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 كيدهچ
هاي  روشها و تغييرآنهاي تجهيزات، استهالك زود هنگام رداري به دليل افزايش سريع هزينهبمديران عمليات بهره 
ترين راه حل اين  ساده.  كاهش سودآوري مواجه هستند، بابرداري درختان كوچكتر بهره به سمت بزرگدرختانبرداري از بهره

. توان به اطالعات مورد نياز در اين زمينه دست يافت مطالعه كار مي استفاده از فن است كه بابرداريبهره بهبود عمليات ،مشكل
 در دو جهت چوبكشي C450و هزينه چوبكشي تيمبرجك بيني زمان چوبكشي و برآورد توليد  ه مدل پيشئهدف اين تحقيق ارا

.  استجنگل تركيبي تمام تنه، گرده بينه بلند و گرده بينه كوتاه بسته به شرايط مختلف برداريبهره  و نيز تحت سيستممخالف
عت و بيشتر  مترمكعب در سا31/16 مثبت بنتايج بررسي نشان داد كه ميزان توليد اسكيدر تيمبرجك در چوبكشي در جهت شي

سيستم (برداري تغيير سيستم بهره. است)  در ساعتمكعب متر32/12(بكشي در جهت شيب منفي از ميزان توليد آن در چو
رده بينه برداري گ  سيستم بهرهوليد در مقايسه باباعث افزايش ميزان ت)  مترمكعب در ساعت31/14 با ميزان توليد ياد شدهتركيبي 
كه چوبكشي با  از آنجايي .، شده استگرديده اجرا ميهاي گذشتهكه در سال)  مترمكعب در ساعت88/8با ميزان توليد  (كوتاه

 145000ود، هزينه چوبكشي به ازاي هر مترمكعب  بر اساس قرارداد موجشد، بنابراينصورت پيمانكاري انجام مي اسكيدر به
 .باشدريال مي

 
 .برداري تركيبي، مطالعه زماني، هزينهكشي، سيستم بهره، جهت چوبC450 توليد، تيمبرجك : كليديهاي هواژ
 

 مقدمه
 چوب يكي از مهمترين و شك بهره برداري بي
هداف سيستم مديريت جنگل محسوب ترين ا اصلي
در عين حال كه بيشترين درآمدهاي يك واحد . شود مي

 ؛آيد بدست مي برداري جنگل بهرهداري از بخش  جنگل
طبق . استمربوط به اين بخش ها نيز  رين هزينهت عمده
 درصد 60ش از برداري بي هاي بخش بهره هزينه ميزان ،آمار

 در ايران است كهداري  د جنگلهاي يك واح كل هزينه

 در دقيقداشتن اطالعات  .رسد  درصد هم مي75گاهي تا 
منظور بهبود وضعيت   جنگلي بهآالت ماشينيي آكارزمينه 

و پيمانكاران جنگل ، براي مديران يك پروژهاقتصادي 
برآورد توليد  ).Brown et al., 2002(ضروري است امري 

ها در جنگلي، بخش مهمي از مديريت هزينهتجهيزات 
هاي  است كه با كاهش هزينهداري واحد جنگليك 

 ).Davis & Kellogg, 2005(عمليات همراه است 
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لفه اصلي قطع و تبديل، ؤبرداري از چهار م سيستم بهره
كشيدن چوب يا انتقال هوايي از پاي (قل اوليه حمل و ن

حمل (ارگيري و انتقال ثانويه ، ب)كنده به محل دپو
) كز مصرفها و مراآالت از محل دپو به كارخانه چوب

برداري  هاي سيستم بهره هزينهبيشترين. تشكيل شده است
 هزينه دليل  كه بهلفه حمل و نقل اوليه استؤمربوط به م

كه در اين بخش كار است آالتي ينماشباالي ساعتي 
  .كنند مي

دليل افزايش سريع  بهبرداري  مديران عمليات بهره
ها و حركت ام آنهيزات، استهالك زود هنگهاي تج هزينه

برداري درختان بزرگ  برداري از بهره تدريجي روش بهره
، با كاهش برداري درختان كوچكتر سمت بهره  به

 مقابله با اين  زيادي برايهايراه .سودآوري مواجه هستند
ن راه، بهبود تري ترين و كم هزينه ساده.  وجود داردمشكل

براي رسيدن به اين . برداري است يي عمليات بهرهآكار
باط هدف، مديريت نيازمند داشتن اطالعات صحيح در ارت

ها در جنگل يي آنآكارها و با اثر متقابل انسان و ماشين
اطالعات ن اين دست آوردب يك روش براي . است

 )Work Study ( مطالعه كارضروري، استفاده از فنون
ثر در چرخه كار، ؤعوامل م). Miyata et al., 1981(است 
خيرهاي كاري و علل أآالت، تماشينهزينه يابي به  دست

در پي . باشد پذير مي با تكنيك مطالعه كار امكان هاآن
شي براي بيني زمان چوبك پيشه يك مدل  ارائ،مطالعه كار

آالت كشنده چوب در جهت پيش بيني زمان و ماشين
ريزي و آورد هزينه انجام كار، در برنامهدنبال آن بر به

نحوي كه مديريت از امكانات موجود  مديريت بهينه كار به
به بهترين نحو استفاده كند، كمك شايان توجهي خواهد 

 .نمود

ي ه مدل پيش بيني زمان چوبكشئ ارا،هدف اين تحقيق
 در دو C450و برآورد توليد و هزينه چوبكشي تيمبرجك 

برداري  و نيز تحت سيستم بهرهكشي مخالفجهت چوب
 با توجهتركيبي تمام تنه، گرده بينه بلند و گرده بينه كوتاه 

ل در جنگ انجام تحقيقبه شرايط مختلف كه در سال 
  .باشداجرا شد، مي آموزشي پژوهشي خيرودكنار نوشهر

 
 هاروشمواد و 

 منطقه مورد مطالعه 
 214 بخش پاتم و پارسل 118مطالعه حاضر در پارسل 

 جنگل آموزشي پژوهشي خيرودكنار واقع در خانة بخش نم
مشخصات توپوگرافي .  كيلومتري شرق نوشهر انجام شد7
 موقعيت  و1ياد شده در جدول هاي شناسي پارسل جنگلو 

 در .ه است نشان داده شد1منطقه مورد مطالعه در شكل 
گزيني   تكروشگذاري به  هاي مورد مطالعه نشانهپارسل

بينه  برداري به صورت تمام تنه، گردهبوده و سيستم بهره
كه امكان اين دو روش وجود نداشت  بلند و در جاهايي

 .بينه كوتاه بود صورت گرده به
 

هاي شناسي پارسل عيت توپوگرافي و جنگل خالصه وض-1 جدول
 214 و 118

 

 214پارسل  118پارسل  همشخص
 38 30 )هكتار(مساحت 

 950-1110 780-930 )متر(ارتفاع از سطح دريا 
 30 35 )درصد(شيب متوسط 

 ربيغجنوب  ربيل غشما جهت عمومي
 ممرز -راش ممرز -راش تيپ فعلي جنگل

 84/453 384 )سيلو(موجودي در هكتار 



 برداري تركيبي  در دو جهت چوبكشي مخالف در سيستم بهرهC450بررسي توليد و هزينه تيمبرجك  376

 

�

��

�

�����

����	
������
��������������

�

�������� �

��������

��� �!�	

"��#$�%�
&�'( �!�	

 
 در ايرانه منطقه مورد مطالعموقعيت  -1 شكل

 
 C450مطالعه زماني تيمبرجك 

يك ابزار اصلي مورد ) Time Study (مطالعه زماني
يي آتي بر روي كار مديريعواملاستفاده در مطالعه اثرات 

 كه در) McDonald, 1999(برداري است  هاي بهره سيستم
هاي عمليات در محاسبه هزينه طي ساليان متمادي

). Gardner, 1963 (گيرد برداري مورد استفاده قرار مي بهره
منظور   به.هاي مطالعه كار استمطالعه زماني يكي از روش

ابتدا كار به اجزاي مشخصي تقسيم انجام اين نوع مطالعه، 
كاري  ي يك چرخهشده و سپس زمان اجراي اجزا

سنجي  از روش زمان، در اين بررسي.گردد گيري مي ندازها
روش  كه  استفاده شد)Continuous Time Study (پيوسته

 در .باشد هاي علمي مناسب ميدقيقي است و براي بررسي
هاي مربوط به زمان سنجي اجزاي مختلف كار، زمان هنگام

 ها ثبتگيري و علل آن ز اندازهخيرهاي مختلف كاري نيأت

 C450 اجزاي چرخه كار چوبكشي با تيمبرجك .گرديد
 ، استقرار)Empty Travel (شامل زمانهاي حركت خالي

)Positioning(، از كردن كابل وينچب) Release Winch( ،
، جمع كردن كابل )Hook (هابستن قالب به دور گرده بينه

 Travel (، حركت با بار به محل دپو)Winching (وينچ

Loaded(باز كردن قالب ،) Unhook(بندي  و دسته 
)Piling( گيري زمان از براي اندازه. در محل دپو مي باشد

 . استفاده شديك صدم ثانيهدقت كرونومتري با 
 
 C450بيني زمان چوبكشي تيمبرجك  ه مدل پيشئارا

ثر بر يك در واقع تركيب مناسبي از عوامل مؤمدل 
منظور مطالعه سيستم استفاده  هسيستم است كه از آن ب

هاي ترين مدل در مطالعات كار، مدلاولمتد. گردد مي
يك مدل رگرسيوني چند متغيره هستند كه نتيجه آنها 
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متغيرهايي . استهاي چرخه كاري بيني زمان پيشرياضي 
غييرات داشته ثير را در كاهش باقيمانده تأكه بيشترين ت

 .گردندباشند، وارد مدل مي
  شدهسعيت و هزينه، جويي در وق منظور صرفه به

كه هايي   مشخصهامكان د حتا ها در تهيه مدلكه است 
د، در نظر گرفته شوند و گذارنثير را بر مدل ميأبيشترين ت

در اين . جزيي خودداري گرددهاي   مشخصهاز وارد كردن 
ذار بر زمان چوبكشي گثيرأتحقيق، مهمترين عوامل ت

همانند فاصله چوبكشي، شيب مسير، حجم بار، تعداد بينه، 
گيري قرار  طول مسير وينچ كردن و شيب آن مورد اندازه

رها با زمان  رابطه بين هر يك از متغيسپس. گرفتند
منظور  به. يددچوبكشي پس از ترسيم ابر نقاط مشخص گر

ها به عنوان ضرب آن ثر متقابل متغيرها از حاصلبررسي ا
 از ابر نقاط بدست آمدهنتايج . متغيرهاي جديد استفاده شد

نشان دهنده خطي بودن رابطه بين برخي از متغيرها 
شي بود با زمان چوبك) متغيرهايي كه در مدل وارد شدند(

در . و متغيرهاي ديگر نيز فاقد رابطه مشخصي بودند
 Stepwise (گام به مرحله بعد با استفاده از رگرسيون گام

Regression(69. سازي شدند، متغيرها وارد فرايند مدل 
 Uphill (چوبكشي رو به باال چرخه كاري در جهت

Skidding() حركت ماشين با بار در جهت شيب مثبت( ،
 رو به پايين چوبكشي  كاري در جهتچرخه 40

)Downhill Skidding () حركت ماشين با بار در جهت
مورد بررسي  چرخه كاري 109و در مجموع ) شيب منفي
 هاي مربوط به دو جهت مخالف نمونه. قرار گرفت

چوبكشي از هم تفكيك شدند و براي هر كدام مدلي مجزا 
ر هر يك از دو  ذكر است كه دالزم بهالبته . ارايه گرديد

شاهد به منظور  هاي نمونه به عنوان نمونه2سري نمونه، 
 كنار اصلح) Model Validation( حراز اعتبار مدلا

سازي وارد  گذاشته شدند و در محاسبات مربوط به مدل
 .نگرديدند

 

  حاسبه ميزان توليد و هزينه سيستمم
ناميده  آن ماشين ، توليدميزان عملكرد يك ماشين

ست از ميزان متوسط حجم چوب  ا كه عبارتشود مي
هزينه سيستم نيز مجموع  .خارج شده در واحد زمان

هاي ماشين و كارگري است كه طبق دستورالعمل  هزينه
FAO )برداري ذكر شده در دستورالعمل تهيه طرح بهره (

كه كار به صورت  جايي اما از آن،قابل محاسبه است
مكعب نه به ازاي هر مترشد، ميزان هزي انجام ميپيمانكاري 

چوب خارج شده از عرصه جنگل به دپو، بر اساس 
در واقع هزينه  .منعقد شده، مالك عمل قرار گرفتقرارداد 

شود اين هزينه  واقعي كه جنگل خيرودكنار متحمل مي
 و محاسبات بايد بر مبناي اين هزينه مورد عمل قرار است
 . گيرد

 
 نتايج

 C450ا تيمبرجك بيني زمان چوبكشي ب مدل پيش
 رو به باالدر جهت  چوبكشي .الف

بيانگر ورود گام  به گام از رگرسيون بدست آمدهنتيجه 
شيب مسير، حجم   فاصله چوبكشي،متغيرهاياثر متقابل 

 وينچ فاصلهاثر متقابل   همچنين و)DSVN (تعدادبينهبار، 
 .باشدمي) D2S2(  وينچشيبدر 

D2S2 
3-10 × 205/2+  DSVN 4 -10×  573/6 + 731/3 = T 

 
T : دقيقه(زمان خالص(       
V : مكعب متر(حجم بار( 
D : متر(فاصله چوبكشي(  

D2 :متر( وينچ طول( 
S : درصد(شيب مسير(  S2 : شيب مسير وينچ)درصد( 
N :تعداد بينه 

R2 = 707/0 , df =66, α = 05/0  

 از مدل بيانگر اين است كه مدل  بدست آمدهR2ميزان 
د از تغييرات متغيرها را نشان  درص7/70ه شده، برازش داد
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ر  دبدست آمدهداري   و سطح معنيFميزان . دهد مي
فوق  كه مدل  نشان داد،)2جدول  (جدول تجزيه واريانس

 .دار است درصد معني99در سطح اطمينان 

 
  جدول تجزيه واريانس مدل-2 جدول

 داري ح معنيسط  F ميانگين مربعات مجموع مربعات درجه آزادي مدل
 رگرسيون
 باقيمانده
 مجموع

2 
64 
66 

68/585 
18/243 
86/828 

84/292 
8/3 

07/77  000/0 

 
 احراز اعتبار مدل

منظور اعتبارسنجي مدل  طور كه ذكر شد به همان
 دو نمونه شاهد كنار گذاشته شد و در فرايند بدست آمده،

 SPSSنرم افزار . سازي مورد استفاده قرار نگرفتمدل

 درصد خطا 1 يا 5ود اعتماد ضرايب مدل را در سطح حد
 ).3جدول(دهد يار كاربر قرار ميمستقيم در اختطور  به

حدوداعتماد مربوط به زمان كشيدن بر مبناي آن بنابراين 
 . )4جدول  (چوب براي هر نمونه شاهد محاسبه شد

 
 ل درصد براي ضرايب بكار رفته در مد95 حدود اعتماد در سطح -3 جدول

 حد باال حد پايين مدل
 479/4 984/2 ضريب ثابت

 001/0 001/0   چوبكشي، شيب مسير، حجم بار، تعداد بينهفاصله
 003/0 001/0 فاصله وينچ در شيب وينچ

 
 هاي شاهد  درصد براي نمونه95 حدود اعتماد زمان چوبكشي در سطح -4 جدول

 حدود اعتماد T  حد پايين Tي حد باال مشخصات نمونه شاهد نمونه
1 
2 

44= S2 D2،  4/803 = DSVN،   27/4 = T 
90=S2 D2  ،2223 =DSVN   ،08/6 = T 

41/5 
97/6 

83/3 
30/5 

41/5<27/4<83/3 
97/6<08/6<30/5 

 
 محدوده حدود اي در مشاهدهTبا توجه به اينكه 
توان اظهار داشت كه مدل  مي،گيرداعتماد مدل قرار مي

درصد از اعتبار آماري الزم  95 در سطح بدست آمده
 .برخوردار است

 
 رو به پاييندر جهت  چوبكشي .ب

در اين مورد متغيرهاي فاصله در تعداد بينه و فاصله 
 .وينچ وارد مدل شدند

   2-10 × 961/9 + DN 2-10 × 509/1 + 583/4 = T 
T : دقيقه(زمان خالص ( 
N :تعداد بينه 
D : متر(فاصله چوبكشي( 

D2 : متر(وينچ طول مسير( 
R2 = 646/0 , df =37, α = 05/0  

 شده، هئارا كه مدل دهد دست آمده نشان ميب R2ميزان 
 F مقدار. دهدمي درصد از تغييرات متغيرها را نشان 6/64
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  از جدول تجزيه واريانسبدست آمده داريو سطح معني
 99اطمينان دهد كه مدل در سطح مي نشان )5جدول (

 .دار استدرصد معني

 
  جدول تجزيه واريانس مدل-5 جدول

 داري سطح معني  F ميانگين مربعات مجموع مربعات درجه آزادي مدل
 رگرسيون
 باقيمانده
 مجموع

2 
35 
37 

41/226 
86/123 
27/350 

21/113 
54/3 

99/31  000/0 

 
  مدلاعتباراحراز 

 كار رفته در مدل درصد براي ضرايب ب95ماد در سطح  حدود اعت-6 جدول
 حد باال حد پايين مدل
 081/6 085/3 ضريب ثابت

 02/0 010/0 تعداد بينه در فاصله
 146/0 053/0 طول وينچ

 
 هاي شاهدنمونه درصد براي 95 حدود اعتماد زمان چوبكشي در سطح -7 جدول

 حدود اعتماد T  حد پايين Tحد باالي  مشخصات نمونه شاهد شماره نمونه
1 
2 

35 = D2 ،5/80 = D   ،1 = N   ،11 = T 

29 = D2 ،40 = D  ،1 = N  ،05/11 = T 
801/12 
120/11 

745/5 
022/5 

80/12 < 11 < 74/5 
12/11 < 05/11 < 02/5 

 
T  درصـد از اعتبـار آمـاري        95 بنابراين اين مدل نيز در سـطح       ،دنگير اي در محدوده حدود اعتماد مدل قرار مي       مشاهدههاي

 .الزم برخوردار است
 

 زان توليد سيستممحاسبه مي
 رو به باالدر جهت  ميزان توليد در چوبكشي .الف

 
)مكعب در ساعتمتر(توليد بر اساس زمان خالص =   

 
)مكعب در ساعتمتر(توليد بر اساس زمان خالص =   

 
)مترمكعب در ساعت(توليد بر اساس زمان ناخالص =   

   )مكعبمتر(توسط حجم بار        م

)دقيقه(متوسط زمان خالص چوبكشي
۶٠×

          88/1
         9148/6 ٣١/١۶=۶٠×

   )مترمكعب(متوسط حجم بار        

 )دقيقه(خالص چوبكشي  نامتوسط زمان 
۶٠×
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)مكعب در ساعتمتر(توليد بر اساس زمان ناخالص =   

  رو به پايين در جهتميزان توليد در چوبكشي .ب
 

)مترمكعب در ساعت(توليد بر اساس زمان خالص =   

 
)مترمكعب در ساعت(توليد بر اساس زمان ناخالص =   

 
سيستم (برداري جديد سه سيستم بهرهمنظور مقاي به
هاي گذشته در همين  كه در سالبا سيستم قبلي) تركيبي

 ، از نظر ميزان توليد،)گرده بينه كوتاه(شد  منطقه انجام مي
بدون در نظر گرفتن (خالص و ناخالص متوسط توليد 
بر اساس مقدار توليد .  نيز محاسبه گرديد)جهت چوبكشي

برابر   و بر اساس زمان ناخالص31/14زمان خالص برابر 
 .باشد ميمكعب در ساعت  متر16/8

 
  ميزان هزينه سيستممحاسبه

ارداد موجود، ميزان هزينه چوبكشي به بر اساس قر  
ازاي هر مترمكعب چوب از عرصه قطع به دپوي چوب 

مكعب  ريال بر متر145000 جنگلي معادل در كنار جاده
 توليد بنابراين هزينه يك مترمكعب چوب در. است

ضرب شد و هزينه ) خيربا احتساب زمان تأ(ناخالص 
 .سيستم محاسبه گرديد

 ) كل( هزينه سيستم .الف
 هزينه ساعتي سيستم  = 16/8 × 145000 = 1183200ريال در ساعت 

 ) رو به باالدر جهت چوبكشي ( هزينه سيستم .ب
 هزينه ساعتي سيستم  = 78/8 × 145000 = 1273100ريال در ساعت   

 )رو به پاييندر جهت چوبكشي ( هزينه سيستم .ج
 عتي سيستم هزينه سا = 55/7 × 145000 = 1094750ريال در ساعت   

 
 C450سرعت حركت تيمبرجك 

سرعت حمل بار از تقسيم متوسط فاصله چوبكشي به 
همچنين حاصل تقسيم . آيد مل بدست ميان حمتوسط زم

متوسط فاصله چوبكشي به متوسط زمان حركت خالي 
 )بدون بار ( دهنده سرعت حركت خالي اسكيدرنشان
 .باشد مي
رو هت  در ج چوبكشي   (تيمبرجكحركت  سرعت  : الف

 ):به باال
متوسط شيب در چوبكشي در جهت شيب مثبت (

 ) درصد است55/12
 

)متر در ثانيه( حمل بار سرعت=   

 
)ثانيهمتر در  (سرعت حمل بار=   

 
 

)متر در ثانيه(سرعت حركت خالي =   

   )متر (فاصله چوبكشيمتوسط        

 )دقيقه( حركت با بارمتوسط زمان      
۶٠/

           5269/73 
            2696/1 ٩۶/٠=۶٠/

   )متر (فاصله چوبكشيمتوسط        

 )دقيقه( حركت خاليمتوسط زمان  
۶٠/

          88/1
         8469/12 ٧٨/٨=۶٠×

         0392/2
         9287/9 ٣٢/١٢=۶٠×

          0392/2
        1955/16 ۵۵/٧=۶٠×
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)متر در ثانيه(سرعت حركت خالي =   

 
 .باشد  متر در ثانيه مي235/1 رو به باالدر جهت چوبكشي كلي متوسط سرعت  طور به

 
 ):رو به پاييندر جهت چوبكشي ( سرعت حركت تيمبرجك .ب

 ) درصد است-34/20متوسط شيب در چوبكشي در جهت شيب منفي (
 

)متر در ثانيه(حمل بار سرعت =   

 
)متر در ثانيه(حمل بار سرعت =   

 
)متر در ثانيه(سرعت حركت خالي =   

 
)ر در ثانيهمت(سرعت حركت خالي =   

 
 چوبكـشي رو بـه پـايين      طـوركلي متوسـط سـرعت در         به

 .باشد متر در ثانيه مي145/1
 

 زمان كل و درصد مربوط به هر يك از اجزاي چوبكشي
حركت با بار با صرف  در ميان اجزاي چوبكشي،

يشترين زمان را ب)  دقيقه28/177(درصد زمان  01/12
 93/9رف وينچ كردن با ص. دهد خود اختصاص مي به

برگشت خالي . گيرد درصد زمان در مرحله بعدي قرار مي
 درصد 40/7(، باز كردن وينچ ) درصد زمان كل74/7(

، بستن ) درصد زمان كل87/6(بندي ، دسته)زمان كل
 81/3(، باز كردن قالب ) درصد زمان كل30/6(قالب 

 ) درصد زمان كل84/2(و استقرار ) درصد زمان كل
هاي در كل زمان. گيرند  بعدي قرار ميترتيب در مراتب به

باز كردن كابل، بستن قالب و جمع (مربوط به وينچينگ 

 درصد از كل زمان خالص 63/23با صرف ) كردن آن
 ميزان زمان را به خود اختصاص چوبكشي، بيشترين

 .)8جدول  (دهند مي
   
 خيرهاي كاري و علل آنأت

در هاي برداشت شده در چوبكشي   نمونه،در مجموع
خيرهاي هاي شيب مثبت و منفي، ميزان كل تأ جهت

 دقيقه 50/374ترتيب برابر  شخصي، فني و اجرايي به
 درصد 35/2( دقيقه 73/34، ) درصد زمان كل37/25(

)  درصد زمان كل33/15( دقيقه 36/226و ) زمان كل
 درصد از كل زمان را 06/43جموع در م. محاسبه گرديد

 زياديدادند كه زمان بسيار خود اختصاص مي خيرها بهتأ
 .است

 

           5269/73 
           8136/0 ۵١/١=۶٠/

   )متر (فاصله چوبكشيمتوسط        

 )دقيقه( ت با بارحركمتوسط زمان     
۶٠/

           84/164 
           43/2 ١٣/١=۶٠/

            84/164 
             36/2 ١۶/١=۶٠/

   )متر (فاصله چوبكشيمتوسط        

/۶٠ )دقيقه( حركت خاليمتوسط زمان     
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  نسبت به زمان كل هر يك از اجزاي چوبكشي درصد زمان-2 شكل

 
 زمان كل و درصد هريك از اجزاء كار چوبكشي با اسكيدر -8 جدول

 درصد )دقيقه(زمان كل  تعداد اجزاء كار
 74/7 25/114 105 حركت خالي

 84/2 91/41 105 استقرار
 40/7 23/109 105 باز كردن وينچ 

 30/6 97/92 105 بستن قالب
 93/9 67/146 105 وينچ كردن

 01/12 28/177 105 حركت با بار
 81/3 23/56 105 باز كردن قالب

 87/6 46/101 105 دسته بندي
 35/2 73/34 18 خير فني تأ
 33/15 36/226 45 خير اجراييتأ
 37/25 5/374 52 خير شخصيتأ

 100 17/1476  مجموع
 

 بحث
از ميزان منظور اطالع  آالت به ماشينعملكردمطالعه 

ا در انتخاب ريزان ر ها، برنامهتوليد و هزينه ساعتي آن
د زمان چوبكشي امكان برآور. نمايدسيستم بهينه ياري مي

تبع آن  بيني زمان چوبكشي و به هاي پيشبا استفاده از مدل
داري  لئولين واحد جنگبرآورد هزينه چوبكشي، براي مس

رد تعداد نيروي كار، تعداد گيري در موامكان تصميم
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هاي مورد نياز و ميزان بودجه الزم با توجه به خروج ماشين
 .سازدخص در مدت زمان مقرر را فراهم ميحجم مش

نتايج تحقيق نشان داد كه ميزان توليد اسكيدر 
چوبكشي در خير در أتيمبرجك بدون احتساب زمان ت

مكعب در ساعت  متر31/16 ) به باالرو (مثبتشيب جهت 
شيب جهت چوبكشي در در بيشتر از ميزان توليد آن و 

.  است)مكعب در ساعت متر32/12 ()رو به پايين( منفي
 مشخص شده بود كه )1375نقدي، (در تحقيقات گذشته 

ميزان توليد در چوبكشي در جهت شيب منفي بيشتر از 
 در اين دهبدست آمنتيجه مغايرت . جهت عكس آن است

به اين علت است كه در مورد با تحقيقات قبلي تحقيق 
منطقه مورد مطالعه در چوبكشي در جهت شيب مثبت، 

ها  نمونهدر بيشتر( متر 190ي حداكثر فاصله چوبكش
، متوسط )فاصله چوبكشي خيلي كمتر از اين مقدار بود

 درصد و شيب عرضي مسير نيز 55/12شيب طولي مسير 
ب كاهش زمان عوامل ذكر شده سب. دخيلي ناچيز بو

در .  افزايش ميزان توليد شدچوبكشي و در نتيجه،
 چوبكشي در جهت شيب منفي، با وجود اينكه به نظر

رسد كه سرعت حركت به مقدار زيادي افزايش پيدا  مي
، اما به دليل ) درصد-34/20شيب طولي  حدود  (كند

ير، هاي مسعرضي بسيار زياد در برخي از قسمتشيب 
 سرعت حركت هقدرت مانور اسكيدر كاهش و در نتيج

 .يافتكاهش طوركلي  به
بدون در نظر گرفتن جهت چوبكشي، ميزان كل توليد 

مكعب در ساعت بوده است كه در مقايسه با  متر31/14
ميزان توليد اسكيدر تيمبرجك در تحقيقي ديگر در جنگل 

كعب ممتر 88/8كه برابر ) 1384جورغالمي، (خيرودكنار 
توان علت اين افزايش را مي. باشد ميبيشتردر ساعت بود، 

برداري در جنگل خيرودكنار  در تغيير نوع سيستم بهره
برداري در سالهاي گذشته سيستم بهره. ودجستجو نم

كه  شد، درصورتيينه كوتاه، در اين جنگل اعمال ميبگرده
 صورت تمام برداري به سيستم بهره،)1385(در سال جاري 

كه امكان كشيدن چوب بينه بلند و در جاهايي تنه، گرده

صورت فوق به علت تخريب زياد به درختان باقيمانده  به
نظر  به. بينه كوتاه بود ردهصورت گ وجود نداشت، به

برداري موجب افزايش رسد اين تحول در سيستم بهره مي
نيز در بررسي و ) 1383(نقدي  .شده استآن  ييآكار

برداري تمام تنه و گرده بينه به نتايج بهره ايهمقايسه روش
  .مشابهي رسيد

 76خير، حدود أهاي تميزان توليد بدون احتساب زمان
. خير استأدرصد بيشتر از ميزان توليد با احتساب زمان ت

ثري در ؤكشي كمك مواقع مديريت مطلوبتر كار چوبدر 
 .جويي در كار خواهد نمود ها و صرفهجهت كاهش هزينه

مان را  درصد از كل ز06/43طور كه ذكر شد  انهم
دادند كه زمان بسيار زيادي خود اختصاص مي  بهتأخيرها

. ها تالش شودتأخيراست و بايد در جهت كاهش اين 
تراحت، صرف هاي شخصي مربوط به زمان استأخير

هاي شخصي حين كار بود كه صبحانه، ناهار و صحبت
ها وجود ديل آنيد كه امكان تعدزمان زيادي صرف گر

در  به گير كردن كابل هاي فني نيز مربوطتأخير. دارد
 نيز خاموش شدن دستگاهپاره شدن كابل وينچ و  وينچ،

آن توان با رفع نقايص، ميزان علت نقص فني بود كه مي به
ها، مربوط اي از تأخيرقسمت عمده. را به حداقل رساند

). هاأخيرت درصد از كل 92/58(هاي اجرايي بود تأخيربه 
 بري معطلي براي بينه:عبارت بودند از عمدتاًها تأخيراين 

 اطراف  درالستيكگذاشتن علت  هاي زياد به معطليو
حاشيه مسير براي جلوگيري از خسارات ناشي از درختان 
 تنة درختان حاشيه هاي در حال كشيده شدن با تماس تنه

كشي چوبعمليات  انجام اين اقدامات قبل از شروع .مسير
ها و در نتيجه افزايش تأخيرثري در كاهش اين كمك مؤ

استفاده از چوكر براي . راندمان كاري خواهد نمود
جلوگيري از پاره شدن كابل اصلي و همچنين باز شدن آن 
در جريان چوبكشي و نيز در جهت كاهش معطلي اسكيدر 

 . باشدبينه مناسب مي  قالب به دور گردهبراي بستن
 درصد از زمان 63/23نگ با صرف كل زمان وينچي

خود اختصاص داده  ي از چوبكشي را بهكل، زمان زياد
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فواصل بين مسيرهاي چوبكشي در جنگل  .است
علت رعايت اصول   متر است و به150خيرودكنار حدود 

 و كاهش خسارت به عرصه جنگلي،محيطي  زيست
هيچ   ماشين به وجود دارد ونظارت قوي بر جريان كار

بنابراين فاصله  .ارج شدن از مسير را نداردحق خوجه 
وينچ زياد بوده و همين علت سبب افزايش زمان وينچينگ 

 .شده است
آالتي كه در بخش خروج چوب ينكه ماشاز آنجايي

 هستند، زياديفعاليت دارند داراي هزينه ساعتي بسيار 
ها به منظور سازماندهي كار مطالعه و بررسي آن

و ها  ها و در نتيجه كاهش هزينهخيرتأآالت، كاهش  ماشين
 .رسدنظر مي ضروري بهافزايش راندمان كاري 

 
  منابع مورد استفاده

يي، نـرخ توليـد و هزينـه    آارزيابي كار. 1384، .جورغالمي، م  -
مطالعه (س  دو نوع ماشين چوبكشي كوچك و بزرگ مقيا       

نامـه كارشناسـي ارشـد،        پايان ).تاف و تيمبرجك  : موردي
 .فحه ص112ابع طبيعي كرج، دانشگاه تهران،  مندانشكده

برآورد توليد و هزينـه چوبكـشي اسـكيدر         . 1375،  .نقدي، ر  -
وت اچرخ الستيكي تيمبرجك در دو منطقه با وضعيت متف  

نامـه كارشناسـي ارشـد،        پايـان  .از نظر جهـت چوبكـشي     
 .فحهص124، دانشكده منابع طبيعي كرج، دانشگاه تهران

برداري تمام  سي و مقايسه روشهاي بهره    برر. 1383،  .نقدي، ر  -
ـ منظـور ارا  تنه و گـرده بينـه بـه          ه مـدل مناسـب شـبكه       ئ

 دكتـري، دانـشكده     رساله .هاي جنگلي در حوزه نكا     جاده
دانشگاه تربيت مـدرس،    .  دريايي نور  طبيعي و علوم  منابع  
 .فحه ص239

- Brown, M., Guimier, D., Mercier, S., Provencher, Y. 
and Turcotte, P., 2002. MultiDAT and Opti-Grade: 
Two knowledge-based electronic solutions for 
managing forestry operations more efficiently: 45 - 
49, In: Kellogg, L., Spong, B. and Licht, P., (eds.). 
Proceedings of the Wood for Africa Forest 
Engineering Conference, Pietermaritzburg, South 
Africa, 2–3 July, 2002. Department of forest 
engineering, Oregon State University, Corvallis. 

 - Davis, C. and Kellogg, L., 2005. Measuring machine 
productivity with the MultiDat Datalogger: A 
demonstration on three forest machines, IN:  2005 
Annual COFE proceedings, Fortuna, CA, 10 p.  

- Gardner, R., 1963. New tools for harvesting. Pulp and 
paper, April 29: 73-75. 

- McDonald, T., 1999. Time study of harvesting 
equipment using GPS-derived positional data. In 
proceedings of the forestry engineering for 
tomorrow, Edinburgh University, Edinburgh, 
Scotland, 28-30 June, 1999. 8p. 
http://www.srs.fs.usda.gov/pubs/1411 

- Miyata, E., Steinhilb, H. and Winsauer, Sh., 1981. 
Using work sampling to analyze logging 
operations, U. S. department of agriculture forest 
service, Research paper, NC-213, 8p. 

 

 



385 Iranian Journal of Forest and Poplar Research Vol. 15  No. 4,  2007 

 

Investigation on production rate and cost of Timberjack-450C in two skidding 
direction  in combined harvesting system 

 
M. Pir Bavaghar1, H. Sobhani2, J. Feghhi3, A.A. Darvishsefat2 and M.R. Marvi- Mohajer3 

 
1- Ph. D. Student, faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran. E-mail: mahtab_bavaghar@yahoo.com 
2  - Associate Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran.  
3 - Assistant Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran. 
4 - Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran. 

  
Abstract 
 

Managers of logging operation are faced with profit reduction due to rapid increases in equipment costs, 
rapid depreciation of equipment and changing logging systems from harvesting the large trees to the 
smaller ones. The simplest way to confront this problem is improving the efficiency of the logging 
operation. Using work study methods, the required information for this purpose can be obtained. The aim 
of this study was to develop skidding time estimation model, skidding unit cost and productivity 
estimation of Timberjack- 450C skidder in two skidding directions and under combined logging system 
(tree length, long wood and short wood systems depending on different situations). The results show that 
skidder productivity rate in uphill skidding is 16.31 m3/hr and greater than its productivity in downhill 
skidding (12.32 m3/hr). Changing of logging system (using combined system (with 14.31 m3/hr 
productivity rate) rather than short wood system (8.88 m3/hr) gives rise to the increase of productivity 
rate. The Timberjack- 450C production cost which was working under contract was 145000 rials/ m3. 
 

Key words: productivity, Timberjack- 450C, skidding direction, harvesting combined system, time study, 
cost. 

 

 


