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  هاي سنتی حمل و نقل چوب در مزارع بید و صنوبر بررسی عملکرد اقتصادي روش
  موردي: استان کردستان)  (مطالعه
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  09/06/1394پذیرش:  تاریخ؛ 01/01/1394تاریخ دریافت: 
  

  1چکیده
هاي سنتی حمل مقطوعات  استفاده از جریان رودخانه و حیوانات بارکش از روش: سابقه و هدف

  باشد.  هاي استان کردستان می صنوبر و بید کشت شده در حاشیه رودخانه
مقایسه راندمان  جریان آب توسطدر این تحقیق ضمن معرفی روش حمل چوب  ها:مواد و روش

هاي  اقتصادي آن با روش حمل و نقل چوب با قاطر انجام شد. ابتدا مسیرهاي حمل چوب در رودخانه
برداشت شد. سپس مشخصات رودخانه  )GPS( مورد مطالعه با استفاده از دستگاه موقعیت یاب جهانی

متري چوب  5/3و  1شامل سرعت، شیب، عرض، عمق، دبی جریان و همچنین سرعت حمل قطعات 
گیري قرار گرفت. عملکرد اقتصادي حمل چوب با استفاده از قاطر نیز با  صنوبر و بید مورد اندازه

  گیري از اطالعات هزینه، مدت زمان حمل و تعداد کارگر ثبت گردید. بهره
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دست  ریال به 100000و  225000ترتیب  به جریان آبهزینه ساعتی حمل چوب با قاطر و  ها: یافته
  بود.  جریان آب توسطآمد. میانگین سرعت حمل چوب با استفاده از قاطر کمتر از روش حمل چوب 

آب  جریانحمل چوب با استفاده از  دارد که گیري کلی این تحقیق بیان می نتیجهگیري کلی:  نتیجه
  . گیرد میتر صورت  تر و با هزینه کم سریع قاطرنسبت به حمل آن با استفاده از 

 
  ، روستاي بوریدر، هزینه انتقالقاطر، توسط جریان آبزراعت چوب، حمل و نقل  هاي کلیدي: واژه

 
  مقدمه 

گردد که انسان  اي طوالنی دارد و به زمانی باز می استفاده از مسیرهاي آبی براي حمل کاال سابقه  
تواند  میصورت تجربی دریافت اجسام با وزن مخصوص کمتر از وزن مخصوص آب  اولیه به

توان به کشتی حضرت نوح  صورت شناور به حرکت در آید. از مظاهر و اسناد دینی حمل و نقل می به
سال  3200ز سال قبل از میالد اشاره نمود. همچنین ا 1500و گهواره حضرت موسی در رود نیل در 

). امروزه نیز حمل 20اند ( هاي آبی استفاده نموده ها جهت حمل نقل از مسیر قبل از میالد مسیح مصري
هاي طبیعی و مصنوعی در بسیاري  ها وآبراهه محصوالت و خروج چوب از جنگل با استفاده رودخانه

ها بیش از صد سال پیش جاده یا خط آهنی براي حمل گرده بینهاز کشورها داراي اهمیت ویژه است. 
 ).21(ها بوده است  بري ه چوبهاي انتقال چوب از محل قطع ب ها یکی از راه وجود نداشته و رودخانه

هاي قطع  بري در سواحل غربی امریکا از چوب اولین کارخانجات چوب 1870تا  1840هاي  در سال
ها به صورت کشیدن مستقیم و یا غلت دادن به داخل آب  شدند. تنه ها تغذیه می شده حاشیه رودخانه

استفاده از  ).23(گردیدند  صورت شناور حمل می  بري به هاي چوب انداخته شده و تا رسیدن به کارخانه
مسیرهاي آبی براي حمل و نقل چوب به موازات افزایش جاده کاهش یافته است، اما این روش هنوز 

هاي پاراگوئه و پارانا در  و حوضه آبخیز آمازن و رودخانه کره شمالی در کانادا، آمریکا، روسیه در نیم
هاي غرب آفریقا و در اغلب کشورهاي جنوب شرقی  ها و دریاچه انهامریکاي التین، در بعضی از رودخ

هاي چوب بري  هاي دور دست به سمت کارخانه شناور سازي چوب از جنگل .گیرد آسیا انجام می
 100ها براي حمل چوب در فواصل بیشتر از  ترین روش داراي اهمیت حیاتی بوده و یکی از ارزان

هاي خروج چوب از جنگل و خاص مسیرهاي  آبی یکی از روش حمل و نقل .)4(باشد  کیلومتر می
عنوان حمل و نقل ثانویه  هاي کم شیب است. معموالً استفاده از حمل و نقل آبی به طوالنی و جنگل
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طور  هاي آبی به ها به مسیر آوري مقطوعات از سطح عرصه و رساندن آن بوده و الزم است جمع
ه از حیوانات بارکش براي خروج دساخت ماشین آالت استفاقبل از  ).11جداگانه صورت پذیرد (

 ،25چوب آالت امري متدوال بوده است و این روند تا پایان جنگل جهانی دوم نیز ادامه داشته است (
چوب هاي سنتی حمل  ر ایران همانند سایر کشورها حمل چوب آالت با قاطر یکی از روش. د)10
  . )15( باشد می

تقاضا براي محصوالت چوبی، نیاز مبرم صنایع مادر وابسته به مواد خام چوبی و افزایش روزمره   
منظور باد شکن  هاي چوبی در کنار مزارع به داشتن بازار مناسب از یک طرف و امکان کشت توام گونه

و نیز تولید و درآمد بیشتر از سطح تحت مالکیت از طرف دیگر، این فرصت را ایجاد کرده تا 
دلیل دسترسی به آب کافی،  ها به ویژه حاشیه رودخانه هاي مناسب به روستاییان در زمینکشاورزان و 

اجتماعی صنوبر به لحاظ  - الرشدي مانند صنوبر نمایند. اهمیت اقتصادي هاي سریع اقدام به کاشت گونه
اطق هاي طبیعی در من تولیدات چوبی در روستاها و کاهش فشار به جنگل  تأثیر شگرف آن بر توسعه

ها هکتار بید و صنوبر در  میلیون ).12(هاي آن بر کسی پوشیده نیست  مستعد فرسایش و سایر ارزش
ها، زیبایی منظر،  منظور جلوگیري از فرسایش، ایجاد پناهگاه و سایه براي دام هاي اخیر در دنیا به سال

نیز تولید چوب در  ها در فصول خشک و جلوگیري از خشکی زمین و تعدیل هوا، تهیه علوفه از برگ
گونه صنوبر نقش کلیدي را در زراعت چوب در اقلیم معتدله  ).17ها کاشته شده است ( برخی از کشور

منظور تولید چوب بوده  هاي انجام گرفته در دنیا به کاري از جنگل درصد 56که  کند، به طوري ایفا می
هاي کاشته شده به خود اختصاص  سهم را در میان گونه ترین است، که در این میان گونه صنوبر بیش

  ). 8داده است (
بندي درختان قطور و مسن صنوبر پیشنهاد  هاي سنتی را براي قطع و دسته )، روش2008 ( فائو  

برداري  )، هزینه بیرون کشیدن و انتقال ریشه درختان بهره2008اسپنیلی و همکارن ( )،7( نموده است
)، در 2013. محمدي لیمایی و همکاران ()25( اند شمال ایتالیا مورد بررسی قرار دادهشده صنوبر را در 

سال تعیین  25-30برداري صنوبر را در فواصل کاشت وسودهاي بانکی مختلف اي سن بهره مطالعه
که  گسترش زیادي دارد به طوري يهاویژه در حاشیه رودخانه کشت درختان صنوبر به. )14( اند نموده
هکتار) در استان کردستان قرار گرفته  14500هاي کشور (درصد سطح کل صنوبر کاري 2/13 حدود
هاي صنوبر در کردستان را مورد بررسی  )، رشد ارتفاعی کلن2004)، یوسفی و مدیر رحمتی (3( است

 ترین سن برداشت درختان )، اقدام به تعیین اقتصادي2007. مهدوي و همکاران ()26( اند قرار داده
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 اند ترین سن برداشت معرفی کرده عنوان اقتصادي   سالگی را به 22در استان کردستان نموده سن  صنوبر
تولید و هزینه خروج چوب با قاطر را در مناطق با حجم کم  )2015( موسوي میرکال و همکاران .)12(

 اند قبول بیان نمودههاي جنگلی در آن وجود ندارد را قابل  برداشت که امکان دسترسی از طریق جاده
نحوه حمل و نقل محصوالت حاصل از زراعت چوب بررسی نشده  انجام شدهدر مطالعات . )15(

(روش هاي حاصل از زراعت چوب حمل چوب سنتی هاي روشو هدف این تحقیق معرفی  است
  باشد. می ها مقایسه عملکرد اقتصادي آن و )جریان آبحمل توسط حمل با قاطر و 

  
  ها روشمواد و 

منطقه مورد مطالعه روستاي بوریدر در استان کردستان، شهرستان : مشخصات منطقه مورد مطالعه
عرض جغرافیایی و ثانیه  19دقیقه  10درجه  35 تا ثانیه 13دقیقه  15درجه  35 سروآباد و در محدوده

-1200دامنه ارتفاعی طول جغرافیایی و ثانیه  05دقیقه  33درجه  46 تا ثانیه 38دقیقه  28درجه  46
درجه  13متر و متوسط دماي سالیانه  میلی 900متر از سطح دریا قرار دارد. میانگین بارندگی  1310
مورد    هاي رودخانه .باشد ماه و از خرداد تا مهر می 5هاي خشک سال  باشد. تعداد ماه گراد می سانتی

باشد قرار دارد، که  هاي سیروان بزرگ می مطالعه در حوزه آبخیز سیروان میانی که یکی از زیر حوزه
پس از وارد شدن به سد دربندیخان در کردستان عراق وارد رودخانه دجله و سپس به خلیج فارس 

 دو به منطقه روان هاي آب شبکه جنوب شرقی به غربی شمال از ارتفاعات جهت به توجه باریزد.  می
 سفید نهایت در و قزل اوزن حوضۀ که شده جاري شرقی شمال طرف به قسمتی شود، می تقسیم قسمت

 به را حوزه سیروان یافته، جریان غرب جنوب و غرب طرف به دیگر قسمتی و دهد می تشکیل را رود
به  رود زرینه و رود سیمینه رودهاي دارند، جریان متعددي هاي حوزه در استان رودهاي .آورد می وجود

 به اوزن قزل نهایت خلیج فارس و و در عراق خاك به بانه و سیروان رودهاي ریزند، می ارومیه دریاچه
هاي  آب طریق از کردستان استان آبی نیازهاي از درصد 65/0 شود. حدود می سرازیر خزر دریاي سوي

  ). 6شود ( می مینأت آب زیرزمینی منابع از آن بقیه و سطحی
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  .نقشه منطقه مورد مطالعه -1شکل 

Figure 1. Map of study area. 
  

  روش تحقیق 
درختان قطع شده قطر برابر : در منطقه مورد مطالعهتوسط جریان آب  بررسی چگونگی حمل چوب

بري  متري بینه 1متري و  5/3هاي  ها را در اندازه متر داشته و بعد از قطع آن سانتی 30تا  20سینه حدود 
پوشاندن، سقف منازل استفاده متري براي  1عنوان ستون و قطعات  متري به 5/3کردند. قطعات  می
دهد. وزن  ها را در محل قطع نشان می بندي تنه چگونگی تبدیل و دسته 3و  2هاي  شوند، شکل می

  ).17باشد ( متر مکعب می گرم بر سانتی 52/0 ترتیب بید به 46/0مخصوص صنوبر 
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  .چگونگی تبدیل درختان -2شکل 

Figure 2. Felling of trees. 
  

  
  .بندي درختان در محل قطع چگونگی دسته -3شکل 

Figure 3. Bunching of logs at felling area. 
  

گیرد زیرا در این زمان عمل  فصل قطع در منطقه مورد مطالعه در اواخر زمستان صورت می 
باشد و چون ساخت و ساز در  گیرد، دبی آب در حداکثر مقدار خود می کنی به آسانی انجام می پوست
شوند،  هاي قطع شده خشک و آماده استفاده میشود تا این زمان چوب در خرداد شروع میمنطقه 

  شود.  ها جلوگیري می بنابراین از پوسیده شدن و ترك برداشتن آن
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هاي قطع شده در هر قسمت  باشد که چوب بدین صورت می توسط جریان آبروش حمل چوب   
ها  عدد در رودخانه انداخته و یک نفر همراه آن 20تا  10صورت تکی و پشت سرهم به تعداد  را به

ها را آزاد نموده تا  دستی آن با یک چوب ها به موانع برخورد نموده حرکت نموده و در مواردي که تنه
). سپس در محل بندها که در نقاط کم شیب، عریض و محل نقاطع با 4ها برسند (شکل  به محل بند

ها را تا  ) آن6و  5با استفاده از دواب (حیوانات بارکش) (شکل ها را از آب گرفته و  جاده است چوب
بندي نموده و بر روي تراکتور و یا کامیون  که در همان محل دسته کنند و یا این کنار جاده حمل می

  نمایند.  بارگیري می
  

  
  .توسط جریان آبها  حمل تنه -4شکل 

Figure 4. Transporting of logs by water flow. 
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 .ها از رودخانه گرفتن تنه -5شکل 

Figure 5. Take the logs from river. 
 

  
  .چگونگی حمل چوب با قاطر -6شکل 

Figure 6. Transporting of logs by mule. 
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با راهنمایی  هاي حمل چوب توسط جریان آب در این تحقیق مسیر :گیري مشخصات رودخانه اندازه
ثبت  GPS1 یاب جهانی ها با استفاده ازدستگاه موقعیت مردم محلی مورد بازدید قرار گرفت و محل بند

مسیر به  5ها به یکدیگر به  هاي واقع در منطقه مورد مطالعه با توجه محل تقاطع آن شد. تمام رودخانه
دند. در جاهایی که تغییرات ظاهري بندي ش هاي دوآب، دره زنجیر، برالوکان، مري و کلور تقسیم نام

منظور محاسبه دبی  گیري شد، همچنین به گردید، شیب طولی اندازه شیب و عرض رودخانه حادث می
عرض و عمق این نقاط نیز به روش میانگین مقطع برداشت شد، که در این روش محورهاي عمودي، 

یک از این سطح جزئی از )، دبی هر 7کنند (شکل  مقطع عرضی را به سطوح جزئی تقسیم می
منظور  ). همچنین به 1 آید (رابطه دست می ها به ضرب سطح مقطع متوسط در دبی متوسط آن حاصل
متري توسط جسم شناور و بالن  100گیري سرعت آب مدت زمان الزم براي پیمودن مسافت  اندازه

 )،13( ها محاسبه شد از آن سرعت هرکدام 2گیري قرار گرفت و سپس با استفاده از رابطه  مورد اندازه
نقطه، قطعه دره  38نقطه، برالوکان  26 نقطه، کلور 15هاي برداشت شده در مسیر دوآب  تعداد نمونه

ها از ضریب زبري  نقطه بوده است. جهت محاسبه ضریب زبري رودخانه 1نقطه و مري  30 زنجیر
  .)8استفاده شد ( USGS مانینگ به روش

 

푄( + .…                                  )       1رابطه ( = ∗ ∗• + ( ∗ ∗ 푊 )( ∗  
 

فاصله بین محور نخست از کنار  ،W1عمق،  ،D2و  D1مکعب بر ثانیه،  دبی بر حسب متر ،Qکه در آن 
 سرعت متوسط در هرکدام از محورها ،V، باشد فاصله بین محور اول و دوم و ... می ،W2رودخانه، 

، یک سوم انتهایی در W3وسط رودخانه و  W2، یک سوم ابتدایی، W1 در این مطالعه ).13( باشد می
  گیري شد.  نظر گرفته شد و عمق در این سه نقطه اندازه

                                                             
1- Global Positioning System   
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  .گیري براي سرعت و دبیمحورهاي اندازه -7شکل 

Figure 7. Measurement axles for velocity and discharge. 
 

   =V                    )                                                                                   2رابطه (
 

 ،tمسافت طی شده توسط جسم شناور (به متر)،  ،Lثانیه)،  (متر/ سرعت جسم شناور ،Vکه درآن، 
  .باشد یمL گیري شده بر حسب ثانیه براي پیمودن جسم شناور در مسافت  زمان اندازه

در هرکدام  متر قطر سانتی 20و صنوبر با قطر متري بید  5/3متري و  1چوب  حمل قطعاتسرعت   
نقطه و در  5نقطه و در مسیر کلور در  3گیري قرار گرفت، در مسیر دوآب در  از قطعات مورد اندازه

  نمونه برداشت شد.  1نقطه و در مسیر مري  12مسیر برالوکان در 
برداري استخراج گردید و شیب و  سازمان نقشه 25000/1هاي  نقشه  هاي مورد نظر از نقشه روخانه  

ها با استفاده از دستگاه موقعیت یاب  محاسبه شد. همچنین محل بند GISها نیز در محیط  طول آن
ها نشان داده  ها و محل بند نقشه رودخانه 8ثبت و روي نقشه پیاده گردید. در شکل  (GPS)جهانی  

  شده است.
هاي چوبکشی زمینی نیز با استفاده از دستگاه  مسیر :هاي چوبکشی زمینی گیري مشخصات مسیر اندازه

ها در نقاطی که تغییر ظاهري  یاب جهانی برداشت شد، همچنین شیب طولی و عرض آن موقعیت
 22نقطه، برالوکان  27 نقطه، کلور 7هاي برداشت شده در مسیر دوآب  اشت برداشت شد. تعداد نمونهد

  نقطه بوده است.  5نقطه و مري  24 نقطه، قطعه دره زنجیر
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 .ها و محل بندهانقشه رودخانه -8شکل 

Figure 8. Map of rives and dam position. 
  

استفاده از قاطر در مسیرهاي دره زنجیر، دوآب، برالوکان و روش برآورد هزینه حمل چوب با 
عدد تنه چوب صنوبر از ابتداي هر  20کلور میزان هزینه، زمان و تعداد کارگر مورد نیاز براي حمل 

کدام از مسیرها تا محل بندها محاسبه شد. هزینه ساعتی هر قاطرچی و یک راس قاطر و همچنین 
محاسبه شد. همچنین  1393قاطرچی بر اساس میزان دستمزد سال  هزینه یک کارگر به عنوان کمک

گیري شد. هزینه حمل با قاطر  زمان الزم براي حمل بار از محل ابتداي هر قسمت تا محل بندها اندازه
  محاسبه شد. 4با استفاده از رابطه  توسط جریان آبو روش حمل  3با استفاده از رابطه 
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   CM = T (CHL + CHM)                                                                  )             3( رابطه
  

 براي الزم زمان ،2T ،)ریال( قاطر توسط بندها محل تا بارگیري محل از بار حمل هزینه ، 1CM آن در که
CHL )،ساعت(   بار حمل

CHM ،)ریال( کارگر نفر یک ساعتی هزینه، 3
 و قاطر راس یک ساعتی هزینه ،4

عدد تنه  20میزان هزینه، زمان و تعداد کارگر موردنیاز براي حمل   .باشد می ) ریال( قاطرچی نفر یک
  محاسبه شد.  جریان آبچوب صنوبر از ابتداي هر کدام از قطعات تا محل بندها توسط 

  

  CR = T (2 CHL)                                                               )                          4رابطه (
  

زمان  ، T6(ریال)، جریان آبهزینه حمل بار از محل بارگیري تا محل بندها توسط  ،CR5 که در آن
CHLالزم براي حمل بار، 

  .باشدمی نفر کارگر 2دستمزد ساعتی ، 7
  

  و بحثنتایج 
هاي  نتایج حاصل نشان داد که میانگین شیب طولی کل مسیر: هاي چوبکشی آبی مشخصات مسیرهاي

متر  65/4درصد و میانگین عرض این مسیرها  11زنجیر، دوآب) حدود  آبی (کلور، مري، برالوکان، دره
متر  5/0رودخانه  2Dمتر و در وسط  38/0، 36/0ترتیب  به 3Dو  1Dبود. همچنین میانگین عمق 

دست  متر مکعب در ثانیه به 3/7هاي آبی منطقه مورد مطالعه برابر رباشد. میانگین دبی در کل مسی می
نشان داده شده  1هاي حمل و نقل آبی مورد مطالعه در جدول آمد. مشخصات فنی هر کدام از مسیر

  نقشه هر کدام از مسیرهاي حمل چوب و محل بندها نشان داده شده است.  8است. همچنین در شکل 
  
 
  

                                                             
1- Cost of mule transportation  
2- Time 
3- Hourly Cost of Labor 
4- Hourly Cost of Mule 
5- Cost of river transportation 
6- Time 
7- Hourly Cost of Labor 
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 .هاي آبی حمل چوبمسیرمشخصات فنی  -1جدول 
Table 1. Technical characterizes of water routes for log transportation. 
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 کلور 3995 1.6 0.24 0.32 0.25 3.4 1.18 1343 0.04
Kuloor 

 مري 632 1 0.21 0.32 0.26 4 1.43 1343 0.05
Mare 

  برالوکان 4367 0.9 0.38 0.47 0.4 4.1 3.3 1236 0.035
 Bralokan 

زنجیر دره 5008 0.8 0.36 0.49 0.35 4.18 3.4 1238 0.03  
Dara zanjir 

 دوآب 2805 0.75 0.63 0.93 0.68 6.6 7.3 1217 0.026
Doab 

  

هاي زمینی (کلور، مري،  میانگین شیب طولی کل مسیر: مسیرهاي چوبکشی زمینی مشخصات
باشد.  متر می 52/2درصد و میانگین عرض این مسیرها  4/17 زنجیر، دوآب) حدود برالوکان، دره

 9نشان داده شده است، همچنین در شکل  2هاي چوبکشی در جدول  مشخصات فنی هر کدام از مسیر
  ها نشان داده شده است. نقشه هر کدام آن

  

  .هاي زمینی حمل چوبمشخصات فنی مسیر -2جدول 
Table 2. Technical characterizes of ground routes for log transportation. 

 عرض (متر)
Width (m) 

 شیب طولی (درصد)
Longitudinal slope (%) 

 طول مسیر (متر)
Route length (M) 

 نام مسیر
Route name 

 کلور 3982 18 3.4
Kuloor 

 مري 625 17 2.1
Mare 

 برالوکان 4459 20 2.5
Bralokan 

زنجیر دره 4987 15 2.4  
Dara zanjir 

 دوآب 1328 17 2.2
Doab 
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  .ها نقشه مسیرهاي آبی و زمینی حمل چوب و محل بند -9 شکل

Figure 9. Map of water and ground routes for log transportation and dam position. 
 

  .هاي آبی حمل چوب جزییات سرعت حمل چوب، جسم شناور و بالن در هرکدام از مسیر -3جدول 
Table 3. Details of transportation velocity for log, floater and balloon on each water routes. 

 سرعت چوب شناور صنوبر

 (متر بر ثانیه)
Speed of Poplar Wood 

floating (ms-1) 

 سرعت چوب شناور بید 
 (متر بر ثانیه)

Speed of willow Wood 
floating (ms-1) 

 سرعت بالن
 (متر بر ثانیه)

Balloon  
velocity 
(ms-1) 

سرعت جسم 
 شناور

 (متر بر ثانیه)
Speed of 

floater (ms-1) 

 نام مسیر
Route 
name  متري 5/3تنه  

timber 
(3.5m) 

متري 1تنه    
timber 
(1m) 

متري 5/3تنه   
timber 
(3.5m) 

متري 1تنه   
timber 
(1m) 

 دوآب 1.8 1.6 1 0.35 1.2 0.41
Doab 

زنجیر دره 1.7 1 0.7 0.22 0.9 0.3  
Dara zanjir 

0.35 0.95 0.24 0.71 0.9 1.7 
 برالوکان

Bralokan 

 مري 1.4 0.8 0.75 0.2 0.85 0.25
Mare 

 کلور 1.3 0.75 0.55 0.18 0.8 0.21
Kuloor 

 میانگین 1.58 1.01 0.742 0.238 0.94 0.304
Average 
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نتایج حاصل از سرعت حمل : برداري در نقاط نمونه جریان آبسرعت حمل چوب توسط 
 3متر و همچنین بالن و جسم شناور در جدول  5/3 و 1هاي صنوبر و بید در قطعات طولی  چوب

شده است سرعت حمل درختان صنوبر در نشان داده  3طور که در جدول  نشان داده شده است. همان
   باشد. ها بیشتر از سرعت حمل درختان بید می هر دو اندازه و در تمام مسیر

براي حمل چوب یک رأس قاطر، یک نفر قاطرچی و یک نفرکارگر مورد نیاز : برآورد هزینه حمل چوب
دهند.  در کنار جاده را انجام میها  بندي چوب ها عمل بارگیري، تخلیه بار و دسته باشد، که هر دوي آن می

ریال و هزینه ساعتی یک نفر کارگر کمک  187500هزینه ساعتی یک کارگر قاطرچی و یک راس قاطر 
ها  باشد (هزینه ریال می 225000باشد. جمع هزینه یک ساعت کار در این روش  ریال می 37500قاطرچی 

 20ه شده است). هزینه و زمان الزم براي حمل در منطقه مورد مطالعه محاسب 1393بر اساس دستمزد سال 
  ارائه شده است.  4 لعدد گرده بینه در هرکدام از مسیرها در روش حمل با استفاده از قاطر در جدو

دو کارگر که باید با روش کار و مسیرحمل چوب آشنا  توسط جریان آبعدد تنه  20 براي حمل  
ها در دو طرف  ها به داخل آب، حرکت همراه چوب چوبها عمل انداختن  نیاز است. آن باشند مورد

ها را  بندي آن ها از آب و دسته ها در موقع گیر کردن و همچنین گرفتن تنه رودخانه جهت آزاد کردن تنه
ریال بوده که جمع هزینه یک ساعت کار  50000دهند. هزینه ساعتی هر کارگر در این روش  انجام می

عدد گرده بینه در هرکدام از  20باشد. هزینه و زمان الزم براي حمل  ریال می 100000در این روش 
 ارائه شده است.  4در جدول  جریان آبتوسط مسیرها در روش حمل 

  

 .عدد تنه صنوبر در هر کدام از مسیرهاي حمل چوب 20هزینه و زمان موردنیاز براي حمل  -4جدول 
Table 4. The required cost and time for transporting 20 Poplar logs on each water routes. 

تفاوت زمان مورد 
  روش دو در هر نیاز

 (ساعت)
The different of 
the time in both 
methods (Rial)  

تفاوت مقدار 
دو  هزینه در هر

 روش (ریال)
The different of 
the cost in both 
methods (Rial)  

 حمل توسط جریان حمل
Transport by water flow 

 حمل با قاطر
Transport by mule 

 نام مسیر
Route 
name 

 هزینه موردنیاز
 (ریال)

Hourly Cost 

 زمان موردنیاز
 (ساعت)
Time 

(Hour) 

 هزینه موردنیاز
 (ریال)

Hourly Cost 
(Rial) 

زمان 
موردنیاز 
 (ساعت)
(Hour) 

4 1250000 100000 2 1350000 6 
 دوآب
Doab 

12 3700000 800000 8 4500000 20 
زنجیر دره  

Dara 
zanjir 

10 3250000 800000 8 4050000 18 
 برالوکان

Bralokan 

8 250000 600000 6 3150000 14 
 کلور

Kuloor 
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میانگین : و قاطرتوسط جریان آب هاي حمل چوب  نتایج میانگین سرعت حمل چوب در روش
میانگین  5بود. جدول  توسط جریان آبسرعت حمل با استفاده از قاطر کمتر از روش حمل چوب 

  دهد.  سرعت حمل در هرکدام از مسیرها را نشان می
  

  .عددتنه صنوبر توسط رودخانه و قاطر 20میانگین سرعت حمل  -5جدول 
Table 5. The average of transportation velocity for 20 Poplar logs by water flow and mule. 

 تفاوت مقدار سرعت در هردو روش
The different of the  velocity  in 

both methods  (ms-1)  

 جریان آبسرعت حمل با استفاده از 
 (متر برثانیه)

Transport velocity of timber  
by water flow (ms-1) 

 سرعت حمل با استفاده از قاطر
برثانیه)(متر   

Transport velocity of 
timber by mule (ms-1) 

 نام مسیر
Route name 

0.25 0.38 0.13 
 دوآب

Doab 

0.12 0.18 0.06 
زنجیردره  

Dara zanjir 

0.1 0.16 0.06 
 برالوکان

Bralokan 

0.12 0.19 0.07 
 کلور

Kuloor 

 
زراعت و درختکاري محسوب ترین اراضی براي  منطقه غرب و شمال غرب کشور از مستعد 
هاي دائمی کوچک و  اي، جریان یافتن رودخانه برخورداري از جریانات مرطوب مدیترانهد. شون می

ها و خاك غنی و حاصلخیز در مجموع سبب شده  بزرگ و وجود اراضی بسیار در حاشیه این رودخانه
موجود باشد. کشاورزان است تا امکان توسعه بسیار زیادي در این منطقه براي زراعت چوب 

ها و  این مناطق همواره در کنار دامداري، باغداري و زراعت همیشه در کنار چشمه هاي واقع در استان
ذخیره عنوان منبعی براي  اند و از این تکنیک به هاي صنوبر و بید نموده ها اقدام به کاشت قلمه رودخانه

ش از آن بهره برده و از سوي دیگر جهت ساخت خانه اند، که هم از درآمد فرو در آینده استفاده نموده
). بیشترین هزینه 18(براي فرزندان تازه ازدواج کرده استفاده نموده و این روند هنوز هم ادامه دارد 

برداري مربوط به خارج کردن درخت از محل قطع و حمل آن به کنار جاده جنگلی است و سپس  بهره
برداري را قطع و  هاي بهره درصد هزینه 25 -15طوري که  ت. بهبارگیري و حمل به محل کارخانه اس

در حمل  . احتماالً)1،5( باشد ها مربوط به حمل و نقل چوب می درصد بقیه هزینه 85-75استحصال و 
ها همواره از  کند و حمل و نقل آن هاي حاصل از زراعت چوب این مسئله نیز صدق می چوب
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هاي طبیعی  ود، مردمان محلی با استفاده از دانش بومی و پتانسیلر شمار می هاي کشاورزان به دغدغه
اند،  هایی را که براي حمل و نقل این محصوالت سنگین وزن پیدا نموده موجود در منطقه یکی از روش
العبور بوده، و  باشد. چون مناطق غربی کشور کوهستانی و صعب ها می استفاده از نیروي آب رودخانه

ها استفاده نموده و با این کار  ذشته و حال از نیروي رودخانه جهت حمل این چوبمردمان محلی در گ
هاي دسترسی) صرفه  هاي جاري (هزینه کارگر، هزینه حمل و نقل) و ثابت (ساخت جاده در هزینه

محیطی ناشی از  هاي زیست جویی شده و همچنین از اثرات تخریبی ناشی از ساخت جاده و آلودگی
هاي صوتی)  جمله (آلودگی ناشی از سوختن سوخت ماشین، ریختن روغن و آلودگیها از  عبور آن

هاي احداث شده یا  شود. از سوي دیگر با توجه به فاصله زیاد مسیر حمل چوب تا جاده جلوگیري می
بندها تا محل  آالت، حمل و نقل ثانویه از محل  دلیل نبود جاده و ماشین محل مصرف (در گذشته به

ر بیشتر موارد روستاهاي محل زندگی کشاورزان بود با استفاده از حیوانات بارکش انجام مصرف، که د
  گرفت) استفاده از نیروي حمل رودخانه امري عادي شده بود. می

باشد، همچنین اختالف  هاي بید و صنوبر مربوط به مسیر دوآب میبیشترین سرعت حمل و گونه  
زبري  سرعت در قطعات مختلف ناشی از تفاوت شیب و دبی، مشخصات فنی جریان و ضریب

  باشد.  می
ترتیب،  هزینه و زمان حمل چوب به روش آبی در مسیر دوآب، دره زنجیر، برالوکان و مري به  

 2550000ساعت و  10ریال و  3250000ساعت،  12ریال و  3700000ساعت،  4ریال و  1250000
دهنده مقرون به صرفه بودن  دست آمد. و این نشان ساعت کمتر از روش حمل با قاطر به 8ریال و 

هایی که در منطقه در  سازي باشد. کم آبی و همچنین سدروش آبی نسبت به روش حمل با قاطر می
آالت  هاي حمل با حیوانات بارکش و ماشین انتخاب روش به هاي اخیر صورت گرفته است، منجر سال

به احداث جاده در حاشیه رودخانه شده که اثرگذاري منفی جاده را   منجر شده است که این امر متعاقباً
ها با  ، البته در صورت همکاري مدیران سد)2 ،9 ،19( بر اکوسیستم رودخانه در پی داشته است

توان از این روش در آینده نیز  هاي سدها در فصل قطع می نمودن دریچهبرداران در خصوص باز  بهره
  ها جلوگیري نمود.  هاي مازاد در حاشیه رودخانه استفاده نمود و از احداث جاده
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  گیري کلی نتیجه
عنوان یک محل درآمد همراه با کشت محصوالت زراعی یا دیگر   زراعت چوب اغلب به  

هاي زراعی،  طوري که اکثر تولیدکنندگان چوب داراي زمین توجه است. بههاي اقتصادي مورد  فعالیت
عنوان یک فعالیت  ندرت زراعت چوب به  و به هاي اقتصادي هستند باغات میوه و یا دیگر فعالیت

با توجه به نیاز روزافزون کشور  آید. صرف براي شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب می
به روز بر همگان  نبودن ذخایر جنگلی کشو، اهمیت زراعت چوب روز به محصوالت چوبی و کافی

ویژه در مناطق شمالی، غرب و  شود. با داشتن شرایط اکولوژیکی و منابع بالقوه خدادادي به آشکار می
اي مرتفع ساخت و زمینه را براي  توان نیاز کشور را در زمینه منابع سلولزي تا اندازه شمال غرب می

ها و شرایط فنی   ایش درآمد کشاورزان فراهم ساخت. لذا با مقایسه وزن مخصوص گونهاشتغال و افز
توان از  ها در نقاط دیگر کشور، می هاي درختی و رودخانه هاي مورد مطالعه با سایر گونه رودخانه

  هاي حاصل از مزراع چوب استفاده نمود. ویژه چوب آالت به  روش حمل آبی براي حمل چوب
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Abstract 1 
Background and objectives: Animal logging and river transportation are 
traditional systems for transporting the poplar and willow timbers from the margins 
of rivers in Kurdistan province. 
Materials and methods: This research initially introduces the river transportation 
system for wood extraction and then compares this system with mule logging from 
economic point of view. At first, the river transportation routes in study area were 
taken by GPS. River properties including, velocity, gradient, width, depth, flow 
discharge and transportation velocity of 1 and 3.5 meters of poplar and willow 
were measured. The economic performance of mule logging was calculated from 
cost, logging time and number of labor information.  
Results: Results showed that the Hourly cost of timber transportation by mule and 
river were 225000 and 100000 Rials, respectively. The mean of transportation 
velocity of timber by mule was lower than that of water flow. 
Conclusion: It was concluded that in the study area the transportation cost and 
time by river was more suitable than animal logging. 
 
Keywords: Wood plantation, River transportation, Draft animal, Cost 
transportation, Boridar village 
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