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ارزیابی اثرات محیطزیستی بهرهبرداری حاصل از قطع درختان
بر روی توده باقیمانده (مطالعه موردی :جنگل خیرود)

3

مقداد جورغالمی٭ ،1وحید ریزوندی ،2باریس مجنونیان
 1استاديار گروه جنگلداري دانشکده منابعطبيعي دانشگاه تهران
 2دانشجوي دکتري جنگلداري دانشکده منابعطبيعي دانشگاه تهران
 3استاد گروه جنگلداري دانشکده منابعطبيعي دانشگاه تهران
(تاريخ دريافت1390/10/25 :؛ تاريخ تصويب)1392/3/27 :

چکیده
هدف عمليات جنگل ،اجراي طرحها و عملياتي است که از نظر فني و تکنيکي امکانپذير ،از لحاظ اقتصادي مناسب رشد و ترقي ،از نظر
محيطزيستي سالم و کمخطر و از نظر حقوقي قابل قبول باشد .با توجه به اعمال شيوه جنگلداري نزديک به طبيعت براي مديريت
جنگلهاي شمال و پراکندگي برداشت در اين شيوه ،کاهش آسيبهاي وارده به توده سرپا و زادآوري ،اهميت بيشتري پيدا ميکند .اين
تحقيق براي ارزيابي زير مؤلفه قطع درخت در پارسل  221از بخش نمخانه جنگل آموزشي و پژوهشي خيرود انجام شد .اهداف اين تحقيق،
عبارت از تعيين ميزان خسارتهاي وارده به توده سرپا و تجديد حيات جنگل ميباشد .بهمنظور بررسي مقدار خسارت به توده سرپا در
حفرههاي قطع ،از روش آماربرداري صددرصد استفاده شد .نتايج حاصل از بررسي پالت دايرهاي شکل در حفرههاي قطع نشان داد 1/2% :از
درختان موجود در پالتها بر اثر عمليات قطع متحمل خسارت شدند 73% .از درختان خسارتديده در پالتهاي قطع را گونه راش25% ،
ممرز و  2%گونههايي مانند افرا ،بلوط ،و توسکا تشکيل داد .ضمن اين که بيشترين خسارت متوجه درختان با قطر برابر سينه کمتر از 40
سانتيمتر است .بررسي حاضر نشان داد که مقدار خسارت به نهالها کمتر از ساير گروههاي زادآوري (شل و خال) است .بررسي زخمهاي
ايجادشده بر روي تنه درختان باقيمانده در حفرههاي قطع نيز نشان داد که اين زخمها بيشتر در ارتفاع کمتر از  2متري تنه درخت حضور
دارند .همچنين زخمهاي مذکور اغلب سطحي هستند ،يعني به کامبيوم خسارتي وارد نشده است .آموزش کارگران بهرهبرداري و اکيپ قطع
و تبديل ،از عوامل تأثيرگذار در جلوگيري و کاهش خسارتهاي ناشي از بهرهبرداري هستند .صدمه به توده باقيمانده بر اثر عمليات قطع در
جنگل آميخته ناهمسال باتوجه به عوامل مختلف مؤثر بر صدمه به توده بررسي شد .قطع درختان در توده جنگلي بهصورت هدايت شده و
استفاده از ابزارهاي کمکي مثل گوه ميتواند در کاهش صدمه به توده باقيمانده مؤثر باشد.

کلید واژهها :ارزيابي آثار محيطزيستي ،قطع درخت ،خسارت به توده سرپا ،جنگل خيرود
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سرآغاز
بهرهبرداري يک فعاليت ضروري در مديريت جنگل است و شامل
تمام فعاليتها از قطع درخت تا تحويل چوب به کارخانه ميباشد
که اگر بهدرستي برنامهريزي و اجرا شود ،سود پيشبيني شده را
محقق خواهد ساخت .در مقابل ،طراحي و اجراي ضعيف برنامهها
پرهزينه خواهد بود و منجر به آسيبهاي محيطزيستي ،همچنين
افت زياد چوب ،استفاده محدود از منابع موجود و صدمه به نيروي
کار ميشود ( .)Sessions et al., 2007در جنگلهاي شمال
ايران ،اساس کار در عمليات قطع و تبديل درخت اره موتوري
است .به علت شرايط و ويژگيهاي جنگلها ،درختان قطور و
پهن برگ ،توپوگرافي و  ...مکانيزاسيون در جنگلهاي شمال
کاربرد چنداني نيافته است (ساريخاني1387 ،؛ جورغالمي،
 .)1388جلوگيري از صدمه به توده سرپا و نهالها در روش
جنگلشناسي معمول در جنگلهاي ايران يعني تکگزيني و
گروهگزيني در مراحل مختلف بهرهبرداري از اهداف اصلي در
جنگلداري بهويژه در شيبهاي تند است (حسيني و همکاران،
1380؛ مجنونيان و همکاران .)1388 ،در ناحيه بهرهبرداري
هر درخت از نظر ايستايي و چگونگي افتادن در ارتباط با درختان
مجاور آن مورد توجه ميباشد .شکستن درختان و معيوب شدن
آنها ممکن است به علت ناتواني در انتخاب مسير صحيح
انداختن آنها باشد .براي تعيين جهت انداختن چند اصل زير بايد
رعايت شود :تمايل درخت مورد توجه قرار گيرد ،اجسام سخت
مثل کنده و سنگ در محل افتادن درخت موجود نباشد ،عدم
آسيب به درختان و نهال هاي مجاور هنگام انداختن ،تسهيل
عمليات چوبکشي و انتقال چوب ،توجه به پوسيدگي درخت و
آسيب در کنده درخت ،آسيب کمتر و افت کمتر چوب تنه هنگام
افتادن ،توجه به جهت شيب و خطوط ميزان ،برجستگي يا پستي
و بلنديهاي زمين اطراف ( Lamson et al., 1985; Dykstra
.)& Heinrich, 1996; Stringer, 2006
براي تعيين ميزان مطابقت و تبعيت عمليات بهرهبرداري با اهداف
تعيين شده ،ارزيابي بهرهبرداري صورت ميگيرد که ضرورتي
اساسي براي مديريت پايدار جنگل ميباشد .هدف از این
پژوهش ،ارزیابی بهرهبرداری فعلی جهت ارائه پیشنهادهای
الزم برای افزایش بهرهوری و کاهش خسارتها در سیستم
فعلی میباشد .خسارتهاي بهرهبرداري( )1بهطور مستقيم شامل
آسيب به درختان و نهالها بر اثر عمليات قطع و کشيدن درختان
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قطع شده است که بهصورت شکستن تاج و سرشاخهها ،ايجاد
زخم روي تنه درخت سرپا و آسيب به ريشه نمايان ميشود
( Hicks, 1998; Vasiliauskas, 2001; Yilmaz & Akay,

 .)2008در يک تحقيق ،ارزيابي ميزان آسيب به توده سرپا در
منطقه آپاالچين با مقايسه سه تيمار بهرهبرداري حد قطري 12
اينچ 16 ،اينچ و پناهي انجام شد ( .)Fajvan et al., 2002هر
توده با استفاده از قطع دستي و اسکيدر چرخ الستيکي
بهرهبرداري ميشد .هر يک از تيمارها  4بار تکرار داشتند .حد
قطري  12اينچ بيشترين درصد آسيب و بزرگترين اندازه زخم را
داشت.
نتايج نشان داد که حدود  90درصد زخمهاي ايجاد شده در هر
درخت ،داراي مساحتي کمتر از  100سانتيمتر مربع هستند که
به طور معمول التيام مييابند ( .)Lilienau, 2003همچنين
نتايج بررسيها نشان داد که  84درصد زخمها در تمام گونهها
داراي اندازهاي کمتر از  194سانتيمتر مربع بود ( & Forese
 .)Han, 2006زخمشدن باعث پوسيدگي تنه بهوسيله عوامل
قارچي شده ،بهصورت بالقوه منتج به از دست رفتن حجم مورد
نظر در آينده خواهد شد ( .)Han & Kellogg, 2000در يک
بررسي ،ميزان تخريب عرصه و آسيب به توده باقيمانده در طول
عمليات بهرهبرداري در جنگلهاي گرمسيري بوليوي انجام شد
( .)Jackson et al., 2002در اين بررسي ،تراکم برداشت 4/35
درخت در هکتار و  12/1مترمکعب در هکتار بود .آسيب به توده
سرپا در حفرههاي قطع بهطور مستقيم در ارتباط با قطر برابر
سينه درختان قطع شده بود .از بررسي صدمههاي بهرهبرداري بر
توده جنگل (احمدي )1375 ،نتيجهگيري شد که حدود 47
درصد درختان سرپا در توده جنگل پس از بهرهبرداري آسيب
ديدند .گروه نهال و نونهال بر اثر عوامل بهرهبرداري 20 ،درصد
آسيب ديدند در حالي که در گروه شل ،اين صدمهها  33درصد و
در گروه خال 39 ،درصد بوده است .در بررسي ديگري به اين
نتيجه رسيدند که خسارتهاي وارد به زادآوري و درختان
باقيمانده در محدوده نوارهاي وينچينگ در روش تمام تنه کمتر
از روش گردهبينه است (نقدي و همکاران .)1386 ،در بررسي
ديگري آسيبهاي وارد به توده باقيمانده در پالتهاي قطع،
نوارهاي کشيدن و اطراف مسيرهاي چوبکشي انجام شد
(نيکوي .)1386 ،نتايج بررسيها در پالتهاي قطع نشان داد که
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آسيبهاي وارد به درختان ،نونهالها ،نهالها و خالها ناشي از
قطع به ترتيب  20/6 ،20/3 ،23/5و  26/5درصد بود.

ديده استفاده ميشود (نقدي و همکاران .)1386 ،با توجه به کم
بودن ميزان تراکم زادآوري در عرصه (قابليت اجرا) ،شيب عرصه
در حفره قطع ،قطر و ارتفاع درختان نشانهگذاري شده ،تعدادي از
درختان نشانهگذاري شدند .در هر حفره ،گستردگي تاج درختان و
مساحت قطعه نمونهها طوري در نظر گرفته شد که کل حفره
قطع را تحت پوشش قرار دهد و بهطور صددرصد مورد بررسي
قرار گيرد .مساحت قطعه نمونهها در حفرههاي مختلف ،متغير و با
توجه به ساختار حفرههاي قطع ،دايرهاي و جامعه آماري ،جامعه
درختان نشانهگذاري شده بود .برآورد خسارت به درختان
باقي مانده و زادآوري در اين قطعات نمونه انجام شد .براي بررسي
توده سرپا و زادآوري در قطعه نمونهها ،درختان با قطر برابر سينه
کمتر از  7/5سانتيمتر را بهعنوان تجديد حيات در نظر گرفته و
براي بررسي آنها از فرم جدول ( )1استفاده شد.
درختان با قطر بيشتر از  7/5سانتيمتر نيز با تعيين نوع گونه،
قطر درخت و بررسي تنه و تاج آن به منظور برآورد تعداد درخت
داراي خسارتها بهرهبرداري در منطقه مورد مطالعه برداشت شد
(جدول  .)2در بررسي خسارتهاي وارده به درختان سرپا در
قطعات نمونه مورد مطالعه ،از تحليل رگرسيوني براي تعيين
ارتباط بين قطر برابر سينه درختان قطع شده و تعداد درختان
آسيب ديده انجام شد .همچنين معيارهاي جدول ( )3در بررسي
ميزان خسارتهاي وارده به درختان سرپا (سنگين ،متوسط و
سبک) در مرحله قطع ،مورد استفاده قرار گرفت ( Krueger,

مواد و روشها
منطقه مورد تحقیق
اين تحقيق در پارسل  221بخشش نشمخانشه جنگشل آموزششي و
پژوهشي خيرود به مساحت  36/8هکتار بوده و موجودي حجمي
و تعداد در هکتار در پارسل  221بشهترتيشب  374سشيلو و 149
اصله و همچنين تيپ فعلي جنگل ،راش بههمراه ممرز و توسشکا
است .ارتفاع از سطح دريا  830تا  1150متر و ميشزان بارنشدگي
منطقششه  1532ميلششيمتششر و ميششانگين بارنششدگي در تيششر و مششرداد
بهترتيب  65/6و  64/3ميليمتر بوده (طرح جنگشلداري بخشش
نمخانه )1374 ،و شيوه بهرهبرداري و جنگلشناسشي در پارسشل
مورد بررسي ،به صشورت تشک گزينشي اسشت .در پارسشل  221در
مجموع  109اصله درخت نشانهگذاري شده ( 3اصله در هکتشار)
و حجم نشانه گذاري بشه مترمکعشب برابشر  651/7اسشت (17/7
مترمکعب در هکتار) .شيب کلي پارسل  49 ،221درصشد اسشت.
عمليات جمعآوري اطالعات مشورد نيشاز در اسشفند  1388انجشام
گرفت .ارهموتورچي داراي تجربه کاري  18ساله بوده است.
روش پژوهش
امروزه براي ارزيابي خسارتهاي وارده به رويشگاه در مناطق
بهرهبرداري شده از روشهاي نمونهبرداري خطي يا ترانسکت،
استفاده از شبکه آماربرداري ،عکسهاي هوايي ،پالنيمتري،
روش پيمايش زميني و اندازهگيري صد در صد در نقاط خسارت

.)2004

جدول ( :)1فرم آماربرداری خسارات وارده به زادآوری (قطر کمتر از  7/5سانتیمتر)
نونهال و نهال (کمتر از  0/5متر)

شل ( 0/5تا  2متر)

سالم

سالم

آسیبدیده

خم شدن

زخمی

شکسته و

تاج

شدن

ریشه کن

تاج

1

2

3

1

سالم

کد

آسیبدیده

خال ( 2تا  8-6متر)
آسیبدیده
خم شدن

زخمی

شکسته و

خم شدن

زخمی

شکسته و

شدن

ریشه کن

شدن

ریشه کن

تاج

2

3

2

3

1

جدول ( :)2فرم آماربرداری خسارتهای قطع درختان (قطر بیش از  7/5سانتیمتر)
مورد بررسی

کد

تعریف کد

مورد بررسی

کد

تعریف کد

نوع گونه

1

راش

شدت زخم

1

سطحي؛ آسيب به پوست
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مورد بررسی

قطر درخت
(سانتيمتر)

محل زخم

مورد بررسی

کد

تعریف کد

2

ممرز

3

ساير گونهها

1

7-10/5

2

10-20

3

20-40

4

40-70

5

<70

3

1

امتداد ريشههاي درخت

1

يکسوم ارتفاع ابتدايي تاج درخت

2

تا  2متر اول تنه

2

بين يکسوم تا دوسوم ارتفاع تاج درخت

3

بيش از  2متر

3

دوسوم انتهايي تاج درخت

مساحت زخم
(سانتيمتر مربع)

تعداد زخم

خسارت تاج

کد

تعریف کد

2

عميق؛ آسيب به کامبيوم

1

> 100

2

100-1000

3

<1000

1

يک زخم

2

 2تا  3زخم
بيش از  3زخم

جدول ( :)3معیار مورد استفاده در بررسی میزان خسارات وارده به درختان سرپا (سنگین ،متوسط و سبک)
درجه آسیب
سنگين

متوسط

سبک

ریشه و کنده

تاج

تنه

(باالتر از  0/3متر از بن درخت)
(بین  0تا  0/3متر از بن درخت)
ريششهکشن ششده و يششا آسشيب بشه کششامبيوم و شکسته شده از پايه يا به شدت آسيبديده (آسيب از دست دادن کل يا بيشتر از دو
بششه کششامبيوم و مسششاحت زخششم بيشششتر از  500سوم تاج
مساحت زخم بيشتر از  500سانتيمتر مربع
سانتيمترمربع)
آشکارششدن بافششت کششامبيوم و آسششيب بششه آن آشکارشدن بافت کامبيوم و آسيب به آن (مساحت از دست دادن کمتراز دو سوم و
بيشتر از يک سوم تاج
(مساحت زخم بين  200تا  500سشانتيمتشر زخم بين  200تا  500سانتيمتر مربع)
مربع)
آشکار شدن بافت کامبيوم بدون آسيب به آن آشکار شدن بافشت کشامبيوم بشدون آسشيب بشه آن از دست دادن کمتر از يک سشوم
تاج
(خراشيدگي پوست)
(خراشيدگي ريشه)

یافتهها
از مجموع زادآوري گونهها 71 ،درصد آن را گونه راش19 ،
درصد آن گونه ممرز و  10درصد آن را ساير گونهها تشکيل
ميدهد .بهطور ميانگين ،در هر قطعه نمونه  17اصله نهال از
گونههاي مختلف وجود دارد که تعداد  15اصله آنها (90
درصد) پس از عمليات قطع سالم هستند (جدول  .)4بيشترين

خسارت مربوط به شکستن و ريشه کن شدن را خالها با 33/3
درصد خسارت تشکيل ميدهند .تعداد شلهاي زخمي از دو نوع
ديگر يعني شکستهشده و خمشده بيشتر است و در مورد نهالها
بيشترين نوع خسارت به خم شدن نهالها با  80/2درصد
خسارت ،مربوط ميشود (شکل .)1

جدول ( :)4پارامترهای آماری مربوط به تجزیه و تحلیل زادآوری در قطعه نمونهها
متغير
جمع
ميانگين
حداکثر
حداقل
انحراف معيار
اشتباه معيار
درصد اشتباه آماربرداري

مجموع تعداد زادآوري
1882
17/3
122
1
20/3
0/5
2/7

تعداد زادآوري سالم
1691
15/5
96
1
17/4
0/4
2/7

تعداد زادآوري آسيبديده
191
1/8
32
0
4/1
0/3
16/9
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نمونه وجود دارد که در هر دو قطعه نمونه  1اصله درخت آسيب
ديدند .تعداد  19درخت ( 39/6درصد) از درختان خسارت ديده،
دچار خسارت سنگين 4 ،درخت ( 8/3درصد) دچار خسارت
متوسط و  25درخت ( 52/1درصد) دچار خسارت سبک شدند
(جداول  5و .)6
شکل ( :)1نوع خسارت زادآوری در قطعه نمونههای قطع

نتایج بررسی خسارت به درختان
از مجموع تعداد  4030درخت اندازهگيري شده در قطعه
نمونهها 3982 ،درخت سالم و تعداد  48اصله درخت )1/2
درصد( آسيب ديدند .بهطور ميانگين 37 ،درخت در هر قطعه

جدول ( :)5میزان خسارت وارده به درختان سرپا در
مرحله قطع
درجه آسیب
درصد

سنگين

متوسط

سبک

39/6

8/3

52/1

جدول ( :)6پارامترهای آماری مربوط به تجزیه و تحلیل درختان در قطعهنمونهها
متغیر
جمع
ميانگين
حداکثر
حداقل
انحراف معيار
اشتباه معيار
درصد اشتباه معيار

مجموع تعداد درختان
4030
36/97
54
11
8/28
0/13
0/4

بيشترين مقدار درختان آسيب ديده در طبقات 20- ،7/5- 10
 10و  20- 40سانتيمتر بود که بهترتيب برابر  0/3 ،0/5و
 0/2درصد است (شکل  .)2در ارتباط با خسارت به تاج69 ،
درصد خسارات مربوط به ارتفاع بيشتر از دوسوم تاج 10 ،درصد
بين يکسوم تا دوسوم تاج و  21درصد مربوط به ارتفاع کمتر از
يکسوم تاج بود (جدول .)7

تعداد درختان سالم
3982
36/53
53
11
8/22
0/13
0/4

تعداد درختان آسیبدیده
48
0/44
3
0
0/64
0/09
21/1

شکل ( :)2رابطه بین قطر درخت و درصد درختان
آسیبدیده و سالم
جدول ( :)7خسارت به تاج درختان باقیمانده در
قطعهنمونههای قطع
مشخصه اندازه گیری شده
تعداد درختان خسارتديده
درصد خسارت

خسارت تاج
>1/3

1/3-2/3

<2/3

کل

6

3

20

29

20/7

10/3

69

100

از نظر تعداد زخم در هر درخت آسيبديده 59 ،درصد درختان
داراي يک زخم 23 ،درصد داراي  3-2زخم و  18درصد
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درختان بيش از  3زخم داشتند که عامل اصلي آن برخورد درخت
قطع شده با درختان مجاور است (جدول .)8

جدول ( :)8تعداد زخم اندازه گیریشده بر روی تنه درختان در قطعهنمونههای قطع
تعداد زخم روي تنه

کل

 1عدد زخم  2و 3عدد زخم بيش از  3عدد زخم

تعداد درخت حامل زخم

13

5

4

22

درصد خسارت

59

23

18

100

جدول ( :)9کیفیت زخمها بر روی تنه درختان باقیمانده در قطعهنمونههای قطع
محل زخم
روی ریشه

>  2متر

2متر<

کل

>100

1000-100

<1000

در ارتباط با محل زخم 5 ،درصد مربوط به ريشه 59 ،درصد
مربوط به  2متر اول تنه و  36درصد مربوط به ارتفاع بيشتر از 2
متر اول تنه بود .در مورد شدت زخم 91 ،درصد زخمها به
درختان سطحي و  9درصد زخمها ،عميق بوده و آسيب جدي به
کامبيوم وارد ساخته است .همچنين  91درصد زخمها داراي
مساحت کمتر از  100سانتيمتر مربع و  9درصد از زخمها
مساحتي بين  1000تا  100سانتيمتر مربع داشتند (جدول .)9
همبستگي بين قطر برابر سينه درختان نشانهگذاري شده و تعداد
درختان آسيبديده پس از عمليات قطع را ميتوان به کمک
رابطه خطي با ويژگيهاي  R2=0/37و ضرايب +0/595
 y = 0/013dبيان کرد (شکل .)3

کل

100 36/4 59/1

90/9

9/1

0

100

90/9

9/1

100

زخمی شدن پوست

8

22

20

2

0

22

20

2

22

زخمی شدن کامبیوم

درصد خسارت

4/5

مساحت زخم (سانتیمتر مربع)

کل

تعداد زخم

1

13

مشخصه اندازهگیری شده

عمق زخم

شکل ( :)3همبستگی بین قطر برابر سینه درختان قطع
شده و تعداد درختان آسیبدیده

خالصه تجزيه واريانس همبستگي جدول ( ،)10بين قطشر برابشر
سينه درختان قطع شده و تعداد درختشان آسشيبديشده بشهعنشوان
نتيجه مستقيم عمليات قطع در حفرههاي قطع تکدرختي نششان
داده شده است .مقدار  Fبهدست آمده(جدول  ،)10بيشانگشر ايشن
است که در سطح  ،   0.01معنيدار ميباشد و متغيرهشاي وارد
شده در اين رابطه تا  37/5درصد تغييرات را نشان ميدهد.
بحث و نتیجهگیری
با استفشاده از نتشايج اين تحقيق ،مشيتوان خسشارتهاي وارد به
عرصه و توده سشرپا را در مرحلشه قطشع ارزيشابي نمشوده و بشراي
کاهش خسارت حاصل از قطع درخشت ،برنامشه ريشزي و آمشوزش
اکيپ هاي قطع را به بهترين شکل انجام داد .اکثر درختان صدمه
ديده در اين تحقيق را راش و ممرز شامل ميشوند .درصد باالي
صد مه اين دو گونه به صدمات مکانيکي حاصل از قطشع نيسشت،
بلکه در درجشه اول مربشوط بشه حضشور غالشب ايشن دو گونشه در
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توده هاي جنگلي مورد مطالعه است .بين متغيرهاي قطر درختشان
قطع شده و تعشداد درختشان آسشيبديشده همبسشتگي معنشيداري

(r=0/612

است .يافته هاي اين تحقيق همسو با نتايج بررسي هاي محققشان
ديگر (حسشيني و همکشاران1380 ،؛ نقشدي و همکشاران 1386؛
نيکششوي 1386 ،و مجنونيششان و همکششاران )1388 ،اسششت کششه
بيشترين

 )p=0/000 ،وجود دارد که با نتشايج ( Jackson et

 )al., 2002منطبق ميباشد .نتايج نشان داد که با افزايش قطشر
درصد درختان صدمه ديده کاهش مييابد و اين کاهش به تبعيت
از کاهش تعداد درختان با افزايش قطشر در تشودههشاي ناهمسشال

جدول ( :)10تجزیه واریانس همبستگی بین قطر برابر سینه درختان قطع شده و تعداد درختان آسیبدیده
P

r

)R2(%

F= MSK
MSe

میانگین

درجه آزادی

0/000

0/612

37/5

64/20

درصد درختان صدمه ديده را در طبقه قطري کمتر از 30
سانتيمتر اندازهگيري نمودند .از منظر ديگر ،اهميت طبقهبندي
فوق از آن جهت حايز اهميت است که در تودههاي ناهمسال،
درختان جوان و ميانسال نقش تعيينکننده در رويش جنگل دارند
و در سيستم جنگلداري گزينشي ،اين درختان سالهاي زيادي
در توده باقي گذارده ميشوند تا نقش خود در توده را انجام دهند.
بنابراين ،عوامل ثانويه باعث گسترش صدمات مکانيکي وارد شده
به درختان و منتج به کاهش رويش و ارزش بالقوه تودههاي
جنگلي ميشوند .در صورتي که در ساير سيستمهاي جنگلداري
درختان پس از دورهاي از عرصه خارج ميشوند و نقش صدمه در
کاهش رويش و ارزش توده کمرنگتر خواهد بود .اهميت اين
موضوع تا آنجاست که با افزايش آسيبهاي بهرهبرداري به
توده ،مزاياي عمليات جنگلداري ،در عمل مبدل به ايجاد زيان
به توده ميشود (جورغالمي .)1388 ،براي نزديکتر شدن به
جنگلداري پايدار( ،)2بايد قبل از عمليات بهرهبرداري ،درختاني
که بهطور بالقوه در معرض خطر آسيبديدگي هستند.
عالمتگذاري شوند تا مورد توجه اکيپ قطع قرار گيرند و مديران
جنگل بايد اره موتورچيها را ملزم به استفاده از وسايل
هدايتکننده درخت مثل گوه و تيرفور در مواقع ضروري و تمرکز
مناسب هنگام کار کنند و به آنها آموزشهاي الزم را بدهند.
اين موارد عالوه بر کاهش آسيب به درختان سرپا ،موجب
افزايش کارايي عملکرد ميشود ( .)Krueger, 2004از آن جايي
که نقطه تصادف در نقاط انتهايي افتادن درخت بود ،اکثر آسيبها
در  2متر اول تنه وجود داشت .از طرفي اکثر درختان نزديکتر
ريشه کن يا بهصورت تاج شکسته درآمدند .زمانيکه صدمات

مجموع مربعات

منبع

مربعات
19/22

1

19/22

رگرسيون

0/23

107

32/03

خطا

108

51/29

مجموع

بهرهبرداري به قسمتهاي پايين تنه درختان سرپا وارد ميشود،
پوسيدگي در محل زخم ايجاد شده به ميزان زيادي از ارزش
چوب ميکاهد .بعضي از محققان ( Lilienau, 2003; Yilmaz
 )& Akay, 2008زخمهايي که در قسمتهاي پايين تنه
درختان سرپا (ناحيه کمتر از  0/3متر از بن درخت) قرار داشتند را
جزو زخمهاي خطرناک و مستعد جهت حمله قارچها و پوسيدگي
درخت معرفي کردهاند که توجه به کاهش اين زخمها در عمليات
آينده ،الزم بهنظر ميرسد .وقتي که پوست درخت زنده کنده
ميشود ،سلولهاي آوندي کامبيوم جدا شده و از بين ميروند و
اليه زاينده شروع به توسعه از اطراف پوست زنده زخم نموده و به
سمت مرکز زخم رشد ميکند .زخمهاي با مساحت وسيع بهندرت
التيام مييابند .بنابراين ،اندازه زخم در التيام زخم بسيار اساسي
است و زماني که يک زخم کامال التيام مييابد ،مراحل پوسيدگي
ممکن است متوقف يا بسيار کم شود .رويهم رفته ،مساحت
زخم عامل بسيار مهمي است که در ايجاد پوسيدگي تأثيرگذار
است .سن زخم نسبت به اندازه زخم اثر بيشتري بر روي کاهش
حجم چوب آينده دارد و با افزايش سن زخم ،حجم پوسيدگي
افزايش مييابد ( .)Vasiliauskas, 2001مهمترين نتيجه
پاتولوژيکي صدمه مکانيکي به درختان سرپا ،توسعه پوسيدگي و
رنگباختگي در زخم است .به جز در چند مورد ،اکثريت گونههاي
درختي نسبت به آلودگي قارچ پوسيدگي در محل زخم بسيار
مستعد هستند .آلودگي زخمها به قارچ در درختان ممکن است
منجر به افت جدي چوب شود .به دنبال آلودگي زخم ،پوسيدگي
در بيشتر گونههاي درختي به بخش مرکزي ساقه حمله ميکند و
در باال و پايين زخمها گسترده ميشود .بنابراين ،پوسيدگي در
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زخمهاي با اندازه بزرگتر و عمق و شدت بيشتر ،با احتمال
بيشتري رخ داده و گسترش مييابد و درنهايت سبب کاهش
ارزش توده جنگلي در برداشتهاي آينده ميشود (جورغالمي،
 .)1388از سويي ديگر درصد خسارت به نو نهال و نهال و شل
گروهها به ترتيب در درجههاي خم شدن ،زخمي شدن و شکسته
و ريشهکن شدن کم ميشود .ولي در خال گروهها ،پايهها به
علت صدمه وارده بيشتر شکسته و ريشهکن ميشوند .در واقع ،با
افزايش قطر يقه نهال يا با افزايش ارتفاع نهالها ،بر ميزان
صدمهپذيري آنها افزوده ميشود .نتايج اين بررسي نشان داد
مقدار خسارت به نهالها بيشتر از نوع خم شدن تاج است،
همانگونه که نتايج تحقيقات (حسيني و همکاران )1380 ،روي
اين نکته تأکيد داشت که انعطافپذيري و قابليت خمش
نونهالها و نهالها در مقابل فشارهاي وارد موجب ميشود تا به
آساني شکسته يا زخمي نشوند .در بهرهبرداري به شيوه فعلي
ميزان خسارت شکسته و ريشهکن شدن پايهها به گروههاي
زادآوري با ارتفاع کمتر از  0/5متر (نهال) و  2-0/5متر (شل)
کمتر از گروههاي زادآوري با ارتفاع بيشتر از  2متر (خال)
ميباشد .اين نتيجه همسو با نتايج محققان ديگر (احمدي،
1375؛ حسيني و همکاران1380 ،؛ نقدي و همکاران 1386 ،و
نيکوي )1386 ،ميباشد .خسارت درختان در بعضي از قطعه
نمونههاي قطع ،که بيشتر به شکستن و کمرشکن شدن درختان،
بهويژه از طبقات قطري پايين مربوط ميشود ،ميتوان به
نامناسب بودن فصل قطع و سست بودن زمين و نرمي بودن (به
ازاي کار انجام شده دستمزد پرداخت ميشود) پرداخت دستمزدها
به گروههاي قطع در منطقه مورد بررسي نسبت داد .در سالهاي
اخير ،عدم ارسال به موقع پروانههاي قطع و استحصال از طرف
سازمان جنگلها ،شرکتهاي مجري طرحهاي بهرهبرداري را
مجبور کرده است حتي تا  20روز پس از شروع بهار ،کار قطع
درختان نشانهگذاري را انجام دهند که اين امر ممکن است
خسارتهاي جبرانناپذيري را به توده سرپا وارد کند .همچنين
نرمي بودن پرداختها ،کارگران را مجبور به ارايه کار بيشتر و
بيدقتتر در اين مرحله حساس از عمليات بهرهبرداري ميکند.
مقدار خسارت کمتر در مرحله قطع نسبت به بررسيهاي ديگر،
مربوط به تجربه زياد و مهارت و دقت کافي کارگران قطع در
منطقه مورد مطالعه است.
در مورد خسارت به توده ،اين خسارت فقط روي توده تأثيرگذار
نبوده و کل اکوسيستم جنگل را تحت تأثير قرار ميدهد .در واقع
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آسيب به نهالهاي امروز آسيب به جنگلهاي فرداست .مهمترين
عوامل تأثيرگذار روي ميزان خسارت به توده عبارت از تبحر
کارگران قطع ،ميزان زادآوري و تعداد درختان در توده جنگلي،
شيوه جنگلشناسي ،قطر درختان قطع شده ،فصل قطع و شرايط
عرصه ميباشند .آموزش کارگران اکيپ قطع و بررسي عملکرد
آنان ،آموزش استفاده صحيح از وسايل هدايت درخت مثل گوه و
تيرفور ،در اختيار قرار دادن ابزار و ادوات کافي و هزينه زماني
بيشتر در انجام اين امور بهخصوص در مورد تصميمگيري جهت
انداختن و استفاده از وسايل هدايت درخت ،بهرهبرداري در فصل
مناسب و در نهايت با کنترل و مديريت جدي همگي ميتواند
آسيبهاي بهرهبرداري به توده را کاهش دهد و به صفر نزديک
کند.
از آنجا که درصد بااليي از صدمه به توده و زادآوري بر اثر قطع
درخت اتفاق ميافتد ،بنابراين تربيت و آموزش کارگران ماهر
قطع بسيار مهم و اساسي است .انداختن درختان براساس اصول
علمي و استفاده از گوه و يا در موارد ضروري از تيرفور براي
انداختن درخت در جهت مناسب از اهميت زيادي برخوردار است،
زيرا که از يک سو صدمه به خود درخت کمتر شده و از شکستن
آن جلوگيري ميشود و از سوي ديگر از انداختن درخت بر روي
گروههاي زادآوري جنگل ،ممانعت به عمل ميآيد .بهرهبرداري از
درختان کنده پوسيده و تنه پوسيده ،نه تنها درآمد چنداني را در
پي ندارد ،بلکه قطع اين درختان بهدليل سخت بودن هدايت
آنها منجر به ايجاد آسيب به درختان باقيمانده ميشود ،در اين
راستا ،پيشنهاد ميشود :تحقيقي در زمينه هزينههاي بهرهبرداري
اين درختان ،درآمدهاي بهدست آمده از فروش آنها و
خسارتهاي وارده به عرصه بر اثر بهرهبرداري اين درختان
صورت گيرد .با توجه به اينکه در شيوه تکگزيني استمرار توليد
از اهداف اصلي ميباشد ،ارزيابي آثار اقتصادي -اکولوژيکي
حاصل از بهرهبرداري به شيوه گزينشي در طول يک دوره -10
 15ساله ،انجام شود .با توجه به اين که بهرهبرداري موجب
آسيب به درختان باقيمانده ميشود ،نسبت به ارايه مدل احتمال
آسيب به درختان باقيمانده تحقيقي صورت پذيرد .صدمه به
درختان باقيمانده باعث ميشود که قارچهاي مختلفي به
زخمهاي اين درختان هجوم برده و در آنها لکه( )3و پوسيدگي()4
ايجاد کنند که سبب کاهش کيفيت محصول نهايي ميشود.
پيشنهاد اين است که بررسيهاي پاتوبيولوژيک در رابطه با اين

ارزیابی اثرات محیطزیستی بهرهبرداری حاصل از قطع درختان بر روی توده باقیمانده ...

زخمها ،نوع قارچهاي حملهکننده و روشهاي مبارزه با آنها
صورت گيرد .تمام درختان به يک نسبت به صدمات مکانيکي
حساس نيستند ،بنابراين الزم است تحقيقي درباره ميزان
حساسيت درختان جنگلي نسبت به صدمات مکانيکي صورت
گيرد .هزينههاي محيطزيستي نيز بهعنوان قسمتي از هزينههاي
بهرهبرداري در محاسبههاي هزينهاي وارد شود ،تا عاملي در
جهت استفاده از سيستمهاي بهرهبرداري کمفشار و نزديک شدن
به بحث اقتصاد اکولوژي در ايران شود .اين که سازمان جنگلها
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متولي حفظ ،احيا و بهرهبرداري از جنگلهاست با تعريف
استانداردي براي حد مجاز خسارت ،نسبت به خسارت سنگينتر
از آن حد جريمهاي تعيين کرده و درآمد آن را صرف آموزش
کارگران اکيپ قطع در طرحهاي دولتي کند.
یادداشتها
Logging damages
Sustainable forestry
Stain
Decay
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