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 چکیده
پذير، از لحاظ اقتصادي مناسب رشد و ترقي، از نظر است که از نظر فني و تکنيکي امکانو عملياتي  هاطرحاجراي  ،هدف عمليات جنگل

نزديک به طبيعت براي مديريت  داريجنگلخطر و از نظر حقوقي قابل قبول باشد. با توجه به اعمال شيوه سالم و کم يزيستمحيط
. اين کندمياهميت بيشتري پيدا  ،ارده به توده سرپا و زادآوريو هايآسيبشمال و پراکندگي برداشت در اين شيوه، کاهش  هايجنگل

، اهداف اين تحقيقخانه جنگل آموزشي و پژوهشي خيرود انجام شد. از بخش نم 221قطع درخت در پارسل  مؤلفهتحقيق براي ارزيابي زير 
منظور بررسي مقدار خسارت به توده سرپا در به .باشدمي وارده به توده سرپا و تجديد حيات جنگل هايتتعيين ميزان خساراز  عبارت
از  2/1% :قطع نشان داد هايحفرهشکل در اي برداري صددرصد استفاده شد. نتايج حاصل از بررسي پالت دايرهقطع، از روش آمار هايحفره

 25هاي قطع را گونه راش، %پالتديده در از درختان خسارت 73عمليات قطع متحمل خسارت شدند. % بر اثرها درختان موجود در پالت
 40که بيشترين خسارت متوجه درختان با قطر برابر سينه کمتر از  هايي مانند افرا، بلوط، و توسکا تشکيل داد. ضمن اينگونه 2ممرز و %

هاي است. بررسي زخمهاي زادآوري )شل و خال( ها کمتر از ساير گروهمقدار خسارت به نهال که نشان داد حاضر متر است. بررسيسانتي
متري تنه درخت حضور  2ها بيشتر در ارتفاع کمتر از اين زخمکه نشان داد  نيز قطع هايحفرهشده بر روي تنه درختان باقيمانده در ايجاد
اکيپ قطع و  برداريبهرهند، يعني به کامبيوم خسارتي وارد نشده است. آموزش کارگران هست هاي مذکور اغلب سطحيهمچنين زخم .دارند

ر اثر عمليات قطع در بهستند. صدمه به توده باقيمانده  برداريبهرهناشي از  هايگذار در جلوگيري و کاهش خسارتتأثيرو تبديل، از عوامل 
هدايت شده و  صورتبهبر صدمه به توده بررسي شد. قطع درختان در توده جنگلي  مؤثرجنگل آميخته ناهمسال باتوجه به عوامل مختلف 

 باشد. مؤثردر کاهش صدمه به توده باقيمانده  تواندميتفاده از ابزارهاي کمکي مثل گوه اس
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 سرآغاز
برداري يک فعاليت ضروري در مديريت جنگل است و شامل بهره

 باشدميها از قطع درخت تا تحويل چوب به کارخانه تمام فعاليت
بيني شده را سود پيش ،ريزي و اجرا شودبرنامه درستيهکه اگر ب

ها محقق خواهد ساخت. در مقابل، طراحي و اجراي ضعيف برنامه
، همچنين زيستيمحيط هايآسيبمنجر به پرهزينه خواهد بود و 

افت زياد چوب، استفاده محدود از منابع موجود و صدمه به نيروي 
شمال  هايجنگلدر  (.Sessions et al., 2007)شود کار مي

ايران، اساس کار در عمليات قطع و تبديل درخت اره موتوري 
، درختان قطور و هاجنگل هايويژگياست. به علت شرايط و 

شمال  هايجنگلهن برگ، توپوگرافي و ... مکانيزاسيون در پ

؛ جورغالمي، 1387کاربرد چنداني نيافته است )ساريخاني، 

ها در روش به توده سرپا و نهال جلوگيري از صدمه(. 1388
گزيني و ايران يعني تک هايجنگلشناسي معمول در جنگل
اصلي در برداري از اهداف گزيني در مراحل مختلف بهرهگروه

حسيني و همکاران، ) هاي تند استدر شيب ويژهبه داريجنگل

 برداريبهرهدر ناحيه . (1388مجنونيان و همکاران، ؛ 1380
ي و چگونگي افتادن در ارتباط با درختان يهر درخت از نظر ايستا

باشد. شکستن درختان و معيوب شدن مجاور آن مورد توجه مي
ني در انتخاب مسير صحيح ممکن است به علت ناتوا هاآن

براي تعيين جهت انداختن چند اصل زير بايد . باشد هاآنانداختن 
د: تمايل درخت مورد توجه قرار گيرد، اجسام سخت شورعايت 

مثل کنده و سنگ در محل افتادن درخت موجود نباشد، عدم 
آسيب به درختان و نهال هاي مجاور هنگام انداختن، تسهيل 

انتقال چوب، توجه به پوسيدگي درخت و  کشي وعمليات چوب
آسيب در کنده درخت، آسيب کمتر و افت کمتر چوب تنه هنگام 
افتادن، توجه به جهت شيب و خطوط ميزان، برجستگي يا پستي 

 Lamson et al., 1985; Dykstra) هاي زمين اطرافو بلندي

& Heinrich, 1996; Stringer, 2006) . 
با اهداف  برداريبهرهو تبعيت عمليات  براي تعيين ميزان مطابقت

ضرورتي که  گيردصورت مي برداريبهرهتعيين شده، ارزيابي 

هدف از این  باشد.اساسي براي مديريت پايدار جنگل مي

فعلی جهت ارائه پیشنهادهای  برداریبهره، ارزیابی پژوهش

در سیستم  هاوری و کاهش خسارتالزم برای افزایش بهره

طور مستقيم شامل به (1)برداريبهره هايتخسار د.باشفعلی می

اثر عمليات قطع و کشيدن درختان  ربها آسيب به درختان و نهال

ها، ايجاد صورت شکستن تاج و سرشاخهاست که به قطع شده
 شودزخم روي تنه درخت سرپا و آسيب به ريشه نمايان مي

(Hicks, 1998; Vasiliauskas, 2001; Yilmaz & Akay, 

سرپا در  ارزيابي ميزان آسيب به توده ،در يک تحقيق .( 2008

 12حد قطري  برداريبهرهسه تيمار  منطقه آپاالچين با مقايسه

هر  .(Fajvan et al., 2002)انجام شد اينچ و پناهي  16اينچ، 

توده با استفاده از قطع دستي و اسکيدر چرخ الستيکي 

بار تکرار داشتند. حد  4شد. هر يک از تيمارها مي برداريبهره

ترين اندازه زخم را اينچ بيشترين درصد آسيب و بزرگ 12قطري 

 داشت.

هاي ايجاد شده در هر درصد زخم 90نتايج نشان داد که حدود 

متر مربع هستند که سانتي 100داراي مساحتي کمتر از  ،درخت

همچنين  .(Lilienau, 2003) يابندالتيام مي به طور معمول

ها ها در تمام گونهدرصد زخم 84که  نشان داد هابررسينتايج 

 & Forese) مربع بود مترسانتي 194اي کمتر از داراي اندازه

Han, 2006)وسيله عوامل هشدن باعث پوسيدگي تنه ب. زخم
بالقوه منتج به از دست رفتن حجم مورد  صورتبهقارچي شده، 

 در يک .(Han & Kellogg, 2000) نظر در آينده خواهد شد

مانده در طول و آسيب به توده باقيميزان تخريب عرصه  ،بررسي
 گرمسيري بوليوي انجام شد هايجنگلدر  برداريبهرهعمليات 

(Jackson et al., 2002) .35/4تراکم برداشت  ،در اين بررسي 

مترمکعب در هکتار بود. آسيب به توده  1/12درخت در هکتار و 

طور مستقيم در ارتباط با قطر برابر بهي قطع هاحفرهسرپا در 
اري بر بردبهره هاياز بررسي صدمهسينه درختان قطع شده بود. 

 47که حدود  گيري شدنتيجه (1375)احمدي، توده جنگل 

برداري آسيب از بهره پسن سرپا در توده جنگل درصد درختا

 درصد 20برداري، ر اثر عوامل بهرهبديدند. گروه نهال و نونهال 

درصد و  33 ها، اين صدمهآسيب ديدند در حالي که در گروه شل

در بررسي ديگري به اين است. بوده درصد  39 ،گروه خالدر 

وارد به زادآوري و درختان  هايتکه خسار ندنتيجه رسيد
باقيمانده در محدوده نوارهاي وينچينگ در روش تمام تنه کمتر 

بررسي در . (1386، نقدي و همکاران) بينه استاز روش گرده

هاي قطع، وارد به توده باقيمانده در پالت هايآسيبديگري 
کشي انجام شد دن و اطراف مسيرهاي چوبنوارهاي کشي

هاي قطع نشان داد که ها در پالت. نتايج بررسي(1386)نيکوي، 
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ها ناشي از ها و خالها، نهالوارد به درختان، نونهال هايآسيب

 .بوددرصد  5/26و  6/20، 3/20، 5/23قطع به ترتيب 

 هامواد و روش

 منطقه مورد تحقیق

خانشه جنگشل آموزششي و    بخشش نشم   221 اين تحقيق در پارسل

 هکتار بوده و موجودي حجمي 8/36ساحت مبه پژوهشي خيرود 

 149سشيلو و   374ترتيشب  بشه  221و تعداد در هکتار در پارسل 

ممرز و توسشکا   همراهاصله و همچنين تيپ فعلي جنگل، راش به

نشدگي  متر و ميشزان بار  1150تا  830است. ارتفاع از سطح دريا 

 متششر و ميششانگين بارنششدگي در تيششر و مششردادميلششي 1532منطقششه 

بخشش   داريجنگشل )طرح  متر بودهميلي 3/64و  6/65رتيب تبه

 لشناسشي در پارسش  برداري و جنگل( و شيوه بهره1374نمخانه، 

در  221گزينشي اسشت. در پارسشل    صشورت تشک  به ،مورد بررسي

اصله در هکتشار(   3گذاري شده )اصله درخت نشانه 109مجموع 

 7/17اسشت )  7/651گذاري بشه مترمکعشب برابشر    و حجم نشانه

سشت.  ادرصشد   49 ،221 شيب کلي پارسلمترمکعب در هکتار(. 

انجشام   1388آوري اطالعات مشورد نيشاز در اسشفند    عمليات جمع

 وده است. ساله ب 18داراي تجربه کاري  موتورچيگرفت. اره

 

 پژوهشروش 
گاه در مناطق وارده به رويش هايتامروزه براي ارزيابي خسار

برداري خطي يا ترانسکت، هاي نمونهشده از روش برداريبهره
هاي هوايي، پالنيمتري، عکس ه از شبکه آماربرداري،استفاد

ر نقاط خسارت ري صد در صد دگيروش پيمايش زميني و اندازه

(. با توجه به کم 1386 ،ناو همکار)نقدي  شودديده استفاده مي

بودن ميزان تراکم زادآوري در عرصه )قابليت اجرا(، شيب عرصه 
 ي ازگذاري شده، تعداددر حفره قطع، قطر و ارتفاع درختان نشانه

 و گستردگي تاج درختان ،در هر حفره ند.گذاري شددرختان نشانه
طوري در نظر گرفته شد که کل حفره  هانمونه همساحت قطع

صد مورد بررسي طور صددرو به قطع را تحت پوشش قرار دهد
متغير و با  ،ي مختلفهاحفرهدر ها نمونه قطعه. مساحت رديقرار گ

جامعه  ،اي و جامعه آماريي قطع، دايرههاحفرهتوجه به ساختار 
ه درختان برآورد خسارت ب .گذاري شده بوددرختان نشانه

مانده و زادآوري در اين قطعات نمونه انجام شد. براي بررسي باقي
، درختان با قطر برابر سينه هانمونه قطعهتوده سرپا و زادآوري در 

عنوان تجديد حيات در نظر گرفته و متر را بهسانتي 5/7کمتر از 

 استفاده شد.( 1)جدول از فرم  هاآنبراي بررسي 

متر نيز با تعيين نوع گونه، سانتي 5/7ر از درختان با قطر بيشت

قطر درخت و بررسي تنه و تاج آن به منظور برآورد تعداد درخت 
در منطقه مورد مطالعه برداشت شد  برداريبهرها هداراي خسارت

وارده به درختان سرپا در  ياه(. در بررسي خسارت2 )جدول

ي تعيين از تحليل رگرسيوني برا ،قطعات نمونه مورد مطالعه
ختان ارتباط بين قطر برابر سينه درختان قطع شده و تعداد در

در بررسي  (3هاي جدول )معيارآسيب ديده انجام شد. همچنين 

ن، متوسط و وارده به درختان سرپا )سنگي ياهميزان خسارت
 ,Krueger)قرار گرفت مورد استفاده سبک( در مرحله قطع، 

2004). 

 

 متر( سانتی 5/7خسارات وارده به زادآوری )قطر کمتر از  فرم آماربرداری(: 1)جدول 

 (متر 8-6تا  2خال ) متر( 2تا  5/0شل ) متر( 5/0نونهال و نهال )کمتر از 

لم
سا

 

 دیدهآسیب

لم
سا

 

 دیدهآسیب

لم
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 دیدهآسیب

شدن  خم
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 کن ریشه

شدن  خم

 تاج

 زخمی

 شدن

شکسته و 

 کن ریشه

شدن  خم

 تاج

 زخمی

 شدن

شکسته و 
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 3 2 1  3 2 1  3 2 1 کد

 

 متر( سانتی 5/7قطع درختان )قطر بیش از  یاهفرم آماربرداری خسارت  (:2) جدول

 تعریف کد کد مورد بررسی تعریف کد کد مورد بررسی

 سطحي؛ آسيب به پوست 1 شدت زخم راش 1 نوع گونه
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 تعریف کد کد مورد بررسی تعریف کد کد مورد بررسی

 عميق؛ آسيب به کامبيوم 2 ممرز 2

 هااير گونهس 3
مساحت زخم 

 متر مربع()سانتي

1 > 100 

قطر درخت 
 متر()سانتي

1 5/7-10 2 100-1000 

2 10-20 3 1000< 

3 20-40 

 تعداد زخم

 يک زخم 1

 زخم 3تا  2 2 40-70 4

 زخم 3بيش از  3 >70 5

 محل زخم

 هاي درختامتداد ريشه 1

 خسارت تاج

 درختسوم ارتفاع ابتدايي تاج يک 1

 سوم تا دوسوم ارتفاع تاج درختبين يک 2 متر اول تنه 2تا  2

 دوسوم انتهايي تاج درخت 3 متر 2بيش از  3

 

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

 ریشه و کنده  درجه آسیب

 متر از بن درخت( 3/0تا  0)بین 

 تنه 

 (متر از بن درخت 3/0)باالتر از 

 تاج

کشن ششده و يششا آسشيب بشه کششامبيوم و     ريششه  سنگين

 متر مربعسانتي 500مساحت زخم بيشتر از 
ديده )آسيب شده از پايه يا به شدت آسيب شکسته

 500بششه کششامبيوم و مسششاحت زخششم بيشششتر از    

 مترمربع(سانتي

از دست دادن کل يا بيشتر از دو 
 سوم تاج

آشکارششدن بافششت کششامبيوم و آسششيب بششه آن   وسطمت

متشر  سشانتي  500تا  200)مساحت زخم بين 

 مربع(

آشکارشدن بافت کامبيوم و آسيب به آن )مساحت 

 متر مربع(سانتي 500تا  200زخم بين 
از دست دادن کمتراز دو سوم  و 

 بيشتر از يک سوم تاج

آشکار شدن بافت کامبيوم بدون آسيب به آن  سبک
 يدگي ريشه()خراش

آشکار شدن بافشت کشامبيوم بشدون آسشيب بشه آن      
 )خراشيدگي پوست(

از دست دادن کمتر از يک سشوم  
 تاج

 

 هایافته
 19درصد آن را گونه راش،  71ها، از مجموع زادآوري گونه

ها تشکيل رصد آن را ساير گونهد 10درصد آن گونه ممرز و 

اصله نهال از  17در هر قطعه نمونه  ،طور ميانگيندهد. بهمي

 90) هاآناصله  15هاي مختلف وجود دارد که تعداد گونه

بيشترين  (.4از عمليات قطع سالم هستند )جدول  پسصد( در

 3/33ها با خسارت مربوط به شکستن و ريشه کن شدن را خال

هاي زخمي از دو نوع دهند. تعداد شلدرصد خسارت تشکيل مي
ها بيشتر است و در مورد نهالشده شده و خمديگر يعني شکسته

درصد  2/80ها با بيشترين نوع خسارت به خم شدن نهال

 (.1شود )شکل مربوط مي ،خسارت

 

 هانمونه هقطعپارامترهای آماری مربوط به تجزیه و تحلیل زادآوری در (: 4)جدول 
 ديدهتعداد زادآوري آسيب تعداد زادآوري سالم مجموع تعداد زادآوري متغير

 191 1691 1882 جمع
 8/1 5/15 3/17 ميانگين
 32 96 122 حداکثر
 0 1 1 حداقل

 1/4 4/17 3/20 انحراف معيار
 3/0 4/0 5/0 اشتباه معيار

 9/16 7/2 7/2 آماربرداري درصد اشتباه
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 های قطعنمونه نوع خسارت زادآوری در قطعه (:1)کل ش

 

 نتایج بررسی خسارت به درختان

 گيري شده در قطعهدرخت اندازه 4030تعداد  از مجموع

 2/1( اصله درخت 48درخت سالم و تعداد  3982ها، نمونه

درخت در هر قطعه  37 ،طور ميانگينآسيب ديدند. به )درصد

اصله درخت آسيب  1نمونه  نمونه وجود دارد که در هر دو قطعه

، درصد( از درختان خسارت ديده 6/39درخت ) 19ديدند. تعداد 

درصد( دچار خسارت  3/8درخت ) 4دچار خسارت سنگين، 

 درصد( دچار خسارت سبک شدند 1/52درخت ) 25متوسط و 

 .(6و  5 ولا)جد
 

(: میزان خسارت وارده به درختان سرپا در 5جدول )

 مرحله قطع
 سبک متوسط سنگين درجه آسیب

 1/52 3/8 6/39 درصد

 

 هانمونهزیه و تحلیل درختان در قطعهپارامترهای آماری مربوط به تج(: 6)جدول 

 متغیر مجموع تعداد درختان تعداد درختان سالم دیدهتعداد درختان آسیب
 جمع 4030 3982 48

 ميانگين 36/97 36/53 0/44
 حداکثر 54 53 3
 حداقل 11 11 0

 انحراف معيار 8/28 8/22 0/64
 اشتباه معيار 0/13 0/13 0/09
 تباه معياردرصد اش 0/4 0/4 21/1

 

-20، 5/7 -10بيشترين مقدار درختان آسيب ديده در طبقات 

و  3/0، 5/0 ترتيب برابرمتر بود که بهسانتي 20 -40و  10

 69در ارتباط با خسارت به تاج،  (.2درصد است )شکل  2/0

درصد  10درصد خسارات مربوط به ارتفاع بيشتر از دوسوم تاج، 

درصد مربوط به ارتفاع کمتر از  21سوم تا دوسوم تاج و بين يک

 (. 7سوم تاج بود )جدول يک
 

 

رابطه بین قطر درخت و درصد درختان  (:2) شکل

 دیده و سالمآسیب

(: خسارت به تاج درختان باقیمانده در 7جدول )

 های قطعنمونهقطعه

 شده مشخصه اندازه گیری
 خسارت تاج

 کل 2/3> 1/3-2/3 1/3<

 29 20 3 6 ديدهتتعداد درختان خسار

 100 69 3/10 7/20 درصد خسارت

 

درصد درختان  59ديده، از نظر تعداد زخم در هر درخت آسيب

درصد  18زخم و  3-2درصد داراي  23داراي يک زخم، 
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زخم داشتند که عامل اصلي آن برخورد درخت  3درختان بيش از 

 (.8شده با درختان مجاور است )جدول  قطع

 

 

 

 
 

 های قطعنمونهر قطعهدشده بر روی تنه درختان تعداد زخم اندازه گیری (:8)جدول 

 کل عدد زخم 3بيش از  عدد زخم 3و 2 عدد زخم 1 تعداد زخم روي تنه

 22 4 5 13 تعداد درخت حامل زخم

 100 18 23 59 درصد خسارت
 

 قطعهای نمونهها بر روی تنه درختان باقیمانده در قطعهکیفیت زخم(: 9) جدول 

 گیری شدهمشخصه اندازه

 عمق زخم مساحت زخم )سانتیمتر مربع( محل زخم

شه
ری

ی 
رو

 

> 2 
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2
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 کل
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00
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00
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 کل

ت
س
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ن 

شد
ی 

خم
ز

 

 کل

 22 2 20 22 0 2 20 22 8 13 1 تعداد زخم

 100 1/9 9/90 100 0 1/9 9/90 100 4/36 1/59 5/4 درصد خسارت
 

صد در 59درصد مربوط به ريشه،  5ارتباط با محل زخم، در 

 2يشتر از بدرصد مربوط به ارتفاع  36متر اول تنه و  2مربوط به 

ها به درصد زخم 91متر اول تنه بود. در مورد شدت زخم، 

ه بها، عميق بوده و آسيب جدي درصد زخم 9درختان سطحي و 

ها داراي درصد زخم 91کامبيوم وارد ساخته است. همچنين 

ها درصد از زخم 9متر مربع و سانتي 100مساحت کمتر از 

(. 9 متر مربع داشتند )جدولسانتي 100تا  1000 مساحتي بين

عداد تگذاري شده و همبستگي بين قطر برابر سينه درختان نشانه
کمک توان به از عمليات قطع را مي پسديده درختان آسيب

+ 595/0 و ضرايب 2R=37/0 هايرابطه خطي با ويژگي

d013/0  =y (3 )شکل بيان کرد.  
 

 

(: همبستگی بین قطر برابر سینه درختان قطع 3شکل )

 دیدهشده و تعداد درختان آسیب
 

ر بين قطشر برابش   (،10جدول ) خالصه تجزيه واريانس همبستگي

عنشوان  ديشده بشه  سينه درختان قطع شده و تعداد درختشان آسشيب  
درختي نششان  هاي قطع تکع در حفرهقطنتيجه مستقيم عمليات 

گشر ايشن   (، بيشان 10دست آمده)جدول هب F. مقدار داده شده است

باشد و متغيرهشاي وارد  دار ميمعني، 0.01است که در سطح

 دهد.درصد تغييرات را نشان مي 5/37در اين رابطه تا  شده

 
 گیریبحث و نتیجه

 هبهاي وارد ارتشتوان خسيشتحقيق، م ايج اينشاده از نتشبا استف
عرصه و توده سشرپا را در مرحلشه قطشع ارزيشابي نمشوده و بشراي       

ريشزي و آمشوزش   کاهش خسارت حاصل از قطع درخشت، برنامشه  
هاي قطع را به بهترين شکل انجام داد. اکثر درختان صدمه اکيپ

درصد باالي  .شوندديده در اين تحقيق را راش و ممرز شامل مي
مه اين دو گونه به صدمات مکانيکي حاصل از قطشع نيسشت،   صد

بلکه در درجشه اول مربشوط بشه حضشور غالشب ايشن دو گونشه در        
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هاي جنگلي مورد مطالعه است. بين متغيرهاي قطر درختشان  توده
 داريديشده همبسشتگي معنشي   شده و تعشداد درختشان آسشيب    قطع

(612/0 r= ،000/0p= ) وجود دارد که با نتشايج (Jackson et 

al., 2002 )نتايج نشان داد که با افزايش قطشر   باشد.منطبق مي
يابد و اين کاهش به تبعيت درصد درختان صدمه ديده کاهش مي

هشاي ناهمسشال   از کاهش تعداد درختان با افزايش قطشر در تشوده  

هاي محققشان  بررسيهاي اين تحقيق همسو با نتايج است. يافته

 ؛1386و همکشاران  نقشدي   ؛1380و همکشاران،   حسشيني ديگر )

( اسششت کششه 1388، و مجنونيششان و همکششاران 1386 ،نيکششوي

 بيشترين 
 

 

 

 دیدهواریانس همبستگی بین قطر برابر سینه درختان قطع شده و تعداد درختان آسیب تجزیه (: 10)جدول 

P r (%)2R 
MSe
MSK

=F  میانگین

 مربعات

 منبع مجموع مربعات درجه آزادی

 رگرسيون 22/19 1 22/19 20/64 5/37 612/0 000/0

 خطا 03/32 107 23/0    

 مجموع 29/51 108     
 

 30درصد درختان صدمه ديده را در طبقه قطري کمتر از 
بندي از منظر ديگر، اهميت طبقه گيري نمودند.متر اندازهسانتي

 هاي ناهمسال،ز اهميت است که در تودهيفوق از آن جهت حا
کننده در رويش جنگل دارند درختان جوان و ميانسال نقش تعيين

هاي زيادي گزينشي، اين درختان سال داريجنگلو در سيستم 
شوند تا نقش خود در توده را انجام دهند. در توده باقي گذارده مي

د شده رانويه باعث گسترش صدمات مکانيکي وعوامل ثا ،بنابراين
هاي رويش و ارزش بالقوه تودهبه درختان و منتج به کاهش 

 داريجنگلهاي تمسشوند. در صورتي که در ساير سيجنگلي مي
شوند و نقش صدمه در اي از عرصه خارج مياز دوره پسدرختان 

تر خواهد بود. اهميت اين کاهش رويش و ارزش توده کمرنگ
برداري به بهره هايآسيبجاست که با افزايش موضوع تا آن

، در عمل مبدل به ايجاد زيان داريجنگلي عمليات توده، مزايا
تر شدن به (. براي نزديک1388شود )جورغالمي، به توده مي

درختاني  ،برداريبهرهقبل از عمليات  د، باي(2)پايدار داريجنگل
 .ديدگي هستندطور بالقوه در معرض خطر آسيبکه به
د و مديران گذاري شوند تا مورد توجه اکيپ قطع قرار گيرنعالمت

ها را ملزم به استفاده از وسايل موتورچي جنگل بايد اره
کننده درخت مثل گوه و تيرفور در مواقع ضروري و تمرکز هدايت

 .هاي الزم را بدهندآموزش هاآنمناسب هنگام کار کنند و به 
اين موارد عالوه بر کاهش آسيب به درختان سرپا، موجب 

جايي  از آن .(Krueger, 2004) دشوافزايش کارايي عملکرد مي
 هاآسيباکثر  ،که نقطه تصادف در نقاط انتهايي افتادن درخت بود

تر درختان نزديک اکثراز طرفي  وجود داشت.متر اول تنه  2در 
که صدمات زمانيتاج شکسته درآمدند.  صورتبهريشه کن يا 

 شود،هاي پايين تنه درختان سرپا وارد ميبه قسمت برداريبهره
پوسيدگي در محل زخم ايجاد شده به ميزان زيادي از ارزش 

 Lilienau, 2003; Yilmaz) بعضي از محققان .کاهدميچوب 

& Akay, 2008) هاي پايين تنه هايي که در قسمتزخم
متر از بن درخت( قرار داشتند را  3/0درختان سرپا )ناحيه کمتر از 

ها و پوسيدگي هاي خطرناک و مستعد جهت حمله قارچجزو زخم
ها در عمليات اند که توجه به کاهش اين زخمدرخت معرفي کرده

رسد. وقتي که پوست درخت زنده کنده نظر ميالزم به ،آينده
روند و هاي آوندي کامبيوم جدا شده و از بين ميشود، سلولمي

اليه زاينده شروع به توسعه از اطراف پوست زنده زخم نموده و به 
ندرت هاي با مساحت وسيع بهکند. زخمرشد ميسمت مرکز زخم 

اندازه زخم در التيام زخم بسيار اساسي  ،يابند. بنابراينالتيام مي
يابد، مراحل پوسيدگي مي التياماست و زماني که يک زخم کامال 

هم رفته، مساحت ممکن است متوقف يا بسيار کم شود. روي
گذار أثيرگي تزخم عامل بسيار مهمي است که در ايجاد پوسيد

است. سن زخم نسبت به اندازه زخم اثر بيشتري بر روي کاهش 
حجم چوب آينده دارد و با افزايش سن زخم، حجم پوسيدگي 

ترين نتيجه مهم. (Vasiliauskas, 2001) يابدافزايش مي
پاتولوژيکي صدمه مکانيکي به درختان سرپا، توسعه پوسيدگي و 

هاي ر چند مورد، اکثريت گونهبه جز د. باختگي در زخم استرنگ
درختي نسبت به آلودگي قارچ پوسيدگي در محل زخم بسيار 

ها به قارچ در درختان ممکن است مستعد هستند. آلودگي زخم
منجر به افت جدي چوب شود. به دنبال آلودگي زخم، پوسيدگي 

کند و هاي درختي به بخش مرکزي ساقه حمله ميدر بيشتر گونه
پوسيدگي در  ،شود. بنابراينها گسترده ميين زخمدر باال و پاي
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تر و عمق و شدت بيشتر، با احتمال هاي با اندازه بزرگزخم
يابد و درنهايت سبب کاهش داده و گسترش مي بيشتري رخ

شود )جورغالمي، هاي آينده ميارزش توده جنگلي در برداشت
شل از سويي ديگر درصد خسارت به نو نهال و نهال و  (.1388

شدن و شکسته  شدن، زخمي هاي خمها به ترتيب در درجهگروه
ها به ها، پايهگروه شود. ولي در خالکن شدن کم ميو ريشه

با  ،واقع در .شوندکن ميعلت صدمه وارده بيشتر شکسته و ريشه
ها، بر ميزان افزايش قطر يقه نهال يا با افزايش ارتفاع نهال

شود. نتايج اين بررسي نشان داد يافزوده م هاآنپذيري صدمه
ها بيشتر از نوع خم شدن تاج است، مقدار خسارت به نهال

روي  (1380و همکاران،  حسيني)که نتايج تحقيقات  گونههمان
پذيري و قابليت خمش کيد داشت که انعطافأاين نکته ت

شود تا به ها در مقابل فشارهاي وارد موجب ميها و نهالنونهال
به شيوه فعلي  برداريبهرهکسته يا زخمي نشوند. در آساني ش

هاي ها به گروهکن شدن پايهميزان خسارت شکسته و ريشه
متر )شل(  2-5/0متر )نهال( و  5/0زادآوري با ارتفاع کمتر از 

متر )خال(  2هاي زادآوري با ارتفاع بيشتر از کمتر از گروه
، احمديگر )محققان دي اين نتيجه همسو با نتايج .باشدمي

 و 1386، و همکاراننقدي  ؛1380، ناو همکار حسيني ؛1375
 خسارت درختان در بعضي از قطعه باشد.مي( 1386، نيکوي
هاي قطع، که بيشتر به شکستن و کمرشکن شدن درختان، نمونه

توان به شود، ميويژه از طبقات قطري پايين مربوط ميبه
ين و نرمي بودن )به نامناسب بودن فصل قطع و سست بودن زم

شود( پرداخت دستمزدها ازاي کار انجام شده دستمزد پرداخت مي
هاي هاي قطع در منطقه مورد بررسي نسبت داد. در سالبه گروه

هاي قطع و استحصال از طرف عدم ارسال به موقع پروانه ،اخير
برداري را ي بهرههاطرحهاي مجري ، شرکتهاجنگلسازمان 

کار قطع  ،از شروع بهار پسروز  20حتي تا  مجبور کرده است
ممکن است  امراين گذاري را انجام دهند که درختان نشانه

ناپذيري را به توده سرپا وارد کند. همچنين جبران ياهخسارت
ه کار بيشتر و يها، کارگران را مجبور به ارانرمي بودن پرداخت

کند. اري ميبردتر در اين مرحله حساس از عمليات بهرهدقتبي
 ،ديگر هايبررسيمقدار خسارت کمتر در مرحله قطع نسبت به 

تجربه زياد و مهارت و دقت کافي کارگران قطع در  مربوط به
 .است منطقه مورد مطالعه

گذار تأثيراين خسارت فقط روي توده  ،در مورد خسارت به توده
 عدر واق دهد.قرار مي تأثيرنبوده و کل اکوسيستم جنگل را تحت 

ترين فرداست. مهم هايجنگلهاي امروز آسيب به آسيب به نهال
از تبحر  روي ميزان خسارت به توده عبارت گذارتأثيرعوامل 

کارگران قطع، ميزان زادآوري و تعداد درختان در توده جنگلي، 
شناسي، قطر درختان قطع شده، فصل قطع و شرايط شيوه جنگل

قطع و بررسي عملکرد  . آموزش کارگران اکيپباشندمي عرصه
آنان، آموزش استفاده صحيح از وسايل هدايت درخت مثل گوه و 
تيرفور، در اختيار قرار دادن ابزار و ادوات کافي و هزينه زماني 

گيري جهت خصوص در مورد تصميمبيشتر در انجام اين امور به
ري در فصل بردا، بهرهانداختن و استفاده از وسايل هدايت درخت

 تواندميدر نهايت با کنترل و مديريت جدي همگي  و مناسب
به توده را کاهش دهد و به صفر نزديک  برداريبهره هايآسيب
 کند. 

ر اثر قطع باز آنجا که درصد بااليي از صدمه به توده و زادآوري 
افتد، بنابراين تربيت و آموزش کارگران ماهر درخت اتفاق مي

تن درختان براساس اصول انداخ قطع بسيار مهم و اساسي است.
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 

شود و از سوي ديگر از انداختن درخت بر روي آن جلوگيري مي
از  برداريبهره. آيدبه عمل ميوري جنگل، ممانعت آهاي زادگروه

درختان کنده پوسيده و تنه پوسيده، نه تنها درآمد چنداني را در 
دليل سخت بودن هدايت پي ندارد، بلکه قطع اين درختان به

در اين د، شومانده ميمنجر به ايجاد آسيب به درختان باقي هاآن
 برداريبهرههاي ينه هزينهتحقيقي در زم شود:پيشنهاد ميراستا، 

و  هاآنمده از فروش دست آاين درختان، درآمدهاي به
اين درختان  برداريبهرهر اثر بوارده به عرصه  هايخسارت

گزيني استمرار توليد توجه به اينکه در شيوه تک با صورت گيرد.
اکولوژيکي  -اقتصادي آثارباشد، ارزيابي از اهداف اصلي مي

 -10به شيوه گزينشي در طول يک دوره  برداريبهرهحاصل از 

موجب  برداريبهرهکه  توجه به اين با .انجام شودساله،  15

ه مدل احتمال يد، نسبت به اراشومانده ميآسيب به درختان باقي
صدمه به  .پذيردمانده تحقيقي صورت آسيب به درختان باقي

ي به هاي مختلفشود که  قارچمانده باعث ميدرختان باقي

 (4)و پوسيدگي (3)لکه هاآنهاي اين درختان هجوم برده و در زخم

شود. کاهش کيفيت محصول نهايي مي سببايجاد کنند که 
پاتوبيولوژيک در رابطه با اين  هايبررسي اين است کهپيشنهاد 
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 هاآنهاي مبارزه با کننده و روشهاي حملهها، نوع قارچزخم
يک نسبت به صدمات مکانيکي تمام درختان به  صورت گيرد.

تحقيقي درباره ميزان  بنابراين الزم استحساس نيستند، 
حساسيت درختان جنگلي نسبت به صدمات مکانيکي صورت 

هاي عنوان قسمتي از هزينهزيستي نيز بههاي محيطهزينه گيرد.
د، تا عاملي در شواي وارد هزينه هايهدر محاسب برداريبهره

فشار و نزديک شدن کم برداريبهرههاي ستمجهت استفاده از سي
 هاجنگلکه سازمان  اين د.شوبه بحث اقتصاد اکولوژي در ايران 

ست با تعريف هاجنگلاز  برداريبهرهمتولي حفظ، احيا و 
تر استانداردي براي حد مجاز خسارت، نسبت به خسارت سنگين

 اي تعيين کرده و درآمد آن را صرف آموزشاز آن حد جريمه
 دولتي کند. هايطرحکارگران اکيپ قطع در 
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