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ارزیابی آثار عملیات چوبکشی به توده باقیمانده در
جنگلهای کمتر دست خورده
(مطالعه موردی :بخش گرازبن جنگل خیرود)

*2

زهرا قربانی ،1مقداد جورغالمی

 1دانشجوي کارشناسیارشد مهندسی جنگل ،گروه جنگلداري و اقتصاد جنگل ،دانشکده منابعطبيعی ،دانشگاه تهران
 2دانشيار گروه جنگلداري و اقتصاد جنگل ،دانشکده منابعطبيعی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت1931/40/22 :؛ تاریخ تصویب)1930/40/41 :

چکیده
صدمه به درختان باقیمانده ،پيامد فعاليتهاي بهرهبرداري و چوبکشی در تودههاي جنگلی و ممکن است شامل خراش و شکستگی ریشه،
زخمی شدن تنه و شکستن شاخهها و تاج باشد .هدف این تحقيق ارزیابی آثار محيطزیستی سيستم چوبکشی زمينی بر روي زادآوري و
تجدید حيات جنگل و توده باقیمانده در جنگلهاي کمتر دست خورده است .این تحقيق در بخش گرازبن جنگل خيرود به منظور بررسی
جهت تعيين ميزان صدمه وارده به زادآوري و توده باقیمانده به صورت برداشت صد در صد خسارتها در محدوده مسيرهاي چوبکشی سه
پارسل انجام شد .نتایج حاصل از صدمه به زادآوريها نشان داد که باالترین درصد خسارت مربوط به گروههاي رویشی شل و خال و
بيشترین نوع صدمه از نوع شکسته و ریشهکن شدن و زخمیشدن میباشد .باالترین درصد درختان صدمه دیده در طبقه قطري  24-04و
 04-04سانتیمتر قرار دارند و بيشترین درصد زخمها سطحی هستند .همچنين %04 ،از زخمها در تمام گونهها داراي اندازهاي کمتر از 044
سانتيمتر مربع بوده و بيش از  % 34زخمها در یک متر اول تنه و بر روي ریشه و امتداد ریشهها قرار دارند .بيشترین تعداد درختان صدمه
دیده در فاصله کمتر از یک متر از مسير چوبکشی قرار دارند .موقعيت درختان نسبت به مسير چوبکشی داراي تاثير قابل توجه بر ارتفاع و
تعداد زخم تنه است .بنابراین ،باید تالش براي کاهش صدمه به توده باقیمانده بر روي درختان مجاور مسير چوبکشی و ارتفاع یک متر
اول تنه که داراي بيشترین احتمال صدمه دیدگی بود است ،متمرکز شود.

کلید واژهها :ارزیابی آثار محيطزیستی ،زادآوري و توده باقیمانده ،صدمه بهرهبرداري ،زخم ،مسير چوبکشی ،بخش گرازبن
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سرآغاز
هدف بهرهبرداري جنگل رسيدن به طرحها و اجراي عملياتی
است که به طور فنی و تکنيکی امکانپذیر ،از لحاظ اقتصادي به
صرفه ،به لحاظ محيطزیستی سالم و کم خطر و از نظر حقوقی
قابل قبول باشد .با توجه به اعمال شيوه جنگلداري نزدیک به
طبيعت براي مدیریت جنگلهاي شمال و با توجه به پراکندگی
برداشت در این شيوه ،کاهش صدمههاي وارد به توده سرپا و
زادآوري اهميت بيشتري پيدا میکند .در ایران ،در زمينه ارزیابی
خسارتهاي حاصل از بهرهبرداري و خروج چوب مطالعاتی انجام
شده است( .حسينی و همکاران )1934 ،در بررسی صدمههاي
بهرهبرداري بر روي زادآوري و درختان سرپا در جنگل دارابکالي
ساري نتيجهگيري کرد که زخمهاي عميق و با مساحت نسبتا
زیاد بر روي تنه درختان باقیمانده بيشتر با فعاليت دستگاههاي
چوبکشی و خروج چوب آالت از عرصه قطع مرتبط بوده و
 % 32/0زخمهاي مشاهده شده در دو متر ابتدایی تنه درختان
حضور دارند .همچنين ،ميزان آسيبپذیري خال گروهها بيش از
بقيه گروههاي زادآوري (نونهال ،نهال و شل گروه) میباشد.
(احمدي )1900 ،صدمههاي بهرهبرداري بر توده جنگل در
جنگلهاي الویج نور را بررسی نمود و نتيجه گرفت که
گروههاي رویشی نونهال و نهال ،شل و خال هر کدام به ترتيب
 % 99/0 ،% 24/0و  % 93خسارت را شامل شدند( .سليماننژاد،
 )1930در تحقيقی در بخش پاتم جنگل خيرود ،به مقایسه بين
صدمههاي وارد شده به زادآوري کل بر اثر چوبکشی صنعتی و
سنتی پرداختند و نتيجه این که صدمههاي چوبکشی صنعتی بر
روي گروههاي رویشی نهال ،شل و خال به ترتيب ،%2/03
 %0/90و  %3/00میباشد .بيشترین درصد صدمه توسط
چوبکشی صنعتی بر روي گروه رویشی خال ایجاد میشود.
(نيکوي )1932 ،صدمههاي وارد به توده باقیمانده در نوارهاي
کشيدن و اطراف مسيرهاي چوبکشی در جنگلهاي شفارود را
بررسی نمود و نتایج بررسیها در نوارهاي کشيدن چوب و اطراف
مسيرهاي چوبکشی نشان داد که صدمههاي وارد به درختان،
نونهالها ،نهالها و خالها ناشی از کشيدن به ترتيب ،24 ،99
 02و  94درصد و ناشی از مسيرهاي چوبکشی 00 ،04 ،23
و 00درصد است( .توانکار و همکاران )1934 ،صدمههاي وارد
آمده بر توده بر اثر قطع تک گزینی و چوبکشی زمينی در
جنگل ناو اسالم گيالن را مورد بررسی قرار دادند و نتایج این
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بررسی نشان داد :بيشتر زخمهاي تنه درختان سطحی و در
اندازههاي کوچکتر از  04سانتیمتر مربع و در ارتفاع کمتر از یک
متري سطح زمين ایجاد شده بودند)Vasiliauskas, 1993( .
نتيجه گرفت که صدمه به توده باقيمانده در عمليات جنگل بيشتر
در طول حمل و نقل چوب ایجاد میشودGrinchenko, ( .
 )1984در یک بررسی نتيجه گرفت که درختان بهوسيله
ماشينها و گردهبينههاي در حال کشيدن صدمه میبينند.
( )Kovbasa, 1996بيان نمود که آسيبها به ابتداي تنه یا
مجاورت آن وارد میشود(Bettinger & Kellogg, 1993) .
دریافتند که بيشترین صدمه به درختان در عرض  0/00متر از
مرکز مسير چوبکشی اتفاق میافتد و شروع صدمههاي روي
تنه درختان در ارتفاع کمتر از  4/31متر از زمين میباشد.
همچنين بيان کردند که اندازه زخمهاي حاصل از عمليات
بهرهبرداري متفاوت است و در سوزنیبرگان آمریکاي شمالی،
رنج مساحت زخم روي درختان آسيب دیده از  4/19تا 2302/00
سانتیمتر مربع میباشد )Yilmaz & Akay, 2008( .بيان
نمودند که صدمه شایع بر اثر بهرهبرداري به تنه درختان زخم
شدن است که ممکن است سبب آسيب به پوست درخت یا
آسيب به الیه کامبيوم باشد.
( )Scott et al., 2002نتيجه گرفتند که عرض جادههاي
چوبکشی میتواند یک عامل مهم در کاهش تعداد درختان
آسيب دیده واقع در امتداد جاده چوبکشی هنگام خروج
چوبآالت باشد و بيش از نيمی از زخمها روي تنه در ارتفاع
کمتر از  1/0متر بودند و تعداد کمی از زخمها در ارتفاع بيشتر از
 9/0متر بودند )Fajvan et al., 2002( .نشان دادند که تعداد
درختان آسيب دیده و شدت آسيب با افزایش ابعاد درخت و
کاهش فاصله درخت از مسير چوبکشی ،افزایش مییابد.
) (Froese & Han, 2006صدمه به توده باقیمانده را در توده
آميخته سوزنی برگ بررسی کردند و نتيجه گرفتند که %90/0
توده باقیمانده آسيب دیدند .همچنين %30 ،زخمها در تمام
گونهها داراي اندازهاي کمتر از  130سانتيمتر مربع بوده و %20
صدمه به دو متر اول تنه درختان وارد شد( .جورغالمی و
مجنونيان )1933 ،نتيجه گرفتند که موقعيت درخت نسبت به
مسير چوبکشی داراي اثر معنیداري بر مقدار و ارتفاع زخمها بر
درختان باقیمانده است .هدف این تحقيق ،مطالعه تأثير سيستم
چوبکشی زمينی بر روي زادآوري و تجدید حيات جنگل و تـوده
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باقیمانده در جنگلهاي کمتر دست خورده است.
مواد و روشها
منطقه مورد تحقیق
این تحقيق ،در پارسلهاي  942و  943بخش گرازبن جنگل
آموزشی و پژوهشی خيرود انجام گرفت .بخش گرازبن به وسعت
 1441/0هکتار ،سومين بخش از جنگل محسوب شده که در 10
کيلومتري دفتر طرح واقع در روستاي نجارده قرار گرفته است.
مساحت پارسلهاي یادشده بهترتيب  13/1 ،22و  00/0هکتار و
موجودي حجمی و تعداد در هکتار در پارسل  940بهترتيب
 040/3سيلو و  203اصله ،در پارسل  942بهترتيب  021/3سيلو
و  013اصله و در پارسل  943بهترتيب  020/0سيلو و  241اصله
است (بینام .)1933 ،شيوۀ بهرهبرداري و جنگلشناسی در این
پارسلها ،تکگزینی است .عمليات آماربرداري از خسارتهاي
وارده به تجدید حيات و توده باقیمانده ،پس از خروج چوبآالت
قطع شده و در عرض  11متري در داخل و محدوده مسيرهاي
چوبکشی سه پارسل ،در تابستان  1934انجام گرفت .در پارسل
 ،940در مجموع  100اصله درخت نشانهگذاري شده ( 3اصله در
هکتار) و حجم نشانهگذاري 200/3 ،مترمکعب ( 23/0مترمکعب
در هکتار) است .در پارسل  942در مجموع  200اصله درخت
نشانهگذاري شده ( 11اصله در هکتار) و حجم نشانهگذاري
 212/0مترمکعب ( 20/3مترمکعب در هکتار) است .در پارسل
 943نيز در مجموع  920اصله درخت نشانهگذاري شده (10
اصله در هکتار) و حجم نشانهگذاري  1932مترمکعب (29/9
مترمکعب در هکتار) است.
روش پژوهش
براي مطالعه خسارت وارده به زادآوري و توده ،در محدوده
مسيرهاي چوبکشی براي هر بخش عواملی اندازهگيري شدند.
براي اندازهگيري خسارت وارده به تجدید حيات ،داخل فرمهایی
که براي برداشت خسارت از قبل تهيه شدند ،زادآوري به سه
گروه رویشی تقسيم شد :نهال و نونهال :از ابتداي رویش بذر تا
ارتفاع  4/0متر؛ شل گروه :به نهالهایی گفته میشود که از 4/0
متر تا دو متر ارتفاع دارند؛ خالگروه :به نهالهایی اطالق میشود
که از دو متر تا هشت متر ارتفاع دارند .در مورد هر گروه رویشی
متغيرهایی در مورد صدمه در فرم مشخص میشود که
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اندازهگيري و بررسی ميزان صدمه هر گروه به تفکيک نوع گونه
شامل راش ،ممرز و سایر گونهها با توجه به این متغيرها صورت
میگيرد که عبارتند از :زخمی شدن :مربوط به نهالهایی که فقط
در طول ساقه یا تاج زخم برداشتند؛ خم شدن تاج :که بر اثر این
فشار خارجی مثل اسکيدر خميده شده و از حالت طبيعی خود
خارج شدند؛ شکسته و ریشهکن :نهالهایی که بر اثر فشار عوامل
خارجی به طورکلی شکسته و ریشهکن شدند .در هر گروه رویشی
نهالهاي سالم هم به تفکيک نوع گونه شامل :راش ،ممرز و
سایر گونهها اندازهگيري شدند.
در این بررسی ،درختان با قطر برابر سينه بيشتر از  3سانتیمتر به
عنوان توده سرپا در نظر گرفته شدند .در این بررسی درختان به
پنج طبقه قطري با کدهاي یک (قطر برابر سينه 3-14
سانتیمتر) ،دو (قطر برابر سينه  14-24سانتیمتر) ،سه (قطر
برابر سينه  24-04سانتیمتر) ،چهار (قطر برابر سينه 04-04
سانتیمتر) و پنج (قطر برابر سينه بيش از  04سانتیمتر) تقسيم
شدند .براي اندازهگيري ميزان صدمه به توده سرپا فاکتورهاي
درنظر گرفته شده شامل :نوع گونه (راش ،ممرز و سایر گونهها)؛
محل زخم؛ با کدهاي یک (امتداد ریشه درخت) ،با کد دو (تا
ارتفاع  1متر) ،با کد سه (تا ارتفاع  1-2متر) و با کد چهار (ارتفاع
بيش از  2متر)؛ شدت زخم؛ با کدهاي یک (سطحی؛ آسيب به
پوست) ،با کد دو (عميق؛ آسيب به کامبيوم) و با کد سه (خيلی
عميق؛ کندگی عميق)؛ مساحت زخم؛ با کدهاي یک (کمتر از
 044سانتیمتر مربع) ،با کد دو (بين  044-1444سانتیمتر مربع)
و با کد سه (بيشتر از  1444سانتیمتر مربع)؛ تعداد زخم؛ با
کدهاي یک (یک زخم) ،با کد دو ( دو تا سه زخم) و با کد سه
(بيشتر از سه زخم) و فاصله از مرکز مسير چوبکشی ،میباشند.
تجزیه و تحلیل دادهها
پس از جمعآوري ،دادهها وارد محيط اکسل شد و سپس مورد
تجزیه و تحليل قرار گرفت .یک سري از تجزیه و تحليلهاي
آماري مورد نياز ،در محيط اکسل انجام شدند و براي بررسی
رابطه همبستگی بين متغييرها ،از رابطه رگرسيونی در نرم افزار
 SPSSاستفاده شد.
یافتهها
 بررسی میزان خسارت به زادآوری در سه پارسلبه طورکلی ،میتوان گفت که از مجموع کل زادآوري در محدوده
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محاسبه شد .بين گروههاي رویشی ،بيشترین درصد زادآوري
صدمه دیده مربوط به گروه رویشی خال با  %30/9است
(جدول .)1

مسيرهاي چوبکشی سه پارسل بيشترین درصد زادآوري
برداشت شده مربوط به گروه رویشی نونهال و نهال با % 00/3
است .درصد صدمههاي وارده به گروههاي زادآوري با توجه به
ميزان حضور آنها و به صورت جداگانه براي هر گروه رویشی

جدول ( :)1درصد خسارت اندازهگیری شده به زادآوری در مسیرهای چوبکشی در سه پارسل
مراحل رویشی

نونهال و نهال

تعداد کل
تعداد خسارت دیده
درصد سالم
درصد خسارت دیده
درصد کل درختان

1012
003
02/9
09/0
00/3

در بررسی نوع خسارت وارده به زادآوري در سه پارسل مشخص
شد که در بخش نونهال و نهال بيشترین درصد آسيب مربوط به
زخمی شدن با  %20/0و کمترین درصد آسيب مربوط به خم
شدن تاج با  %4/1است .در بخش شل ،بيشترین درصد آسيب

زادآوری

خال

شل
1290
1193
0/3
32/2
90/0

291
030
0/0
30/9
10/2

مربوط به شکستن و ریشهکن شدن با  %00/3و کمترین درصد
آسيب مربوط به خم شدن تاج با  %2است و در بخش خال،
بيشترین درصد آسيب مربوط به زخمی شدن با  %00/1و کمترین
درصد آسيب مربوط به خم شدن تاج با  %2/0میباشد (جدول .)2

جدول ( :)2تعداد و درصد نوع خسارت به زادآوری در محدوده مسیر چوبکشی
نونهال و نهال ( 0تا  0/5متر)
آسیب دیده
گروه زادآوری

خم
شدن
تاج

زخمی
شدن

شکسته
و

کل

ریشهکن

خم
شدن
تاج

شل ( 0/5تا  2متر)

خال ( 2تا  8-6متر)

آسیب دیده

آسیب دیده

زخمی

شکسته و

شدن

ریشهکن

کل

خم
شدن
تاج

زخمی
شدن

شکسته
و

کل

ریشهکن

تعداد صدمه دیده

1

032

220

003

29

034

220

1193

93

923

223

030

درصد صدمه دیده

4/1

20/0

90/0

144

2

09/1

00/3

144

2/0

00/1

93/0

144

با بررسی ميزان خسارت وارده به زادآوري ،گونههاي مختلف در
سه پارسل مشخص شد که براي گونه راش بيشترین درصد
صدمه مربوط به خال و براي گونه ممرز و سایر گونهها مربوط به
شل است .کمترین درصد صدمه براي گونه راش ،ممرز و سایر

گونهها مربوط به نهال است (جدول  .)9مقدار آسيب دیدگی صد
درصد طبقه شل در گونه ممرز در درجه اول مربوط به تعداد کم
این گونه در مسير منطقه مورد مطالعه است.

جدول ( :)3تعداد و درصد خسارت به زادآوری گونههای مختلف در محدوده مسیرهای چوبکشی
گونه
تعداد کل
تعداد خسارت دیده
درصد خسارت

راش
نهال
1430
201
03/0

شل
330
033
34/2

ممرز
خال
040
030
32/1

نهال
149
13
10/0

شل
9
9
144

سایر گونهها
خال
2
0
39/9

نهال
010
34
10/0

شل
909
990
33/9

خال
113
149
30/9
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بررسی میزان خسارت به توده سرپا
مجموع تعداد درختان صدمه دیده در محدوده مسيرهاي
چوبکشی سه پارسل  34اصله است .از این تعداد درخت،
 %90/0از آن مربوط به گونه راش %03/3 ،مربوط به گونه ممرز
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و  %12/0مربوط به سایر گونههاست .بيشترین درصد درختان
صدمه دیده در طبقه قطري  24-04سانتیمتر ( )%91/1و
کمترین درصد درختان صدمه دیده در طبقه قطري 3-14
سانتیمتر ( )%2/0قرار دارند (جدول .)0

جدول ( :)4تعداد و درصد درختان صدمه دیده به تفکیک گونه و طبقه قطری در محدوده مسیرهای چوبکشی
گونه و طبقه قطری
تعداد درخت صدمه دیده
درصد صدمه دیده

طبقه قطری (سانتیمتر)

گونه
راش

ممرز

سایر

8-10

10-20

20-40

40-00

>00

91

00

10

0

10

23

22

10

90/0

03/3

12/0

0/2

10/2

91/1

23/3

13/3

نتایج حاصل از بررسی ارتفاع محل زخمهاي موجود بر روي تنه
درختان آسيب دیده در سه پارسل ،نشان میدهد که %01/0
زخمها بر روي ریشه و امتداد ریشهها %00/1 ،از زخمها پایينتر
از یک متر تنه از سطح زمين و  %0/0از زخمها در ارتفاع یک تا
دو متر قرار دارند و در ارتفاع بيشتر از دو متر هيچگونه زخمی بر
روي تنه درختان آسيب دیده مشاهده نشده است (جدول .)0
همچنين ،نتایج حاصل از بررسی شدت زخمها در سه پارسل
نشان میدهد که  %02/2از زخمها سطحی و  %20/0از زخمها
عميق (صدمه به کامبيوم) هستند و زخمهاي خيلی عميق هم
مشاهده نشدهاند (جدول .)0
نتایج حاصل از بررسی مساحت زخمهاي موجود در تنه درختان
در سه پارسل ،نشان میدهد که  %01/1از زخمها داراي مساحتی
کمتر از  044سانتیمتر مربع %29/0 ،از زخمها داراي مساحتی
بين  044-1444سانتیمتر مربع و  %20/2از زخمها داراي
مساحتی بيش از  1444سانتیمتر مربع هستند (جدول  .)2حداقل

زخم مشاهده شده نه سانتیمتر مربع و حداکثر آن 0244
سانتیمتر مربع بود .به طور ميانگين ،مساحت زخم براي هر اصله
درخت آسيب دیده در محدوده مسيرهاي چوبکشی سه پارسل،
 1233/0سانتیمتر مربع است.
همچنين ،نتایج حاصل از بررسی تعداد زخم در سه پارسل ،نشان
داد که  %20/0از درختان داراي یک زخم %20/0 ،از درختان
داراي  2-9زخم و  %3/1از درختان داراي بيش از سه زخم
هستند (جدول  .)2بررسی محل قرارگيري هر درخت صدمه دیده
در اطراف مسير چوبکشی در سه پارسل نشان داد که  %31/0از
درختان در فاصله کمتر از سه متر از مسير چوبکشی %0/0 ،از
درختان در فاصله بين  9-0متر از مسير چوبکشی و  %1/1از
درختان در فاصله بيشتر از چهار متر از مسير چوبکشی قرار
دارند (جدول  .)2این موضوع بيانگر آن است که هرچه فاصله از
مسير چوبکشی بيشتر میشود ،تعداد درختان صدمه دیده
کاهش مییابد.

جدول ( :)5تعداد و درصد درختان صدمه دیده و تعداد و درصد زخم به تفکیک
ارتفاع و شدت زخم در محدوده مسیر چوبکشی سه پارسل
گونه و طبقه قطری
تعداد درخت صدمه دیده
(درصد)
تعداد زخم
(درصد)

ارتفاع زخم
ریشه
09
04/2
02
01/0

تا  1متر
03
00/0
09
00/1

 1-2متر
0
0/0
2
0/0

شدت زخم
بیش از  2متر
4
4
4
4

سطحی
20
22/9
33
02/2

عمیق
90
99/0
90
20/0

خیلی عمیق
4
4
4
4
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جدول ( :)6تعداد و درصد درختان صدمه دیده به تفکیک مساحت و تعداد زخم و
فاصله از مرکز مسیر چوبکشی در سه پارسل
مساحت زخم

گونه و طبقه
قطری
تعداد درخت
درصد
تعداد زخم
درصد

>500
02
00/0
23
01/1

500-1000
23
20/2
92
29/0

تعداد زخم
>1000
23
23/2
90
20/2

1
03
20/0
-

فاصله از مرکز مسیر چوبکشی (متر)
>3
0
3/1
-

2-3
21
20/0
-

>3
30
31/0
-

>4

3-4
0
0/0
-

1
1/1
14

بررسی رابطه بین فاصله از مرکز مسیر چوبکشی و

12
R 2 = 0.6324

8
6
4

تعداد درختان زخمی

تعداد درختان زخمی
به منظور بررسی رابطه بين فاصله از مرکز مسير چوبکشی و
تعداد درختان زخمی ،ابتدا نمودار پراکنش ابرنقاط رابطه بين تعداد
درختان صدمه دیده و فاصله از مرکز مسير چوبکشی در محيط
اکسل رسم و مشخص شد که یک رابطه غير خطی بين آنها
وجود دارد .سپس از دادههاي اندازهگيري شده فاصله از مرکز
مسير چوبکشی و تعداد درختان صدمه دیده ،در نرمافزار SPSS
رگرسيون غيرخطی گرفته شد و مشخص شد که بين قطر
درختان صدمه دیده و تعداد زخمهاي موجود در تنه درختان
صدمه دیده رابطه معنیدار وجود دارد (شکل  .)1مدل ریاضی بين
فاصله از مرکـز مسير چوبکشـی و تعـداد درختان صدمـه دیده
به صورت رابطه زیر میباشد (رابطه .)1
LnY=3/74 - 0/47x

10

2
0
4.5 5 5.5

0 0.5 1

1.5 2 2.5 3 3.5 4
فاصله از مرکز مسیر چوبکشی (متر)

شکل ( :)1نمودار پراکنش ابرنقاط رابطه بین تعداد
درختان صدمه دیده و فاصله از مرکز مسیر چوبکشی

جدول ( )0خالصه جدول تجزیه واریانس مدل رابطه  1را نشان
میدهد .در این جدول ،مقدار  Fبهدست آمده بيانگر این است
که در سطح  a= 4/41و حدود اطمينان  %33معنیدار میباشد و
متغيير وارد شده در مدل به ترتيب تا  %29/2تغييرات را نشان
میدهد.

که در رابطه :1
 =Yتعداد درختان صدمه دیده و  =xفاصله از مرکز مسير
چوبکشی (متر) است.

جدول ( :)0تجزیه واریانس رابطه بین فاصله از مرکز مسیر چوبکشی و تعداد درخت صدمه دیده

رگرسيون

مجموع
مربعات
3/20

1

خطا

0/31

12

مجموع

19/43

19

منبع

درجه آزادی

بررسی رابطه بین قطر درختان دارای زخم و تعداد
زخم در هر درخت
به منظـور بررسـی رابطه بين قطـر درختان صدمه دیده و تعداد

میانگین
مربعات
3/20

F

)R2 (%

r

sig

24/20

29/2

4/03

4/44

4/0

زخمهاي موجود در تنه درختان آنها ،ابتدا نمودار پراکنش
ابرنقاط رابطه بين قطر درختان صدمه دیده و تعداد زخمهاي
موجود در تنه درختان صدمه دیده در محيط اکسل رسم شد و
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مشخص شد که یک رابطه غير خطی بين آنها وجود دارد.
سپس از دادههاي اندازهگيري شده قطر درختان صدمه دیده و
تعداد زخمهاي موجود در تنه آنها در نرمافزار  spssرگرسيون
غيرخطی گرفته شد و مشخص شد که بين قطر درختان صدمه
دیده و تعداد زخمهاي موجود در تنه درختان صدمه دیده رابطه
معنیدار وجود دارد (شکل  .)2مدل ریاضی بين قطر درختان
صدمه دیده و تعداد زخمهاي موجود در تنه آنها به صورت
رابطه زیر میباشد (رابطه .)2
2
Y= x - 0/00 x + 0/33
()2
که در رابطه (:)2
 =Yتعداد زخم در تنه درختان آسيب دیده و  =xقطر درخت
صدمه دیده (سانتیمتر) است.
5

R 2 = 0.3988

3
2
1

تعداد زخم های موجود در تنه

4

0
120

80

100

60

20

40

0

قطر درخت صدمه دیده (سانتیمتر)

شکل ( :)2نمودار پراکنش ابرنقاط رابطه بین تعداد زخم
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جدول ( )3خالصه جدول تجزیه واریانس مدل رابطه ( )2را
نشان میدهد .در این جدول مقدار  Fبهدست آمده بيانگر این
است که در سطح  a= 4/41و حدود اطمينان  %33معنیدار
میباشد و متغيير وارد شده در مدل به ترتيب تا  %93تغييرات را
نشان میدهد.
بحث و نتیجهگیری
این بررسی جهت تعيين ميزان صدمه وارده به زادآوري و توده
باقیمانده به روش برداشت صد در صد خسارتها در سه پارسل
در محدوده مسيرهاي چوبکشی انجام شد .با توجه به این که
در جنگل مورد مطالعه این اولين باري بود که بهرهبرداري
مکانيزه صورت گرفت و از ماشين براي خروج چوب آالت
استفاده شد .نتایج حاصل از صدمه به زادآوريها نشان داد که
باالترین درصد خسارت اندازهگيري شده به زادآوريها مربوط
به گروههاي رویشی شل و خال میباشد و بيشترین نوع صدمه
از نوع شکسته و ریشهکن شدن و زخمیشدن میباشد .نتایج
مربوط به صدمه به زادآوري با یافتههاي (احمدي1900 ،؛
حسينی و همکاران1934 ،؛ سليماننژاد1930 ،؛ نيکوي)1932 ،
همخوانی دارد .پس از بررسی نوع درختان صدمه دیده مشخص
شد که در هر سه پارسل بيش از  % 34درختان صدمه دیده
مربوط به گونه راش و ممرز هستند .درصد باالي صدمه این دو
گونه بر اثر عمليات چوبکشی به علت حساسيت این دو گونه به

در تنه و قطر درختان صدمه دیده
جدول ( :)8تجزیه واریانس مدل ریاضی رابطه بین قطر درخت و تعداد زخم در تنه درخت صدمه دیده

رگرسيون

مجموع
مربعات
24/43

2

خطا

94/23

09

مجموع

04/90

00

منبع

درجه آزادی

میانگین
مربعات
14/0

F

)R2 (%

r

sig

10/22

93

4/29

4/44

4/04

صدمههاي مکانيکی حاصل از چوبکشی نيست ،بلکه در درجه
اول مربوط به حضور غالب این دو گونه در تودههاي جنگلی مورد
مطالعه است .به عبارت دیگر ،در منطقه مورد مطالعه ،راش و
ممرز اکثریت تعداد درختان را تشکيل میدهند .اگرچه ،درختان
قطورتر و مسنتر که پوست ضخيمی دارند در مقابل صدمههاي

مکانيکی حـاصل از چوبکشی مقاومترند که محققـان دیگـري به
این نکته توجه نمودند.
پس از بررسی قطر درختان صدمه دیده ،مشخص شد که
بيشترین درصد درختان صدمه دیده در طبقه قطري 24-04
سانتیمتر قرار دارند .البته تعداد درختان صدمه دیده در طبقه
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قطري  04-04سانتیمتر در رتبه دوم و کمترین تعداد درختان
صدمه دیده ،در طبقه قطري  3-14سانتیمتر قرار دارند .بررسی
آسيبهاي وارده به درختان در مسيرهاي چوبکشی نشان داد
که با افزایش قطر ،درصد درختان صدمه دیده کاهش مییابد و
این کاهش به تبعيت از کاهش تعداد درختان با افزایش قطر در
تودههاي ناهمسال است .البته در بخش گرازبن جنگل خيرود
چون این اولين برداشت صنعتی بود ،در نتيجه تعداد درختان با
قطر باال هم کم نيست .به همين دليل هم تعداد درختان صدمه
دیده در طبقات قطري بيشتر از  04سانتیمتر در رتبه دوم قرار
دارند .محققان دیگر (حسينی و همکاران1934 ،؛ نيکوي)1932 ،
بيشترین درصد درختان صدمه دیده را در طبقه قطري کمتر از
 94سانتیمتر اندازهگيري نمودند .این در حالی است که بر اساس
یافتههاي ) (Fajvan et al., 2002تعداد درختان آسيب دیده و
شدت آسيب با افزایش ابعاد درخت و کاهش فاصله درخت از
مسير چوبکشی ،افزایش مییابد .از منظر دیگر ،اهميت
طبقهبندي فوق از آن جهت حایز اهميت است که در تودههاي
ناهمسال ،درختان جوان و ميانسال نقش تعيينکننده در رویش
جنگل دارند و در سيستم جنگلداري گزینشی ،این درختان
سالهاي زیادي در توده باقی گذارده میشوند تا نقش خود را
انجام دهند .بنابراین عوامل ثانویه سبب گسترش صدمههاي
مکانيکی وارد شده به درختان شده و منتج به کاهش رویش و
ارزش بالقوه درختان جنگلی میشوند.
بررسی ارتفاع محل زخم بر روي تنه درختان نشان میدهد که
بيشتر از  %34زخمها در یک متر اول تنه و بر روي ریشه و
امتداد ریشهها قرار دارند .اهميت طبقهبندي ارتفاع زخم در تنه
درخت از آن جهت است که بيشتر زخمها به یک متر اول تنه
درخت وارد میشوند که با ارزشترین قسمت درخت بوده و سبب
کاهش ارزش چوب درخت در برداشتهاي بعدي میشود.
یافتههاي این تحقيق ،مشابه تحقيقات قبلی انجام گرفته در این
زمينه است که بيان میدارد آسيبها به ابتداي تنه یا مجاورت آن
وارد میشود (جورغالمی و مجنونيان1933 ،؛ توانکار و همکاران،
 .)1934همچنين سایر محققان (احمدي1900 ،؛ حسينی و
همکاران 1934 ،و  )Froese & Han, 2006دریافتهاند که
بيشترین درصد زخمهاي مشاهده شده در دو متر ابتدایی تنه
درختان حضور دارند .هر چند در تحقيق دیگري (نيکوي)1932 ،
بيشترین درصد زخمها را در ارتفاع بيش از دو متر بيان نمود.
نتایج حـاصل از بررسـی شدت زخمهـا در ایـن تحقيـق نشـان
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میدهد که بيشترین درصد زخمها سطحی (آسيب به پوست)
میباشند و زخمهاي خيلی عميق (آسيب به چوب) اصالً مشاهده
نشدند ،(Yilmaz & Akay, 2008) .بيان کردند که صدمه
شایع بر اثر بهرهبرداري به تنه درختان زخم شدن است که ممکن
است سبب آسيب به پوست درخت یا آسيب به الیه کامبيوم
باشد .در تحقيق دیگري ،بيشتر زخمهاي موجود بر روي تنه
درختان بر اثر قطع تک گزینی و چوبکشی زمينی را سطحی در
اندازههاي کوچکتر از  04سانتیمتر مربع که در ارتفاع کمتر از
یک متري سطح زمين ایجاد شده بودند ،ارزیابی کردند (توانکار و
همکاران .)1934 ،نتایج حاصل از بررسی مساحت زخمهاي
موجود در تنه درختان نشان میدهد که در این تحقيق بيشترین
درصد زخمها داراي مساحتی کمتر از  044سانتیمتر مربع بودند.
اگرچه اندازه زخمهاي حاصل از عمليات بهرهبرداري متفاوت
است ،اما محققان مختلف از رنجهاي مختلفی براي مساحت زخم
در تحقيقات خود استفاده میکنند.
اهميت بررسی وسعت زخم از آن جهت است که زخمهاي با
وسعت بزرگتر به طور معمول دیرتر التيام مییابند و یا ممکن
است درخت اصالً نتواند زخم ایجاد شده را ترميم نماید بهعالوه
زخمها راهی براي ورود قارچها و سایر عوامل بيماریزاي دیگر به
درون درخت هستند .در نتيجه ممکن است ،حتی درخت بر اثر
یک زخم با وسعت زیاد به کلی از بين برود .همچنين در این
تحقيق بيشترین ،درصد درختان داراي یک زخم و کمترین درصد
درختان داراي بيش از سه زخم در تنه خود بودند .اکثر درختانی
که داراي بيش از سه زخم بودند ،قطور بودند .هرچه درخت
قطورتر باشد چون سطح بيشتري از تنه آن به چوبآالت در حال
حرکت برخورد میکند در نتيجه تعداد زخمهاي موجود در تنه
افزایش مییابد .در این تحقيق رابطه بين تعداد زخمهاي موجود
در تنه درختان صدمه دیده و قطر درختان صدمه دیده معنی دار
است .نتایج این اندازهگيري با نتایج (نيکوي )1932 ،همخوانی
دارد.
نتایج حاصل از بررسی ميزان صدمه وارده به درختان در ارتباط
با محل قرار گرفتن درختان زخمی در اطراف مسيرهاي
چوبکشی نشان داد که با افزایش فاصله از مسير چوبکشی ،
درصد درختان آسيب دیده کاهش مییابد به طوریکه بيشترین
تعداد درختان صدمه دیده در فاصله کمتر از سه متر از مرکز
مسير چوبکشی قرار دارند .نتایج این بررسی با یافتههاي
) Bettinger & Kellogg, 1993, Fajvan et al., 2002,

ارزیابی آثار عملیات چوبکشی به توده باقیمانده در جنگلهای کمتر دست خورده ...

 (Scotta et al., 2002همخوانی دارد .همچنين (جورغالمی و
مجنونيان )1933 ،بيان کردند که موقعيت درخت نسبت به مسير
چوبکشی داراي اثر معنیداري بر مقدار و ارتفاع زخمها بر
درختان باقیمانده است .نتایج حاصل از تجزیه واریانس نتایج در
این تحقيق نشان داد که بين قطر درختان و تعداد زخم موجود در
تنه و همچنين بين فاصله از مرکز مسير چوبکشی و تعداد
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درختان صدمه دیده یک رابطه معنیدار وجود دارد .بهعالوه
موقعيت درختان نسبت به مسير چوبکشی داراي تاثير قابل
توجه بر ارتفاع و تعداد زخم تنه است .بنابراین ،باید تالش براي
کاهش صدمه به توده باقیمانده بر روي درختان مجاور مسير
چوبکشی و ارتفاع یک متر اول تنه که داراي بيشترین احتمال
صدمه دیدگی بوده است ،متمرکز شود.
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