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 چکیده

 شه،یری شکستگ و خراش شامل است ممکن وی جنگلي هاتوده در کشیچوب وي برداربهرهي هاتيفعال امديپ ،ماندهباقی درختان به صدمه
 وي زادآوري رو بری نيزم کشیچوب ستميس زیستیمحيط آثارارزیابی  قيتحق نیا هدف. باشد تاج و هاشاخه شکستن و تنه شدنی زخم
ی بررس به منظور روديخ جنگل گرازبن بخش در قيتحق نیا. است خورده دست کمتري هاجنگل در ماندهباقی توده و جنگل اتيح دیتجد

 سه کشیچوبي رهايمس محدوده در هاخسارت صد در صد برداشت صورت به ماندهباقی توده وي زادآور به وارده صدمه زانيم نييتع جهت
 و خال و شلی شیروي هاگروه به مربوط خسارت درصد نیباالتر که داد نشان هايزادآور به صدمه از حاصل جینتا. شد انجام پارسل

 و 24-04ي قطر طبقه در دهید صدمه درختان درصد نیباالتر. باشدیم شدنیزخم و شدن کنشهیر و شکسته نوع از صدمه نوع نیشتريب
 044 از کمتري ااندازهي دارا هاگونه تمام در هازخم از %04 ،چنينهم. هستند یسطح هازخم درصد نیشتريب و دارند قرار متریسانت 04-04

بيشترین تعداد درختان صدمه  .دارند قرار هاشهیر امتداد و شهیري رو بر و تنه اول متر کی در هازخم % 34 از شيب و بوده مربع متريسانت
 و ارتفاع رب توجه قابل ريتاثي دارا کشیچوب ريمس به نسبت درختان تيموقعقرار دارند.  کشیچوبدیده در فاصله کمتر از یک متر از مسير 

 متر کی ارتفاع و کشیچوب ريمس مجاور درختاني رو بر ماندهباقی توده به صدمه کاهشي برا تالش دیبا ،نیبنابرا. است تنه زخم تعداد
 .شود متمرکز ،است بودی دگید صدمه احتمال نیشتريبي دارا که تنه اول
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 سرآغاز
ی اتيعملي اجرا و هاطرح به دنيرس جنگلي برداربهره هدف
 بهي اقتصاد لحاظ از ر،یپذامکانی کيتکن وی فن طور به که است

ی حقوق نظر از و خطر کم و سالم زیستیطيمح لحاظ به صرفه،
 به کینزد داريجنگل وهيش اعمال به توجه با. باشد قبول قابل

ی پراکندگ به توجه با و شمالي هاجنگل تیریمدي برا عتيطب
 و سرپا توده به وارد هايصدمه کاهش وه،يش نیا در برداشت

 ارزیابی زمينه در ایران، در. کندیم دايپي شتريب تياهمي زادآور
 انجام مطالعاتی چوب خروج و برداريبهره از حاصل هايخسارت

 هايصدمهی بررس در( 1934، و همکاران حسينی) .است شده
ي دارابکال جنگل در سرپا درختان وي زادآوري رو بري برداربهره
 نسبتا مساحت با و قيعمي هازخم که کردي ريگجهينتي سار

ي هادستگاه تيفعال با بيشتر ماندهباقی درختان تنهي رو بر ادیز
 و بوده مرتبط قطع عرصه از آالت چوب خروج و کشیچوب

 درختان تنهی یابتدا متر دو در شده مشاهدهي هازخم % 0/32
 از شيب هاگروه خالي ریپذبيآس زانيم ،چنينهم. دارند حضور

 .باشدیم( گروه شل و نهال نونهال،ي )زادآوري هاگروه هيبق
 در جنگل توده بري برداربهره ايهصدمه (1900)احمدي، 

 که فتو نتيجه گر را بررسی نمود نور جیالوي هاجنگل
 بيترت به کدام هر خال و شل نهال، و نونهالی شیروي هاگروه

، نژادسليمان). دنشد شامل را خسارت % 93 و % 0/99 ،% 0/24
 نيب سهیمقا به ،روديخ جنگل پاتم بخش دری قيتحق در( 1930
 وی صنعت کشیچوب اثر رب کلي زادآور به شده اردو هايصدمه

 بری صنعت کشیچوب هايصدمه که این جهينت و ندپرداختی سنت
 ،%03/2 بيترت به خال و شل نهال،ی شیروي هاگروهي رو
 توسط صدمه درصد نیشتريب .باشدیم %00/3 و 90/0%

 .شودیم جادیا خالی شیرو گروهي رو بری صنعت کشیچوب
ي نوارها در ماندهباقی توده به وارد هايصدمه( 1932)نيکوي، 

را  شفارودي هاجنگل در کشیچوبي هاريمس اطراف و دنيکش
 اطراف و چوب دنيکشي نوارها در هایبررس جینتا بررسی نمود و

 درختان، به وارد هايصدمه که داد نشان کشیچوبي رهايمس
 ،24 ،99 بيترت به دنيکش ازی ناش هاخال و هانهال ها،نونهال

 00 ،04 ،23 کشیچوبي رهايمس ازی ناش و درصد 94 و 02
 وارد هايصدمه( 1934، توانکار و همکاران). است درصد 00و

 دری نيزم کشیچوب وی نیگز تک قطع اثر رب توده بر آمده
 نیا جینتا و دادند قراری بررس مورد را النيگ اسالم ناو جنگل

 در وی سطح درختان تنهي اهزخم شتريب :داد نشانی بررس
 کی از کمتر ارتفاع در و مربع متریسانت 04 از کوچکتري هااندازه

 (Vasiliauskas, 1993) .بودند شده جادیا نيزم سطحي متر
 بيشتر جنگل عمليات در باقيمانده توده به صدمه نتيجه گرفت که

 ,Grinchenko) .شودمی ایجاد چوب نقل و حمل طول در

 وسيلههب درختانبررسی نتيجه گرفت که در یک  (1984
. بينندمی صدمه کشيدن حال در هايبينهگرده و هاماشين

(Kovbasa, 1996)  یا تنه ابتداي به هاآسيببيان نمود که 
 (Bettinger & Kellogg, 1993). شودمی وارد آن مجاورت

 از متر 00/0 عرض در درختان به صدمه نیشتريب کهدریافتند 
ي رو هايصدمه شروع و افتدیم اتفاق کشیچوب ريمس مرکز

. باشدیم نيزم از متر 31/4 از کمتر ارتفاع در درختان تنه
 اتيعمل از حاصلي هازخم اندازه که کردند انيب چنينهم

 ،یشمالي کایآمر برگانیسوزن در و است متفاوتي برداربهره
 00/2302 تا 19/4 از دهید بيآس درختاني رو زخم مساحت رنج
بيان  (Yilmaz & Akay, 2008). باشدیم مربع متریسانت

 زخم درختان تنه بهي برداربهره اثر رب عیشا صدمهنمودند که 
 ای درخت پوست به بيآس سبب است ممکن که است شدن

  .باشد وميکامب هیال به بيآس
(Scott et al., 2002 ) ي هاجاده عرضنتيجه گرفتند که

 درختان تعداد کاهش در مهم املع کی تواندیم کشیچوب
 خروج هنگامکشی چوب جاده امتداد در واقع دهید بيآس

 ارتفاع در تنهي رو هازخم ازی مين از شيبو  باشد آالتچوب
 از شتريب ارتفاع در هازخم ازی کم تعداد و بودند متر 0/1 از کمتر

 تعدادنشان دادند که  (Fajvan et al., 2002). بودند متر 0/9
 و درخت ابعاد شیافزا با بيآس شدت و دهید بيآس ختاندر

 .ابدییم شیافزا ،کشیچوب ريمس از درخت فاصله کاهش
(Froese & Han, 2006) توده در را ماندهباقی توده به صدمه 

 %0/90 که گرفتند جهينت و کردندی بررس برگی سوزن ختهيآم
 تمام رد هازخم %30 ،چنينهم. دندید بيآس ماندهباقی توده
 %20 و بوده مربع متريسانت 130 از کمتري ااندازهي دارا هاگونه

)جورغالمی و . شد وارد درختان تنه اول متر دو به صدمه
 به نسبت درخت تيموقع( نتيجه گرفتند که 1933مجنونيان، 

 بر هازخم ارتفاع و مقدار بري داریمعن اثري دارا کشیچوب ريمس

 سيستم تأثير مطالعه ،تحقيق این دفه .است ماندهباقی درختان

  ودهـت و جنگل حيات تجدید و زادآوري روي بر زمينی کشیچوب
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 است. خورده دست کمتر هايجنگل در ماندهباقی
 

 هامواد و روش

 منطقه مورد تحقیق
 جنگل گرازبن بخش 943 و 942 يهاپارسل در ،تحقيق این

 وسعت به زبنگرا بخش. گرفت انجام خيرود پژوهشی و آموزشی
 10 در که شده محسوب جنگل از بخش نيسوم هکتار، 0/1441
. است گرفته قرار نجاردهي روستا در واقع طرح دفتري لومتريک

 و هکتار 0/00 و 1/13 ،22 بيترتبه ادشدهي یهاپارسل مساحت
 ترتيببه 940 پارسل در هکتار در تعداد و حجمی موجودي

 سيلو 3/021 ترتيببه 942 لپارس در اصله، 203 و سيلو 3/040
 اصله 241 و سيلو 0/020 ترتيببه 943 پارسل در و اصله 013 و

 نیا در شناسیجنگل و برداريبهرهۀ شيو. (1933نام، )بی است
 يهاخسارت از آماربرداري عمليات. است گزینیتک ها،پارسل
 آالتچوب خروج از پس ،ماندهباقی توده و اتيح دیتجد به وارده

ي رهايمس محدوده و داخل دري متر 11 عرض در و شده عقط
 پارسل در. گرفت انجام 1934 تابستان در پارسل، سه کشیچوب
 در اصله 3) شده گذارينشانه درخت اصله 100 مجموع در ،940

 مترمکعب 0/23) مترمکعب 3/200 گذاري،نشانه حجم و( هکتار
 درخت هاصل 200 مجموع در 942 پارسل در. است( هکتار در

 گذارينشانه حجم و( هکتار در اصله 11) شده گذارينشانه
 پارسل در. است( هکتار در مترمکعب 3/20) مترمکعب 0/212

 10) شده گذارينشانه درخت اصله 920 مجموع در زين 943
 9/29) مترمکعب 1932 گذارينشانه حجم و( هکتار در اصله

 .است( هکتار در مترمکعب

 
 پژوهشروش 

 محدوده در توده، وي زادآور به وارده خسارت العهمطي برا
. شدندي ريگاندازه عواملی بخش هري برا کشیچوبي رهايمس
یی هافرم داخل ات،يح دیتجد به وارده خسارتي ريگاندازهي برا
 سه بهي زادآور ،شدند هيته قبل از خسارت برداشتي برا که

 تا بذر شیروي ابتدا از: نونهال و نهال: شد ميتقسی شیرو گروه
 0/4 از که شودیم گفتهیی هانهال به: گروه شل؛ متر 0/4 ارتفاع

 شودیم اطالقیی هانهال به: گروهخال؛ دارند ارتفاع متر دو تا متر
ی شیرو گروه هر مورد در .دارند ارتفاع متر هشت تا متر دو از که

 که شودیم مشخص فرم در صدمه مورد دریی هامتغير

 گونه نوع کيتفک به گروه هر صدمه زانيمی ررسب وي ريگاندازه
 صورت هامتغير نیا به توجه با هاگونه ریسا و ممرز راش، شامل

 فقط کهیی هانهال به مربوط: شدنی زخم: از عبارتند که رديگیم
 نیا اثر رب که: تاج شدن خم؛ ندبرداشت زخم تاج ای ساقه طول در

 خودی عيطب التح از و شده دهيخم درياسک مثلی خارج فشار
 عوامل فشار اثر رب کهیی هانهال: کنشهیر و شکسته؛ ندشد خارج
ی شیرو گروه هر درد. شدن کنشهیر و شکستهی طورکل بهی خارج
 و ممرز راش، :شامل گونه نوع کيتفک به هم سالمي هانهال

 .شدندي ريگاندازه هاگونه ریسا
 به متریسانت 3 از شتريب نهيس برابر قطر با درختان ،یبررس نیا در

 به درختانی بررس نیا در. شدند گرفته نظر در سرپا توده عنوان
 3-14 نهيس برابر قطر) کي یکدها باي قطر طبقه پنج
 قطر) سه ،(متریسانت 14-24 نهيس برابر قطر) دو ،(متریسانت
 04-04 نهيس برابر قطر) چهار ،(متریسانت 24-04 نهيس برابر
 ميتقس( متریسانت 04 از شيب نهيس برابر طرق) پنج و( متریسانت

ي فاکتورها سرپا توده به صدمه زانيمي ريگاندازهي برا .شدند
؛ (هاگونه ریسا و ممرز راش،) گونه نوع :شامل شده گرفته درنظر
 تا) دو کد با ،(درخت شهیر امتداد) کي یکدها با زخم؛ محل
 ارتفاع) چهار کد با و( متر 1-2 ارتفاع تا) سه کد با ،(متر 1 ارتفاع

 به بيآس ؛یسطح) کي یکدها با زخم؛ شدت؛ (متر 2 از شيب
ی ليخ) سه کد با و( وميکامب به بيآس ق؛يعم) دو کد با ،(پوست

 از کمتر) کي یکدها با زخم؛ مساحت؛ (قيعمی کندگ ق؛يعم
( مربع متریسانت 044-1444 نيب) دو کد با ،(مربع متریسانت 044

 با زخم؛ تعداد؛ (مربع متریسانت 1444 از شتريب) سه کد با و
 سه کد با و( زخم سه تا دو)  دو کد با ،(زخم ک)ی کي یکدها

  باشند.، میکشیچوب ريمس مرکز از فاصلهو  (زخم سه از شتريب)
 

 هاداده تحلیل و تجزیه
 مورد سپس و شد اکسل طيمح وارد هاداده ،يآورجمع از پس
ي هاليتحل و هیتجز ازي سر ک. یقرار گرفت ليتحل و هیتجز
ی بررسي برا و شدند انجام اکسل طيمح در از،ين موردي آمار

 افزار نرم دری ونيرگرس رابطه از ،رهاييمتغ نيبی همبستگ رابطه
SPSS شد استفاده. 

 

 هایافته

 پارسل سه در زادآوری به خسارت میزان بررسی -
  محدوده دري زادآور کل مجموع از که گفت توانیم ،یطورکل به
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ي زادآور درصد نیشتريب پارسل سه کشیچوبي رهايمس
 % 3/00 با نهال و نونهالی شیرو گروه به مربوط شده برداشت

 به توجه باي زادآوري هاگروه به وارده هايصدمه درصد. است
ی شیرو گروه هري برا جداگانه صورت به و آنها حضور زانيم

ي زادآور درصد نیرشتيب ،یشیروي هاگروه نيب. شد محاسبه
  است %9/30 با خالی شیرو گروه به مربوط دهید صدمه

 (. 1 جدول)

 

 پارسل سه در کشیچوب مسیرهای در زادآوری به شده گیریاندازه خسارت درصد (:1) جدول

 خال
 یزادآور

 یشیرو مراحل نونهال و نهال
 شل

291 

030 

0/0 

9/30 

2/10 

1290 

1193 

3/0 

2/32 

0/90 

1012 

003 

9/02 

0/09 

3/00 

 تعداد کل

 تعداد خسارت دیده

 درصد سالم

 درصد خسارت دیده

 درصد کل درختان

 

 مشخص پارسل سه دري زادآور به وارده خسارت نوعی بررس در
 به مربوط بيآس درصد نیشتريب نهال و نونهال بخش در که شد

 خم به مربوط بيآس درصد نیکمتر و %0/20 با شدنی زخم
 بيآس درصد نیشتريب شل، بخش در. است %1/4 با تاج شدن

 درصد نیکمتر و %3/00 با شدن کنشهیر و شکستن به مربوط
 ،خال بخش در و است %2 با تاج شدن خم به مربوط بيآس

 نیکمتر و %1/00 با شدنی زخم به مربوط بيآس درصد نیشتريب
 (. 2 جدول) باشدمی %0/2 با تاج شدن خم به مربوط بيآس درصد

 

  کشیچوب مسیر محدوده در زادآوری به خسارت نوع درصد و تعداد (:2) جدول

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

 گروه زادآوری
 کل

 آسیب دیده

 کل

 آسیب دیده

 کل

 آسیب دیده

شکسته 

و 

 کنریشه

زخمی 

 شدن

خم 

شدن 

 تاج

شکسته و 

 کنریشه

زخمی 

 شدن

خم 

شدن 

 جتا

شکسته 

و 

 کنریشه

زخمی 

 شدن

خم 

شدن 

 تاج

 تعداد صدمه دیده 1 032 220 003 29 034 220 1193 93 923 223 030

 درصد صدمه دیده 1/4 0/20 0/90 144 2 1/09 3/00 144 0/2 1/00 0/93 144

 

 در مختلفي هاگونه ،يزادآور به وارده خسارت زانيمی بررس با
 درصد نیشتريب راش ونهگي برا که شد مشخص پارسل سه

 به مربوط هاگونه ریسا و ممرز گونهي برا و خال به مربوط صدمه
 ریسا و ممرز راش، گونهي برا صدمه درصد نیکمتر. است شل

آسيب دیدگی صد  قدارم (.9 جدول) است نهال به مربوط هاگونه
درصد طبقه شل در گونه ممرز در درجه اول مربوط به تعداد کم 

 مسير منطقه مورد مطالعه است.این گونه در 

 

  کشیچوب مسیرهای محدوده در مختلف هایگونه زادآوری به خسارت درصد و تعداد (:3)جدول 

 راش ممرز هاسایر گونه
 گونه

 نهال شل خال نهال شل خال نهال شل خال

113 

149 

9/30 

909 

990 

9/33 

010 

34 

0/10 

2 

0 

9/39 

9 

9 

144 

149 

13 

0/10 

040 

030 

1/32 

330 

033 

2/34 

1430 

201 

0/03 

 تعداد کل

 تعداد خسارت دیده

 درصد خسارت
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 سرپا توده به خسارت میزان بررسی
مجموع تعداد درختان صدمه دیده در محدوده مسيرهاي 

 ،درخت تعداد نیا ازاصله است.  34سه پارسل  کشیچوب
 ممرز گونه به مربوط %3/03 راش، گونه به مربوط آن از 0/90%

 درختان درصد نیشتريب. هاستگونه ریسا به مربوط %0/12 و
 و( %1/91) متریسانت 24-04ي قطر طبقه در دهید صدمه
 3-14ي قطر طبقه در دهید صدمه درختان درصد نیکمتر
 (.0)جدول  دارند قرار( %0/2) متریسانت

 

  کشیچوب مسیرهای محدوده رد قطری طبقه و گونه تفکیک به دیده صدمه درختان درصد و تعداد (:4) جدول

 گونه متر(طبقه قطری )سانتی
 گونه و طبقه قطری

 راش ممرز سایر 10-8 20-10 40-20 00-40 00<

 تعداد درخت صدمه دیده 91 00 10 0 10 23 22 10

 درصد صدمه دیده 0/90 3/03 0/12 2/0 2/10 1/91 3/23 3/13

 

وجود بر روي تنه هاي منتایج حاصل از بررسی ارتفاع محل زخم
 %0/01 کهدهد نشان می ،درختان آسيب دیده در سه پارسل

 ترنیيپا هازخم از %1/00 ها،شهیر امتداد و شهیري رو بر هازخم
 تا کی ارتفاع در هازخم از %0/0 و نيزم سطح از تنه متر کی از
 بری زخم گونهچيه متر دو از شتريب ارتفاع در و دارند قرار متر دو
(. 0 جدول) است نشده مشاهده دهید بيآس درختان نهتي رو

ها در سه پارسل نتایج حاصل از بررسی شدت زخم ،چنينهم
 هازخم از %0/20 وی سطح هازخم از %2/02 کهدهد نشان می

 هم قيعمی ليخي هازخم و هستند( وميکامب به صدمه) قيعم
 (. 0 جدول) اندنشده مشاهده

 درختان تنه در موجودي هازخم مساحتی بررس از حاصل جینتا
ی مساحتي دارا هازخم از %1/01 که دهدیم نشان ،پارسل سه در

ی مساحتي دارا هازخم از %0/29 مربع، متریسانت 044 از کمتر
ي دارا هازخم از %2/20 و مربع متریسانت 044-1444 نيب

 حداقل(. 2 جدول) هستند مربع متریسانت 1444 از شيبی مساحت

 0244 آن حداکثر و مربع متریسانت نه شده شاهدهم زخم
 اصله هري برا زخم مساحت ،نيانگيم طور به. بود مربع متریسانت

 ،پارسل سهکشی چوبي رهايمس محدوده در دهید بيآس درخت
 .است مربع متریسانت 0/1233

 نشان ،پارسل سه در زخم تعدادی بررس از حاصل جینتا ،چنينهم
 درختان از %0/20 زخم، کي یدارا درختان از %0/20 که داد
 زخم سه از شيبي دارا درختان از %1/3 و زخم 2-9ي دارا

 دهید صدمه درخت هري ريقرارگ محلی بررس(. 2 جدول) هستند
 از %0/31 که داد نشان پارسل سه درکشی چوب ريمس اطراف در

 از %0/0 ،کشیچوب ريمس از متر سه از کمتر فاصله در درختان
 از %1/1 وکشی چوب ريمس از متر 9-0 نيب فاصله در اندرخت

 قرارکشی چوب ريمس از متر چهار از شتريب فاصله در درختان
 از فاصله هرچه که است آن گرانيب موضوع نیا(. 2 جدول) دارند
 دهید صدمه درختان تعداد شود،یم شتريبکشی چوب ريمس

 .ابدییم کاهش
 

  تفکیک به زخم درصد و تعداد و دیده صدمه اندرخت درصد و تعداد (:5) جدول

 پارسل سه کشیچوب مسیر محدوده در زخم شدت و ارتفاع

 ارتفاع زخم شدت زخم
 گونه و طبقه قطری

 ریشه متر 1تا  متر 1-2 متر 2بیش از  سطحی عمیق خیلی عمیق

4 

4 

90 
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20 
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4 
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03 

0/00 

09 

2/04 

 تعداد درخت صدمه دیده
 د(درص)
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0/20 
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 تعداد زخم
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  و زخم تعداد و مساحت تفکیک به دیده صدمه درختان درصد و تعداد (:6)جدول 

  پارسل سه در کشیچوب مسیر مرکز از فاصله
گونه و طبقه  مساحت زخم تعداد زخم )متر( کشیچوبفاصله از مرکز مسیر 

4< قطری  4-3 3> >3 3-2 1 >1000 1000-500 500> 

1 
1/1  

- 

- 

0 

0/0 

- 

- 

30 

0/31 

- 

- 

0 

1/3 

- 

- 

21 

0/20 

- 

- 

03 

0/20 

- 

- 

23 

2/23 

90 

2/20 

23 

2/20 

92 

0/29 

02 

0/00 

23 

1/01 

 تعداد درخت

 درصد

 تعداد زخم

 درصد
 

 

 و کشیچوب مسیر مرکز از فاصله بین رابطه بررسی

 زخمی درختان تعداد
 و کشیچوب ريمس مرکز از فاصله نيب رابطهی بررسبه منظور 

 تعداد نيب رابطه ابرنقاط پراکنش نمودارابتدا  ،یزخم درختان تعداد
در محيط  کشیچوب ريمس مرکز از فاصله و دهید صدمه درختان

اکسل رسم و مشخص شد که یک رابطه غير خطی بين آنها 
ري شده فاصله از مرکز گيهاي اندازهوجود دارد. سپس از داده

 SPSSافزار و تعداد درختان صدمه دیده، در نرم کشیچوبمسير 
خطی گرفته شد و مشخص شد که بين قطر رگرسيون غير

هاي موجود در تنه درختان درختان صدمه دیده و تعداد زخم
. مدل ریاضی بين (1)شکل  دار وجود داردصدمه دیده رابطه معنی

ه دیده ـداد درختان صدمـتع و یـکشچوبز مسير ـفاصله از مرک
 (.1باشد )رابطه به صورت رابطه زیر می

LnY= 74/3  - 47/0 x (1)  

 :1 رابطه در که
Y= و دهید صدمه درختان تعداد x=  فاصله از مرکز مسير

 .است( متر) کشیچوب
 

R 2 = 0.6324
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 تعداد بین رابطه ابرنقاط پراکنش نمودار (:1) شکل

 کشی چوب مسیر مرکز از فاصله و دیده صدمه درختان
 

 نشان را 1 رابطه مدل انسیوار هیتجز جدول خالصه (0) جدول
 است نیا گرانيب آمده دستهب F مقدار ،جدول نیا در. دهدیم

 و باشدیم داریمعن %33 نانياطم حدود و a= 41/4 سطح در که
 نشان را راتييتغ %2/29 تا بيترت به مدل در شده وارد رييمتغ

 .دهدیم

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

 منبع
 مجموع
 مربعات

 یآزاد درجه
 نیانگیم

 مربعات
F (%) 2R r sig 

 44/4 03/4 2/29 20/24 20/3 1 20/3 ونيرگرس

     0/4 12 31/0 خطا

      19 43/19 مجموع

 

 تعداد و زخم دارای درختان قطر بین رابطه بررسی

 درخت هر در زخم
 ر درختان صدمه دیده و تعداد ـقط نيب رابطهی ـبررسور ـبه منظ

 پراکنش نمودار، ابتدا آنهاهاي موجود در تنه درختان زخم
ي هازخم تعداد و دهید صدمه درختان قطر نيب رابطه ابرنقاط
در محيط اکسل رسم شد و  دهید صدمه درختان تنه در موجود
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بطه غير خطی بين آنها وجود دارد. مشخص شد که یک را
گيري شده قطر درختان صدمه دیده و هاي اندازهسپس از داده

رگرسيون  spssافزار در نرم آنهاهاي موجود در تنه تعداد زخم
خطی گرفته شد و مشخص شد که بين قطر درختان صدمه غير

هاي موجود در تنه درختان صدمه دیده رابطه دیده و تعداد زخم
. مدل ریاضی بين قطر درختان (2)شکل  دار وجود داردمعنی

به صورت  آنهاهاي موجود در تنه صدمه دیده و تعداد زخم
 (.2باشد )رابطه رابطه زیر می

Y= x2 - 0/00 x + 0/33                       )2( 
 :(2) رابطه در که

Y =و دهید بيآس درختان تنه در زخم تعداد x= درخت قطر 

 .است (متریسانت) دهید صدمه
 

R 2 = 0.3988
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 زخم تعداد بین رابطه ابرنقاط پراکنش نمودار (:2) شکل

 دیده صدمه درختان قطر و تنه در

 

 را( 2) رابطه مدل انسیوار هیتجز جدول خالصه (3) جدول
 نیا گرانيب آمده دستهب F مقدار جدول نیا در. دهدیم نشان
 داریمعن %33 نانياطم حدود و a= 41/4 سطح در که است

 را راتييتغ %93 تا بيترت به مدل در شده وارد رييمتغ و باشدیم
 .دهدیم نشان

 

 گیریبحث و نتیجه

 توده وي زادآور به وارده صدمه زانيم نييتع جهتی بررس نیا
 پارسل سه در هاخسارت صد در صد برداشت روش به ماندهباقی

 که نیا به توجه با. شد کشی انجامچوبي رهايمس محدوده در
ي برداربهره که بودي بار نياول نیا مطالعه مورد جنگل در

 آالت چوب خروجي برا نيماش از و گرفت صورت زهيمکان
 که داد نشان هايزادآور به صدمه از حاصل جینتا. شد استفاده

 مربوط هايزادآور به شدهي ريگاندازه خسارت درصد نیباالتر
 صدمه نوع نیشتريب و باشدیم خال و شلی شیروي هاگروه به
 جینتا. باشدیم شدنیزخم و شدن کنشهیر و شکسته نوع از

؛ 1900)احمدي،  يهاافتهی باي زادآور به صدمه به مربوط
( 1932؛ نيکوي، 1930نژاد، ؛ سليمان1934حسينی و همکاران، 

 مشخص دهید صدمه درختان نوعی بررس از پس .داردی همخوان
 دهید صدمه درختان % 34 از شيب پارسل سه هر در که شد

 دو این صدمه باالي درصد .هستند ممرز و راش گونه به مربوط
  به گونه دو این حساسيت علت به چوبکشی عمليات اثر رب گونه

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

 منبع
 مجموع
 مربعات

 یآزاد درجه
 نیانگیم

 مربعات
F (%) 2R r sig 

 44/4 29/4 93 22/10 0/14 2 43/24 ونيرگرس

     04/4 09 23/94 خطا

      00 90/04 مجموع

 

 درجه در بلکه نيست، چوبکشیاز  حاصل مکانيکی هايصدمه
 مورد جنگلی هايتوده در گونه دو این غالب حضور به مربوط اول

 و راش ه،مطالع مورد منطقه در دیگر، عبارت به. است مطالعه
 درختان اگرچه،. دهندمی تشکيل را درختان تعداد اکثریت ممرز

 هايصدمه مقابل در دارند ضخيمی پوست که ترمسن و قطورتر

 به ريـدیگ ناـمحقق که ترندمقاوم چوبکشی از اصلـح مکانيکی
 . نمودند توجه نکته این
 که شد مشخص ،دهید صدمه درختان قطری بررس از پس

 24-04در طبقه قطري  دهید صدمه درختان درصد نیشتريب
البته تعداد درختان صدمه دیده در طبقه  .متر قرار دارندسانتی
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متر در رتبه دوم و کمترین تعداد درختان سانتی 04-04قطري 
ی بررسمتر قرار دارند. سانتی 3-14صدمه دیده، در طبقه قطري 

 داد نشان کشیچوبي رهايمس در درختان به واردهي هابيآس
 و ابدییم کاهش دهید صدمه درختان درصد قطر، شیافزا با که

 در قطر شیافزا با درختان تعداد کاهش از تيتبع به کاهش نیا
 روديخ جنگل گرازبن بخش در البته. است ناهمسالي هاتوده
 با درختان تعداد جهينت در ،بودی صنعت برداشت نياول نیا چون
 صدمه درختان تعداد هم ليلد نيهم به. ستين کم هم باال قطر

 قرار دوم رتبه در متریسانت 04 از شتريبي قطر طبقات در دهید
( 1932؛ نيکوي، 1934ن دیگر )حسينی و همکاران، امحقق .دارند

 از کمتري قطر طبقه در را دهید صدمه درختان درصد نیشتريب
 اساس بر که استی حال در نیا. نمودندي ريگاندازه متریسانت 94

 و دهید بيآس درختان تعداد (Fajvan et al., 2002)ي هاتهافی
 از درخت فاصله کاهش و درخت ابعاد شیافزا با بيآس شدت

 تياهم گر،ید منظر از. ابدییم شیافزا ،کشیچوب ريمس
ي هاتوده در که است تياهم زیحا جهت آن از فوقي بندطبقه

 شیرو در کنندهنييتع نقش سالانيم و جوان درختان ناهمسال،
 درختان نیا ،ینشیگز داريجنگل ستميس در و دارند جنگل

 را خود نقش تا شوندیم گذاردهی باق توده دري ادیزي هاسال
 هايصدمه گسترش سبب هیثانو عوامل نیبنابرا. دهند انجام
 و شیرو کاهش به منتج و شده درختان به شده واردی کيمکان

 . شوندیمی جنگل درختان بالقوه ارزش
 که دهدیم نشان درختان تنهي رو بر زخم محل ارتفاعی بررس

 و شهیري رو بر و تنه اول متر کی در هازخم %34 از شتريب
 تنه در زخم ارتفاع بنديطبقه اهميت. دارند قرار هاشهیر امتداد
 تنه اول متر کی به هازخم بيشتر که است جهت آن از درخت
 سبب و بوده درخت قسمت ترینارزش با که شوندمی وارد درخت
. شودمی بعدي هايبرداشت در درخت چوب ارزش کاهش

 این در گرفته انجام قبلی تحقيقات مشابه ،تحقيق این هايیافته
 آن مجاورت یا تنه ابتداي به هاآسيب داردمی بيان که است زمينه
؛ توانکار و همکاران، 1933)جورغالمی و مجنونيان،  شودمی وارد

؛ حسينی و 1900ن )احمدي، اسایر محقق چنينهم. (1934
 که اندافتهیدر( Froese & Han, 2006و  1934همکاران، 

 تنهی یابتدا متر دو در شده مشاهدهي هازخم درصد نیشتريب
 (1932در تحقيق دیگري )نيکوي،  چند هر. دارند حضور درختان

 .نمود انيب متر دو از شيب ارتفاع در را هازخم درصد نیشتريب
 ان ـق نشـن تحقيـا در ایـهی شدت زخمـاصل از بررسـنتایج ح 

ها سطحی )آسيب به پوست( دهد که بيشترین درصد زخممی
آسيب به چوب( اصالً مشاهده هاي خيلی عميق )باشند و زخممی
 صدمهبيان کردند که  ،(Yilmaz & Akay, 2008)ند. نشد
 ممکن که است شدن زخم درختان تنه بهي برداربهره اثر رب عیشا

 وميکامب هیال به بيآس ای درخت پوست به بيآس سبب است
 تنهي رو بر موجودي هازخم شتريب ،. در تحقيق دیگريباشد

 دری سطح رای نيزم کشیچوب وی نیگز تک قطع اثر رب درختان
 از کمتر ارتفاع در که مربع متریسانت 04 از کوچکتري هااندازه

)توانکار و  کردندی ابیارز ،بودند شده جادیا نيزم سطحي متر کی
ي هازخم مساحتی بررس از حاصل جینتا .(1934همکاران، 

 نیشتريب قيتحق نیا در که دهدیم نشان درختان تنه در موجود
. بودند مربع متریسانت 044 از کمتری مساحتي دارا هازخم درصد
 متفاوتي برداربهره اتيعمل از حاصلي هازخم اندازه اگرچه
 زخم مساحتي برای مختلفي هارنج از مختلف محققان اما ،است

 .کنندیم استفاده خود قاتيتحق در
 باي هازخم که است جهت آن از زخم وسعتی بررس تياهم

 ممکن ای و ابندییم اميالت رترید معمولبه طور  بزرگتر وسعت
 عالوههب دینما ميترم را شده جادیا زخم نتواند اصالً درخت است
 به گریدي زایماريب عوامل ریسا و هاقارچ ورودي برای راه هازخم

 اثر رب درختی حت ،است ممکن جهينت در. هستند درخت درون
 نیا در چنينهم. برود نيب ازی کل به ادیز وسعت با زخم کی

 درصد نیکمتر و زخم کي یدارا درختان درصد ،نیشتريب قيتحق
ی درختان اکثر. بودند خود تنه در زخم سه از شيبي دارا درختان

 درخت هرچه. بودند قطور بودند، زخم سه از شيبي دارا که
 حال در آالتچوب به آن تنه ازي شتريب سطح چون باشد قطورتر
 تنه در موجودي هازخم تعداد جهينت در کندیم برخورد حرکت

 موجودي هازخم تعداد نيب رابطه قيتحق نیا در. ابدییم شیافزا
 داری معن دهید صدمه درختان قطر و دهید صدمه درختان تنه در

ی خوانهم( 1932)نيکوي،  جینتا باي ريگاندازه نیا جینتا. است
 . دارد
 ارتباط در درختان به وارده صدمه زانيمی بررس از حاصل جینتا
ي رهايمس اطراف دری زخم درختان گرفتن قرار محل با

 ،کشی چوب ريمس از فاصله شیافزا با که داد نشان کشیچوب
بيشترین  کهیطور به ابدییم کاهش دهید بيآس درختان درصد

تعداد درختان صدمه دیده در فاصله کمتر از سه متر از مرکز 
ي هاافتهی بای بررس نیا جینتاقرار دارند.  کشیچوبمسير 

Bettinger & Kellogg, 1993, Fajvan et al., 2002, ) 
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(Scotta et al., 2002 جورغالمی و  چنينهم. همخوانی دارد(
 ريمس به نسبت درخت تيموقع که کردند انيب( 1933مجنونيان، 

 بر هازخم ارتفاع و مقدار بري داریمعن اثري دارا کشیچوب
 در جینتا انسیوار هیتجز از حاصل جینتا. است ماندهباقی درختان

 در موجود زخم تعداد و درختان قطر نيب که داد نشان قيتحق نیا
 تعداد و کشیچوب ريمس مرکز از فاصله نيب چنينهم و تنه

 عالوههب. دارد وجود داریمعن رابطه کی دهید صدمه درختان
 قابل ريتاثي دارا کشیچوب ريمس به نسبت درختان تيموقع
ي برا تالش دیبا ،نیبنابرا. است تنه زخم تعداد و ارتفاع بر توجه

 ريمس مجاور اندرختي رو بر ماندهباقی توده به صدمه کاهش
 احتمال نیشتريبي دارا که تنه اول متر کی ارتفاع و کشیچوب

 . شود متمرکز ،است بودهی دگید صدمه
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