده از دستگاه شیب
 ؛1994؛ زبیري، 1982وگنر،  ون( استفاده شد 2 و 1 هاي هابطترتیب از ر هکتار در یک خط نمونه به

  ):2007بهجو و همکاران،  کیوان
                                                
1- Line Intersect Method  
2- SUNNTO 
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 iقطر قطعه چوب : diبه مترمکعب در هکتار،  jحجم مازاد مقطوعات در خط نمونه : vjها،  که در آن
تعداد قطعه چوب در خط  :ni، طول خط نمونه به متر: Lمتر،  به سانتی  j در محل برخورد با خط نمونه

وزن مخصوص چوب به گرم : S در هکتار به تن و jوزن مازاد مقطوعات در خط نمونه : j  ،Wjنمونه 
صورت افقی در  ها به اساس روش برخورد خطی فرض بر این دارد که قطعه. مترمکعب است بر سانتی

قطع کردن خط اشد احتمال اگر محور طولی یک قطعه با سطح افق زاویه داشته ب. سطح زمین هستند
که زمین  اول آن: افتد  با سطح افق در دو حالت اتفاق میدار بودن قطعه زاویه. شود تر می نمونه با آن کم

ضریب تصحیح . هاي هموار قطعه با سطح زمین زاویه داشته باشد که در زمین دار باشد و دوم این بشی
  ):1974براون، ( 3 طهط نمونه عبارت است از رابدر حالت اول براي هر خ

  

)3                                                                                           (21 %)(. SFC   
  

الت دوم عبارت ضریب تصحیح در ح. شیب خط نمونه است:  Sضریب تصحیح و : C.F، که در آن
  ):1982وگنر،  ون( 4 است از رابطه

  

)4 (                                                                                                CoshFC /. 1  
  

  .زاویه محور طولی قطعه با سطح زمین به درجه است:  h، که در آن
عات در ول کل قط براي برآورد تعداد قطعات در هر هکتار ابتدا ط:برآورد تعداد قطعات در هر هکتار

  :دست آورده  به5 هر هکتار را از رابطه
  

)5                                                                                      (000102 /)/)(/( LnY   
  

 ها و تعداد کل قطعات برخورد کرده با خط نمونه: nطول کل قطعات در هکتار به متر، : Y، که در آن
L :6سپس تعداد قطعات در هر هکتار در هر کالسه طولی از رابطه . ها به متر است طول کل خط نمونه 
  :دست آمد به

  

)6                                                                                          ()/)(/( nnLYN iiI   
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طول : Liطول کل قطعات در هکتار به متر، : Y در هکتار، Іی تعداد قطعات کالسه طول: NI، که در آن
تعداد : nها و   با خط نمونهiتعداد برخورد طبقه طولی : ni به متر، iقطعات یا نقطه میانی طبقه طولی 
تعداد کل قطعات در هر هکتار از مجموع تعداد قطعات در . ها است کل برخورد قطعات با خط نمونه

  .آید دست می تار بهطبقات قطري در هر هک
 دست آورد توان از فرمول هوبر به حجم قطعات در روش برخورد خطی را می: حجم و وزن هر قطعه

ترتیب از  گیري حجم و وزن قطعات به براي اندازه). 2007 بهجو و همکاران، کیوان ؛1982وگنر،  ون(
  ):2007  نمیرانیان،؛2002زبیري، ( استفاده شد 8 و 7 هاي رابطه

  

)7(                                                                                                LdV m .)/(  42  
  

)8                                                                                                        (DVW .  
  

حجم : Vوزن قطعه، : Wقطعه در میانه آن است،  قطر: dmه، طول قطع: L، حجم قطعه: Vها،  در آنکه 
  .وزن مخصوص قطعه با توجه به گونه قطعه است: Dقطعه و 

  : دست آمد  به9 روطی بودن هر قطعه از رابطهدرصد مخ: درصد مخروطی بودن هر قطعه
  

)9                                        (                                            LdddC ./)(% 121100   
  

 .متر است طول قطعه به سانتی: Lهاي بزرگ و کوچک قطعه و  ترتیب قطر به 2d و 1d ،که در آن
به این .  برداشت شد3 و 2، 1اساس داشتن پوسیدگی و گره در سه درجه کیفیت چوب قطعات بر

 داراي پوسیدگی یا گره و قطعات 2 بدون پوسیدگی و گره، قطعات درجه 1صورت که قطعات درجه 
هاي کمی و هم در  روش برخورد خطی هم در بررسی.  داراي پوسیدگی و گره بودند3درجه 
آوري  هاي جمع  تجزیه و تحلیل داده).1982وگنر،  ون(گیرد  هاي کیفی مورد استفاده قرار می بررسی

  . انجام گرفتSPSS16.0افزار  شده با نرم
  

  نتایج
د مقطوعات عملیات قطع در شیوه اساس نتایج این بررسی حجم، وزن و تعداد در هکتار مازابر

  . است1شرح جدول   ناو اسالم به2 سري 237بري در پارسل  بینه برداري گرده گزینی و روش بهره تک
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  .237هاي حجم، وزن و تعداد مازاد مقطوعات در هر هکتار پارسل  نتایج آماري مشخصه -1جدول 
  شاخص آماري

  مشخصه
  اشتباه معیار  میانگین

  حدود اعتماد
   درصد95با احتمال 

برداري درصد اشتباه آمار
   درصد95با احتمال 

  19/22  77/2 – 35/4  38/0  56/3   مکعب حجم به متر
  97/20  96/1 – 00/3  25/0  48/2  وزن به تن

  19/7  216 - 250  8  233  دادتع
  

مکعب،   متر56/3ترتیب   به237مانده در هر هکتار پارسل  حجم، وزن و تعداد مازاد مقطوعات باقی
 مترمکعب چوب 68/4مکعب چوب صنعتی و   متر78/14 برداشت يازا به.  قطعه است233 تن و 48/2

ت مازاد مقطوعات در داخل صور مکعب چوب به  متر56/3هیزمی از هر هکتار این پارسل مقدار 
 هکتار مساحت دارد حجم کل مازاد 41که در این پارسل قطع که  طوري به. مانده است پارسل باقی

مانده در داخل   درصد از حجم مازاد مقطوعات باقی93. مکعب است  متر146مقطوعات داخل پارسل 
ترین فراوانی   تعداد کمکه از نظر در صورتی). 2جدول (متر است   سانتی150تر از  پارسل با طول بزرگ

مانده در داخل پارسل مربوط به  ترین فراوانی تعداد در هکتار قطعات باقی بیش. شوند را شامل می
  .متر است  سانتی50-70هاي  قطعات با طول

ترین حجم در هکتار را قطعات با قطر  مانده در داخل پارسل قطع نیز بیش  قطر قطعات باقیاز نظر
ر هر هکتار در طبقه قطري ترین فراوانی تعداد د که بیش در صورتی. متر تشکیل دادند تی سان20-15
  . است2شرح جدول  نتایج به. دارندمتر قرار  سانتی 10-4

 درصد از مازاد 65دهد کیفیت  نتایج این بررسی نشان می: مشخصات کمی و کیفی مازاد مقطوعات
). 3جدول (هستند ) 1درجه (ن پوسیدگی و گره  قطع بدومانده در داخل پارسل مقطوعات باقی

 وجود 1ب مازاد مقطوعات با کیفیت درجه مکعب چو  متر3/2عبارت دیگر در هر هکتار این پارسل  به
 53/0ها  هستند که حجم آن) 3درجه (عات داراي پوسیدگی و گره  درصد از حجم قط15تنها . دارد
  .پارسل استمکعب در هر هکتار این  متر
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  .237اساس تعداد، طول و قطر قطعات در هکتار پارسل قطوعات برحجم مازاد م -2ل جدو
 طول قطعه

  )متر سانتی(
  مجموع  <150  130- 150  130-110  110-90  90-70  70-50  50-30

  233  18  20  23  35  42  50  45  تعداد
  56/3  30/3  05/0  07/0  08/0  03/0  02/0  01/0  )مترمکعب (حجم

  100  69/92  40/1  97/1  24/2  84/0  56/0  28/0  درصد حجم
  مجموع  <25  20-25  15-20  10-15  4-10    )متر سانتی(قطر قطعه 

  233  3  13  26  46  145  تعداد
  )تر کوچک(ابتدا   56/3  69/0  49/0  32/1  64/0  42/0  )مترمکعب(حجم 

  100  38/19  77/13  08/37  98/17  79/11  درصد حجم
  233  8  19  30  31  145  تعداد

  قطعه میان  56/3  67/0  99/0  13/1  42/0  35/0  )مترمکعب(م حج
  100  82/18  81/27  74/31  80/11  83/9  درصد حجم

  233  7  14  30  41  141  تعداد
  )تر بزرگ(انتها   56/3  69/0  98/0  09/1  49/0  31/0  )مترمکعب(حجم 

  100  38/19  53/27  62/30  76/13  71/8  درصد حجم

  
  .237ها در هکتار پارسل  م آنکیفیت چوب مازاد مقطوعات و حج -3جدول 

  مجموع  3درجه   2درجه   1درجه   کیفیت چوب قطعه
  56/3  53/0  71/0  32/2  حجم به مترمکعب در هکتار

  100  89/14  94/19  17/65  درصد فراوانی
  

ها  ، طول و قطر آنن حجم، وزن خط نمونه میانگی20 قطعه چوب با 107اساس برخورد تعداد بر
میانگین ). 4 جدول(دست آمد  متر به  سانتی10 متر و 47/1 کیلوگرم، 36/15،  مترمکعب02/0ترتیب  به

دهد شکل قطعات نزدیک به  دست آمد و نشان می  درصد به9/4درصد مخروطی بودن قطعات 
 .اي است استوانه
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  .)n=107(هاي حجم، وزن، طول و مخروطی بودن مازاد مقطوعات  هاي آماري مشخصه مقدار شاخص -4جدول 
  اخص آماريش

  مشخصه
  حداکثر  حداقل  میانگین

  انحراف
  معیار

حدود اعتماد در 
   درصد95سطح 

  015/0-029/0  03/0  19/0  0003/0  02/0  حجم به مترمکعب
  76/10-97/19  04/24  50/136  21/0  36/15  وزن به کیلوگرم

  34/1-61/1  69/0  03/3  32/0  47/1  طول به متر
  35/8-55/10  73/5  30  4  45/9  متر قطر کوچک به سانتی

  74/8-11/11  21/6  32  4  92/9  متر قطر میان به سانتی
  19/9-69/11  52/6  33  4  45/10  متر قطر بزرگ به سانتی

  77/3-98/5  76/5  61/23  0  87/4  مخروطی بودن به درصد
  

در این بررسی حجم مازاد : 237مانده در پارسل  ها براي حجم مازاد مقطوعات باقی محاسبه نسبت
لند بینه ب برداري به روش گرده گزینی و بهره مانده در عرصه در مدیریت جنگل به شیوه تک ت باقیمقطوعا

نسبت حجم مازاد مقطوعات به تعداد درختان . ناو اسالم محاسبه شد 2 سري 237و کوتاه در پارسل 
 58/0گذاري شده   هر یک اصله درخت نشانهيازا  است که به=58/0R/Nگذاري و قطع شده  نشانه

نسبت حجم مازاد . مانده است  مقطوعات در داخل پارسل قطع باقیصورت مازاد آالت به مکعب چوبمتر
 سیلو حجم 100 هر يازا در واقع به.  است=175/0R/Lگذاري  به حجم نشانه) R(مقطوعات 

ت آال چوب مکعب  متر5/17 به مقدار 237بینه از پارسل  گذاري، قطع و خارج شده به شکل گرده نشانه
به مجموع ) R(نسبت حجم مازاد مقطوعات . مانده است صورت مازاد مقطوعات در داخل پارسل باقی به

متر قطر برابر   سانتی100 هر يازا دهد به  است و نشان می=0108/0R/Dقطر برابر سینه درختان قطع شده 
بینه  برداري گرده رهگزینی و روش به ها و قطرهاي مختلف به شیوه تک سینه درختان قطع شده از گونه

  .مانده است  مقطوعات در داخل پارسل قطع باقیصورت مازاد مکعب چوب به متر08/1بري 
  

  بحث
 ناو اسالم مورد 2 سري 237برداري در پارسل   کمیت و کیفت مازاد مقطوعات بهرهدر این پژوهش

در . ت اقتصادي داردها اهمی برداري از جنگل تر کردن ضایعات چوب در بهره کم. تبررسی قرار گرف
برداري، سطح مکانیزاسیون و شرایط فیزیکی و  هاي بهره هاي پرورش جنگل، سیستم این امر روش
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ر تواند در ام صورت مازاد مقطوعات می محاسبه میزان ضایعات چوب به. ها مؤثر هستند محیطی جنگل
مانده در  ازاد مقطوعات باقیحجم، وزن و تعداد م. ریزان کمک نماید مدیریت و آگاهی دادن به برنامه

وهستانی ناو اسالم که به شیوه  سري ک237برداري در پارسل  مام عملیات بهرهعرصه جنگل پس از ات
 233 تن و 48/2مکعب،  متر56/3ترتیب  ورت گرفته است بهها ص منظور حمایت از جنگل گزینی به تک

کوهستانی بودن و شیب زیاد در این دلیل شرایط فیزیکی،  به. قطعه چوب در هر هکتار پارسل است
 834 اصله درخت به حجم 248گذاري به تعداد  و براي حمایت از جنگل نشانه) 237پارسل (سري 

تر بوده   هکتار و نسبت به سهمیه سالیانه بسیار کم41سیلو صورت گرفته است که این میزان در سطح 
 606گذاري شده به مقدار   نشانهس از قطع و استحصال درختاندر پارسل مورد بررسی پ. است

صورت مازاد  مکعب چوب به متر146 مترمکعب چوب هیزمی، 192 صنعتی و مترمکعب چوب
هاي تجارتی در کشور کم و محدود است و  چون جنگل. مانده است مقطوعات در داخل پارسل باقی

گیري کار هدر بباشند از این نظر  آالت قابل استفاده در صنایع کوچک و بزرگ می هر نوع چوب
ر این باشد که اکثر سعی ب  حدبرداري و پرورش جنگل باید ي بهرهها شناسی و سیستم هاي جنگل شیوه

 از روش خط این پژوهشدر . برداري و استفاده قرار گیرند گذاري شده مورد بهره ه درختان نشانههم
منظور  گذاري شده به ن نشانهبه تعداد درختا) R(نسبت حجم مازاد مقطوعات . نمونه استفاده شده است

گذاري شده در پارسل   هر درخت نشانهيازا در واقع به. مکعب است مترR/N =58/0برابر با ) N(قطع 
بینه بلند و کوتاه  برداري گرده گزینی و روش بهره اي کوهستانی بوده و به شیوه تک  که منطقه237

در . مانده است  عات در عرصه پارسل باقیمکعب چوب به شکل مازاد مقطو  متر58/0شود،  مدیریت می
 100 خارج کردن هر يازا طع بهمانده در داخل پارسل ق رسی نسبت حجم مازاد مقطوعات باقیاین بر

 خارج کردن هر يازا قع بهدر وا. دست آمد  بهR/L =5/17بینه از آن محاسبه و برابر با  مترمکعب گرده
شود  بري مدیریت می بینه گزینی و روش گرده به شیوه تک که 237بینه از پارسل   مترمکعب گرده100

. مانده است صورت مازاد مقطوعات در داخل پارسل بدون استفاده باقی آالت به مکعب چوب متر5/17
 )1386(بهجو و همکاران  کیوان. دست آمده است  به7/16هاي ژاپن  برداري از جنگل این نسبت در بهره

صد و خط نمونه مورد  در100شفارود استان گیالن با روش نگل  ج2مازاد مقطوعات را در سري 
اند که محاسبه حجم مازاد مقطوعات با استفاده از رابطه هوبر مناسب  بررسی قرار داده و نتیجه گرفته

هاي حوزه  مازاد مقطوعات و اثر شیب زمین در میزان آن را در جنگل) 1383(بنیاد و همکاران . است
اند که  شدند را بررسی کرده و نتیجه گرفته ستان گیالن که به شیوه پناهی مدیریت میزاده ابراهیم ا امام
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برداري شده را تشکیل داده و با ازدیاد شیب زمین   درصد از حجم درختان بهره7/14مازاد مقطوعات 
ه ماند  مازاد مقطوعات باقی2طبق جدول . ماند تري در عرصه جنگل باقی می میزان مازاد مقطوعات بیش

ترین بوده ولی از نظر حجم   متر از نظر فراوانی کم5/1تر از  در داخل پارسل قطع با طول بیش
این مقدار مازاد مقطوعات سالم، بدون پوسیدگی و . دهند  درصد را تشکیل می93ترین و برابر  بیش
 و نئوپانذسازي، ها قابل استفاده در صنایع تبدیلی مانند فیبر، کاغ این چوب. اي هستند  استوانهتر بیش

تواند داراي  ها می بنابراین خارج کردن آن. سازي و نیز سایر صنایع هستند صنایع دستی، مبل، جعبه
 دست آمده از نتایج این پژوهش  بهR/D و R/N ،R/Lهاي   از روي مقادیر نسبت.ارزش اقتصادي باشد

برداري در  لیات بهرهوعات را قبل از شروع عمتوان تا حدودي حجم و مشخصات مازاد مقط می
 بینی  ناو اسالم هستند، پیش2 سري 237 توپوگرافی و نحوه مدیریت مشابه پارسل هایی که از نظر جنگل

  .ها انجام داد  خروج و فروش آنریزي بهتري براي و برنامه
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Abstract1 

Minimizing of logging residuals has economic importance. In this research, 
volume and characteristics of logging residuals were studied in parcel 237 with 
41ha from Asalem-Nav mountainous fagetum forest area. In this parcel silviculture 
method and logging system is single selection and assortment. The systematic 
sampling and line intersect method was used to estimate volume, weight, number 
and quality of logging residuals with twenty 100 m sample lines. Huber formula 
was used to measurement of each piece volume. Volume, weight and number of 
logging residues per hectare were estimated 3.6 m3, 2.5 ton and 233 pieces, 
respectively. Averages of volume, weight, length and middle diameters of pieces 
were estimated 0.02 m3, 15 kg, 1.5 m and 10 cm respectively. Roughly 65 percent 
volume of logging residue were recognized first class quality and without decay 
and knot. Ratios of logging residue volume to number of tree felling (R/N), log 
volume (R/L) and sum total of tree felling dbh (R/D) were estimated 0.58, 0.17 and 
0.01. This amount of logging residuals is considerable and useable in wood 
industries. So export of those can have economic value. 
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