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  چکیده
حداقل  ، چراکه تحقیقات در زمینهدر این تحقیق به تعیین میزان اثرات بهره برداري بر پایداري جنگل پرداخته شده است      

چفرود شاندرمن  سريدر این تحقیق . جنگل استپایدار از بهره برداري در اصول مهم یکی از جنگل کردن صدمات وارده به 
در منطقه مورد مطالعه با استفاده از یک  بهره برداري .انجام شد که تحت مدیریت شرکت سهامی جنگل شفارود گیالن است،

مونه برداري تصادفی سیستماتیک از روش ندر جنگل خاك پایداري به منظور بررسی وضعیت . دستگاه اسکیدر انجام شد
تعداد تردد (بدین منظور نمونه برداري خاك در منطقه شاهد و در مسیرهاي چوبکشی با تیمارهاي متفاوت . استفاده شد

 بهره برداري جنگل میزان پایداري این اکوسیستمکه با نشان داد  آنالیز واریانس و مقایسه میانگین هانتایج . انجام شد) متفاوت
  . دت تحت تاثیر قرار می گیردبه ش

  
  خاك، بهره برداري جنگل ،پایداري :کلمات کلیدي

 
  مقدمه

برداري از  باشد ، زیرا در تمام مراحل فعالیت بهره برداري در پایداري محیط طبیعی جنگل بسیار تاثیرگذار می عملیات بهره
ري اصولی آن است که درختان سرپاي موجود در جنگل بردا بهره. ]1،2،4[شود آالت سنگین و نیمه سنگین استفاده می ماشین

ذکر این . ]12[برداري شوند اند با مهارت و حداقل صدمات به درختان سرپاي باقیمانده بهره که براي برداشت مشخص شده
، ]3[شتمانده را به همراه خواهد دا برداري از جنگل به هر روشی صورت گیرد آسیب به توده باقی نکته ضروري است که بهره
هاي منطقی در جهت کاهش میزان آسیب به درختان سرپا به افزایش پایداري جنگل کمک خواهد  ولی پرواضح است که تالش

آوري بار از پاي کنده تا دپوي کنار جاده و حمل مقطوعات از کنار  هاي قطع، جمع برداري از جنگل شامل فعالیت بهره .کرد
نامند که حاصل این مراحل  شود، این مجموعه را اصطالحا تولید مکانیکی هم می می  جاده تا محل مصرف و کارخانه را شامل

کند، و هدف آن استفاده بهینه از محصوالت  هاي جنگلداري را نتیجه بخشیده و محصوالت را روانه بازارهاي مصرف می فعالیت
ف اصلی م جنگل از جمله خاك جنگل از اهداحداقل نمودن خسارات وارده به اکوسیست.  حاصل از تولید بیولوژیک جنگل است

برداري چند منظوره از جنگل بیش از پیش مطرح شد، موضوع استمرار و یا  از زمانی که بهره. طرح هاي جنگلداري می باشد
بخصوص که این استفاده چند منظوره از جنگل الزاما در چارچوب طرح جنگلداري . پایداري جنگل به شکل گذشته عملی نبود

در . گرفت و بسیاري از آثار جنگل در سطح منطقه، ملی و یا فرا ملی مورد بحث قرار می ]5[شد مفهوم قدیم آن مطرح نمیبا 
این وضعیت جدید بطور مشخص ابتدا در . گرفت این صورت باید ابزار سنجش استمرار و یا پایداري، مورد تجدید نظر قرار می

در تعریف پایداري باید ذکر گردد که . عنوان مدیریت پایدار جنگل مطرح گردیددر گزارش کمسیون برانت لند با  1987سال 
است، اتالق ) به سمت بهتر یا بدتر شدن(پایداري به تداوم جریان خروجی در یک جهانی که در حال تغییر یافتن 

قطع نگردد، مطلوب است  که این جریان ، در بخش جنگل نیز یک جریان مداومی از کاالها و خدمات به طوري]،7،8[گردد می
  ، بر همین اساس بود که مفهوم جنگلداري پایدار که در دهه گذشته ]6[
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ها به منظور  رویه از جنگل هنوز در بسیاري از نقاط جهان برداشت بی. ]10[بسیار مورد توجه قرار گرفته است، مطرح شد 
پذیر نشده است، از  ها عمال امکان برداري از جنگل هرهو حذف چرخه ب ]9،11[هاي چوبی به سرعت ادامه دارد تولید فرآورده

ها را  هاي حیاتی منابع طبیعی، حفظ و احیا آن زیستی و توجه افکار عمومی به ارزش محیط  سوي دیگر رشد دیدگاه هاي 
اختار قطع و خارج کردن درختان جنگل بر تنوع زیستی، چرخه مواد غذایی، سالمتی و س. بیش از پیش ضروري ساخته است

برداري جنگل، که مرحله دوم نظام تولید جنگل یعنی تولید مکانیکی را به عهده  بهره. ]14،15[گذارد آینده توده تاثیر می
ترین مراحل تولید چوب  و یکی از حساس ]17[دهد برداري به خود اختصاص می ها را در واحد بهره دارد، بیشترین سهم هزینه

ش با توجه به نیاز فراوان به سرمایه و نیروي کار براي قطع، استحصال و حمل و نقل چوب، باید آید زیرا در این بخ شمار می به
 . طبیعی جنگل از جمله خاك وارد گردد  تا خسارت کمتر به محیط ]13[کلیه اقدامات بر پایه اصول علمی دقیق استوار باشد

  :توان چنین ذکر کرد این تحقیق را می فاهدا
  .  بهره برداري بر پایداري جنگلثر عملیات تعیین میزان ا -الف
  .  جنگل خاك بر بهره برداري برتاثیر بررسی  -ب
  

  هامواد و روش
کیلومتري شهر شـاندرمن از توابـع اسـتان     30حوزه آبخیز چفرود شاندرمن در  2در سري  217  منطقه مورد مطالعه در پارسل

 48˚ و 26  ́و طـول جغرافیـایی    37 ˚و 26  ́نطقه در عرض جغرافیاییجهت کلی منطقه شمالی و این م. واقع شده استگیالن 
. از نظر توپوگرافی منطقه اي است کوهستانی و شیب عمومی منطقه بـین صـفر تـا هشـتاد درصـد مـی باشـد       . واقع شده است

گـذاري بـه شـیوه     مورد مطالعه نشـانه   در پارسل. آمده است 1یاد شده در جدول   مشخصات توپوگرافی و جنگل شناسی پارسل
منطقـه   .متر می باشد 1200الی  900منطقه بین ) ارتفاع از سطح دریا(دامنه ارتفاعی . بود) گزینی گزینی و گروه تک(گزینشی 

مورد مطالعه متعلق به دوران دوم و دورة کرتاسه می باشد و سنگهاي آذرین بـه همـراه آثـار و بقایـاي گیـاهی بـه رنـگ تیـره         
دا شده و الیه هاي الیم استون و کنگلومرا با سنگهاي آهکی قهوه اي در عمق، الیه هاي زمین شناسی مخلوطی از توده هاي ج

  . .]2[ منطقه را تشکیل می دهد
  

  217 شناسی پارسل خالصه وضعیت توپوگرافی و جنگل: 1جدول 
  217  پارسل  مشخصه

  39  )هکتار(مساحت 
  1050  )متر(ارتفاع از سطح دریا 

  32  )درصد(متوسط شیب 
  شمالی  جهت عمومی

  برگ آمیخته پهن  تیپ فعلی جنگل
  265  )سیلو(موجودي در هکتار 

  
  روش مطالعه

در یک نمونه دستی . یک خاك جنگلی حاصلخیز مخلوطی از اجزاء معدنی، مواد گیاهی و جانوري، هوا، آب و مواد غذایی است
ي است که از آب و هوا فذمل مواد جامد می باشد، مابقی فضاي منابرداشت شده از این خاك، معموالً کمتر از نیمی از نمونه شا

آن کاهش می یابد فذزمانیکه خاك فشرده می شود، اجزاء فشرده شده آن به هم نزدیک شده و میزان فضاي منا. پر شده است
دازه گیري وزن کوبیدگی یک خاك بر اساس ان) میزان(درجه . خاك افزایش می یابدو بدین ترتیب دانسیته یا چگالی 
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. در دو منطقه به عنوان جامعه آماري انجام شدبرداري از خاك  نمونهدر این تحقیق . مخصوص خشک آن مشخص می شود
در . منطقه شاهد انتخاب شد و محل مسیرهاي چوبکشی مناطقی که در آن اثرات چوبکشی قابل مشاهده نبود که به عنوان 

تردد مورد بررسی قرار گرفته و  ربا 20بار تردد و بیشتر از  20بار تردد، زیر  10محل مسیرهاي چوبکشی مسیرهاي با زیر 
 120نمونه و در کل  30از هر منطقه . نمونه برداري با استفاده از سیلندرهاي فلزي انجام گرفت. نمونه برداري خاك انجام شد

به منظور تجزیه و تحلیل . متر انجام شد 15بصورت زیگزاگی در هر نمونه برداري از مسیرهاي چوبکشی . نمونه برداشت شد
حاصل از و سپس میانگین شد طرفه یک داده هاي مربوط به نمونه هاي خاك ابتدا اقدام به انجام آنالیز واریانس با طبقه بندي 

 . مقایسه شدند) اوتتعداد تردد متف(میانگین هاي حاصل از تیمارها با استفاده از آزمون دانت با  تیمار شاهد
  

  و بحث  نتایج
سـطح منطقـه بوسـیله     درصـد از کـل   8/2نشـان داد کـه    نیمه مکانیزه برداري شده به روش  گیري مساحت منطقه بهره اندازه

درصـد از کـل منطقـه  در اثـر      2/3در مجمـوع  . دپو پوشـیده شـده اسـت   محل هاي بوسیله درصد  4/0و  چوبکشیمسیرهاي 
  . خوردگی و درجاتی از کوبیدگی شدند دچار بهم انیزهمک خروج نیمهعملیات 

جهت مقایسۀ . میزان فشردگی خاك در اثر عملیات چوبکشی به روش نیمه مکانیزه مورد بررسی قرار گرفتاز طرف دیگر 
ودن داده مختلف، بعد از انجام آزمون نرمال ب) تعداد ترددها(تیمارهاي در  منطقۀ مورد مطالعه  میزان وزن مخصوص در پارسل

هاي پارامتري استفاده گردد و نیاز به انجام آنالیز واریانس و آزمون مقایسه  ها ، مشخص شد داده ها نرمال بوده، باید از آزمون
هاي حاصل از نمونه برداري از مناطق شاهد و مناطق  از آنجائی  که در این مطالعه مقایسه میانگین. ها می باشد میانگین

  .و دانت استفاده شد Fهاي  مدنظر بود لذا از آزمون) چوبکشیمسیرهاي (دستخورده 
داري بـر وزن مخصـوص    آنالیز واریانس اثر دفعات عبور بر روي وزن مخصوص نشان داد که دفعات عبور اسکیدر داراي اثر معنی

یزه از نظـر  نشان داد که چوبکشـی حمـل چـوب بـه روش نیمـه مکـان       دانتآزمون نتایج همچنین ). p>01/0(خاك می باشند 
همچنین نتایج آزمون دانکـن نشـان   داري روي وزن مخصوص خاك در مسیرها قبل و بعد از عبور اسکیدر دارد  آماري اثر معنی
بـار و تـا    20دارد در حالی که بین میزان تـردد تـا   اختالف معنی داري وجود بار میزان تردد اسکیدر  20و تا  10داد که بین تا 

  ). 2جدول(نی داري وجود ندارد بار اختالف آماري مع 30
  

  و شیب  تعداد تردد بر اساس وزن مخصوص ظاهرينتایج آنالیز واریانس میزان : 2جدول
حدود وزن 
 مخصوص

)95(%  

 اشتباه معیار
 

 انحراف معیار
 

میانگین وزن 
 مخصوص خاك

(gr/cm3) 

 مشخصات

68/1-32/1  17/0  92/0  36/1 a منطقه شاهد 
91/1-87/1  02/0  09/0  89 /1 b تا( مسیرهاي چوبکشی 

)بار 10  
01/2-89/1  03/0  14/0  95 /1 c مسیرهاي چوبکشی 

)بار 20 تا(  
01/2-93/1  02/0  12/0  97 /1 c مسیرهاي چوبکشی 

)بار 30 تا(  
).و دانکن آزمون دانت(میانگین هاي داراي حروف غیر مشترك داراي اختالف معنی داري هستند *   
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  کلی نتیجه گیري
وزن مخصـوص ظـاهري خـاك    عملیات چوبکشی برپایداري جنگل به شدت اثرگذار بوده و دهد که  نشان میدانت  آزموننتایج 

همچنین نتایج آزمون دانکن نشان داد که بـین تـا   . داري افزایش یافته است به طور معنی چوبکشی نیمه مکانیزهبعد از عملیات 
اك اختالف معنی داري وجود دارد در حالی که بین میزان تردد تـا  بار میزان تردد اسکیدر بر روي وزن مخصوص خ 20و تا  10
از آنجا که نیروي وارده به خاك سبب تغییر مکان ذرات خاك شده و بار اختالف آماري معنی داري وجود ندارد  30بار و تا  20

ذرات خاك شده که افزایش  شود که باعث نزدیک شدن و بهم پیوستن هاي برشی به دنبال آن ایجاد می اثرات کوبیدگی و تنش
نتـایج بررسـی افـزایش    . ]12،8،7 [دهد که با نتایج تحقیقات سایر محققـان همخـوانی دارد   وزن مخصوص به دنبال آن رخ می
در مقایسه بـا  نیمه مکانیزه نشان داد که میزان افزایش وزن مخصوص در این روش  چوبکشیوزن مخصوص خاك در مسیرهاي 

کـه  هاي محققـین دیگـر    نتایج این بررسی با یافته. دار است است و تفاوت آنها از نظر آماري معنی ربیشتبسیار  سنتیچوبکشی 
  ]5،915،16[داردنهمخوانی در زمینه چوبکشی سنتی مطالعه نموده اند 
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