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 بر زمینی چوبكشی هایفعالیت شود. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیرمی خاك شیمیایی و خصوصیات فیزیكی

ساله  15و  10، 5سه مسیر چوبكشی  گیالن بود. بدین منظور اسالم هایجنگلهای یک و دو سری خاك خصوصیات

آوری شد. در های خاك جمع)شاهد( نمونه همچنین در جنگل طبیعی مجاور آن در هر کدام از مسیرها وانتخاب شد. 

ماده آلی،  متری برداشت شده وسانتی 0-10نمونه خاك )مسیرهای چوبكشی و منطقه شاهد( از عمق  27مجموع تعداد 

خاکدانه،  مخصوص ظاهری و حقیقی، مقاومت وزناسیدیته، هدایت الكتریكی، بافت خاك )درصد رس، سیلت و شن(، 

ها از وتحلیل دادهیهتجز . به منظورگیری شددر آزمایشگاه اندازهدرصد رطوبت اشباع، مقاومت فروروی و درصد تخلخل 

داری بین نتایج نشان داد که اختالف معنی دانكن استفاده شد.به روش تجزیه واریانس و مقایسه میانگین  آزمون

مقاومت فروروی خاك اختالف  داشت ولیگیری شده در مسیرهای چوبكشی با منطقه شاهد وجود خصوصیات اندازه

. نتایج این تحقیق نشان داد که داشتبین مسیرهای چوبكشی با منطقه شاهد وجود  05/0در سطح احتمال  داریمعنی

 هاییافته ت اولیه خود برگردد.مورد مطالعه توانسته است به حال منطقهسال از عملیات چوبكشی، خاك  5پس از گذشت 

همچنین . گذارندمین اثر خصوصیات فیزیكی و شیمیایی خاك بر مؤثری طوربه مسیرهای چوبكشی داد نشان تحقیق این

به منظور به حداقل رساندن خسارات وارد  مسیرهای چوبكشیریزان در طراحی دقیق و مناسب نتایج این بررسی به برنامه

 کند.کمک میخصوصیات فیزیكی و شیمیایی خاك به رویشگاه و 
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در ساختار و عملكرد  ایعمدهتغییرات  دهد، سببکه انجام می های اقتصادیفعالیتانسان به واسطه 

گذارد که از زیادی می تأثیرمحیط زیست ها و تغییرات ایجاد شده بر که این فعالیت ها شده استاکوسیستم

به طور کلی (. 1396)ریزوندی و همكاران،  اشاره نمودهای نیتروژن و کربن چرخه توان به تأثیر برمی جمله

های خاكدرصد از این مقدار در  40 شود کهمیذخیره  ی در خاكدرصد از کربن اتمسفر 75در حدود 

وجود  اقلیم تغییر و زمینه گرمایش جهانیای که در های عمدهبا توجه به نگرانی. باشدمیمناطق جنگلی 

شود. از طرفی دیگر به  آن در ترسیب کربن به صورت پایدار تواناییبه خاك و ای دارد، بایستی توجه ویژه

در (. 1396جنگل ضرورتی انكارناپذیر است )ریزوندی و همكاران، از برداری منظور استمرار چرخه تولید، بهره

منظور حمل و نقل اولیه مقطوعات جنگلی مورد استفاده  ترین روشی که بهمعمول های شمال ایرانجنگل

خاك جنگل و به طور کلی سبب تغیر  برگیرد، چوبكشی زمینی است که موجب خسارات متعددی قرار می

برداری به دلیل تردد ماشین آالت بهره شود.خاك می فیزیكی، شیمیایی و بیولوژیكیدر خصوصیات 

شوند که شكسته شده و به قطعات کوچكتر تبدیل می هادانهلی، خاكبینه های جنگ)اسكیدر( و حمل گرده

شود. بنابراین خصوصیات شیمیایی خاك از قبیل ذخیره کربن و نیتروژن های خاك میسبب کاهش حفره

ترین عواملی که بر کربن آلی مهم ،دیگر از طرفی(. 1396)ریزوندی و همكاران،  گیرندتحت تأثیر قرار می

ترسیب کربن  وقتی که عالوه بر اینباشند. میبافت، نیتروژن و اسیدیته خاك  گذارند شاملمیثیر أخاك ت

تنوع موجودات خاکزی،  حاصلخیزی و بهبود یافته و با افزایش داری آبظرفیت نگه ،افزایش یابد خاك

خاك کاهش یابد که این موارد سبب پایداری خاك شده و متعاقب آن فرسایش کیفیت خاك نیز افزایش می

افتد، های مدیریتی اتفاق میتغییراتی که در اثر فعالیت هبده که نسبت منبعی از کربن بو مواد آلی. یابدمی

این عناصر سهم است که این شاخص کیفیت خاك خود شامل کربن آلی و نیتروژن آلی  حساس است.

دهند ولی به دلیل داشتن زمان بازگشت کوتاه و نیز غنی ناچیزی از حجم خاك را به خود اختصاص می

 خسارات ناشی از. آیدهای مهم کیفیت خاك به حساب میبودن از عناصر غذایی و کربن یكی از شاخص

. این عوامل مختلفی بستگی دارد افتد، به عواملاتفاق می در اثر عملیات چوبكشیکه کوبیدگی خاك جنگل 

، الیه الشبرگ )عمق و ساختمان خاك ،مقدار رطوبت خاك خاك، مواد مادری، شامل بافت خاك، مواد آلی



 

نوع ماشین و  و اندازه) بزرگی و ماهیت نیروی فشرده کننده ،راتذ اندازه شراکنپنوع آن(، مازاد مقطوعات، 

و خصوصیات  )جهت چوبكشی، نوع مسیر و الگوی کشیدن چوب(، مسیر چوبكشی طشرایترافیک(، شدت 

-برداری میآالت بهرهماشینراتور پربه و مهارت اجو ت، برداریروش بهره ،ها ترکیب گونه ،جنگلی تودهتراکم 

، 5کوزلوسكی؛ 1985، 4؛ واسترالند1999، 3راب ؛1980، 2و سندس گریسن ؛2007و همكاران،  1نرز)باشند 

و  9مرفی؛ 2002و همكاران،  8هاتچینگز؛ 1984و همكاران،  7فرلیش؛ 1997، 6سینک و کرایگدالی؛ 1999

 (.2009و همكاران،  10بولدینگ؛ 2004همكاران، 

مخصوص ظاهری خاك است  وزنگذارد، تأثیر آن بر ترین تأثیر که کوبیدگی بر خصوصیات خاك میبیش

و استفاده از جنگل برداری بهره لور معموطبه  ولی در شرایط مختلف، شدت تأثیر آن نیز متفاوت است.

 تخلخل و شکاهاهری خاك، ظمخصوص  وزنخصوصیات در جنگل با تأثیر بر  برداریبهرهت الآماشین

بر با تأثیر در نهایت  و خاك ذمقاومت به نفو شافزای همچنین و هادانهتخریب خاك، یذپذیرنفو ترفیظ

 فرلیش) شودمی شفرسای شافزای متعاقب آن شدن خاك و فشردگی و سفت باعثساختمان و ساختار خاك 

 تردددر اثر  و افتداتفاق میخاك سطحی  هایالیهکوبیدگی خاك در  بیشترین تأثیر (.1984و همكاران، 

عمقی از خاك . یابدکاهش میاهری خاك ظمخصوص  وزن، عمق خاك شافزای با برداری وآالت بهرهماشین

آالت گیاهان و نوع ماشینهای های خاك، ریشهگیرد بسته به الیهکه تحت تأثیر کوبیدگی خاك قرار می

ها عمق کوبیدگی خاك بسته به سنگینی بار ترافیک تا یک متر و در بعضی خاك برداری متفاوت است.بهره

اتفاق  متر اول الیه خاكسانتی 30با این حال، بیشترین میزان کوبیدگی خاك در شود. مشاهده میبیشتر 

؛ 1999راب، ؛ 1998، 11و سمیر )برایس باشدالیه مین در این هاگیا ریشه تراکمکه بیشترین  فتدامی

 كییافزایش استحكام خاك یا به عبارتی دیگر افزایش مقاومت به نفوذ خاك (. 2002و همكاران،  هاتچینگز
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وقتی  (.2009؛ بولدینگ و همكاران، 2010و همكاران،  1آمپورتر) کوبیدگی خاك است اثرات ناشی ازدیگر از 

و همكاران، )زینر  یابدمی شافزای خاك ذشود، استحكام و مقاومت به نفومی کمخاك  میزان تخلخلکه 

كام و یا مقاومت به نفوذ عواملی که بر میزان استح (.1997گدالی، یک و کراسین؛ 1999؛ کوزلوسكی، 2007

-میزان رطوبت و فشردگی خاك می ،مخصوص ظاهری، مواد آلی وزنخاك مؤثر هستند شامل بافت خاك، 

تا  30 شافزای سببکوبیدگی خاك ه است که نشان دادمطالعات  جنتای (.2009نجفی و همكاران، )د نباش

 های اسالم گیالندر جنگل (.2007)زینر و همكاران،  شودمیآن  ذمقاومت به نفواستحكام و درصدی  50

روش چوبكشی های درختان از شدند، به منظور حمل و نقل اولیه کندهکه به روش گزینشی مدیریت می

باعث شده که ساختمان  آالتچوب برداریبهره روشکه این  شدزمینی )اسكیدر چرخ الستیكی( استفاده می

 هاادامه حیات و زادآوری جنگلباعث به خطر افتادن  و  تخریب شده آالتتردد ماشین خاك در منطقه تحت

 .شودهای آتی در سال

 

 اهمیت موضوع مورد مطالعه -1-1-1

شود، به حداقل یكی از اصولی که در جنگل مطرح میآید. های جنگل به حساب مییهیكی از سرماخاك 

باشد و برآورد میزان برداری میرساندن میزان خسارات وارده به خاك و زادآوری در طی عملیات بهره

آالت تردد ماشیندیریت جنگل نقش بسزایی داشته باشد. در اثر تواند در امر مخسارات وارده به خاك می

ترسیب کربن خاك میزان کاهش  به عنوان مثالشود. می تخریب و تحول جنگل دچارخاك برداری، بهره

مناسب اکوسیستم  عملكردکاهش  سبب کربن اتمسفری و در نتیجهاکسیدزیاد در تراکم دی تغییرات باعث

گونی کربن و صدمات گسترده در شود. بررسی میزان ترسیب کربن در اثر چوبكشی زمینی؛ میزان دگرمی

از  .پردازدمسیرهای چوبكشی و جنگل میخاك کند و به بررسی میزان کربن خاك در خاك را ارزیابی می

شود، اما طرفی استفاده از سیستم چوبكشی زمینی، هر چند بیشترین مشكالت محیط زیستی را سبب می

عملیات باعث تغییرات فیزیكی و شیمیایی  و این شده بودهخروج چوب از عرصه قطع  عملیاتی معمول برای

پردازیم و تحقیقات مشابه در خصوص تخریب و شود که در این پژوهش به بررسی این تغییرات میخاك می
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-ك به کار میتحوالت خاك اغلب به عنوان راهنمایی برای کاهش تأثیرات منفی تردد ماشین آالت روی خا

باشد. به حداقل رساندن و ارزیابی این تغییرات در مسیرهای چوبكشی میهش شناسایی رود. هدف از این پژو

آگاهی از میزان صدمات  بوده وبرداری یک اصل صدمات به خاك و زادآوری در جنگل در طی عملیات بهره

 های سرپای جنگل کمک زیادی به مدیریت جنگل دارد.برداری بر تودهبهره

شناسی در برداری و شیوة جنگلوبكشی متناسب با روش بهرهت استفاده از مسیرهای چامروزه، اهمی

  .کنداب میججانبة این مسیرها را ای کشور، ضرورت ارزیابی دقیق و همه لواحدهای جنگلداری شما

خروج چوب است که  فبرداری در جنگل با هدت بهرهالآ مسیرهای چوبكشی محلی به منظور تردد ماشین

شود.  در منطقه می شفرسای شجنگل از جمله تخریب خاك و افزای لباعث تأثیر منفی بر سیستم متعاد

ت و نگهداری از یكی به ظحفا ، بنابراینشودور همزمان شروع میطتخریب جنگل با تخریب خاك، به 

مدیریت  در جنگلداری و لوترین اصت خاك یكی از مهمظفا. حمدجاانت و نگهداری از دیگری میظحفا

ت، الآبردار باید سعی در توسعة فنونی داشته باشند که با کاربرد ماشینجنگل است و مهندسان بهره

 ذفساختارهای زهكشی و ح عجایی خاك، قطحاصلخیزی خاك کم نشود. کوبیدگی، شیاری شدن و جابه

-های بهرهآثار مخرب ماشین هاز جمل، راحی اصولیطخاك در مسیرهای چوبكشی فاقد  حآلی از سط الیه

یامد پ، های جنگلیخاك کوبیدگی(. 2004؛ راب، 2007و همكاران،  1)ماکینسیبرداری در جنگل است 

ت سنگین اتفاق الآ برداری با ماشینهای زمینی بهرهبرداری از جنگل است که همواره در سیستمبهره لمعمو

 ریشه شهمچنین، باعث تغییر سیستم و کاه(. 2004؛ مرفی و همكاران، 2010)آمپورتر و همكاران، افتد می

زینر و ) شودایی و آب مورد نیاز گیاه میذن، عناصر غژتوانایی خاك در تأمین اکسی شدوانی گیاه و کاه

 ذم منافجه حژخاك به وی ذاهای خالی یا منافضم فجح ،کوبیدگی(. 1998یس و سمیر، ار؛ ب2007همكاران، 

های ز بین تمامی روشا .دهدمی شکاهرا  رات که از عوامل مؤثر بر انتشار گازها درون خاك استذبین 

زیستی و  طت محیبرداری جنگل، سیستم چوبكشی زمینی بیشترین استفاده را دارد و بیشتر مشكالبهره

 قسمت زیادی از عرصة جنگل تحت تأثیر قرار ،تالآاز این سیستم است. در اثر تردد ماشین ناشی صدمات
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و  فرلیش ؛2009نجفی و همكاران، ) سازدیری بر خاك عرصه وارد میپذناگیرد و خسارات جبرانمی

کشی زمینی بر برخی  بررسی آثار سیستم چوب لبنابراین، تحقیق حاضر به دنبا (.1984همكاران، 

 سال است. 15سال و  10سال،  5ی  در مسیرهاخاك جنگلی  و شیمیایی خصوصیات فیزیكی

 

 سؤاالت تحقیق -1-1-2

 گذارد؟ثیر میأآیا چوبكشی زمینی بر میزان ذخیره کربن خاك ت 

 شود؟آیا چوبكشی زمینی باعث تغییرات فیزیكی خاك می 

 خاك دارد؟ثیری بر مواد آلی چوبكشی زمینی چه تأ 

 

 تحقیق فرضیات -1-1-3

  شود.کربن خاك میچوبكشی زمینی باعث کاهش ذخیره 

 شود. چوبكشی زمینی باعث تغییرات فیزیكی خاك می 

 شود.خاك میشی زمینی باعث کاهش مواد آلی چوبك 

 

 تحقیق اهداف -1-1-4

 های اسالم گیالن جنگلو دو  یکهای سریكشی خیره کربن در خاك مسیرهای چوببرآورد میزان ذ 

 های چوبكشی زمینی بر برخی از خصوصیات فیزیكی و شیمیایی خاك ارزیابی تأثیر فعالیت 

 

 کلیات -1-2

 1های تراکتوررو و مسیرهای چوبکشیراه -1-2-1

این مسیرها مشابه مسیرهایی هستند که خود به خود در اثر چند بار رفت و آمد از یک نوار مشخص )برای 

نامند. آیند که آنها را مسیرهای چوبكشی میکشیدن چوب توسط تراکتور( در سطح جنگل به وجود می

د تا تراکتورها و نشوبرداری توسط مسئولین مشخص میمسیرهای چوبكشی قبل از شروع عملیات بهره

                                                           
1 Skid way 



 

نرسانند که گاه به  آسیبها اسكیدرها در آن رفت و آمد کنند تا به کل عرصه پارسل، درختان و نهال

 (.1373شود )ساریخانی و مجنونیان، برداشت مانع )مانند سنگ و غیره( در مسیر چوبكشی اقدام و اکتفا می

مانند صخره و  ید و فاقد عوارض زمیننشوپس از قطع درختان بزرگ باز می روهای تراکتوررو یا اسكیدرراه

زهكشی ندارد و در فصول خشک سال این راه قابل و  بوده متر سهدرختان بزرگ هستند. عرض آن حدود 

برداری نسبت شوند. پس از اتمام عملیات بهرهبرداری ایجاد میباشد و صرفا برای یک دوره بهرهاستفاده می

 (.1382، نامبیگیرد )به جلوگیری از فرسایش اقدامات الزم صورت می

ه ب کنند، می فراهم را مقطوعات آوریجمع و حمل و درخت قطع منطقه بین ارتباط چوبكشی مسیرهای

 این در. شود پیاده جنگل در و طراحی قطع از قبل بایستی مسیرها این برداری، بهره های طرح در که طوری

 مسیرها این سطح صرفا. گیردنمی انجام سازیجاده به مربوط تاسیساتی و ساختمانی عملیات گونههیچ هاراه

ها، مراتع و سازمان جنگل جدید دستورالعمل در. گردد اسكیدر برای عبور قابل تا گرددمی تسطیح

 برای که گرددمی طراحی طوری پارسل برای و بوده جنگل ریزبافت شبكه جزء مسیرها این ،آبخیزداری

 این در قبول قابل طولی شیب حداکثر دهد پوشش را پارسل سطح تمام و باشد استفاده قابل متوالی سالیان

 سمت به چوبكشی در چوبكشی مسیرهای بهینه طولی شیب. شودمی گرفته نظر در درصد 25 تا مسیرها

 شودمی گرفته نظر در درصد 10 حدود تا باال سمت به چوبكشی در و درصد 18 تا 15 حدود در پایین

 (.1996 ،1فائو)

 ایعدیده دالیل به زمان رفتن دست از و وقفه ایجاد امكان چوب کشیدن هنگام اسكیدررو هایراه در

 وسیله، خوردن سر باتالقی، و لغزنده مناطق تند، های0پیچ زیاد، طولی شیب و عرضی شیب وجود همچون

 مسیر یک طراحی در باید را عوامل این تمام که دارد وجود غیره و مزاحم درختان ریشه به چوب کردن گیر

 مسیر که کرد تعریف طور این توانمی را برداربهره یک نظر از خوب مسیر و بد مسیر. گرفت نظر در مطلوب

 اثر ترینکم و نموده فراهم مدت ترینکوتاه در را نظر مورد ابعاد با چوب انتقال امكان که است آن خوب

-ایده این از که است آن بد مسیر و باشد داشته طبیعت روی را تخریب ترینکم و ماشین روی را استهالکی

                                                           
1 FAO 



 

 به دادن توجه نیز و بد و خوب مسیر بین قضاوت برای خوبی معیار زمانی مطالعات بین این در .باشد دور آل

 از و نموده لحاظ بعدی مسیرهای طراحی در تا گرددمی چوبكشی مسیر بدی یا خوبی باعث که است مواردی

 (.1390 لطفعلیان،) آید عمله ب جلوگیری کار در معطلی و وقفه ایجاد

 جهت و باران آب خروج جهت اما باشند صفر عرضی شیب دارای بایستی تا حد امكان چوبكشی مسیرهای

 تیمبرجک اسكیدرهای عملكرد محدوده باشند می عرضی شیب حداقل دارای مسیرها مناسب زهكشی

 و اسكیدرها این های چرخ زیاد نسبتا پهنای دلیل به. شود می گرفته نظر در درصد 35 شیب تا حداکثر

 اسكیدرها این عبور برای که مسیرهایی تا شود دقت بایستی بلند های تنه کشیدن در آن باالی قدرت

 و شود خودداری مسیرها این در پیچ ایجاد از امكان حد تا بوده برخوردار بیشتری عرض از گردند می انتخاب

 به ها تنه کردن گیر از تا شود گرفته نظر در زیاد بایستی ها پیچ شعاع حتما پیچ زدن برای لزوم صورت در

 احداث در است الزم(. 1387 معافی،) شود جلوگیری جنگل سرپای درختان به صدمه و مجاور درختان

 :گردد توجه نكات برخی به اسكیدررو مسیرهای

 شوند طراحی مستقیم اسكیدررو مسیرهای االمكان حتی. 

 شوند برداشت مسیر در موجود کندههای و مقطوعه درختان تمامی. 

 باشد درجه 45 تا 30 جاده، کناره دپوی با اسكیدررو مسیر تقاطع زاویه. 

 گردند طراحی الراس خط به متمایل و میزان منحنی خطوط محدوده در اسكیدررو مسیرهای. 

 اسكیدررو مسیرهای در انشعابات از استفاده حداقل 

 گردد پرهیز پایین طرفه ب چوبكشی در بویژه تند، های پیچ از. 

 گردد احداث ناپایدار مناطق و هاآبراهه از دور متر 50 حداقل. 

 است درصد 40 اسكیدررو مسیرهای برای مجاز طولی شیب حداکثر. 

 کند تجاوز پارسل سطح درصد 8 از نباید مسیر سطح کل. 

 گردند پوشیده مقطوعات مازاد و ها سرشاخه توسط مسیرها این باید چوبكشی، عملیات از قبل. 



 

 قطع جهت تا گردند مشخص و گذاری عالمت قطع، عملیات شروع از قبل باید اسكیدررو مسیرهای 

 (.1997، 1گارلند) گردد مشخص موتورچی اره برای درختان

 

 

 )تافرو( 2برپیش مسیر -2-2-1

سازی، به منظور خارج های جنگلی و قبل از آغاز عملیات جادهبر در امتداد مسیر قطعی جادهمسیر پیش

  (.1988، 3)بالكون شودگذاری شده طراحی و احداث مینمودن چوب حاصل از قطع درختان نشانه

 

 برداری جنگلبهره -1-2-3

شود که موجب تبدیل درختان ناحیه جنگلی به هایی اطالق میبرداری جنگل به مجموعه فعالیتبهره

 (.1984 ،4و روز )کانوی باشدها به کارخانه با کمترین هزینه میمحصوالت مورد نیاز بازار و انتقال فرآورده

-برداری معین و یا نشانهبرداری از جنگل عبارت است از انداختن درختانی که جهت بهرهمفهوم علمی بهره

های دپو و انبار به های چوبی به محلاند، تبدیل این درختان انداخته شده و انتقال فرآوردهگذاری شده

ای از کار برداری در واقع آمیختهار بهره(. ک1371منظور عرضه به خریداران و مصرف کنندگان )ساریخانی، 

برداری جنگل عبارت است بهره .است انسان و ماشین بر اساس روندی خاص )روش یا سیستم بهره برداری(

های چوب. مراحل های جنگلی یا دپواز قطع، تبدیل اصولی و حمل مقطوعات از محل قطع تا کنار جاده

 بیان نمود:برداری را می توان به صورت زیر  بهره

 برداریتهیه طرح بهره -1

 گذارینشانه -2

 عملیات قطع درخت -3

 عملیات تبدیل -4

 انتقال درخت و چوب تا کنار جاده جنگلی و دپو  -5

                                                           
1 Garland 
2 Pioneer road 
3 Balcon 
4 Conway & Ross 



 

 انتقال از کنار جاده جنگلی یا دپو تا محل مصرف -6

 (.1377انجام محاسبات اقتصادی و کنترل سیستم، تقسیم نمود )نقدی،  -7

 

مهندسی با هدف بیشینه کردن کارایی وکمینه کردن اثرات نامطلوب  برداری جنگل یک نظامعملیات بهره

ها بلكه برای ادامه جنگلداری به عنوان یک باشد بنابراین اجرای دقیق آن نه تنها برای ناپایداری جنگلمی

ترین برداری جنگل یكی از مهمترین و اصلیشک بهرهبی (.2003، 1)دیكسترا و هرینریچ حرفه مهم می باشد

شود. در عین حال که بیشترین درآمدهای یک واحد جنگلداری اهداف سیستم مدیریت جنگل محسوب می

ها نیز مربوط به همین بخش است. طبق آمار، آید. عمده ترین هزینهبرداری جنگل بدست میاز بخش بهره

که در ایران گاهی های یک واحد جنگلداری است کل هزینه %60برداری بیش از های بخش بهرهمیزان هزینه

 .رسدهم می %75تا 

مولفه اصلی است:  قطع، حمل اولیه، بارگیری و حمل ثانویه تشكیل شده  چهاربرداری شامل سیستم بهره 

 است.

 

 

 قطع درخت وتبدیل -1-2-3-1

مانند شود که درخت را از حالت موجودی زنده و سرپا )به جز در موارد استثنایی کلیه عملیاتی را شامل می 

آورد عملیات قطع و تبدیل های قابل حمل و عرضه به بازار مصرف در میباد افتادگی( به صورت فرآورده

 بری و زدن تاج.زنی، بینهبندی، سرشاخهگیری، درجهتشكیل یافته است از انداختن درخت، اندازه

 

 

 حمل اولیه -1-2-3-2

-کنار جاده های کامیون رو. دارای امكانات زیادی میآوری و حمل و نقل چوب از داخل پارسل قطع به جمع

ها پس از (. اغلب فرآوردههاها و چرخبالهای دستی و موتوری، انواع کابلباشد )انواع اسكیدرها، انواع وینچ

                                                           
1 Dykstra & Herinrich 



 

های رو باز در داخل و یا به قسمت های تعریض شده در کنار جاده های جنگلی برده شده و تبدیل به محل

 شوند. وری یا دپو میدر آنجا جمع آ

 

 بارگیری -1-2-3-3

منظور حمل آن به محل مورد  ها یا درجاتی از چوب بر وسایل چرخدار بهها یا تنهبه معنی قرار دادن بینه

(. عملیات بارگیری با ورود کامیون به دپو شروع و زمانی 1371)ساریخانی،  معموال محل مصرف( استنظر )

رسد. بارگیری گرده بینه یک مولفه کلیدی در هر کند، به اتمام میرا ترك میکه کامیون با بار کامل دپو 

شود که سیكل حمل و نقل را برداری است. محصول با تعدادی وسیله نقلیه از عرصه حمل میسیستم بهره

)حمل  هاها و کرینرد از بازوی انسان گرفته تا وینچکامل خواهد کرد. امكانات زیادی برای بارگیری وجود دا

هایی (. دپوها محل1-1کننده(. بارگیری ممكن است در دپو یا کنار جاده )دپو موقت( انجام گیرد )شكل

شود در واقع آالت کشنده چوب به آنجا منتقل میهستند که درختان قطع شده توسط اسكیدرها یا ماشین

بارگیری، بارگیری شده و  هایهای کشیده شده در دپو باقی مانده تا در موقع مناسب توسط ماشینچوب

های های حمل چوب به محل کارخانه حمل شوند. بنابراین دپو محل خاتمه کار ماشینبوسیله ماشین

 باشد.  های حمل میهای بارگیری و ماشینچوبكشی و شروع کار ماشین

 

  



 

 
 دپو کنار جاده و پراکنده بودن بینه ها کنار جاده  -1-1شکل 

 

 

اند بر روی وسایل آالتی که در دپو انبار شدهبه عبارت دیگر بارگیری عملیاتی است که در طی آن چوب 

 مزایاییو سرد که هر کدام دارای معایب و  شوند که به دو صورت بارگیری داغحمل و نقل ثانویه بار زده می

فاصله بعد از انتقال به دپو بارگیری شود. بارگیری داغ یا سریع که در طی آن مقطوعات بالانجام می ،هستند

-ها در دپو بارگیری صورت میآوری گرده بینهدر حالی که، بارگیری سرد با تامین بار کافی و جمع شوندمی

گیرد. سه نكته مهم در امر بارگیری به کامیون باید در نظر گرفته شود حداکثر بار، که مطابق با قوانین 

بودن بار و توجه به مرتب کردن و جابه جایی بار که احتمال سر خوردن و شود. متعادل مربوطه انجام می

 افتادن به حداقل برسد.

 :(1386شود )نیكوی، بارگیری به چند طریق انجام می

 بارگیری دستی -1

 بارگیری با استفاده از بازوهای نصب شده روی تریلر -2

 بارگیری به کامیون حمل چوببارگیری در دپو با استفاده از کابل و وینچ برای  -3

 بارگیری با استفاده از لودرهای متحرك -4

  بارگیری در دپو با استفاده از چارچوب هایی از پیش تعیین شده  -5



 

 

 

 

 حمل ثانویه -1-2-3-4

های چوبی از داخل جنگل به خارج یا به برداری است که در نتیجه آن فرآوردهآخرین مرحله از عملیات بهره

(. در بعضی کشورها عملیات خروج چوب می تواند توسط کامیون یا بوسیله 2-1رسد )شكلمی محل مصرف

 گیرد.خط آهن جنگلی و یا مسیرهای آبی باشد ولی خروج چوب اغلب بوسیله کامیون ها صورت می

 

 

 تداخل کامیون های در حال بارگیری در کنار جاده  -2-1شکل 

 

 برداریتقسیم بندی سیستم بهره  -1-2-4

تشكیل شده که هر یک در  3و حمل ثانویه 2، خروج اولیه1برداری از جنگل غالبا از سر مولفه اساسی قطعبهره

تواند از برداری می های بهرهداخل خود دارای تعداد عملیات فرعی می باشند. بنابراین تقسیم بندی سیستم

 (:1988، 4)سیلورساید و ساندبرگ سه جنبه قابل بررسی باشد

 الف( از نطر چگونگی تبدیل درختان به گرده بینه )نحوه تبدیل(

 بهره برداری تمام درخت  .1

   بهره برداری تمام تنه .2

                                                           
1 Cutting 
2 Extraction 
3 Long-distance transport 
4 Silversids & Sundberg 



 

    بهره برداری چوب کوتاه .3

 

 ب( از نظر روش های خروج )خروج از پای کنده تا کنار جاده کامیون رو(

  . پیش حمل توسط حیوانات یا تراکتورها   1

  کمک حیوانات یا تراکتور . کشیدن مقطوعات به2

 . خروج چوب ها با وسایل کابلی 3

 

 ج( از نظر چگونگی حمل و نقل ثانویه

 . با استفاده از کامیون ها 1

   . حمل آبی2

  . با استفاده از وسایل ریلی و راه آهن3

 

 مکانیزه روش به چوب خروج و کشیدن -1-2-5

 و دیگری زنجیری چرخ تراکتورهای یكی میشوند، تقسیم بزرگ گروه دو به تراکتورها حرکتی، سیستم نظر از

چرخ  تراکتورهای و تراکتور را زنجیری چرخ تراکتورهای معمول طور به. الستیكی چرخ تراکتورهای

 و گاه زین یا و مالبند دارای اغلب الستیكی چرخ تراکتورهای تجهیزات نظر از. مینامند اسكیدر را الستیكی

 طرف نیروی یک از ترتیب این به و میكنند بلند را هاتنه انتهای راحتی به که هستند خود پشت در چنگک

 ساریخانی،)دهند می افزایش زمین به را عقب هایچرخ گیرش دیگر طرف از و داده کاهش را اصطكاك

. است متداول بسیار اسكیدرها پشت در خصوص به مخصوص، مالبندهای و زین از استفاده (. امروزه1380

 باالی در و شودمی نصب اسكیدر یا تراکتور عقب قسمت در که است محكم فلزی قاب یک از عبارت مالبند

 سائیده و گیرکردن خطر بدون و طرف هر به آن روی از وینچ هایکابل یا کابل که دارد قرار هاییآن قرقره

 انتهای سپس شده کشیده اسكیدر طرف به وینچ کابل وسیلهه ب بینه یا تنه ابتدا. کند حرکت شدن میتواند

که  موقعی. کندمی حرکت دپو محل طرف به اسكیدر صورت این به و گرفته قرار باال طرف به وینچ آن توسط

اسكیدر  جلوی تیغه توسط هاچوب کردن دسته. کرد دسته هم روی را آنها باید رسیدند دپو محل به هاچوب

که  طوری به. است زمین روی بر هاتنه اصطكاك نیروی کاهش کار این امتیاز مهمترین. گیرد می صورت



 

سرعت  و کار بازده در امر این که شودمی برابر دو حدود روش این از استفاده با کشنده وسیله کشش قدرت

 (.1380 ساریخانی،) است موثر العاده فوق اسكیدر حرکت

 

 

 اهمیت خاک -1-2-6

خاك عبارت از قسمت جامد نرم فوقانی پوسته زمین است که در اثر تخریب و تجزیه مواد آلی و معدنی و 

، تغییر شكل و آنهمچنین تشكیل ترکیبات جدید )هوموس و رس( همزمان با استقرار تجدید حیات در 

ین عوامل ماهیت یافته است. خاك محل تقاطع و اثر عوامل مهم اکولوژیكی سطح خارجی زمین است ا

گیاه از راه  یتغذیه(. 1371کفش، )زرین ، توپوگرافی، سنگ مادر، موجودات زنده و زمانعبارتند از: اقلیم

نقش مهمی در توسعه و بخش مهمی از اکوسیستم،  عنوانبه. خاك گیردمیریشه و از طریق خاك صورت 

. خصوصیات فیزیكی کنندمیمی ایفا گیاه نقش مه خاك و عناصر غذایی آن در تغذیه .دارد پراکنش گیاهان

 ترینمهم. گیردمیمورد استفاده قرار  طورمعمولبهاکولوژیک  هایبندیطبقهو شیمیایی خاك در 

 عبارتند از:فیزیكی و شیمیائی خاك  هایویژگی

 

 خاک خصوصیات فیزیکی -1-2-6-1

نقش مهمی در توسعه و پراکنش مخصوص ظاهری و بافت خاك  وزن مانندخصوصیات فیزیكی خاك 

 (.1371کفش، )زرین منابع آب دارد کارگیریبهریشه، نفوذ، حفظ و  یتوسعهگیاهان، 

 

 درصد رطوبت و درصد رطوبت اشباع -1-2-6-1-1

. بنابراین، موجودیت و مهیایی آب در خاك از کندمیجذب  هایشهرخود را از طریق  مورد نیازگیاه آب 

نیز مؤثر است. در  آنموجود در خاك و تبادل گازها در  هوایعوامل اصلی رشد گیاه است. خاك بر مقدار 

که مقدار آب موجود در خاك تعیین شود. دانستن این مطلب در  است، الزم وخاكآببسیاری از تحقیقات 



 

(. مقدار آب 1360یدرولوژی خاك و رشد گیاه الزم است )عالمی، شناخت نقش شیمیایی، مكانیكی و ه

و حداکثر میزان رطوبتی را که خاك تا حد  گویندمییا حجم خاك را رطوبت خاك  وزنموجود در هر واحد 

 .نامندمیرطوبت اشباع خاك را در خود نگه دارد  تواندمیاشباع 
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Abstract 

Logging operation due to soil disturbance and compaction changes soil physical and chemical 

properties. The purpose of this study was to sstudy the effects of ground-based skidding activities 

on soil properties of series of 1 and 2 in Asalem forests of Guilan. For this purpose, three skid 

trail (5, 10 and 15 years old) were selected. Soil samples were collected in each of trails and 

adjacent natural forests (control area). Totally, 27 soil samples (skidding trails and control area) 

were collected from 0-10cm depth and soil properties measured included organic matter, pH, 

electrical conductivity, soil texture (percentage of clay, silt and sand), balk and particle density, 

saturation moisture percentage, soil penetration resistance and porosity. ANOVA and Duncan 

tests were used for analysis of data. The results showed that there was no significant difference 

between measured properties (except soil penetration resistance) in skidding trails with control 

area. The results of soil penetration resistance showed that there was a significant difference 

between the skidding trails and the control area. The results of this study showed that after 5 years 

of skidding operation, the soil of study area was able to return to its original state. The findings 

showed that the skidding trails affect to soil physical and chemical properties not effectively. The 

results of this study also help for decision makers to design carefully and appropriate skidding 

trails to minimize damages to the habitats and soil physical and chemical properties.  
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