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  چكيده
اما اين كار صدماتي را به  ،و اقتصادي استعملي ضروري و در عين حال عاقالنه  ،عنوان نيازي بيولوژيك برداري از جنگل به بهره
چوب از  نقل و  حملبرداشت و  منظور به مكانيزه طور بهسنتي و هم  طور بهبرداري هم  بهره. كند وارد ميدرختان زادآوري و  جنگل
در دو بخش به بررسي ميزان خسارت وارد بر زادآوري در اثر چوبكشي با قاطر  رو، پژوهش پيشدر  .شود هاي شمال انجام مي جنگل

شركت چوب و  مربوط به سري الال چهاردر پارسل  رو پژوهش پيش .دو روش پرداخته شدو مقايسه اين ) مكانيزه(و اسكيدر ) سنتي(
 اي تصادفي با قطعات نمونه دايره -منظمو روش آماربرداري بود  ينيگز تك شده اعمال يشناس جنگلشيوه  .كاغذ مازندران انجام شد

نتايج نشان داد كه در عمليات قطع  .از چوبكشي استفاده شد پسو  پيشبراي بررسي صدمات زادآوري در دو مرحله  آري يكشكل  
در . ه استدرصد از زادآوري آسيب وارد شد 56/8درصد از زادآوري و پس از عمليات چوبكشي به  38/2و تبديل درختان به 

بود،  ددرص 78/1و  46/7، 67/10ترتيب  بر نهال، شل و خال به مكانيزهصدمات چوبكشي كه مشخص شد  رو پژوهش پيش
همچنين صدمات وارد بر كل . بود درصد 58/6و  11/9، 2/9 ترتيب به صدمات چوبكشي سنتي به نهال، شل و خالكه  درحالي

 جفتي، t آزمون به استناد نتايجكه  بود نه درصدو در بخش چوبكشي سنتي  درصد 93/7 مكانيزهزادآوري در بخش چوبكشي 
  .اشتندداري با يكديگر ند و سنتي در دو بخش پارسل اختالف معني مكانيزهصدمات چوبكشي 

  
  .سري الالزادآوري، خسارت ، مكانيزهچوبكشي چوبكشي سنتي، : هاي كليدي واژه

  
  مقدمه
هاي  سازگان اثرات تخريبي به بومبرداري همواره  بهره

طبيعي،  زادآوريخسارت به . است وارد كردهجنگلي 
 نيمهمتراز  ،و تخريب خاك سطحي مانده يباقدرختان 

برداري و خروج چوب بر توده  اثرات ناشي از عمليات بهره

شناسي و  برداري رابط بين امور جنگل بهره. جنگلي است
هاي امور  شناسايي خواسته .بخش مصرف چوب است

موجب  هاآنشناسي و بخش مصرف چوب و تلفيق  جنگل
كاهش خسارات به زمين و  ،استمرار توليد ،پايداري جنگل

هاي بروز  جنگل و جلوگيري از ايجاد زمينه زادآوري
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پايداري جنگل ، بنابراين بايد شود ميفرسايش و لغزش 
روش سنتي و با كمك  برداري چه به عمليات بهره .حفظ شود

آالت  و با استفاده از ماشين مكانيزهروش  دواب و چه به
سازگان  بومعنوان يك اقدام خارج از چرخه  پيشرفته، به

 برمدت و بلندمدت  و اثراتي كوتاه استطبيعي جنگل 
آالت  ود ماشينبرداري و ور با بهره. داردجنگل  سازگان بوم

صدماتي به توده جنگل و زادآوري وارد  شك يبه جنگل، ب
لطمات  ،هااز ميزان و شدت آن يصورت ناآگاهكه در شود مي

 ,Lotfalian( شود به حيات جنگل وارد مي يريناپذ جبران

كاهش صدمات برداري صحيح،  يكي از اهداف بهره .)2012
 ,.Tavankar et al(زادآوري و خاك جنگل است  ،به توده

لطمه به درختان  صورت بهتوده  صدمات واردشده به .)2009
 ها و تاج درختان مجاور و مانده، شكسته شدن شاخه باقي

كن شدن،  صورت ريشه زادآوري بهصدمات واردشده به 
در جنگل مشاهده  وضوح بهشكستگي و زخم روي تنه 

  .دشو مي
حيوانات، با طراحي، برداري با استفاده از نيروي  بهره

يكي از  عنوان به پيشها  كنترل و مديريت صحيح از سال
 استفاده موردبرداري با اثر نامطلوب اندك،  هاي بهره سيستم
با توجه به ). Ghaffariyan et al., 2005( است گرفته قرار

هر دو  كه نياخسارت به آن و  كاهشاهميت زادآوري و 
به زادآوري  باعث صدمه مكانيزهروش كشيدن سنتي و 

نياز به  ،دن خسارت به زادآوريبراي مشخص كر ،شوند يم
  Hosseini.استآنها  اثرات هر دو روش و مقايسه بررسي

مكانيزه  چوبكشي روشكه ساري هاي  در جنگل )1994(
رسيد كه با افزايش ارتفاع و قطر  نتيجه اين به ،شد ميانجام 
 .شود آنها افزوده ميپذيري  ها بر ميزان صدمه نهال

Tashakori )1996 (شيوه سنتي،  در بررسي چوبكشي به
صدمات را در دو بخش زادآوري و درختان سرپا ارزيابي 

ها در زادآوري پس از پايان كار را  مجموعه آسيب و كرد
 از در تحقيق خود) Asadi  )2006.دكربرآورد  درصد 8/15

ناشي از هاي  روشي براي برآورد اقتصادي خسارت
و وضعيت  استفاده كرد هيركانيهاي  برداري در جنگل بهره
طع، پس از قطع و پس از از ق پيشمرحله  سه ها را در نهال

 ررسيدر محدوده مشخص اطراف درختان نمونه بچوبكشي 
هاي خود نشان داد كه خسارت به  وي در بررسي. دكر

 .بودها  ها بيشتر از خال ها و در شل ها بيشتر از شل نهال
Rasti )2007 ( مقايسه بين حمل پژوهشي با موضوع در

 ،نشده و طراحي شده يطراحچوب با قاطر در دو سيستم 
ه به زادآوري در سيستم نتيجه گرفت كه ميزان تخريب وارد

سيستم در  درصد 62/20مقابل در درصد 99/7 شده يطراح
 ،چه حمل چوب با قاطر باشد و چنان بودنشده  طراحي

  .ابدي يمكاهش  سوم كيزادآوري به خسارت به 
برداري بر  عمليات بهره ريتأثدر بررسي ارتفاع نهال و 

در ارتفاعات  برگ يسوزنهاي  پيشرفت زادآوري گونه
اندازه  با رفته هاي از بين كه تعداد نهال مشخص شدبريتانيا 
 200تا  50(و اندازه متوسط ) متر يسانت 50كمتر از (كوچك 

داري بيشتر از  معني طور بهبرداري  بهره در طي) متر يسانت
 بود) متر  2از  بلندتر(اندازه بزرگ با هاي  تعداد نهال

)Stokes et al., 2009(.Wang  )1997 ( منظور  بهدر چين
 15هاي واردشده به توده زادآوري،  بررسي خسارت

وي نتيجه . متر را بررسي كرد 10×10ابعاد  نمونه به قطعه
رداري توسط حيوانات كمتر  ناشي از بهرهخسارت كه گرفت 
و   Sowa.بود آالت برداري با استفاده از ماشين از بهره

Stanczykiewicz )2007 (به اين نتيجه رسيدند لهستان  در
قطع و چوبكشي درختان در بيشتر مواقع موجب از بين كه 

 Lotfalian .دشو ه شدن شديد پوست ميديا كن ها رفتن خال

هاي چوب و كاغذ  تحقيق خود در جنگلدر ) 2005(
به اين نتيجه رسيد كه صدمات  مكانيزهروش  مازندران به

به ،  5/10شل به ،  2/3وارده در بخش زادآوري به نهال 
همچنين . بود درصد 8/4و ميزان كل صدمه  7/17خال 

قطر و ارتفاع  كه با افزايش نتايج تحقيق مذكور نشان داد
در  .افزايش يافته استها، ميزان صدمات وارد نيز  نهال

در ) Majnounian )2010و  Jourgholamiكه  پژوهشي
مشخص  ،نداز جنگل انجام داد سنتي برداري بهرهمورد روش 

شده، زادآوري  بررسيكه از مجموع كل زادآوري  شد
مقدار  و اين درصد 7/17ديده در طبقه نونهال و نهال  آسيب

 درصد 2/1و  1/3ترتيب برابر با  گروه به الدر طبقه شل و خ
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ديدگي  ها از شدت آسيب يعني با افزايش ارتفاع نهال بود،
  .شده استكاسته  هاآن
 

  ها مواد و روش
  مطالعه منطقه مورد
حوزه  دوالال، بخش  هفتدر سري  مطالعه موردمنطقه 

در و مازندران هاي صنايع چوب و كاغذ  يك تجن از جنگل
 70سري الال در فاصله  .قرار دارد 70شماره آبخيز حوزه 

اين . كيلومتري جنوب شرقي شهرستان ساري قرار دارد
پارسل شماره كه از ميان آنها، پارسل است  26سري شامل 

در وضعيت مطلوبي قرار توپوگرافي و شيب  نظرازكه  چهار
انجام و سنتي در آن مكانيزه هر دو روش چوبكشي  و شتدا
جهت  مورد مطالعه كل قطعه .فته شددرنظر گرشد،  مي

اي جنگلي  و تيپ خاك قهوه) تا غربي(عمومي شمال غربي 
و  60تا  31،  30صفر تا  طبقهسه شامل و شيب آن  دارد
 است هكتار 1624سري الال وسعت . درصد است 80تا  61

را آن  )درصد 7/50معادل (هكتار  9/823 سطح،كه از اين 
از  تربيشموجودي حجمي برداري با  اي قابل بهرهه جنگل
هكتار  49 ،چهار پارسل .دده تشكيل مي مكعب متر 150

 درختان  تك كهاست  ستانراشآن تيپ  ودارد مساحت 
و  دنو ممرز با درصد كم در آن وجود دار بلندمازوتوسكا، 

متوسط ارتفاع از  .است گزيني تكآن شناسي  شيوه جنگل
اساس آمار و بر .استمتر  1500 تا 1300در آن  سطح دريا

ايستگاه  نيتر كينزداطالعات ايستگاه هواشناسي كياسر كه 
نه ، ميزان بارندگي متوسط ساالشود محسوب ميبه اين سري 

و با توجه به ميانگين حداكثر دماي است متر  ميلي 489
 ، )01/27(سال  ماه نيتر گرمو ) -22/0(سال ماه سردترين 

كليماگرام آمبرژه، از نوع  براساساقليم اين رويشگاه 
  ).Anonymous, 2008( باشد ميفوقاني سرد  خشك مهين
  پژوهشروش   

از طريق آماربرداري با استفاده از  رو پژوهش پيش
مساحت يك آر و روش  شكل به  اي قطعات نمونه دايره

. )Zobeiri, 2009(شد  انجام تصادفي -منظمبرداري  نمونه
 شدمتري استفاده  50×100 آماربرداري منظور از شبكه بدين

 نمونه قطعه 98، مطالعه مورد و با توجه به مساحت پارسل
پس از برداري  بهرهارزيابي ميزان و شدت آسيب  .پياده شد

و  شدانجام  )تبديل و خروج(پايان عمليات چوبكشي 
رويشي نهال،  مرحلهبررسي خسارت به زادآوري در سه 

كه شد برداري در دو مرحله انجام آمار. انجام شدشل و خال 
و مرحله دوم  بودز چوبكشي ا پيشمرحله اول آماربرداري 

مكانيزه  آماربرداري پس از چوبكشي در دو بخش شامل
 ي پس از چوبكشيآماربردارو ) حمل چوب با اسكيدر(

 در مرحله اول پس از قطع .بود )حمل چوب با دواب(سنتي 
 وشدند ها شمارش  نمونه قطعهها در  كليه زادآوري ،درخت
اتمام در مرحله دوم پس از . شدثبت  هاي وارده آسيب

كه مجزا از بخش سنتي مكانيزه چوبكشي به بخش حمل 
با مشخصاتي كه از قطعات نمونه در  وبود، مراجعه شد 

كليه  و شد  مشخص نمونه قطعات مركز  ،اختيار بود
ر دديده از چوبكشي  هاي سالم و آسيب زادآوري

در  با ذكر علت وشد  هاي اين بخش آماربرداري نمونه قطعه
 سپس به منطقه حمل سنتي. دشثبت  هاي آماربرداري فرم

و شد  بخش نيز تكرار نيا درو آماربرداري  مراجعه شد
ثبت  ديده در اثر حركت دواب هاي سالم و آسيب تعداد نهال

براي آماربرداري از مسير چوبكشي از ابتدا تا انتهاي  .شد
) طرف دومتر به  چهاراز وسط مسير چوبكشي (مسير 

صد انجام آماربرداري صددر ،دليل متفاوت بودن شرايط به
مختصر  يبردار خاكبراي عرض مسير چوبكشي كه . شد
متوسط (، تعداد احتمالي نهال بود و فاقد زادآوري بود هشد

رفته  مقادير از بين عنوان به) نمونه قطعهدر هر تعداد نهال 
حذف  بودند،هايي كه در اين مناطق  نمونه قطعهو  دشمحاسبه 
  .شدند

بررسي  منظور به شده استخراجبراي تعيين دقت نتايج 
از روش  )هاي كيفي داده(ها  ديدگي يا سالمت نمونه آسيب

براي دو مرحله ) Ratio estimation( برآورد نسبت
 براي. استفاده شدمجزا  صورت بهو سنتي مكانيزه چوبكشي 

ها، ابتدا ها و مقايسه آن آماري داده ليتحل و  هيتجزانجام 
سپس با  .شد بررسي مربع كاي آزمون ابها  داده نرمال بودن

مقايسه ميانگين صدمات زادآوري  ،جفتي tاستفاده از آزمون 
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منطقه قبل از چوبكشي شده و همان  منطقه چوبكشيدر 
  .شد انجام
  
  نتايج

  خسارت به زادآوري پس از قطع
 32/94( شده به چهار گروه راش هاي شمارش نهال
و  )درصد 41/1(بلندمازو ، )درصد 82/2( ، ممرز)درصد
 شيردار، افرا، توسكا و گالبي وحشيشامل  ها گونهساير 

به  واردشدهصدمات . بندي شدند دسته) درصد 44/1(
با توجه به نتايج . است شدهارايه  1 جدولدر زادآوري 

 درصد 95 احتمال به ،از روش برآورد نسبت آمده دست به
بين  نمونه قطعه 70 درزادآوري  كل  بههاي وارده  ميزان آسيب

متوسط به  طور بهدر اين بخش  .بود درصد 6/3و  2/1
 يزاناز زادآوري آسيب وارد شد كه بيشترين م درصد 38/2

  .خال بود رويشي مرحلهآن مربوط به 

 
نمونه قطعه 70در  رويشي پس از قطع مراحلصدمات وارده به  - 1جدول   

  كل زادآوري  خال  شل  نهال  رويشي مرحله
  3961  523  850  2588  از قطع پيشتعداد 

  94  21  17  56 ديده تعداد آسيب
  38/2  02/4  2  17/2  درصد نسبت به مرحله رويشي

  38/2  53/0  43/0  41/1  نسبت به كل زادآوريدرصد 

  
از  پيشنظر گرفتن علت صدمه ديدن زادآوري با در
نامناسب علت قطع  ها به تعدادي از زادآوري ،چوبكشي
جهت افتادن نامناسب، طريقه قطع نامناسب، عدم (درخت 

 نيزپيشگيري و تعدادي   قابل) استفاده از ابزار مناسب و غيره
جهت قطع براي چوبكشي دليل  به(قابل پيشگيري  غيرطور  به

 هديد صدمه ) قطع مناسب، تراكم توده و غيره روشمناسب، 

 منظور مراحل مختلف كار و امكان بدين .)1شكل ( ندبود
براي ثبت  بررسي شد و در مراحل مختلفي رسان بيآسعدم 
قابل پيشگيري  پيشگيري و غير  ها از كدهاي قابل داده

هاي انجام كار و  اصالح روش منظورشد كه استفاده 
  .بودپيشگيري از صدمات 

  

  
صدمات وارد بر زادآوري پس از قطع -1شكل   
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هاي زادآوري  ميانگين نمونه ،جفتي t آزمونبا استفاده از 
هدف بررسي  بااز قطع  پسها  از قطع با ميانگين نمونه پيش
مقايسه شد صدمات مراحل زادآوري  برعمليات قطع ر يتأث

؛ t=  822/2؛ df=  69(دار بود  كه نتايج بيانگر اختالف معني
006/0  =P(.  

وينچينگ و (خسارت به زادآوري پس از مرحله چوبكشي 
  )آالت خروج چوب

روش  دو منطقه مجزاي حمل چوب به چهار،در پارسل 
چوب مكانيزه در منطقه حمل  .وجود داشتمكانيزه سنتي و 

وجود داشت كه پس از اتمام  نمونه قطعه 31 ،اين پارسل

اجعه شد مطالعه مر به منطقه مورد ،مكانيزهعمليات چوبكشي 
و مشخص  بررسي شدندشده  برداشتهاي  نمونه قطعهو كليه 

تحت  نمونه قطعه 31از  نمونه قطعه 14كه در اين بخش  شد
و  اند بوده) وينچينگ و اسكيدررو(مكانيزه تأثير چوبكشي 

از  آمده دست بهبا توجه به نتايج . )2جدول ( اند آسيب ديده
هاي  ميزان آسيب درصد، 95 احتمال  به ،روش برآورد نسبت

 درصد 9/11و  1/4بين مكانيزه بخش  زادآوري در وارده به
از  درصد 93/7متوسط به  طور در اين بخش به. بود

زادآوري آسيب وارد شد كه بيشترين مقدار آن مربوط به 
  .بود نهال رويشي مرحله

  
مكانيزهرويشي در اثر چوبكشي  مراحلصدمات وارده به زادآوري  - 2جدول   

  تعداد كل  خال  شل  نهال  رويشي مرحله
  1613  337  442  834  از چوبكشي پيشتعداد 

  128  6  33  89  ديده تعداد آسيب
  93/7  78/1  46/7  67/10  نسبت به مرحله رويشي درصد

  93/7  37/0  04/2  5/5  درصد نسبت به كل زادآوري

  
 نمونه قطعه 39كليه  ،از پايان چوبكشي سنتيبعد 
د كه در اين شو مشخص  بررسي شدندشده قبلي  برداشت
حمل با (، تحت تأثير چوبكشي سنتي نمونه قطعه 13بخش 

در . بود  ديده  آسيب هازادآوري آنگرفته و  قرار) اسب و قاطر
هاي مرحله قطع، صدمات  دست داشتن آسيببا در اين بخش

سپس كليه . گيري شد اندازه آالت نيز وبمرحله خروج چ
ديده شمارش  هاي آسيب نمونه قطعههاي سالم و زخمي  نهال
از تعداد  و زخمي  سالمهاي  نهالتعداد  كسرو پس از  نددش

رفته  هاي از بين چوبكشي، تعداد نهالاز  پيشاوليه  يها نهال
از روش برآورد  آمده دست بهبا توجه به نتايج  .محاسبه شد

 هاي وارده به ميزان آسيب درصد، 95 احتمال بهنسبت 

كه در  بود درصد 1/14و  9/3زادآوري در بخش سنتي بين 
از زادآوري آسيب  نه درصدطور متوسط به  اين بخش به

نهال  رويشيمرحله وارد شد كه بيشترين مقدار آن مربوط به 
  .)2شكل ( بود

) با قاطر(صدمات وارده به زادآوري در اثر چوبكشي سنتي  -2شكل   
مختلف در مراحل رويشي

هاي زادآوري  جفتي، ميانگين نمونه tبا استفاده از آزمون 
ها پس از چوبكشي با  پيش از چوبكشي با ميانگين نمونه

ير عمليات چوبكشي بر مراحل زادآوري تأثبررسي  هدف
؛ df=  70(دار بود  مقايسه شد كه نتايج بيانگر اختالف معني
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638/3  =t001/0 ؛  =P(.  
  و سنتي بر كل زادآوريمكانيزه مقايسه صدمات چوبكشي 

 بوداصله  1613مكانيزه در منطقه حمل ها  تعداد كل نهال
 ديده صدمهاصله  128سالم و اصله  1485تعداد، كه از اين 

 2289ها  كل نهالتعداد در منطقه حمل سنتي نيز . ندبود
ديده  صدمهاصله  206سالم و اصله  2083كه  بوداصله 
  .)3جدول (ند بود

  
و سنتي بر كل زادآوريمكانيزه  مقايسه صدمات چوبكشي - 3 جدول  

  تعداد كل  كل صدمه  رفته بين از  زخمي  سالم  كل زادآوري
  1613  128  65  63  1485  مكانيزهاز چوبكشي  پستعداد 

    93/7  03/4  9/3  07/92  درصد
  2289  206  66  140  2083  از چوبكشي سنتي پستعداد 

    9  88/2  12/6  91  درصد

  
كه ميزان صدمات  دشو مشاهده مي 4با توجه به جدول 

ه بر زادآوري در اثر چوبكشي سنتي كمي بيشتر از وارد
البته ميزان . نبود دار اختالف معني اين ، امابودمكانيزه 

حالت رفته در  از بين در حالته بر زادآوري صدمات وارد
حركت اسكيدر  دليل آنكه بيشتر از حالت سنتي بود مكانيزه 

كه كليه  بودبرداري مسير  در مسيرهاي چوبكشي و خاك
  .برده بودهاي سر راه را از بين  لنها

با فرض واريانس  جفتيغير t-test آزمونبا استفاده از 
با مكانيزه ميانگين صدمات زادآوري چوبكشي  ،نابرابر

مقايسه شد و مشخص شد  ميانگين صدمات چوبكشي سنتي
صدمات كمي و كيفي به زادآوري در  دار بين تفاوت معني كه

      وجود ندارد  سنتي با روشمكانيزه روش چوبكشي 
)69  =df 51/0؛  =t612/0 ؛  =P(.  

مشخص شد كه بين  ،با استفاده از تجزيه واريانس
هاي صدمات زادآوري سه مرحله رويشي نهال، شل  ميانگين

    ؛F=  6/7(داري وجود داشت  و خال اختالف معني
001/0  =P.( ها با استفاده از  بندي ميانگين نتايج گروه

طور كه  همان .ارايه شده است 4در جدول آزمون دانكن 
نهال با شل و نهال با وارد بر بين صدمات  شود، مشاهده مي

وارد بين صدمات جود داشت، اما داري و خال اختالف معني
داري وجود  مراحل رويشي شل و خال اختالف معنيبر 

  .نداشت
  

 رويشي حلامر درصدمات چوبكشي  بندي ميانگين گروه - 4جدول 
 مختلف

  ميانگين  مرحله رويشي
  a 493/3  نهال
  b 9718/0  شل
  b 2394/0  خال

  
  بحث

 بروارده صدمات رو،  پژوهش پيشنتايج  براساس
و با  درصد 38/2ميزان  زادآوري پس از مرحله قطع به

بين درصد  95احتمال  به يعني. بود درصد 2/1حدود اعتماد 
 ،بين  اين كه از بودديده   زادآوري آسيب درصد 6/3تا  2/1

 77/1و  ندبود از بين رفته كامل طور بهها  نهالدرصد  61/0
پس از قطع، مجموع . دبودن ها زخمي شده نهال درصد

و  2، 17/2ترتيب  نهال، شل و خال بهوارد بر صدمات 
در ديدگي به زادآوري  كه بيشترين آسيب بود درصد 02/4

  .مرحله خال و مربوط به راش بود
 Lotfalian)2005(  كه  كرده استدر تحقيق خود اشاره
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  ديده علت قطع درختان آسيب از زادآوري به درصد 2/3
از بين  طور كامل به ها نهال درصد 1/1بين   اين كه از است
اندك و  تفاوت چنداني ندارد رو پژوهش پيشاند كه با  رفته

 اكيپ قطع درخت زيادمهارت  دليل بهممكن است تفاوت هم 
در تحقيق خود نيز  )Tashakori )1996 .در اين منطقه باشد

علت قطع درختان  زادآوري به درصد 3/6كه  ذكر كرده است
شناسي  جنگل شيوهوي در بررسي . بود  ديده  آسيب

صدمات  شدنكه همين امر موجب وارد بود  پناهي صورت به
 شده بودبسياري به زادآوري موجود در زير درختان مادري 

دليل شيوه پناهي در  به نتايج دو تحقيق و تفاوت اصلي
پژوهش در  ينيگز تكو  )تمركز برداشت( مذكورتحقيق 
از  درصد 85/30 رو پژوهش پيشدر . است رو پيش
يعني يا جهت افتادن درختان  ؛پيشگيري بود  ها قابل آسيب

و يا از ابزار نامناسب بود  آنهاقطع روش ا نامناسب بود ي
كه با  بودنشده   استفادهبراي قطع گوه و تيرفور  مانندمناسب 

  .توان آن را كاهش داد آموزش اكيپ مي
تا  1300ارتفاع اي با  منطقهكه در  رو پژوهش پيشدر 
دستگاه كشنده  ،در قسمتي از پارسل ،شدمتري انجام  1500

چوبكشي كه  الستيكي بود چرخ C450اسكيدر تيمبرجك 
بر مكانيزه و صدمات چوبكشي  دشانجام مكانيزه روش  به

 درصد 78/1و  46/7، 67/10ترتيب  نهال، شل و خال به
حمل سنتي با اسب و قاطر نيز در قسمتي از پارسل . بود

انجام شد كه صدمات چوبكشي سنتي بر نهال، شل و خال 
 ،در كل پارسل. بود درصد 58/6و  11/9، 2/9ترتيب  به

از مرحله چوبكشي به زادآوري پس وارده مجموع صدمات 
، 68/9ترتيب  بر نهال، شل و خال به) و سنتيمكانيزه (

از  آمده دست بهنتايج  براساس. بود درصد 37/3و  24/8
برداري به  ميزان صدمات بهره ،)Ahmadi )1996تحقيق 

 درصد 5/33گروه  شل، به درصد 7/20گروه نهال و نونهال 
هاي  خمز درصد 100و از  بود درصد 39گروه  خالبه  و

بوط به اسب و قاطر مر درصد 1/27 ،شده در جنگل مشاهده
 پناهي ،شده شناسي اعمال جنگل شيوه در تحقيق مذكور. بود
زادآوري مستقر در زير  د كهش كه همين امر سبب مي بود

چوب بيشتر آسيب  درختان مادري هنگام قطع و كشيدن

صدمات پس از در مورد  )Lotfalian )2005 .ببيند
 بود،زادآوري  برچوبكشي كه دربردارنده مجموع خسارات 

 ،و ميزان صدمات وارده به نهال درصد 8/4ميزان آسيب را 
رآورد ب درصد 7/17و  5/10، 2/3ترتيب  بهرا شل و خال 

كه  نشان داددر تحقيق خود ) Soleimannejad )2005 .كرد
ترتيب  نهال، شل و خال به برمكانيزه صدمات چوبكشي 

و همچنين صدمات وارد بود  درصد 57/9 و 34/5،  48/6
 درصد 45/6را مكانيزه بر كل زادآوري در اثر چوبكشي 

 ،)Lotfalian  )2005 در تحقيق .كرد برآورد
Soleimannejad )2005 ( ميزان آسيب  رو، پژوهش پيشو

بود كه  درصد 93/7 و 45/6 ،8/4ترتيب  زادآوري به كل  به
سنتي  ومكانيزه منطقه چوبكشي  ،اول و دوم هاي پژوهشدر 

مراحل چوبكشي  رو پژوهش پيشدر ، اما مشترك بوده است
 يكديگر در دو منطقه مجزا از كاملطور  بهسنتي  ومكانيزه 

قرار گرفته يكنواخت  يك پارسل با شرايط شيب و دامنهدر 
وجود مكانيزه گونه تداخلي در حمل سنتي و  هيچ و بودند

دقت بيشتر در  برايشرايط را  ،اين مورد داشت كهن
نتايج با مقايسه  همچنين .بوده كردآماربرداري فراهم 

در كه شود  مشخص مي مذكوربا تحقيقات  رو پژوهش پيش
 با افزايش ،مذكور تحقيقات نتايج برعكس رو پژوهش پيش

يافته است كه با   كاهشپذيري  ميزان صدمه ،سن نهال
 Asadiدر سري يك بنشكي و ) Ataei )2011مطالعات 

بر  سراي اسالم مبني در جنگل سنگده فريم و كيله )2006(
 بيشتر به صدمهها و  شل نسبت بهها  به نهالبيشتر خسارت 

و همكاران  Stokes .خواني دارد همها،  ها بيشتر از خال شل
 ريتأثارتفاع نهال و  درخصوصاي  نيز در مطالعه) 2009(

هاي  برداري بر پيشرفت زادآوري گونه عمليات بهره
رفته كوچك و  هاي از بين دريافتند كه تعداد نهال برگ يسوزن

داري بيشتر از تعداد  معني طور بهبرداري  متوسط در طي بهره
  .هاي بزرگ بود نهال

 د كه ميزانشمشخص  رو پژوهش پيشبا توجه به نتايج 
ميزان  بهآسيب وارده به نهال، شل و خال در چوبكشي سنتي 

كل زادآوري   بهوارده آسيب  و درصد 58/6و  11/9، 2/9
) Tashakori )1996 هاين نتايج با نتايج مطالع .بود نه درصد
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زادآوري پس از پايان  برها  آسيب كه در تحقيق خود مجموع
اين تفاوت  متفاوت است كه ،كرد برآورد درصد8/15كار را 

به تفاوت در تيپ جنگلي و تمركز نهال نسبت  توان يمرا 
تيپ اصلي جنگل راش و در  رو پژوهش پيشدر زيرا  ،داد

و تمركز برداشت و بود تيپ جنگل آميخته  مذكور تحقيق
از تحقيق  آمده دست بهدر نتايج . بيشتر بود ها د نهالاتعد

Ghaffariyan )2003 (2/3 علت  از زادآوري به درصد
 در مطالعه. بود  ديده كل پارسل صدمهچوبكشي سنتي در 

Soleimannejad )2005(،  ميزان صدمات ناشي از
 رو پژوهش پيشدر ، اما بود درصد 84/3 ،چوبكشي سنتي
نه درصد زادآوري در بخش چوبكشي سنتي   ميزان آسيب به

 مذكوربين نتايج دو تحقيق  كه دشو مشاهده مي، بنابراين بود
 ،پژوهشدر هر سه . جود دارداين تحقيق تفاوت و نتايج و

بوده  ينيگز تك شناسي جنگلسنتي و شيوه روش چوبكشي 
توان علت تفاوت و كاهش صدمات در دو  مي ، بنابرايناست

را مهارت كارگران در عمليات قطع و تبديل و  مذكورتحقيق 
 منطقهاين دو تحقيق در يك  ، زيراحمل چوب دانست

همين امر سبب  .اند هانجام شد) جنگل خيرودكنار نوشهر(
برداري ازجمله قطع و  انجام كليه عمليات بهره است كهشده 

انجام بيشتري  تبديل و خروج چوب با نظارت دقيق و دقت
در . و درنتيجه صدمات وارد به حداقل كاهش يابد شود

كه اختالف حدود دو و نيم برابري افزايش  رو پژوهش پيش
رداري در اين بخش آماربهرچند  ،دهد خسارت را نشان مي

كارگران و پيمانكاران حمل  هيتوج كمدليل  به ، امادقيق بود
وجود اين  سنتي چوب به خسارت وارده توسط دواب و

كه حمل چوب توسط دواب در جنگل خسارت كمي ديدگاه 
 است كهشده  يتوجه له كمنسبت به اين مسأ ،همراه دارد به

حال  اين با. دشباعث افزايش خسارت زادآوري  درنتيجه
 و Tavankarاز تحقيقات  آمده دست بهاساس نتايج بر

 تحقيقات با نتايجآن و مقايسه ) 2009(همكاران 
Tashakori )1996( و  Ghaffariyan و همكاران)2005 (
بر صدمات وارد  هيركانيهاي  جنگل شود كه در مشخص مي

برداري با سيستم چوبكشي زميني  زادآوري جنگل در بهره
پژوهش روش سنتي است كه در  برداري به بهره كمتر از

و صدمات زادآوري در روش  مشخص شدنيز  رو پيش
در روش  زادآوري از صدمات كمتر )درصد 93/7(مكانيزه 

  . بود) درصدنه (سنتي 
برداري از  توان نتيجه گرفت كه در بهره مي درنهايت

روش  و چه بهمكانيزه روش  ها و قطع درختان چه به جنگل
و عناصر   آالت، توده و زادآوري حمل و خروج چوب سنتي

 هرحال به نيز در اين مطالعه. بينند اصلي جنگل خسارت مي
ي ها نهال .بودشده زادآوري وارد  برصدمات زيادي 

. شوند خشك مي كامل طور بهدر آينده نابود و  ديده آسيب
و شود  ميهاي زخمي نيز پس از مدتي رشدشان كند  نهال

. اندازند شوند و آينده جنگل را به خطر مي چنگالي مي
 هيركانيهاي  جنگل شناسي شيوه جنگل كه ازآنجايي

طبيعي در  زادآوريو  استگزيني و همگام با طبيعت  تك
كه ) درصد 56/8(اين رقم  ،شود انجام ميكندي  ها به جنگل

 برو سنتي مكانيزه مربوط به مجموع صدمات چوبكشي 
 و است قابل توجهيرقم  ،است رو پژوهش پيشزادآوري در 

و راهكارهاي مناسب و كارشناسانه  شودپيشگيري  بايد
 ارايهبرداري از جنگل  بهرهت در اكاهش اين خسار براي
  .دشو
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Abstract 
Ecologically and economically sound forest logging is regarded as a biological and 
practical necessity. However, the logging activities cause damages to forest, in 
particular to its regeneration. Both traditional and in mechanical wood harvesting and 
transportation are practiced in Caspian forests. Here, the damages to the regeneration 
raised by skidding with mule (traditional) and Skidder (mechanized) were assessed and 
also compared. This study was conducted in Parcel 4 of Lala series of Mazandaran 
Wood and Paper Company forests. The applied forestry regime is single tree selection. 
Random systematic sampling was used with circular sample plots to study the 
regeneration damages for the two methods, measured before and after skidding. The 
results showed that 2.38 % of the regeneration was damaged during the tree felling and 
conversion operations, whereas 8.56% was damaged after the skidding operations. In 
this study, the industrial skidding damages to groups of seedling, small sapling and 
sapling were assessed to account for 10.67%, 7.46% and 1.78%, respectively. 
Furthermore, the traditional skidding damages to groups of seedling, small sapling and 
sapling were 9.2%, 9.11% and 6.58%, respectively. Also the total damages to 
regeneration in the industrial skidding were assessed to be 7.93%, whereas the rate was 
9% in traditional skidding. Finally, the statistical analysis showed that the damages 
caused by traditional and industrial skidding are not significantly different between the 
two studied parts of the forest parcel. 
 
Keywords: Lala series, mechanized logging, regeneration damages, traditional logging. 

 
 


