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 چكيده 

تنها كمربند سبز  دليل واقع شدن در بهبرگ تشكيل شده كه  هاي چوبي پهنجنگلهاي لونك سياهكل در استان گيالن، از گونه
هاي چوبي با ارزش صنعتي، نظير راش و ممرز، داراي ارزش شمال ايران و داشتن گونهتجاري جنگلهاي  -چوبهاي توليدي
هاي قطع در يك  آوري مقطوعات از حفرهخسارات ناشي از عمليات قطع و جمع ،اين تحقيق. باشندتوجهي مي اقتصادي قابل
در . است هشود مورد ارزيابي قرار داداري ميبردگزيني بهره برگ ناهمسال در منطقه لونك سياهكل را كه با شيوه تك جنگل پهن

در اين بررسي براي . حفره قطع مورد بررسي قرار گرفت 31گذاري شده و قطع شده در اصله درخت نشانه 113اين راستا تعداد 
كنار مسير آوري بار از پاي كنده تا  سرپا، در هر يك از مراحل قطع و جمع مانده باقيتعيين ميزان خسارت وارده به درختان 

درصد استفاده شد و براي تعيين خسارت از روش آماربرداري صد ،آوري بارعهاي قطع و مناطق جمچوبكشي در محدوده حفره
از ميانگين وزني استفاده خروج چوب هاي قطع و مسيرهاي در كل منطقه مورد آماربرداري با توجه به متغير بودن مساحت حفره

 و در مقابل اين ميزان خسارت% 5/42خروج چوب در مسيرهاي  مانده باقيد خسارت به درختان نتايج اين بررسي نشان دا. شد
زخمهاي ناشي از  كه سرپا نشان داد مانده باقيبررسي زخمهاي ايجاد شده بر روي تنه درختان  .باشدمي% 5/17هاي قطع در حفره

متري  2زخمها تا ارتفاع بيشتر  همچنين. باشدمليات قطع ميآوري بار داراي مساحتي بزرگتر از زخمهاي ناشي از ععمليات جمع
 . باشندبا خسارت به كامبيوم مي همراه يعني ،عمقي هعمدطور  بهتنه از سطح زمين پراكنش داشته و 

 
  . ، آماربرداري صددرصد، ميانگين وزنيخروج چوبهاي قطع، مسيرهاي گزيني، حفره شيوه تك :كليديهاي  اژهو

  
 مقدمه
آوري  فعاليتهاي قطع، جمع شامل جنگلاز برداري  بهره

بار از پاي كنده تا دپوي كنار جاده و حمل مقطوعات از 
شود كه  كنار جاده تا محل مصرف و كارخانه را شامل مي

داري را نتيجه بخشيده  حاصل اين مراحل فعاليتهاي جنگل
ي ياز سو. كند ميو محصوالت را روانه بازارهاي مصرف 

 بسياربرده در پايداري محيط طبيعي جنگل عمليات نام

باشند، زيرا در تمام مراحل فعاليتهاي فوق از  مي ثيرگذارأت
شود و  ميسنگين استفاده  انواع ماشين آالت سنگين و نيمه

 .گيرد ميدر واقع يك دخالت عمده در طبيعت صورت 
امروزه با افزايش جمعيت و كاهش سطح جنگلهاي 

 برداري كم فشار كهاي بهرهاستفاده از تكني ،طبيعي
)Reduced-impact logging techniques(  كه توليد با

حيات  ،را با حداقل تخريب به خاك زيادارزش افزوده 
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عنوان يك  به ،دهند سرپا مد نظر قرار مي تودهوحش و 
خود  بهداري توجه همگان را  هدف مديريتي در جنگل

در  رت ديگرعبا به .)Sist et al., 1998( است هجلب كرد
رويكرد به روشهاي نوين داري،  مديريت واحدهاي جنگل

يعت را فراهم آورد داري كه مصالحه بيشتري با طب جنگل
هاي سيستم ).Heinmann, 2002( باشد از ضروريات مي

نظير تجهيزات قطع،  شاخصهاييلحاظ  برداري به بهره
تجهيزات انتقال محصول به كنار جاده و مراكز مصرف، 

، فاصله چوبكشي و سازمان شبكه جاده و دپو مشخصات
كه در ارزيابي يك سيستم  شوند مي كار از هم متمايز

هزينه و محيط  تأثير اين عوامل بر روي برداري بهره
 گيرد مي مورد توجه قرار) آوري و خاك درختان سرپا، زاد(
)Pulkki et al., 2002.( كنون روشهاي مختلفي براي تا

ن گزارش اقمحق توسطتوده گيري خسارت  اندازه
در اين رابطه معيارهاي انتخاب شده براي تعيين . است هشد

در واقع روش استانداردي در  وخسارات متفاوت بوده 
در تمامي اين تحقيقات . است هاين زمينه معرفي نشد

 يا ارتفاع زخم روي تنه درخت زخم نظير محل عواملي
)Height of scar(، مساحت زخم )Scar size(عمق زخم ، 
)Depth of scar(  مهم و  عواملعنوان  بهو قطر درخت

خسارت توده در جريان گيري  كننده در اندازه تعيين
ميزان پوسيدگي بر . است هبرداري معرفي شد عمليات بهره

برداري رابطه قوي  روي تنه درختان بعد از عمليات بهره
. با موقعيت و محل زخم و همچنين مساحت زخم دارد

هاي هاي نزديك به سطح زمين و زخمكه زخم وريط به
بزرگتر در درختان آسيب ديده، احتمال بيشتري براي 

 با برداري بهرهدر اين رابطه در . پوسيدگي دارند
 روي هاي وارده بردار زخم اسكيدرهاي كابلي و چنگك

 1تا ارتفاع (در مجاورت سطح زمين  اًتنه درختان عموم
 Lamson et( است هگزارش شد) متري تنه درخت

al.,1985; Bettinger & Kellog, 1993; Stone & 
Coulter, 1975.(  

بر روي زادآوري و  برداري بهرهدر بررسي صدمات 
كه  مشخص شددرختان سرپا در جنگل دارابكال ساري 

زخمهاي عميق و با مساحت نسبتاً زياد بر روي تنه 
وبكش و مانده عمدتاً با فعاليت دستگاههاي چ درختان باقي
% 5/82عرصه قطع مرتبط بوده و آالت از  خروج چوب

ي تنه درختان حضور يمتر ابتدا 2زخمهاي مشاهده شده در
پذيري خال گروهها بيش از  همچنين ميزان آسيب. دارند

) نونهال، نهال و شل گروه(بقيه گروههاي زادآوري 
  .)1373 ،حسيني( باشد مي

ي در رشد در تحقيقي تحت عنوان اثر صدمات مكانيك
زاده ابراهيم گيالن  داري امام درختان راش در طرح جنگل

از زخمهاي مشاهده شده در  %8/31كه  دشمشخص 
در باالي بقيه در يك متر اول تنه و % 4/54بخش ريشه و 

از  %6/18همچنين . است هيك متري تنه درختان سرپا بود
ها از زخم %4/81گيري شده سطحي بوده و  هاي اندازهزخم
 ،رشيدي( باشد ميي و با صدمه به كامبيوم همراه عمق

خسارات وارده به تودة سرپا  ،در بررسي ديگر .)1374
برداري در طرح  در اثر عمليات بهره) درختان و زادآوري(

) ارتفاعات جنوبي حوزة جنگلهاي نور( داري الويج جنگل
مورد مطالعه قرار گرفته و مشخص شد كه ميزان خسارات 

% 39و خال  %5/33شل  ،%7/20نهال  هال ووارده به نون
عبارت ديگر با افزايش ارتفاع نهالها ميزان  به. باشد مي

كه  طوري هكرد، ب تدريج افزايش پيدا مي بهپذيري آنها  آسيب
شي بيشتر از گروه ما قبل درصد خسارت هر گروه روي

يعني گروه نهال و نونهال مقاومتر از گروه شل و  خود بود،
). 1375 احمدي،( اومتر از گروه خال بودندگروه شل مق

كند كه عمليات  مياين مطلب را تداعي  يادشدهنتايج 
ريزي دقيق و مناسب در جهت  نيازمند برنامه برداري بهره

در مرحله خروج مقطوعات از  ويژه بهكاهش خسارت 
  . باشد ميعرصه قطع 

در سري گلندرود در ) 1375(تشكري نتايج تحقيق 
برداري  ر ارتباط با ارزيابي خسارات بهرهدران استان مازند

از % 6/32نشان داد كه  مانده باقيروي توده سرپاي  بر
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گيري شده مربوط به خسارات قطع،  زخمهاي اندازه
مربوط به % 9/6مربوط به عمليات چوبكشي و % 5/60

  .است هعوامل انساني بود
در اياالت متحده بر روي خسارات در تحقيقي كه 

گزيني با استفاده از قطع  برداري تك اجراي بهره ناشي از
دستي با اره موتوري و سيستم چوبكشي زميني در يك 

گروه  4هكتاري انجام شد، خسارات در  12برگ  توده پهن
تخريب و ريشه كن شدن كامل درختان، زخمهاي ايجاد 

م شدن درختان و شده روي پوست و برون چوب، خ
 صددرصد برداشت گرديدطور  بهها  شكستن تاج و شاخه

)Lamson et al., 1985( .22دست آمده از  هاطالعات ب 
نشان داد كه ) هكتاري2/0(نيم ايكري  قطعه نمونه

كن شدن و تخريب  مربوط به ريشهدر هر ايكر خسارات 
، خسارات مربوط درخت 47طور متوسط  بهامل درختان ك

، خسارات درخت 33طور متوسط  بهشدن درختان به خم 
درخت و خسارات  79بوط به زخم روي تنه درختان مر

 در. شددرخت گزارش  34ها  شكستن تاج و شاخه
در نواحي جنگلي شرق آلبرتا در كانادا  تحقيقي ديگر كه

تمام درخت، تمام  برداري بهرهصورت گرفت سه روش 
لحاظ ميزان صدمات وارده به  بهتنه و روش چوب كوتاه 

ي مورد مقايسه قرار گرفتند و آور مانده و زاد درختان باقي
داراي بيشترين ميزان  ،گيري شد روش تمام درخت نتيجه

صدمات بوده و اجراي روشهاي تمام تنه و چوب كوتاه 
  ). Pulkki, 200( باشند ميمراتب كمتر  بهداراي صدماتي 

سارات توده در جريان ارزيابي صددرصد خ هر چند
ر آن را فراهم ت دقيق برداري امكان بررسي عمليات بهره

دليل صرفه جويي در زمان و هزينه نياز به  ولي به ،كند مي
ارزيابي خسارات  برايسريع و آسان  برداري نمونهروش 

همواره احساس  برداري بهرهتوده در اثر اجراي عمليات 
ن راستا تالشهاي زيادي توسط در همي. است  هشد مي

در  و براي ارزيابي خسارات است هصورت گرفت انمحقق
 برداري نمونهقسمتهاي مختلف از برداشتگاه روشهاي 

 & Han در تحقيقي كه توسط. است هشدمناسب ارائه 

Kellogg (2000)  روش  4در آمريكا انجام گرديده
مورد استفاده در ارزيابي خسارات توده بعد  برداري نمونه

دقت و سهولت  ،لحاظ سرعت بهاز عمليات تنك كردن 
 برداري نمونهاين روشهاي  ;رار گرفتنداجرا مورد مقايسه ق

  : عبارتند از
  )سيستماتيك(منظم  قطعات نمونهبرداري با  نمونه -1
  تصادفي ساده قطعات نمونهبرداري با  نمونه -2
  )سيستماتيك(هاي منظم  با ترانسكت برداري نمونه -3
برداري در طول مسيرهاي چوبكشي  بلوكهاي نمونه -4

  اييو كريدورهاي كابل هو
دست آمده از  هنتايج ب شددر اين بررسي مشخص 

) سيستماتيك قطعات نمونه(منظم  برداري نمونهروش 
توجهي با نتايج بررسي صددرصد خسارات  طور قابل به

ترين زمان و  همچنين روش فوق در كوتاه. باشد نزديك مي
با صرف كمترين تالش نسبت به بقيه روشهاي 

در ارزيابي  .باشد يمكارگيري  بهقابل  برداري نمونه
 اره موتوري وسيله به خسارات ناشي از عمليات قطع

)Manual motor (chain saw)(  وسيله بهو خروج 
هاروسترها و فورواردرها بر روي درختان سرپا در يك 

كوهستاني در كشور چك، ميزان خسارات  ناهمسال جنگل
براساس تعداد درختان آسيب ديده و تعداد زخمهاي ايجاد 

ه بر روي درختان سرپا از نظر محل زخم و مساحت شد
نتايج . زخمها مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت
رپا با اين تحقيق نشان داد ميزان خسارت به درختان س

سني  طبقاتيعني در  ،يابد افزايش سن درخت افزايش مي
باالتر تعداد و مساحت زخمهاي موجود بر روي تنه 

مچنين با افزايش انبوهي توده تعداد ه. درختان بيشتر است
 ،از طرفي. يابد زخمها بر روي تنه درختان افزايش مي

 1000-200بين (زخمهاي بزرگ و با مساحت زياد 
متري  يكبيشتر در فاصله ريشه تا ارتفاع ) سانتيمتر مربع

  .)Dvorak, 2005( شود تنه درخت مشاهده مي
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  مواد و روشها
  منطقه مورد مطالعه

لونك سياهكل  2از سري  219 پارسلرسي در اين بر
متر از سطح دريا و متوسط   800-400با محدوده ارتقاعي 

مساحت . گرفت ميليمتر انجام 1100دگي ساليانه بارن
هكتار، فرم جنگل دانه زاد ناهمسال نامنظم و  53 پارسل

متر  182ممرز با متوسط موجودي  وتيپ اصلي آن راش 
 50تا  20 پارسلشيب غالب  .باشد مكعب در هكتار مي

 گزيني تكشناسي  برداري و جنگل شيوه بهره. درصد است
اي و اصالحي انجام  صورت گروهي، پايه بهبوده و برشها 

 پارسلميزان برداشت از سطح . )1379نام،  بي( شود مي
متر مكعب بوده كه مقطوعات با استفاده از سيستم  1200

و كوتاه به اي بلند ه بينه صورت گرده چوبكشي زميني به
 در. ين دامنه انتقال داده شدنددپوي كنار جاده در پاي

 اي صورت دو مرحله به، چوبكشي مطالعهمورد  پارسل
)Shuttle skidding( دين صورت كه ابتدا ب ،شد ام ميانج

صورت كوتاه يا بلند از كنار كنده قطع تا  بهها  گرده بينه
 رخ زنجيري زتوراسكيدر چ وسيله بهكنار مسير چوبكشي 

كشيده شده و سپس از كنار مسير چوبكشي تا دپوي كنار 
 و يا بولدوزر چرخ الستيكي هاياسكيدر وسيله بهجاده، 

همچنين مسيرهاي چوبكشي مورد استفاده . دنشو ميمل ح
برداري  بهرهي ها ههمان مسيرهاي احداث شده در دور

ورد م پارسلگذاري درختان نيز در  گذشته بوده كه نشانه
 .مطالعه براساس موقعيت اين مسيرهاي موجود انجام شد

  
 روش مطالعه

امروزه براي ارزيابي خسارات رويشگاه در مناطق 
. شود شده از روشهاي مشخصي استفاده مي برداري بهره
بندي و  شرح زير قابل تقسيم بهكلي اين روشها طور به

  :)Lousier, 1990( باشند ميتعريف 
 line transect( ترانسكت طي يابرداري خ روش نمونه

method( 

 برداري با استفاده از شبكه آماربرداري وش نمونهر 
)Grid intercept technique(  

 Aerial( ي و پالنيمترييروش استفاده از عكسهاي هوا

photographs and planimetry(  
درصد نقاط گيري صد ش پيمايش زميني و اندازهرو

   )Ground traverse method( هخسارت ديد
چنانچه با بررسيهاي دقيق اوليه همراه  اخير روش

 همراه خواهد داشت بهباشد، نتايج قابل قبول و دقيقتري را 
)Thompson & Still, 1987(.  در اين روش ابتدا بخشهاي

هاي قطع، مسيرهاي  بلوكها يا حفره( برداري بهرهقابل 
 آوري چوبها و مسيرهاي چوبكشي يا كريدورهاي جمع
در ناحيه مورد بررسي بر روي نقشه و زمين ) انتقال

و  برداري بهرهده و سپس در جريان عمليات شمشخص 
طور  بهميزان خسارت در اين نواحي  ،در هر مرحله از كار

ا توجه به در اين تحقيق ب. دشو گيري مي كامل اندازه
مورد  پارسلدر . دشاستفاده  آخراهميت موضوع از روش 

صورت  هگذاري كه ب عمليات نشانه مطالعه بعد از
انجام شد، الزم بود بررسي ) اي و گروهي پايه(گزيني  تك

گذاري شده  زادآوري و توده سرپا در اطراف درختان نشانه
هاي قطع انجام شده تا بدين ترتيب ضمن تعيين  در حفره

هاي قطع، ميزان  وضعيت كمي و كيفي توده در حفره
يب بدين ترت. دشوخص خسارت طبيعي در اين نقاط مش

آوري اطالعات از  بعد از تهيه فرمهاي الزم، جمع
در اين رابطه روش آماري  .ي قطع انجام گرفتها هحفر

در  گزيني تك برداري بهرهمورد استفاده با توجه به شيوه 
منطقه مورد مطالعه، انتخابي و شكل قطعات نمونه با توجه 

مساحت . ب شداي انتخا ي قطع، دايرهها هبه ساختار حفر
قطعات نمونه با توجه به شيب عرصه در حفره قطع، قطر 

گذاري شده، تعداد درختان  و ارتفاع درختان نشانه
گذاري شده در هر حفره و گستردگي تاج درختان  نشانه

طوري در نظر گرفته شد كه كل حفره قطع را تحت 
همين دليل مساحت قطعات نمونه در  به. پوشش قرار دهد

منظور  به. مختلف، متغير در نظر گرفته شدي ها هحفر
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بررسي خسارات درختان سرپا در محدوده مسيرهاي جمع 
عرض نوار مورد بررسي با توجه به عرض  آوري بار،

ماشين چرخ زنجيري و ميزان خسارت درختان در طرفين 
توجه  بدين ترتيب با. دشمتر تعيين  5عرض عبور ماشين، 

مساحت اين  ،وري بارآ به طول متفاوت مسيرهاي جمع
مسيرها نيز متغير بوده كه تمامي درختان موجود در هر 

مورد مطالعه  پارسلدر  .مسير مورد بررسي قرار گرفت
گذاري شدند كه اين درختان  قطع نشانه برايدرخت  131
كه مساحت كل  طوري به ،حفره قطع پراكنده بودند 31در 

از . تار بودهك 3/9) مورد مطالعه قطعات نمونه(ها  حفره
 وسيله بهها بعد از عمليات قطع  آوري بينه طرفي جمع

آوري  مسير جمع 44ماشين چرخ زنجيري زتور در طول 
هكتار تعيين  9/2بار انجام شد كه مجموع مساحت آنها 

هاي قطع و  در بررسي خسارت درختان سرپا در حفره. شد
نظير محل زخم،  عوامليآوري بار،  مسيرهاي جمع

زخم و تعداد شاخه  م، عمق زخم، تعدادمساحت زخ
مهم و تعيين كننده در ارزيابي  عواملعنوان  شكسته شده به
 .معرفي شدندبه شكل زير خسارت توده 

، تا ارتفاع يك )1كد (روي ريشه : محل زخم -

 2و بيش از ) 3(متر  2تا  1، ارتفاع بين )2(متر 
  ).4(متر 

 كد(سانتيمتر مربع  25كمتر از : مساحت زخم -
 100، بين )2(سانتيمتر مربع  100تا  25، بين )1

 1000و بيش از ) 3(سانتيمتر مربع  1000تا 
 ).4(سانتيمتر مربع 

و آسيب به ) 1كد (آسيب به پوست : عمق زخم -
 ).2(كامبيوم 

: تعداد درختان خسارت ديده در آشكوب -
و ) 2(، آشكوب مياني )1كد (آشكوب پايين 

 ). 3(آشكوب باال 
قطعه يق بعد از بررسي خسارت در هر در اين تحق

روش  بهآوري بار كه  و مسير جمع) حفره قطع( نمونه
براي تعيين  .برداري صددرصد صورت گرفت آمار

ري، با توجه به اينكه بردا خسارت در كل منطقه مورد آمار
متغير   چوبآوري  مسيرهاي جمع ها و  مساحت حفره

  .)1373بيري، ز( باشد از ميانگين وزني استفاده شد مي

  

                     100
نمونهقطعهدردرختانكلتعداد

 نمونهقطعهدرديدهخسارتدرختانتعداد
×=%g   

%g  = قطعه نمونهدرصد خسارت قطع در هر  

∑

∑

=

== n

1i
i

n

1i
ii

w
S

sg
M

 
Mw =درصد خسارت در كل منطقه مورد آماربرداري  

gi = وري بارو يا مسير جمع آقطعه نمونه درصد خسارت در هر  
Si = جمع آوري بار يا مسيرو نمونه   قطعهمساحت هر  
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در اين تحقيق براي بررسي وضعيت درختان از نظر 
جايگاه اجتماعي و تعيين ميزان خسارت در آنها، درختان 

  :موجود در مناطق مورد مطالعه به سه دسته تقسيم شدند
ارتفاع درخت بيش از دوسوم (اشكوب باال : دسته اول

كه بيشتر شامل درختان ) ارتفاع غالب درختان منطقه باشد
  .باشند چيره مي سرور و

ارتفاع درخت بين دو سوم ( اشكوب مياني: دسته دوم
كه بيشتر ) تا يك سوم ارتفاع غالب درختان منطقه باشد

  .باشند شامل درختان چيره و مياني مي
ارتفاع درخت كمتر از يك (اشكوب پايين : سوم دسته

كه بيشتر شامل ) سوم ارتفاع غالب درختان منطقه باشد
  ).1336بنان، ( باشند درختان مغلوب مي

  نتايج
و طبقات قطري  ها هفراواني گون  2و  1 هايجدول

ي قطع و مسيرهاي ها همختلف درختان را در حفر
تجزيه و  ازنتايج حاصل . دهد نشان ميچوب آوري  جمع

دهد فراواني سه كالسه قطري  ها نشان مي تحليل داده
 از مختلف از درختان يعني درختان با قطر برابر سينه كمتر

 55قطري بيش از  كالسهسانتيمتر و  30-55متر، سانتي 30
مي باشد، ضمن اينكه % 27و  %41، %32ترتيب  سانتيمتر به
د در مناطق ترين گونه موجو فراوان %2/67 با گونه ممرز

  .مورد مطالعه بود

 
  هاي بررسي شده و درصد حضور آنها در مناطق مورد مطالعه تعداد گونه -  1  جدول

  تعداد كل  گردو  اردنم  لرگ افرا توسكا راش ممرز  محل بررسي
  1054  5 5  12 12 39 272 709  ي قطعهاهحفر

  345  2 2  4 4 13 89 231  بار آوري مسيرهاي جمع
  1399  7 7  16 16 52 361 940 جمع
  100  5/0 5/0  1/1 1/1 7/3 8/25 2/67 درصد

  
قطري  هاي كالسهفراواني و درصد حضور درختان در  - 2جدول 

  مختلف
  قطري كالسه

  )سانتيمتر( 
  تعداد
  درختان

  درصد حضور
  درختان

30-10  447  32%  
55-30  557  41%  
55> 375  27%  

  %100  1399  جمع كل

مختلف درختان را  يها هگونميزان آسيب به  3 جدول
آوري بار نشان  مسيرهاي جمع هاي قطع و در حفره

 نشان داد ميزان خسارت وارده به نتايج اين تحقيق .دهد مي
 چوبي آور جمع هاي سرپا در مسير مانده باقيدرختان 

كه اين ميزان  طوري باشد، به هاي قطع مي بيشتر از حفره
در  و %5/42بار  آوري هاي جمع خسارت در مسير

  .)1شكل (باشد  مي %5/17قطع  هاي حفره

  
  آسيب ديده در مناطق مورد مطالعه ي سالم وها هفراواني گون  - 3 جدول

  جمع  ار دمن  گردو افرا رگل  توسكا راش ممرز نام گونه  محل بررسي
  835  2  5  9  10  38 209 562 سالم حفره قطع

  219  3  0  3  2 1 63 147 آسيب ديده
  185  1  2  1  0 5 39 137 سالم  آوري بار مسير هاي جمع

  160  1  0  3  4 8 50 94 آسيب ديده
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 در اثر عوامل مختلف سرپا مانده باقيميزان آسيب وارده به درختان  -1شكل 

 
آسيب ديده  فراواني و درصد درختان سالم و 4جدول 

گونه كه  همان. دهد را در طبقات قطري مختلف نشان مي
 - 55درختان با قطر برابر سينه بين  دهد نشان مي 4جدول 

  . اند سانتيمتر بيشترين آسيب را متحمل شده 30
  

درصد درختان سالم و آسيب ديده در  فراواني و - 4جدول 
 قطري مختلف دركل مناطق مورد مطالعه هاي كالسه

 قطري كالسه 
  )سانتيمتر( 

 درصد آسيب آسيب ديده  سالم

30-10  329  118  31%  
55-30  462  162  43%  
55> 229  99  26%  

  %100  379 1020  جمع كل

بررسي تعداد و كيفيت زخمها روي تنه درختان 
  مانده سرپا در مناطق مورد مطالعه باقي

   محل زخم
در ارتفاعات  را ميزان درصد پراكنش زخمها 5جدول 

هاي  هاي قطع و مسير حفرهمختلف تنه درختان سرپا در 
نشان  5جدول گونه كه  همان. دهد آوري بار نشان مي جمع
تنه  از متري ارتفاع يكتا دهد بيشترين پراكنش زخمها  مي

  .باشد درخت مي
 
 
 

 
 سرپا مانده باقيتعداد و درصد پراكنش زخمها در ارتفاعات مختلف تنه درختان   - 5 جدول

  جمع  ترم 2باالي  متري 2تا  1 متري1تا ارتفاع روي ريشه  محل بررسي
          ي قطعها هحفر
  268  42  64 131 31  تعداد
 %100  %6/15  %9/23 %9/48 %6/11  درصد
         آوري بار هاي جمع مسير
  306  0  30 208 68  تعداد
 %100  %0  %8/9 %68 %2/22  درصد
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  مساحت زخم 
روي تنه  هاي موجود بروضعيت زخم 6جدول  
مانده سرپا را از نظر سطح و ابعاد زخم مورد  ن باقيدرختا

از زخمهاي مشاهده % 1/7كه  يطور به ،است هادتوجه قرار د

هاي قطع بزرگ  شده بر روي تنه درختان سرپا در حفره
از %  5/39سانتيمتر مربع و  1000يعني با مساحت بيش از 

  .سانتيمتر مربع را دارا بودند 25-100زخمها سطحي بين 

  
  اطق مورد مطالعهدرصد مساحت زخمها روي تنه درختان سرپا در من و فراواني  -6 جدول

           
  محل بررسي

25> 
  ) سانتيمتر مربع(

100-25 
  )سانتيمتر مربع(

1000 -100  
  )سانتيمتر مربع(

1000>  
  )سانتيمتر مربع(

  جمع

          ي قطعها هحفر
  268  19  38 106 105  تعداد
  %100  %1/7  %2/14 %5/39 %2/39  درصد

          آوري بار مسيرهاي جمع
  306  4  67 129 106  تعداد
  %100  %3/1  %9/21 %2/42 %6/34  درصد

 
 عمق زخم 

نوع زخمهاي ايجاد شده بر روي تنه درختان متفاوت  
مربوط به عات كه تجزيه و تحليل اطال طوري به. باشد مي

از زخمهاي شمارش شده بر % 4/62اين بخش نشان داد 
آوري  رختان خسارت ديده در مسيرهاي جمعروي تنه د

يعني داراي آسيب به كامبيوم بوده و  بار از نوع عمقي

 .باشند ها در بخش آسيب به پوست مياز زخم% 6/37
ختان هاي موجود بر روي تنه دربررسي زخم همچنين

ها عمقي از زخم %4/44هاي قطع نشان داد  در حفره سرپا
يعني  ،از زخمها در اين بخش سطحي% 6/55ض و در عو

 ).7ل جدو( اند هفقط داراي خراش به پوست بود

 
  درصد نوع زخمهاي ايجاد شده بر روي تنه درختان خسارت ديده فراواني و  -7جدول 

  جمع  )پوست بهصدمه( سطحي )كامبيومبهصدمه(عمقي  محل بررسي
  268  149 119  ي قطعهاهحفر

4/44% 6/55%  100%  
  306  115 191  مسيرهاي جمع آوري بار

4/62% 6/37%  100%  
  

  نوع زخمهاي ايجاد شده ل زخم ومحارتباط 
و عمقي  هاي سطحيبررسي چگونگي پراكنش زخم

در ارتفاعات مختلف تنه درختان سرپا نشان داد از مجموع 
شمارش شده در كل مناطق مورد زخم سطحي  264

، )ري بارآو هاي قطع و مسيرهاي جمع حفره( مطالعه
متري  يكدر فاصله تا  %1/55 ،از آنها روي ريشه% 3/16

در % 8/9متري و  2تا  1در ارتفاع % 8/18تان، تنه درخ
همچنين از مجموع . متر حضور داشتند 2ارتفاع باالتر از 

هاي قطع و  زخم عمقي شمارش شده در حفره 310
% 6/62آنها روي ريشه، % 2/18، آوري بار هاي جمع مسير

متري  2تا  1در ارتفاع % 8/13متري تنه،  يكدر ارتفاع تا 
  .)2شكل (د متري تنه حضور داشتن 2از  در باالتر% 4/5و 
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  چگونگي پراكنش زخمهاي سطحي و عمقي در  ارتفاعات مختلف تنه درختان -2شكل 

  آوري بار هاي قطع و مسيرهاي جمع سرپا در كل حفره 
   

 هاي ايجاد شده ارتباط مساحت زخم و نوع زخم
بررسي نوع زخم ايجاد شده بر روي تنه درختان سرپا 

زخم  211ط با مساحت آنها نشان داد از مجموع در ارتبا
سانتيمتر مربع در  25شمارش شده با مساحت كمتر از 

 131آوري بار، تعداد  هاي جمع هاي قطع و مسير حفره
% 38زخم يعني  80آنها سطحي و تعداد % 63زخم يعني 

زخم با مساحت بين  235از مجموع . آنها عمقي هستند

عمقي  %53و  آنها سطحي %47 مربع سانتيمتر 100-25
 100-1000در ارتباط با زخمهاي با مساحت . باشند مي

سانتيمتر مربع درصد زخمهاي سطحي و عمقي آنها 
تمامي  همچنين، باشند مي% 1/78و %9/21ترتيب  به

سانتيمتر مربع عمقي  1000زخمهاي با مساحت بيش از 
 ).3شكل ( باشند بوده يعني با آسيب به كامبيوم همراه مي
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  چگونگي پراكنش مساحت زخمها در ارتباط با نوع آنها روي تنه درختان -3شكل 

  چوبآوري  هاي قطع و مسيرهاي جمع خسارت ديده در كل حفره 
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درختان آسيب ديده در ارتباط با جايگاه  تعداد
 اجتماعي آنها

بررسي درختان از نظر فراواني و درصد حضور در 
قطع و مسيرهاي هاي  هاي مختلف در حفرهشكوبا

تعداد درختان موجود در  كه نشان داد آوري بار جمع
اشكوب مياني بيشترين و اشكوب باال كمترين ميزان را از 

  ).8جدول ( دهند خود اختصاص مي بهاين نظر 

  
 درختان در اجتماع توده فراواني و درصد حضور  -8جدول 

  جمع  پايين اشكوب  مياني اشكوب اشكوب باال  محل بررسي
  1054  273  708 73  ي قطعهاهحفر

9/6% 2/67%  9/25%  100%  
  345  97  206 42  مسيرهاي جمع آوري بار

1/12% 8/59%  1/28%  100%  
  

آسيب ديده را  درصد درختان سالم و و فراواني 9جدول 
هاي قطع و  در سه اشكوب مورد بررسي در حفره

تحليل  تجزيه و. دهد نشان مي چوبآوري  مسيرهاي جمع

ها در اين بخش نشان داد بيشترين ميزان درختان  داده
  .است هآسيب ديده مربوط به اشكوب مياني بود

 
  آوري بار هاي قطع و مسيرهاي جمع رختان سالم و آسيب ديده در اشكوبهاي مختلف در حفرهفراواني درصد د - 9جدول 

  آسيب درصد  آسيب ديده سالم  جايگاه اجتماعي
  %7/36  139 231  اشكوب پاييني
  %6/50  192 722  اشكوب مياني
  %7/12 48 67  اشكوب باال

  %100  379 1020  جمع
  

  بحث  
ه شده با زخمهاي مشاهد كه نتايج اين تحقيق نشان داد

مترمربع بر روي تنه درختان سانتي 100مساحت بيش از 
بار  آوري هاي قطع و مسيرهاي جمع حفره سرپا در

كه در مقايسه با  باشد درصد مي 9/21و  2/14ترتيب  به
كه ميزان ) 1373(حسيني  و) 1375(نتايج تحقيق احمدي 

سرپا را در اين دو بخش  مانده باقيخسارت درختان 
 .باشد ميزان كمتري ميبه اند،  دهگزارش كر% 30بيشتر از 

، حسيني )1374(رشيدي نتايج تحقيقات 
و همچنين  )1375( ، تشكري)1375(، احمدي )1373(

Bettinger & Kellogg (1993) ،Stone & Coulter 

روي اين موضوع بر Han & Kollegg (2000)  و (1975)
نظير محل زخم، مساحت زخم و  عوامليكيد داشتند كه أت

كننده در  مهم و تعيين عواملعنوان  بهعمق زخم 
برداري  گيري خسارت توده در جريان عمليات بهره اندازه

  .ندشو تلقي مي
اد تعداد زخمهاي ايجاد شده بر اين تحقيق نشان د

آوري  ختان سرپا در محدوده مسيرهاي جمعروي تنه در
رخت بيشتر از متري تنه د يك، در ارتفاع كمتر از چوب
متري  2تا  1هاي موجود بر روي ريشه و در ارتفاع زخم

 عمدتاً، همچنين زخمهاي ياد شده باشد تنه درختان مي
. باشند م همراه ميعمقي بوده يعني با خسارت به كامبيو

 ،است همشخص شد ديگردر تحقيقات  گونه كه همان
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قسمتهاي پاييني تنه (زخمهاي بزرگ و در ارتفاع كم 
هاي آشكاري در سيستمهاي چوبكشي ، زخم)درخت

باشند كه اين نوع زخمها عالوه بر گسترش  زميني مي
ب قابل استفاده را پوسيدگي در تنه درخت، ارزش چو

 ;1374رشيدي، ( دهند كاهش مي هيتوج طور قابل به
Lamson et al., 1985(.  
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Abstract 
 
Siyahkal forest in Guilan province consists of industrially valuable hardwood species such as Beech 
(fagus orientalis) and Hornbeam (Carpinus betulus), which have significant economic value. This 
research evaluated the damages caused by felling operation and log extractions in uneven aged hardwood 
forest of Siyahkal, where silvicultural selection method was practiced. In 31 felling gaps 113 trees were 
marked and felled and then examined. In this research the complete enumeration forest mensaration 
method was used to evaluate the amount of damages to forest stand in each felling stages and extraction 
stages from stump to side of skidding routes in felling gaps and load collection area. Weight averages was 
used in order to evaluate the overall damages in area of the study, because of differences in sizes of the 
felling gaps and extraction routes. The results of this study showed that the damages to forest stand in 
extraction routes were 42.5% where as in felling gaps were 17.5%.Assessment of the scars to tree trunks 
showed that the scars caused by extraction operation were bigger in size than felling operation. Also the 
scars were present more at height of two meters from ground level and were mostly deep scars i.e. 
damages to cambium. Analyzing the scars of forest stand in felling gaps showed that the damages 
increase with increase in intensity of harvesting. 
 
Key words: Seyahkal forest, damages to trees, felling gaps, extraction routes. 
 
 


