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  چکیده 

مهم جهت هاي وارد شده به درختان سرپا و ارزیابی اثرات بعد از عملیات چوبکشی یکی از موارد  آگاهی از میزان و شدت آسیب

. تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان آسیب به درختان سرپا در باشد یهاي شمال ایران م رسیدن به مدیریت پایدار در جنگل

خانه در جنگل خیرودکنار نوشهر انجام  از سري نم 225و  220هاي  در پارسل شی،شیوه گزینشی بعد از اجراي عملیات چوبک

سی، بر درختان سرپا مورد ارزیابی 450عملیات چوبکشی با استفاده از اسکیدر تیمبرجک شد. در این بررسی خسارات ناشی از 

هاي  درصد از آسیب 7/72درصد و  6/80،  225و  220قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که به ترتیب در دو پارسل 

درصد از  40رخ داده است و بیش از متر از بن درخت) 3/0-0هاي پایین ساقه درخت (ریشه و  حاصل از چوبکشی در قسمت

  ها منجر به آسیب به کامبیوم شده است. درصد از زخم 57باشند، ولی  متر مربع می سانتی 200ها داراي مساحتی کمتر از  زخم

  

  .مدیریت پایدار ،عملیات چوبکشی ،اسکیدر تیمبرجککلیدي:  گانواژ

  

  مقدمه - 1

هدف بیشینه کردن کارایی و کمینه کردن اثرات نامطلوب می باشد که  برداري جنگل یک نظام مهندسی با عملیات بهره

تواند روي آنها تاثیر بگذارد، بنابراین بایستی با حداقل  در بیشتر موارد رژیم هاي پرورش توده جنگلی را در بر می گیرد و می

کرده و به حفظ و بهبود کیفیت توده  ها را براي زادآوري آماده کردن خسارات محیط زیستی وارده به درختان سرپا، رویشگاه

هاي جنگلی پرداخت. یکی از موارد جهت رسیدن به این مهم، آگاهی از میزان و شدت آسیب هاي وارد شده به درختان سرپا و 

هاي شمال ایران برداشته  ارزیابی اثرات بعد از عملیات چوبکشی می باشد، تا قدمی در جهت رسیدن به مدیریت پایدار در جنگل

شود، زیرا با داشتن اعداد و ارقام مربوط به میزان و شدت آسیب هاي وارد شده به درختان سرپا به عنوان یک میزان حداقل 

توان میزان و شدت آسیب هاي وارد شده در مناطق مشابه با آن را با میزان حداقل و با استفاده از معیار آماري با هم مقایسه  می

ها را تشویق  ر به صورت معنی داري بیشتر باشد مجریان طرح ها را جریمه و اگر کمتر باشد آنکرد و در صورتی که این مقادی

برداري  ها می باشد. بهره نمود. بنابراین نظارت بر عملیات چوبکشی، یکی از ارکان مهم در جهت رسیدن به توسعه پایدار جنگل

. از طرفی )Han and Kellogg, 2000(ه همراه خواهد داشت مانده را ب یاز جنگل به هر روشی صورت گیرد آسیب به توده باق

ایش پایداري جنگل کمک خواهد کرد هاي منطقی در جهت کاهش میزان آسیب به درختان سرپا به افز پرواضح است که تالش

)Seablom and Read, 2005(قیتحق جی. بر اساس نتا Aho ) صدمات با مساحت بیشتر منجر به سریع تر 1989و همکاران (
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طی تحقیقی در  زی) نKallio )1974و  Isomaki قی. تحقگردد یند پوسیدگی تنه درختان میشدن و بیشتر شدن فرآ

و  10سانتیمتر به ترتیب رشد قطري را  17-35سانتیمتر و  5- 10هاي جنوب فنالند گزارش دادند که پهناي آسیب  جنگل

و  Hoseini. هاي دراز و باریک، زمان بر است مبیشتر از زخ تر یضهاي عر دهد. بنابراین بهبود زخم درصد کاهش می 35

برداري در دو سیستم چوبکشی مکانیزه (کابل هوایی و زمینی) بر  ) در منطقه ساري به بررسی صدمات بهره2001همکاران (

ها در ارتفاع کمتر  زخم ازدرصد  8/92نشان داد که در سیستم چوبکشی زمینی  مانده پرداختند، نتیجه تحقیق تنه درختان باقی

شده اند، از طرفی در  جادیمتر ا 2ها در ارتفاع بیشتر از  درصد از زخم 1متر اول تنه و  2تا  1درصد در ارتفاع  2/6متر،  1از 

درصد از  5/47متر اول تنه و  2تا  1درصد در ارتفاع  1متر،  1ها در ارتفاع کمتر از  درصد از زخم 5/51سیستم کابل هوایی 

هاي شفارود نشان داد که  ) در جنگل2007و همکاران ( Naghdi قیتحق جی. نتامتر مشاهده شد 2تفاع بیشتر از در ار ها زخم

. هدف این تحقیق تعیین میزان اند ه عملیات قطع دچار آسیب شدهدرختان موجود در قطعات نمونه در نتیج درصد از 8/21

  آسیب به درختان سرپا در شیوه گزینشی بعد از اجراي عملیات چوبکشی است.

  

  ها مواد و روش - 2

  منطقه مورد مطالعه

قرار گرفته است که این مطالعه در دو پارسل از این  منطقه مورد مطالعه در بخش نمخانه حوزه آبخیر خیرود کنار نوشهر

بندي آبخیزهاي جنگلی شمال  محدود گردید. حوزه آبخیز خیرود نوشهر بر اساس حوزه 225و 220هاي  بخش یعنی پارسل

انشگاه ها قرار گرفته است، که  این حوزه تحت مدیریت دانشکده منابع طبیعی د از این جنگل 42ایران در حوزه آبخیز شماره 

- 1190متر و  1000-1135به ترتیب  225و  220باشد. متوسط شیب و متوسط ارتفاع از سطح دریا در دو پارسل  تهران می

 8/55و  3/27مترمکعب است. مساحت منطقه مورد مطالعه  08/301و  18/504متر و حجم در هکتار در دو پارسل  1100

هاي آمیخته ناهمسال که شامل  است. منطقه مورد مطالعه شامل جنگلاصله  58/122و  11/173هکتار و تعداد در هکتار 

ي گزینشی براي مدیریت  باشد. به منظور پایدار شدن توده از شیوه هاي غالب و نیز توسکا و افرا می راش و ممرز به عنوان گونه

  برداري ابتدا درختان با اره ملیات بهرهسال است. در جریان ع 10گردد. فواصل زمانی ورود به توده نیز  ها استفاده می این جنگل

اقدام به خروج  نه،یگرده ب يسی و با روش بهره بردار450موتوري قطع شدند و در مرحله بعد با استفاده از اسکیدر تیمبرجک 

و  220درخت) در هکتار چوب به ترتیب در دو پارسل  3و  10( ترمکعبم 71/12و  28/32ها از جنگل شد. حدودا  بینه گرده

  خارج شدند. 225

  

  کار  روش

بینه جهت خروج مقطوعات استفاده شد. به منظور تعیین میزان خسارات  برداري گرده در منطقه تحقیق از روش بهره

رسی خسارت به درختان باقی مانده انجام چوبکشی به محل دپوها، با تهیه فرم، بر يها، از مسیرها بینه ناشی از کشیدن گرده

که  )Lilienau, 2003(زخم، عمق زخم نظیر محل زخم، مساحت  ییهاگردید. در بررسی خسارت به درختان سرپا مشخصه 

شد، نسبت عرض  مدنظر قرارداده) Jackson et al., 2002( است، نسبت عرض زخم به محیط درخت آمده 2و  1در جداول 

 یابد باشد به طوري که با افزایش میزان این نسبت رشد قطري درخت کاهش می از فاکتورهاي مهم میزخم به محیط نیز 

)Fajvan et al., 2002.(   

  

  

  . کدبندي اندازه زخم بر روي تنه درختان سرپا1جدول 
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 cm2 500بیشتر از  Cm2 200 Cm2 500-200 کمتر از مساحت زخم

 3 2 1 کد

  

  روي تنه درختان سرپا. کدبندي شدت زخم بر 2جدول 

 آسیب به کامبیوم آسیب به پوست عمق زخم

 2 1 کد

  

  نتایج و بحث - 3

متر  1/973هاي مورد مطالعه به ترتیب  در پارسل 225و  220هاي  طول مسیرهاي چوبکشی در پارسلنتایج با توجه به 

مورد ارزیابی قرار  یچوبکش يرهایمس هءیاصله درخت در حاش 98و  108متر بود. در کل در پارسل ها به ترتیب  1069و

و  220هاي  که در دو پارسل به ترتیب شامل گونه هاي راش، ممرز، افرا، توسکا و بلوط بود. شدت بهره برداري در پارسل گرفت

برابر  5/2حدود از  220 پارسلبرداري در  مترمکعب در هکتار است، به عبارتی شدت بهره 71/12و  28/32به ترتیب  226

باشد. در هر پارسل اقدام به بخش بندي و یا سگمنت بندي مسیرهاي چوبکشی شد. مشخصات مربوط به هر  می 225سل پار

سگمنت شامل شیب طولی، طول، کل درختان موجود، کل درختان زخمی، درختان زخمی به ازاي واحد طول و نسبت 

اندازه آسیبها به وسیله محاسبه عرض، طول ده است. آم 4و  3درختان زخمی به کل درختان مربوط به هر سگمنت، در جداول 

و در نتیجه سطح آسیب ارزیابی شد. در عملیات چوبکشی در اکثر موارد عرض زخم بیشتر از طول زخم است زیرا تماس در 

هاي منتقل شده و تنه درختان حاشیه مسیر چوبکشی موجب افزایش عرض آسیب  جهت افقی و به صورت مکرر بین گرده بینه

  ). 3توان اندازه آسیب (مساحت زخم) را مهمترین فاکتور در پوسیدگی دانست (جدول  گردد. می می

  

  . میزان آسیب به درختان سرپا بر اساس شدت آسیب در پارسل هاي مورد بررسی3جدول 

  <500  200-500  0-200  اندازه آسیب  شماره پارسل

  220پارسل 
  ها تعداد زخم

51  25  22  

  19  39  30  225پارسل 

 

زخم)  52درصد ( 1/59خم) و ز 54درصد ( 1/55در حدود  225و  220دهد که به ترتیب در دوپارسل  نتایج نشان می

   ).4ها به ناحیه کامبیوم وارد شده اند (جدول  از آسیب

  

  . میزان آسیب به درختان سرپا بر اساس شدت آسیب در پارسل هاي مورد بررسی4جدول 

  پوست  کامبیوم  شدت آسیب  شماره پارسل

    220پارسل 

  ها تعداد زخم

54  44  

   36  52  225پارسل 

 

نشان داد که با افزایش شدت تنک کردن، میزان آسیب به  )Kellogg)2000 و   Hanمسو با نتایج این تحقیق، مطالعه ه

هاي پایین  ها و حشرات نیز به آسانی زخم هاي تشکیل شده در بخش گردد. خسارات زیستی مانند قارچ درختان سرپا زیاد می

در بلند مدت  که مطمئنا درختان آسیب دیده )Lilienau, 2003(دهند  به زمین تحت تاثیر قرار میتنه را به دلیل نزدیکی 
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می کند که درختان سرپا با آسیب به  بیان) Akay)2008 و  Yilmaمطالعهدر چوب خواهند شد. نتایج دچار افت ارزشی 

ها قرار دارند. از طرفی طی تحقیق  گزارش شد که عمق و اندازه آسیب روي  کامبیوم بیشتر تحت تاثیر حمالت حشرات و قارچ

. در این تحقیق گزارش شد که )Isomaki and Kallio, 1974گذارند ( رخت تاثیر مید قطري دچوب به صورت اصلی بر رش

درصد کاهش یابد. بعضی از محققان پیشنهاد کرده  20و  10هاي سطحی و عمیق به ترتیب  تواند در اثر زخم رشد قطري می

. )Han et al., 2003( ت استفاده گرددز آسیب به تنه درخاند که از ابزار مصنوعی مانند استفاده از الستیک جهت جلوگیري ا

بندي  تر و همگن کردن شرایط برداشت آسیب به درختان سرپا، اقدام به بخش در این تحقیق به منظور رسیدن به نتایج دقیق

هاي مورد بررسی، مشاهده شد که با وجود شدت بهره برداري کمتر  (سگمنت بندي) مسیرهاي چوبکشی شد. از نظر عرض زخم

 06/9( 220سانتیمتر) بیشتر از پارسل  43/10( 225ها در پارسل  عرض زخم، میانگین 220نسبت به پارسل  225در پارسل 

هاي موجود در دو  هاي شمارش شده در سگمنت توان در ارتباط با تعداد کل قوس باشد که این موضوع را می سانتیمتر) می

  پارسل نسبت داد. 

  

  گیري نتیجه - 4

وبکشی در جنگل خیرود کنار نوشهر بررسی شد. با توجه به در این تحقیق آسیب به توده باقیمانده در اثر عملیات چ

هاي شمال، حداکثر فاصله درختان آسیب دیده در  اینکه یکی از عوامل مهم در انتخاب عرض نوار مورد بررسی در جنگل

ار مسیر متر از کن 2باشد؛ بنابراین محدوده مطالعاتی عرض نوار بررسی در مسیرهاي چوبکشی  محدوده مسیرهاي چوبکشی می

زخم)  54درصد ( 1/55در حدود  225و  220چوبکشی درنظر گرفته شد. همانطور که نتایج نشان داد به ترتیب در دو پارسل 

تواند بر پایداري اکوسیستم جنگل  اند که این مهم می ها به ناحیه کامبیوم وارد شده زخم) از آسیب 52درصد ( 1/59و 

برابر) عامل تفاوت در درصد آسیب و  5/2(بیشتر از  220بهره برداري باالتر در پارسل رسد شدت  تاثیرگذار باشد. به نظر می

باشد البته بدون شک عوامل ناشناخته دیگري نیز بر این مهم اثرگذار بوده اند که در این بررسی به دلیل حجم  تعداد زخم می

   ها میسر نشد. باالي مطالعه، شناخت همه آن
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Evaluation of logging operations effects on the Edge Trees  
 

Abstract  
Logging operations is an engineering system with the aim of maximizing efficiency and 
minimizing negative effects. This study was carried out in two compartments including 220 
and 225 in Namkhaneh district of Kheiroudkenar watershed. In this study, damages resulted 
from skidding operation by Timber jack 450C were evaluated. The results of this study 
showed that in two compartments 220 and 225, 80.6% and 72.7% of scars resulted from 
skidding operations was happened imann low parts of the tree (root and stump area) and more 
than 40% of scars are with the area of lower than 200cm2, but 57% of scars are accompanied 
with cambium damage.  

 

Keywords: Timber jack, skidding operation, damages. 
 

 

 


