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 چکیده:

ابول اجتنواع عملیوات چوبکشوی يمینوی بووده کوه وسوعت و شودت  ن          تخریب عرصه جنگلی بوویهه خواپ پیامود  یور      

 خواپ  باشود  بور ایوس اسواس مطالعوه و بررسوی عوامول مووثر بور شودت و وسوعت تخریوب            تحت تاثیر عوامل گوناگون می

هوواگ گونوواگون بووه لحووات میوومان تخریووب وارده بووه خوواپ و عرصووه جنگلووی اي اهمیووت ب وویار    و نیووم مقای ووه سی ووت 

ی و نیمووه مکووانیمه اي نقوور ا تصووادگ و نیووم  نتدو سی ووت  چوبکشووی سوو ایووس مطالعووه در باشوود  یيیووادگ برخوووردار موو 

نتووایا ایووس مطالعووه نشووان داد کووه بوویس وين مخصووو  دوواهرگ بوور ورد شووده  اکولوووکیکی مووورد اريیووابی  وورار گرفووت  

 کمتوووریس میووومان وين مخصوووو    و (P ≤ 0.0.دارگ وجوووود دارد  دو روش مختلووواخ اخوووتال  معنوووی   خووواپ در

گوورم بوور سووانتی متوور مکعووب( و بیشووتریس میوومان بوور وردگ مربووو  بووه روش   31/3بوور وردگ مربووو  بووه روش سوونتی  

   باشد میگرم بر سانتی متر مکعب( 13/3نیمه مکانیمه  

 هواگ  يموان  احت واع  بوا  اسوکیدر  بوا  صوورت گرفتوه   تولیود  میومان نتایا مطالعات ا تصوادگ ایوس تحقیوش نشوان داد کوه      

 يموان  احت واع  بوا   وارر  بوا  انتقوا   تولیود  میومان  و سواعت  در مکعوب  متور  13/.1 و 46/13 ترتیوب  به  ن بدون و تاخیر

 واحوود همینووه عووالوه بوور ایووس  گردیوود بوور ورددرسوواعت   مکعووب متوور ./11 و ./13ترتیووب بووه  ن بوودون و توواخیر هوواگ

 و ریوا   304.38 و 663460 مکوانیمه  نیموه  چوبکشوی  بوراگ   ن احت واع  بودون  وهواگ تواخیر   احت واع يموان   بوا  تولیود 

در ایووس مطالعووه دو سی ووت  سوونتی و   اگرچووه  گردیوود محاسوو ه ریووا  3661310 و 308.381 سوونتی چوبکشووی بووراگ

نیوواي  نیموه مکوانیمه اي نقور خ ووارت وارده بوه خواپ و نیووم تولیود و همینوه بوا یکوودیگر موورد مقای وه  وورار گرفتنود اموا            

رگ بوا یکودیگر موورد بررسوی     اه در شورای  مختلوا محیطوی و کو    هواگ موورد اسوتفاد   هوا و ماشویس  است تا تمامی سی ت 

 و مقای ه  رار گیرند تا اي نتایا  ن بتوان در تخصیص بهینه ماشیس  الت استفاده نمود 
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 مقدمه 5-1

 مهماههنیع ایومهه بههلد ط یینههل  هههلی یعت هه   ههی  پدیههد در همهها وسیستمههای هههلی     هه   

رسهتد   نهنو  بتمهلری یهل   یوم    هی   وگن ها اه  . بلنه د مه   ونالد  یعت   ط ریشها سهع نهد  درناهل     

طله   تیون د در ریشها سهع نهد  درناهل  ط وناهلد  یعت ه  قنههل نههب دونهاا بلنه د           م سع دینزیما  

در سهللتل  ونتهن پدیهد      غللب تنیع ا ت وناهلد  درناهل  طزب بهلد ط بهنطز پدیهد  بلدوناهلدگ  وسهت.       

نسههللا سهههی امههد  وی وز نشههلنا بطیریکهها هبلدوناههلدگ  در    هه  هههلی نههملا ویههنو  ونهه ویب یلناهها 

ههلی  در بننه  وهیز   نهید ونااهلم مه  ده هد تهل  هلی  سها         ویع درنال  بها هلی سللتلنا رو گذوری

گهذوری درناهل  بهلد    نشهلنا بندونهت در غللهب    بها م وهیر  درناهل    یههل       امهد  نشهلنا گهذوری   

مهلن  سها در ت هدود ط    بهنطز بهلد وناهلدگ  ط ریشها سهع نهد  درناهل  بهیی   ز        گتهند.  ونالد  صیرت م 

وی رو بهها همههنو  نیوهههد دونههت.  وجههی بههلر صههیرت گتههند مشههک ت ط م وهه ت مههدینیا  ادیههد   

ریه ی دیتهو ط صه ته بها م وهیر نهنطو بها مییه          ا ط  بهن مشهک ت مهدینیا  سها نتلزم هد بننلمها      

-بلند بلیهد سهیا  سهلر تعهدی  درناهل  بهلد وناهلد  سها امهدتل بها صهیرت م  هو مه               یب قرت م 

بهه  نههن ویههع ایومهه  در س ههلر یکههدی ن م جههن بهها سههلهب بههلزد  سهه    بلنهه د رو نتهه  و ههلنا نمههید.  

بههندوری نیوهههد نههد.  ههمع وی کهها وناههلد  یعت هه  درناههل  ط یههنور گههنناع قنهههل در    ام تههلت بهههن 

هلی نلم لسب تید      ه  سهعب بهلر رنهاع مته و  نمهلروت طورد  بها انصها ط تهید      ه            بیب

ه  وز مته و  تیلتهد ط ه ی ها نهنطو درناهل  بهلد وناهلد  ط نته  مته و  نمهلروت           لهذو قگهل   نیوهد نهد. 





طورد  بهها نههلت ط تههید      هه  وز وهمتههت بمههتلر زیههلدی بننههیردور وسههت. بههدیع م وههیر رز  وسههت 

تل مت و  تیلتد ط ه ی ها ط نته  نمهلروت طورد  بها تهید      ه  در ناتجها نهنطو درناهل  بهلد وناهلد             

ف نهنطو  هیب مهیرد بنرسه  ط مطلل ها یهنور گتهند تهل  همع بهنقطردی           ههلی میا ه  تیسط ستمهای 

تههنیع ستمههای رو  هههت نههنطو درناههل  بههلد وناههلد  م ننهه  ط    دیتههو وز ویههع مههیورد باههیو  م لسههب 

 پتش هلد نمید. 

بندوری بل تی ا با مطللب ذسن ند  ط نتلزهلی می ید در نایم ونجل  مطلل ا ط پ طهب در زمت ا بهن 

 لدونالد   وهدوف وص   ویع ت هتو نلم :ط ننطو درنال  ب

ا مکلنت   میرد وسافلد  در ننطو ممهلیما مت و  ه ی ا ط درقمد دط ستمای  یبکش  س ا  ط نت -3

 درنال  بلد ونالد 

 بنقطرد مدا پتب بت   زمل   یبکش  در دط ستمای س ا  ط نتما مکلنت   -1

 بنرس   مهلیما مت و  تینیب نلت در دط ستمای میا ف -1

 تنیع ستمای  یبکش  در وم  درنال  بلد ونالد لد بهانیع ط م لسبپتش ه -6

در ت هتو ول ن س   ند بل ورزیلب  مت و  تیلتد ط ه ی ا ط نت  تینیب نلت در دط ستمای س ا  ط نتما 

 مکلنت   با سیورت وسلس  زین پلسخ دود  نید:

 وست؟ بتشان مکلنت   نتما با نمعت س ا   یبکش  ستمای در تیلتد طوود هن وزوی با ه ی ا قیل -1

 وست؟ سمان مکلنت   نتما با نمعت س ا   یبکش  ستمای در تیلتد طوود هن وزوی با درقمد قیل -2

  ههدر  مکهلنت    نتمها  بها  نمهعت  سه ا    یبکشه   ستمهای  در تیلتهد  طووهد  هن وزوی با درقمد با ه ی ا نمعت -3

 وست؟

 قیل مت و  تینیب نلت در دط ستمای میا ف مافلطت وست؟ -4





 بلن د:هلی  سا ویع ت هتو در پ  رد یل وثعلت قنهلست، با ننح زین م همتع وسلس، نن تابن 

 ه ی ا با وزوی هن طوود تیلتد در ستمای  یبکش  س ا  نمعت با نتما مکلنت   بتشان وست. -3

 درقمد با وزوی هن طوود تیلتد در ستمای  یبکش  س ا  نمعت با نتما مکلنت   سمان وست. -1

 درقمد با وزوی هن طوود تیلتد در ستمای  یبکش  س ا  نمعت با نتما مکلنت   بلرتن وست. نمعت ه ی ا با -1

 بلند.مت و  تینیب نلت در ستمای نتما مکلنت   بتشان وز ستمای س ا  م  -6

 كليات 1-2

 ین درقمد بتشانیع سا ولا اتع در ط بلند م      دوری در ام تلت مهمانیع      وز بندوری بهن 

 وز. وست بیب ویع با منبیط نت  هله ی ا تنیع امد  دهد، م  نید وناالم با رو بندوری  بهن طوود

 سا بلندم  ام تلتهل گنونانیع ط وملسانیع وز یک   وطلتا نه  ط وم  بندوری،  بهن میا ف منوو  متل 

 پتچتد  ا یعم ومکلنلت تجهت وت، ننید ویجلد تأستملت، با م    رو بندوری بهن  طوود ط      مدینیت

 میا ف  رطنهلی      بندوری بهن  در (.1382، نهدی(نملیدم  س   هلیسنملیا صنف بل  پنننو ط

 با ط ننطع وتیونلت بل  یبکش  ستمامهلی وز سا دورد ط ید      وز قرت  یب نه  ط وم  بنوی

      ، تیلتدوت بنوی ص لی  بلری تهل لی ط قرتملنتع تیس ا بل .نیدم  نای مکلنت   قرت ملنتع

  یبکش  رطنهلی در یلنت ط یلین سلهب ط وسب هملن د وبادوئ   یبکش  ستمامهلی وز وسافلد 

 م لسب ملنت هلی وز بل وسافلد  بهن  بندوری ومیر سند  مکلنت   تغتتنوت ویع قمد. یک  وز بی ید تغتتنوت 

 بل همنو        هلی لد  وودوث ط لرنش سی بندوری بهن  ستمامهلی بکلرگتنیوست.  بلر بلزده  بل

 با ومن ویع قی د طل  م  نملر با پلیدور     دوری در س تدی ایوم  ملنتع، وز وسافلد  م لسب ری یبننلما

 ط  تت بهعید م ویر با       قرتملنتع سلروی  زمت ا دردیتو  وی الت دوناع ط نعید  سلن  ت هلی 





 ط تیلتد مطلل ا وسلس همتع بنوست.   نطری ومنی      پتملنکلرو  ط مدینو  بنوی پنطژ  ین ویاالدی

 .دورد ییرن  وی سلبها وینو  نملا     هلی در بندوریبهن  قرتملنتع ه ی ا

 

 تخریب خاک 1-2-1

هلی طوی  در سا ت هل      رغی طس ت زیلد در زمن  سشیرهلی سی      دنتل ینور دورد.سشیر وینو  ا  

بندوری ومنطز  امدتل در هلی یلب  بهن  تت بهن  بندوری ص  ا  رو دوروست. در طوی  بیبنملا ق  یلب

ط  1دور ینور دورند. ننطو  یب قرت یط  ند  در دون       با دط نتی  س ا م لیو سیهمالن  نتب

 ید گتند. ستمای ص  ا  با دری   وز  م ا بلر بید  وجی  یب قرت یط  ند ، طونجل  م  2ص  ا 

هلی هل، سلهب ه ی ادور بید  یممت واوی ویع     هلی ص  ا  ط دوروی ورزب ون طد  بلر، نتبگینا

بندوری سا ول   هلر دها وم  ط نه  وطلتا، سیتل  سند  مدت زمل   یبکش  ط  تیس ا مکلنت وستی  بهن 

بندوری      با قرت  سا در ام تلت بهن هلی ن ری رطوو پتدو سند  وست. ملنتعوست سا در     

سلرگتنی قنهل بدط  تینیب ط قستب  دی قرت س  ت   هما د سا با نیند امدتل ملنتعسلر گنناا م 

(. بن همتع وسلس تینیب Horn et al., 2004; Najafi and Solgi, 2010با نلت ممکع نتمت )

بندوری      همیور  با ا یو  یک  وز ا   ت بهن قرت س  تع در ام تلنلت نلن  وز وسافلد  ملنتع

 Lacey and Ryan, 2000; Naghdiوص   سلهب تیلتد      در دروز مدت ن لناا ند  وست )

et al., 2016a     دور تشکت  هلی ق  رو      سیهمالن  ط نتب(. در سشیرهلی  سا یممت واوی

بلند مهطیالت م  سند   یب قرت طتنیع نتی  بنوی نلرو رویج 3دهد  یبکش  زمت  م 

(Wasterlund and Hassan, 1995.)   ممتنهلی  یبکش  ممکع وست با ییر در ویع نیوو

                                                             
1 Traditional Logging System 

2 Commerical  Logging System 

3Ground based-Skidding System 





 ,McMahon et al., 1995; Rab) درصد وز س  سطه انصا رو در بن ب تند 22تل 11مایسط ودطد 

ننویط تیپیگنون  انصا ط  (، سا بماا با نیع ملنتع میرد وسافلد  ط په لی بلند ویاالدی قنهل،1996

ییری سا وم  گندبت ا بل ییا ط طز  زیلد  بلند.ن ی  ینوو  ام تلت  یبکش  ویع مت و  مافلطت م 

سلزد. در مای  هلی  عنو  نلپذینی رو بن نلت      طورد م ا ط  بن نملروت بن تید       ، قستب

با بندوری      تیصتا ند  وست. لت بهن زیلدی با وفلظت ط وملیت وز م لب  یعت   وتع ونجل  ام ت

ولص یت ی  در وفظبا ا یو  مهمانیع وص   نلس ط  قب ن هدوری م لب   وفلظت ط سا ویع صیرت

ننویط  ط بنگشت 1(. وز قنجلی  سا بلزیلب Rab, 1999وست )ا یو  ند   ق  مدینیت پلیدور      ط

بندوری، ننوی دی س د نویط یع  وز ام تلت بهن نت یک ، نتمتلی  ط بتیلیژیک  نلت ط انصا       با ن

( م  Woodward,1996( بید  ط در دروزمدت بمتلر سیت ط پنه ی ا )Rab, 2004ط زمل  بن )

یالنا نعهلی  بید سا بایو  ویع وثنوت رو سلهب دود. نییل رو  و  بلند، ب لبنویع بلیما  در پ  تک تن

 Briggesبلند )پذین م وی بنگشت دینیا       پدید در ی  ام تلت م هلی طورد  با نلتتینیب

et al., 2000 ، سعطس ت نملروتط  ندت( سا بماا با ننویط وی تم ، تیپیگنون  ط نت ییگنون ، 

 111 بتب وز تل هلی سط  در ریا ین سلاوز در ی  زمل  تیوند م  تید ، ن للتت نی  ط ن یر نلت

 ,.Greacen and Sands, 1980; Webb, 2002; Rab et al) یلب  نید.بلزتن نلت هلی امتودر ریا سلا

2005; Ezzati et al., 2012)  

 

 

 

                                                             
  1 Soil Recovery, S. Restoration 





 

 

 

 

 فصل دوم:

 مروری بر مطالعات انجام شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 مروری بر مطالعات انجام شده

بندوری ط وم  ط نه   یب وز ت هتهلت در زمت ا ورزیلب  مت و  تیلتد ط ه ی ا ام تلت بهن 

هل پتب قغلز ند  ط ب لبا وهمتت می یع تلس ی  نت  ودوما دورد. بتشان مطلل لت ونجل  ند  در دون  سلا

هلی میا ف یط  طننطو  یب بید  ط ت هل در سشیر در نایم بنرس  مت و  تیلتد ط ه ی ا ستمای

ر ذی  با وهی   د مطلل ا م دطد با بنرس  تیلتد ط ه ی ا ننطو درنال  بلد ونالد  پندوناا ند  وست. د

بندوری ط ننطو  یب ط نت  مت و  مطلل لت ونجل  ند  در روبطا بل ورزیلب  تیلتد ط ه ی ا ام تلت بهن 

   نیدهلی ونتن پندوناا م تینیب نلت نلن  وز ننطو  یب ی  سلا

 

 مطالعات انجام شده در داخل كشور 2-1

  با بنرس  مت و  تیلتد ط ه ی ا در مطلل ا نید بل ونجل  زمل  س ج( 1381نجف  ط همکلرو  )

پندونا د. قنهل در مطلل ا نید با ویع ناتجا رستدند سا  414ننطو  یب بل وسافلد  وز وسکتدر وچ وس و  

 بلند. ریلا م  384813مان مک ب در سلات ط ه ی ا سلاا  ق   23/1مت و  تیلتد وسکتدر مذسیر بنوبن بل 

 رو درنت یط  زمل  بت   پتب ریل   مدا گت   ی    هل در نید ت هتو در (1381) نتکیی

 یلد ت هتو درت. وس نیند  یط  درنال  بتع نلص ة ط درنت یطن ماغتنهلی وز تلب   مدا ویع .سند تهتا

 در مانمک ب 16 ط 23 تنتتب با ق  بدط  ط تلنتن نهلی زمل وواملب بل یط  ستمای در تیلتد مهدور ند ،

 .بید سلات





س  رو در       421ام کند وسکتدر  نخ رساتک  تتمعن ن ( 1386  ) یرغ م  ط همکلرو

نتنطد س لر نینهن میرد مطلل ا ط بنرس  ینور دود. قنهل در مطلل ا نید با ویع ناتجا رستدند سا ه ی ا 

ریلا  11641ط  11164هلی تلنتن با رتتب بنوبن بل ننطو ین مان مک ب  یب بل ط بدط  وواملب زمل 

چ تع ناتجا گننا د سا ون ویب هنین وز ماغتنهلی میرد بنرس  م جن با ون ویب ه ی ا بلند. همم 

 گندد. ننطو  یب قرت با صیرت نط  م 

در مطلل هها نههید بهها ورزیههلب  ام کههند یههلین در نههنطو      ( 1386 ههیرغ م  ط همکههلرو  )  

د س ههلر  ههیب در دط  هههت ومهه  رط بهها بههلر ط رط بهها پههلیتع در    هه  قمیزنهه  ط پ طهشهه  نتههنط

بهل   دپهی مته و   هیب ومه  نهد  بها م ه        پندونا د. قنهل در مطلل ا نید با ویهع ناتجها رسهتدند سها     

ماهن مک هب   2/1ط 1مثعهت ط م فه  بها تنتتهب      وواملب زملنهلی تأنتن، بهنوی ومه  ولهیور در نهتعهلی    

زمهل  ههلی تهأنتن مته و  تیلتهد در دط       در وهلل  سها بهدط  در نوهن گهنناع      .بلنهد  در هن سلات مه  

اه ط  بهن ویهع بتهل  نمیدنهد سها مهماهنیع         .بهید مانمک هب   2/1ط  21/1 تنتتهب  بها  نیق ولذسن وللت

بلنهد. بطیریکها بهل ونه وی مته و  نلصه ا ومه  مته و          الم  میثن بن ننطو  یب بل یهلین نلصه ا مه    

 دوری پتدو نمید. تیلتد سلهب م   

طو  ههیب بههل یههلین در دط  بهها ورزیههلب  ط مطلل هها متهه و  تیلتههد ط ه ی هها نههن    (1386روسهها  )

ستمای ینوو  ند  ط ینووه  نشهد  در    ه  قمیزنهتی پ طهشه  نتهنطد س هلر پندوناها ط بها ویهع           

متهه و  تیلتههد در ستمههای وز پههتب ینووهه  نههد  بتشههان وز متهه و  تیلتههد در ستمههای  ناتجهها رسههتد سهها 

ن مک ههب ماهه 414/1بلنههد. در ویهع مطلل هها متهه و  تیلتههد در ستمهای ینووهه  نههد    ینووه  نشههد  مهه  

   مان مک ب در سلات بدست قمد. 28/1در سلات ط در ستمای ینوو  نشد  بنوبن بل 





نید مت و  نملروت طورد  با      در ناتجا و نوی  ( در مطلل ا1388ستیو  بهجی ط همکلرو  )

د با بندوری رو وز نهطا نون ویاالدی میرد ورزیلب  ط بنرس  ینور دودند. قنهل در مطلل ا نیام تلت بهن 

 48/2هلی تلنتن بل وواملب زمل منو ا وم  ط نه  وطلتا، ویع ناتجا رستدند سا مت و  تیلتد در 

  مانمک ب در سلات م 28/2هلی تلنتن یلب  پتش تنی سلات ط بدط  وواملب زمل مانمک ب در 

لت ننطو نالیج ویع مطلل ا نشل  دود سا  هت وم   یب بن مت و  تیلتد ط بلزد  ام تهمچ تع  بلند.

 یبکش  با سمت بلر ط پلیتع بل وواملب  هت مت و  تیلتد در دور دورد. بطیریکا  یب تلثتنی م   

هلی تلنتن یلب  سلات ط بدط  وواملب زمل مان مک ب در  24/16، 41/13زملنهلی تلنتن با تنتتب 

 مان مک ب در سلات م  بلند. 44/16 ط13/14پتش تنی 

هههلی ت ههت مههدینیت نههنست  وی سهها در    هه در مطلل هها (1384)ستههیو  بهجههی ط همکههلرو   

هههلی یطهه ،  یبکشهه  ط بههلرگتنی رو مههیرد  نههفلرطد ونجههل  گننههت، متهه و  تیلتههد ط ه ی هها ام تههلت 

 2211141ماهن مک ههب  ههیب   1مایسههط طزنهه  یتمههت در ناتجهها ویهع مطلل هها  ورزیهلب  یههنور دودنههد.  

ریههلا  128314ب  ههیب نشههل  دود سهها ماههن مک هه 1هههلی تیلتههد  دسههت قمههد. مطلل ههة ه ی هها ریههلا بهها

ریهلا منبهیط بها زیهنبیب ه ی هة سهلنت  هلد ،         128162بهندوری،   منبیط بها زیهنبیب ه ی هة بههن     

بهها ریههلا منبههیط   61223ریههلا منبههیط بهها زیههنبیب ه ی ههة سههلنت ممههتن  یبکشهه  ط       8111

 312863ماهن مک ههب  ههیب   1هههلی تیلتههد  عهلرت  سهه  ه ی ها  ا ازیهنبیب ه ی ههة بلرسهنی وسههت  بهه  

 دهد.  هلی ثلبت تشکت  م  درصد ق  رو ه ی ا 41ریلا وست سا 

ط  414وچ وس و  ایلتد ط ه ی ا وسکتدر مت ونورزیلب   مطلل ا نید با در (1384نهدی ط همکلرو  )

هل پندوناع. نالیج مطلل ا ق س  در      هلی  یب ط سلغذ ملزندرو  )سنی سننک (  421تتمعن ن 

س  ماغتتن هلی وجی بلر، نلص ا  یبکش  ط ییا ممتن  421تتمعن ن وسکتدر نشل  دود سا در 





ماغتتنهلی وجی بلر ط نلص ا  یبکش  بتشانیع تلثتن رو در زمل   414وچ وس و  وسکتدر  درطی چت گ ط 

)بدط   مت و  تیلتد نللصا ط  بن ویع نالیج ت هتو نشل  دود سا  دورو هما د.ین نیبت  یبکش  

مان  6/8ط  3/11 با تنبتت 414وچ وس و  تن( وسکتدر تتمعن ن تتمعن ن ط وواملب زمل  هلی تلن

ا ه ی ا  یبکش  ط بل گتنی وز مدهلی  یبکش  بل بهن بلند. همچ تع ه ی امک ب در سلات م 

با تنتتب  414وچ وس و  س  ط  421هلی تلنتن بنوی هن ین وز دط وسکتدر تتمعن ن وواملب زمل 

 مان مک ب بدست قمد. ریلا بن 88411ط  11442

در ت تتع مت و  بهت ا وجی بلر در  یبکش  بل وسکتدر تتمعن ن  نشل   (1341م م   ط همکلرو  )

بنوی  در  هت وم  با سمت پلیتع دوم ادودند سا مت و  تیلتد نللص ط نلنللص سلاا   یبکش  

نمک ب ط ه ی ا طوود ما42/14ط  42/11بل درصد بنوبن  14مان ط نتب  222متلن تع نلص ا  یبکش  

نالیج ویع ت هتو نشل  دود، بل همچ تع بلند. ریلا م 133414 ط 48321تیلتد نللص ط نلنللص بنوبن بل 

مان، وز  1111تل  111نلص ا  وزوجی بهت ا بطیریکا یلبد.  ون ویب نلص ا  یبکش ، وجی بهت ا ون ویب م 

 . یلنتمان مک ب ون ویب  4/1مان مک ب با  1/4

س  در  421در بنرس  سلروی ، تیلتد ط ه ی ا وسکتدر تتمعن ن  (1341ط همکلرو  )قذرنیب 

-ط بدط  وواملب زمل بل وسکتدر مذسیر بیب نی نلنا نتنطد س لر با ویع ناتجا رستدند سا مت و  تیلتد 

ع نالیج ویع ت هتو نشل  دود سا وز بت بلند.م  مان مک ب در سلات 1/12ط  42/6هلی تلنتن با تنتتب 

  دهد.با نید وناالم م رو  ام تلتبتشانیع زمل  هلی وم  میلفا ونست بل بلر ط بدط  بلر میلفا

پ طهشهه  دونشهه ل  تنبتههت   –وی سهها در    هه  قمیزنهه    در مطلل هها (1341) پههیر  گت نهه

دط میلفهها نلصهه ا  (ولههیورمههدرس ونجههل  دود بهها ویههع ناتجهها رسههتد سهها در ستمههای  یبکشهه  سهه ا  ) 

دور بههن زمههل  یههن نیبههت اهلبهه  نلصهه ا  یبکشهه  ط نههتب یههیل  دوروی وثههن م  هه  یبکشهه  ط وثههن م





زمهل  تهأنتن بهنوی ستمهای سه ا        مته و  تیلتهد بهدط  ووامهلب     یبکش  هما د. نالیج نشهل  دود سها   

-سههلاا  سههلملنا مانمک ههب ط ه ی هها64/1ط  64/1،  26/1  بهها تنتتهب  سههلتتعط  ولههیور، هتهه  در ومه   

 .ندبلریلا م  44441هلی نیق 

بههنقطرد مههدا ط ه ی هها تیلتههد  نههید سهها بهها م وههیردر مطلل هها  (1341گت نهه  پههیر ط همکههلرو  )

وسکتدر  نخ زنجتهنی زتهیر در  ههت  یبکشه  رطبها پهلیتع در    ه  ت هتههلت  دونشه ل  تنبتهت           

 44/14 هههلی صههیرت گنناهها در ام تههلتبهها ویههع ناتجهها رسههتدند سهها تلنتن ونجههل  نههد  بههیدمههدرس 

منبهیط بها تهلنتن     ههل درصهد وز ویهع تلنتن   44 یبکشه  رو نهلم  مه  نهیند سها      زمهل   س  درصد وز 

درصهد وز   21ط  33تهلنتن ههلی نیاه  ط و نویه  بها تنتتهب       ویع در وهلل  وسهت سها     بلند.م ن   

 .رو تشکت  م  ده د ی صیرت گننااهلس  زمل  تلنتن

یلتد ط ه ی ا( وسکتدر )ت ورزیلب  ط  تت ام کند مطلل ا نید با در (1342وجلزیل  ط همکلرو  )

در     هلی ت ت مدینیت ننست نکل یب در سا س سا ورتفلا  پلیتع ب د، متل   س  421 تتمعن ن

بل ونست وز پلیتع ب د با سمت بلر  با ویع ناتجا رستدند سا پندونا د. قنهل در مطلل ا نید ب د ط بلرب د

یلبد. همچ تع بن وسلس نالیج ویع ت هتو ب م ب د متلن تع وجی بلر ون ویب ط در مهلب  ت دود بلر سله

 62/8ط بلرب د  41/6، متل  ب د  12/1هلی ن   بنوی پلیتع ب د مت و  تیلتد سلاا  بل وواملب تأنتن

وز پلیتع با بلرب د مذسیر  ( وسکتدرتیلتد سلاا )ام کند ویع درولل  وست سا مانمک ب م لسعا ند. 

ه ی ا  یبکش  ا ط  بن ویع نالیج نشل  دود سا دور بید.  م لیو م    ط ونا ف بتع ارطند ون ویش  دونا

-م ریلا  148641ط بلرب د  126444، متل  ب د 211443گند  بت ا بنوی پلیتع ب د با وزوی هن مانمک ب 

ه ی ا  یب سش  با دلت  ون ویب ام کند وسکتدر در طوی  بل ونست وز پلیتع ب د با سمت بلر ب د . بلند

 یلنت.  سلهب





بههل وسههافلد  وز  تههلثتن ام تههلت  یبکشهه  زمت هه   ( در مطلل هها نههید1342)ط همکههلرو   نجفهه 

بههن نههیوم نت یکهه  نههلت مههیرد مطلل هها ط بنرسهه  یههنور دودنههد    وسههکتدر  ههنخ زنجتههنی زتههیر رو

ناههلیج ویههع مطلل هها نشههل  دود سهها بههل ونهه ویب ت ههدود تههندد ط نههتب یههیل  ممههتن  یبکشهه  متهه و     

متهه و  طز  میاههیم وطلتهها بطیریکهها بههل ونجههل  ت هههل   ههد تههندد  مهه  یلبههد.تینیههب نههلت ونهه ویب 

 نمید.درصد ون ویب پتدو  11ظلهنی نلت در مهلیما بل انصا نلهد ودطد 

( وثههنوت تههندد وسههکتدر  ههنخ رسههاتک  بههن سیبتههدگ  نههلت    1343 ههیرغ م  ط همکههلرو  ) 

ر ویهع مطلل ها اه ط  بهن ت هدود           ههلی هتنسهلن  رو مهیرد مطلل ها ط بنرسه  یهنور دودنهد. قنههل د        

تههندد تههلثتن دط  هههت  یبکشهه  )ومهه  بهها سههمت بههلر ط پههلیتع دوم هها( رو نتهه  مههیرد ورزیههلب  یههنور  

ناههلیج مطلل هها نشههل  دود سهها نههدت تینیههب نههلت در  هههت ومهه  بهها سههمت بههلری دوم هها   .دودنههد

 بتشان وز وم  با سمت پلیتع دوم ا ط نت  ممتنهلی ممطه م  بلند. 

ی ز( در مطلل هها تیلتههد ط ه ی هها نههنطو  ههیب بههل تنوساههیر سشههلطر 1343همکههلرو  )ط   نتکههیی

در م طههها نههتخ نشههتع نههفلرطد مشههلهد  سندنههد سهها متهه و  تیلتههد سههلاا  تنوساههیر سشههلطرزی در     

ماهن مک هب ط ه ی ها     34/2ماهن مک هب ط در سهلات سهلر بننلمها ریه ی نهد          11/2سلات سلر مفتهد  

 ریلا بید. 81324ط  88141  هلی تلنتن با تنتتب طوود تیلتد بل ط بدط  وواملب زمل

هلی ت ت مدینیت ننست نفلرطد نید سا در      در مطلل ا (1342)ستیو  بهجی ط همکلرو  

 ونجل  ند با ویع ناتجا رستدند سا در ام تلت  یبکش  زمت   بل وسافلد  وز وسکتدر  نخ رساتک  رنجن 

 هلی ثلبت بید  ط وصیر ننست بهن کش    ط ه ی اهلی ام تلت  یبدرصد وز ه ی ا 61ودطد 

تیوند در سلهب ق  نهش  دوناا بلند لذو سلهب زملنهلی تلنتن تلثتن   دون  در بهعید مدینیت بندور نم 

 .در ام تلت  یبکش  زمت   نییوهد دونت





Naghdi (  بهها بنرسهه  تههلثتن تههندد وسههکتدر  ههنخ رسههاتک  تتمعن ههن   2116طهمکههلرو )سهه   421

تینیب نلت    ه  پندونا هد. قنههل در ویهع مطلل ها دط بلنهت نهلت رسه  بهل وهد رطونه  بهلر ط              بن

پههلیتع رو مههیرد مهلیمهها یههنور دودنههد. ناههلیج مطلل هها نشههل  دود سهها در هههن دط نههیع نههلت بههل ونهه ویب   

 ت دود تندد طز  میایم ظلهنی با ییر م    دوری ون ویب م  یلبد.

Naghdi  طSolgi (2114در مطلل ا )( 14ط  6، 3وی مت و  تلثتنگذوری سا پلرومان ت دود تندد ،)

وتع  1%( ط نت  ظننتت رییبا  نلت21% ط بتشان وز 21-11%، 11نتب ییل  ممتن  یبکش  )سمان وز 

%( رو بن ندت تینیب نلت میرد بنس  ینور دودند. قنهل در مطلل ا 32% ط 18ام تلت  یبکش  زمت   )

دور بن ون ویب طز  میایم ظلهنی نلت ط ا هن سا پلرومان وثنی م   نید با ویع ناتجا رستدند س

سلهب تی ی  نلت دورد. همچ تع بتل  نمیدند سا صنف نون وز تلثتن ت دود تندد ط نتب ییل  ممتن 

تندد  6% نلت ب د وز 32تندد ط در ظننتت رییبا   14%، نلت ب د وز 18 یبکش ، در ظننتت رییبا  

 رسد. میایم ظلهنی نید م  با ودوسثن مت و  طز 

Solgi  زتیر بن  2وی با بنرس  تلثتن تندد وسکتدر  نخ زنجتنی( در مطلل ا2113) همکلرو و

تینیب نلت پندونا د. نالیج مطلل ا قنهل نشل  دود سا بل ون ویب تندد طز  میایم ظلهنی ط وفنوت 

نلت ط وفنوت  4مجمیع وفنوت نملید. ویع درولل  وست سانلت ون ویب م    دوری پتدو م  3ری 

 دوری رو وز نید نشل  دودند. ( نلت سلهب م   1وی)تی ی  تهییا 2درنت

                                                             
1  

Soil Moisture Content 
2 Crawler Skidder 
3 Microporosity 
4 Total Porosity 
5 Macroporosity 
6 Air Filled Porosity 





Solgi ط Najafi (2114)  تلثتن ام تلت  یبکش  زمت   بن نیوم نت یک  نلت رو میرد مطلل ا

ا ینور دودند. ط بنرس  ینور دودند. قنهل در ویع ت هتو تلثتنوت وسکتدر  نخ زنجتنی زتیر رو میرد مطلل 

نالیج ویع مطلل ا نشل  دود سا بل ون ویب ت دود تندد ط نتب ییل  ممتن  یبکش ، مت و  تینیب نلت 

یلبد. بطیریکا بل ونجل  ت هل   د تندد مت و  طز  میایم ظلهنی نلت در مهلیما بل انصا ون ویب م 

 نملید.% ون ویب پتدو م 11نلهد ودطد 

Naghdi  رطب میا ف  4ت و  تینیب نلت نلن  وز ام تلت  یبکش  رو در ( م2112) ط همکلرو

س ، وسکتدر  421، وسکتدر  نخ رساتک  تتمعن ن 122 یبکش  )وسکتدر  نخ رساتک  تلف وی 

 نخ زنجتنی زتیر ط یلین( میرد مهلیما ینور دودند. قنهل در مطلل ا نید با ویع ناتجا رستدند سا 

با دلت  بننیردوری وز بلرتنیع مت و  نشلر بن طوود سطه در زین  122وسکتدر  نخ رساتک  تلف وی 

هلی نید، بتشانیع مت و  تینیب ط طز  میایم ظلهنی نلت رو می ب گندید. در ویع بتع رساتن

قرت وسافلد  ند  بید. سمانیع مت و  تینیب منبیط با رطن  بید سا در ق  وز یلین بنوی ننطو  یب

در ناتجا ام تلت  یبکش  تیسط یلین ط نت  وسکتدر  نخ زنتجتنی زتیر، همچ تع بتل  نمیدند سا 

هتچ ینا نتلری در ممتن  یبکش  مشلهد  ن ندید. قنهل دلت  ویع ومن رو پلیتع بید  مت و  نشلر بن طوود 

 در ویع دط رطب بتل  دونا د. 1سطه

Solgi  نتلری ند  نلت رو ( تلثتن وسکتدر بن سیبتدگ  نلت، رنتنگ ط نت  2112) ط همکلرو

میرد بنرس  ینور دودند. قنهل در مطلل ا نید با ویع ناتجا رستدند سا بل ون ویب تندد طز  میایم 

یلبد. دوری م دوری ون ویب یلناا ط مت و  رنعنگ نت  سلهب م   ظلهنی نلت ط امو نتلر با ییر م   

بلند بطیریکا بل ییل  ممتن  یبکش  م  همچ تع وظهلر دونا د سا مت و  تغتتنوت ویجلد ند  تلب  نتب

                                                             
1 Ground Pressure 





-ون ویب نتب ییل ، ندت تینیب بتشان ند  ط نلت ی  ت دود تندد سمانی با ودوسثن مت و  نید م 

 رسد.  

Naghdi  ط همکلرو (a2111)  تلثتن ام تلت  یبکش  رو بن تجدید وتلت      میرد مطلل ا ط

تلثتن تندد ط نتب ییل  بن نیوم نت یک ، نتمتلی  ط  بنرس  ینور دودند. قنهل در ویع مطلل ا با بنرس 

نت  تجدید وتلت پندوناا ط بتل  دونا د سا تندد وسکتدر تینیب نلت رو با همنو  دوناا سا ویع تینیب 

گندد. بل بنطز   تع تغتتنوت  دور در نیوم نت ین ط نتمتلی  نلت م سعب بنطز تغتتنوت امد  ط م   

، مت و  رند ییل  ریشا ط 1زن نلمملاد گشاا ط ا ط  بن سلهب ننخ  یوناننویط بنوی تجدید وتلت 

نملی د. همچ تع بتل  دوری پتدو م سلهب م    (A. velutinum Boiss) 2هلی وننو پ تورتفلا  سلیا نهلا

 21نمیدند سا ندت ویع تغتتنوت تلب  نتب ییل  بید  بطیریکا سمانیع تغتتنوت در نتب سمان وز 

 درصد نیوهد بید.     21بتشانیع مت و  ق  در نتب بلری درصد ط 

Naghdi (  ط همکلروb2111)  در مطلل ا نید با بنرس  مت و  تلثتن بلنت نلت بن تینیب نلت

رو میرد مهلیما ینور دودند.  4لیم  -ط ن    3لیم  -پندونا د. قنهل در ویع مطلل ا دط بلنت نلت رس  

دور بن طس ت ط ندت تینیب نلت دورد. قنهل بتل  نت نلت تلثتنی م   نالیج مطلل ا نشل  دود سا بل

تندد وسکتدر بنوی بنطز نتلری ند  نلت سلن  وست در وللتکا در بلنت  3دونا د سا در بلنت ری  دونا 

تندد وسکتدر مشلهد  گندید. همچ تع نالیج نشل  دود سا در  8درنت دونا نلت، نتلری ند  ت هل ب د وز 

-نت نلت، بل ون ویب ت دود تندد ط نت  نتب ییل  ممتن  یبکش ، ندت تینیب ون ویب م   هن دط بل

 نملید.دوری پتدو م 

                                                             
1 Germination Rate 
2 Velvet Maple 
3 Clay-Loam 
4 Sandy-Loam 





Naghdi  ط همکلرو (c2111)  در مطلل ا نید با بنرس  تلثتن ام تلت  یبکش  زمت   بن

رستدند سا بل نیوم نت یک  ط نتمتلی  نلت ممتن  یبکش  پندونا د. قنهل در ویع مطلل ا با ویع ناتجا 

ون ویب ت دود تندد مت و  تینیب نلت ون ویب یلناا ط ا ط  بن ون ویب طز  میایم ظلهنی نلت ط 

وی ط رنعنگ، ا لصن غذوی  نلت نلم  نتانطژ ، نمفن، س متی، پالستی ط نت  مت و  سلهب تی ی  تهییا

نا د سا ندت ویع تغتتنوت تلب  نملی د. همچ تع وظهلر دودوری پتدو م میود ورگلنتک  نلت سلهب م   

% مت و  تغتتنوت با ودوسثن 21نتب ییل  ممتن  یبکش  بید  بطیریکا بل ون ویب نتب با بتب وز 

 رسد.مهدور نید م 

 Naghdi  ط همکلرو (d2111)  مت و  تلثتن ظننتت رییبا  نلت وتع ام تلت رو بن طس ت ط

در مطلل ا نید با ویع ناتجا رستدند سا صنف نون وز  ندت نلت میرد مطلل ا ط بنرس  ینور دودند. قنهل

دور بن ندت ط طس ت تینیب تندد ط نتب ییل  ممتن، مت و  رییبت نلت وتع ام تلت وثنی م   

نلت دورد. بطیریکا بل ون ویب ظننتت رییبا  نلت وتع ام تلت  یبکش  زمت  ، نلت ی  ت دود 

هل دلت  ویع ومن رو تلثتن رییبت بن ذروت نلت بتل  نمیدند. رسد. قنتندد سمانی با ودوسثن مت و  نید م 

سلری بتع ذروت ام  نمید  ط سعب ونست رووت ذروت نلت بن رطی در طوی  رییبت هملن د رطغع

 نید. تن قنهل م گتنی رووتهمدی ن ط  هت
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Shrestha    تیلتهههد ط ه ی ههها  سههها بههها م وهههیر بنرسههه  نهههید مطلل ههها ( در2112)ط همکههلرو

 صههیرت گنناهها بههید رطب نههنطو  ههیب 2ام تههلت نههنطو  ههیب در ویللههت قربلمههلی قمنیکههل در  

 بلند. مانمک ب در نیسل  م   64/2مان مک ب تل   11/1دود سا مهدور تیلتد بتع نشل 





Eberhandinger (2116 )در مطلل ههها نهههید سههها بههها م وهههیر رزیهههلب  ام کهههند ن نبهههلنچن در 

در زمهل  ونجهل  ام تهلت ر    ام تلت ت ن سهند  در مهینتخ قلمهل  ونجهل  دود بها ویهع ناتجها رسهتد سها          

بلنهد. ویهع دروهلل     وصه ا درنهت در یه  یهن سهلات سهلر مه         11ق رون د  یهلدر بها یطه     تید  پتما

-مه  مانمک هب در سهلات    61/11وهدطد یطه  ط بت ها بهنی     ام تهلت  تیلتهد مایسهط  وست سها مته و    

یههیرط ط سهه  ه ی هها هههلی  تههحم سههند  ط ومهه  طنههه    1111ه ی هها هههلی ملنههتع  بلنههد. همچ ههتع

 ییرط در سلات م لسعا ند. 611

Senturk (  بهها بنرسهه 2116ط همکههلرو ) ههیب بههل نههنطو متهه و  تیلتههد ط ه ی هها   ط مطلل هها 

بها ویهع ناتجها رسهتدند سها       . قنههل در مطلل ها نهید   وسافلد  وز ستمای سهلب   سهیلندر تنستها پندونا هد    

مانمک ههب در  4/4، 2/2، 24/1ماههن بهها یههیر مایسههط    111،211،221بههنوی نیوصهه    و  تیلتههد متهه

درر بهها وزوی  2/4ه ی هها ویههع ستمههای بهها یههیر مایسههط   بلنههد. ویههع در وههلل  وسههت سههامهه هکاههلر 

 مانمک ب با دست قمد.

Turk ط Gumus  (2111) ملن د ایوم   سا دودند ونجل  سشلطرزی تنوسایر بل  یبکش  زمت ا در ویمطلل ا 

 زمتع، ننویط نیبت، هن در هلبت ا وجی مجمیع نیبت، هن در ت دود تنوسایر، یدرت  یبکش ، نلص ا

 سا دود نشل  مطلل ا سندند. نالیج م نن  س  د  م دطد نلسایرهلی با ا یو  رو م طها نتب ط زمتع س سا

 .دود ورتهلء ویاالدی نون وز رو ام تلت ط دود  سلهب وثنوتب رو ط م دطدیاهل ویع متایو  م لسب مدینیت بل

Botta  در مطلل ا نید با مهلیما دط تنوسایر بل بلر قسم  ط وب لد تلین  (2112) ط همکلرو

مافلطت بن سیبتدگ  نلت ورو   سشلطرزی پندونا د. قنهل در مطلل ا نید با ویع ناتجا رستدند سا تندد 

نملید. قنهل دلت  ز  میایم سمانی رو در نلت ویجلد م تن )بلر قسم  بتشان( مت و  طتنوسایر س  تع

تن بتل  نمیدند. در طوی  بل ون ویب وب لد هلی ب رگ ط پهعتن وز تلینگتنی تنوسایر س  تعویع ومن رو بهن 





یلبد. ویع تلین، سطه تملس ق  بل زمتع بتشان ند  ط در ناتجا مت و  نشلر طورد بن طوود سطه سلهب م 

ر طورد بن سطه الم  وص   سمان بید  طز  میایم ظلهنی نلت ممتن میرد وسافلد  سلهب در نشل

 بلند.   تن م در تنوسایر س  تع

Antille  تلثتن وب لد تلین بن سیبتدگ  ط  لبجلی  نلت رو میرد مطلل ا ط  (2113) ط همکلرو

ب وب لد رساتن ط سلهب مت و  بنرس  ینور دودند. قنهل در مطلل ا نید با ویع ناتجا رستدند سا بل ون وی

س د. بطیریکا نلت ی  ت دود تندد دوری پتدو م نشلر بن طوود سطه مت و  تینیب نلت سلهب م   

 رسد.بتشانی با ودوسثن مت و  نید م 
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وی هها وز نههتنی ی  سههتلهک    4 سههنی 33ط  32هههلی نههملر   پلرسهه  یرد مطلل ههام طههها مهه 

وز نوههن ودوری ط وسهها فلظ  تههلب  ودور  م ههلب  یعت هه  نهنسههال      بلنههد سهها مهه  24قبیتهه  نههملر   

وز نههملا بهها یههنح     ههدوری  ویههع سههنیسههتلهک  ط ودور  سهه  م ههلب  یعت هه  وسههال  گههت   وسههت. 

ستمههال   4  ههیب ط نههنق بهها یههنح     ههدوری سههنی   رطد ط سههنی ونههکنوب ط وزم ههن 1سههنی 

تههل  نلصهه ا(.  1-3بلنههد )نههک    ( ط وز غههنب بهها یههنح     ههدوری لینههن م ههدطد مهه 23)وی هها 

وسهلس ستمهای    .     ههلی ویهع سهنی بهن    بلنهد مه  ست هیمان   12منس  نهنسهال  سهتلهک  در وهدطد    

ض  غنونتههلی  ط اههن 344181تههل  341234در یههیا  غنونتههلی  )یههیا نههنی (     utmمیااههلت 

هکاههلر ط ورتفههلع  2242نههد  وسههت. ممههلوت سههنی طویهه   4111421تههل  4143226)اههنض نههملل ( 

 2242ممههلوت سهه  سههنی   بلنههد.مهه ماههن وز سههطه دریههل   1421 تههل 281 بههتع وز سههطه دریههلی ق 

  (1381نتنی ی   4)سالبچا ینح تجدید نون سنی بلند.هکالر م 

 

 

 

 ستلهک  24ویز  وز  نتنی ی  4سنی  33ط  32نهشا پلرس   -1-3نک  
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Abstract: 

Forest degradation specially soil is a unavoilable sequence of skidding operations that intensity of this 

degradation is under effect of differen factors. On this basis, study of effective factors on soil 

degradatin intensity and comparing different systems regarding to soil degradation and forest is 

important. In present study, two skidding systems includding traditional and sei-mechanized systems 

evaluated regarding economic and ecological factors. The results showed that there is siggnificant 

differen between two systems regarding soil compaction (p<0.05). On other side, the worst amount 

of soil compaction obserued in traditional skidding system (1.13 gr/cm
3
) and the most amount of soil 

compaction observed in semi-mechanized skidding system (1.38gr/cm
3
). The results of economic 

study proved that the productivity by skidder with and without delay is 21.64m
3
/h and 28.20 m

3
/h, 

respectively. On the other hand, the productivity in traditional skidding system with and without 

delay is 0.31 m
3
/h and 0.33 m

3
/h, respectively. The unit cost with and without delay in semi-

mechanized skidding system is 941695 and 850087, respectively. The unit cost with and without 

delay in semi-mechanized skidding system is 941695 and 856087, respectively. The unit cost with 

and without delay in semi-mechanized skidding system is 941695 and 850087, traditional the unit 

cost with and without delay in semi-mechanized skidding system is 1570172 and 1442825. However 

in present study compared two skidding systems includirng traditional and semi-mechanized systems 

but is necessary to compare all used systems and mechines is different conditions to correct allocation 

of machinary.  

Keywords:1-Semi-mechanized skidding, 2- Traditional skidding, 3- Soil compaction, 4- 

Productivity, 5- Cost. 
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