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  66ات:صفح تعداد                  9/11/1396دفاع: تاریخ                 ي و منابع طبیعیکشاورز دانشکده

  :چکیده

مقطوعات جز ساختاري و . مازاد ماندیمبرداري مازاد مقطوعات حاصل از آن در جنگل باقی پس از عملیات بهره

بوده و نقش مهمی در چرخش مواد غذایی، ذخیره کربن در بلندمدت، هاي جنگلی عملکردي مهم از اکوسیستم

هایی از مازاد مقطوعات از نماید، لذا مطالعات در جهت برآورد مشخصهزادآوري درخت و حفظ تنوع زیستی ایفا می

مقطوعات حاصل از  هدف تعیین سه مشخصه حجم، وزن و تعداد مازاداهمیت زیادي برخوردار است. این پژوهش با 

برداري، شیب دامنه، فاصله از حاشیه از جاده، نوع گونه و جهت دامنه عملیات قطع با در نظر گرفتن عوامل شدت بهره

انجام  ناو اسالم در استان گیالن 3ي سري هاجنگلاز  318و  331، 321پارسل هاي  در راش ختهیجنگل آم کیدر 

اي در سه پارسل با شدت برداشت کم، دایره نمونهقطعهبرداري با انجام این پژوهش از روش نمونه منظوربهشد. 

 ي شیبیکالسهدر سه  جاماندهبهمتوسط و زیاد استفاده شد. در این بررسی میزان حجم، وزن و تعداد مازاد مقطوعات 

-ها و جهت)، گونه400و باالتر از  200- 400، 0-200اي (ي فاصلهدرصد)، سه کالسه 40و باالتر از  4-20، 20-0(

تصادفی مطالعه شد. همچنین در این بررسی اقدام به  کامالًهاي مختلف در قالب آزمایش فاکتوریل بر مبناي طرح 

اصله از برداري، شیب زمین و فبینی حضور مازاد مقطوعات با توجه به فاکتورهاي شدت بهرهسازي پیشتعیین و مدل

ي این بررسی هاي رگرسیون خطی چند متغیره و رگرسیون لجستیک گردید. نتیجهي جاده بر اساس روشحاشیه

��ي جاده حجم (برداري، شیب زمین و همچنین افزایش فاصله از حاشیهداد که با افزایش شدت بهره نشان =

٪65،Y = 0/582 + 0/151�� + 0/141�� + ��)، وزن (��0/377 = ٪56،Y = 0/486 +

0/126�� + 0/107�� + ) و  تعـــــداد مــــــازاد مقطــــــوعات                                             �0/307

)�� = ٪25،Y = 21/1 + 3/327�� + 3/969�� + یابد. از طرفی نتایج نشان داد ) افزایش می��5/523

توان حضور و یا عدم حضور مازاد مقطوعات را برداري، شیب دامنه و فاصله میبهرهکه با استفاده از فاکتورهاي شدت 

(�)�بینی کرد (پیش = 	
���

_(38/883��19/275��0/182��117/192)

�����
_(38/883��19/275��0/182��117/192)

توان چنین بیان نمود گیري کلی می). در نتیجه

 و زانیم يرو بر گریکدی کنار در يادیز عوامل کهکه میزان مازاد مقطوعات در سطح سه پارسل بسیار متفاوت بود 

 به توجه با و داریپا يجنگلدار به شدن ترکینزد يبرا نیبنابرا، دارد تأثیر جنگل در مقطوعات مازاد یپراکندگ ينحوه

 و بماند یباق متوازن صورتبه جنگل سرتاسر در مقطوعات مازاد زانیم است بهتر جنگل داریپا تیریمد اعمال تیاهم

  .گردد تیرعا جنگل در یستیز تنوع حفظ اصل تا شود يریجلوگ از جنگل مقطوعات مازاد خروج از بایستی

  

  ي اسالم گیالنهاجنگلي، سازمدلحجم، وزن، تعداد، : مازاد مقطوعات، هادواژهیکل
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 مقدمه -1-1

). 1394عبدالهی، محیطی و اقتصادي دارند. (ناجی میدانی و ها کارکردهاي مختلفی از جنبه هاي زیستجنگل

رسـید کـه در اثـر افـزایش جمعیـت،      میلیـون هکتـار مـی    18هاي ایران به چندان دور مساحت جنگلي نهدرگذشته

تـوجهی یافتـه   ي شهرها و اراضی کشاورزي و تأسیسات و صنایع و همچنین تخریب و تجـاوز، کـاهش قابـل   توسعه

برداري نوان تولید چوب و تأمین مصارف صنعتی قابل بهرهعها ارزش صنعتی ندارند. آنچه بهاست. تمامی این جنگل

هاي شمال درگذشته حدود پنج میلیون هکتار بوده است؛ امـا در  هاي شمال کشور است. مساحت جنگلاست، جنگل

ها شـده اسـت.   منظور مقاصد اقتصادي باعث کاهش این جنگلطی سالیان اخیر چراي مفرط دام و همچنین قطع به

 2/1مانده کـه از ایـن مقـدار فقـط     ها باقیمیلیون هکتار از این جنگل 8/1یل مدیریت غیراصولی حدود امروزه به دل

 هـاي فعالیـت  از یکـی  برداريبهره ).1386نام، شود (بیهاي مرغوب و تجاري محسوب میمیلیون هکتار جزء جنگل

 درنهایـت  و بـري تـاج  بـري،  بینـه  ،زنی سرشاخه شده، گذارينشانه درختان قطع شامل که است جنگل در مدیریتی

 اسـاس  ایـران،  شمال هايجنگل در). 1395 بدر، و اسالمی( است آالت چوب دپو محل به هابینه انتقال و چوبکشی

 از پـس  بنـابراین  ؛)1388 غالمـی،  جـور . 1387 ساریخانی،( است موتوري اره از استفاده برداريبهره عملیات در کار

 کوچـک  و درشـت  قطعـات  بـه  مقطوعات مازاد. ماندمی باقی زمین بر مقطوعات مازاد زیادي مقدار برداشت عملیات

 بـه  که جنگلی هاياکوسیستم اکثر در مقطوعات مازاد. گویندمی برداريبهره عملیات از بعد جنگل کف بر ماندهباقی

 چـوب  کـل  حجـم  از تـوجهی قابـل  حجـم . دارد وجود گیرند،می قرار برداريبهره مورد مختلف هايشدت و هاروش

 و 1986 ،3رمینگتـون  و 1995 ،2پوتـاك  و 2011 ،1اکـر ( دهـد مـی  تشکیل مقطوعات مازاد را هاجنگل از برداريبهره

 درصـد  17 کـه  دهـد می نشان گیالن استان در اسالم ناو جنگل در شدهانجام تحقیقات). 2003 همکاران، و 4تاکاشی

 مقطوعات مازاد به متعلق برداريبهره کل حجم از) 2014 اللهی، عین و توانکار( درصد 18 تا) 2013 بنیاد، و توانکار(
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 فعالیـت  و رطوبـت  ماننـد  عـواملی  تـأثیر  و زمـان  باگذشـت  بماننـد  بـاقی  جنگـل  در اگـر  مقطوعات مازاد است. این

 یـک  توانـد مـی  و اسـت  جنگـل  از مهـم  جز یک چوبی ضایعات. شوندمی چوبی ضایعات به تبدیل هامیکروارگانیسم

 براي مهمی زیستگاه و داده تشکیل را جنگل تودهزیست کل از) بیشتر اوقات گاهی و درصد 20 تا( توجهقابل قسمت

 غـذایی،  مـواد  چرخش در مهمی نقش عناصر این). 2002 همکاران، و 5وولدندراپ( باشد مهرگانبی و بومی حیوانات

 پایداري ،)1999 ،7پریسکات و الیهو( فسفر و نیتروژن يچرخه ،)2000 همکاران، و 6تینکر( بلندمدت در کربن ذخیره

 زیستی تنوع حفظ و جنگل در زادآوري استقرار ،)2004 همکاران، و 8دنسمور( رودها براي هاییکانال ایجاد و هاشیب

 تجدیـد  و توده پایداري ،)2004 همکاران، و 9کلر( خاك ساختمان زنده، موجودات زیستگاه جنگل، هاياکوسیستم در

 روندمی شمار به هانهال استقرار و رشد براي مناسبی بستر و دارند) 1999 ،10گریگال و دووال( هاجنگل طبیعی حیات

 ضـایعات  با بیولوژیکی مستقیم ارتباط حیاتشان که دارند وجود حیوانی و گیاهی گونه 5000 تقریباً). 1986 ،11اشتون(

 از جنگلـی  هـاي اکوسیستم در درشت چوبی ضایعات اهمیت). 2002، 12سایتو( دارند جنگلی هاياکوسیستم در چوبی

 رشـد  سـبب  بـه  ایجادشـده  تخریب و کمیاب منابع فزاینده و باال مصرف). 1990 ،13هانتر( است شدهشناخته 80 دهه

 بشـریت  درنهایـت  و ملل جوامع، براي قبولی غیرقابل خطرات مختلف، کشورهاي در توسعه ناعادالنه رشد و جمعیت

 توانـد می باشد، اجتماعی و زیستی محیط تأثیرات به توجه بدون اقتصادي رشد اگر که است واضح. است کرده ایجاد

 بحث به توجه با بنابراین گردد؛ هانابرابري بروز و زیستی تنوع کاهش وهوا،آب تغییرات مثل نامطلوبی نتایج به منجر

 مـازاد  اکولـوژیکی  اهمیت به توجه با همچنین و است شدهمطرح کشورها اکثر در امروزه که هاجنگل پایدار مدیریت

 کیـوان ( گـردد  حفظ جنگل در زیستی تنوع تا بماند باقی جنگل در مقطوعات مازاد این از میزانی بایستی مقطوعات،

  ).1394 شاهعلیزاده، و بهجو
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 وجود که است شدهثابت امروزه جنگل، در زیستی محیط نامالیمات از رفتبرون جهت در راهکار یک عنوانبه

 نمایـد مـی  تضـمین  را جنگـل  بقاي مقدمات و بخشیده بهبود را جنگل اکولوژیکی عملکرد جنگل در چوبی ضایعات

 1970 دهه در جنگل از مقطوعات مازاد بردن بین از محیطیزیست پیامدهاي مورد در نگرانی). 2008 ، چن و بریان(

 و وتمـن . 1972 ، ایکـا  و بویـل ( بود معمول عمل یک یکسره قطع که زمانی آمد، وجود به جهانی سطح در 1980 و

 منابع کمبود و چوبی نیاز افزایش دلیل به ایران در امروزه اینکه به توجه با). 1981 همکاران، و  فریدمن. 1972 ، وبر

 هـاي بـرداري بهـره  بـه  توجـه  بـا  و) 1386 همکـاران،  و بهجو کیوان( شوندمی خارج جنگل از مقطوعات این چوب،

 هـاي اکوسیسـتم  اکولـوژیکی  پایـداري  جهـت  در حرکـت  به نیاز و اخیر هايسال در ریزيبرنامه بدون و غیراصولی

 آوردن دسـت  بـه  شمال جنگلی هايعرصه سطح در اکولوژي صحیح ریزيبرنامه لزوم همچنین ایران شمال جنگلی

 در توانـد مـی  شـمال  هـاي جنگـل  اکوسیسـتم  بـر  آن اثرگـذاري  میـزان  و مقطوعات مازاد يدرزمینه بیشتر شناخت

 و بهجـو  کیـوان ( باشـد  تأثیرگـذار  برداريبهره عملیات هايبرنامه خصوصبه هاجنگل این آینده مدیریتی هايبرنامه

  ).1392اشرافی، صادقی

  ضرورت و اهمیت پژوهش -1-1-1

هـاي اثرگـذار نقـش    عنوان یکی از شـاخص هستند، بهمازاد مقطوعات که خود جزئی از ضایعات چوبی درشت 

دهنـده زیسـتگاه   عنـوان ارائـه  که در آینده بهطوريحیاتی در حفظ تنوع زیستی و تسهیل فرایندهاي زیستی دارند، به

کننده کربن و دیگر عناصر غذایی براي مـدت طـوالنی در اکوسیسـتم جنگـل     براي بسیاري از موجودات زنده، تأمین

ریـزي  هاي تأثیرگذار بـر برنامـه  . مازاد مقطوعات و میزان اثرگذاري آن بر اکوسیستم جنگل یکی از مؤلفهخواهند بود

برداري، نوع گونه و فاصله هاي مدیریت جنگل است. به نظر عواملی مانند شیب، جهت، شدت بهرهبلندمدت در شیوه

  دار داشته باشند.طوعات در جنگل تأثیر معنیتوانند بر میزان حجم، وزن و تعداد مازاد مقي جاده میاز حاشیه

 هـاي چون مـدل  ابزاري از تصمیم اتخاذ و مدیریت و بینیدر پیش هاستسال جنگلی منابع محققان و مدیران

 هـاي معمـول  روش مـوارد از  از بسـیاري  ). در1999، 14(پنـگ و ون  گیرندبهره می ریاضی هايمدل و آماري تجربی

کننده ذهـن بشـر   ها ابزارهایی مفیدند که تکمیلمدل .شودیمجنگلی استفاده  منابع مدیریت مسائل حل براي آماري

 روش رگرسـیون  آنـالیز  ).1395زاده و همکاران، ترند (میرزاییآگاهانه تصمیمات مسائل و گرفتن وتحلیلبراي تجزیه
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هـاي  بنـابراین اسـتفاده از مـدل    ؛شودمیبینی در بسیاري از علوم استفاده برآورد و پیش براي امروزه که است رایجی

پذیر خواهد بود. هایی از مازاد مقطوعات قطعاً یکی از راهکارهاي علمی امکانبینی مشخصهمنظور پیشرگرسیونی به

ي پـراکنش مـازاد مقطوعـات از روش رگرسـیون     سـاز مـدل ). بدین منظور در این مطالعه براي 1396(کیوان بهجو، 

توان تصمیمات مـدیریتی مناسـبی را بـراي مـازاد     ا استفاده از نتایج حاصل از این مطالعه میلجستیک استفاده شد. ب

 مقطوعات و حفظ تنوع زیستی در جنگل ارائه داد.

  هاي پژوهشپرسش -1-1-2

  پذیر است؟هاي رگرسیونی امکانهایی از مازاد مقطوعات با استفاده از مدلمشخصه بینیآیا پیش .1

بـر میـزان مـازاد     جهـت  برداري، شیب دامنه، فاصله از حاشیه، جـاده نـوع گونـه و   شدت بهرهآیا عواملی مانند  .2

 مقطوعات تأثیرگذارند؟

 هاي پژوهشفرضیه -1-1-3

 دهد.بینی میزان مازاد مقطوعات را با دقت الزم به ما میهاي رگرسیونی امکان پیشمدل .1

شیه، جاده، نوع گونه و جهت دامنـه بـر میـزان مـازاد     برداري، شیب دامنه، فاصله از حاعواملی مانند شدت بهره .2

  مقطوعات تأثیرگذارند.

  اهداف پژوهش -1-1-4

از مقایسـات آمـاري،    هایی از مـازاد مقطوعـات بـا اسـتفاده    بینی مشخصههدف کلی این تحقیق، تعیین و پیش

  شده است.هاي رگرسیون خطی چند متغیره و لجستیک در یک جنگل مدیریتروش

  کلیات -1-2

  15برداريبهره -1-2-1

 چوب تحویل تا درخت قطع از هافعالیت شامل تمام و است جنگل مدیریت در ضروري فعالیت یک برداريبهره

 مقابـل،  در سـاخت.  خواهـد  را محقق شدهبینیپیش سود شود، اجرا و ریزيبرنامه درستیبه اگر که است کارخانه به
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 چوب، زیاد همچنین افت زیستی، محیط هايآسیب به منجر و بود خواهد پرهزینهها برنامه ضعیف اجراي و طراحی

 ).2007و همکاران،  16شود (سیزنسمی نیروي کار به صدمه و موجود منابع از محدود استفاده

  17مازاد مقطوعات -1-2-2

ایـن مـازاد    کـه  ماننـد ها، مازاد مقطوعاتی در عرصـه جنگـل بـاقی مـی    بینهپس از عملیات قطع و خروج گرده

). از طرفی این مازاد مقطوعات اگـر  2000، 18مارشال و دیویس( گرددمقطوعات یک جزء مهم در جنگل محسوب می

تـوان  کنند و اگر از جنگل خارج گردند میدر جنگل باقی بمانند زیستگاه را براي موجودات زنده در جنگل فراهم می

طـورکلی شـامل کـاتین و هیـزم     ). مازاد مقطوعات بـه 2002ویس، ها در صنایع چوب استفاده کرد (مارشال، دیاز آن

  شوند.می

  

  برداري: مازاد مقطوعات پس از بهره1-1شکل 

  

  19کاتین - 1-2-2-1

متر است  1ها حدود سانتیمتر و طول آن 30-15ها بین شود که قطر آنهاي گردي گفته میاصطالحاً به چوب

-ندارند. عمده مصارف این نوع فراورده در جعبه سازي، قرقـره کابـل، پالـت   و قابلیت تبدیل به چوب آالت الواري را 

  آالت، کاغذسازي و سایر مصارف مشابه است.هاي ساختمانی، انواع تختهسازي، چوبسازي، پارکت
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  20هیزم - 1-2-2-2

ت برداري جنگـل بـه دسـ   ي که از مراحل مختلف بهرهاشدهبرداشتعبارت است از قطعات و مازاد محصوالت 

تواننـد در  آیند که فاقد هرگونه اشکال هندسی خاص بوده و در مصارف سنتی و تبدیل به زغال کاربرد دارند، مـی می

تکنیکی در بعضی صنایع تبدیلی همانند صنایع کاغذسازي، فیبر و تولیـد خـرده چـوب و     –هاي فنیانطباق با ویژگی

هایی نظیر صاف بودن، پوسیدگی اغذسازي باید داراي ویژگیترین هیزم براي کغیره مورداستفاده قرار گیرند. مناسب

  ).1394سانتیمتر و طول بیش از یک متر باشد (کیوان بهجو و شاهعلیزاده،  1نداشتن، قطر بیش از 

  21ضایعات چوبی -1-2-3

برداري و ها و ... در جنگل براثر عوامل انسانی نظیر بهرهدارها، کندهضایعات چوبی نظیر مازاد مقطوعات، خشکه

ضایعات چـوبی   شوند. این ضایعات چوبی شاملعوامل طبیعی مانند طوفان، سیل، زلزله و ... در کف جنگل ظاهر می

متر است که یـک جـزء   سانتی 5/7با ضخامت پایین  23متر و ضایعات چوبی ریزسانتی 5/7با ضخامت باالي  22درشت

بیشترین سهم از ضـایعات چـوبی شـامل ضـایعات چـوبی      ها است. ساختاري و عملکرد اساسی بسیاري از اکوسیستم

کـه ضـایعات چـوبی ریـز عمومـاً      هاي بزرگ است، درحالیها و شاخهها، ریشهکه شامل کنده استدرشت در جنگل 

  ).2007و همکاران،  24هاي کوچک است (لیپانشامل شاخه

  25رگرسیون -1-2-4

 این در. است علّی هايپژوهش یطورکلبه و متغیرها بین رابطه بررسی جهت آماري روشی رگرسیونی، تحلیل 

و  26دارد (چـاترجی  مختلفـی  انـواع  شود کهمی داده نشان وابسته متغیر با مستقل متغیرهاي یا متغیر بین رابطه روش

  .)2006هادي، 

                                                             
20 Fuel wood 

21 Woody Debris (WD) 

22 Coarse Woody Debris (CWD) 

23 Fine Woody Debris (FWD) 

24 Lipan 

25 Regression 

26 Chatterjee 
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  27خطی رگرسیون - 1-2-4-1

-پـیش  مسـتقل  متغیرهاي طریق از وابسته متغیر تغییرهاي که آوردمی فراهم را امکان این رگرسیون، تحلیل 

  ).1385 کالنتري،( گردد تعیین وابسته متغیر تبیین در مستقل متغیرهاي از یک هر سهم و شود بینی

  28متغیره چند رگرسیون - 1-2-4-2

 بـا  محیطـی،  علوم نکهیباا توجه با. دارند قرار متغیر یک از بیش ریتأث تحت اغلب طبیعی هايپدیده از بسیاري 

 بـا  هـا داده تجزیـه  در. اسـت  برخوردار زیادي اهمیت از چندگانه رگرسیون بنابراین دارند، سروکار مختلفی هايپدیده

 مستقل متغیرهاي بین که است این شرایط این از یکی. است شده رعایت آماري تحلیل شرایط متغیره چند رگرسیون

  )1394 همکاران، و (فغفوري. باشد نداشته وجود چندگانه خطی هم

  29لجستیک رگرسیون - 1-2-4-3

 .)1390 کـامرانراد،  و بشـیري  مهـدي ( اسـت  شـده يبنـد طبقـه  هايداده تحلیل براي کاربردي هايتکنیک از یکی

 بـاینري  پاسخ متغیر مابین متقابل روابط توصیف در که است چندگانه رگرسیون از شکلی باینري لجستیک رگرسیون

 نسبت برآورد در لجستیک رگرسیون ضرایب. رودمی بکار مستقل متغیر چندین و) حضور عدم( صفر یا ،)حضور( یک

 یـک  تا صفر مقادیر از هاییدامنه آمدهدستبه لجستیک مدل. شوندمی استفاده مستقل متغیرهاي از یک هر احتمال

  .)2008 همکاران، و 30هیدالگو( دهدمی نشان را رویداد وقوع احتمال اعداد، از دامنه این و دهدمی ارائه را

  

                                                             
27 Linear regression 

28 Multivariate regression 

29 Logistic regression 

30 Hidalgo 
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  مقدمه -2-1

 بـراي  ي عرصـه سـاز فـراهم  چـوب،  برداشت براي که است اجرایی و فنی مراحل شامل جنگل از يبرداربهره

ـ  صـورت  و مکـانی  زمـانی  لحاظ به وسیعی محدوده در جنگل اکوسیستم بهبود و ثبات برقراري و زادآوري  ردیـ گیم

، مازاد مقطوعات از ماندیم). پس از عملیات قطع مازاد مقطوعات حاصل از آن در کف جنگل باقی 2004، 31(هینیمان

(کیـوان بهجـو و    شـود یمـ محسـوب   بـرگ پهـن ي هـا جنگـل ي هـا سـتم یاکوسعناصر مهم ساختاري و عملکردي 

مقطوعات از جنگل  نیو کمبود منابع چوب ا یچوب ازین شیافزا لیبه دل رانیا کشور امروزه در). 1389، زادهلیاسماع

 یسـت یاسـت با  شـده مطـرح ها که امروزه در اکثر کشورها جنگل داریپا تیریمد با توجه به بحث یول گردندیخارج م

ایـن   نیبنابرا ؛)2003، 32(لین در جنگل حفظ گردد یستیتا تنوع ز بماندی مازاد مقطوعات در جنگل باق نیاز ا یزانیم

 مـرور بهتعیین میزان مازاد مقطوعات در راستاي حفظ تنوع زیستی در جنگل انجام شد. در این بخش  باهدفمطالعه 

  .میپردازیمبا این پژوهش در داخل کشور و خارج کشور در دو بخش مجزا  گرفتهانجامي مرتبط و مشابه هاپژوهش

  رانیدر ا شدهانجام قاتیتحق -2-2 

طـرح   نیپرداخت. ا يبردارو افت چوب در مراحل مختلف بهره عاتیضا نییبه تع يا) در مطالعه1376( يعماد

در قالـب   یچوب يهااز فراورده کیبوال انجام شد. حجم هر  ياصله درخت در طرح جنگلدار 100 یبا انتخاب تصادف

چـوب در   یو افـت کمـ   عاتیشد. آنگـاه ضـا   معلوم يطردر دو کالسه ق متریسانت 20از  شتریبا قطر ب ییهانهیبگرده

چوب در هنگـام   عاتیضا ینشان داد که مقدار کم جیقرار گرفت. نتا یموردبررس يبرداربهره اتیمراحل مختلف عمل

درصـد بـوده    21 درصد و در محل دپو در حـدود  4/73ها در حدود درصد و در هنگام خروج تنه 8/14قطع در حدود 

  است.

                                                             
31 Heinimann 

32 Lin 
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از  ییمنظور بـرآورد پارامترهـا  نمونه بهاز روش خط استفاده مورد) به مطالعه در 1386بهجو و همکاران ( وانیک

ـ مازاد مقطوعات عمل یو وزن یاقدام به برآورد حجم قیتحق نیمازاد مقطوعات در جنگل پرداختند. در ا قطـع بـا    اتی

 يبـردار آمده نشان داد کـه روش نمونـه  دستبه جیچفرود شاندرمن شد. نتا زینمونه در حوزه آبخاستفاده از روش خط

  است. رانیشمال ا يهاوعات در جنگلطمق مازادبرآورد  يروش برا نیبر اساس فرمول هوبر بهتر یخط

 در زیستی تنوع حفظ راستاي در درشت چوبی ضایعات میزان بر مؤثر عواملي مطالعه) به 1389کیوان بهجو (

 راش، يهـا گونـه  از جامانـده بـه  مقطوعـات  مازاد زانیم یبررس نیا درچفرود شاندرمن پرداخت.  2ي سري هاجنگل

 شیآزمـا  قالب در پارسل سه در درصد 30-45 و درصد 15-30 درصد، 0-15 یبیش يکالسه سه در توسکا و ممرز

 هـر  در و گونـه  هـر  از درخـت  30 تعـداد  منظور نیبد. شد مطالعه یتصادف کامل يهابلوك طرح يمبنا بر لیفاکتور

 نشـان  یبررس جهینت. شد انتخاب یبررس منظوربه درخت 270 کل در و درخت 90 پارسل هر در یعنی یبیش کالسه

 مقطوعات مازاد زانیم بر درصد 1 داریمعن سطح در گونه نوع عامل و درصد 5 داریمعن سطح در بیش عامل که داد

  .است مؤثر جنگل عرصه در يبرداربهره اتیعمل از جاماندهبه

حفـظ تنـوع    يمـازاد مقطوعـات در راسـتا    زانیـ م ياسهیمقا ی) به بررس1392( یاشراف یبهجو و صادق وانیک

 يهـا جامانـده از گونـه  مازاد مقطوعات بـه  زانیم یبررس نیپرداختند. در ا چفرود شاندرمن 2سري  در جنگل یستیز

قالـب   دردرصـد در سـه پارسـل     30از  شتریدرصد و ب 30 - 15درصد،  15 -0 یبشی يراش و ممرز در سه کالسه

و  بینشان داد که عوامـل شـ   یبررس جهیمطالعه شد. نت یکامالً تصادف يهاطرح بلوك يبر مبنا لیفاکتور یشیآزما

  در عرصه جنگل مؤثر است. يبرداربهره اتیجامانده از عملمازاد مقطوعات به زانینوع گونه بر م

 منظـور بـه شیب زمین، قطر درخت و گونه بر ارتفاع و حجم کنـده   ریتأث) به بررسی 1393توانکار و عین الهی (

ي شـیبی  کالسـه اصله درخت را در سه  68ناو اسالم پرداختند. بدین منظور تعداد  2ي سري هاجنگلي از برداربهره

 ± 75/0ي و محاسبه کردند. نتایج نشان داد که ریگهاندازي و ارتفاع و حجم درختان را گذارنشانهتصادفی  صورتبه

و هر سه عامل شیب، گونـه و   ماندیمکنده در جنگل باقی  صورتبهي شده گذارنشانهدرصد از حجم درختان  34/4

  ي دارد.داریمعن ریتأثقطر درختان بر ارتفاع کنده 

 یخط يبرداربا استفاده از نمونه لیاردب يدرشت در جنگل فندقلو یچوب عاتی) به برآورد ضا1396بهجو ( وانیک

روش  نیاحتمـاالت بهتـر   ينمونـه بـر اسـاس تئـور    نمودند که روش خـط  يریگجهینت شانیپرداخت. ا يسازو مدل
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درشـت بـا توجـه بـه دو      یچوب عاتیضا کنشپرا يالگو يسازو مدل نییاقدام به تع گریاست. از طرف د يریگاندازه

  .دیگرد رهیچند متغ یخط ونیو فاصله از محل تفرج بر اساس روش رگرس نیزم بیفاکتور ش

  رانیدر خارج از ا شدهانجام قاتیتحق -2-3

درشت در جنگـل اسـتفاده کردنـد. در     یچوب عاتیبرآورد ضا ينمونه برا) از روش خط2000( سیویو د مارشال

کـه   ياهیقطعه (زاو یافق هیقطر، طول و زاو ،یها در جنگل به روش تصادفنمونهکردن خط ادهیپس از پ یبررس نیا

حجم، تعداد و سـطح تحـت    يمشخصه پارامترها سه نیشد. با استفاده از ا يریگ) اندازهسازدیم یقطعه با سطح افق

  .دیدر هکتار برآورد گرد عاتیپوشش ضا

 هـا سهیمقا نی. اقراردادند سهیدرشت را مورد مقا عاتیمختلف برآورد ضا يها) روش2001( و همکاران 33استال

 يبـردار نمونـه  ،ينـوار  ينمونه، آماربردارقطعه يهاروش ساتیمقا نیانجام شد. در ا یدقت و سادگ ،ییازلحاظ کارآ

 نینشان داد که بهتر یبررس نیا جهیشدند. نت سهیرالسکوپ باهم مقا با يبردارو نمونه ياخوشه يبردارنمونه ،یخط

  است. یخط يبرداردرشت، روش نمونه یچوب عاتیبرآورد ضا يروش برا

ها حجم پرداختند. آن آمازون يهاجنگل بخشی از درشت در یچوب عاتیضا ی) به بررس2004(و همکاران  کلر

شده بعد از برداشت در سـال اول در شـرق آمـازون     يبردارو بهره بکردرشت را در دو منطقه  یچوب عاتیو تراکم ضا

 یسـنت  يبـردار با بهـره  يهاو جنگل بکر يهادرشت در جنگل یچوب عاتینشان داد که ضا جیکردند. نتا يریگاندازه

  است. نینو يوهیبه ش شدهتیریمد يهااز جنگل شتریب ابربر 7/2

 يهادرشت در جنگل یچوب عاتیضامیزان تنوع  يبر رو بینوع جنگل و تخر ری) به مطالعه تأث2005( 34دبلجک

 شـده تیریاز هـر دو جنگـل بکـر و مـد     رشـدي  سن يدرشت در چهار دوره یچوب عاتیضا میزانپرداخت.  یاسلوون

 يهـا تکه نیترآمد. بزرگدستدو جنگل به نیا ی درشت درچوب عاتیضا زانیم نیب يداریتفاوت معن و شد سهیمقا

 عاتیضا شدهتیریدر جنگل مد کهی، درحالشد دایپبر هکتار  مترمکعب 179,3 با درشت در جنگل بکر یچوب عاتیضا

درشـت   یچـوب  عاتیضـا  يبکـر، دارا  جنگلنمود که  يریگجهینت شانیبر هکتار وجود دارد. ا مکعبمتر 67با  یچوب

  است. شدهتیریمد يهانسبت به جنگل يتربیش

                                                             
33 Stahl 

34 Debeljak 
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 ریدرشـت تـأث   یچـوب  عاتیضـا  یکیو مکـان  یکـ یزیف يهـا یژگـ ی) گزارش کردند و2009( و همکاران 35الرمن

وجـود   بیپرش يهاجنگل دارد. در دامنه ستمیکوچک در اکوس يخاك جنگل و نهرها ژئومورفولوژي در یتوجهقابل

در  یعنـوان مـانع  و بـه  شـود یم یخاك و رواناب سطح شیو کند شدن فرسا يریدرشت باعث جلوگ یچوب عاتیضا

  .کندیبرابر سقوط بهمن و سنگ عمل م

 تـدا  درشت در مـزارع کـاج   یچوب عاتیضا یدگیپوسمیزان و  حجم يساز) به مدل2009و همکاران ( 36رادتکه

ـ پژوهش مطالعات م نیبود. در ا هايسازاستفاده در مدل ياز معادالت برا يکسریها ارائه پرداختند و هدف آن  یدانی

ي درختی بر توجه به حجم و تراکم ضـایعات  هاگونهگیاهان و عملکرد ساله از اثرات تنک کردن بر رشد  21 يدوره

یی از ضـایعات چـوبی درشـت همـراه بـا اطالعـاتی از       هـا مشخصهشد.  یبررسبی درشت در جنوب ایالت متحده چو

ـ  بـه  منجر جینتاي شد. ریگاندازهی معادالت نیبشیپو مازاد مقطوعات براي  دارهاخشکه ي بـراي  امعادلـه بینـی  شیپ

  ضایعات چوبی درشت شد. یی ازهایژگیو

ـ   کهن يهادرشت در جنگل یچوب عاتیضا يموجود زانی) به مطالعه م2010( 37ساتو ژاپـن   یسـال جنـوب غرب

 نی. همچنـ کندیم ریتغ زیدرشت ن یچوب عاتیضا زانیم یتوپوگراف طیشرا رییکه با تغ دیرس جهینت نیپرداخت. او به ا

تـاج   يدارا يهااز محل شتریبرابر ب 3تا  2قطع  يهادرشت در محل گپ یچوب عاتیضا زانینمود که م يریگجهینت

  پوشش است.

بـر   هـا کنـده ي، پردازش و خـروج مـازاد مقطوعـات و    برداربهرهآنی  ریتأث) به مطالعه 2010( 38رابینوویچ و وانها

حجم  برداشت کردند. نمونهقطعه 10تعداد  هاآنآي نروژ پرداختند. آل پیسهي بورههاجنگلضایعات چوبی درشت در 

ي، بعـد از پـردازش و   بـردار بهـره  شـد: قبـل و بعـد از    يریگها سه بار اندازهنمونه يبر رو ضایعات چوبی درشتکل 

میزان ضـایعات چـوبی درشـت را افـزایش     ها و برداشت کنده يبرداربهره. مازاد مقطوعات حاصل از هاکندهبرداشت 

  میزان ضایعات چوبی درشت ندارد. شیبرافزای توجهقابل ریتأث هاکنده. پردازش دهندیم

                                                             
35 Laarman 

36 Radtke 

37 Sato 

38 Rabinowitsch & Vanha 



 

١۴ 

 40مـین  سـنترال  يمنطقـه  در برداشت از پس را مقطوعات مازاد هايویژگی و حجم) 2010( همکاران و 39جولیا

 سـایت  12 در را مقطوعـات  مـازاد  هـاي ویژگـی  و حجـم  خطـی،  بـرداري نمونـه  از اسـتفاده  بـا  هاآن. کردند مطالعه

. بودند شده برداشت مکانیکی يهاستمیس از استفاده با هاتیسا تمام. کردند يریگاندازه مین سنترال در شدهبرداشت

  ي بود.برداربهره کل حجم از درصد 47 با برابر هاتیسا يهمه در مقطوعات مازاد حجم میانگین نتایج طبق

ي و پردازش مازاد مقطوعات در جنوب شـرقی میشـیگان   برداربهره) به مطالعه نحوه 2011و همکاران ( 41نزوکو

 طـور بـه کـرد کـه   ي را مورد بررسی قرار دادند و نتایج بیان مـی برداربهرهکارخانه  180محل فعالیت  هاآنپرداختند. 

  .دهدیمي را مازاد مقطوعات تشکیل برداربهرهدرصد از حجم کل  30متوسط 

ـ  در در توده صنوبر  يبرداربهرهمازاد مقطوعات از  زانی) به گزارش م2011و همکاران ( 42پلتوال د. نـروژ پرداختن

ـ با بـرآورد ذخ  زیتوده حاصلخ کیوزن خشک مازاد مقطوعات در  زانیم سهیها به مقاآن شـده در  تولیـد  ومسیبـا  رهی

ـ کردند. با توجـه بـه ا   سهیمقا گریکدیرا با  یمختلف يبرداربهره يهاها مدلسطح توده پرداختند. آن ـ  کـه نی  نیدر ب

در بهار و تابستان انجام شـود سـرانجام حـداقل     يبرداربهرههرحال اگر تنوع وجود داشت، به يبرداربهره يهابخش

  .ماندیم یاز مازاد مقطوعات باق سومکی

پرداختند.  یاز مازاد مقطوعات در جنگل صنوبر و راش رومان ییهامدل ینیبشی) به پ2013و همکاران ( 43دریابو

ـ و در مق ردیـ گیمردم مورد مصرف قرار مـ  يعنوان سوخت برامازاد مقطوعات به شتریطور عمده ببه یدر رومان  اسی

وزن خشـک دو گونـه پرداختنـد.     يریگها به اندازهمطالعه آن نی. در اشودیمصرف م يمقاصد اقتصاد يتر برابزرگ

-تر و سازمانکیستماتیس يآوراست. جمع شتریمحاسبات ثابت کرد که مقدار بالقوه مازاد مقطوعات در توده صنوبر ب

ـ تجد يهـا يسهم انرژ شیافزا ازیبه ن عیپاسخ سر يخوب برا شنهادیپ کی تواندیاد مقطوعات ماز ماز افتهی  ریپـذ  دی

 باشد.

                                                             
39 Julia 

40 Central Maine 

41 Nzokou 

42 Peltola 

43 Bouriaud 
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کـاج از شـمال    سـتم یدرشت را در چهـار اکوس  یچوب عاتیضا يهایژگی) مقدار و و3201و همکاران ( 44هرورو

 ت،یریمد خیمحیطی و تارزیست طیها، شراگونه. باوجود تفاوت در قراردادند یموردبررس کایو امر هیروس ا،یاسپان یغرب

 نیشـتر یبودنـد و تـوده بـالغ ب    یدگیاز پوس وسطدرجه مت کیدرشت در  یچوب عاتیحجم ضا ستمیدر هر چهار اکوس

ـ و بعد توده جـوان. تفـاوت در م   سالانیم يدرشت را داشت بعدازآن توده یچوب عاتیم ضاحج زانیم  عاتیضـا  زانی

اسـت.   شـده مـنعکس  یتیریمـد  يهـا وهیو ش هایآشفتگ خی، در تارموردمطالعهمناطق  انیمدر  عیدرشت و توز یچوب

 گـذارد یمختلف اثر م يهاستمیدرشت در اکوس یچوب عاتیضا عیچگونه عوامل مختلف بر مقدار و توز نکهیا سهیمقا

  باشد. دیمف داریجنگل پا تیریمد يهادستورالعمل یستیز طیتوسعه مح يبرا تواندیم

مـازاد مقطوعـات در    ریتأث میزانکانادا  مناطق مختلفدر  یشی) در چهار مزرعه آزما2014و همکاران ( 45دکاریپ

در  يو مواد مغذ یاهیخاك، رقابت پوشش گ یدرجه حرارت خاك، رطوبت حجمدر شرایطی که کوچک ( يهاطیمح

جوانه تا فصل سوم رشد را  شدسال بعد از کاشت و ر کی یدسترس است) از درختان صنوبر دورگه کاشته شده را ط

مازاد مقطوعات در سـه سـطح از سـه گونـه کاشـته شـده        میزاناز چهار  لیو از طرح فاکتور قراردادند یابیمورد ارز

و نوسـانات در   یصـورت خطـ  را به یاهیرقابت پوشش گ ،تیاز چهار سا تیاستفاده کردند. مازاد مقطوعات در دو سا

مـازاد مقطوعـات    تیریمطالعه نشان داد که مد نیکاهش داد. ا یموردبررس يهاتیخاك را در تمام سا درجه حرارت

  دارد. یبستگ شگاهیرو تیکاشت نهال باشد و به وضع تیوضع يکاردست يبرا يابزار تواندیم
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  فصل سوم:

مواد و روش پژوهش
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  مشخصات منطقه موردمطالعه و موقعیت جغرافیایی آن -3-1

ناو در محدوده حـوزه اداره منـابع    7ناو مربوط به حوزه  3 يسري هاجنگلي محدودهدر  موردمطالعهرویشگاه 

ـ ا اسـت.  النیاسـتان گـ   یعیشهرستان تالش تحت نظر اداره کل منابع طب يزداریو آبخ یعیطب در حـدود   يسـر  نی

-سطح کـل جنگـل  است.  شدهواقعمتر  1200 يسطح سر تیبا ارتفاع اکثر ایمتر از سطح در 2150تا  450 یارتفاع

     تـا  48° 48′ 44 ″ییایـ طول جغراف نیباین سري  .باشدهکتار می 3770ها،یابیآخرین مساحت اساس برهاي سري 

  ).1387، نامیب. (است شدهواقع شمالی 37° 36′ 28″تا 37° 41′ 22″جغرافیایی عرض شرقی و °48 ′40 ″22

 

 منطقه نقشه: 1-3 شکل

 

  جنگل برداريبهرهو  خچهیتار -3-2

و  مترمکعـب  هـزار پنجـاه برش سـاالنه   تیاسالم با ظرف يبرچوباز کارخانه  يبرداربهرهبا آغاز  1342سال  در

ـ ا يهـا ناو، جنگل يدر طرح جنگلدار دنظریتجد ضمن ،آهنراهشرکت  ازیموردنتراورس  نیتأم يبرا  زیـ منطقـه ن  نی
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آن در نظر گرفته شد. بـر اسـاس    يبرا یاصالح يهاو برش دیطرح مذکور گرد مهیضم ژن هیتحت نام منطقه کارت

ناو اسالم در چند مرحله و بدون  يهااز جنگل يبرداربهره درگذشتهاول،  دنظریتجدسوابق و مدارك موجود در طرح 

 ،يدیخورشـ  1346بود. در سـال   افتهیادامه  یپناه يهاوهیش به يدیخورش 1344در آنجا آغاز و تا سال  يزیربرنامه

 قهیطر نی. ادی) آغاز گردبلو هی(کارت یآب هیناو تحت عنوان ناح زیحوزه آبخ يهااز جنگل یاز قسمت يبرداربهره وهیش

اقدام  يدیخورش 1362ساله، در سال  16دوره  کیو پس از گذشت  افتیادامه  يدیخورش 1361تا سال  يبرداربهره

مساحت مـورد عمـل همـان سـطح اول انتخـاب و طـول        دنظر،یتجد. در طرح دیگرد دنظریتجدطرح  نیاول هیبه ته

و  دیرس انیبه پا يدیخورش 1376شده در سال  برده نامساله  15که چرخش  دیگرد نییسال تع 15آن  يچرخش برا

ـ تجدطـرح   نی. در آخردیدوم گرد دنظریتجدطرح  هی، اقدام به ته1377در سال  و  هـا ی، پـس از انجـام بررسـ   دنظری

 یشناسـ جنگـل  وهشـی  و ناهمسال زاددانه يگذشته، روش جنگلدار يبرداربهرهدر طول دوره  تهمطالعات صورت گرف

 منظوربهو  انییتوسط روستا رمجازغی صورتبهبخش عمدتاً  نیاز ا يبرداربهره، درگذشته. دیانتخاب گرد ینگزی تک

ـ تعل نیچنـ هـم درختـان و   دنیکت زدن و خشـکان  قیاز طر يو کشاورز یسوخت، ساختمان يهايازمندین نیتأم  فی

 يسوزآتش جادیران، ادامدا توسط مرغوب درختان تاج و سرشاخه قطع صورتبهمنطقه  يهامحل در جنگل يهادام

ایـن   شدن عرصه جنگل توسـط دام بـود.   دهکوبی وها نهال فیتعل ،یمحل يدر جنگل منطقه توسط دامدارها يعمد

ي جنگلداري همگام با طبیعت مرسوم است نیز ادامه دارد با این تفاوت کـه  وهیشي اخیر که هاسالدر  هايبرداربهره

ي از بین درختان سـرپا و بیشـتر درختـان افتـاده انجـام      بندهیسهمبه طریق  شدهکنترل صورتبهي برداربهرهامروزه 

  .شودیم

  

  وضعیت رویشگاه -3-3

  یو توپوگراف یعیعوارض طب -3-3-1

 بیشـ  برحسـب آن  یاراضـ  ماتیو تقسـ  است ادیمتوسط تا ز بیش يدارا یجزء اراض بیش ازلحاظاین سري  

  :استشرح  نی) بد1-3 (جدول

  هکتار برحسبناو  3 يسر بشی کالسه مساحت :1-3جدول 

  درصد  مساحت (هکتار)  کالسه شیب (درصد)
30 _ 0%  691  33/18  
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60 _ 30%  1996  94/52  

80 _ 60%  781  72/20  
100 _ 80%  251  66/6  
> 100%  51  35/1  

  %100  3770  جمع کل

  اسالم) یعی(منبع: اداره منابع طب

  

 يهاو دره الی يسر يهاداخل جنگل دربزرگ محدود گشته است.  يهاالی لهیوسبهاز تمام جهات  يسر نیا

و برزگوآچـال در داخـل    غیـ خالـه، ون ت  نهیمعروف پ يهاالیبه  توانیم يسر نیا يهاالیوجود دارند که از  يادیز

ورده، باسکم گونه و دوج واش را نام  کهیالکتانشون، گ يهادره توانیم يسر نیمهم و معروف ا يهاو از دره يسر

به رودخانه نـاو   ماًیمستق يشمال سر هیشروع و در ناح يسر ياز حد باال يدر تمام طول سر نبرد که دره الکتانشو

  .دینمایعبور م يسر انهیاز م باًیدره که تقر نیا گرددیمتصل م

ـ  نیقرار داده است. وجود همـ  یو شرق یرا در دو دامنه غرب يسر يهاجنگل متعـدد در داخـل    يهـا و دره الی

تـا   یاغلب شمال يسر یجبهه عموم یشده است، ول يدر قطعات سر یمختلف يهاوجود آمدن جبههه باعث ب يسر

  .اندجهات در برگرفته نیرا ا يکه اکثر سطح سر است یو شمال شرق یشمال غرب

  میهوا و اقل -3-3-2

کـه از   دهیـ گرد یسـع  ،یمـ یعوامل اقلشرایط آب و هوایی و  ترقیهرچه دق یبررس منظوربهدر مطالعات حاضر 

ارنـدگی  . بر طبق این اطالعات میانگین بطرح استفاده گردد هیناح رامونیحداکثر آمار و اطالعات موجود در داخل و پ

ـ ردر منطقه در ماه مهر و فصل پائیز و کمتـرین   هابارشبیشترین  و تریلیلیم 819سالیانه  در مـاه خـرداد و    هـا زشی

آن به ماه  نیآن به ماه مرداد و کمتر نیشتریو ب گرادیسانتدرجه  5/10و متوسط دماي ساالنه  دهدیمفصل بهار رخ 

  .بهمن تعلق دارد

خیلـی مرطـوب   «از روش دومارتن، از نـوع   آمدهدستبهي مطالعاتی بر اساس نتایج محدودهجهت تعیین اقلیم 

مشخص نمودن خصوصیات اقلیمی  منظوربهتعیین گردیده است.  »مرطوب سرد«و از روش آمبرژه، از نوع  »نوع الف

ي خرداد و مرداد، هاماهاست که در  شدهاستفادهي آمبروترمیک هایمنحني مختلف، از روش هاماهي طرح در منطقه

ـ بقو  »ي خشـک دوره« عنوانبه هاماهاین  جهیدرنتدما بر بارندگی فزونی داشته و   عنـوان بـه ي سـال،  هـا مـاه ي هی

  .گرددیمي طرح محسوب هیناح» ي مرطوبدوره«
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Abstract:  
Logging residues on the base of size, quality and species can use in different wood 

industries but in ecological viewpoint, the forest ecosystem may actually benefit by leaving 
the logging residue in place. Logging residues contribute to the diversity and cover 
resources of a logged site. The parameters evaluated in this study were volume, weight and 
number of pieces per hectare. The study was carried out based on the  
Factorial experiment based on a completely randomized design in three parcels. Selection 
of circular sample method was used in three parsels with low, medium and high harvesting 
intensity, three slope classes (0-20, 20-40 and above 40), three distination classes (0-200, 
200-400 and above 400), kind of species and directions in a mixed Beech forests in 321, 
331 and 318 parcels was carried out from the 3rd series of Nav in Asalem of Guilan 
province. Also, in this study, it was determined modeling and prediction of the presence of 
logging residues in terms of operating intensity, slope and distance from the road's margin 
based on multivariate linear regression and logistic regression. The result of this study 
showed that with increasing operational intensity, the slope of the earth and distance from 
the roadside, increases the volume (� = 0/582 + 0/151�� + 0/141�� + 0/377��,�� =
%65), Weight (� = 0/486 + 0/126�� + 0/107�� + 0/307��, �� = %56) and number 
of pieces (� = 21/1 + 3/327�� + 3/969�� + 5/523��,�� = %25) of logging residues. 
On the other hand, the results showed that based on using the factors of operation intensity, 
slope and distance from the road's margin, it is possible to predict the presence or absence 

of logging residues (�(�) = 	
���_(��/�������/������/��������/���)

�����_(��/�������/������/��������/���)
). In the general 

conclusion we can say that the amount of logging residues was significantly different at the 
three parcels in this stydy, There are many factors that affect each other on the extent and 
distribution of logging residues in the forest, Therefore, in order to get closer to sustainable 
forestry, and in view of the importance of sustainable forest management, it is better to 
keep the amount of surplus in all forests in a balanced way, and to prevent excessive 
outflow of forest from the forest so that the principle of biodiversity conservation in the 
forest is respected. 
Keywords: Logging residues, volume, Weight, number, modeling, Asalem Gilan forests 
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