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 دهیچک
 اين در برداشت پراکندگي و هيرکاني هایجنگل مديريت برای طبيعت به نزديک شناسي  جنگل شيوه اعمال به توجه با امروزه

گونه مقاومت بلندمدت مقايسه و بررسي ،پژوهش اين از هدف. استکرده  پيدازيادی  اهميت ماندهباقي توده به صدمات کاهش شيوه،
 زخم محل در تغييرات چگونگي و متفاوت هایمحل و شدت ،اندازه با شده ايجادی هازخم مقابل در درختان مختلف قطرهای و ها
 فاصله در ماندهيباق درختان به صدمه گيری اندازهبا  خيرود جنگل خانهنم و پاتم بخش در پژوهش اين. بود( زخم شدن بسته و التيام)

 .شد انجام دهيد صدمه درختان از صددرصد آماربرداری و يزمين شيپيما صورت بهي چوبکش رهایيمس مرکز محور طرفدو  از متر پنج
. بودي کيمکان صدمه مقابل در گونه نيتر مقاوم راش و شتدا وجود داری معني اختالف التيام مقدار و گونه نوع بين که داد نشان نتايج

 محل ارتفاع افزايش با. فتيايم کاهشی داريمعن طوربه التيام نسبت ،(زخم هياول مساحت) زخم اندازه شيافزا با و قطر افزايش با
 سنهمچنين، . فتيامي کاهش داریمعني طوربه التيام درصد زخم، شدت افزايش با و شتندا داریمعني تغيير زخم التيام درصد زخم،
 ماندهباقي درختان به صدمات مقدار بری داريمعن ريثتأ چوبکشي مسير در درختان موقعيت و زخم اميالت نسبت بری دار يمعن اثر زخم

 ترينارزش با درخت از قسمت اين و دنشومي ايجاد درخت متری کي تا ارتفاع در هازخم بيشتر که نکته اين به توجه با. شتدا
 .است ضروری زميني کشي چوب عمليات هنگام ماندهباقي توده به صدمات آثار کاهش برای تالش بنابراين  ،است چوب قسمت
 

 .خانه ، نمچوبکشي مسير زخم، سنجنگل، پاتم، ی برداربهره زخم، اندازه :کلیدیی هاواژه

 
 مقدمه
 است جنگل مديريت در ضروری فعاليت يک برداری بهره

 به چوب تحويل تا درخت قطع از ها تيفعال تمام شامل و
 سود شود، اجرا و ريزی برنامه درستي به اگر که است کارخانه

 و طراحي مقابل، در. ساخت خواهد محقق را شده ينبي شيپ
 های آسيب به منجر و بوده پرهزينه ها برنامه ضعيف اجرای

 منابع از محدود استفاده چوب، زياد افت زيستي،  محيط
 Majnounian) شود مي جنگل کارگران به صدمه و موجود

et al., 2009; Jourgholami, 2012.)که داد نشان قاتيتحق 
 برگ سوزني هایتوده در دهيد صدمه درختان در زخم اندازه

 مترسانتي 8/5362 تا 65/2 محدوده در شمالي، آمريکای
 مطالعه در متغير بود. (Bettinger & Kellogg, 1993) مربع

mailto:mjgholami@ut.ac.ir


  ... دهید صدمه درختان در زخم امیالت بلندمدت ارزیابی 555

Sidle  وLaurent (6386،) از شتريب هازخم از درصد پنج 
     هایتوده در مطالعات در و مربع مترسانتي 2/52

 Bettinger & Kellogg, 1993; Smith et) برگيسوزن

al., 1994; Kovbasa, 1996; Han, 1998; Froese & 

Han, 2006 )622 از ترکوچک هازخم عمده بخش   
 فاکتورهای هازخم عمق و محل اندازه،. بودند مربع مترسانتي

 هستند بلندمدت در درختان چوب تيفيک کننده تعيين مهم
(Aho et al., 1983 .)Aho دادند نشان( 6385) همکاران و 

 مترسانتي 322 از تربزرگ هایزخم از درصد 82 تا 62 که
 . نده بودشد پوسيده مربع

 صدمه از پس هاحلقه شعاعي رويش شامل زخم التيام
 طول در حالت اين .نشيندمي زخم روی بر سال هر که است
 افزايش با زخم التيام سرعت و افتدمي اتفاق رويش فصل

 ,Neely) شودمي شتريب زخم محل در شعاعي رويش ساالنه

1970; Neely, 1979 .)شده بسته هایزخم با درختان وجود 
 ,Vasiliauskas) نيست غيرمعمول جنگلي هایتوده در

1994; Vasiliauskas & Stenlid, 1998 .)مثال، عنوان به 
 به شکلیارهيدا صدمه با( Picea abies) آپيسه درختان در

 به است ممکن شده بسته صدمات با درختان نسبت پوست،
بر (. Staines & Welch, 1984) باشد درصد 82-34 اندازه

 احتمال و ابتدايي زخم مساحت بيناساس نتايج پژوهشي، 
 ،Picea sitchensis کاری نهال توده در کامل شدن بسته

 اندازه با ساقه هایزخم تمام شت.دا وجود داریمعني ارتباط
 طور به سال 62 از پس مربع مترسانتي 62 از کمتر ابتدايي

 از تر بزرگ ابتدايي اندازه با زخمي هيچ اما شدند، بسته کامل
 نشد بسته زماني دوره همان در مربع مترسانتي 682

(Welch et al., 1997 .)اروپايي ) راش درFagus 

sylvatica)، ی پهنا کهي قارچي آلودگ بدونی هازخم
 تر بزرگ و متر يسانت 2-8 متر، يسانت 2 از کمتر هاآنيي ابتدا

 22 و درصد 22 کامل، طور به بيترت به ،بود متريسانت 8 از
(. Hosius, 1967) افتندي اميالت سال پنجي ط در درصد

 بلوط، و آپيسه مانند درختي هایگونه از بعضي در عالوه، هب
 دري دگيپوس عاملی ها قارچ به آلودگي از تنها نه زخم التيام
ی ها قارچ هتوسع توقف به قادر بلکه کند،مي جلوگيری آينده

 ،مقابل در. شود مي شده آلوده هایزخم دري دگيپوس عامل
 بسته ،(Fraxinus excelsior) ون ديده صدمه هایساقه در

 شتندا پوسيدگي توسعه بر توجهي قابل اثر هيچ زخم، شدن
(Vasiliauskas & Stenlid, 1998 .)زخم التيام سرعت 

، آپيسه های گونه در شعاعي رويش با توجهي قابل طور به
 درخت توان که و داللت بر اين دارد است مرتبط ون و بلوط
 تر بزرگ هایزخم. است زخم التيام در پراهميت بسيار عامل

 P. sitchensis و P. abies هایگونه در شتريب سن با و
 ;Staines & Welch, 1984) شوندمي بسته کندی به

Vasiliauskas, 1994; Welch et al., 1997.) 
بهره از ناشي هایخسارت ارزيابي زمينه در ،ايران در
 است شده انجام مطالعاتي چوب خروج و برداری

(Hosseini, 1994; Rashidi, 1995; Naghdi, 2004; 

Nikooy, 2007; Lotfalian et al., 2009; Lotfalian et 

al., 2010; Jourgholami et al., 2012; Tavankar & 

Bonyad, 2014 .)Tavankar  و Bonyad (5264 )تيوضع 
 در جنگل در ماندهيباق درختان هتن در شدهجاديای هازخم

ی سر در سال 65 گذشت از پس راي کشچوب و قطع اثر
 که داد نشانها  آن جينتا کردند.ي بررس النيگ اسالم ناو يک

 درصد 68 بسته، درصد 6/62 ،شدهيبررسی هازخم کل از
 و بودندي دگيپوس با باز درصد 2/62 و يدگيپوس بدون باز

 . بودند شده منجر درختی نابود به درصد 5/4 فقط
 با که کنديم آزمون را هيفرض نيا رو پژوهش پيش

 بسته اي التيام و زخم پوسيدگي پيشروی بين زمان گذشت
 نظر از مختلف های گونه باقيمانده درختان تنه در زخم شدن

 پژوهش نيا اهداف. دارد وجود دار معني تفاوت آماری
 عمليات اثر در باقيمانده توده به صدمه ارزيابي از عبارتند
 قطرهای و هاگونه مقاومت مقايسه و بررسي و چوب خروج
 ،اندازه با شده ايجاد هایزخم مقابل در درختان مختلف
 .برداریبهره عمليات طي در متفاوت هایمحل و شدت
 
 هاروش و مواد

 مطالعه مورد منطقه
 نوشهر روديخي پژوهش -يآموزش جنگل در پژوهش نيا



 555  5شماره  25فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران جلد 

 ،565 ،523 ،528 ،668 ،662 ،664 ،628ی هاپارسل در و
 انجام خانهنم و پاتم های بخش در 552 و 552 ،563 ،564
ی سراست.  شده ميتقسی سر هفت به روديخ جنگل. شد
 جنگل ازی سر نياول هکتار، 322 حدود وسعت به پاتم

 مجاورت در و جنگل قست نيترنييپا در که شده محسوب
 دوم بخش خانهنم بخش. است شده واقع نجاردهی روستا
 و دارد وسعت هکتار 6252 حدود که است خيرود جنگل

 .است هکتار 238 آن برداریبهره قابل قسمت مساحت
 در مطالعه مورد یها پارسل در يچوبکش یرهايمس
 بيش حداکثر و حداقل یدارا بيترت به باال، به رو یها بيش
 و حداقل یدارا ن،ييپا به رو یها بيش در و درصد 52 و 2

و طول  عرضميانگين . هستند درصد 56 و 5 بيش حداکثر
 پيت. است متر 522 و 6/5 ترتيب به يچوبکش یرهايمس

 -راش ممرز، -بلوط شامل مطالعه مورد منطقه در ياهيگ
 مورد منطقه در توده يبيتقر سن و راش -ممرز و ممرز

 .(Jourgholami, 2012) است سال 622 مطالعه
 پژوهش روش

 متر پنج فاصله در ماندهيباق درختان به صدمه گيری اندازه
 شيپيما صورت به ،يچوبکش رهایيمس مرکز محور طرفين از

 انجام دهيد صدمه درختان از صددرصد آماربرداری و يزمين
 درختان اکثر، های پيشين پژوهش جينتا زيرا براساس ،شد

 توده  در يتصادف طور به يچوبکش عمليات اثر در دهيد آسيب
 ;Hosseini, 1994; Lotfalian et al., 2010) نبوده پراکنده

Tavankar & Bonyad, 2014 )مسيرهای به کينزد و 
 ;Bettinger & Kellogg, 1993) دارند قرار يچوبکش

Froese & Han, 2006). بيش و متر 4 متوسط عرض 
 .بود درصد 3 و درصد 52 بيترت بهي عرض بيش وي طول
 مسيرهای اطراف در درختان خسارت شدت تعيين منظور به

 به يچوبکش عمليات در دهيد صدمه درختان ،يچوبکش
 62صفر تا  نهيس برابر قطر) کی يکدها بای قطر های طبقه
 قطر) سه ،(متريسانت 62-52 نهيس برابر قطر) دو ،(متر يسانت
 پنج و( 42-22 نهيس برابر قطر) چهار ،(52-42 نهيس برابر

 شدند ميتقس( متريسانت 22 از شتريب نهيس برابر قطر)
(Hosseini, 1994; Naghdi, 2004; Nikooy, 2007; 

Lotfalian et al., 2009; Tavankar & Bonyad, 2014 .)
 درنظری فاکتورها سرپا توده به صدمه مقداری رياندازگی برا

 بلوط، افرا، ممرز، راش،) گونه نوع( الف شامل شده گرفته
 امتداد) کی يکدها با زخم محل( ب ؛ی(خرمند و توسکا

 وی( متر 6-5 ارتفاع) سه ،ی(متر کي ارتفاع تا) دو ،(شهير
 کی يکدها با زخم شدت( ج ؛(متر 5 از ترشيب ارتفاع) چهار

و  (وميکامب به بيآس ق؛يعم) دو ،(پوست به بيآس ؛يسطح)
 کی يکدها با زخم مساحت( د ؛(چوب آوند به بيآس) سه

  222-6222 نيب) دو ،(مربع متريسانت 222 از کمتر)
 و( مربع متريسانت 6222 از شتريب) سه و( مربع متريسانت

 تشخيص ياصل معيار و مالک. بودي چوبکش ريمس از فاصله
 نظر و مستندات اساس بر ،آن انتخاب و مسيرها سن

 يعين شواهد نيهمچن و هاطرح کتابچه و مجری کارشناسان
 يچوبکش مسيرهای گذاری عالمت جمله از منطقه در موجود

 68 تا 6 از مطالعه مورد منطقه در ها زخم سن. بود دپو و
 .بود سال

 کرده دوباره شيرو به شروع درخت پوست که يقسمت از
 مساحت. شد گرفته درنظر زخم اوليه مساحت عنوانبه ،بود

 کاغذهای روی بر زخم کامل برگردان از استفاده با زخم کامل
 ابتدا مترها،يليم شمارش با ،سپس. شد تعيين متریيميل

 اميالت بدون قسمت مساحت بعد مرحله در و کل مساحت
 اميالت مساحت ،از کل اميالت بدون قسمت کسر با و محاسبه

 به توجه با و يبيتقر تصور به تردد شدت. آمد دست هب زخم
 محاسبه يجنگل هایجاده و دپو به يکينزد و دوری معيار
 و ديشد تردد عنوانبه دپو مجاور مناطق که طوری به شد،

 عنوانبه بينابين مناطق و کم تردد عنوانبه مسير های سرشاخه
 (. Jourgholami et al., 2012) شدند يابيارز متوسط تردد

 ها یه و تحلیل دادهزتج
 آزمون با ابتدا ها،داده تحليل و هيتجز منظور به

 در. شدي بررس هاداده بودن نرمال سميرنوف -کولموگروف
 واريانس تجزيه آزمون از رها،يمتغ بودن نرمال صورت

. شد استفاده رهايمتغ نيب مناسب رابطه برازشی برا طرفه کي
 دو نيبي همبستگي بررسبرای  رمنياسپي همبستگ بيضر
 اميالت و گونه بين ارتباط يبررس منظور به. شد استفاده ريمتغ
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 از زخم اميالت و زخم سن و زخم اميالت و زخم محل زخم،
 نيا در. شد استفاده سيوال -کروسکال ناپارامتری آزمون

 زخم، مساحت قطر، گونه، شامل مستقلی رهايمتغ ،پژوهش
 زخم اميالت وابسته ريمتغ و زخم شکل و زخم سن زخم، محل
  SPSSآماری افزار نرم از استفاده با هاداده آماری هيتجز. بود

 .شد انجام Excel افزارنرم با نمودارها رسم و
 

 جینتا
 امیالت درصد با گونه نیب رتباطا

 و اميالت مساحت زخم، مساحتی ها آماره 6 جدول
. دهد يم نشان را شدهي بررسی ها گونه در زخم اميالت درصد

 افرا، ممرز، راش،ی ها گونه در زخم اميالت درصد نيانگيم

 ،4/42 ،25/45 ،2/22 بيترت بهی خرمند و توسکا بلوط،
ی دارا افرا ،گريد عبارت به. بود درصد 4/53 ،5/42 ،2/52

 بودن نرمالبررسي . بود زخم اميالت درصد مقدار نيکمتر
. نبود نرمال گونه نوعی هاداده عيتوز که داد نشان هاداده

 درصد و پژوهش نيا در شدهي بررس گونه شش نيب ارتباط
 سيوال -کروسکالی ناپارامتر آزمون از استفاده با زخم اميالت

 اختالف مختلف،ی ها گونه در اميالت درصد نيبکه  داد نشان
 (.p = 26/2؛  = 322/64χ2؛ df = 2) شتدا وجود دار يمعن
 اميالت درصد و گونه ريمتغ دو نيب رمنياسپي همبستگ بيضر

 درصد 32اطمينان  سطح در که دست آمد به 22/2  نيز زخم
 .(p = 5/2) بودن داريمعن

 
 مورد مطالعهی ها گونه در زخم امیتلا درصد و امیالت مساحت زخم، مساحتی ها آماره -1 جدول

  یخرمند   توسکا   بلوط   افرا   ممرز   راش  گونه

 مشخصه
 مساحت

 زخم

 مساحت

 اميالت

 درصد

 اميالت

 مساحت

 زخم

 مساحت

 اميالت

 درصد

 اميالت

 مساحت

 زخم

 مساحت
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 درصد

 اميالت
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 اميالت

 درصد

 اميالت
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 مساحت

 اميالت

 درصد
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 درصد
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 نیانگیم
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 امیالت درصد و اندازه زخم با قطر نیب رتباطا

 طور به اميالت نسبت قطر، شيافزا با که داد نشان جينتا
افزايش قطر  .الف( -6)شکل  فتيايم کاهشی داريمعن

های با مساحت  و زخم شده بودباعث افزايش مساحت زخم 

 اندازه شيافزا باهمچنين،  ند.شتدرصد التيام کمتری دا زياد
 طوربهی آمار نظر از اميالت نسبت ،(زخم هياول مساحت) زخم

 .ب( -6فت )شکل يايم کاهشی داريمعن

 
 

 (ب) امیالت نسبت با زخم هیاول مساحت نقاط ابر پراکنش و( الف) امیالت درصد بای قطر طبقات نقاط ابر -1 کلش
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 امیالت درصد محل زخم و شدت زخم با نیب رتباطا

 سيوال -کروسکالی ناپارامتر آزمون بر اساس نتايج
 زخم، مختلفی ها محل در اميالت درصد نيب که مشخص شد

؛  = 83/2χ2؛ df = 5) شتندا وجود دار يمعن اختالف
662/2 = p .)و زخم محل ريمتغ دو نيبي همبستگ بيضر 

اطمينان  سطح در که محاسبه شد 26/2 نيز زخم اميالت درصد
 درصد نيب همچنين،(. p = 58/2) بودن داريمعن درصد 32

 وجود دار يمعن اختالف زخم، مختلفی ها شدت در اميالت
 بيضر. (p = 225/2؛  = 225/66χ2؛ df = 5) شتدا

 زخم اميالت درصد و زخم شدت ريمتغ دو نيبي همبستگ
 داريمعن درصد 32اطمينان  سطح در که دست آمد به 63/2

ترتيب  به اميالت درصدو کمترين  نيشتريب. (p = 225/2بود )
 قيعمي ليخی هازخم و( 26/2ي )سطحی هازخم در
 (.5 شکل) ( مشاهده شد58/2)

 

 
  زخم متفاوتی هاشدت در زخم امیالت درصد -2 شکل

 

  امیالت درصد و زخم سن نیب ارتباط
 نظر از زخم سن مشخص است، 5طور که در شکل  همان

؛ df = 5شت )دا زخم اميالت نسبت بری داريمعن اثری آمار

225/66χ2 =  225/2؛ = p) .اميالت مساحت زخم، مساحت 
 شده ارائه 5 جدول در زخم سن به توجه با اميالت درصد و

 .است
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 زخم سن به توجه با امیالت درصد و امیالت مساحت زخم، مساحت -2 جدول

 سن

 زخم
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   زخم
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 امیالت درصد و زخم شکل نیب ارتباط

 که داد نشان سيوال -کروسکالی ناپارامتر آزمون نتايج
 اختالف زخم، متفاوتی هاشکل در اميالت درصد نيب

 (.p = 226/2؛  = 35/54χ2؛ df = 5شت )دا وجود دار يمعن
 درصد و زخم شکل ريمتغ دو نيب رمنياسپي همبستگ بيضر

 33اطمينان  سطح در که محاسبه شد 536/2 زخم اميالت
 درصدو کمترين  نيشتريب. (p = 226/2بود ) دار يمعن درصد

و ی ارهيدا شکل بای هازخم درترتيب  به زخم اميالت
 (.4 شکل) مشاهده شدي ليمستط

  

 
 زخم متفاوتی هاشکل در زخم امیالت درصد -5 شکل

 

 بحث
 نوعي بررس از دست آمده به جينتادر اين پژوهش، 

 درختان درصد 82 از ترشيب که داد نشان دهيد صدمه درختان
 درصد. يودند ممرز و راش گونهدو  به مربوط دهيد صدمه

 دو نيا غالب حضور به مربوط گونه دو نيا به صدمه زياد

 نيا تيحساسدليل  هب فقط و بود مطالعه مورد جنگل در گونه
 واردهی هابيآسي بررس. يستني چوبکش اتيعمل به هاگونه

 به صدمه درصد قطر، شيافزا با که داد نشان درختان به
 Hosseini (6334)، Naghdi. فتيايم کاهش درختان

 درختان درصد نيشتريبNikooy (5222 ) و( 5224)
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ذکر  متريسانت 52 از کمتری قطر طبقه در را دهيدصدمه
 درختان فاصله کاهش زين و درختان ابعاد شيافزا با. کردند

 ارتفاعي بررس. يابديم شيافزا صدمات ،يچوبکش ريمس از
 درصد 84 که داد نشان درختان تنهی رو بر زخم محل
 قرار هاشهير امتداد و شهير و تنه اول متر کي در هازخم

 نيترارزش با درخت متر کي تا ارتفاع که ييآنجا از. ندشتدا
 به شده وارد سارتتجاری است، خ نظر از درخت قسمت

 شده چوب تيفيک و ارزش کاهش موجب تنه از قسمت نيا
دست  به جينتا. بود خواهد ريناپذ جبران خسارت نيا گاه که

 دهيد بيآس درختان تنهی هازخم مساحتي بررس از آمده
 222 از کمتري مساحت هازخم درصد 65 که داد نشان
 222-6222 نيبي مساحت درصد 55 ،مربع متريسانت
  6222 از شتريبي مساحت درصد 64 و مربع متريسانت
طور  که به توان گفت مي ،. درنتيجهندشتدا مربع متريسانت
 کوچکي چوبکش اتيعمل اثر در شده جاديای هازخم هعمد
 جينتا که ه بودندشد جاديا بزرگی هازخم ندرتبه و بوده

( 5265) همکاران و Jourgholamiی هاافتهي با قيتحق نيا
ی هاافتهي با پژوهش نيای هاافتهي نيهمچن. دارد مطابقت

Hosseini (6334)، Nikooy (5222 )وLotfalian  و 
 که داشتند اظهار ها آن رايز ،ندارد مطابقت( 5223) همکاران

   622 از کمتر مساحتی دارا هازخم درصد نيشتريب
 بسيار عامل زخم مساحت ن،يبنابرا .بودند مربع متريسانت

 Aho et) است ثيرگذارأت پوسيدگي ايجاد در که است مهمي

al., 1983 .) 
 داد نشانBonyad (5264 ) و  Tavankarپژوهش جينتا

 نهيس برابر قطر و هازخم محل و شدت اندازه، های عامل که
، داشتند داريمعن ريتأث هازخم تيوضع در دهيدصدمه درختان

يسانت 622 از ترکوچکی هازخم درصد 6/32 که طوری به
 از تربزرگی هازخم درصد 22 اما بودند، بسته مربع متر

 به هاآن درصد 3/42 وي دگيپوس به مربع متريسانت 6226
اساس نتايج پژوهش بر . بودند شده منجر درختی نابود
 زخم اميالت ،زخم مساحت شيافزا با که رو مشخص شد پيش

 کم، مساحت بای هازخم در اما ،داشتی ريچشمگ کاهش
 در زخم که يزمان .شد مشاهده زين درصد 32 از بيشتر اميالت

 وسط ازي دگيپوس و اطراف از اميالت شود،يم جاديا تنه
 اميالت سرعت باشد، ترکوچک زخم هرچه و شده شروع

 قطر شيافزا که داد نشان جينتا .استي دگيپوس از شتريب
 مساحت با یها زخم و شده بود زخم مساحت شيافزا باعث
 شيافزا بابه عبارت ديگر،  .ندشتدا یکمتر اميالت درصد زياد
 .فتاي يم کاهش داری يمعن طور به اميالت نسبت قطر،

 به وارده صدمه مقداري بررس از دست آمده به جينتا
 دري زخم درختان گرفتن قرار محل با ارتباط در درختان
 از فاصله شيافزا با که داد نشاني چوبکشی رهايمس اطراف

 ،فتيايم کاهش دهيد بيآس درختان درصد ،يچوبکش ريمس
 5 از کمتر فاصله در دهيد بيآس درختان نيشتريب که یطور
 ،نيهمچن .ندبود گرفته قرار%(  26ي )چوبکش ريمس ازی متر
 کي وی متر 5-4 فاصله درديده  درصد درختان آسيب 55

 قراري چوبکش ريمس ازی متر 4 از شتريب فاصله در درصد
 های نتايج پژوهش با پژوهش نيای هاافته. يداشتند

Hosseini (6334)، Naghdi (5224)، Nikooy 
(5222)،Lotfalian  و( 5223) همکاران وLotfalian  و 

 که گرفتند نتيجهها . آندارد تطابق( 5262) همکاران
 افزايش و ديده آسيب درختان درصد بين قوی همبستگي

 پژوهش نيا جينتا. دارد وجود چوبکشي مسير از فاصله
 اختالف مختلف،ی ها گونه در اميالت درصد نيب که داد نشان

 پژوهشگران ريسا جينتا اب منطبق که شتدا وجود دار يمعن
 ,.Froese & Han, 2006; ; Jourgholami et al) است

2012; Tavankar & Bonyad, 2014 .)دست آمده به جينتا 
که  داد نشان اميالت درصد و گونه نيب ارتباطي بررس از
 افرا، ممرز، راش،ی ها گونه در زخم اميالت درصد نيانگيم

 ،4/42 ،25/45 ،2/22 بيترت بهی خرمند و توسکا بلوط،
 موردی ها گونه نيب در. بود درصد 4/53 ،5/42 ،2/52

 رايز ،بود زخم اميالت درصد نيکمتری دارا افرا ،يبررس
 تيخاص کمتر و شده تردتر باال نيسن در ژهيو به افرا پوست

 .داردی ريپذ اميالت
 نشان زخم اميالت درصد و زخم سن نيب ارتباطي بررس

 اميالت نسبت بری داريمعن اثری آمار نظر از زخم سن که داد
    شيافزا اميالت درصد زخم، سن شيافزا با و شتدا زخم
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Bonyad (5264 ) و  Tavankarپژوهش جينتا. فتيايم
 بری برداربهره صدمات سال، 65 گذشت با که داد نشان

 هازخم سوميک حدود و يافته شيافزا ماندهيباق درختان
 شده منجر درختانی نابود وي دگيپوس به و افتهين ميترم

 گذشت با کهمشخص شد  رو پژوهش پيش در هرچند. بودند
 ماندهيباق درختان تنه زخم شدن بسته اي اميالت زمان،
اما  ،ی داشتدار يمعن تفاوتی آمار نظر از مختلفی ها گونه

 مسيرهای کردن رها و استفاده عدم سال 68 ،رسد نظر مي به
( شدن بسته) کامل التيام برای يمناسب مدت زمان ،شيکچوب

 نياز خصوص اين در بيشتری زمان به احتماالً و نيست زخم
 زخم، شدت زخم، شکل جمله از فاکتورهايي به که است
 کشيچوب ماشين نوع و کشيچوب فصل زخم، اندازه

 . است وابسته
 برآورد برای مناسبي مدل که شودمي پيشنهاددر انتها 

 تنه در شده ايجاد هایزخم ترميم برای الزم زمان مدت
 هایگونه در متفاوت هایمساحت با باقيمانده درختان
 مقدار مورد در پژوهشي نيز و محاسبه شده مختلف

 مکانيکي صدمات به جنگلي مختلف هایگونه حساسيت
 ايجاد هایزخم به هاقارچ هجوم که آنجايي از. انجام شود

 پيشنهاد شود،مي آن پوسيدگي و لکه سبب درخت در شده
  ها،قارچ نوع با رابطه در پاتولوژيک مطالعات شود مي

 انجامنيز  هاقارچ با مبارزه زيستي هایروش نيز و هازخم
 .شود
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Abstract 
Now a day, due to applying the close to nature forestry method to manage the 

Hyrcanian forests and harvest distribution in this method, reducing damage to the 

residual stand  gains  more important. The aim of this study  was to determine and 

compare the resistance of the various diameters of tree species against scars or created 

during logging operation considering to the size, intensity and different locations  as 

well as to study the change in the wound (healing and wound closure) in the species 

over time. The research was carried out in the Patom and Namkhaneh district in the 

Kheyrud Forest. The results showed that there were significant differences among scar 

healing in the tree species. By increasing the diameter of the trees, the healing rate was 

significantly reduced, while by increasing the size of the wound (the primary area of the 

wound), scar healing rate was significantly decreased. Also, by increasing the scar 

height along the bole, the rate of wound healing has been changed significantly. By the 

increasing severity of the wound, healing rate was significantly reduced. The results 

showed that scar age has significant effect on the healing rate, but traffic intensity hasn’t 

significant effect on wound healing rate. Tree position along the skid trail has positive 

effects on the amount of residual damage trees.  Due to the fact that wounds are made in 

one meter height of the trunk, which is the most valuable part of the tree, trying to 

control the damage of trees is essential in the ground skidding operations. 
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