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  چكيده 
همين دليل ارتفاع كنده  به. دنبال دارد ن بهآمد ناشي از آنقش بسزايي در افزايش حجم چوب خروجي و افزايش در ،ارتفاع كم كنده

. گيري شد اندازه به روش تصادفي انتخاب و لهاي شما جنگل هفت ضههاي سري يك ناو در  حو جنگلدرخت مقطوعه در  254
تا اثر آنها  استفاده شدنوع گونه، شيب دامنه و قطر كنده  يهامتغير با يعامل انس سهيز وارياز روش آنالعات، ل اطاليه و تحليتجز يبرا

مطالعه متوسط ارتفاع كنده درختان مورد ،)متر يسانت 15(آل كنده  دهيسه با ارتفاع ايدر مقا. بر روي ارتفاع كنده مورد مطالعه قرار گيرد
ازاي هر درخت  و به استآن  ثيرگذار بر روي ارتفاعترين عامل تأ نهايي نشان داد كه قطر كنده مهم نتايج. متر بود يسانت 45/25

  .رود ريال در ازاي ارتفاع بيش از اندازه كنده از بين مي 47167 مترمكعب و 02691/0حجم چوبي معادل ،مقطوعه
  

    .بيشارتفاع كنده، افت چوب، قطر كنده، : كليدي يها واژه
  

  مقدمه
 يها نهيهز در ييسزار بيثتأ ،مناسب از چوب يبردار هرهب

جنگل با  يبردار بهره. دارد يجنب يمدهادرآ گريو د برداشت
داشتن كنده با ارتفاع شود و  يشروع م قطع درختات يعمل

 يآالت در مرحله قطع و چوبكش چوب يشكستگ كم مقدار
ل است كه امروزه كاهش ين دليهم به .دهد يرا كاهش م

است كه در  ياز موارد مهم يكيع كنده درختان ارتفا
 & Boston( استمدنظر  حداقل صدماتبا  يبردار بهره

Dysart, 2002(. اي  هاي دوسر دندانه رنده كه از اره زمانيدر
ه بلند داشتن ارتفاع كند ،شد براي قطع درختان استفاده مي
متر  4تا  3ارتفاع  هايي با متداول بود و مشاهده كنده

داليلي  ،براي اين ارتفاع بيش از حد كنده دي نبود، اماغيرعا
بسيار  هاي گورچه ،برخي از درختان قطور .هم وجود داشت

 و ادامه داشتندبلندي داشتند كه تا ارتفاع سه متري تنه 

 مشكل مواجه قطع را با ياجرا ،چوب يفشردگ وجود گره و
كه امروزه چنين  حاليدر. )Conway, 1976( ساخت مي
هاي موتوري وجود دارند  امروزه اره. طي وجود نداردشراي

 بلكه اين ،سازد هايي را ميسر مي كه نه تنها قطع چنين چوب
و از اين طريق مديران  شود كار به آساني و با ايمني انجام مي

ها  جنگل به منافع حجمي و اقتصادي كاهش ارتفاع كنده
هاي  بيشتر شركت ،در زمان حاضر. يابند دست مي

در . كنند يت ارتفاع كنده نميبه اهم يتوجه ،برداري هبهر
هنوز  اما ،ها وجود دارد مجموع امكان كاهش ارتفاع كنده

. هاي قطع به ارزش كاهش ارتفاع كنده واقف نيستند گروه
نه است كه يب قطور گرده ياز چوب در انتها ياديحجم ز

. ار با ارزش استيبس يو برآمدگ يدگيدرصورت عدم پوس
ن قسمت با كيفيت امكان استفاده از اي ،رتفاع كندهكاهش ا

 چنين موجبفاع كنده بلند همارت. كند چوب را فراهم مي
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برداري، ايمني كار و  آالت بهره منفي بر روي ماشين ياثرها
  . شود جنگلكاري مي

عمليات  در هر مرحله از ،براي كاهش ارتفاع كنده
 يها املع كدام يك ازكه  بايد بررسي كرد ،رداريب بهره
. ثر باشدهايي كنده مؤتواند بر روي ارتفاع ن برداري مي بهره
 - ماشين قطع و موتوري اره(شامل ابزار قطع  ها عاملاين 
، شيب، ابعاد درخت، نوع گونه و شرايط زمين )بندي دسته
  . )Han & Renzie, 2005( است

ترين روش بريدن  موتوري متداول اره قطع درختان با
اثر بجا مانده در  .هاي شمال ايران است گلدرختان در جن

 ،ات قطعيبرش است كه در عمل همان پله ،نهيب گرده يانتها
از مغزكش شدن  يريقطع و افتادن درخت و جلوگ يبرا

نه يب گرده يشدن درانتها علت مغزكش. استنه يب مقطع گرده
 .است يبر وبن يزن نادرست بن ياجرا ليدل هب ،درمحل كنده

متوسط ارتفاع كنده و ارزش بالقوه چوب  ها، قيتحقبرخي 
شده ناشي از ارتفاع بلند كنده را در هنگام انجام  تلف

هاي مكانيزه قطع مورد  موتوري و ماشين عمليات قطع با اره
خود در  قيتحقدر ) Han  )2004و   Hall.اند كرده يبررس
 17برگ شمال بريتيش كلمبيا دريافتند كه  هاي پهن جنگل

 ،موتوري هاي باقيمانده پس از قطع با اره درصد كنده
اثر مغزكش  كنده در يرو مانده بربجااف يالهايي از  نشانه

صورت صندلي سلماني و مغزكش شدن تنه يا هر  به شدن تنه
آنها نشان داد كه استفاده از  يبررس. دارا هستندرا دو 

هايي با ارتفاع  كنده ،مكانيزاسيون در مرحله قطع درختان
 8/8گذارد و مقدار اين كاهش در حدود  ر جاي ميكمتر ب
وندي را چنين ر) Dysart )2002و  Boston .است متر سانتي

در تحقيق آنها متوسط ارتفاع  .دندخود مشاهده كر قيتحقدر 
موتوري در حدود  كنده ناشي از انجام عمليات قطع با اره

كه متوسط مقدار ارتفاع كنده  درحالي ،متر بود سانتي 1/21
ماشين مكانيزه قطع بين  پنجشده با  باقيمانده درختان قطع

چنين دريافتند كه همآنها . متر بود سانتي 14تا  6/4
مانند نگراني راننده ماشين مكانيزه قطع همراه با  ييها عامل

افزايش  تواند موجب يد بيشتر هم ميتمايل وي براي تول
ديگري  قيتحقدر . ارتفاع كنده در عمليات قطع مكانيزه شود

در قطع درختان با متر،  سانتي 7/17متوسط ارتفاع كنده 
دست  هشكل ب اي ماشين مكانيزه قطع مجهز به تيغه قطع دايره

براي كاهش ارتفاع كنده  ).Shaffer & Taumas, 1992( آمد
روشني بدانيم  برداري جنگل مهم است كه به در عمليات بهره

 در ،يبردار ر در بهرهرگذايثتأ ياحتمال يها عاملكدام يك از 
بررسي  ق،يتحقهدف از اين . است ثركنده مؤ ييارتفاع نها

ع ارتفا نوع گونه و قطر كنده بر  دامنه،اثر متغيرهاي شيب 
  .استدرختان مقطوعه  كنده

 

  ها مواد و روش
   مطالعه مشخصات منطقه مورد

 يسر يطرح جنگلدار هفت زيآبخ ضهحودر  قيتحقاين 
در جنوب  محدوده اين سري. است هشدانجام اسالم ك ي

ين سري در هاي ا جنگل. همين نام قرار دارد اي به رودخانه
ارتفاع آن  واقع شده و حداقل مذكورحوضه يك سوم پاييني 

متر  1700ارتفاع آن به  و حداكثرمتر  220از سطح دريا 
اين منطقه تابع  ،تقسيمات كشوري نظراز . شود منتهي مي

 جزء ،از نظر تقسيمات اداري جنگلي شهرستان تالش بوده و
اداره كل منابع  حوضهجنگلي جنگلداري اسالم و  حوضه

 34 ييايجغراف مختصات اين سري در .است طبيعي گيالن
38 º37  تا21 42 º37  عرض شمالي تا44 48 º48  تا30 
52 º48 طول شرقي قرار دارد )Anonymous, 2003(. 

متر  ميلي 1440معادل  ين سريي ابيشترين حجم بارندگ
. بارد هاي شهريور، مهر و آبان مي در ماه است كه عموماً

درجه  4/15نه در آن حرارت ساال متوسط ماهانه درجه
 وسعت هكتار 2228 حدوداين سري در  .گراد است يسانت

 254 قيتحقبراي اين كه است  پارسل 47و مشتمل بر  دارد
كه  اين سري 135 و 142 ،127هاي  پارسلدرخت از 

 دهشآنها توسط پنج گروه قطع انجام عمليات برداشت در 
اطالعات مربوط به  .تصادفي انتخاب شدندروش به  ،بود

  .آمده است 1 هاي قطع در جدول گروه
افت چوب ناشي از ارتفاع زياد كنده،  يبررسبراي 

ب از محل قطع تا سطح يش يارتفاع كنده درسمت باال
تا دقت  با نوار قطرسنج) Han & Renzie, 2005( يبر بن
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از دو سر  همزمان قطر مقطع كنده .گيري شد متر اندازه سانتي
 محل، شيب عرضي متر و با نوار قطرسنج تا دقت سانتي آن

سنج سونتو و نوع گونه  كنده به درصد با استفاده از شيب
  .برداشت شد

  
  مطالعهقطع در منطقه مورد يها مشخصات گروه - 1 جدول

  ميزان تحصيالت قطع يريادگينحوه  )سال(تجربه كاري )سال( سن  اره گروهشم
  ييابتدا  تجربي 22 41 1
  ابتدايي  تجربي 21 40 2
  ييابتدا  تجربي 14 38 3
  ابتدايي  تجربي 26 46 4
  ابتدايي  تجربي 22 43 5

  
  ها ارزيابي كمي افت چوب ناشي از ارتفاع بلند كنده

از  ،ده در درختانهاي نزديك به محل كن قسمت
صورت شوند كه در هاي باارزش درخت محسوب مي قسمت
چوب زيادي را از چرخه  ،صورت ارتفاع بلند ماندن به باقي

ايي كه ه هحجم كند ق،يتحقدر اين . كنند توليد خارج مي
 بود) متر يسانت 15(از حد معمول  شتريآنها بارتفاع 

)Sarikhani, 2001( في محاسبه به تفكيك گونه و درجه كي
  . ندشد

براي محاسبه افت كمي چوب پس از محاسبه حجم افت 

آن  كه در )Zobeiri, 2004() (با فرمول هوبر 
 طول ، مترمربع به بينه هگرد ميانه در مقطع سطح  

 قيمت ،است مكعبمتر به بينه گرده حجمو  متر به بينه هگرد
يك مترمكعب چوب از هر يك از درجات در كنار دپو در 

مبناي محاسبه قرار گرفته و ارزش افت چوب  1390سال 
شده در منطقه  مبناي محاسبه ارزش چوب تلف. محاسبه شد

فهرست بهاي چوب به تفكيك گونه و نوع  ،مطالعهمورد
 1390سال شركت سهامي جنگل شفارود در فرآورده در 

  .)2 جدول( است
  

  )Anonymous, 2011(در شركت شفارود در محل دپو به هزار ريال  هاي توليدي وردهآاز فر مترمكعبقيمت هر  - 2 جدول
  )اليهزار ر(نه يب درجات گردهمت يق  گونه 

  هيزم  كاتين  چيپسي  3درجه   2درجه   1درجه 
  450  2400  2300  5000  5300  5500  راش 
  450  1900  2000  3100  3300  3500  ممرز
  450  2200  2300  4500  4750  5000  كاتوس
  450  1900  2300  5000  5300  5500  پلت

  450  1900  2300  4200  4400  4600  نمدار 
  

  ها روش تجزيه و تحليل داده
با  يبررس هاي مورد پس از اطمينان از نرمال بودن داده

اسميرنوف، بررسي ميانگين اختالف  –آزمون كولموگروف 
هاي  هب ناشي از آن بين گروارتفاع كنده و حجم افت چو

 يبررس طرفه با استفاده از آزمون تجزيه واريانس يك ،قطع
ثيرگذار بر روي ارتفاع كنده با تأ يها عاملبررسي . شد

 باقالب طرح  آناليز واريانس طرح سه عاملي استفاده از  
  .شدمنه انجام قطر كنده، نوع گونه و شيب دا يها عامل
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  نتايج
مطالعه مورد حوضهدر  درخت 254در مجموع 

هاي  عات الزم درباره هر كدام از مؤلفهگيري و اطال اندازه
ميانگين شيب عرضي . شد يآور جمع يبررسموردنظر براي 

اصله درخت توسط پنج گروه  254 .بوددرجه  4/26كنده 
اصله درخت بيشترين  66قطع برداشت شد كه گروه چهار با 

تعداد درخت را قطع خت كمترين اصله در 18و گروه يك با 
   ).3 جدول( ندكرد

 
  )هفت حوضه( مطالعهددر منطقه مور قطع يها ك گروهيقطع شده به تفك فراواني تعداد درختان - 3 جدول
)متر يسانت(ميانگين قطرتعداد درختان قطع شده  گروه قطع  ب دامنهيش 

)درجه(  
1 185282/24  
2 625911/25  
3 504701/27  
4 664656/23  
5 585311/28  

  
درختان راش بيشترين حضور را در بين درختان مقطوعه 

درصد كل  5/62كه  طوري هب ،به خود اختصاص دادند
و ) 1 شكل(داشت درختان مقطوعه به راش اختصاص 

درصد  45/47متر با  سانتي 50 كمتر ازكالسه قطري 
به خود  بيشترين تعداد درختان مقطوعه را ،درختان

  ).2 شكل(اده بود اختصاص د
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  )پلت= افرا ( مطالعهموردمنطقه پراكنش تعداد درختان مقطوعه به تفكيك گونه در  -1 شكل
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 مطالعهتفكيك كالسه قطري در منطقه مورد بهمقطوعه پراكنش درختان  -2 شكل

  
 شيب دامنه انجام يباالبرداشت ارتفاع كنده در قسمت 

ه متوسط ارتفاع كنده كه كهاي حاصل نشان داد  و داده دش
  ).4 جدول( استمتر  يسانت 45/25هفت  حوضهبراي 

 

  مطالعه دهاي قطع در منطقه مور آمار توصيفي مربوط به ارتفاع كنده درختان باقيمانده به تفكيك گروه - 4 جدول
)متر يسانت(ارتفاع كندهگروه قطع

 انحراف معيار حداكثرحداقلميانگين تعداد
118 86/241533 29/6  
262 271533 92/5  
350 72/241553 91/6  
466 76/231537 43/6  
558 09/271535 05/5  

 
نشان  هاي قطع مقايسه ميانگين ارتفاع كنده در بين گروه

هاي  داري بين ميانگين ارتفاع كنده داد كه تفاوت معني
پس از قطع وجود ندارد  ،ها ن گروهيبدرختان باقيمانده 

  ).5 جدول(
 

 مطالعه هاي قطع در منطقه مورد تجزيه واريانس ميانگين ارتفاع كنده در بين گروه - 5 جدول

 منبع تغييرات
 جموعم

 مربعات

 درجه
 آزادي

  ميانگين
 مربعات

 Fمقدار
  سطح
 داري معني

 057/0 442/2 755/98 4 018/395 ها  بين گروه

   437/40 249 604/9866 ها  داخل گروه

    253 622/10261 كل 
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م شيب، قطر كنده و نوع گونه بر روي توأ يبررسي اثرها
 ارتفاع كنده درختان پس از عمليات قطع با استفاده از آناليز

قطر كنده بر روي تنها عاملي نشان داد كه  سهطرح واريانس 
آزمون مقايسه ميانگين ارتفاع  .ثيرگذار استارتفاع كنده تأ

 نشان داد كه با افزايش قطر يقطر يها ن كالسهيدر بكنده 
يش يابد و مقدار اين افزا ارتفاع كنده افزايش مي اندازه ،كنده

 50متر نسبت به كالسه زير  سانتي 50در كالسه قطري باالي 
  .)3 شكل(دارتر است  متر معني سانتي
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  مطالعه دهاي مختلف قطري در منطقه مور مقايسه ميانگين ارتفاع كنده در كالسه -3 شكل
  
دهنده  ي اثر افزايش قطر بر روي ارتفاع كنده نشانسبرر

دار ارتفاع كنده با افزايش قطر درختان مقطوعه  افزايش معني
  .)4 شكل( )254n= ,00/0=α( بود

  

  
  اثر افزايش قطر درختان مقطوعه بر روي ارتفاع كنده باقيمانده -4 شكل
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اع بلند محاسبات مربوط به اتالف چوب ناشي از ارتف
درصد حجم  17/56 كنده انجام و نتايج نهايي نشان داد كه

ها به گونه راش،  از بلند بودن ارتفاع كنده يناش ياتالف
و  پلتدرصد به گونه  17/3درصد به گونه ممرز،  09/33
مقايسه مقادير . درصد به گونه توسكا تعلق داشت 57/7

در  ها ناشي از ارتفاع بلند كنده اتالف چوبن يانگيم
متوسط اتالف چوب ناشي از بين هاي قطع نشان داد كه  گروه

داري  هاي قطع اختالف معني ها بين گروه ارتفاع بلند كنده
  .)6 جدول(وجود دارد 

  
  هاي مختلف ها بين گروه آزمون تجزيه واريانس ميانگين اتالف چوبي ناشي از ارتفاع بلند كنده -6 جدول

 داري معني سطح Fمقدار ميانگين مربعات ه آزاديدرج مجموع مربعات منبع تغييرات

 035/0 073/2 002/0 4 010/0 ها بين گروه

   001/0 249 297/0 ها داخل گروه

    253 307/0 كل

  
د كه تنها بين ميانگين استفاده از آزمون توكي نشان دا

دار وجود دارد  گروه چهار و پنج تفاوت معني اتالف چوب
  ).5 شكل(
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  هاي مختلف قطع مقايسه ميانگين اتالف چوبي ناشي از ارتفاع بلند كنده در بين گروه -5 شكل

  
ارزيابي كمي افت چوب ناشي از نتايج نهايي  7 جدول

ازاي هر درخت  كه به دهد يمنشان را  ها ارتفاع بلند كنده
ريال در ازاي ارتفاع  47167حجم چوبي معادل  ،مقطوعه

  .رود مي از بين ،بيش از اندازه كنده
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  مطالعهدر منطقه موردك گونه يبه مترمكعب به تفكها  اضافه حجم كنده - 7 جدول
  گونه  

 پلت توسكاممرزراش  درجه كيفي
  010588/0 010886/0 0 232921/0  1درجه 
  052941/0  332025/0 42913/0 670952/0  2درجه 
  116471/0  087089/0 45087/0 265873/0  3درجه 
  0  0 0 020254/0  4درجه 

  921176  2032440 2813826 6213060  كاهش ارزش چوبي

  
  بحث
ارتفاع كنده  نيميانگ نشان داد كه قييج اين تحقنتا

مقايسه ارتفاع كنده باقيمانده پس از  .استمتر  سانتي 45/25
. داري را نشان نداد تفاوت معني قطع هاي قطع در بين گروه
 يتجرب يريادگي طع وق يها گروه يبرا يفقدان مهارت كاف

از ارزش كاهش ارتفاع  يگاهدر كنار عدم آعمليات قطع 
 Renzieو   Hanيبررس. ثر باشداند در اين بين مؤتو ميكنده 

هاي  براي گونهميانگين ارتفاع كنده در خصوص ) 1999(
هاي ايالت بريتيش  در جنگلبرگ كاج  مختلف سوزني
نشان داد را متر  سانتي 8/34تا  7/31مقدار ،كلمبياي كانادا

هاي  روش از ثرؤشتر ميارتفاع ب يدارا يها كندهكه 
. بود شدهموتوري انجام  كه قطع با اره ندبرداري بود بهره

در كاهش  يثرزه قطع نقش مؤيآالت مكان نياستفاده از ماش
مشكالتي مانند شرايط  اما ،ارتفاع كنده درختان دارند

اي و  تنوع گونه توپوگرافي نامساعد، قطور بودن درختان،
برداري و  همراه نوع روش بهره عدم توسعه مكانيزاسيون به

استفاده از  ،هاي شمال ايران در جنگل كمحجم برداشت 
 ها ناممكن ن جنگليدر اآالت مكانيزه قطع را  ماشين

ترين وسيله قطع در اين  موتوري متداول بنابراين اره. سازد يم
استفاده از  ).Ershadifar et al., 2011( ستا ها جنگل

رچي محدود موتو توري كنترل افت درخت را توسط ارهمو اره
اين امر را تشديد  ات برشينادرست عمل ياجرانمايد و  مي
نه تنها درختان را در  يبر وبن يزن نادرست بن ياجرا. كند مي

كشيده شدن  بلكه موجب ،دهد مسير افت مناسب قرار نمي
اني و ارتفاع بلند كنده درختان الياف از تنه، بروز صندلي سلم

تنهايي در افزايش افت چوب  شود كه هر كدام به مقطوعه مي
 يبررس .)Han & Renzie, 2005(سزايي دارند نقش ب
ها نشان داد كه  ثيرگذار بر روي ارتفاع بلند كندهتأ يها عامل

ها داشته و   داري بر روي ارتفاع كنده ثير معنيقطر درختان تأ
ارتفاع كنده درختان مقطوعه افزايش  ،ر درختانبا افزايش قط

خصوص در قطرهاي باالتر از  هاين امر ب .)4 شكل(يابد  مي
دهد  داري خود را نشان مي طور معني متر به سانتي 50

خود بر روي  قيدر تحق )1999( Renzieو   Han ).3شكل(
شيب، قطر درخت و نوع گونه بر روي ارتفاع كنده  ياثرها

موتوري و  برداري با دو وسيله قطع اره بهرهدر شش عرصه 
د كه قطر درختان يكي از ندبندي نشان دا دسته-ماشين قطع

تان ثيرگذار بر روي ارتفاع كنده درختأ يها عاملترين  مهم
شيب دامنه و نوع گونه را  هرچند اين پژوهش ،مقطوعه است
  . داند ثير نميتأ در اين بين بي

ن ياو  است يشتريب يزن بن از به عمقيدرختان قطور ن در
درجه شرايطي را  45تا  30زني بين  همراه با دهانه بنامر 

بري را افزايش داده و  كند كه گروه قطع ارتفاع بن ايجاد مي
در اين حالت بهتر . يابد ارتفاع كنده افزايش مي ،در عمل

تا بتوان ارتفاع  شودزني معكوس استفاده  است از روش بن
 يها جنگلدر  قطعي كه عموماً يروش ؛كنده را كاهش داد

 ياجراهاي قطع در ايران از  و گروه شود استفاده ميمريكا آ
هاي  علت ديگر ارتفاع بلند كنده در جنگل. آن ناتوان هستند

ري از حالت متداول و انجام آن ب شمال ايران خارج شدن بن
بري  دار در ارتفاع باالتر است كه بخش بن صورت شيب به

ده و آنها را از قش گوه را براي گروه قطع ايفا كرن ،دار شيب
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را  و اين امر اتالف چوب سازد نياز مي كار بردن گوه بي هب
 افت چوبي بيشتري را ،ها ارتفاع بلند كنده .دهد افزايش مي

ش سطح يداشت و افزاخواهد دنبال  رختان قطورتر بهدر د
را فت ا مقدار ،يگذار ش شدت نشانهيبرداشت همراه با افزا

 ياديچوب افت ز ياليارزش ر ،آن همراه بهو ش داده يافزا
 همچنين و نظارت دقيق سيستم يك از استفاده. كند يم

 زيادي حدود تا تواند ياستحصال م و قطع كارگران آموزش

كه  دهد كاهش را چوب ناشي از ارتفاع بلند كنده افت
 ,Sarikhani( ندا هداشت اشاره آن به متعددي پژوهشگران

1972; Williston, 1979; Craig, 1982; Murphy & 

Twaddle,1985; Vanderberg, 2002  .( برخورداري از
يك سيستم آموزش منظم در ارتباط با قطع درختان براي 

ست ر اين بخش از مديريت جنگل ضروريكليه افراد شاغل د
درآمد حاصل از قطع و  مقدارتا با كاهش افت چوب بتوان 

  .فزايش داد ا   ا ر   ت ا ل آ فروش چوب
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Abstract 
Tree felling could optimally result in a low height of the left-over stump, which might 
positively cause an increment in the harvested amount of wood and in turn augment the 
associated income. To study this issue, a number of 254 felled trees were randomly 
sampled within the Nav compartment of watershed no. 7 in Asalem, Guilan province. 
Following the measurement of the stump heights, a survey on a set of the most influential 
factors on stump height (including tree species, slope gradient and stump diameter) was 
conducted in a randomized block design. Compared to the heuristically-optimal stump 
height of 15cm, the mean stump height of felled trees was 25.45cm. Results turned out the 
stump diameter to be an effective variable on stump height, which can lead to a possible 
loss of 0.02691 cubic meter in harvested volume as well as 47167 Rials of financial income 
per tree.  
 
Keywords: Stump height, loss in harvested wood, stump diameter, slope.   


