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چکیده

امروزه با توجه به اعمال شيوه جنگلشناسي نزديک به طبيعت برای مديريت جنگلهای هيرکاني و پراکندگي برداشت در اين

شيوه ،کاهش صدمات به توده باقيمانده اهميت زيادی پيدا کرده است .هدف از اين پژوهش ،بررسي و مقايسه بلندمدت مقاومت گونه
ها و قطرهای مختلف درختان در مقابل زخمهای ايجاد شده با اندازه ،شدت و محلهای متفاوت و چگونگي تغييرات در محل زخم
(التيام و بسته شدن زخم) بود .اين پژوهش در بخش پاتم و نمخانه جنگل خيرود با اندازهگيری صدمه به درختان باقيمانده در فاصله
پنج متر از دو طرف محور مرکز مسيرهای چوبکشي بهصورت پيمايش زميني و آماربرداری صددرصد از درختان صدمه ديده انجام شد.
نتايج نشان داد که بين نوع گونه و مقدار التيام اختالف معنيداری وجود داشت و راش مقاومترين گونه در مقابل صدمه مکانيکي بود.
با افزايش قطر و با افزايش اندازه زخم (مساحت اوليه زخم) ،نسبت التيام بهطور معنيداری کاهش مييافت .با افزايش ارتفاع محل
زخم ،درصد التيام زخم تغيير معنيداری نداشت و با افزايش شدت زخم ،درصد التيام بهطور معنيداری کاهش مييافت .همچنين ،سن
زخم اثر معنيداری بر نسبت التيام زخم و موقعيت درختان در مسير چوبکشي تأثير معنيداری بر مقدار صدمات به درختان باقيمانده
داشت .با توجه به اين نکته که بيشتر زخمها در ارتفاع تا يک متری درخت ايجاد ميشوند و اين قسمت از درخت با ارزشترين
قسمت چوب است ،بنابراين تالش برای کاهش آثار صدمات به توده باقيمانده هنگام عمليات چوبکشي زميني ضروری است.
واژههای کلیدی :اندازه زخم ،بهرهبرداری جنگل ،پاتم ،سن زخم ،مسير چوبکشي ،نمخانه.

مقدمه
بهرهبرداری يک فعاليت ضروری در مديريت جنگل است
و شامل تمام فعاليتها از قطع درخت تا تحويل چوب به
کارخانه است که اگر بهدرستي برنامهريزی و اجرا شود ،سود
پيشبيني شده را محقق خواهد ساخت .در مقابل ،طراحي و
اجرای ضعيف برنامهها پرهزينه بوده و منجر به آسيبهای

محيط زيستي ،افت زياد چوب ،استفاده محدود از منابع
موجود و صدمه به کارگران جنگل ميشود ( Majnounian
.)et al., 2009; Jourgholami, 2012تحقيقات نشان داد که
اندازه زخم در درختان صدمهديده در تودههای سوزنيبرگ
آمريکای شمالي ،در محدوده  2/65تا  5362/8سانتيمتر
مربع ( )Bettinger & Kellogg, 1993متغير بود .در مطالعه
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 Sidleو  ،)6386( Laurentپنج درصد از زخمها بيشتر از
 52/2سانتيمتر مربع و در مطالعات در تودههای
سوزنيبرگ ( Bettinger & Kellogg, 1993; Smith et
& al., 1994; Kovbasa, 1996; Han, 1998; Froese

 )Han, 2006بخش عمده زخمها کوچکتر از 622
سانتيمتر مربع بودند .اندازه ،محل و عمق زخمها فاکتورهای
مهم تعيينکننده کيفيت چوب درختان در بلندمدت هستند
( Aho .)Aho et al., 1983و همکاران ( )6385نشان دادند
که  62تا  82درصد از زخمهای بزرگتر از  322سانتيمتر
مربع پوسيده شده بودند.
التيام زخم شامل رويش شعاعي حلقهها پس از صدمه
است که هر سال بر روی زخم مينشيند .اين حالت در طول
فصل رويش اتفاق ميافتد و سرعت التيام زخم با افزايش
ساالنه رويش شعاعي در محل زخم بيشتر ميشود ( Neely,
 .)1970; Neely, 1979وجود درختان با زخمهای بستهشده
در تودههای جنگلي غيرمعمول نيست ( Vasiliauskas,
 .)1994; Vasiliauskas & Stenlid, 1998بهعنوان مثال،
در درختان پيسهآ ( )Picea abiesبا صدمه دايرهایشکل به
پوست ،نسبت درختان با صدمات بستهشده ممکن است به
اندازه  82-34درصد باشد ( .)Staines & Welch, 1984بر
اساس نتايج پژوهشي ،بين مساحت زخم ابتدايي و احتمال
بسته شدن کامل در توده نهالکاری ،Picea sitchensis
ارتباط معنيداری وجود داشت .تمام زخمهای ساقه با اندازه
ابتدايي کمتر از  62سانتيمتر مربع پس از  62سال بهطور
کامل بسته شدند ،اما هيچ زخمي با اندازه ابتدايي بزرگتر از
 682سانتيمتر مربع در همان دوره زماني بسته نشد
( .)Welch et al., 1997در راش اروپايي ( Fagus
 ،)sylvaticaزخمهای بدون آلودگي قارچي که پهنای
ابتدايي آنها کمتر از  2سانتيمتر 2-8 ،سانتيمتر و بزرگتر
از  8سانتيمتر بود ،بهترتيب بهطور کامل 22 ،درصد و 22
درصد در طي پنج سال التيام يافتند (.)Hosius, 1967
بهعالوه ،در بعضي از گونههای درختي مانند پيسهآ و بلوط،
التيام زخم نهتنها از آلودگي به قارچهای عامل پوسيدگي در
آينده جلوگيری ميکند ،بلکه قادر به توقف توسعه قارچهای
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عامل پوسيدگي در زخمهای آلودهشده ميشود .در مقابل،
در ساقههای صدمهديده ون ( ،)Fraxinus excelsiorبسته
شدن زخم ،هيچ اثر قابل توجهي بر توسعه پوسيدگي نداشت
( .)Vasiliauskas & Stenlid, 1998سرعت التيام زخم
بهطور قابل توجهي با رويش شعاعي در گونههای پيسهآ،
بلوط و ون مرتبط است و داللت بر اين دارد که توان درخت
عامل بسيار پراهميت در التيام زخم است .زخمهای بزرگتر
و با سن بيشتر در گونههای  P. abiesو P. sitchensis
بهکندی بسته ميشوند ( ;Staines & Welch, 1984
.)Vasiliauskas, 1994; Welch et al., 1997
در ايران ،در زمينه ارزيابي خسارتهای ناشي از بهره
برداری و خروج چوب مطالعاتي انجام شده است
( ;Hosseini, 1994; Rashidi, 1995; Naghdi, 2004
Nikooy, 2007; Lotfalian et al., 2009; Lotfalian et
& al., 2010; Jourgholami et al., 2012; Tavankar

 Tavankar .)Bonyad, 2014و  )5264( Bonyadوضعيت
زخمهای ايجادشده در تنه درختان باقيمانده در جنگل در
اثر قطع و چوبکشي را پس از گذشت  65سال در سری
يک ناو اسالم گيالن بررسي کردند .نتايج آنها نشان داد که
از کل زخمهای بررسيشده 62/6 ،درصد بسته 68 ،درصد
باز بدون پوسيدگي و  62/2درصد باز با پوسيدگي بودند و
فقط  4/5درصد به نابودی درخت منجر شده بودند.
پژوهش پيشرو اين فرضيه را آزمون ميکند که با
گذشت زمان بين پيشروی پوسيدگي زخم و التيام يا بسته
شدن زخم در تنه درختان باقيمانده گونههای مختلف از نظر
آماری تفاوت معنيدار وجود دارد .اهداف اين پژوهش
عبارتند از ارزيابي صدمه به توده باقيمانده در اثر عمليات
خروج چوب و بررسي و مقايسه مقاومت گونهها و قطرهای
مختلف درختان در مقابل زخمهای ايجاد شده با اندازه،
شدت و محلهای متفاوت در طي عمليات بهرهبرداری.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
اين پژوهش در جنگل آموزشي -پژوهشي خيرود نوشهر

فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران جلد  25شماره 5

و در پارسلهای ،565 ،523 ،528 ،668 ،662 ،664 ،628
 552 ،563 ،564و  552در بخشهای پاتم و نمخانه انجام
شد .جنگل خيرود به هفت سری تقسيم شده است .سری
پاتم به وسعت حدود  322هکتار ،اولين سری از جنگل
محسوب شده که در پايينترين قست جنگل و در مجاورت
روستای نجارده واقع شده است .بخش نمخانه بخش دوم
جنگل خيرود است که حدود  6252هکتار وسعت دارد و
مساحت قسمت قابل بهرهبرداری آن  238هکتار است.
مسيرهای چوبکشي در پارسلهای مورد مطالعه در
شيبهای رو به باال ،بهترتيب دارای حداقل و حداکثر شيب
 2و  52درصد و در شيبهای رو به پايين ،دارای حداقل و
حداکثر شيب  5و  56درصد هستند .ميانگين عرض و طول
مسيرهای چوبکشي بهترتيب  5/6و  522متر است .تيپ
گياهي در منطقه مورد مطالعه شامل بلوط -ممرز ،راش-
ممرز و ممرز -راش و سن تقريبي توده در منطقه مورد
مطالعه  622سال است (.)Jourgholami, 2012
روش پژوهش
اندازهگيری صدمه به درختان باقيمانده در فاصله پنج متر
از طرفين محور مرکز مسيرهای چوبکشي ،بهصورت پيمايش
زميني و آماربرداری صددرصد از درختان صدمهديده انجام
شد ،زيرا براساس نتايج پژوهشهای پيشين ،اکثر درختان
آسيبديده در اثر عمليات چوبکشي بهطور تصادفي در توده
پراکنده نبوده ( ;Hosseini, 1994; Lotfalian et al., 2010
 )Tavankar & Bonyad, 2014و نزديک به مسيرهای
چوبکشي قرار دارند ( ;Bettinger & Kellogg, 1993
 .)Froese & Han, 2006عرض متوسط  4متر و شيب
طولي و شيب عرضي بهترتيب  52درصد و  3درصد بود.
بهمنظور تعيين شدت خسارت درختان در اطراف مسيرهای
چوبکشي ،درختان صدمه ديده در عمليات چوبکشي به
طبقههای قطری با کدهای يک (قطر برابر سينه صفر تا 62
سانتيمتر) ،دو (قطر برابر سينه  62-52سانتيمتر) ،سه (قطر
برابر سينه  ،)52-42چهار (قطر برابر سينه  )42-22و پنج
(قطر برابر سينه بيشتر از  22سانتيمتر) تقسيم شدند
( ;Hosseini, 1994; Naghdi, 2004; Nikooy, 2007
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.)Lotfalian et al., 2009; Tavankar & Bonyad, 2014
برای اندازگيری مقدار صدمه به توده سرپا فاکتورهای درنظر
گرفته شده شامل الف) نوع گونه (راش ،ممرز ،افرا ،بلوط،
توسکا و خرمندی)؛ ب) محل زخم با کدهای يک (امتداد
ريشه) ،دو (تا ارتفاع يک متری) ،سه (ارتفاع  6-5متری) و
چهار (ارتفاع بيشتر از  5متر)؛ ج) شدت زخم با کدهای يک
(سطحي؛ آسيب به پوست) ،دو (عميق؛ آسيب به کامبيوم) و
سه (آسيب به آوند چوب)؛ د) مساحت زخم با کدهای يک
(کمتر از  222سانتيمتر مربع) ،دو (بين 222-6222
سانتيمتر مربع) و سه (بيشتر از  6222سانتيمتر مربع) و
فاصله از مسير چوبکشي بود .مالک و معيار اصلي تشخيص
سن مسيرها و انتخاب آن ،بر اساس مستندات و نظر
کارشناسان مجری و کتابچه طرحها و همچنين شواهد عيني
موجود در منطقه از جمله عالمتگذاری مسيرهای چوبکشي
و دپو بود .سن زخمها در منطقه مورد مطالعه از  6تا 68
سال بود.
از قسمتي که پوست درخت شروع به رويش دوباره کرده
بود ،بهعنوان مساحت اوليه زخم درنظر گرفته شد .مساحت
کامل زخم با استفاده از برگردان کامل زخم بر روی کاغذهای
ميليمتری تعيين شد .سپس ،با شمارش ميليمترها ،ابتدا
مساحت کل و در مرحله بعد مساحت قسمت بدون التيام
محاسبه و با کسر قسمت بدون التيام از کل ،مساحت التيام
زخم بهدست آمد .شدت تردد بهصورت تقريبي و با توجه به
معيار دوری و نزديکي به دپو و جادههای جنگلي محاسبه
شد ،بهطوریکه مناطق مجاور دپو بهعنوان تردد شديد و
سرشاخههای مسير بهعنوان تردد کم و مناطق بينابين بهعنوان
تردد متوسط ارزيابي شدند (.)Jourgholami et al., 2012
تجزیه و تحلیل دادهها
بهمنظور تجزيه و تحليل دادهها ،ابتدا با آزمون
کولموگروف -سميرنوف نرمال بودن دادهها بررسي شد .در
صورت نرمال بودن متغيرها ،از آزمون تجزيه واريانس
يکطرفه برای برازش رابطه مناسب بين متغيرها استفاده شد.
ضريب همبستگي اسپيرمن برای بررسي همبستگي بين دو
متغير استفاده شد .بهمنظور بررسي ارتباط بين گونه و التيام
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بلوط ،توسکا و خرمندی بهترتيب ،42/4 ،45/25 ،22/2
 53/4 ،42/5 ،52/2درصد بود .به عبارت ديگر ،افرا دارای
کمترين مقدار درصد التيام زخم بود .بررسي نرمال بودن
دادهها نشان داد که توزيع دادههای نوع گونه نرمال نبود.
ارتباط بين شش گونه بررسي شده در اين پژوهش و درصد
التيام زخم با استفاده از آزمون ناپارامتری کروسکال -واليس
نشان داد که بين درصد التيام در گونههای مختلف ،اختالف
معنيدار وجود داشت (df = 2؛ χ2 = 64/322؛ .)p = 2/26
ضريب همبستگي اسپيرمن بين دو متغير گونه و درصد التيام
زخم نيز  2/22بهدست آمد که در سطح اطمينان  32درصد
معنيدار نبود (.)p = 2/5

زخم ،محل زخم و التيام زخم و سن زخم و التيام زخم از
آزمون ناپارامتری کروسکال -واليس استفاده شد .در اين
پژوهش ،متغيرهای مستقل شامل گونه ،قطر ،مساحت زخم،
محل زخم ،سن زخم و شکل زخم و متغير وابسته التيام زخم
بود .تجزيه آماری دادهها با استفاده از نرمافزار آماری SPSS
و رسم نمودارها با نرمافزار  Excelانجام شد.

نتایج
ارتباط بین گونه با درصد التیام
جدول  6آمارههای مساحت زخم ،مساحت التيام و
درصد التيام زخم در گونههای بررسي شده را نشان ميدهد.
ميانگين درصد التيام زخم در گونههای راش ،ممرز ،افرا،

جدول  -1آمارههای مساحت زخم ،مساحت التیام و درصد التیام زخم در گونههای مورد مطالعه
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ارتباط بین قطر و اندازه زخم با درصد التیام
نتايج نشان داد که با افزايش قطر ،نسبت التيام بهطور
معنيداری کاهش مييافت (شکل  -6الف) .افزايش قطر
باعث افزايش مساحت زخم شده بود و زخمهای با مساحت
y = -4E-05x 2 + 0.0022x + 0.4853
R2 = 0.1144
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معنيداری کاهش مييافت (شکل  -6ب).
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ارتباط بین محل زخم و شدت زخم با درصد التیام
بر اساس نتايج آزمون ناپارامتری کروسکال -واليس
مشخص شد که بين درصد التيام در محلهای مختلف زخم،
اختالف معنيدار وجود نداشت (df = 5؛ χ2 = 2/83؛
 .)p = 2/662ضريب همبستگي بين دو متغير محل زخم و
درصد التيام زخم نيز  2/26محاسبه شد که در سطح اطمينان
 32درصد معنيدار نبود ( .)p = 2/58همچنين ،بين درصد

0.47

التيام در شدتهای مختلف زخم ،اختالف معنيدار وجود
داشت (df = 5؛ χ2 = 66/225؛  .)p = 2/225ضريب
همبستگي بين دو متغير شدت زخم و درصد التيام زخم
 2/63بهدست آمد که در سطح اطمينان  32درصد معنيدار
بود ( .)p = 2/225بيشترين و کمترين درصد التيام بهترتيب
در زخمهای سطحي ( )2/26و زخمهای خيلي عميق
( )2/58مشاهده شد (شکل .)5

0.51

0.5
0.4
0.3
0.2

درصد التیام زخم

0.38

0.6

0.1
0
عميق

خيلي عميق

سطحي

شدت زخم

شکل  -2درصد التیام زخم در شدتهای متفاوت زخم

ارتباط بین سن زخم و درصد التیام
همانطور که در شکل  5مشخص است ،سن زخم از نظر
آماری اثر معنيداری بر نسبت التيام زخم داشت (df = 5؛

χ2 = 66/225؛  .)p = 2/225مساحت زخم ،مساحت التيام
و درصد التيام با توجه به سن زخم در جدول  5ارائه شده
است.
1
y = 0.0319x + 0.1136
2

0.6
0.4
0.2
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
سن زخم (سال)

شکل  -3ابر نقاط سن زخم با درصد التیام

درصد التیام زخم

R = 0.469

0.8
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جدول  -2مساحت زخم ،مساحت التیام و درصد التیام با توجه به سن زخم
ميانگين مساحت

ميانگين مساحت
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(سانتيمتر مربع)
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ارتباط بین شکل زخم و درصد التیام
نتايج آزمون ناپارامتری کروسکال -واليس نشان داد که
بين درصد التيام در شکلهای متفاوت زخم ،اختالف
معنيدار وجود داشت (df = 5؛ χ2 = 54/35؛ .)p = 2/226
ضريب همبستگي اسپيرمن بين دو متغير شکل زخم و درصد
0.56

ميانگين مساحت

ميانگين مساحت

درصد

0.52

التيام زخم  2/536محاسبه شد که در سطح اطمينان 33
درصد معنيدار بود ( .)p = 2/226بيشترين و کمترين درصد
التيام زخم بهترتيب در زخمهای با شکل دايرهای و
مستطيلي مشاهده شد (شکل .)4

مستطيل کشيده

مستطيل پهن
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0
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درصد التیام زخم

0.45
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شکل  -5درصد التیام زخم در شکلهای متفاوت زخم

بحث
در اين پژوهش ،نتايج بهدست آمده از بررسي نوع
درختان صدمهديده نشان داد که بيشتر از  82درصد درختان
صدمهديده مربوط به دو گونه راش و ممرز يودند .درصد
زياد صدمه به اين دو گونه مربوط به حضور غالب اين دو

گونه در جنگل مورد مطالعه بود و فقط بهدليل حساسيت اين
گونهها به عمليات چوبکشي نيست .بررسي آسيبهای وارده
به درختان نشان داد که با افزايش قطر ،درصد صدمه به
درختان کاهش مييافتNaghdi ،)6334( Hosseini .
( )5224و  )5222( Nikooyبيشترين درصد درختان
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صدمهديده را در طبقه قطری کمتر از  52سانتيمتر ذکر
کردند .با افزايش ابعاد درختان و نيز کاهش فاصله درختان
از مسير چوبکشي ،صدمات افزايش مييابد .بررسي ارتفاع
محل زخم بر روی تنه درختان نشان داد که  84درصد
زخمها در يک متر اول تنه و ريشه و امتداد ريشهها قرار
داشتند .از آنجاييکه ارتفاع تا يک متر درخت با ارزشترين
قسمت درخت از نظر تجاری است ،خسارت وارد شده به
اين قسمت از تنه موجب کاهش ارزش و کيفيت چوب شده
که گاه اين خسارت جبرانناپذير خواهد بود .نتايج بهدست
آمده از بررسي مساحت زخمهای تنه درختان آسيب ديده
نشان داد که  65درصد زخمها مساحتي کمتر از 222
سانتيمتر مربع 55 ،درصد مساحتي بين 222-6222
سانتيمتر مربع و  64درصد مساحتي بيشتر از 6222
سانتيمتر مربع داشتند .درنتيجه ،ميتوان گفت که بهطور
عمده زخمهای ايجاد شده در اثر عمليات چوبکشي کوچک
بوده و بهندرت زخمهای بزرگ ايجاد شده بودند که نتايج
اين تحقيق با يافتههای  Jourgholamiو همکاران ()5265
مطابقت دارد .همچنين يافتههای اين پژوهش با يافتههای
 )5222( Nikooy ،)6334( Hosseiniو  Lotfalianو
همکاران ( )5223مطابقت ندارد ،زيرا آنها اظهار داشتند که
بيشترين درصد زخمها دارای مساحت کمتر از 622
سانتيمتر مربع بودند .بنابراين ،مساحت زخم عامل بسيار
مهمي است که در ايجاد پوسيدگي تأثيرگذار است ( Aho et
.)al., 1983
نتايج پژوهش  Tavankarو  )5264( Bonyadنشان داد
که عاملهای اندازه ،شدت و محل زخمها و قطر برابر سينه
درختان صدمهديده در وضعيت زخمها تأثير معنيدار داشتند،
بهطوریکه  32/6درصد زخمهای کوچکتر از  622سانتي
متر مربع بسته بودند ،اما  22درصد زخمهای بزرگتر از
 6226سانتيمتر مربع به پوسيدگي و  42/3درصد آنها به
نابودی درخت منجر شده بودند .بر اساس نتايج پژوهش
پيشرو مشخص شد که با افزايش مساحت زخم ،التيام زخم
کاهش چشمگيری داشت ،اما در زخمهای با مساحت کم،
التيام بيشتر از  32درصد نيز مشاهده شد .زمانيکه زخم در
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تنه ايجاد ميشود ،التيام از اطراف و پوسيدگي از وسط
شروع شده و هرچه زخم کوچکتر باشد ،سرعت التيام
بيشتر از پوسيدگي است .نتايج نشان داد که افزايش قطر
باعث افزايش مساحت زخم شده بود و زخمهای با مساحت
زياد درصد التيام کمتری داشتند .به عبارت ديگر ،با افزايش
قطر ،نسبت التيام بهطور معنيداری کاهش مييافت.
نتايج بهدست آمده از بررسي مقدار صدمه وارده به
درختان در ارتباط با محل قرار گرفتن درختان زخمي در
اطراف مسيرهای چوبکشي نشان داد که با افزايش فاصله از
مسير چوبکشي ،درصد درختان آسيبديده کاهش مييافت،
طوریکه بيشترين درختان آسيبديده در فاصله کمتر از 5
متری از مسير چوبکشي ( )% 26قرار گرفته بودند .همچنين،
 55درصد درختان آسيبديده در فاصله  5-4متری و يک
درصد در فاصله بيشتر از  4متری از مسير چوبکشي قرار
داشتند .يافتههای اين پژوهش با نتايج پژوهشهای
Nikooy ،)5224( Naghdi ،)6334( Hosseini
( Lotfalian ،)5222و همکاران ( )5223و  Lotfalianو
همکاران ( )5262تطابق دارد .آنها نتيجه گرفتند که
همبستگي قوی بين درصد درختان آسيبديده و افزايش
فاصله از مسير چوبکشي وجود دارد .نتايج اين پژوهش
نشان داد که بين درصد التيام در گونههای مختلف ،اختالف
معنيدار وجود داشت که منطبق با نتايج ساير پژوهشگران
است ( Froese & Han, 2006; ; Jourgholami et al.,
 .)2012; Tavankar & Bonyad, 2014نتايج بهدست آمده
از بررسي ارتباط بين گونه و درصد التيام نشان داد که
ميانگين درصد التيام زخم در گونههای راش ،ممرز ،افرا،
بلوط ،توسکا و خرمندی بهترتيب ،42/4 ،45/25 ،22/2
 53/4 ،42/5 ،52/2درصد بود .در بين گونههای مورد
بررسي ،افرا دارای کمترين درصد التيام زخم بود ،زيرا
پوست افرا بهويژه در سنين باال تردتر شده و کمتر خاصيت
التيامپذيری دارد.
بررسي ارتباط بين سن زخم و درصد التيام زخم نشان
داد که سن زخم از نظر آماری اثر معنيداری بر نسبت التيام
زخم داشت و با افزايش سن زخم ،درصد التيام افزايش

... ارزیابی بلندمدت التیام زخم در درختان صدمه دیده
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)5264( Bonyad  وTavankar  نتايج پژوهش.مييافت
 صدمات بهرهبرداری بر، سال65 نشان داد که با گذشت
درختان باقيمانده افزايش يافته و حدود يکسوم زخمها
ترميم نيافته و به پوسيدگي و نابودی درختان منجر شده
 هرچند در پژوهش پيشرو مشخص شد که با گذشت.بودند
 التيام يا بسته شدن زخم تنه درختان باقيمانده،زمان
 اما،گونههای مختلف از نظر آماری تفاوت معنيداری داشت
 سال عدم استفاده و رها کردن مسيرهای68 ،بهنظر ميرسد
) مدت زمان مناسبي برای التيام کامل (بسته شدن،چوبکشي
زخم نيست و احتماالً به زمان بيشتری در اين خصوص نياز
، شدت زخم،است که به فاکتورهايي از جمله شکل زخم
 فصل چوبکشي و نوع ماشين چوبکشي،اندازه زخم
.وابسته است
در انتها پيشنهاد ميشود که مدل مناسبي برای برآورد
مدت زمان الزم برای ترميم زخمهای ايجاد شده در تنه
درختان باقيمانده با مساحتهای متفاوت در گونههای
مختلف محاسبه شده و پژوهشي نيز در مورد مقدار
حساسيت گونههای مختلف جنگلي به صدمات مکانيکي
 از آنجاييکه هجوم قارچها به زخمهای ايجاد.انجام شود
 پيشنهاد،شده در درخت سبب لکه و پوسيدگي آن ميشود
،ميشود مطالعات پاتولوژيک در رابطه با نوع قارچها
زخمها و نيز روشهای زيستي مبارزه با قارچها نيز انجام
.شود
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Abstract

Now a day, due to applying the close to nature forestry method to manage the
Hyrcanian forests and harvest distribution in this method, reducing damage to the
residual stand gains more important. The aim of this study was to determine and
compare the resistance of the various diameters of tree species against scars or created
during logging operation considering to the size, intensity and different locations as
well as to study the change in the wound (healing and wound closure) in the species
over time. The research was carried out in the Patom and Namkhaneh district in the
Kheyrud Forest. The results showed that there were significant differences among scar
healing in the tree species. By increasing the diameter of the trees, the healing rate was
significantly reduced, while by increasing the size of the wound (the primary area of the
wound), scar healing rate was significantly decreased. Also, by increasing the scar
height along the bole, the rate of wound healing has been changed significantly. By the
increasing severity of the wound, healing rate was significantly reduced. The results
showed that scar age has significant effect on the healing rate, but traffic intensity hasn’t
significant effect on wound healing rate. Tree position along the skid trail has positive
effects on the amount of residual damage trees. Due to the fact that wounds are made in
one meter height of the trunk, which is the most valuable part of the tree, trying to
control the damage of trees is essential in the ground skidding operations.
Keywords: Forest harvesting, Kheyrud forest, scar age, scar size, skid trail.

