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  دهيچك
اجرا شود به توده باقي مانده  برداري بهينه جنگل يكي از مهمترين اهداف سيستم مديريت جنگل است، كه به هر روشي بهره

ها، استفاده از  روشيكي از اين . توانند اين اثراث را كاهش دهند ي بهره برداري مي هاي بهبود يافته ولي روش .رساند آسيب مي
در اين تحقيق سعي شده است تا تاثير قطع هدايت شده در تعداد درختان صدمه ديده در مرحله قطع . باشد قطع هدايت شده مي

نكا چوب انجام شركت هاي  ها در جنگل گيري مشاهدات و اندازه. گرددو وينچينگ و همچنين زمان قطع و وينچينگ بررسي 
تعيين جهت  طرح درخت را با كمك ناظر 42تعداد  از اين گذاري شده انتخاب و درختان نشانهكل از  درخت 84تعداد . پذيرفت
 زمان قطع و وينچينگ و هم. پيش از عمليات قطع با رنگ مشخص گرديد و جهت قطع و افتادن درخت نشانه گذاري شدهنموده 

مرحله قطع نشان داد كه ميانگين زمان خالص براي قطع نتايج . چنين تعداد درختان آسيب ديده در هر دو مرحله ثبت گرديد
 هم. دقيقه ثبت گرديد 04/4اين مقدار در درختان هدايت نشده  در صورتي كهدقيقه بوده  95/2هدايت شده  قطعدرخت در 

در  100(ند سانتي متر بيشتري آسيب ديد10در قطع هدايت نشده نسبت به قطع هدايت شده تعداد درختان باقطر باالتر از چنين 
برابر گروه هدايت شده بوده و  2مقايسه زمان وينچينگ درختان هدايت نشده نشان داد كه اين زمان بيشتر از ). درخت 25مقابل 

 14در مقابل  50(هدايت نشده در زمان وينچينگ صدمه ديدند هم چنين تعداد درختان سرپاي باقي مانده بيشتري درقطع 
  ).درخت
  
  قطع هدايت شدهبرداري، قطع درخت،  يريت جنگل، صدمات بهرهمد: يديكل هاي واژه
  

  مقدمه
 استبرداري يك فعاليت ضروري در مديريت جنگل  بهره

بيني  ريزي و اجرا شود، سود پيش كه اگر به درستي برنامه
شده را محقق خواهد ساخت؛ در مقابل، طراحي و اجراي 

ات ها پرهزينه خواهد بود و منجر به صدم ضعيف برنامه
زيست محيطي، افت زياد چوب، استفاده محدود از منابع 

 ,.Sessions et al( شود موجود و صدمه به نيروي كار مي
هاي بهره برداري، قطع درخت به  ن مؤلفهدر بي. )2007

عنوان شروع و ابتداي زنجيره كار بهره برداري اهميت 
روي مراحل بعدي كار مؤثر  شدت بر و به شتهزيادي دا

قطع درختان اثرات  .)Majnounian et al., 2009( باشد مي
معني داري بر روي ساختار جنگل و كاركرد آن به همراه 

ها در كنار اين هدف  از گونه عواقبي براي بسياري
 ,.Foley et al., 2007،Asner et al( برداري، دارد بهره

، ماشين )خروج چوب( يدر طي عمليات بعد .)  ;2006
ها و عبور مكرر از  شيدن گرده بينهدر هنگام ك يچوبكش

مسيرهاي چوبكشي، صدماتي در تنة درختان حاشية مسير 
در ارتباط  .)Majnounian et al., 2009( گذارد بر جاي مي

هاي مختلف  برداري در روش با بررسي صدمات بهره
 رانيدر خارج از كشور و ا يمطالعات متعددبرداري،  بهره
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  . انجام گرفته است
گزيني را در نزديكي  قطع تك .Uhl et al )1991(البته 

يا در آمازون شرقي مورد بررسي قرار دادند و  شهر تايلند
 2/1به اين نتيجه دست يافتند كه در واحد حجم، 

مكعب چوب استحصالي  مكعب از بينه براي هر متر متر
در باز شدن ) درصد55(ها  بيشتر آسيب. آسيب ديده است

همچنين  .ع متمركز شده استتاج پوشش در عمليات قط
)1996( Johns et al.  در منطقه پاراگومينازا در شرق

 آمازون، صدمات را در بهره برداري برنامه ريزي شده
و  )اسكيدر چرخ الستيكي يا بولدوزر مجهز به وينچ(

با يكديگر  )بولدوزر بدون وينچ( نشده يبرنامه ريز
تند كه در به اين نتيجه دست ياف آنها. مقايسه نمودند

تاج آنها آسيب مرحله قطع درخت، تعداد درختاني كه 
، به صورت معني داري در بهره برداري برنامه ديده بود

درخت در  5/4در مقابل  4/7(ريزي نشده بيشتر بودند 
  ).درختان قطع شده
در بررسي  Bertault & Sist )1997( اضافه براين،

برنامه رداري برداري سنتي و بهره ب هاي مختلف بهره شدت
درختان آسيب كه  به اين نتايج دست يافتند شده يزير

شده  يزير برداري برنامه بهرهديده و از بين رفته حاصل از 
( اي كمتر بود  همقابل روش سنتي به طور قابل مالحظدر 

 )2002(همچنين  ).درصد 1/48درصد در مقابل  5/30
Pereira et al. تي و برداري سن در بررسي اثرات بهره

بر روي تاج پوشش در برزيل به اين شده  يزير برنامه
مسيرهاي + ها جاده(دست يافتند كه صدمات زميني نتيجه 

برداري سنتي  در روش بهره) ها محل تخليه بينه+ چوبكشي
در . درصد از كل منطقه كاري را شامل بود 2/11تا  9/8

بين  شده يزير برنامههاي  مقابل، صدمات زميني در روش
   .درصد از كل منطقه بود 8/4تا  6/4

 يزير برنامهبرداري  بهره .Sist et al )2003(به عالوه، 
بلوك كه  3در اندونزي و سنتي را در شرق كاليمانتان  شده

. هكتار بود، مورد بررسي قرار دادند 100مساحت هركدام 
 يبردار بهره هاي ه اين نتيجه دست يافتند كه تكنيكآنها ب
نزديك به نيمي از درختان تخريب يافته  دهش يزير برنامه

و مزيت ) درخت در هكتار 60در مقابل  36(را دارا بود 
ها در كاهش صدمات چوبكشي  يزير ن برنامهيااصلي 

روش درصد از جمعيت اصلي درختان در  5/9(
  . بود) درصد در روش سنتي 25در مقابل  شده يزير برنامه

اثر روش  وب درافت در امور قطع و استحصال چ
درصد برآورد  53هاي لوه گرگان  تبديل سنتي درجنگل

كه علت اصلي آن تراكم كم  )Sarikhani, 1972(شد 
در بررسي  Tashakori )1996(همچنين  .شبكة جاده بود
برداري در بخش زادآوري و درختان سرپاي  صدمات بهره

شد، به  برداري مي قه گلندرود كه به شيوه سنتي بهرهمنط
جه دست يافت كه صدمات در بخش زادآوري به اين نتي

 14/5ها به ميزان  ها و شل صورت سرچر شدن نهال
، زخمي درصد 2/4، خم شدن تاج و تنه به ميزان درصد

و نابود شدن  درصد 4/7 ها به ميزان ها و خال شدن تنه شل
ها را به  از كل نمونه درصد 2/4يزان ها به م ها و شل نهال

 Lotfalian et )2007(اساتيد . تخود اختصاص داده اس
al، آوري در اثر در برآورد خسارت وارده به توده و زاد

هاي شركت صنايع چوب و كاغذ  بهره برداري در جنگل
استان مازندران به اين نتيجه دست يافتند كه در عمليات 

   .بيند آوري آسيب مي از زاد ٪2/3قطع و تبديل 
 ييتوانا يابير ارزد Ershadifar et al. (2011)همچنين 

 يت شده در جنگلهايقطع هدا يقطع در اجرا يگروه ها
چكدام از يدند كه هيجه رسين نتيالن به ايغرب استان گ

ت شده نشدند و يقطع هدا يقطع موفق به اجرا يگروه ها
ن يت شده را منوط به تدويدن به اهداف قطع هدايرس

  .كارگران اعالم كردند يآموزش يها برنامه
كه انجام داده  يدر بررس Bruhn )1986(راين، اضافه ب

 )1: برداري وابسته به ميزان صدمات بهرهان كرد كه يب بود
اندازه و قدرت مانور ) 2ها،  سطح مقطع باقي مانده

ريزي در عمليات  سطح برنامه) 4فصل قطع، ) 3تجهيزات، 
  .باشد مهارت و خبرگي مجريان مي) 5برداشت و 

برداري جنگل اجراي عملياتي  هدف بهرهاز آنجائيكه 
است كه به طور عملي و تكنيكي قابل اجرا بوده و از نظر 

، خطر باشد اقتصادي قابل قبول و از نظر زيست محيطي بي
ريزي به خوبي  براي رسيدن به اين اهداف بايد برنامه لذا

 ,Heinemann( انجام گرفته و به طور مستمر بهبود يابد
برداري از  ي است كه بهرهذكر اين نكته ضرور. )2004

مانده را  جنگل به هر روشي كه باشد، آسيب به توده باقي
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از  كه اين امر، )Han & Kelloge, 2003( شتهبه همراه دا
هاي  هاي بسياري از مجريان طرح مهمترين دغدغه

باشد  هاي چوبي مي جنگلداري و تهيه كنندگان فرآورده
)Etehadi abri & Majnounian, 2011 .(هاي  پيامدلبته ا

واقعي اين اثر بستگي به تركيب فلورستيكي جنگل، 
هاي خاص يا نوع  برداري و گونه طبيعت و شدت بهره

 ,Peters( خواهد داشت نيز برداري، منابع تحت بهره
1994(.  
كنند  تالش مي ران و مهندسان جنگليمد ن اوصافيبا ا

 تا خطرات قابل جلوگيري به كارگران و اثرات نامطلوب
مانده و خاك  بر روي توده باقي يبردار بهره زيست محيطي

 ;Jonkers, 1987; Conway, 1976( كاهش دهند را
Nicholson, 1958; Bryant, 1914(. ها  يكي از اين روش

اصطالح  .كم اثر است يبردار استفاده از تكنيك بهره
و ) Reduced Impact Logging(برداري كم اثر  بهره

 & Putz( ظاهر شد 1993اولين بار در  ،)RIL(اختصار آن 
Pinard, 1993( .اشاره به يك سري از برداشت كم اثر ،

 & Dykstra( هاي بهره برداري كرده دستورالعمل
Heinrich, 1996  وPinard et al., 1995(  كه براي حفظ

ها، و درختان  به عنوان مثال جوانه زني، نهال( زادآوري
اقل رساندن آسيب به ، به حد)ده بزرگ آينده محصول

هاي غير  ود كردن اثرات منفي بر روي جمعيتخاك، محد
هاي گياهي غير  به عنوان مثال حيات وحش و گونه( هدف
طراحي ) Putz et al., 2001(، و حفاظت كارگران )چوبي

آموزش و راهنمايي  عموماً RILهاي  فعاليت. شده است
ي، طراحي برداري جنگل پيش از بهره بردار كارگران، آمار

حذف ، قبل از قطع درختان جاده و مسيرهاي چوبكشي
هاي هرز و باال رونده از درخت پيش از بهره  علف

 & Dykstra(برد  برداري، و قطع هدايت شده را به كار مي

Heinrich, 1996.(  
از اين جهت  يبردار بهره صدمات تجزيه و تحليل

را در  ها توان انگيزه مالي شركت حايز اهميت است كه مي
و با كنترل د ح و بهبود فرآيند كار فزوني بخشجهت اصال

برداري به حفظ ارزش اقتصادي  صدمات طي عمليات بهره
كمك هاي تجاري و تجديد حيات موجود در عرصه  گونه

 همانطور كه. )Webb 1997و  Putz et al., 2000(نمود 
)2002( Holmes et al. هاي خود نشان دادند،  در پژوهش

مانده و  ن صدمات وارده به دو بخش توده باقيكمتري
ها صرف  گردد كه بيشترين هزينه خاك، زماني حاصل مي

  . ريزي شود مراحل بنيادين طراحي و برنامه
آگاهي از ميزان و توزيع خسارات براي مهندسين در 

برداري جهت  م طراحي و نيز در طي عمليات بهرههنگا
بدين منظور در  .كاهش اثرات نامطلوب آن ضروري است

اين تحقيق به بررسي تاثير قطع هدايت شده به عنوان يكي 
براري كم اثر در مدت زمان قطع  هاي بهره از تكنيك

درخت و وينچينگ و تعداد درختان آسيب ديده در 
پرداخته  نكاچوب يدر جنگلها عمليات قطع و وينچينگ

  .شد
  

  هامواد و روش
  منطقه مورد مطالعه
 329در قطعه  75حوزه آبخيز  دره منطقه مورد مطالع

در مختصات طرح جنگلداري نكا ظالمرود  2بخش 
عرض شمالي و  º36 31' 15"تا  º36 30' 50"جغرافيايي 

"45 '31 º53  32' 30"تا º53  طول شرقي و در محدوده
 .متر از سطح دريا قرار داشت 780ا ت 730ارتفاعي 

 1ر جدولهاي كلي مربوط به پارسل مورد مطالعه د داده
  .آورده شده است

  
  

 مطالعه مورد پارسل عمومي مشخصات -1جدول
مساحت

شمار درتيپ جنگل )هكتار(
 هكتار

حجم در هكتار
)m3( 

از سطح ارتفاع
وضعيت پستي  )٪(شيب  )متر(دريا

 شيوه برش بلندي

 تك گزيني هموار 0-73030-1939/372780ممرز-راش39
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  يوش بررسر
پس از جنگل گردشي و شناسايي كلي منطقه مورد 

سرپا و سالم  ي از ميان درختان نشانه گذاري شده ،مطالعه
تعداد  ،قطع يبرا) اديز تمايل، نداشتن يدگيبدون پوس(

و . انتخاب گرديد) 2جدول(درخت به عنوان نمونه  84
قطر برابرسينه، : شاملبه هر درخت  اطالعات مربوط

ارتفاع كل و تعداد درختان اطراف درخت نشانه گذاري 
به منظور بررسي تاثير قطع هدايت  .گرديد برداشتشده 

زمان و خسارت مرحله قطع و وينچينگ از مدت شده در 
را با كمك  درخت 42 ، تعداد)درخت 84( ها ميان نمونه

ملي مانند تودة سرپا و ناظر طرح و با در نظر گرفتن عوا
زادآوري، مسيرهاي چوبكشي، توپوگرافي و سالمت و 

 افت درختان ايمني گروه قطع، تعيين جهت نموده و مسير
مشخص  درخت تنة روي بر قطع و با رنگ مرحله از قبل

در زمان  يمانده توسط اره موتورچ يدرخت باق 42 .گرديد
  .ن جهت شدييتععمليات قطع 
  

  فراواني گونه ها در دو گروه نمونه -2جدول

تعداد گونه
جمعهدايت نشده هدايت شده

48 4توسكا
1326 13راش
2550 25ممرز

  
اين تحقيق، ابتدا اجزاي  مرحله قطع به منظور انجام

جراي هر يك چرخه كاري مشخص و سپس زمان ا
در زمان  ابراينبن. گيري شد قسمت از اجزاي آن اندازه

 عمليات قطع به همراه گروه قطع وارد عرصه شده و
هدايت شده و هدايت (هاي مربوط به قطع درختان  زمان
پاك كردن اطراف درخت  )Find(پيدا كردن  :شامل) نشده

)Cleaning( تعيين جهت افت ،)Directing(بن زني ، 
)Under Cut(  و بن بري)Back Cut( با استفاده از ،

تر و با دقت يك صدم دقيقه براي زمان سنجي كرونوم
همچنين هنگام . ر، ثبت گرديدمراحل مختلف كا

گيري اجزاي مختلف كار،  سنجي ضمن اندازه زمان
: هاي مربوط به توقف در مراحل مختلف كاري شامل زمان
تأخير   ، زمان)Operational Delay(اجرايي   تأخير زمان
 Personal(ير شخصيزمان تأخو ) Technical Delay(فني

Delay (عمليات . نيز اندازه گيري و علل آنها ثبت گرديد

قطع توسط يك اكيپ دو نفره شامل اره موتورچي و 
 NSكمك اره موتورچي، مجهز به اره موتوري اشتيل مدل 

به منظور  .سانتي متر انجام گرفت 75و طول تيغه  880
 10طر مقايسه صدمات در دو گروه، تعداد درختان باالي ق

به  يدر شعاع( متر اطراف درخت نشانه گذاري شده سانتي
كه در زمان قطع  )شده ياندازه ارتفاع درخت نشانه گذار

اعم از شكستگي تاج، (دچار اشكالي از آسيب شدند 
شمارش و براي هر دو گروه به طور مجزا ) شاخه و تنه
  .ثبت گرديد

وينچينگ از  مرحلههاي  جمع آوري دادهبه منظور 
و  McDonald, 1999( وش مطالعه زماني پيوستهر

Gardner, 1963( متر و با دقت يك و با استفاده از كرنو
هاي مربوط به يك سيكل وينچينگ  صدم دقيقه، زمان

 Release and(شامل باز كردن و كشيدن كابل وينچ 
pulling Winch( بستن چوكر يا قالب كردن كابل دور ،

دن كابل وينچ توسط و جمع كر )Hook(گردبينه ها 
براي هر دو  )Winching(، )Eghtesadi, 1991( اسكيدر

ها تا مركز مسير  فاصله بينه. روه نمونه ثبت گرديدگ
چينگ وينچينگ با استفاده از متر ليزري و شيب مسير وين

همچنين . گيري شد سونتو اندازهشيب سنج با استفاده از 
رختان آسيب تعداد دهاي مربوط به  آوري داده براي جمع

 يباال ، از درختان صدمه ديدهنگينچير ويه مسيحاش دهيد
با استفاده از دوربين عكس تهيه شده و  متر يسانت 10قطر 

. محاسبه گرديد Image Toolمساحت آن در نرم افزار 
 زهاارتفاع زخم بر روي تنه نيز با استفاده از متر ليزري اند

يپ دو نفره عمليات وينچينگ توسط يك اك. گيري گرديد
مجهز به اسكيدر ) يك راننده اسكيدر و يك چوكربند(

Timber Jack 450C انجام پذيرفت.  
  

  جيانت
  مرحله قطع

هاي درختان بررسي شده  مشخصهن يانگيسه ميجه مقاينت
درختان انتخاب شده  نشان داد كه در بين دو گروه نمونه

گر يكديبا  3ذكر شده در جدول يها يژگياز نظر و
  .ندارند يدار آمار يمعناختالف 
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  هاي درختان بررسي شده در بين دو گروه نمونه مشخصهمقايسة ميانگين  -3جدول
متغير درجه آزادي Sig معني داري

ns 06/0 82   ارتفاع درخت
ns 13/0 82  قطر برابر سينه

ns 14/0 82 تعداد درختان اطراف 

ns 15/0 82  فاصله بين درختان
  

مراحل مختلف قطع در دو گروه مقايسه زمان خالص 
غير  Tهدايت شده و هدايت نشده با استفاده از آزمون 

دهد كه بين اين دو گروه تنها از نظر زمان  نشان مي جفتي

تعيين جهت و زمان خالص كل اختالف معني داري وجود 
  ).4جدول(دارد 

  
  غير جفتي Tنتيجه آزمون  -4جدول

  معني داري  Sig > 05/0  درجه آزادي T student متغير ها
 *  01/0 82 75/2  زمان خالص قطع درخت

  ns  25/0 82 45/1 پيدا كردن
  *  00/0 82 28/6  تعيين جهت
  ns  25/0 82 15/1 پاك كردن
  ns  14/0 82 48/1 بن زني
  ns  05/0 82 02/2 بن بري

  بدون اختالف: ns.  درصد 5اختالف معني دار در سطح : *
  

ان هدايت شده زمان خالص به طور ميانگين در درخت
دقيقه  13/0درخت ) D(صرف شده براي تعيين جهت 

بوده در حاليكه اين مقدار در درختان هدايت نشده حدود 
باشد، همچنين ميانگين زمان  دقيقه مي 38/0برابر يعني  3

 95/2خالص براي قطع درخت در گروه هدايت شده 
يت نشده دقيقه بوده در حاليكه اين مقدار در درختان هدا

ساير پارامترهاي آماري مطالعه . دقيقه محاسبه گرديد 04/4
، تعيين جهت )F(پيدا كردن : زماني عمليات قطع شامل

، )B.C(، بن بري)U.C(، بن زني)C(، پاك كردن )D(افت 
زمان خالص، حجم درخت و قطر درخت در دو گروه 

  .ه استذكر شد 5نمونه درختان در جدول

  
 آماري مطالعه زماني عمليات قطع دو گروه نمونهپارامترهاي  -5جدول

 پارامتر  گروه
  حجم درخت زمان به دقيقه

  )سيلو(
  قطر درخت

)cm(  F D C U.C B.C زمان خالص 

  هدايت
  شده 

  17/54  36/3  95/2 82/0 02/035/1 13/0 63/0  ميانگين
  20  17/0  85/0 15/0 00/00/033/0 08/0  حداقل
  100  83/12  42/6 77/2 25/018/052/3 93/1  حداكثر

هدايت 
  نشده

  77/59  08/4  04/4 11/1 64/1 04/0 38/0 87/0 ميانگين
 25  43/0  73/0 17/0 22/0 0/0 0/0 07/0 حداقل
 95  36/10  37/10 85/2 4/5 63/0 32/1 27/4 حداكثر
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همچنين به طور ميانگين زمان خالص و با تاخير 
 15/6و  49/3ترتيب  ، بهصرف شده براي يك سيكل برش

) TD(بيشترين تاخير مربوط به تاخير فني. باشد دقيقه مي

در مطالعه مشاهده ) OD(و تاخير اجرائي ) دقيقه 95(بوده 
  ).6جدول(نشد 

  
 پارامترهاي آماري مطالعه زماني عمليات قطع كل درختان -6جدول

 پارامتر  گروه
 كل زمان

 )دقيقه(

كل زمان
 تاخير

OD  TD  PD  
 لصزمان خا

  )دقيقه(
  حجم درخت

  )سيلو(
  قطر درخت

)cm(  

  كل درختان
  57  72/3  49/3  43/1 68/2 0/0 70/2 15/6  ميانگين
  20  17/0  73/0  0/0 0/0 0/0 0/0 33/35  حداقل
  100  83/12  37/10  40 95 0/0 25/55 178  حداكثر

  

به ترتيب براي درختان هدايت شده، هدايت  يزنبن 
كردن با درصد زمان هاي  و پاك ؛نشده و كل درختان

و به ترتيب براي درختان  95/0و  08/1، 65/0خالص 

هدايت شده، هدايت نشده و كل درختان؛ بيشترين و 
دريك سيكل برش به خود  كمترين درصد زمان خالص را

  ).1شكل(دهند  اختصاص مي
  

 
  رختاندرصد زمان خالص هريك از اجزاي سيكل برش براي دو گروه نمونه و كل د -1شكل

  

نتيجه مقايسه خسارت درختان هدايت شده و هدايت 
نشده، نشان داد كه تعداد درختان بيشتري در گروه هدايت 

صدمه ديده اند و به ) درخت 100در مقابل  25(نشده 

درصد از درختان اطراف درختان نشانه  03/9طور كلي 
  ).7جدول(گذاري شده در عمليات قطع صدمه ديده اند 

  

  داد درختان صدمه ديده در دو گروه نمونه و كل درختانتع -7جدول
 درصد درختان صدمه ديده تعداد درختان صدمه ديده متوسط تعداد درختان اطراف گروه

 75/3 86/1525 هدايت شده
 93/13 10/17100 هدايت نشده
 03/9 48/16125كل درختان
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  نگينچيمرحله و

باز كردن (گ مقايسه زمان خالص مراحل مختلف وينچين
، بستن چوكر يا قالب كردن )R & P(و كشيدن كابل وينچ 

در )) W(، جمع كردن كابل وينچ )H(ها  كابل دور گردبينه

دو گروه هدايت شده و هدايت نشده با استفاده از آزمون 
T غير از دهد كه بين اين دو گروه  غير جفتي نشان مي

اري ما بقي مراحل اختالف معني د ،زمان بستن چوكر
  ).8جدول(وجود دارد 

  
  غير جفتي Tنتيجه آزمون  -8جدول

 T student 05/0  درجه آزادي< Sig  معني داري  
 *  00/0 82 04/5  زمان خالص وينچينگ

  *  00/0 82 78/3  كشيدن و باز كردن
  ns  14/0 82 48/1  بستن كابل يا چوكر

  *  00/0 82 33/5  جمع كردن كابل وينچ
  بدون اختالف =ns ر سطح پنج درصد،اختالف معني دار د= *

  

 هدايت شده زمان خالصبه طور ميانگين در گروه 
 3/0درخت ) W(ها  صرف شده براي وينچ كردن بينه

هدايت نشده  گروهدقيقه بوده در حاليكه اين مقدار در 
دقيقه مي باشد، همچنين ميانگين  65/0برابر يعني  2حدود 

ر گروه هدايت زمان خالص براي يك سيكل وينچينگ د
دقيقه بوده در حاليكه اين مقدار در درختان  76/0شده 

ساير پارامترهاي . دقيقه محاسبه گرديد 27/1هدايت نشده 

باز كردن و كشيدن : شامل وينچينگآماري مطالعه زماني 
، وينچ كردن )H(، بستن كابل يا چوكر )R & P(كابل 

)W( فاصله وينچينگ ،)D( حجم بينه ،)V(ير ، شيب مس
 ، و تعداد بينه در هر نوبت وينچينگ)S.W(وينچينگ 

)N.B( كر شده ذ 9در دو گروه نمونه درختان در جدول
  .است

  

 پارامترهاي آماري مطالعه زماني مرحله وينچينگ دو گروه نمونه -9جدول

 زمان به دقيقه پارامتر گروه
D(m) V(m3) S.W N.B 

R & P H W N.T 

  هدايت
 شده 

 1/1 64/4 36/3 23/023/03/076/098/12 ميانگين
  1  -20  27/0  2 08/008/027/0 08/0  حداقل
  2  +25  83/12  45 47/092/073/1 48/0  حداكثر

هدايت 
 نشده

 24/1 93/3 08/4 87/026/065/027/175/18 ميانگين
 1  -15  43/0  2 33/0 17/0 08/0 07/0 حداقل
 2  +15  36/10  45 52/2 72/1 37/0 03/1 حداكثر

  

هاي زمان سنجي  ه علت اينكه در زمان برداشت دادهب
مرحله وينچينگ، تاخيري اعم از فني، اجرائي و شخصي 
صورت نگرفت، لذا زمان تاخيري ثبت نگرديد و 

  . محاسبات بر مبناي زمان خالص وينچينگ انجام گرفت
ها با درصد زمان هاي  بستن چوكر يا كابل به دور بينه

و به ترتيب براي درختان  82/23و  15/20، 30خالص 

و وينچينگ با  ،ل درختانهدايت شده، هدايت نشده و ك
و به  49/46و  63/50، 52/39هاي خالص  درصد زمان

ترتيب براي درختان هدايت شده، هدايت نشده و كل 
درختان؛ كمترين و بيشترين درصد زمان خالص را در يك 

  ).2شكل(دهند  يسيكل وينچينگ به خود اختصاص م
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  براي دو گروه نمونه و كل درختان وينچينگدرصد زمان خالص هريك از اجزاي سيكل  -2شكل

  

ها تا مركز مسير چوبكشي در گروه  متوسط فاصله بينه
 75/18متر و در گروه هدايت نشده  98/12هدايت شده 

نتيجه مقايسه خسارت، نشان داد كه تعداد . باشد متر مي

درخت در  14(ري در گروه هدايت نشده درختان بيشت
اند  صدمه از نوع كنده شدن پوست ديده) درخت 50مقابل

  ).10جدول(
  

 تعداد درختان صدمه ديده در دو گروه نمونه و كل درختان -10جدول
متوسط فاصله گروه

 )m(وينچينگ 
تعداد درختان
 صدمه ديده

  )cm(ارتفاع صدمه     )cm2(مساحت صدمه 
  حداكثر  حداقل    ثرحداك حداقل

  119  28    59/1050 34/278 14 98/12  هدايت شده
  155  42    67/1079 92/260 50 75/18  هدايت نشده

  

ها در دو گروه نمونه و همچنين  از نظر مساحت زخم
تا  500كل درختان آسيب ديده، صدمات با مساحت بين 

سانتي متر مربع بيشترين درصد را به خود  1000
  ). 11جدول(اختصاص دادند 

  

 هاي زخم مختلف راواني درختان صدمه ديده در طبقهف -11جدول
مساحت زخم 

)cm2(  
  ها طبقهفراواني درختان صدمه ديده در هر يك از 

  درصد  كل درختان  درصد هدايت نشده درصد هدايت شده
500-0  4 57/28 4 8  8  5/12  
1000-500  9 29/64 32 64  41  06/64  

<1000  1 14/7 14 28  15  44/23  
  

 1000بيشتر از  طبقههمچنين در گروه هدايت شده 
و در گروه هدايت نشده ) درصد 14/7(سانتي متر مربع 

كمترين ) درصد 8(سانتي متر مربع  500صفر تا  طبقه
  ). 11جدول(ميزان صدمات را به خود اختصاص داده اند 

بيشترين فراواني ارتفاع زخم در كل درختان و گروه 
 56/51به ترتيب (متري  1ه در ارتفاع بيشتر از هدايت نشد

 1تا  5/0و در گروه هدايت شده در ارتفاع ) درصد 60و 
  ).12جدول(قرار داشت ) درصد 14/57(متري 
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 هاي ارتفاعي طبقهفراواني درختان صدمه ديده در دو گروه و كل درختان در  -12جدول

  ها يك از طبقهختان صدمه ديده در هر فراواني در  )m(ارتفاع زخم 
  درصد  كل درختان  درصد  هدايت نشده درصد هدايت شده

5/0-0  3 43/21 3 6  6  38/9  
1-5/0  8 14/57 17 34  25  06/39  

<1  3 43/21 30 60  33  56/51  
  

  بحث
هاي افت بر روي درختان به عنوان  مشخص كردن مسير

پيش از عمليات ) RIL(هاي برداشت كم اثر  يكي از روش
اي خوبي براي گروه قطع بوده و باعث كاهش قطع راهنم

به (هاي خالص كل قطع و زمان تعيين جهت افت  زمان
در ) دقيقه 38/0و  04/4در مقابل  13/0و  95/2ترتيب 

البته دو گروه از نظر زمان پيدا . شده گرديد گروه هدايت
كردن درخت نشانه گذاري شده، پاك كردن اطراف 

معني داري نداشتند چرا  درخت، بن زني و بن بري تفاوت
كه تعيين جهت افت تاثيري بر روي افزايش و يا كاهش 

ها بيشتر وابسته به  ها نخواهد داشت و اين زمان اين زمان
قطر درخت، نوع گونه، پوشش اطراف درخت، نحوه 

هاي  ناهمواري گذاري، داشتن گورچه و همچنين نشانه
  .سطح جنگل مي باشد

 10راف باالي قطر درصد بيشتري از درختان اط
متر در گروه هدايت نشده نسبت به گروه هدايت  سانتي

درصد در  93/13(شده در مرحله قطع دچار آسيب شدند 
 Bertault & Sist ، كه اين امر با نتايج)درصد 75/3مقابل 

(1997) ،Holmes et al.(2002) ،Johns et al. (1996)  و
همچنين مشخص كردن جهت افت  .مطابقت داشت

رخت پيش از عمليات قطع و با در نظر گرفتن مسيرهاي د
چوبكشي، حفظ ارزش بينه و همچنين خسارت كمتر به 

هاي خالص كل  درختان اطراف باعث كاهش زمان
وينچينگ، زمان باز كردن و كشيدن كابل به سمت بينه و 

در مقابل  3/0و  23/0، 76/0به ترتيب ( زمان وينچينگ 
. در گروه هدايت شده گرديد) دقيقه 65/0و  87/0، 27/1

ن بستن چوكر يا كابل به دور البته دو گروه از نظر زما
داري نداشتند چرا كه تعيين جهت  ها  تفاوت معني بينه

افت تاثيري بر روي افزايش و يا كاهش اين زمان نخواهد 

داشت و اين زمان بيشتر وابسته به قطر بينه و پوشش كف 
  .باشد جنگل مي

 تأكيد Han & Kellogg )2000(ن اين پژوهشگرا
 عوامل زخم، مساحت زخم و محل مانند عواملي كه داشتند
 تودة بر وارد هاي آسيب گيري اندازه در و تعيين كننده مهم
 اين در كه هستند برداري بهره عمليات در جريان سرپا

تعداد درختان  .شد پرداخته مهم عوامل به اين تحقيق
گ در گروه هدايت شده آسيب ديده در مرحله وينچين

درخت در مقابل 14(كمتر از يك سوم گروه هدايت نشده 
علت آن را مي توان به تاثير قطع . بود) درخت 50

هاي برداشت كم اثر و  شده به عنوان يكي از تكنيك هدايت
در نتيجه فاصله كمتر طي شده مقطوعات تا مركز مسير 
 چوبكشي و همچنين جهت افت درخت به صورتي كه در
زمان وينچينگ با درختان كمتري برخورد نمايد، در گروه 

 .Johns et al كه با نتايج مطالعات. هدايت شده نسبت داد
(1996) ،)Pereira et al. (2002 ،Sist et al. (2003)  و

  .مشابهت دارد
و ) ها(با افزايش فاصله وينچينگ، احتمال برخورد بينه

كه با به كار . دياب مچنين تغيير جهت مسير، افزايش ميه
بردن روش هاي برداشت كم اثر مانند قطع هدايت شده 
 .مي توان اين فاصله و احتمال صدمات را نيز را كاهش داد

سانتي  1000تا  500بيشتر زخم هاي مربوط به مساحت 
 Majnounian et al. (2009) متر مربع بود كه با نتايج

در زمان  ها اين بررسي از آنجائيكه بينه در. همسو نيست
 شدند در نتيجه بيشتر ن كشيده مييوينچينگ روي زم

به طوري  .داشتند قرار متري 1كمتر از  ارتفاع در ها زخم
كه در اين مطالعه مشاهده شد بيشترين فراواني خسارت 

متر بود در نتيجه به منظور  يكمربوط به ارتفاع كمتر از 
كاهش صدمه به درختان در حين عمليات وينچينگ و 
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بكشي، بهتر است درختان اطراف خصوصا درختان چو
ها ممكن است جهت خود را  ها كه بينه موجود در سرپيچ

  . افظت شوندهاي چوبي مح تغيير دهند، با الستيك يا تيرك
در اين مطالعه نتايج نشان داد كه تعيين جهت مناسب 

زمان و مدت افت پيش از عمليات قطع موجب كاهش 
بنابراين آموزش . شود ينگ ميقطع و وينچ صدمات مرحله

تجربي افراد و انتقال تجارب از اره موتورچي به كمك اره 
هاي قطع  موتورچي راهكار مناسبي براي آموزش گروه

باشد و امكان فراگيري مطالب جديدتر را به روي  نمي
 البته در جنگلهاي ناهمسال و با درختان. بندد كارگران مي

هاي با  با دامنه فيقطور و مرتفع و شرايط توپوگرا
هاي مختلف و گهگاه زياد، امكان قطع هدايت شده  شيب
 گردد هش داده و باعث بروز خطاي قطع ميرا كا

)Cedergren et al., 2002( .  
ر گذار در كاهش زمان و خسارت يار تاثياز عوامل بس

قطع ماهر و كار  يها جنگل داشتن گروه يبردار در بهره
قطع مانند  يكمك يابزارها ن مجهز بهيو همچنآزموده 

بنابراين كاربرد فنون  .باشد يم يكيدروليه يها انواع جك
هايي است كه  شده نيازمند اره موتورچي قطع هدايت

 ,Itto( توانايي قطع درخت در هر جهتي را داشته باشند
، زيرا در كنار مشخص شدن مسيرهاي چوبكشي و )1996

گروه قطع بايد  هاي افت بر روي تنة درختان، تعيين جهت
در غير اين بتواند درختان را در مسير مورد نظر بيندازد، 

 شود رسيدن به اهداف قطع هدايت شده ميسر نمي صورت
)Whitman et al., 1997( . زيرا تبحر در قطع هدايت شده

به همراه طراحي مسيرهاي چوبكشي، سبب كاهش آسيب 
در  ضرالبته در حال حا. شود ديدگي توده پس از قطع مي

كارگران و  يبرا يفشرده آموزش يها هرساله كالس ايران
گردد، اما اين امر به  يجنگل، برگزار م يكاركنان بخش فن
  . كند يتنهايي كفايت نم
 گردد جهت جلوگيري از اين صدمات، پيشنهاد مي

همانطور كه در حال حاضر در سازمان جنگلها و مراتع 
م عمليات قطع پيش از انجا كشور در دست انجام است،

همچنين . اقدام به طراحي مسيرهاي چوبكشي مناسب شود
چوكربند قبل از رسيدن اسكيدر بايد مسير وينچينگ را 

كشي خارج و اسكيدر نيز نبايد از مسير چوب مشخص كند

، در تأييد اين مطلب )Kruger, 2004( هاي بررسي. شود
مشخص ساخت كه طراحي مسيرهاي چوب كشي پيش از 

دالر در  46/1ان داري هزينه هاي صدمات را به ميزبهره بر
اما در مقابل متوسط زمان . دهد هكتار افزايش مي

و مسيرهاي چوب  ٪23سرگرداني اسكيدر را به ميزان 
كاهش داده و در  ٪96كشي غيرضروري را به ميزان 
دالر  3ميزان اري تقريباً به مجموع بازده عمليات بهره برد

  .بديا در هكتار بهبود مي
هاي  ي كلي اين مطالعه اين است كه روشگير نتيجه

، به شرط اجراي صحيح و مناسب) RIL(برداشت كم اثر 
هاي سنتي برداشت  تر از روش تر و پرسود كم هزينه

هاي  چرا كه تكنيك، )Jonkers, 1987( خواهند بود
خطر بروز آسيب توده را ) 1باشند كه  برداشتي مطلوب مي

 Ficklin( لحاظ اقتصادي كارآمد باشنداز ) 2كاهش داده و 
et al., 1997( .بايد مطالعات  ن ادعايد اييبه منظور تا البته

 يها كيتكن ياجرا يها نهيدر ارتباط با هز ديگري
هاي  سيستممختلف و با  هاي در مكانكم اثر  يبردار بهره

  .و خروج چوب انجام گيرد يبردار مختلف بهره
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Abstract 
Forest harvesting is one of the most important objectives of forest management, in which it will cause 
damages to the residual stand, using any of the current methods, but the improved harvesting methods 
might reduce these effects. One of these methods is application of the directional felling. It was tried to 
investigate effect of directional felling on number of damaged trees at both felling and winching 
processes, as well as on felling and winching times. Observation and measuring was made in Neka-Choob 
Company’s forests. Overall, 84 trees were selected from the total marked trees, from which 42 trees were 
painted before the felling operation to specify the cutting and the felling direction on them by the project 
supervisor support. The time required for cutting and winching operations and number of the damaged 
trees at both operations were recorded. Results showed that the average net time required for the cutting 
operation at directed trees was 2.95 minutes per tree whereas it was 4.04 minute per tree for undirected 
trees. Furthermore, the number of the damaged trees with diameter greater than 10 cm at the undirected 
felling was more than the directed felling method (100 vs. 25 trees). In addition, winching time at 
undirected trees was more than two times in comparison to directed trees and more residual trees were 
damaged at undirected felling method at winching process (50 vs. 14 trees). 
 
Key words: Forest Management, Harvesting Damages, Tree Felling, Directional Felling 


