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آثار محیطزیستی عملیات چوبکشی بر به همخوردگی ظاهری و
نفوذپذیری خاک در جنگل خیرود

مقداد جورغالمي* ،1مصطفي

گلیج2

 1استاديار گروه جنگلداري دانشکده منابعطبيعي دانشگاه تهران
 2دانشجوي کارشناسيارشد مهندسي جنگل دانشکده منابعطبيعي دانشگاه تهران
(تاريخ دريافت1390/7/3 :؛ تاريخ پذيرش)1392/11/21 :

چکیده
در سالهاي اخير ،نگرانيها در ارتباط با کوبيدگي خاک ،جابهجايي ،به همخوردگي ظاهري و حاصلخيزي بلند مدت رويشگاه ،گسترش
يافته است .ورود ماشينآالت مکانيزه بهرهبرداري به تودههاي جنگلي ،سبب کوبيده شدن خاکها به سطحي ميشود که ممکن است مانع از
رويش درختان شود .اين مطالعه ،بهمنظور ارزيابي سيستم تلفيقي چوبکشي با اسکيدرهاي چرخ الستيکي و سيستم سنتي حمل در يک
توده در پارسل  223بخش نمخانه جنگل آموزشي و پژوهشي خيرود انجام شد .اهداف اين تحقيق ،عبارت از اندازهگيري به همخوردگي،
بررسي معنيداري اثر سيستم تلفيقي بهرهبرداري بر مقاومت به نفوذ در عمقهاي مختلف خاک و ارتباط بين به همخوردگي ظاهري خاک و
مقاومت به نفوذ ميباشد .مقدار مقاومت به نفوذ در پنج سطح به همخوردگي ظاهري خاک و چهار عمق خاک (در  15 ،10 ،5و 20
سانتيمتري از سطح خاک) اندازهگيري شدند .نتايج نشان داد که نوع به همخوردگي و عمق خاک و اثر متقابل آنها به لحاظ آماري داراي
اثر معنيداري بر مقدار مقاومت به نفوذ خاک هستند .اين نتيجه داللت دارد که تفاوتها در مقادير مقاومت به نفوذ بين کالسههاي به
همخوردگي به عمق خاک از سطح زمين بستگي دارد .همانطور که انتظار ميرفت ،اثر مستقل کالسه عمق از نظر آماري معنيداري است و
ميتوان از آن نتيجه گرفت که مقاومت به نفوذ با افزايش عمق خاک تغيير مييابد .همچنين با افزايش عمق در هر پنج کالسه به
همخوردگي خاک ،مقاومت به نفوذ افزايش مييابد .براساس نتايج بهدست آمده ،ميتوان نتيجه گرفت که کالسهبندي به همخوردگي
ظاهري خاک از نظر آماري براي پيشبيني مقاومت به نفوذ معنيدار بوده و کاربرد دارد.

کلید واژهها :آثار محيطزيستي ،خروج چوب ،به همخوردگي خاک ،استحکام خاک ،مقاومت به نفوذ
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 نويسنده مسوول:

سرآغاز
اهداف بهرهبرداري جنگل در واقع انجام طرحها و عملياتي است
که بهطور عملي و فني قابل انجام بوده ،از لحاظ اقتصادي قابل
قبول و از لحاظ محيطزيستي سالم و بيخطر باشد .جهت
دستيابي به اين اهداف ،الزم است که بهترين برنامهريزيها
صورت گرفته و بهطور پيوسته بهبود يابد (جورغالمي و همکاران،
 .)1392بهرهبرداري جنگل شامل مراحل فني و اجرايي است
که براي برداشت چوب ،فراهمسازي عرصه براي زادآوري و
برقراري ثبات و بهبود اکوسيستم جنگل در محدوده وسيعي به
لحاظ زماني و مکاني صورت ميگيرد (.)Heinemann, 2004
بهرهبرداري يک فعاليت ضروري در مديريت جنگل است و شامل
تمام فعاليتها از قطع درخت تا تحويل چوب به کارخانه ميباشد
که اگر به درستي برنامهريزي و اجرا شود ،سود پيشبيني شده را
محقق خواهد ساخت .در مقابل ،طراحي و اجراي ضعيف برنامهها
پرهزينه خواهد بود و منجر به صدمات محيطزيستي ،همچنين
افت زياد چوب ،استفاده محدود از منابع موجود و صدمه به نيروي
کار ميشود (.)Sessions et al., 2007
نگرانيها در ارتباط با کوبيدگي خاک ،جابهجايي ،به همخوردگي
ظاهري و حاصلخيزي بلندمدت رويشگاه در سالهاي اخير
گسترش يافته است .ورود ماشينآالت مکانيزه بهرهبرداري به
تودههاي جنگلي ،سبب کوبيده شدن خاکها به سطحي ميشود
که ممکن است مانع از رويش درختان شود ( & Miller
 .)Anderson, 2002; Landsberg et al., 2003هرچند
نقصان رويش ،با توجه به نوع گونههاي درختي ،نوع خاک ،بافت
خاک ،عمق خاک و رطوبت خاک متفاوت است .در جنگلهاي
ملي اياالت متحده ،محدوديتهايي بهمنظور برقراري مقدار قابل
قبول به همخوردگي خاک بر اثر ورود ماشينهاي بهرهبرداري
وضع شده است ( .)USFS, 1998اين محدوديت ،افزايش 20
درصدي وزن مخصوص ظاهري در بيش از  20درصد سطح
مورد عمل را بهعنوان سطح خسارتآور به همخوردگي در نظر
ميگيرد .ساير محققان ،افزايش مقاومت خاک را بهعنوان
شاخصي براي به همخوردگي خسارتآور در نظر ميگيرند .مقدار
مقاومت حدود  3000کيلوپاسکال ( )kPaيا  3مگاپاسکال
( )mPaبهعنوان آستانه زيستي بالقوه ذکر شده است که در اين
حد ،رويش درخت به مقدار قابل توجه کاهش مييابد ( Powers
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 .)& Avers, 1995; Powers et al., 1998يکي از راهکارها
عبارت از تعيين يک آستانه براساس رطوبت خاک بهويژه در
خاکهاي حساس ( )Nugent et al., 2003است .راهکار بهينه
بهمنظور تعيين آثار به همخوردگي خاک در تودههاي جنگلي،
پايش رويش درخت و توليد محصول بهعنوان وسيله اعتبارسنجي
برآوردها ،استفاده از شاخص افزايش مقاومت خاک يا وزن
مخصوص و نيز به همخوردگي ظاهري است ( Gomez et al.,
 ،Froelich (1979) .)2002; Murphy et al., 2004در يافته
است که آثار به همخوردگي خاک بر رويش درخت ،پس از
بهرهبرداري ميتواند سالها باقي بماند .پاسخ حاصلخيزي جنگل
به به همخوردگي خاک نه تنها به ويژگيهاي فيزيکي خاک،
بلکه به رقابت پوشش کف جنگل هم بستگي دارد.
استفاده از تجهيزات مکانيزه براي قطع و خروج چوبآالت در
عمليات بهرهبرداري جنگل ،سبب تأثير بر روي شرايط خاک
جنگل ميشود ( & Cromack et al., 1978; Greacen
 .)Sands, 1980; Froehlich & McNabb, 1984درجه و
مقدار به همخوردگي خاکهاي جنگلي بهطور مستقيم با رويش
آينده درختان ( )Miller et al., 1996; Parker et al., 2007و
پايداري اقتصادي مديريت جنگل (،)Murphy et al., 2004
مرتبط است .کوبيدگي خاک و کاهش رويش درخت در اغلب
بررسيهاي انجام شده ،بيشترين آثار منفي بر اثر تردد ماشين
است .عواملي که روي استعداد تودههاي جنگلي در مقابل
کوبيدگي اثر ميگذارند ،شامل وزن ماشين ،وزن بار ،نوع چرخ
ماشين؛ زنجيري يا چرخالستيکي ( Seixas & McDonald,
 ،)1997شرايط و عرض الستيک ( ،)Aust et al., 1993الگوي
اجرايي ،سرعت حرکت ،شدت و تعداد رفت و آمد ،مقدار مواد آلي
خاک ،مقدار مازاد مقطوعات در سطح خاک ( Wood et al.,
 ،)2003بافت خاک و مقدار آب خاک ()Gomez et al., 2002
هستند.
بررسيهاي زيادي بهمنظور تعيين مقدار به همخوردگي خاک بر
اثر سيستمها و روشهاي مختلف بهرهبرداري انجام شده است.
براي مثال (Han et al., 2009) ،سيستم تمام تنه و گردهبينه
کوتاه را مقايسه نموده و نتيجه گرفتند که هر دو سيستم بهطور
معنيداري مقاومت به نفوذ را در سطوح باالي رطوبت خاک
افزايش ميدهند (Dodson et al., 2006) .نتيجه گرفتند که
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تفاوت معنيداري بين کوبيدگي خاک در دو توده بهرهبرداريشده
و نشده وجود دارد .سيستم تلفيقي بهرهبرداري مکانيزه و سنتي،
بهطور بالقوه به داليلي سبب به همخوردگي گسترده در تودههاي
جنگلي ميشود .اين سيستم تلفيقي نيازمند تردد بيشتر ماشين و
حيوان در توده جنگلي است .بررسيهاي پيشين نشان دادند که
کوبيدگي خاک به مقدار قابل توجهي در اولين ترددها افزايش
مييابد (Gent et al., 1984; Froehlich, 1979( .تعيين
کردند که کوبيدگي کامل خاک پس از  10بار عبور روي
ميدهد (Han et al., 2005) .در بررسي سيستم گردهبينه کوتاه
يافتند که مقاومت به نفوذ ،بهطور معنيداري بعد از تردد دوم
ماشين فورواردر( )1افزايش نمييابد .هرچند سيستم تلفيقي ممکن
است داراي آثار بيشتري بر روي به همخوردگي خاک جنگل
باشد ،زيرا نيازمند آن است که به تمام جنگل دسترسي داشته
باشد و بر روي يک مسير متمرکز نميباشد(McMohan, .
) 1995در تحقيق خود بهمنظور ارائه روش نمونهبرداري مناسب
براي به همخوردگي ظاهري ،روش ترانسکت نقطهاي با فاصله
 30متر را مناسب دانسته است.
مخدوم و خراساني ( ،)1363آثار محيطزيستي برداشت چوب و
تفرج در اکوسيستمهاي رسيده شمال ايران را مقايسه نمودند و
نتيجه گرفتند که اثر بهرهبرداري بر روي خواص فيزيکي خاک
بيش از اثر تفرج است ،ولي اثر تفرج بر روي گياهان بيشتر از اثر
بهرهبرداري ميباشد .در اين راستا ،پيشنهاد نمودند که راهحل
اساسي براي حفاظت خاک در طول عمليات بهرهبرداري ،استفاده
از مسيرهاي چوبکشي از پيش طراحي شده و ثابت در جنگل
است .بيکوردي و همکاران ( ،)1383آستانه رطوبتي خاک را
براي ورود ماشينآالت بهرهبرداري به مسيرهاي چوبکشي با
استفاده از نرمافزار  For-Proدر جنگل خيرود تعيين نمودند و
مشخص کردند که اثر ماشين چوبکشي بر روي خاک خشک
بهصورت کوبيدگي ظاهر شده و در خاک با رطوبت زياد بهصورت
بههمخوردگي شديد افقهاي خاک ظاهر ميشود .استفاده از
سيستم سنتي حمل چوب آالت الواري ،کاتيني و هيزمي که
بهصورت پراکنده در سطح پارسل برداشت شده وجود دارند،
نيازمند ترددهاي اضافي دارد که ممکن است سبب افزايش به
همخوردگي خاک شوند .بنابراين ،انجام مطالعه براي تعيين سطح
به همخوردگي خاک در سيستمهاي تلفيقي که شامل چوبکشي
با اسکيدرهاي چرخالستيکي و سيستم سنتي حمل است ،الزم و
ضروري ميباشد .اکثر تحقيقهاي پيشين بر روي سيستمهاي
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بهرهبرداري مکانيزه تمرکز يافته است .اما ،روش سنتي که به
همراه سيستم مکانيزه انجام ميشود ،نياز به تعداد ترددهاي
بيشتري دارد که منتج به آثار بيشتري به خاک جنگل ميشود.
بنابراين ،ارزيابي اين سيستم تلفيقي بسيار مهم است .اين تحقيق
به همخوردگي خاک را در سيستم تلفيقي مکانيزه و سنتي
عمليات بهرهبرداري بررسي کرده است .اهداف اين تحقيق
عبارت از :اندازهگيري به همخوردگي ،بررسي معنيداري اثر
سيستم تلفيقي بهرهبرداري بر مقاومت به نفوذ در عمقهاي
مختلف خاک و ارتباط بين به همخوردگي ظاهري خاک و
مقاومت به نفوذ ميباشد.
مواد و روشها
منطقه مورد پژوهش
اين تحقيق در پارسل  223بخش نمخانه جنگل آموزشي و
پژوهشي خيرود انجام شد .مساحت اين پارسل برابر  35هکتار
است .ارتفاع از سطح دريا  1055تا  1135متر و ميزان
بارندگي منطقه  1532ميليمتر است .شيوه بهرهبرداري و
جنگلشناسي در پارسل مورد مطالعه بهصورت تکگزيني بوده و
جهت عمومي در منطقه شمالغربي است که داراي شيب کلي
 30درصد ميباشد .گونه غالب منطقه راش ( Fagus
 )orientalis Lipskey.است که با گونههاي ممرز
( ،)Carpinus betulus L.افرا ( )Acer velutinum Bioss.و
توسکا ( )Alnus subcordata L.همراه است .عمليات
جمعآوري اطالعات مورد نياز در خرداد و تيرماه  1390انجام
شد .سنگ مادري آهکي و خاک قهوهاي جنگلي با زهکشي
مناسب و با بافت لوميرسي تا لومي و به خوبي زهکشي شده و
داراي بافت لومي تا لوميرسي با عمق زياد است .سطح خاک
بهطور معمول از اليه الشبرگي با عمق  3تا  8سانتيمتر پوشيده
شده است .تعداد و موجودي حجمي در هکتار بهترتيب برابر با
 242اصله و  458سيلو( )2است .در پارسل  223در مجموع
 316اصله درخت ( 9اصله در هکتار) از گونههاي راش ،ممرز،
افرا و توسکا در سال  1389نشانهگذاري شده است و حجم
نشانهگذاري برابر  1142متر مکعب ( 32مترمکعب در هکتار)
ميباشد.
روش پژوهش
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در منطقهاي به وسعت  10هکتار 18 ،مرکز قطعه نمونه در يک
شبکه منظم تصادفي مربعي با اندازه  75×75متر پياده شدند تا
نمايندهاي از کل منطقه باشند .در مراکز شبکه ،قطعه نمونه
دايرهاي شکل با مساحت  0/04هکتار (شعاع ثابت برابر است با
 11/30متر) اندازهگيري شد ( .)Bolding et al., 2009در هر
قطعه نمونه دو ترانسکت با طول  9متر بهصورت تصادفي با
آزيموتهاي احتمالي  20°تا  18( 360°جهت ممکن با فاصله
 )°20از مرکز استخراج شدند (شکل  1الف) .سپس در اين قطعه
نمونهها قبل (نمونه شاهد) و پس از عمليات دادههاي به
همخوردگي ظاهري ،مقاومت به نفوذ و رطوبت اندازهگيري شدند.
به همخوردگي ظاهري قبل و پس از عمليات با استفاده از 12
طبقه برآورد شد (جدول  .)1همچنين ،نمونههاي خاک با استفاده
از سيلندرهاي فوالدي نمونهگيري (طول  10سانتيمتر و قطر
داخلي  5سانتيمتر) در هر قطعه نمونه جمعآوري شدند .در
مرحله بعد ،اين نمونهها به آزمايشگاه منتقل شدند و در دماي
 110درجه سانتيگراد به مدت  24ساعت در داخل اون خشک
شدند و دوباره عمل توزين نمونهها انجام شد تا وزن مخصوص
ظاهري و درصد رطوبت آنها بهدست آيد .در دو ترانسکت در هر
قطعه نمونه ،با استفاده از روش ترانسکت نقطهاي ( McMahon,
 )1995سه پروفيل براي مقاومت به نفوذ و سه مشاهده براي به
همخوردگي ظاهري در فواصل  6 ،3و  9متري از مرکز قطعه
نمونه در طول ترانسکت تصادفي ثبت شدند (شکل  1ب).
مقاومت به نفوذ و تغييرات آن با استفاده از پنترومتر دستي( )3در
عمق  5تا  20سانتيمتر (هر  5سانتيمتر يک نمونه) از سطح
خاک اندازهگيري شد (شکل  1ج).

شعاع
 11/30متر
متر

(الف)

تجزیه و تحلیل دادهها
اين آزمايشها در قالب طرح فاکتوريل کامال تصادفي اجرا شد تا
بهوسيله آن اثر نوع به همخوردگي و عمق خاک بر روي تغييرات
مقاومت به نفوذ ارزيابي و کمي شود .براي تجزيه و تحليل
دادهها ،ابتدا با آزمون کولموگراف -اسميرنوف ،نرمال بودن
دادهها بررسي شد .در صورتيکه اثر هر يک از عوامل در آناليز
واريانس يک طرفه و دو طرفه معنيدار باشد ،از آزمون مقايسهاي
چندگانه توکي( )4براي گروهبندي استفاده ميشود .منبع تغييرات
در دادههاي جمعآوري شده شامل تغيير پروفيل به پروفيل (
 108پروفيل قبل و  108پروفيل بعد از عمليات) ،تغيير عمق به
عمق ( 4کالسه عمق) ،تغيير طبقه به همخوردگي ظاهري (2
طبقه قبل از عمليات و  3طبقه پس از عمليات) هستند .قبل از
آغاز عمليات ،تنها دو طبقه بدون به همخوردگي و مسير
چوبکشي مشاهده شدند .پس از پايان عمليات ،طبقههاي بدون
به همخوردگي ،به همخوردگي سطحي ،به همخوردگي عميق و
مسيرهاي چوبکشي و مسيرهاي حمل سنتي مشاهده شدند.
یافتهها
به منظور تسهيل تجزيه و تحليلها ،کدهاي به همخوردگي
ظاهري خاک به  4طبقه بدون به همخوردگي (کد  ،)1به
هـمخوردگـي سطحـي (کـــد  2تا  ،)5به هـمخوردگـي
عميـق

ترانسکت
 9متري

ترانسکت
 9متري

( ب)
 9متر

 6متر

 3متر

مرکز
قطعه نمونه

 3متر

 6متر

 9متر
(ج)
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شکل (( :)1الف)قطعه نمونه دایرهای شکل برای نمونهبرداری( ،ب) مثالي از مرکز قطعه نمونه و دو ترانسکت برای
نمونهبرداری به همخوردگي و مقاومت به نفوذ ( )Bolding et al., 2009و
(ج) اندازهگیری مقاومت به نفوذ با استفاده از پنترومتر دستي
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جدول ( :)1کدهای به همخوردگي ظاهری خاک استفاده شده در طول
جمعآوری دادهها )(McMahon, 1995
کد

نوع به همخوردگي
بدون به همخوردگي

هيچ شواهدي از عبور گردهبينه و ماشين ،عدم تماس با الشبرگ و کف جنگل
به همخوردگي سطحي و کم عمق
بدون جابجايي الشبرگ ،شواهد به همخوردگي حداقل
حذف اليه الشبرگي ،نمايان شدن اليه بااليي خاک
آميختگي اليه الشبرگي و اليه بااليي خاک
شاهد عبور چرخ ماشين يا گردهبينه (رد با عمق کمتر از  10/2سانتيمتر)

1
2
3
4
5

به همخوردگي عمیق

حذف اليه سطحي ،ظاهر شدن اليه معدني
ايجاد ساختار فرسايشي (شيار ،گالي و )...
شياري شدن ،شواهد عبور چرخ و گردهبينه (رد با عمق  10/2تا  20/4سانتيمتر)
رد چرخ با عمق  10/2تا  20/4سانتيمتر
موارد مشخص و بديهي
مسيرهاي چوبکشي
جادههاي حمل و نقل
عدم وجود خاک (کندههاي درخت ،سنگها)

ج

6
7
8
9
10
11
12

ب

الف

شکل (( :)2الف) به همخوردگي ظاهری خاک در مسیر چوبکشي،
(ب) مسیر حمل سنتي و (ج) نوارهای کشیدن گردهبینه

(کد  6تا  )9و مسير چوبکشي و مسير حمل سنتي (کد )10
تقسيم شدند (شکلهاي  2و  .)3قبل از انجام عمليات93 ،
درصد منطقه بدون به همخوردگي و  7درصد تحت پوشش
مسيرهاي چوبکشي و دپوها بودند .پس از عمليات چوبکشي با
اسکيدر و سيستم سنتي حمل 108 ،اندازهگيري به همخوردگي
ظاهري خاک نشان داد که  28نمونه ،که  26درصد کل را
شامل ميشود ،مربوط به مسيرهاي چوبکشي ،دپوها (20
درصد) و مسيرهاي حمل سنتي ( 6درصد) است 38 .نمونه
داراي به همخوردگي سطحي بودند که  35درصد از کل نمونهها

را شامل ميشوند و  42درصد ( 39نمونه) بدون هيچ به
همخوردگي بودند .پس از خشک کردن و توزين نمونهها،
ميانگين رطوبت نمونهها قبل و پس از عمليات به ترتيب 26/2
و  28/9درصد بود .آناليز واريانس يک طرفه نشان داد که بين
اين دو رطوبت از نظر آماري تفاوت معنيداري وجود ندارد
(.)F=2/29 ،p=0/139
جدول ( ،)2آناليز واريانس اثر نوع به همخوردگي و عمق خاک بر
مقدار مقاومت به نفوذ خاک را نشان ميدهد .نتايج نشان داد که
نوع به همخوردگي و عمق خاک و اثر متقابل آنها ،از نظر

61

آثار محیطزیستی عملیات چوبکشی بر به همخوردگی ظاهری و نفوذپذیری خاک در جنگل خیرود

بستگي دارد .همانطور که انتظار ميرفت ،اثر مستقل کالسه
عمق ،از نظر آماري معنيداري است و ميتوان از آن نتيجه
گرفت که مقاومت به نفوذ با افزايش عمق خاک تغيير مييابد.

آماري داراي اثر معنيداري بر مقدار مقاومت به نفوذ خاک هستند
( .)P>0/05اين نتيجه داللت دارد که تفاوتها در مقادير
مقاومت به نفوذ بين کالسههاي به همخوردگي ،به عمق خاک

جدول ( :)2آنالیز واریانس اثر تعداد تردد و شیب بر وزن مخصوص ظاهری
منبع تغییرات

مجموع مربعات

نوع به همخوردگي
عمق
عمق× نوع به همخوردگي

105185185/1
27297038/6
421629/1

میانگین

درجه
آزادی

F

مربعات
19406/3 26296296/3
6714/9 9099012/8
25/9
35135/8

4
3
12

حدود اعتماد بين کالسههاي عمق خاک براي  5طبقه به
همخوردگي ظاهري ،داللت بر اين دارد که از نظر آماري بين
کالسه به همخوردگي و عمق خاک تفاوت معنيداري وجود دارد
(شکل  .)3مقدار مقاومت به نفوذ در هر کالسه به همخوردگي
ظاهري خاک با افزايش عمق ،افزايش مييابد .در اين مطالعه،
براساس مرور منابع ،حد تعيين شده  3000کيلوپاسکال براي
مقاومت به نفوذ ،از نظر بيولوژيکي ،داراي اثر قابل توجه بر روي
حاصلخيزي توده در آينده است .هر چند اين حد ،مقدار مطلق
براي کاهش حاصلخيزي خاک نيست و ممکن است در مقادير

P value
0/00
0/00
0/00

کمتر از اين نيز ،حاصلخيزي خاک کاهش يابد .براساس شکل
( ،)3هيچ کدام از تيمارهاي به همخوردگي ،در قبل و پس از
عمليات چوبکشي و حمل سنتي ،داراي مقادير بيش از 3000
کيلوپاسکال (بهعنوان حد آستانه کاهش فعاليتهاي بيولوژيکي)
نيستند .اين نتايج داللت دارد بر اين که نوع عمليات چوبکشي
با اسکيدر و سيستم سنتي حمل ،تغييرات قابل توجهي بر روي
آستانه بيولوژيکي مقاومت به نفوذ خاک در کالسههاي عمق
ندارد.

3000

آستانه بالقوه زیستي از نظر بیولوژیکي
2500

1500

مقاومت به نفوذ ()Kpa

2000

1000

500
20

15

10

5

مسیر چوبکشي (قبل)

20

15

10

5

20

15

10

5

بدون بهم خوردگي (قبل) بدون بهم خوردگي (بعد)

20

15

10

5

بهم خوردگي سطحي

20

15

10

5

مسیر چوبکشي (بعد)

(بعد)

شکل ( :)3میانگین مقاومت به نفوذ ( )PRبه کیلوپاسکال با حدود اعتماد  95درصد برای
 5طبقه به همخوردگي ظاهری در هر کالسه عمق

شکل ( ،)4اثر مستقل نوع کالسه به همخوردگي ظاهري خاک
را بر روي مقادير مقاومت به نفوذ نشان ميدهد .گروهبندي
براساس آزمون توکي نشان داد که بين  5کالسه به همخوردگي
ظاهري خاک از نظر ميزان مقاومت به نفوذ ،از نظر آماري تفاوت

معنيداري وجود دارد .ميانگين مقدار مقاومت به نفوذ در کالسه
به همخوردگي مسير چوبکشي پس از عمليات چوبکشي با
 2232کيلوپاسکال ،داراي باالترين مقدار است و پس از آن
کالسههاي به همخوردگي سطحي ،مسير چوبکشي قبل از
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عمليات ،بدون به همخوردگي پس از عمليات و بدون به
همخوردگي قبل از عمليات بهترتيب با 1310 ،1680 ،1810
و  1258کيلوپاسکال قرار دارند.
a

2500
b

c
d

e

1500
1000

مقاومت به نفوذ ()Kpa

2000

500
0
مسیر چوبکشي

بهم خوردگي

مسیر چوبکشي

بدون بهم

بدون بهم

(بعد)

سطحي (بعد)

(قبل)

خوردگي (بعد)

خوردگي (قبل)

شکل ( :)4مقایسه میانگین افزایش مقاومت به نفوذ در اثر
عملیات چوبکشي در پنج کالسه به همخوردگي ظاهری
خاک .حروف التین نامتشابه نشانگر معنيدار بودن
اختالف میانگینها در سطح احتمال  95درصد است

شکل ( ،)5اثر مستقل کالسه عمق خاک را بر روي افزايش
مقاومت به نفوذ نشان ميدهد .آزمون توکي نشان داد که کالسه
عمق  20سانتيمتري از سطح خاک با مقدار 1836
کيلوپاسکال ،بيشترين ميزان ميانگين مقاومت به نفوذ را نشان
داده است و پس از آن کالسههاي عمق  10 ،15و 5
سانتيمتري از سطح خاک بهترتيب با  1424 ،1624و 1144
کيلوپاسکال قرار دارند.

عمق (سانتي متر)
20

15

500
مسیر چوبکشي (بعد)
بهم خوردگي سطحي (بعد)
بدون بهم خوردگي (بعد)
بدون بهم خوردگي (قبل)

1100

1400

1800
c

800

مسیر چوبکشي (قبل)

2000
b

10

5

1600
1200
1000
800
600

مقاومت به نفوذ ()Kpa

d

1400

1700

مقاومت به نفوذ ( )Kpa

a

شکل ( ،)6نشان ميدهد که با افزايش عمق در هر  5کالسه به
همخوردگي خاک ،مقاومت به نفوذ افزايش مييابد .در کالسه
بدون به همخوردگي ،مقاومت به نفوذ در عمق  20سانتيمتري
خاک  1600کيلوپاسکال و در عمق  5سانتيمتري 870
کيلوپاسکال است .در کالسه بدون به همخوردگي (پس از
عمليات بهرهبرداري) ،مقاومت به نفوذ در عمق  15 ،10 ،5و
 20سانتيمتري از سطح خاک بهترتيب 1420 ،1230 ،941
و  ،1646کيلوپاسکال است .در کالسه به همخوردگي سطحي
که بيشتر مربوط به عرصههاي حمل چوب به روش سنتي است،
افزايش مقاومت به نفوذ قابل توجه است و بيشترين مقدار
مقاومت به نفوذ يعني  2147کيلوپاسکال در عمق 20
سانتيمتري از سطح خاک مشاهده شده است .نکته بسيار مهم،
افزايش معنيدار مقاومت به نفوذ در عمق  20سانتيمتري در
مسير چوبکشي (پس از عمليات) است که مقدار آن 2496
کيلوپاسکال ميباشد .در عمقهاي  10 ،15و  5سانتيمتري،
بهترتيب مقدار مقاومت به نفوذ برابر با  2150 ،2331و
 1950کيلوپاسکال است.

2000

400
200

2300

0
20

10
15
عمق خاک (سانتي متر)

5

2600

شکل ( :)5مقایسه میانگین افزایش مقاومت به نفوذ بر اثر
عملیات چوبکشي در چهار کالسه عمق خاک.

شکل ( :)6تغییرات مقاومت به نفوذ در عمقهای مختلف با

حروف التین نامتشابه نشانگر معنيدار بودن اختالف

توجه به  5کالسه به همخوردگي ظاهری خاک

میانگینها در سطح احتمال  95درصد است

بحث و نتیجهگیری
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نتايج نشان داده است که عمليات چوبکشي با اسکيدر چرخ
الستيکي و حمل چوب به روش سنتي ،داراي اثر قابل توجه و
معنيداري بر روي بهمخوررگي ظاهري خاک و افزايش مقاومت
به نفوذ است که منطبق بر نتايج ساير محققان ( Cromack et
& al., 1978; Greacen & Sands, 1980; Froehlich
McNabb, 1984; Gomez et al., 2002; Murphy et al.,
 )2004ميباشد .اين نتايج ،به دليل استفاده از سيستم سنتي

حمل چوب آالت الواري ،کاتيني و هيزمي که بهصورت پراکنده
در سطح پارسل برداشت شده وجود دارند ،است که نياز به
ترددهاي اضافي دارد که سبب افزايش به همخوردگي خاک
ميشوند .بنابراين ،سيستمهاي تلفيقي که شامل چوبکشي با
اسکيدرهاي چرخالستيکي و سيستم سنتي حمل است ،منتج به
آثار بيشتري به خاک جنگل ميشود (مخدوم و خراساني،
 .)1363هر چند از نظر بيولوژيکي با فرض در نظر گرفتن حد
 3000کيلوپاسکال بهعنوان آستانه فعاليت بيولوژيکي خاک ،آثار
معنيداري يافت نشده است ( .)Bolding et al., 2009بسيار
مهم است که توجه شود حد آستانه بيولوژيکي در يک توده
جنگلي نسبت به توده ديگر تغيير کرده و مقدار 3000
کيلوپاسکال بيان شده در اين تحقيق ،بيشتر براي مقايسه يک
حد است .بررسيهاي ديگري ،بسته به نوع خاک و گونههاي
درختي ،يافتند که رشد درخت در مقادير قبل از 3000
کيلوپاسکال شروع به کاهش ميکند ( ;Sands et al., 1979
 .)Parker et al., 2007همچنين )،(Bolding et al., 2009
بيان ميدارند که بدون اندازهگيري و بررسي واکنش پوشش
گياهي به عمليات چوبکشي ،نميتوان به نتيجهگيري معتبر در
مورد ارتباط بين مقاومت به نفوذ و کاهش رويش توده دست
يافت.
براساس نتايج بهدست آمده ،سطح تحت پوشش مسيرهاي
چوبکشي  4برابر شده و  38درصد از کل منطقه درجاتي از به
همخوردگي سطحي را تجربه کردند ولي هيچگونه به
همخوردگي عميق مشاهده نشده است .هر چند مسيرهاي
چوبکشي در بيشتر قسمتها داراي به همخوردگي و جابهجايي
شديد خاک هستند .افزايش سطح مسيرهايي چوبکشي به اين
دليل است که نخست مسيرهاي طراحيشده اوليه ،پوشش
مناسب و کافي به کل سطح مورد بهرهبرداري را نميدهد و
بنابراين طراحي مسيرهاي جديد الزامي است .دوم ،حمل
چوبآالت الواري ،کاتيني و هيزمي پس از عمليات چوبکشي،
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سبب تردد بدون برنامهريزي سيستم حمل سنتي در تمام سطح
جنگل شده و به همخوردگي خاک را افزايش ميدهد.
نتايج نشان داد که کالسهبنـدي به همخوردگـي ظاهري خـاک،
براي پيشبيني مقاومت به نفوذ از نظر آماري معنيدار بوده و
کاربرد دارد .بنابراين ،يک عامل برآوردکننده براي تعيين آثار
عمليات بهرهبرداري و چوبکشي بر تودههاي جنگلي است .هر
چند نتايج اين تحقيق براي شرايط تودههاي مشابه و عمليات
چوبکشي با سيستم تلفيقي کاربرد دارد .شرايط خاک بهويژه
ميزان رطوبت خاک به مقدار زيادي بر روي ويژگيها و وسعت به
همخوردگي ظاهري خاک و تغييرات مقاومت به نفوذ تأثيرگذار
است و قبل از عمليات چوبکشي بايد اين موارد ارزيابي شود.
بهعالوه ،يک راهکار مهم اين است که عبور ماشين هنگامي که
خاک جنگل مرطوب است و رطوبت خاک به حد رواني نزديک
است ،اجتناب شود .طراحي مسيرهاي چوبکشي و همچنين
محدود کردن ماشين به تردد در اين مسيرها ،راهکار ديگري در
کاهش بهمخوردگي و کوبيدگي خاک است .پيشنهاد ميشود،
مطالعه بلند مدتي براي ارزيابي آثار به همخوردگي خاک بر روي
حاصلخيزي خاک جنگل و تغييرات رويش تودههاي جنگلي
انجام شود .طراحي مسيرهاي چوبکشي و همچنين محدود
کردن ماشين به تردد در اين مسيرها ،راهکار ديگري در کاهش
بهمخوردگي و کوبيدگي خاک است (مخدوم و خراساني،
 .)1363زيرا ،بازيابي خاکهاي جنگلي کوبيده شده تحت تأثير
آب و هوا و فعاليت فون و ريشههاي درختان بسيار کند است.
بازيابي خاک پس از کوبيدگي سطحي ممکن است حدود -10
 20سال يا بيشتر طول بکشد ( .)Froehlich, 1979وقتي که
کوبيدگي عميقتر باشد ،روند بازيابي ويژگيهاي فيزيکي خاک
حدود  50تا  100سال طول خواهد کشيد ( & Greacen
 .)Sands, 1980برنامه ريزي و زمانبندي بهعنوان راهحلي
مناسب براي کاهش درجه و وسعت آثار بهمخوردگي خاک است،
چون روشي آسانتر و ارزانتر براي کاهش آثار مرتبط با
بهمخوردگي خاک قبل از عمليات بهرهبرداري جنگل ميباشد.
یادداشتها
1. Forwarder

 .2سيلو ( )Silveعبارت است از واحد حجم براي جداول حجم
يک کليده يا تاريف درخت و مقدار آن حدود  0/8تا 0/9
مترمکعب است.
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1392  پاییز و زمستان،8  شماره،4  سال،پژوهشهای محیطزیست

3. Hand-Held Penetrometer
4. Thukey’s test
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