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  چکیده
مانده در جنگل از توانایی پایداري توده و کیفیت تنه درختان  برداري به درختان باقی صدمات بهره

برداري به  مانده در اثر بهره هاي تنه درختان باقی  صدمات و مشخصات زخمپژوهشدر این . کاهد می
مدیریت این .  جنگل ناو اسالم بررسی شد2 از سري 237 پارسل شماره کشی زمینی در روش چوب

گونه، قطر برابر (برداري وضعیت درختان  بعد از پایان عملیات بهره. گزینی است ها به شیوه تک جنگل
 قطعه نمونه 34از طریق ) محل، اندازه و شدت(ها  و مشخصات زخم) سینه، سالم، زخمی یا نابود

 درصد از درختان 2/13 نشان داد پژوهشنتایج این . وش منظم تصادفی برداشت شداي شکل به ر دایره
بیشترین تعداد درختان ازبین رفته در طبقه .  درصد درختان نابود شده بودند3/2مانده زخمی و  باقی

متر بیشترین فراوانی تعداد زخم را   سانتی60 تا 35 کالسه قطري .گردیدمتر مشاهده   سانتی10قطري 
هاي   درصد از زخم5/72 .تر بودند متر بزرگ  سانتی90 تا 65ها در کالسه قطري  ت، اما اندازه زخمداش

 متر تنه درختان ایجاد 1ها در ارتفاع کمتر از  بیشتر زخم. شدتر از پوست مشاهده  تنه درختان عمیق
 تا 10اي بین   اندازه درصد8/34مربع،  متر  سانتی10تر از  ها اندازه کوچک  درصد زخم7/21. شده بودند

اي   درصد اندازه1/13مربع و  متر  سانتی200 تا 50اي بین   درصد اندازه4/30مربع،  متر  سانتی50

                                                
 مسئول مکاتبه :farzam_tavankar@yahoo.com  
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 اندازه کوچک اما با شدت زیاددر هاي ناحیه کنده درختان   زخم.مربع داشتند متر  سانتی200تر از  بزرگ
درختان . ه بزرگ و سطحی ایجاد شده بودندمتر تنه درختان در انداز 1هاي باالي   زخمولیو عمیق 
این صدمات در اثر عملیات . پسند مانند افرا و توسکا آسیب دیدگی بیشتري داشتند روشنایی

کشی براساس شیوه مدیریت  مسیرهاي چوباستاندارد  طراحی و احداث .وجود آمدند بهکشی  چوب
 بسیار مؤثر ناهمسال مانده در جنگل باقیبرداري به درختان  در کاهش صدمات بهرهتواند  میگزینی  تک

  .واقع گردد
  

  کشی، جنگل ناهمسال وبآوري، مسیر چ گزینی، جمع  تک:هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه
که ساالنه حدود ) 2006مهاجر،  مروي( هکتار جنگل تجارتی است 000/200/1کشور ایران داراي 

ها در مناطق  این جنگل). 2002گانی، وزارت بازر(شود   مترمکعب چوب از آن برداشت می000/000/1
زاد  شناسی دانه هاي شمالی رشته کوه البرز در شمال ایران واقع هستند و به روش جنگل شیب دامنه پر

 تمام درختان در روش مدیریت ناهمسال، آسیب به  نکردنعلت برداشت به. شوند ناهمسال مدیریت می
هاي اقتصادي و تطابق با شرایط  ابلیت اجرا، جنبهق. مانده داراي اهمیت بیشتري است درختان باقی

در  .برداري در جنگل است هاي بهره  اهداف توسعه و گسترش سیستم ازمحیطی هر منطقه زیست
کار  هکشی زمینی ب آالت از عرصه جنگل بیشتر سیستم چوب هاي شمال ایران براي خروج چوب جنگل

برداري  مانده و خاك جنگل است، اما بهره ده باقیاین سیستم ناگریز از صدمات به تو. شود برده می
برداري به  اند که صدمات بهره ن نشان دادهامحقق.  استها آسیب به حداقل رساندن این در پیاصولی 

با شناخت وسعت . )2000تز و همکاران، اپ(کاهد  مانده از توانایی پایداري توده می درختان باقی
توان با ارایه  برداري می مانده در اثر عملیات بهره ه بر توده باقیآمد  هاي وارد صدمات و مشخصات زخم

 اشاره "1برداري کم فشار بهره"به واژه ) 1995(اولین بار پینارد و همکاران . کارهایی آن را کاهش داد راه
 درصد 40هاي مالزي را  مانده در جنگل برداري بر درختان باقی و با استفاده از این روش صدمات بهره

شده و کاهش   هاي مشخص قطع درختان از حداقل ارتفاع و انداختن آنها در جهت. اهش دادندک

                                                
1. Reduced Impact Logging 
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کشی زمینی بر  برداري به روش چوب  از عوامل مؤثر در کاهش صدمات بهره1هاي وینچینگ فاصله
تز ا؛ پ2000؛ آرمسترانگ، 1997؛ برتولت و سیست، 1996 دیکسترا و هینریخ،(مانده است  درختان باقی

هاي  در جنگل) 1998(سیست و همکاران ). 2000درهات،  ون؛ 2000؛ سیست، 2000همکاران، و 
مانده در اثر   درختان باقیآسیبهاي کانادا نشان دادند که میزان  در جنگل) 2003(مالزي و هارتسوگ 

 هاي پژوهش. کشی زمینی رابطه مستقیم با حجم برداشت از جنگل دارد برداري به روش چوب بهره
هاي مهم در ارزیابی  هاي تنه درختان از مشخصه دهد محل، عمق و اندازه زخم جام گرفته نشان میان

 الیمبک ؛a2000هان و کالگ، ؛ 1992دیکسترا و هینریخ، ( باشند میبرداري جنگل  صدمات بهره
رد تر مو هاي نزدیک سطح زمین و عمیق سریع  انجام گرفته زخمهاي پژوهشاساس  بر. )2003لیلنایو، 

والً منجر به نابودي مهاي عمیق و اندازه بزرگ مع و زخم) 2002کمپ، (گیرند  ها قرار می حمله قارچ
شدت از قدرت رویش آنها  هاي ناحیه ریشه درختان به زخم). 2005سیابلوم و رید، (شوند  درخت می

این زمینه انجام  در هایی بررسی در داخل ایران ).1993مدیوس، ( اگر عمیق باشند خصوص به ،کاهد می
دیده در اثر  میزان درختان آسیب) 1997(احمدي : شود گرفته است و به تعدادي از آنها اشاره می

در این .  درصد اعالم کرده است3/47هاي الویج  پناهی را در جنگل - برداري به شیوه تدریجی بهره
 درصد آنها در 7/55 تنه و  متر اول2 درختان در محدوده هاي تنه  درصد از زخم4/95 پژوهش

در ) 2001(حسینی و همکاران . مترمربع گزارش شده است  سانتی100تر از  هاي کوچک اندازه
هوایی صدمات  گزینی استفاده از سیستم کابل شناسی تک هاي ساري نشان دادند در شیوه جنگل جنگل

).  درخت در هکتار9/6 در برابر 5/4(زمینی دارد کشی  چوبمانده نسبت به  کمتري بر درختان باقی
تر از  زمینی اندازه بزرگکشی  چوبگیري شده در سیستم  هاي اندازه  درصد از زخم8/17همچنین 

 درصد 1/2هوایی تنها   ها در سیستم کابل که فراوانی این زخم مربع داشتند، در حالی متر  سانتی1000
هاي تنه درختان در   درصد از زخم8/92 پژوهشاین کشی  چوبدر بررسی صدمات سیستم . است

برداري به شیوه  صدمات بهره) 2007(نقدي و همکاران .  متر تنه گزارش شده است1ارتفاع کمتر از 
 درصد از 8/21هاي شفارود بررسی کرده و نتیجه گرفتند،  گزینی بر درختان و زادآوري را در جنگل تک

 متوجه درختان با قطر برابر سینه هاي قطع آسیب دیده و بیشترین خسارت مانده در حفره درختان باقی
مانده در محدوده  هاي ایجاد شده بر روي تنه درختان باقی بررسی زخم. متر است  سانتی35کمتر از 

                                                
1. Winching 
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 1ها در ارتفاع کمتر از  نشان داد بیشتر  این زخمکشی  چوبآوري بار و حاشیه مسیرهاي  نوارهاي جمع
 مشخصات  میزان صدمات و)2007(ی و نجفی سولگ. متر تنه درختان ایجاد شده و عمیق هستند

هاي   را در جنگلچرخ زنجیريکشی  چوببرداري با استفاده از ماشین  هاي تنه درختان در اثر بهره زخم
کشی  چوبمانده در نوارهاي   درصد از درختان باقی52 ساري مورد مطالعه قرار داده و نتیجه گرفتند

 درصد 40، ) متر5/0 تا 0(کنده   درصد در ناحیه11احیه ریشه، ها در ن  درصد از زخم41 .اند صدمه دیده
 فراوانی پژوهشدر این .  متر اول تنه ایجاد شده بودند1 درصد در باالي 8 متر اول تنه و 1در 

 تا 50 درصد، 14مربع  متر  سانتی50 تا 10 درصد، 4مربع  متر  سانتی10تر از  هایی با اندازه کوچک زخم
در .  درصد گزارش شده است42مربع  متر  سانتی200تر از   درصد و بزرگ40ع مرب متر  سانتی200

چرخ زنجیري به درختان کشی  چوببرداري با استفاده از ماشین   دیگري صدمات بهرهپژوهش
نتایج این . گزینی مدیریت شد انجام گرفته است مانده در جنگل لونک سیاهکل که به شیوه تک باقی

 درصد در نوارهاي 5/42هاي قطع و  مانده در حفره رصد از درختان باقی د5/17 نشان داد پژوهش
 0/54مانده  هاي ایجاد شده بر روي تنه درختان باقی از کل زخم. آوري بار صدمه دیده بودند جمع

ها در ناحیه   درصد از زخم2/17همچنین . درصد آنها عمیق و با صدمه به الیه کامبیوم ایجاد شده بودند
 درصد 3/7 متري و 2 تا 1 درصد در ارتفاع 4/16 متري از سطح زمین، 1 درصد تا ارتفاع 0/59ریشه، 

 1000تر از  ها اندازه بزرگ  درصد از زخم0/4تنها . وجود آمدند به متر تنه درختان 2در ارتفاع باالي 
 صدمات )2008لطفعلیان و همکاران،  (پژوهشیدر ). 2008نقدي و همکاران، (مربع داشتند  متر سانتی

هاي مازندران که به شیوه  برداري بر درختان و زادآوري را در دو سري واستون و الندان از جنگل بهره
برداري به روش   نشان داد بهرهپژوهشنتایج این . شدند مورد مطالعه قرار دادند گزینی مدیریت می تک

 درصد از زادآوري 8/4مانده و   درصد از درختان باقی5/15دیدگی  کشی زمینی موجب آسیب چوب
برداري سنتی به درختان سرپا در شیوه  صدمات ناشی از بهره) 2009(مجنونیان و همکاران . شده است

 درصد از 32هاي رویان علمده مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفتند  پناهی را در جنگل -تدریجی
 متر تنه 1ها در ارتفاع کمتر از   درصد زخم1/85 پژوهش در این .اند مانده صدمه دیده درختان باقی

هاي   درصد زخم7/59مترمربع و   سانتی100تر از  کچهاي کو ها در اندازه  درصد زخم5/81درختان، 
 خارج از کشور نیز هاي پژوهش در .تنه درختان عمیق و با صدمه به الیه کامبیوم گزارش شده است

گزینی به شرح زیر  زمینی و شیوه تککشی  مانده در سیستم چوب میزان صدمات به درختان باقی
 درصد در 22، )1993مدیوس، (پی  سی سی هاي دلتاي می  درصد در جنگل62: گزارش شده است
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شرقی کانادا  هاي شمال  درصد در جنگل23 تا 17، )1997فیکلین و همکاران، (هاي بلوط آمریکا  جنگل
 درصد در 14 و )2006الترباك، ک(آمریکا  برگ هاي پهن  درصد در جنگل45، )2003هارتسوگ، (

تعیین میزان ) الف:  عبارتند ازپژوهشاهداف این ). 2008ایلماز و آکاي، (هاي ناهمسال ترکیه  جنگل
زمینی در کل پارسل قطع،  برداري به روش چوبکشی سرپا در اثر عملیات بهره  دیدگی درختان آسیب

  .ر اساس محل، شدت و اندازه زخمهاي ایجاد شده بر روي تنه درختان ب بندي زخم دسته) ب
  

  ها مواد و روش
 حوزه آبخیـز نـاو اسـالم بـه مختـصات            2 سري   237منطقه مورد بررسی پارسل     : منطقه مورد بررسی  

 37 دقیقـه تـا   41 درجـه و  37و طول شرقی   دقیقه51 درجه و 48 دقیقه تا 33 درجه و   48 جغرافیایی
 41مساحت این پارسـل  . ن گیالن  واقع شده استهاي استا در جنگل  عرض شمالی     دقیقه 45درجه و   

اي اسـت   از لحاظ توپوگرافی منطقه. باشد می متر 1300 تا 1150هکتار و ارتفاع از سطح دریا در آن از  
 60 تـا  30 هکتـار آن شـیب   20 درصـد،  30تـا   0 هکتار آن داراي شـیب  6که حدود  طوري ناهموار به 

تیـپ غالـب   .  درصـد دارد 80 هکتار آن شیب بـاالي     5  درصد و  80 تا   60 هکتار آن شیب     10درصد،  
 درصـد درختـان ایـن پارسـل را      63که   طوري ها است، به   جنگل راشستان ناهمسال همراه با سایر گونه      

 درصـد آن را سـایر   3 درصد گونـه افـرا و   5 درصد گونه توسکا، 8 درصد گونه ممرز،  20گونه راش،   
  اصله در314 سیلو و 233ترتیب  درختان در این پارسل بهحجم سرپا و تراکم     . دهد ها تشکیل می   گونه

تـراکم  . شـود  گزینـی مـدیریت مـی     تـک زاد ناهمسال و بـه شـیوه     این سري به روش دانه    . هکتار است 
. باشـد  می متر در هکتار 5/29 و 7/22ترتیب  کشی در این پارسل به  چوب هاي جنگلی و مسیرهاي    جاده

 متر 350 و 260، 250، 200، 150هاي   مسیر به طول5شی شامل ک  متر مسیر چوب1210در این پارسل 
 احداث شده )پناهی -شیوه تدریجی( در دوره اول اجراي طرح 1980منشعب از جاده جنگلی در سال 

متوسط طـول  .  درصد است38 آن بیشترین حد درصد و 22کشی  متوسط شیب مسیرهاي چوب . است
حجـم و   . باشـد   مـی  متـر    169) وینچینگ(آوري   جمعو متوسط فاصله     متر   242کشی   مسیرهاي چوب 

 2008براي سال    مترمکعب   822،  )گزینی تک ( اجراي طرح  سوم برداشت از این پارسل در دوره        نوبت
  ).1998 ناو اسالم، 2داري سري طرح جنگل(تعیین شده بود 

ح پارسل و هاي پراکنده در سط بینه ها و گرده راي خروج تنه: برداري و شدت برداشت سیستم بهره
کشی زمینی و ماشین  هاي جنگلی از سیستم چوب رساندن آنها به دپوهاي مستقر در کنار جاده
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 عدد  به 3تا  1ها به تعداد  بینه گذاري شده گرده بعد از قطع درختان نشانه.  استفاده شدc450 تیمبرجک
متصل و با جمع شدن  متر بود، 50متر و طول آن   میلی20کشی که قطر آن  چوب  کابل وینچ ماشین

کشی در  در مرحله بعد با حرکت ماشین چوب. کشی کشیده شدند چوب کابل وینچ به روي مسیرهاي
هاي جنگلی و در قسمت پایین  ها که در کنار جاده ها به دپو تنه ها و بینه جهت شیب طولی زمین گرده

 6 اصله افرا، 11 صله راش، ا225( اصله درخت 248 در مجموع. شیب قرار داشتند انتقال داده شدند
 سیلو از نقاط مختلف پارسل که به روش 834به حجم )  اصله ون1 اصله توسکا و 5اصله ممرز، 

هاي جنگلی انتقال داده شدند  هاي کنار جاده گذاري شده بودند قطع و به دپو گزینی نشانه تک
  ).2007، 237گذاري پارسل  مجلس نشانه صورت(

که هدف از این بررسی تعیین میزان درختان آسیب دیده در کل سطح پارسل  جایی ز آنا: روش بررسی
 انجام گرفته، نتایج هاي هزیرا بر اساس مطالع. برداري منظم تصادفی استفاده شد قطع بود، از روش نمونه

مانده در  برداري به درختان باقی برداري به روش منظم تصادفی براي بررسی صدمات بهره نمونه
 بیشترین حدکه  با توجه به این). b2000الگ، هان و ک(تر است  گزینی به واقعیت نزدیک هاي تک برش

بود،  بنابراین در )  متر در هر طرف مسیر50( متر 100فاصله وینچینگ از روي مسیرهاي اسکیدر رو 
عنوان مرکز قطعات   متر پیاده و محل تقاطع خطوط شبکه به100 در 100منطقه مورد مطالعه شبکه 

 مترمربعی برداشت 400اي شکل  مونه در نظر گرفته شد و در هر یک از این مراکز، قطعه نمونه دایرهن
در داخل قطعات نمونه تمامی .  قطعه نمونه داخل پارسل واقع شدند34در مجموع تعداد . دگردی

ته و مشخصات متر بود جزء درختان در نظر گرف  سانتی5/7درختانی را که قطر برابر سینه آنها بیشتر از 
شکستن کامل تنه (آنها شامل نوع گونه، قطر برابر سینه و وضعیت از لحاظ سالم، زخمی یا نابود شده 

د، سپس براي گردیت ابتدا محل صدمه در دو ناحیه تاج و تنه برداش. برداشت شد) کن شدن یا ریشه
  .ستفاده شد ا1به شرح جدول ) 1978(هاي تنه درختان از روش مینگ  تعیین مشخصات زخم

  
  .)1978(هاي تنه درختان بر اساس روش مینگ   مشخصات زخم-1جدول 

 1DC 2DC 3DC  4DC  کد زخم

  ریشه  کنده  m 1 >  m 1 – 3/0  محل زخم
  < 2Cm 10 < 2Cm 50-10  2Cm 200 -50  2Cm 200  اندازه زخم
  چوب قابل رویت ناسالم  سالم چوب قابل رویت  پوست کنده شدن  سطحی خراش  شدت زخم
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  تایجن
 اصله تنه کامالً 7( اصله نابود 17 اصله زخمی و 98تعداد  )  اصله 741(از کل درختان بررسی شده      

 اصـله در  35همچنـین از کـل درختـان زخمـی،     ). 2جدول (شده بودند ) کن  اصله ریشه10شکسته و  
ج و هم در  اصله هم در ناحیه تا5و )  درصد18/59( اصله در ناحیه تنه 58، ) درصد71/35(ناحیه تاج 
، تعـداد  ) اصـله 63(از کل درختانی که تنه آنها زخمی شـده  . زخمی شده بودند)  درصد1/5(ناحیه تنه  

مترمربع، در محل   سانتی50 تا 10ها با مشخصات اندازه   بود که بیشترین زخم   69زخم مشاهده برابر با     
 در اثـر عملیـات   2ل بـا توجـه بـه جـدو    .  متر و شدت کنده شدن پوست ایجاد شـده بودنـد     1  تا 3/0

 درصـد از  29/2مانده زخمـی و     درصد از درختان باقی23/13کشی زمینی    برداري به روش چوب    بهره
اند کـه    متر تنه درختان ایجاد شده   1ها در محدوده کمتر از        درصد از زخم   22/65. آنها نابود شده است   

هـاي تنـه داراي    صـد از زخـم   در 05/13 فقـط     و  درصد از آنها در محدوده ریشه درختـان بـوده          25/7
صدمه به  با شدت ها  از زخم درصد39/17چنین  هم. مترمربع بوده است  سانتی200تر از   بزرگاي اندازه

  ).2جدول (چوب مشاهده شد 
  

  .)n=34(هاي تنه درختان در کل قطعات نمونه   وضعیت درختان و مشخصات زخم-2جدول 
  مجموع  نابود  زخمی  سالم  وضعیت درختان

  741  17  98  626  ادتعد
  1DC  2DC  3DC  4DC  هاي تنه مشخصات زخم

  25/7  29/20  68/37  78/34  درصد  محل  5  14  26  24  تعداد
  05/13  43/30  78/34  74/21  درصد  اندازه  9  21  24  15  تعداد
  39/17  74/21  33/33  54/27  درصد  شدت  12  15  23  19  تعداد

  
ز کل درختان بررسی شده در داخل قطعات نمونه ا: هاي مختلف درختان وضعیت صدمات در گونه

 درصد گونه توسکا 6، ) اصله222( درصد گونه ممرز 30، ) اصله445( درصد را گونه راش 60حدود 
هاي مختلف درختان  صدمات در گونه. تشکیل دادند)  اصله30( درصد را گونه افرا 4و )  اصله44(

 و زخمی مربوط به درختان افرا و کمترین صدمات بررسی و مشاهده شد که بیشترین فراوانی نابودي
  ).1شکل (مربوط به گونه ممرز بوده است 
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           راش            ممرز             توسکا                   افرا                                            

  هاي درختان گونه
  .پس از عملیات چوبکشیهاي مختلف درختان   فراوانی وضعیت گونه-1شکل 

  

 زخـم بـر روي تنـه درختـان     15 زخم بر روي تنه درختـان راش،        42هاي تنه درختان     از کل زخم  
هـا در   مشخصات این زخـم . ترتیب بر روي تنه درختان توسکا و افرا مشاهده شد  زخم به5 و  7ممرز،  
هاي توسکا و افـرا     گونه هاي عمیق در    بیشترین فراوانی زخم   3با توجه به جدول     .  آمده است  3جدول  

  .شود مشاهده می
  

  .)درصد(هاي مختلف درختان  هاي تنه در گونه  مشخصات زخم-3جدول 
  1DC  2DC  3DC  4DC  زخم کد  زخم تعداد  درصد حضور  گونه نام

  8  9  38  45  محل
  42  60  راش  14  26  48  12  اندازه
  12  17  40  31  شدت
  0  0  67  33  محل
  15  30  ممرز  20  67  13  0  اندازه
  13  7  40  40  شدت
  14  86  0  0  محل
  7  6  توسکا  0  0  14  86  اندازه
  43  57  0  0  شدت
  20  80  0  0  محل
  5  4  افرا  0  0  20  80  اندازه
  40  60  0  0  شدت
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اند  بر نابودي الیه کامبیوم منجر به صدمه به چوب تنه شده هایی که عالوه که فراوانی زخم طوري هب
ها در ناحیه کنده  این زخم.  درصد بوده است40 درصد و در درختان افرا 43تان توسکا در درخ

  .مترمربع ایجاد شدند  سانتی50تر از  هاي کوچک درختان و با اندازه
آوري شده به  هاي جمع بر اساس نتایج داده: هاي مختلف تنه درختان ها در محل شدت و اندازه زخم

و ) 2 شکل( در ناحیه کنده درختان بیشتر) صدمه به چوب(یق هاي عم ، زخم)1978(روش مینگ 
  . بودندایجاد شده) 3 شکل( متر تنه درختان 1التر از هاي با اندازه بزرگ بیشتر در ناحیه با زخم

  

  
  ریشه       کنده           متر      1 تا 3/0 متر      1باالي                                                      

  محل زخم تنه درختان         
  .مانده هاي مختلف تنه درختان باقی ها در محل  فراوانی شدت زخم-2 شکل

  

  
   متر         کنده             ریشه1 تا 3/0 متر      1    باالي                                                    

  محل زخم تنه درختان
  .مانده هاي مختلف تنه درختان باقی ها در محل ه زخم فراوانی انداز-3 شکل
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در طبقه )  درصد25/31(بیشترین فراوانی صدمات : هاي مختلف قطري درختان صدمات در طبقه
بیشترین فراوانی ) رمت  سانتی10(ولین طبقه قطري درختان ا). 4شکل (سانتی متر مشاهده شد  40قطري 
با افزایش قطر درختان از فراوانی نابودي درختان کاسته شده و از . ا داشتر)  درصد13/10 (نابودي

اما با افزایش قطر درختان به فراوانی . متر به باال نابودي درختان مشاهده نشد  سانتی35 طبقه قطري
متر ادامه داشته و بعد از آن فراوانی صدمات   سانتی40درختان زخمی افزوده شده و تا طبقه قطري 

  .داشته استکاهش 
  

  
                              90   85  80   75   70   65   60   55  50    45  40   35   30   25   20    15  10  

  )متر سانتی(هاي قطر درختان  کالسه
  .هاي قطر درختان  فراوانی وضعیت درختان در کالسه-4 شکل

  
ي قطري مختلـف مـورد بررسـی قـرار گرفـت      ها هاي تنه درختان در کالسه   تعداد و مساحت زخم   

)  زخـم 167/0(متر   سانتی60 تا   35ها در کالسه قطري      نتایج نشان داد میانگین تعداد زخم     ). 4جدول  (
ایـن تفـاوت از لحـاظ آمـاري در     . متـر اسـت    سـانتی 90 تا 65 و 30 تا 10هاي قطري  بیشتر از کالسه  

هـاي   هـا در کالسـه   هاي تعداد زخـم     بین میانگین  داري اما تفاوت معنی  . دار است   درصد معنی  95سطح  
  .متر وجود نداشت  سانتی90 تا 65 و 30 تا 10قطري 
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  .هاي قطري درختان ها در کالسه  پارامترهاي آماري تعداد و مساحت زخم-4 جدول
  ها تعداد و مساحت زخم پارامترهاي آماري  )متر سانتی(قطر برابر سینه درختان 

  90 تا 65  60 تا 35  30 تا 10
  N(  375  257  109(تعداد درخت 

  Xi(  16  43  10∑(ها  مجموع تعداد زخم
  iX(  bc043/0  a167/0  b092/0(ها  میانگین تعداد زخم*

  E ± iX(  011/0± 043/0  038/0± 167/0  021/0± 092/0(درصد  95ها در سطح  حدود اعتماد تعداد زخم
  Xi(  1020  5255  2215∑(مترمربع   ها به سانتی مجموع مساحت زخم

  iX(  c75/63  b21/122  a50/221(مترمربع  ها به سانتی میانگین مساحت زخم*
  E ± iX(  41/13± 75/63  08/18± 21/122  32/50 ± 50/221 ( درصد95ها در سطح  حدود اعتماد مساحت زخم

دار  دار از طریق آزمون حداقل اختالف معنی هاي داراي حروف غیرمشترك در هر ردیف داراي تفاوت معنی میانگین*
)LSD ( درصد اعتماد هستند95در سطح .  
  

در کالسـه قطـري   ) مترمربع  سانتی5/221(از لحاظ اندازه زخم نیز بیشترین میانگین مساحت زخم      
دست  متر به  سانتی30 تا 10در کالسه قطري   ) مترمربع  سانتی 75/63(ین آن   متر و کمتر    سانتی 90 تا   65
دست آمده در هـر سـه کالسـه قطـري تفـاوت              هاي به   مساحت زخم   از لحاظ آماري بین میانگین    . آمد

  .داشت داري وجود معنی
  

  گیري بحث و نتیجه
وش  به ر مطالعههاي منطقه مورد برداري از جنگل  بهره که در نشان دادپژوهشنتایج این 

برداري  هتأثیر عملیات بهر مانده تحت  درصد از درختان باقی52/15گزینی   تکزمینی و شیوه  کشی چوب
این . )2 جدول (ندا ه درصد نابود شد29/2 درصد آنها زخمی و 23/13میان  اند که از این قرار گرفته

مانده در  کشی با درختان باقی ن چوبینچ ماشیوها و کابل  بینه ها و گرده صدمات در اثر برخورد تنه
تر به نتایج لطفعلیان و  این مقدار صدمات نزدیک. شوند یدن ایجاد می و کشتوده هنگام وینچینگ

هاي ایران و جنگل ناهمسال ترکیه است که  در راشستان )2008(ایلماز و آکاي و ) 2008(همکاران 
 نقدي و )2007( سولگی و نجفی ایجنت. اند ه درصد گزارش کرد14 و 5/15ترتیب  صدمات را بهمقدار 

 زیرا آمار ارایه شده توسط این .باشد  میپژوهشدست آمده در این  هبیشتر از مقدار ب) 2008(همکاران 
زنجیري در  برداري با استفاده از اسکیدرهاي چرخ مربوط به صدمات بهره)  درصد52 و 5/42(ن امحقق
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الستیکی در کل    صدمات با اسکیدر چرخپژوهشر این که د صورتی کشی است، در مسیرهاي چوب
در شیوه داري بر مربوط به صدمات بهره) 1997 (احمديهمچنین آمار . پارسل قطع بررسی شده است

 3/47 ( است ارایه شدهمانده در جنگل صورت کلی بر درختان باقی به که باشد میپناهی  -تدریجی
  همینهب. است)  و کشیدنآوري جمعقطع و تبدیل،  (برداري ، که شامل مراحل مختلف بهره)درصد

 تحقیق و تحقیقمقایسه نتایج این . باشد می تحقیقن بیشتر از نتایج این  آمار ارایه شده توسط ایشادلیل
برداري به روش  مانده در بهره دهد که صدمات به توده باقی نشان می) 2009(مجنونیان و همکاران 

در این . گزینی است کشی زمینی و شیوه تک ببیشتر از روش چوپناهی  -سنتی و شیوه تدریجی
  باکه) 2 جدول( متر تنه درختان مشاهده شد 1هاي تنه درختان در ارتفاع کمتر از  زخمبیشتر  پژوهش

 درصد 95/86 .است) 2008(تر به نتایج نقدي و همکاران   اما نزدیکمطابقت دارد،ن انتایج سایر محقق
ن ا نتایج سایر محقق بادست آمد و همترمربع ب  سانتی200تر از  ان با اندازه کوچکهاي تنه درخت از زخم

 .ه شدتر از پوست تنه درختان مشاهد ها عمیق  درصد از زخم46/72 پژوهشدر این . مطابقت دارد
  درصد،54) 2008( درصد، نقدي و همکاران 70) 2007(ی و نجفی سولگهاي عمیق را  فراوانی زخم

. اند  درصد گزارش کرده7/59) 2009(مجنونیان و همکاران  درصد و 86/43 )2008(اي ایلماز و آک
 )2007( ی و نجفیتر به آمار سولگ  نزدیکاي عمیقه  در مورد آمار زخمپژوهشیجه این این نتبنابر

متر مشاهده   سانتی40 و 35دیده در طبقه قطري   بیشترین فراوانی درختان صدمه پژوهشدر این  .است
توان نتیجه گرفت  میعمل آمده  هاي به  از بررسی.مطابقت دارد) 2008(و با آمار نقدي و همکاران شد 

 متري بیشتر از 1کشی زمینی محدوده ریشه و تنه درختان تا ارتفاع  برداري به روش چوب که در بهره
درختان در تنه هاي ایجاد شده بر روي   زخم.باشند میدیدگی  ارتفاعات باالي تنه در معرض آسیب

درختانی که پوست نازك دارند، مثل افرا، مقاومت کمتري داشته و . هاي کوچک اما عمیق هستند اندازه
درختان جوان و کم قطر در برابر صدمات مکانیکی مقاومت نداشته و . دارند هاي عمیق برمی زخم
ها را دارند و  تعداد زخمن سال و با قطر متوسط بیشتری درختان میان. شکند  یا تنه آنها می شدهکن ریشه

ها داراي  هر چه زخم .تر است ها بزرگ  زخمها کم اما اندازه در درختان مسن و با قطر زیاد تعداد زخم
زاي ثانویه و در نتیجه پوسیدگی با  اشند، نسبت به هجوم عوامل بیماريتر و عمق بیشتري ب اندازه بزرگ

تري دارند  که اندازه کوچک این ه درختان با توجه به کندهاي ناحیه زخم. گذشت زمان مستعدتر هستند
ها قرار  تر مورد حمله قارچ علت نزدیکی به سطح زمین سریع  به شدت زیاد و عمیق هستند واما داراي

مانده در  ها یا کابل وینچ با درختان باقی بینه ها و گرده  در اثر برخورد تنهبیشترها  این زخم. گیرند می
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ها یا کاهش شدت آنها  براي جلوگیري از ایجاد این زخم. شوند کشیدن ایجاد میینچینگ و مرحله و
ند شد با مواد ها از میان آنها کشیده خواه بینه ها یا گرده ن محدوده کنده درختانی را که تنهتوا می

خصوص درختان با ارزش  به ).a2000، هان و کالگ(هاي ضخیم پوشش داد  پالستیکی یا پارچه
 بر اساس شیوه کشی  طراحی مناسب مسیرهاي چوب. پوست نازك دارندتانی کهمادري و درخ

 ارتفاع و انداختن اقل هاي وینچینگ، قطع درختان از حد ه، کاهش فاصل)گزینی تک(مدیریت جنگل 
 مانده در بر درختان باقیبرداري  بهرهتواند در کاهش صدمات  شده می هاي مشخص درختان در جهت

 مشاهده شد که درختان افرا و توسکا به مراتب پژوهشدر این . مؤثر باشدکشی زمینی  روش چوب
 در طبقات  بررسی نشان داد درختان نابود شده این.اند ر از درختان راش و ممرز زخمی شدهبیشت

متر قرار داشتند و بیشترین فراوانی درختان زخمی در طبقات قطري میانی   سانتی35قطري کمتر از 
جلوگیري از انداختن آنها بر روي ب مسیر انداختن درختان و وینچینگ و ادقت در انتخ. است
هاي جوان، موجب  جلوگیري از کشیدن درختان از میان توده .تواند مؤثر باشد هاي جوان می توده

مانده در جنگل در اثر عملیات   نشان داد درختان باقیپژوهشاین . کاهش صدمات خواهد شد
موقعیت . کشی دارد دقت در قطع و چوب دت این صدمات بستگی بهش. بینند  صدمه میکشی چوب

. بینند کشی قرار گیرند بیشتر صدمه می چوبدرختان هرچه در مسیر . مکانی درختان مهم است
 سال قبل و در دوره اول اجراي طرح بر اساس 30کشی موجود در منطقه مورد مطالعه  مسیرهاي چوب
زاد   به روش دانه1999ها از سال  ث شده است، اما این جنگلپناهی طراحی و احدا -مدیریت تدریج

صورت  پناهی درختان محصول به -در شیوه تدریجی. شوند  می مدیریتگزینی ناهمسال و شیوه تک
گزینی درختان محصول در سطح جنگل پراکنده  که در روش تک صورتی  در،باشند میمجتمع و همسال 
گزینی موجب  هاي تک کشی موجود براي اجراي برش اي چوباستفاده از مسیره. و ناهمسال هستند

هاي  پوشانی زیاد مسیرها، فاصله  دسترسی به کلیه نقاط پارسل قطع و همنبودبر  شده که عالوه
کشی بر اساس  بنابراین با طراحی مناسب مسیرهاي چوب. بیشتر گردد) وینچینگ(آوري بار  جمع

آوري بار  هاي جمع  دسترسی به تمام نقاط جنگل، فاصلهتوان عالوه بر گزینی جنگل می مدیریت تک
 با بهبود. مانده در جنگل را کاهش داد را کاهش داده و در نتیجه صدمات به درختان باقی) وینچینگ(

برداري، استفاده از امکانات فنی، آموزش و مدیریت صحیح و علمی درصد انواع  هاي بهره روش
  .جنگل کمک خواهد کردمانده در  ن باقیدرختاصدمات پایین آمده و به بقاء 
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Abstract 
Logging damages to residual trees can reduce stand sustainability and bole 

quality. This study assessed the logging damage to trees following ground-based 
logging system in Asalem-Nav forest area. In this forest area, silviculture method is 
single selection cutting. After logging operation, field survey was done to collect 
data of residual stand damage. After exploitation, the condition of trees (species, 
dbh, safe, damaged or destroyed) and characterization of bole wounds (place, size 
and severity) were determined in 34 round shaped sample plots using systematic 
sampling method. The results showed that 13.2% of residual trees were damaged 
and 2.3% were destroyed. Most of the destroyed trees observed to be categorized in 
10cm diameter class. Diameter class of 35 to 60 cm had more number of wounds, 
but wound sizes were larger in 65 to 90 cm diameter class. 72.5% of wounds were 
occurred ticker than bark. Most of the wounds were occurred on tree heights lower 
than 1 m. 21.7% of wounds were less than 10 cm2, 34.8% between 10-50 cm2, 
30.4% between 50-200 cm2 and 13.1% more than 200 cm2. The wounds on the 
stump level occurred in small size and deep, but wounds on upper than 1 m in large 
size and superficial. The trees such as Acer and Alder had more damages. These 
damages caused by skidding operation. Designing and standard construction of 
skid trails based on selective logging method can be very useful to reduce logging 
damages to remaining trees in uneven aged forest. 
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