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 حاضر مطالعه .داشت خواهد دنبال هب را کار نیروي به صدمه و موجود منابع از محدود استفاده چوب،
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 کنده، سطح قطر کنده، ارتفاع جمله: از درختان این کمی مشخصات از برخی تحقیق دفه راستاي در
 بررسی منظور به شد. ثبت مربوطه هايفرم در و گیرياندازه مقطوعه درختان ارتفاع و سینه برابر قطر

 طبقات در درخت) کامل حجم به (نسبت درختان کنده از حاصل چوب میزان بین اختالف وجود
 طرفه یک واریانس آنالیز از درختان تنه کیفیت و شیب جهت ،زمین شیب ،دریا سطح از فاعارت مختلف

 در مطالعه مورد عرصه جهت و شیب بین همبستگی تعیین شد استفاده دانکن هايمیانگین مقایسه و
  شد. انجام پیرسون همبستگی از استفاده با نیز ماندهباقی کنده حجم با ارتفاعی مختلف طبقات

 عامل و کنده سطح قطر تنه، کیفیت طرفه، یک واریانس تجزیه از حاصل نتایج به توجه با ها:تهیاف
 به دادند نشان راش درختان تنه حجم و کنده حجم میزان با مثبت دارمعنی ارتباط دریا سطح از ارتفاع
 درختانی در ،دریا سطح از متر 1650-1440 ارتفاع در کنده حجم و تنه حجم مقدار بیشترین که طوري

 بودند متر سانتی 90 از بیشتر قطر داراي که سیلندریک و چنگالی شاخهدو چنگالی، تنه کیفیت با
 قطع کنده، سطح قطر نصف از کمتر ارتفاعی در درختان درصد 63/95 نتایج طبق بر .شد مشاهده

 سطح رقط با دهکن حجم و تنه حجم نبی  را داريمعنی همبستگی پیرسون، همبستگی نتایج اند. شده
 افزایش نیز ماندهباقی کنده حجم کنده، سطح قطر افزایش با که طوري به داد نشان تنه کیفیت و کنده
  است. یافته

 محسوب درخت باارزش هايقسمت از درختان، در کنده محل به نزدیک هايقسمت گیري:نتیجه
 خارج تولید چرخه از را يزیاد چوب بلند، ارتفاع صورت به ماندنباقی صورت در که شوند می
 ناشی درآمد افزایش و خروجی چوب حجم افزایش در بسزایی نقش کنده، کم ارتفاع روایناز کنند می
 کنده قطر نصف از کمتر ارتفاعی در قطع درختان، بودن قطور رغمعلی پژوهش این در .دارد آن از

 چوب افت کمترین ایجاد سبب که داشتند کمی حجم و ارتفاع ماندهباقی هايکنده و گرفت صورت
   .شد برداريبهره و قطع هنگام در صنعتی

  
  راش کمی، مشخصات محیطی، شرایط جمی،ح افت کلیدي: هاي هژوا
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   مقدمه
 سازي فراهم چوب، برداشت براي که است اجرایی و فنی مراحل شامل جنگل از برداريبهره  

 و زمانی لحاظ به وسیعی محدوده در جنگل وسیستماک بهبود و ثبات برقراري و زادآوري براي عرصه
 قطع شامل که است جنگل در مدیریتی هايفعالیت از یکی برداريبهره .)7( گیردمی صورت مکانی

 انتقال و چوبکشی نهایت در و بريتاج بري،بینه زنی، سرشاخه انداختن، شده، گذارينشانه درختان
 پروسه، این ضعیف اجراي و طراحی صورت در رو این از .باشدمی آالت چوب دپو محل به هابینه

 همچون زیادي اجتماعی و اقتصادي صدمات نیز و محیطی زیست صدمات و یافته افزایش هاهزینه
   ).19( داشت خواهد بدنبال را کار نیروي به صدمه و موجود منابع از محدود استفاده چوب، زیاد افت
 دهدمی تشکیل مقطوعات مازاد را هاجنگل از برداريهبهر چوب کل حجم از توجهی قابل حجم 

 درصد 17 که دهدمی نشان گیالن استان در ناواسالم جنگل در شده انجام تحقیقات )22 و 16 ،13 ،2(
 اللهی عین و توانکار است. مقطوعات مازاد به متعلق برداريبهره کل حجم از )26( درصد 18 تا )24(
 شیب را ایران شمال هايجنگل در برداريبهره مقطوعات مازاد حجم بر ثرؤم عوامل از یکی )2014(

 به درصد 50 از بیشتر و کمتر هايشیب در مقطوعات مازاد حجم دادند نشان و کردند گزارش زمین
   ).25( شودمی شامل را شده گذارينشانه درختان کل حجم درصد 2/21 و 1/17 ترتیب

 مازاد از بخشی و ماندمی باقی زمین روي بر قطع از پس که است درختان تنه از قسمتی کنده  
 نیز گرفته صورت تحقیقات ).18( دهدمی تشکیل را جنگل برداريبهره عملیات در چوب مقطوعات

 را آن حجم درصد 70 تا 60 حدود و بوده مقطوعات مازاد اصلی بخش درختان کنده دهدمی نشان
 تنه ارزش با هايقسمت از کنده) (ناحیه درختان تنه ايابتد هايوبچ .)28 و 9 ،3( شودمی شامل
 نقش کنده، کم ارتفاع ).5( هستند الیاف کجی و بادکردگی یدگی،پوس نقایص بدون معموالً و بوده

 حجم زیرا دارد دنبال به را آن از ناشی درآمد افزایش و خروجی چوب حجم افزایش در بسزایی
 با بسیار برآمدگی و پوسیدگی عدم صورت در که دارد قرار نهبیگرده قطور انتهاي در چوب از زیادي
 .)11( کندمی فراهم را چوب کیفیت با قسمت این از استفاده امکان کنده، ارتفاع کاهش و است ارزش

 در قطع ضایعات کاهش منظور  به کنده ارتفاع ترینمناسب خود، مطالعات در )1987( زاده سلیمان
 قسمت ترینپایین در درخت قطع با که گرفت نتیجه و نموده بررسی را ممرز و راش جنگلی درختان
 درصد 8 کار زمان بر ولی یابدمی کاهش درصد 3 تا ضایعات حجم معمول، روش به نسبت ممکن
   ).21( گرددمی افزوده
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 که هستند ثیرگذارأت کنده) (ارتفاع قطع ارتفاع بر متعددي عوامل شده انجام مطالعات براساس  
 شرایط زمین، سطح شرایط زمین، توپوگرافی شرایط قطع، ماشین یا وسیله از: عبارتند ها آن ینمهمتر

 )2014( عموزاده و نیکوي مطالعه در ).5( قطع پرسنل مهارت میزان و درخت اندازه هوایی، و آب
 کنده قطر که داد نشان نتایج و شد گزارش متر سانتی 45/25 مطالعه مورد درختان کنده ارتفاع متوسط

 بسیار عامل درخت قطر طبیعی هايجنگل در ).11( است بوده آن ارتفاع بر تأثیرگذار عامل مهمترین
 تأثیر )2014( توانکار اساساینبر )19( است درخت هر بريبینه  و زنیسرشاخه قطع، زمان در مهم
 ارتفاع میانگین پژوهش این در کرد. بررسی گیالن هايجنگل در را کنده حجم و ارتفاع بر درختان قطر
 نشان نتایج و آمد دست هب مترمکعب 07/0±0528/0 کنده حجم میانگین و متر سانتی 6/19 ± 3/7 کنده
 عین و توانکار دیگري پژوهش در .)23( دارد کنده حجم و ارتفاع بر داريمعنی تأثیر قطري کالسه داد

 نشان کنده حجم و ارتفاع بر درخت گونه و درخت قطر زمین، شیب ثیرأت بررسی با )2014( اللهی
 که طوري به دارند داري معنی ثیرأت کنده ارتفاع بر درختان قطر و گونه زمین، شیب عامل سه هر دادند

 شده گفته مطالب به توجه با ).25( یابدمی افزایش نیز کنده ارتفاع درختان قطر و زمین شیب افزایش با
 ارتفاع دامنه، جهت زمین، شیب جمله: از کنده حجم بر ثرؤم عوامل بررسی هدف با نیز حاضر مطالعه

 تا گردید، انجام درختان کنده از باقیمانده چوب حجم حداقل تعیین در کنده سطح قطر و دریا سطح از
 میزان افزایش باعث هم درختان کنده بخش در چوب بخش ترینکاربردي و قطورترین استحصال با

 کاهش جنگلی هايعرصه از بیشتر برداشت و وارده فشار هم و دهش درختان از وريهبهر و استحصال
  یابد.

  
  ها روش و مواد
 گونه اصلی هايرویشگاه از ناو جنگلداري طرح 3 و 2 ،1 هايسري از پارسل 5 در پژوهش این  
 ).1- (شکل گردید انجام گیالن استان اسالم بخش تالش، شهرستان در خزر دریاي غربیجنوب در راش

 درصد 27 متوسط شیب .شد انتخاب دریا سطح از متر 1650 تا 850 نبی مطالعه مورد محدوده ارتفاع
 همراه راش و راشستان مطالعه مورد جنگل تیپ .شد مشاهده غربی شمال و شمال آن عمومی جهت و
 ریزي،برنامه گزینیتک شناسیجنگل شیوه به که بود ناهمسال زاد دانه فرم با هاگونه سایر با

   .است گرفته قرار برداريبهره مورد و گذاري نهنشا
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  .مطالعه مورد منطقه نقشه -1 شکل

Figure 1. The Site of Study (North of Iran). 
 

 115 تا 10 قطري طبقات در تصادفی روش به راش درخت اصله 160 تعداد تحقیق این انجام جهت  
 35 سنی، متوسط (با اسالم شرکت جنگل بخش کارگران توسط و گرفته قرار گذارينشانه مورد که متر سانتی

 و 1000-1300 ،800- 1000 ارتفاعی محدوده سه در هانمونه .ددنش انتخاب ،ددنبو شده قطع سال) 55 تا
 قطب (با دامنه جهت ،)کالیپر وسیله به( سینه برار قطر سپس ،ندشد برداشت دریا سطح از متر 1440- 1650

 ارتفاع و درخت کامل ارتفاع ،کالیپر) از استفاده (با درخت یقه قطر تنه، کیفیت ،سنج) شیب (با شیب ،نما)
 مشخصات بندي تقسیم شد. ثبت مربوطه هايفرم در و گیرياندازه نواري) متر وسیله (به ماندهباقی کنده
 ،ندریکلسی نیمه (سیلندریک، طبقه هفت در درختان ظاهري شکل اساسبر مطالعه مورد درختان کیفی

 اساسبر بنديطبقه این است ذکر قابل شد. انجام پوسیده) و چنگالی چنگالی، شاخهدو شاخه،دو شکسته،
 و توپوگرافی شناسی، زمین رویشگاهی، شرایط به توجه با و مطالعه مورد منطقه در درختان ظاهري شکل

   .)18( است شده انجام مطالعه مورد توده دهنده تشکیل هايگونه نوع
 نرمال ابتدا آنالیزها انجام منظور  به سرانجام شد. داده انتقال اکسل محیط به شده آوريجمع يهاداده  
 تجزیه آزمون کمک به گرفت. قرار بررسی مورد اسمیرنوف کولموگروف آزمون وسیله به هاداده بودن
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 لکام حجم به (نسبت درختان کنده از حاصل چوب میزان بین اختالف وجود طرفه یک واریانس
 بررسی درختان تنه کیفیت و شیب جهت ،زمین شیب ،دریا سطح از ارتفاع مختلف طبقات در درخت)

 تعیین همچنین شد. انجام دانکن دامنه چند آزمون از استفاده با نیز هامیانگین مقایسه و بررسی شد.
 مانده یباق کنده حجم با ارتفاعی مختلف طبقات در مطالعه مورد عرصه جهت و شیب بین همبستگی

 کمک به آنالیزها کلیه گرفت. قرار بررسی مورد پیرسون همبستگی آزمون از استفاده با
  شد. انجام آماري هايافزار نرم

  
  بحث و نتایج
 قطر و متر) سانتی 35/50 (میانگین متر سانتی 110- 10 بین راش درختان سینهبرابرقطر تحقیق این در  

 متر 36-7 بین درختان ارتفاع بود. متغیر متر) سانتی 02/65 یانگین(م متر سانتی 165-13 بین کنده سطح
 مورد در شد. مشاهده متر) 158/0 (میانگین متر 3/0- 05/0 بین کنده ارتفاع و متر) 34/19 (میانگین

 کهحالی در آمد دست هب مکعبمتر 17/3 تنه حجم میانگین منطقه، در مطالعه مورد راش درختان حجم
  ).1 (جدول شد مشاهده مترمکعب 038/0 دهکن حجم میانگین

 

  .اسالم ناو طرح کمی متغیرهاي آماري هاي مشخصه -1 جدول
Table 1. Statistical indicators of quantitative variables in the forestry plan of Asalem Nav. 

  کمی متغیر
Quantitative variables  

 حداقل
Minimum  

 حداکثر
Maximum  

            میانگین
Mean  

         معیار انحراف
Std. Deviation  

    واریانس
Variance  

  (سانتیمتر) سینه برابر قطر
 Dbh (cm)  10 110 50.35±2.17 26.53 704.11 

 (سانتیمتر) کنده سطح قطر
Stump Diameter (cm)  13 165 65.02±2.84 34.73 1204.54 

  (متر) کل ارتفاع
Height (m)   7 36 19.34±0.58 7.13 50.87 

   (متر) کنده ارتفاع
Stump Height (m) 

0.05 0.3 0.158±0.0051 0.062 0.004 
  (مترمکعب) تنه حجم

Trunk Volum (m3)   0.3 15.58 3.17±0.3 3.69 13.65 
   (مترمکعب) کنده حجم

Stump Volume (m3)  0.0006 0.24 0.038±0.0036 0.044 0.002 
  

 با دارمعنی ارتباط دریا سطح از ارتفاع عامل و کنده سطح قطر نه،ت کیفیت 3 و 2 جداول اساس بر  
 فیزیوگرافی عوامل واقع در ).3 و 2 (جدول دادند نشان راش درختان حجم و کنده حجم میزان
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 ها آن کمی خصوصیات از بسیاري روي بر دارند مهمی نقش جنگلی هايتوده استقرار در اینکه بر عالوه
 هستند ثرؤم نیز غیره و زادآوري شاهد، درختان ارتفاع هکتار، در حجم سینه، برابر مقطع سطح مانند

 تغییر به نسبت اسالم راش هايتوده حجم کیفی و کمی بررسی در )1379( زاد حسن که طوري به ).14(
 درختان حجم بر دریا سطح از ارتفاع ثیرأت که رسید نتیجه این به دریا سطح از ارتفاع و دامنه جهت
 .)6( نبود دارمعنی بررسی این در حجم میزان با شیب عامل رابطه که صورتی در بوده داریمعن راش
 نتیجه در گذارند ثیرأت درختان نمو و رشد میزان بر جغرافیایی مختلف هايجهت و دامنه شیب میزان

 ثیرأت عدم از حاکی 3 و 2 جداول نتایج اما دهندمی قرار ثیرأت تحت را درختان کمی هايمشخصه
 تواند می که بود پژوهش این در کنده حجم و تنه حجم هايمشخصه بر زمین شیب و جغرافیایی جهت

 باشد تنه) کیفیت و کنده سطح قطر ،دریا سطح از (ارتفاع بررسی مورد عوامل سایر باالي ثیرأت علت به
  است. کاسته شده ذکر عامل دو این ثیرأت از که

  

  .اسالم ناو طرح کنده سطح قطر و تنه کیفیت جهت، شیب، ارتفاع، با ارتباط در تنه حجم واریانس تجزیه -2 جدول
Table 2. The variance analysis trunk volume in relation to altitude, slope, aspect, trunk quality and 
stump diameter in the forestry plan of Asalem Nav. 

 آماري هايمشخصه
 Statistical Characteristics  

 از ارتفاع
 دریا سطح

Attitude  

    زمین شیب
Slop 

 جغرافیایی جهت
Aspect 

   تنه کیفیت
Trunk 

Quality  

 کنده سطح قطر
Stump 

Diameter  

  مربعات مجموع
Sum of 
Squares  

 هاگروه بین
Between Groups  

 هاگروه درون
Within Groups  

 کل
Total  

154.499 
 

1865.889 
 

2020.388 

88.669 
 

1931.719 
 

2020.388 

70.889 
 

1949.503 
 

2020.388 

.028 
 

.267 
 

0.294 

1550.364 
 

470.024 
 

2020.388 

  df آزادي درجه

 هاگروه بین
Between Groups  

 هاگروه درون
Within Groups  

 کل
 Total  

2 
 

146 
 

148 

4 
 

144 
 

148 

7 
 

141 
 

148 

6 
 

142 
 

148 

3 
 

145 
 

148 

 میانگین
 مربعات

Mean Square  

 هاگروه بین
Between Groups  

 هاگروه درون
Within Groups 

  F مقدار
 داريمعنی سطح

Sig  

77.25 
 

12.78 
 

6.045 
 

0.003* 

22.167 
 

13.415 
 

1.652 
 

0.164 ns 

10.127 
 

13.826 
 

0.732 
 

0.645ns 

0.005 
 

0.002 
 

2.464 
 

0.027* 

516.788 
 

3.242 
 

159.427 
 

0.00* 

ns درصد 1 سطح در دار معنی ** ،درصد 5 سطح در دار معنی * دار، معنی اختالف وجود عدم.  
** Significant Level 1%, *Significant Level 5%, ns Non Significant. 
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  .اسالم ناو طرح کنده سطح قطر و تنه کیفیت جهت، شیب، ارتفاع، با ارتباط در کنده حجم واریانس تجزیه -3 جدول
Table 3. The variance analysis stump volume in relation to altitude, slope, aspect, trunk quality and 
stump diameter in the forestry plan of Asalem Nav. 

              آماري هايمشخصه
Statistical Characteristics  

 سطح از ارتفاع
 دریا

Attitude  

    زمین شیب
Slop 

 جهت
 جغرافیایی
Aspect 

   تنه کیفیت
Trunk 

Quality  

 کنده سطح قطر
Stump 

Diameter  

 مجموع
  مربعات
Sum of 
Squares  

    هاگروه بین
Between Groups  

    هاگروه درون
Within Groups  

                    کل
Total   

0.021 
 

0.273 
 

0.294 

0.006 
 

0.288 
 

0.294 

0.011 
 

0.284 
 

0.294 

219.991 
 

1800.397 
 

2020.388 

0.19 
 

0.105 
 

0.294 

 آزادي درجه
df  

    هاگروه بین
Between Groups  

    هاگروه درون
Within Groups  

                    کل
Total  

2 
 

146 
 

148 

4 
 

144 
 

148 

7 
 

141 
 

148 

6 
 

142 
 

148 

3 
 

145 
 

148 

 میانگین
 عاتمرب

Mean 
Square  

    هاگروه بین
Between Groups  

    هاگروه درون
Within Groups 

  F مقدار 
      داريمعنی سطح

Sig  

0.011 
 

0.002 
 

5.619 
 

0.004* 

0.002 
 

0.002 
 

0.756 
 

0.555 ns 

0.002 
 

0.002 
 

0.755 
 

0.625 ns 

36.665 
 

12.679 
 

2.892 
 

0.011 * 

0.063 
 

0.001 
 

87.408 
 

0.00 * 

ns درصد. 5 سطح در دار معنی * دار، معنی اختالف وجود عدم  
** Significant Level 1%, *Significant Level 5%, ns Non Significant. 

  
 تنه، کیفیت ثیرأت تحت راش درختان حجم و کنده حجم مشخصه دو شد مشاهده که طور همان  
 سطح از ارتفاع تغییر با دهدمی نشان مطالعات دارند. قرار دریا سطح از ارتفاع عامل و کنده سطح قطر
 دریافتی، نور میزان بر دریا سطح از ارتفاع زیرا کندمی تغییر اقلیم نظر از ویژه به رویشگاهی شرایط دریا
 مقایسه .)4( است تأثیرگذار خاك تکامل و تشکیل و خورشیدي تشعشعات شدت تعرق، و تبخیر دما،

 حجم و کنده حجم مقدار بیشترین داد نشان دریا سطح از عارتفا مختلف طبقات در متغیرها میانگین
 طبقه در کمیت این میزان کمترین و متر 1650-1440 و متر 1000-800 ارتفاعی طبقات در تنه

 همکاران و مقدم مؤمنی راستا این در ).2 (شکل دارد قرار دریا سطح از متر 1300-1000 ارتفاعی
 سطح از ارتفاع با نمونه قطعه در سینه برابر مقطع سطح و سینه ابربر قطر میانگین دندارمی بیان )1391(
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 افزایش مشخصه دو این مقدار دریا، سطح از ارتفاع افزایش با که صورت بدین دارد. مستقیم رابطه دریا
 در راش درختان کنده حجم و تنه حجم مقدار بیشترین مشاهده که تحقیق این نتایج با که )10( یابدمی

  دارد. مطابقت است البا ارتفاع
a

b

a
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(Atitude(m  

a= میانگین، مقدار بیشترین b= میانگین مقدار کمترین  
b= minimum of average, a= maximum of average 

  .دریا سطح از ارتفاع به نسبت راش درختان تنه حجم و کنده حجم میانگین -2 شکل
Figure 2. The Average volumes of stump and trunks of beech trees than the altitude. 

 
 تحقیقی علمی، مختلف هايزمینه در که است درخت هايمشخصه مهمترین از یکی درخت حجم  

 نسبت هامیانگین مقایسه براي دانکن آزمون نتایج شده انجام بررسی در دارد. فراوان کاربرد تجارت و
 دوشاخه درختان نیز و دوشاخه تنه با درختانی داد نشان راش درختان تنه مختلف هايکیفیت به

 نیمه درختان در کنده حجم مقدار بیشترین دارند. را حجم مقدار بیشترین و کمترین ترتیب به چنگالی
 سایر داراي درختان شد، مشاهده دوشاخه درختان در نیز مقدار کمترین و چنگالی و سیلندریک

 با )1384( همکاران و االسالمی شیخ ).4 و 3 (شکل دادند نشان را حدواسط مقادیر تنه هايکیفیت
 از رویشگاهی عوامل که دادند نشان مازندران در نمدار گونه بر محیطی متغیرهاي برخی ثیرأت بررسی
 قطر سینه، برابر (قطر کمی هايمشخصه بر عالوه دریا سطح از ارتفاع و دامنه جهت اقلیم، خاك، جمله

 ).20( هستند ثرؤم نیز تاج) تقارن و دوانی شاخه (خمیدگی، کیفی هايمشخصه بر کل) ارتفاع و تاج
 اختصاص خود به را حجم میزان بیشترین چنگالی دوشاخه درختان که داشت توجه نکته این به باید

 درختان باالي قطر نتیجه در بودند سیلندریک تنه داراي درختان، تعداد بیشترین که حالی در دادند
  ست.ا شده درختان این باالي حجم سبب چنگالی، دوشاخه
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a= میانگین، مقدار بیشترین abc= میانگین، متوسط حد c= میانگین مقدار کمترین.  

c= minimum of average, abc= median of average, a= maximum of average. 
  .تنه مختلف هايکیفیت به نسبت راش درختان تنه حجم میانگین -3 شکل

Figure 3. The Average of trunk volume of beech trees than trunk different qualities. 
 

 
a= میانگین، مقدار بیشترین b= میانگین مقدار کمترین  

b= minimum of average, a= maximum of average 
  .تنه مختلف هايکیفیت به نسبت راش درختان کنده حجم میانگین -4 شکل

Figure 4. The Average of stump volumes of beech trees than trunk different qualities. 
 

 هايقسمت .دارد اقتصادي اهمیت هاجنگل از برداريبهره در چوب ضایعات رساندن اقلحد به  
 باقی صورت در که شوندمی محسوب درخت ارزش با هايقسمت از درختان، در کنده محل به نزدیک
 در قطع نتیجه در ندکنمی خارج تولید چرخه از را زیادي چوب بلند، ارتفاع صورت به ماندن
 سبب باال قطر سویی از گردد. بیشتر چوب استحصال باعث تواندمی درخت کنده از سطح ترین پایین

 افزایش ماندهباقی کنده تفاعار یعنی گیرد صورت باالتري ارتفاع از قطع ایمنی، حفظ منظور به شودمی
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 کنده حجم و تنه حجم در افزایش درخت، قطر افزایش با 5 شکل به توجه با نیز حاضر مطالعه در .یابد
 و متر سانتی 90 از بیش قطري طبقه در حجم مقدار بیشترین که طوري به شد مشاهده راش درختان
 آمد دست هب متر) سانتی 60-30 و 30 از (کمتر متر سانتی 60 از کمتر قطري طبقات در مقدار کمترین
 ددندا نشان هادهکن بلند ارتفاع بر أثیرگذارت هايعامل بررسی با )1393( عموزاده و نیکوي ).4 (شکل

 نیز مقطوعه درختان کنده ارتفاع قطر، افزایش با و داشته هاکنده ارتفاع بر داريمعنی تأثیر درختان قطر
 قطع در کنده ارتفاع مجاز حد ترکیه، جمله از اروپایی کشورهاي از تعدادي در ).11( یابدمی افزایش
 قطر نیز تحقیق این در )21( است شده گرفته نظر در کنده سطح قطر نصف موتوري، اره با دستی
 از کمتر ارتفاعی در درختان درصد 63/95 که طوري به است بوده کنده حجم میزان در ثرؤم کنده سطح
  اند. شده قطع کنده، سطح قطر نصف
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a= میانگین، مقدار بیشترین b= میانگین، متوسط حد c= نمیانگی مقدار کمترین.  
c= minimum of average, b= median of average, a= maximum of average 

  .قطري طبقات به نسبت راش درختان تنه و کنده حجم میانگین -5 شکل
Figure 5. The Average volumes of stump and trunks of beech trees than diameter classes. 

  
 درختان کنده حجم و تنه حجم کمی هايصهمشخ بین پیرسون همبستگی بررسی از حاصل نتایج  
 مثبت دارمعنی همبستگی کنده سطح قطر با کمی مشخصه دو این داد نشان محیطی عوامل با راش
 توانکار یابد.می افزایش ماندهباقی کنده حجم و درختان تنه حجم کنده سطح قطر افزایش با و دارند

 تأثیر داراي قطري کالسه داد نشان کنده حجم و ارتفاع بر درختان قطر تأثیر بررسی در )1393(
 و مثبت همبستگی شده قطع درختان سینه برابر قطر که طوري به است کمیت دو این بر داري معنی
 تنه حجم بررسی این در .)23( دارد کنده )=98/0r( حجم و )=87/0r( ارتفاع با )<01/0P( داريمعنی

  ).4 (جدول داد نشان مثبت دارمعنی همبستگی نیز تنه کیفیت عامل با درختان
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  .محیطی عوامل و راش درختان کمی هايمشخصه بین پیرسون همبستگی -4 جدول
Table 4. Pearson Correlation between quantitative characteristics of beech trees and environmental factors. 

 کنده سطح قطر  
Stump Diameter  

   شیب
 Slop  

 جهت
 جغرافیایی
Aspect  

 سطح از ارتفاع
  دریا

Attitude  

      تنه کیفیت
Trunk 

Quality  
 (مترمکعب) تنه حجم

Trunk Volum (m3)  
0.814* 0.054 -0.062 0.052 0.273* 

 (مترمکعب) کنده حجم
Stump Volume(m3)  

0.762* -0.069 -0.075 -0.07 0.149 

  درصد. 5 سطح در دار معنی *
*Significant Level 5% 

  
 شمال هايراشستان ها آن میان در و خزري، هايجنگل جایگاه و اهمیت کلی طور به کلی: گیرينتیجه
 تأکید مورد جهانی و داخلی جوامع در جهانی میراث عنوان به هاجنگل قدمت و ارزش نظر از ایران،
 هايجنگل ارزشمند صنعتی هايگونه جمله از شرقی راش جنگلی گونه ).17 و 8( است گرفته قرار

 63/23 تنهایی به و شده واقع دریا سطح از متر 2000-700 ارتفاعی هايدامنه در که است ایران شمال
 داده اختصاص خود به هاجنگل این در را حجم درصد 96/29 و سطح درصد 5/17 ،تعداد درصد
 مقدار این .آمد دست هب متر سانتی 8/15 راش درختان کنده ارتفاع میانگین پژوهش این در ).15( است
 آمیخته هايجنگل" ،)5( متر سانتی 8/19 کانادا، برگ سوزنی هايجنگل در کنده ارتفاع از کمتر

 درصد 4/90 همچنین .است )27( متر سانتی 3/39 اسالم ناو جنگل و )1( متر سانتی 1/21 نیوزیلند،
 يباال تولید دهندهنشان که بودند متر سانتی 60 از بیشتر کنده سطح قطر داراي بررسی مورد درختان
 51/1 تنها شده، گذارينشانه درختان کل حجم از بررسی این در است. بررسی مورد منطقه در چوب
 که حالی در است. چوب افت درصد کمترین دهندهنشان که ماندباقی جنگل در کنده صورت به درصد

 کل حجم از درصد 52/3 اسالم، ناو هايجنگل از برداريبهره عملیات در گرفته انجام بررسی طی
 سهم نیز نوشهر هايجنگل در ).12( بود مانده باقی جنگل در کنده صورت به شده قطع راش درختان

 درصد 6/2 راش گونه براي کنده) سطح قطر نصف از کنده ارتفاع بودن کمتر رعایت (با کنده مجاز
   )21( است شده ذکر درخت کل حجم
 که است چوب از ییباال حجم میزان با قطور ايتوده نظر مورد هتود داردمی بیان بررسی این نتایج  

 .است کم بسیار ماندهباقی کنده حجم میزان و است گرفته قرار برداريبهره و قطع مورد خوبی به
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 قسمت (قطورترین درخت قسمت ترینارزش با رفتن دست از سبب قطع) (ارتفاع کنده ارتفاع افزایش
 هايجنگل در زمین سطح از ارتفاع حداقل از درختان قطع سویی از ودشمی چوب افت نیز و درخت)

 اساس بر ).18( دهدمی افزایش را قطع کارگر به صدمات و خطرات بروز احتمال ایران، شمال شیب پر
 مناسب انتخاب توده، شرایط بر عالوه قطع، زمان در چوب افت میزان کمترین داشتن براي تحقیق این

 قطع، فنی نکات رعایت با تا شود گرفته نظر در باید نیز شیب، جمله از پوگرافیتو شرایط درختان،
 جلوگیري درخت ارزش با بخش رفت هدر از تا باشد حجم و ارتفاع کمترین داراي ماندهباقی کنده
   شود.

  
  سپاسگزاري
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Abstract 2 
Background and objectives: Utilization is one of managerial activities in the 
forest that involves cutting, limbing, and bucking, topping of marked trees and 
finally skidding and transferring bucks to timber Depew place. Hence, in case of 
poor design and implementation of the process, costs are increased and there would 
be environmental damages as well as economic and social damages such as sharp 
timber loss, limited use of available resources and damages to the workforce. This 
study was conducted aimed to investigate factors affecting the stump volume 
including: the slope, domain direction, height above sea level and stump surface 
diameter to determine the minimum volume of remaining timber of trees' stumps, 
until by collecting the thickest and most applied part of timber of trees' stump both 
collection and productivity of trees are increased and pressure and further 
harvesting of forest areas are reduced. 
Materials and methods: The study was conducted in five compartments of 
districts 1, 2 and 3 of Nav forestry project in the main habitats of the species of 
beech in the southwest Caspian Sea in Talesh, Asalem, Guilan province. A total of 
160 marked beech trees were randomly selected with a diameter from 10 to 115 cm 
cut by the forest sector workers of Asalam Co. For this purpose, some quantitative 
characteristics of the trees were measured and recorded in related forms, including 
the stump height, stump surface diameter, stem diameter and the height of cut trees. 
In order to investigate the difference between the amount of timber produced from 
the stump (in compared to the full-size tree) in different classes of height above sea 
level, slope, slope direction and quality of trees' stump one-way ANOVA and 
Duncan mean comparison were used. The correlation between studied area slope 
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and direction in different height classes with remaining stump volume was 
determined using Pearson's correlation. 
Results: According to the results of analysis of one-way variance, the stump 
quality, stump surface diameter and height above sea level showed a positive 
significant relationship with the volume of the stumps and trunks of beech trees so 
that the maximum volume of the trunk and stump was observed at the height of 
1440-1650 meters above sea level, in trees with fork, two-branch and cylindrical 
trunk quality with a diameter more than 90 cm. According to the results, 95.63% of 
trees have been cut at the height less than half of stump surface diameter. The 
results of Pearson's correlation showed a significant correlation between the trunk 
and stump volume and stump surface diameter of the trunk quality so that by 
increasing stump surface diameter, also remaining stump volume has been 
increased. 
Conclusion: Parts close to the stumps of trees are considered as valuable parts of 
trees that in the case of remaining as high-height remove many timbers from the 
production cycle. Hence, low height of the stump plays an important role in 
increasing the volume of output timber and increasing income from it. In this 
study, despite the thickness of the trees, they were cut at the height less than half of 
the diameter of the stump and remaining stumps had low height and volume that 
caused minimal loss of industrial timber when tree felling and utilization. 
 
Keywords: Loss volume, Environmental conditions, Quantitative characteristics, 
Beech 
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