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  چكيده

و  اي، ترك و ارتفاع بلند كنده صورت شكستگي، جداشدن ورقه هشده ب مشاهده افت چوبانواع  يسهمقارو  پيش پژوهشاهداف 
روزمزد  يكار هاي گروه ينببري و عرض حاشيه برش  زني، ارتفاع و عمق بن زني، دهانه بن شامل ارتفاع و عمق بن قطع ياجزا بررسي

 شده توسط درخت قطع اصله 150 صورت تصادفي به ،ناو اسالم يك يدر سر 139و  138شماره  هاي پارسلدر . بودو كارمزد 

مستقل و مقايسه  tمقايسه ميانگين افت كنده بين روش پرداخت دستمزد با آزمون  .ندانتخاب شد هاي كاري روزمزد و كارمزد گروه
و ) متر سانتي 41/33(دوم بري در گروه  عمق بنجز  به. جفتي انجام شد tبا آزمون  ميانگين اندازه هر يك از اجزاي قطع با قطع متداول

داري  تفاوت معني ،هاي مختلف با مقادير استاندارد قطع در گروهديگر بين مقادير ) متر سانتي 78/6(عرض حاشيه برش در گروه اول 
مكعب بود و  متر  0438/0و  0498/0، 0355/0، 0350/0ترتيب  هاي چهارگانه به ميانگين افت كنده براي گروه. وجود داشت

ميانگين افت به ازاي هر . هاي كاري كارمزد داشتند داري افت كنده كمتري در مقايسه با گروه طور معني بهي كاري روزمزد ها گروه
هاي  مكعب بود و مقدار آن در گروه متر 4637/0و  3775/0، 2286/0، 2915/0ترتيب  شده بين چهار گروه كاري به درخت قطع

صورت  به يكار يها از افت چوب در تمام گروه يشتريحجم ب. هاي كاري روزمزد بود از گروه داري بيشتر طور معني كاري كارمزد به
 يكار يها نشان داد كه گروه يجنتا، آالت مقطوعه از چوب يديمحصوالت مختلف تول يمتبا توجه به ق .و خرد شدن بود يشكستگ
 . ندشترا دا يمقدار كاهش ارزش پول يشترينكارمزد ب

  
 .، كنده درختكارگران قطعشيوه پرداخت دستمزد، ، شكستگي، اسالم :كليدي هاي واژه

 

  
  مقدمه

هاي سيستم  لفهترين مؤ درخت يكي از مهمبريدن 
هاي قطع و انداختن،  لفهؤبرداري است كه شامل زيرم بهره
 ,.Conway et al( بري است بري و تاج زني، بينه شاخهسر

ن همراه آسيب به چوب آ كمترينانداختن درخت با  .)1976
آسيب به توده باقيمانده  كمترينبا شده  هدايتبا انجام قطع 

برداري پايدار و حداكثر بازده  منظور دستيابي به اهداف بهره به
در  ها عاملترين  يكي از مهم .است اقتصادي حائز اهميت

انتخاب آزيموت افت مناسب براي  ،شده انجام قطع هدايت
 استشده و انداختن درخت در آن جهت  گذاري درخت نشانه

احتمال افت در  ،شده نيفتند بيني و اگر درختان در جهت پيش
. يابد دمه به جنگل باقيمانده افزايش ميدرخت مقطوعه و ص
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هاي  در جنگل )2011(و همكاران   Ershadifarمطالعه
عموم طور  بههاي قطع  ه هفت گيالن نشان داد كه گروهضحو

در هدايت درختان در آزيموت مناسب و انجام قطع 
توسط  طور معمول بهعمليات قطع  .شده موفق نيستند تهداي
دستمزد گيرد و  انجام مي نفره ري دو يا سههاي كا گروه

صورت روزانه  بهعموم طور  بهشاغل در اين بخش  كارگران
حجم (كارمزد  مانند يهاي ديگر روش، اما شود پرداخت مي

مزد با دستنانچه چ .دنگير قرار مي مورد توجههم ) تكه
 كه يو در صورت يانجام كار مرتبط باشد، مزد ساعت ساعات

 ،شده باشديدمحصول تول ياانجام كار و  مقداربر اساس 
استفاده از ). Abdolahipanah, 2015(شود  ناميده مي كارمزد
مديران  مورد توجههمواره هاي مختلف پرداخت  روش

ه از اولين افرادي بود ك) Cheung )1969. است اجرايي بوده
را در  و كارمزد مزارعهشامل ريسك دو نوع قرارداد كار 

 پژوهشگران ،سپس. مورد بررسي قرار دادبخش كشاورزي 
 و Holmstron )1985( ،Milgrom و  Hartديگري مانند

Roberts )1992(،Paarsch  و Shearer )2000(  در اين
) 1997(و همكاران  Paarsch. به مطالعاتي پرداختند زمينه
ر ايالت بريتيش كارايي دو گروه كاري كاشت نهال د نيز

ها نشان  نتايج آن .مورد مطالعه قرار دادند كلمبياي كانادا را
رغم كاهش زمان توليد، كيفيت كاشت نهال كاهش  بهداد كه 
   .يافت

هاي پرداخت دستمزد به  و معايب روشمطالعه مزايا 
مانند  پژوهشگرانيايران، توسط  هاي در جنگلكارگران 

Sarikhani )2010 ( وLotfalian )2011 ( مورد توجه قرار
فارغ از اينكه شيوه  ،در انداختن درختان. گرفته است

پرداخت دستمزد چگونه باشد، انجام صحيح عمليات قطع 
انجام صحيح  .از ضروريات است چوب همراه با حداقل افت

طريق ارزيابي اجزاي قطع  از طور معمول بهعمليات قطع 
افت چوب در و ) Nikooy et al., 2013( شود نجام ميا

ي و خرد صورت ارتفاع بلند كنده، شكستگ به عمليات قطع
 Etehad(دهد  اي روي مي ورقه نشدن، ترك و جداشد

Abari & Majnounian, 2011; Borz et al., 2014; 

Ghorbani & Jourgholami, 2013;.( ترين  يكي از شايع

كنده بلند درختان ارتفاع  ،قطع علل افت چوب در هنگام
است و پژوهشگران مختلفي درباره اين موضوع مطالعه 

 ,Soleymanzadeh, 1987; Boston & Dysart( اند كرده

2000; Han & Renzie, 2005; Hall & Han, 2006; 

Zakrzewski et al., 2011; Nikooy & Amoozadeh, 

2013; Tavankar & Eynollahi, 2014( . نتايج اين
كنده  تلفي را در علل بروز ارتفاع بلندمخ هاي عاملمطالعات 

 توان به ابزار قطع درخت كه از آن جمله مي اند كردهذكر 

)Hall & Han, 2006(ب و هوايي، قطر درخت، شرايط آ 
)Nikooy et al., 2013(، مهارت گروه قطع )Han & 

Renzie, 2005(شيب عرصه ، )Vanderberg, 2002(  و نوع
ارتفاع  .كرداشاره ) McNeel & Copithorne, 1996(گونه 

خيرهاي مربوط أت ،بلند كنده عالوه بر افزايش افت چوبكشي
دهد  نيز افزايش ميسازي زمين را  كشي و آماده به كار چوب

)Hall & Han, 2006 .(  
پژوهشگران نيز مورد توجه ارزيابي كمي افت چوب 

افت ناشي  مقدار ،نه مطالعاتدر اين گو. بوده است مختلفي
برداري جنگل مورد توجه قرار گرفته  از مراحل مختلف بهره

 .هم بر روي عمليات قطع متمركز بوده استه عمدطور  بهو 
برداري در  براي عمليات بهره برگ پهن هاي افت چوب گونه

 ,Acar & Dinc( درصد 13مناطق كوهستاني كشور تركيه 

 استان مازندران در جنگل خيرودبراي عمليات قطع ، )2001
در ، )Majnounian, 2011 Etehad Abari &( درصد 2/5

 2/9كشي  براي عمليات قطع و چوب هاي گيالن  جنگل
هاي  در جنگل ،)et al., 2008 Keivan Behjou( درصد

 )Sarikhani, 1972(درصد  15براي عمليات قطع  هيركاني
عمليات قطع، كانادا براي برگ  هاي سوزني گونه افت چوب و

   .بوده است )Legrere, 2001( پنج درصد
كاهش تعداد نيروهاي كاري مجرب، كارآزموده و امروزه 

ديده و جايگزيني آن با نيروهاي روزمزد و با حجم  آموزش
براي انجام عمليات قطع  هاي متداول اي از روش كار تكه

 ،اين روش در. است گيالن هاي غرب استان در جنگل ويژه  به
كمبود نيروهاي الزم براي انجام كار قطع از طريق 

انجام كارگيري نيروهاي كارآزاد و به روش حجم تكه  به
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ثيرگذار بر أت هاي عاملدر كنار ساير  رسد نظر مي به. شود مي
انجام صحيح تواند بر  كارگيري اين نيروها مي بهافت درختان، 

تأثيرگذار  ز آنافت ناشي ا مقدارعمليات قطع درختان و 
بررسي چگونگي اجراي  پژوهشهدف اين  ،باشد، بنابراين

هاي كاري مورد مطالعه،  عمليات قطع درختان توسط گروه
متداول در  هاي اندازه با درختان قطع مختلف اجزاي مقايسه
مقايسه افت چوب عمليات قطع  و هاي كاري مختلف گروه

  . بودكارمزد و  روزمزدهاي كاري  در گروه
  

  ها مواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

سري يك ناو  139و  138هاي  در پارسل پژوهشاين 
نظر تقسيمات كشوري در  شد كه اين محدوده ازاسالم انجام 

در طول  نطقهاين م. استان گيالن و شهرستان تالش قرار دارد
جغرافيايي  و عرض 48°52َ 27ًتا  48°48َ 51ًجغرافيايي 

هاي  يال و دره. قع شده استوا 37°41َ 16ً تا 37َ°37 51ً
از كوچك و بزرگ در داخل هر دو پارسل وجود داشته و 

 ،باشد شيب جزء اراضي داراي شيب متوسط تا زياد مي نظر
و  138درصد از مساحت پارسل  38و  31 كه طوري به

ترتيب  به 139درصد از مساحت پارسل  34و  20همچنين
 .قرار دارند ددرص 30-60و  30صفر تا شيب  طبقهدر 
 ،هكتار 43و  68ترتيب  شده بههاي ياد ت پارسلحمسا

ترتيب  به 138موجودي حجمي و تعداد در هكتار در پارسل 
 139اصله و در پارسل  43/321و متر مكعب  82/273
تيپ فعلي  ،اصله 57/278متر مكعب و  26/335ترتيب  به

و در پارسل ممرز  -توسكا -راش 138در پارسل  جنگل
 800ارتفاع منطقه از سطح دريا  ،توسكا -افرا - راش 139
متر و ميانگين  ميلي 921بارندگي منطقه  ،متر 1250تا 

 5/37و  5/45ترتيب  هاي تير و مرداد به بارندگي در ماه
شناسي در اين منطقه  برداري و جنگل شيوه بهره وتر م ميلي
  .)Anonymous, 2003( گزيني است تك

  روش پژوهش
آوري اطالعات مورد نياز در  برداري و جمععمليات آمار

 طور كامالً بهدرختان مورد مطالعه . شدانجام  1394تيرماه 

ختان مقطوعه توسط چهار گروه قطع در از بين درتصادفي 
هاي قطع مورد  گروه. ندهاي مورد مطالعه انتخاب شد پارسل

دو و ) گروه يك و دو(ساعتي مطالعه شامل دو گروه كاري 
قطع با استفاده از  .بودند) گروه سه و چهار( يكارمزدگروه 
همه . موتوري اشتيل و با كمك گوه و تبر انجام شد اره

 40-45سني  طبقهشده در  كاري مطالعه كارگران چهار گروه
هاي  هر دو گروه كاري روزمزد دوره وند شتسال قرار دا

 اما دو گروه كاري كارمزد كردند،آموزشي يكساني را طي 
ه خاصي در ارتباط با قطع درختان نگذرانده بودند و دور
روستايي انجام  هاي وطهو مح ها قطع را در باغ طور معمول به

العه در سال تمام عمليات قطع در منطقه مورد مط .ندداده بود
  .هاي كاري انجام شد توسط همين گروه 1394
 و قطع اثر در چوب كمي افت مقدار محاسبه منظور به

 درختان از اصله 150 ،موتوري اره با درخت انداختن
 در چوب ديدگي صدمه و شد گيري اندازه و مقطوعه بررسي

 براي. شد محاسبه افتاده تنه روي بر درخت قطع عمليات اثر
 نوع چوب، به وارده صدمه گسترش و وسعت محاسبه
بر  و شد تعريف قطع مؤلفه اثر در چوب ديدگي و افت صدمه
 طول در ،كلي طور به. شد انجام ها برداري نمونه اساس اين

 كه شد مشاهده يديدگ صدمه نوع چهار درخت قطع عمليات
صورت  ديدگي به شامل افت ناشي از ارتفاع زياد كنده، صدمه

 صورت جداشدن ديدگي به صدمهشكستگي و خردشدگي، 
 Etehad Abari(بود  ترك صورت به ديدگي صدمه اي و ورقه

& Majnounian, 2011; Khorramizadeh & 

Jourgholami, 2015(.  ارتفاع كنده از قسمت بااليي شيب
 هر در). Tavankar & Eynollahi, 2014(گيري شد  اندازه
 قسمت مياني قطر و طول گيري اندازه با ،داراي افت درخت
 چوب افت ،)Tavankar & Eynollahi, 2014( ديده صدمه

 در كه شد محاسبه) l × gm   =V( استفاده از فرمول هوبر با
ع مقط سطح gm مكعب، متر به بينه گرده حجم V فرمول اين
 .است متر به بينه گرده طول l و مربع متر به بينه گرده ميانه در

 درخت هر در چوب افت مقدار بر مؤثر احتمالي هاي عامل
 ،)متر سانتي( درخت قطر گونه، نوع قطع، گروه شماره شامل

و  برداشت )درصد( عرضي شيب و )درجه( افت آزيموت
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 ;Vanderberg, 2002; Wang et al., 2004( شد ثبت

Etehad Abari & Majnounian, 2011( . پژوهش،در اين 
 درنظر آن از ناشي تنه شكستگي و درختان تنه پوسيدگي

درخت شامل اجزاي حاصل از قطع  ،چنينهم .نشد گرفته
بري، زاويه دهانه  بنزني، ارتفاع  زني، عمق بن ارتفاع بن

گيري و  رض حاشيه برش در محل كنده اندازهزني و ع بن
وسط مقادير متداول با مت شده گيري مقادير اندازه. ندثبت شد

 ;Sarikhani, 2010( برداري جنگل مقايسه شد در منابع بهره

Lotfalian, 2011(. قطر  سوميك زني در اين مطالعه عمق بن
قطر مقطع درخت،  دهميك مقطع درخت، عرض حاشيه برش

 بري قطر مقطع درخت، ارتفاع بنپنجم يك زني ارتفاع بن
 30زني حداقل  قطر مقطع درخت و زاويه دهانه بندهم يك

  .درجه درنظر گرفته شد
 پسو  پيشحجم درختان ، افت ارزش چوبتعيين  براي

ت و ارزش ريالي با هاي مختلف كيفي برداش  طبقهاز افت در 
در اين دو وضعيت كيفي مورد نظر  طبقهتوجه به نوع گونه و 

حجم چوب  ،طور مثال به. شد و سپس با هم مقايسه محاسبه
صورت شكستگي و خرد  ديدگي به صدمه طبقهداراي افت در 

است و قيمت آن  قابل استفاده صورت هيزم حداكثر بهشدن 
براي  ،بنابراين. بر همين مبنا مورد بررسي قرار گرفت

قيمت يك  ،محاسبه ارزش ريالي افت چوب در اين مطالعه
هاي مختلف  محصوالت گونهاز متر مكعب از هر يك 

در محل دپو، مبنا قرار گرفت  1394درختان در سال 
و با داشتن حجم هر نوع افت چوب، ارزش ) 1جدول (

 & Ghorbani(فت چوب محاسبه شد ريالي ا

Jourgholami, 2013; Khorramizadeh & 

Jourgholami, 2015.(   

  
  )ميليون ريال به متر مكعب( 1394 هاي مختلف درمحل دپو در سال برداري گونه هاي حاصل از بهره ميانگين قيمت فرآورده - 1 جدول

  فرآورده
  گونه

  ممرز  ملج  راش  توسكا  افرا
  82/7  50/11  89/10  87/9  53/10  بينه گرده

  2/4  2/4  2/5  2/5  2/4  كاتين
8/1  8/1  هيزم  8/1  8/1  8/1  

  
  ها تجزيه و تحليل داده

ا با استفاده از آزمون ه بررسي نرمال بودن داده
ها با استفاده از  ف و برابري واريانسوسميرن -كولموگروف

هاي كار با  مقايسه ميانگين بين گروه. آزمون لون انجام شد
استفاده از آزمون دانكن و بين روش پرداخت دستمزد با 

مقايسه ميانگين اندازه هر يك از . مستقل انجام شد tآزمون 
. جفتي انجام شد tاجزاي قطع با قطع متداول با آزمون 

انجام  SPSS16و  Excelافزارهاي  محيط نرم محاسبات در
  .شد

 نتايج
در  ان مقطوعهدرختاوليه در ارتباط با  اطالعات 2 جدول

 .دهد چهارگانه مورد مطالعه را نشان مي هاي قطع گروه
ق به بيشترين درختان مقطوعه در هر چهار گروه كاري متعل

و بين ميانگين ) 2جدول (بود  متر سانتي 50-75قطري  طبقه
داري  هاي مختلف كاري تفاوت معني در گروهدرختان قطر 

 ).F=  405/2 ؛df=  149 ؛α = 069/0( مشاهده نشد

هاي كاري مختلف  درختان مورد مطالعه در گروه ارتفاع
 ). 2 جدول(داري را نشان نداد  تفاوت معني
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  در درختان مقطوعه) درصد(و شيب دامنه افت ) متر(درخت  ارتفاعاطالعات مربوط به تعداد درختان معلق،  - 2 جدول

تعداد درختان   گروه
  مقطوعه

  اطالعات توصيفي قطع درخت )مترسانتي(قطريطبقه
  شيب دامنه افت  درخت ارتفاع  درخت معلق 100> 100-75 75-50 50-25

  a18/21  98/23  1 2 9 25 5 41 يك
  a59/21  66/24  0 4 10 21 2  37 دو
  a61/21  97/23  1 1 7 20 8  36 سه
  a13/20  00/25  3 0 4 22 10  36 چهار

  .دار است حروف مشابه انگليسي در ستون بيانگر عدم وجود اختالف معني
  

تفكيك  بهرا هاي مربوط به اجزاي قطع  داده 3جدول 
بيشترين و كمترين مقدار قطر  .دهد نشان ميهاي كاري  گروه

گروه دو و سه تعلق ترتيب به  كنده درختان مورد مطالعه به
ه درختان مورد مطالعه تفاوت و بين قطر كند داشت
 = 421/3 ؛df = 149 ؛α = 081/0( داري مشاهده نشد معني

F(. بري هم به گروه سه تعلق  زني و بن باالترين ارتفاع بن

ترين ارتفاع هر يك از مقادير  كه پايين ليدر حا ،داشت
زني و  كمترين مقدار عمق بن. به گروه دو بودمتعلق شده ذكر
اما بيشترين مقدار هر يك  ،علق به گروه چهار بودتبري م بن

هاي دو و يك  ترتيب مربوط به گروه از متغيرهاي اخير به
  .بود

  
، )BCH( بري ، ارتفاع بن)UDH( زني ، ارتفاع بن)SD( مربوط به قطر كنده) انحراف معيار ±ميانگين (آمار توصيفي مربوط به اجزاي قطع  - 3جدول 

 )HWW( و عرض حاشيه برش) BCD( بري ، عمق بن)UCD( زني ، عمق بن)S( زني زاويه دهانه بن

 SD  UDH  BCH  S  UCD BCD  HWW گروه

1 ns24/18±57/74  **95/4±61/21 **81/4±76/30 **33/4±57/23  **19/9±46/34 **83/7±71/34  ns22/3±78/6  
2 ns33/21±11/81  **31/6±26/20 **55/5±43/29 **18/4±45/24 **51/12±83/36 ns69/8±41/33  *88/2±98/6 

3 ns17/20±83/68  **66/4±83/24 **58/4±41/35 **88/4±28/26 **54/9±94/31 **13/12±19/33  **71/2±33/3 

4 ns92/19±13/74  **66/2±97/22 **94/2±69/33 **35/4±01/24 **89/10±57/31 **16/7±77/32  **09/2±27/3 

 ns92/19±13/74  **23/5±14/22 **20/5±90/31 **47/4±46/24 **81/10±10/34 **21/9±11/35  **30/3±42/5 مجموع
  دار غيرمعني ns؛ درصد 95دار در سطح اطمينان  معني *؛ درصد 99دار در سطح اطمينان  معني **

 

هاي  ميانگين مربوط به افت كنده در گروه 4جدول 
متر  0498/0دهد كه گروه سه با  مختلف كاري را نشان مي

مكعب افت به ازاي هر درخت مقطوعه داراي بيشترين مقدار 
 درختازاي هر  متر مكعب افت به 0350/0روه يك با و گ

مقايسه ميانگين افت در بين . داراي كمترين مقدار افت بود

هاي مختلف كاري نشان داد كه بين ميانگين افت در  گروه
 شتداري وجود دا هاي مختلف كاري تفاوت معني گروه

)040/0 = α149 ؛ = df823/2 ؛ = F(  و ميانگين افت
هاي سه و  هاي كاري يك و دو با ميانگين افت گروه گروه

  .شتداري دا چهار تفاوت معني
  

  هاي قطع ت كنده در درختان مقطوعه در هر يك از گروهفميانگين ا - 4جدول 
  بيشينه  كمينه معيار انحراف  )مكعبمتر(ميانگين افت )مترسانتي(ارتفاع كنده  تعداد گروه
1 41  8/30 b0350/ 02540/0 0  11/0  
2 37  9/29 b0355/0 03758/0 0  12/0  
3 36  4/35 a0498/0 02265/0 02/0  16/0  
4 36  78/33 a0438/0 01192/0 0  17/0  
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هاي مختلف  نتايج نشان داد كه ميانگين افت كل در گروه
هاي كاري سه و چهار داراي   كاري تفاوت داشته و گروه

 بودندبيشترين مقدار و گروه يك و دو داراي كمترين مقدار 
به تعداد  ها طبقهمقادير كل افت در هر يك از  ).1شكل (

ت درختان هر گروه تقسيم و ميانگين افت به ازاي هر درخ
در  ،در مجموع. دست آمد هاي قطري به  طبقهبراي هر يك از 

افت، گروه چهار داراي بيشترين مقدار و گروه هاي   طبقهتمام 
هاي قطع  دو داراي كمترين مقدار افت بودند و بين تمام گروه

داري وجود داشت  افت تفاوت معنيهاي   طبقهدر تمام 
افت كنده به ازاي ميانگين  بيشترين مقدار ).2 و 1 هاي شكل(

ين مقدار آن هر درخت نيز متعلق به گروه چهار و كمتر
  ).1شكل ( مربوط به گروه يك بود

  

b b a a

d
c

b

a

0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
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ت 
اف

)
عب

مك
متر

(

 گروه هاي كاري

 افت كل افت كنده

  
هاي با حروف  ستونبين ( هاي مختلف كاري در هر درخت بين گروه )سمت چپ( ندهو افت ك) سمت راست( كل ن افتمقايسه ميانگي -1شكل 

  ).داري وجود ندارد تفاوت معني مشابه انگليسي

  
 هاي كاري مورد مطالعه تفكيك گروه به طبقهميانگين مقادير افت در هر  -2 شكل

  

محاسبات مربوط به حجم كل و حجم هر يك از 
و مقادير افت در هر  محصوالت صنعتي، كاتين و هيزم انجام

يج نهايي نشان داد نتا. مربوطه محاسبه شدهاي   طبقهيك از 
درصد  25/10درصد حجم افت كل و  13/5كه گروه دو با 

 69/10با  چهارافت صنعتي داراي كمترين افت و گروه 
درصد افت صنعتي داراي بيشترين  38/21درصد افت كل و 

 5 ها در جدول ر گروهيمحاسبات مربوط به سا. بودندافت 
 . آمده است

c

c

c

c

d
d

d

d

b

b

b

b

a

a

a

a

0
0.05

0.1
0.15

0.2
0.25

0.3
0.35

افت كنده  ترك جداشدگي ورقه اي  شكستگي و خرد شدن 

ت 
ن اف

انگي
مي

)
عب

 مك
متر

  (
 به 

خت
 در

 هر
در فت
قه ا

 طب
ك

فكي
ت

نوع افت 

گروه يك گروه دو گروه سه گروه چهار



 547  4شماره  25فصلنامه تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

  هاي كاري مختلف در منطقه مورد مطالعه گروهصد افت بين محاسبه در - 5 جدول
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 گروه

70/13 85/6  23/15 35/2 23/1 78/9 867/1 19/81 46/57 65/143 3/278 1 

25/10 13/5 30/12 27/3 98/0 98/5 061/2 99/108 66/72 65/181 3/363 2 

69/19 85/9 75/13 94/1 06/1 92/8 832/1 90/41 93/27 83/69 67/139 3 

38/21 69/10 95/16 38/2 71/2 29/10 571/1 58/47 72/31 3/79 6/158 4 
  

  
از قطع ارزيابي و قيمت  پيشآالت  ارزش كيفي چوب

محاسبه و كاهش  طبقهتفكيك  از افت به پسو  پيشچوب 
ارزش ريالي به ازاي هر درخت مقطوعه و در مجموع 

كاهش ارزش ريالي ناشي از افت را  6جدول . محاسبه شد
به ازاي هر درخت نشان هاي كاري و  تفكيك گروه به
  .دهد مي

  
  وسيله گروه قطع همكعب چوب توليد شده ب كاهش ارزش ريالي ناشي از افت چوب به ازاي هر متر - 6 جدول

حجم كل قطع   گروه
 )متر مكعب(

حجم صنعتي
 )متر مكعب(

كاهش ارزش ريالي به ازاي هر 
  مكعب چوبمتر

مكعب  كاهش ارزش ريالي به ازاي هر متر
  چوب صنعتي

1  25/222 12/111 349386  698771  
2  038/240 01/120 298488  596975  
3  67/139 83/69 632015  1264030  
4  6/158 30/79 739069  1478138  

  
  بحث

عمليات قطع درختان در منطقه مورد مطالعه اجراي 
ض حاشيه برش در گروه يك و عر جز مطالعه نشان داد كه به

در  كدام از اجزاي قطع درختهيچ ،زني در گروه دو عمق بن
هاي مختلف در راستاي اصول قطع مورد اشاره در  گروه

و همكاران  Nikooy. ندنابع مهندسي جنگل در ايران نبودم
)2013(،Ershadifar  همكاران  و)و )2011 Cedergren  و

ن ثير آأبه نقش تغيير ابعاد اجزاي قطع و ت) 2002(همكاران 
تواند در تغيير  خطاي قطع مي .اند بر خطاي قطع اشاره داشته

نظر مسير مورد  جز خت در مسيري بهجهت افت و افتادن در
رگذار يثأو بروز صدمه و آسيب و در نتيجه افت چوب ت

 )2013(و همكاران  Nikooyموضوعي كه در مطالعه  .باشد
سه و  يها برش در گروه يهكاهش حاش .هم به آن اشاره شد

چهار باعث شد تا درختان مقطوعه پس از قطع در فاصله 
و  يك يها با درختان گروه يسهاز محل كنده در مقا يدورتر
درختان  يشكستگ مقداربر  تواند ياتفاق م ينو هم يافتنددو ب
فاصله درختان مقطوعه  يانگينكه م يطور به ،باشد يرگذارثأت

، 95/1، 96/1 يبترت چهارگانه به يها گروه ردر كنده د
   .متر بود 22/3و  56/3

سنتي و عدم يادگيري قطع در  هاي آموزش روش
 موزشي، نظارت ناكافي و انتقال تجربه قطع ازهاي آ كالس

در  ثرمؤ هايعاملترين  طريق روابط استاد شاگردي از مهم
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ابعاد متداول در علوم  عدم رسيدن به اجزاي قطع متناسب با
اد مورد نظر ابع بادر دو مورد  مطابقتهرچند  .بودمهندسي 

چنين هاي قطع يك و دو و هم استاندارد توسط گروه
را  اين دو گروهدن ميانگين ابعاد اجزاي قطع تر بو نزديك

موزشي دانست كه اين هاي آ معدود كالس مرتبط باتوان  مي
هاي  كه كالس كردبايد اذعان  ،اند در آن شركت داشتهافراد 
 ، مراتع و آبخيزداري كشورهاگله توسط سازمان جنشدبرگزار

 خوردار نيست و اغلبرب زياديعموم از درجه علمي طور  به
اندك مطالعات  .شود توسط كارشناسان تجربي برگزار مي

دهد كه كارگران قطع  نشان مي نيزشده در اين بخش  انجام
شده موفق نيستند  ديده هم در انجام قطع هدايت آموزش

)Ershadifar et al., 2011; Nikooy et al., 2013( . شايد
موزش ديده اي كاري ثابت و آه ستفاده از گروهبتوان گفت ا

چنين اتخاذ سياست و نظارت كافي بر عمليات قطع و هم
جراي استاندارد قطع نگيزه براي اتنبيه و تشويق در افزايش ا

 ثر باشدؤم تواند مي و در راستاي آن كاهش افت درخت
)Hendrison, 1990; Vanderberg, 2002  .(  

و گروه يك كمترين ار بيشترين گروه چهبر اساس نتايج، 
. )1 شكل( خود اختصاص دادند را به مقدار افت كنده

هاي يك و دو كمتر از  در گروه نيزميانگين ارتفاع كنده 
 ،با افزايش ارتفاع كنده. )3 جدول( هاي سه و چهار بود گروه

مطالعات مختلف در . يابد افزايش مي حجم افت ناشي از كنده
طق مختلف جنگلي ارتفاع متفاوتي از كنده درختان را امن

هاي  براي گونهتوان  ن جمله ميكه از آ اند كردهگزارش 
 9/37ارتفاع كنده به هاي استان گيالن  برگ در جنگل پهن

 9/38 و) Tavankar, 2014  &Eynollahi( متر سانتي
 هاي كانادا در جنگل ،)Bonyad et al., 2004( متر سانتي

 & Pseudotsuga menziesii )Hanبراي  متر سانتي 8/19

Renzie, 2005(برگ هاي سوزني براي گونه ، در نيوزلند 
آمريكا  و در) Boston & Dysart, 2000(متر  سانتي 1/21

 Hall, 2006(متر  سانتي 9/21 برگ هاي سوزني گونه براي
& Han(  ارتفاع كنده موضوعي است  ،به هر حال. كرداشاره

مختلفي مانند شيب دامنه، قطر درخت، وجود  هاي عاملكه 
 ابزارزني،  طع، نوع بنيا عدم وجود گورچه، توانايي گروه ق

 Han( ثيرگذارندن تأآ برو نوع گونه ) دستي يا مكانيزه(قطع 

& Renzie, 2005( .  
نشان داد كه هاي مورد مطالعه  مطالعه افت كل در گروه

داري  طور معني بهي، افت كل هاي كاري كارمزد در گروه
كه  زماني). 2شكل (مزد بود هاي كاري روز  بيشتر از گروه

تمايل به انجام دليل  بهكنند،  صورت كارمزد كار مي ران بهكارگ
كاهش  اين امر سبب افزايند كه ، بر سرعت خود ميكار بيشتر

شود  كيفيت كار و افزايش صدمات ناشي از آن مي
)Lotfalian, 2011(.  عامل باعث اين  نيزدر اين مطالعه

از . بوده شدهاي كاري كارمزد  افزايش افت كل در گروه
هاي   شده توسط گروه مكعب چوب قطع متر 55/760مجموع 

دچار انواع  درصد 13/8مختلف كاري در اين مطالعه، 
هاي كاري روزمزد كمتر  كه سهم گروه تلف افت چوب شدمخ

ناشي از ميان افت اين از  .بود هاي كاري كارمزد از گروه
صورت شكستگي  ديدگي به صدمهو كمترين  ،كنده ارتفاع بلند

كمي  نظر ازبيشترين سهم را در اتالف چوب  ،و خردشدگي
و  Etehadi Abari. )6جدول ( داشتند )ريالي(و كيفي 

Majnounian )2011 (در مطالعه خود در جنگل خيرود، 
 Keivan.كردندحجم كل گزارش درصد  2/5افت كل را 

Behjou  افت در عمليات  مقدار )2008(و همكاران
درصد  9/9د گيالن را هاي چفرو برداري در جنگل بهره

نوع گونه، شرايط توپوگرافي، تفاوت در . كردندعنوان 
تواند از داليل اصلي  هاي كاري، شيب و نوع كار مي گروه

مقدار افت  .تفاوت در مقدار افت در مطالعات مختلف باشد
هاي كاري كارمزد بيشتر از  در گروه ها طبقهدر تمام 

هاي پرداخت  از روشاستفاده . هاي كاري روزمزد بود گروه
طور معمول  بهافزايش آن  كارمزد براي تحريك توليد و

تواند  در كنار افزايش توليد، ميزيرا  يست،روش مناسبي ن
ناشي از افزايش ضمن صدمه به سالمت و ايمني كارگران 

الت و تجهيزات كار را هم در معرض آ سرعت كار، ماشين
مطالعات نشان داده است كه در  .دهد صدمه و استهالك قرار 

هاي كارمزد حقوق  ط كار يكسان، كارگراني كه به روششراي
بيشتر در  ند در مقايسه با كارگران روزمزد،كن دريافت مي

 ,Kantola & Harstela( گيرند كار قرار مي معرض حوادث



 549  4شماره  25فصلنامه تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

پرداخت دستمزد براي حجم كار بايد مبتني بر  .)1988
انجام  پيششده از  ات مشخصرعايت ايمني كار و در ساع

يك كارگر به سن كه وقتي است  يك واقعيت مسلم اين. شود
كاهش توانايي فيزيكي دليل  كارايي وي به ،رسد مشخصي مي
هاي كارمزد تالش كارگر براي  در سيستم. رسد به حداقل مي
اكثر توليد در زمان كم است و اين امر ضمن درسيدن به ح
يروي ن. دهد كار را افزايش ميكار، نرخ حوادث كاهش دقت 
نفي در بخش جنگل هاي ص يافته و اتحاديه كار سازمان

عموم در طور  بهكارگران فصلي . شوند ندرت ديده مي به
هاي پيمانكاري كوچك  شركتشرايط مختلف جغرافيايي در 

توان افراد متخصص و كارآزموده و  ندرت مي اند و به پراكنده
هايي يافت و  كار در چنين شركتربه را براي يك داراي تج

اين كارگران در امور محوله تخصص زيادي  طور معمول به
كارگيري آنان در عمليات قطع چنين مشكالتي را  هندارند و ب

در تمام . )Sundström-Frisk, 1984( دنبال دارد به
افت بيشتر شدگي در هاي كاري سهم شكستگي و خرد گروه

نين نتايجي در مطالعات چ .افت بود هاي طبقهاز ساير 
Ghorbani  وJourgholami )2013(  وEtehad Abari و 

Majnounian )2011 (ش افت چوب در افزاي .شود ديده مي
هاي خود  شدگي ناشي از ويژگيشكستگي و خرد طبقه

وگرافيك در درخت، خطاي قطع و شرايط نامساعد توپ
و   Etehadi Abari.باشد منطقه مورد مطالعه مي

Majnounian )2011(، Ghorbani  وJourgholami 
نيز  )2015( Jourgholami و  Khorramizadehو )2013(

هاي خيرود موارد فوق را در  در مطالعه خود در جنگل
  . اند دخيل دانسته طبقهيش افت در اين افزا

مكعب چوب در  متركاهش ارزش ريالي به ازاي هر 
كاهش در گروه دو اد كه كمترين هاي چهارگانه نشان د گروه

چنين روندي در هر متر . بودن در گروه چهار و بيشترين آ
پژوهش ). 6جدول (شد  نيز ديده ميمكعب چوب صنعتي 

هر اندازه كميت و شدت افت در  نشان داد كه رو پيش
اهش ك ،به همان مقدار ،هاي مختلف كاري بيشتر باشد گروه

 كاهش ارزش ريالي. خواهد بود ارزش ريالي بيشتر
و  Nikooyآالت ناشي از افت چوب در مطالعات  چوب

 )2011( Majnonianو   Etehadi Abari،)2013(همكاران 
 Keivan Behjouو ) Jourgholami )2013 و Ghorbaniو 

دهد  نتايج نشان مي اين .دشديده  نيز) 2008(و همكاران  
هاي ثابت كه زمينه نظارت بيشتر و  كه با استخدام اپراتور

هاي آموزشي در  هاي قطع به گذراندن دوره گروهاجبار 
هاي صحيح قطع درختان و استفاده از فنون و  ارتباط با روش

توان حجم  كند، مي شده را فراهم مي تجهيزات قطع هدايت
رفته ناشي از آن را كاهش  افت چوب و منابع مالي از دست

وسيله گامي در جهت رسيدن به اهداف مديريت  داد تا بدين
شكل دستمزد براي كارگراني كه استخدام  .ار برداشتپايد

صورت ثابت و روزانه خواهد بود و در اين  به ،دائم باشند
طور مثال  هاي مديريتي مختلف به توان از اهرم موارد مي
هاي اضافي براي اضافه كار افزون بر ساعات موظف  دستمزد

كنند،  كارمزد كار مي صورت كه كارگران به زماني. شدمند  بهره
اي  نظر سرعت كار و عدم فرار كارگران دغدغه كارفرما از

ندارد، اما در اين مورد الزم است كارفرمايان به چند نكته 
كه معيار محاسبه دستمزد،  كه از آنجايي اول اين: توجه كنند

است، بنابراين بايد توجه شود آمار  شدهحجم كار انجام 
كه كارگران  دوم اين. ه بدون خدشه باشدشده در اين زمين ارائه

به اين دليل كه تمايل به انجام كار بيشتري دارند، بر سرعت 
افزايند كه موجب كاهش كيفيت كار و افزايش  خود مي

كه چون كارگر  شود و سوم اين صدمات ناشي از آن مي
الزم است تنها در كارهاي  ،ديده نيست كارمزدي آموزش

از كارگراني با اين شيوه پرداخت  خطر خيلي معمولي و كم
نتايج  هبا استناد ب .)Lotfalian, 2011( دستمزد استفاده شود

 يكار يها استفاده از گروه شود با پيشنهاد ميمطالعه اين 
 به يشتر و اجبار كارگراننظارت ب ساز كه زمينهروزمزد 

 يكمك يزاتو استفاده از تجه يآموزش يگذراندن دوره ها
از آن  يافت چوب و افت ارزش ناش است، شده يتقطع هدا

مانند وضعيت  هايي عامل ،همچنين. دارا كاهش د
ها  دواني، ضريب شكل و حضور گورچه و اثرات آن شاخه

مورد بررسي و در آينده بر اجراي صحيح قطع و افت چوب 
 .مطالعه قرار گيرد
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Abstract 
The objectives of study were to compare different types of wood loss including 
breakage, split, slab, and high stump and also to investigate cut components such as, 
height and depth of undercut and back cut, notch, and width of hinge wood between the 
two groups of workers. Parcels no. 138 and 139 in Asalem Nav series 1 were chosen as 
the study area. 150 felled trees by workers paid by piece and day work method were 
selected randomly. The mean stump loss between the two groups was compared by 
Independent- Sample T- test and the comparison between the size of each components 
of felling and the standard felling was made by Paired Sample T-test. There was a 
significant difference between felling values in different groups compared with standard 
values except the depth of back cut in the second group (33.41 cm) and the width of 
hinge wood in the first group (6.78 cm). The average high stump loss for the four 
groups was 0.035, 0.0355, 0.0498, and 0.0438 m3, respectively. The average loss per 
felled tree among the four groups was 0.2915, 0.2286, 0.3775 and 0.4637 m3, 
respectively. There was a significant difference between mean value losses of wood in 
the four groups; the day work paid group had fewer losses compared the piece work 
paid group. The largest volume of loss in all groups belonged to breakage damage. 
Regarding the price of different products fabricated from the wood cut, results showed 
that the greatest decrease in price belonged to the groups paid by piece work contract.  
 
Keywords: Asalem, breakage, felling labor, payment contract method, tree stump, 
wood loose. 


