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ص552-541

تجزیه و تحلیل فنی زخمهای واردشده به درختان حاشیۀ
مسیر بر اثر عملیات چوبکشی
 فرشاد کیوان بهجو؛ دااشیار دااشکد فناوری وشاورزی و رنابع طبیعی ،دااشگاه رحو اردبیلی ،اردبیل ،ای اح
 ؛باریس مجنونیان؛ ارااد ب وه جنگلداری و اژاصاد جنگل دااشکد رنابع طبیعی ،دااشگاه ته اح ،و ج ،ته اح
 منوچهر نمیرانیان؛ ارااد ب وه جنگلداری و اژاصاد جنگل دااشکد رنابع طبیعی ،دااشگاه ته اح ،و ج ،ته اح

چکیده
عملیات بهرهبرداری جنگل نظام مهندسی با هدف بیشینهکردن کارایی و کمینهکردن آثار ناامللب

اسا ا ایار بررسای در

پارسلهای  220و  225از سری نمخانه در جنگل خیرودکنار نبشهر انجام شدا در ایر بررسی ،خسارات ناشی از عملیاات
چببکشی با استفاده از اسکیدر تیمبرجک  450سی ،بر درختان سرپا ارزیابی شدا نتایج ایر بررسی نشان داد که باهترتیا
در دو پارسل  220و  80/6 ،225درصد و  72/7درصد از آسی هاای ااصال از چببکشای در تسام هاای پااییر ساات
درخ

(ریشه و 0/3-0متر از بر درخ ) رخ داده اس

مربع دارند ،ولی  57درصد از زخمها منجر به آسی

و بیش از  40درصد از زخمها مسااتی کمتار از  200ساانتیمتار

به کامبیبم شده اس ا همچنیر نتایج تحقیق نشاان داد کاه باا وجابد

شدت بهرهبرداری کمتر در پارسال  225در مقایساه باا پارسال  ،220میاانگیر عارز زخامهاا در پارسال 10/43( 225
سانتیمتر) بیشتر از پارسل  9/06( 220سانتیمتر) اس

که ایر مبرد مهم به تعداد تاب هاای بیشاتر (اادود  2برابار) در

مسیرهای چببکشی پارسل  225در مقایسه با پارسل  220مرببط میشبدا نتیج آنالیز واریانس با طبقهبنادی دوطرهاه نیاز
نشان داد که از نظر نسب

عرز زخم به محیط درخ

بایر دو پارسال مابرد بررسای اخاتنف معنایداری وجابد دارد

()F=9.01, P=0.003, df=1ا در کل میتبان چنیر نتیجه گره

که اهزایش تعداد تب های مبجبد در مسیرهای چببکشای

در مقایسه با شدت بهرهبرداری آثار تخریبی بیشتری بر درختان ااشی مسیر بر جا گذاشته اس ا
واژگان کلیدی :عرز زخم ،تب  ،مسیر چببکشی ،نسب

 اوی ند ر ئو تلفق09124595203 :

عرز زخم به محیطا

Email: farshad.keivan@gmail.com
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یخم ای عریضتر بیشتر ای یخم ای درای و باریاک،

مقدمه
عملیات بهرهبرداری جنگل نظاا ههنسیاب باا اس
بیشینه کردن کارایب و کمینه کردن آثار ناهطلوب ایا
که در بیشتر هوارد رژیم ای پرورش تودۀ جنگلاب را
در بر هبگیارد و هابتواناس بار آن اا تایثیر بگادارد
بنابراین بایس با حساقل کردن خسارات هحای ییساتب
وارد بر درختان یرپا ،رویشاگاه اا را بارای یادآوری
آهاده کرد و به حفظ و بهبود کیفی

توده ای جنگلب

پرداخ  .یکب ای هوارد برای ریایسن باه ایان اس
ههم ،آگا ب ای هیزان و شست آییب ای واردشسه باه
درختان یرپا و ارییابب آثار بعس ای عملیات چوبکشب
ای

تا قسهب بارای ریایسن باه هاسیری

پایاسار در

جنگل ای شمال ایران برداشته شود ،ییارا باا داشاتن
اعساد و ارقا هربوط به هیازان و شاست آیایب اای
وارد شسه به درختان یرپا ،به عنوان یک هیزان حساقل،
هبتوان هیزان و شست آییب ای وارد شسه در هناطق
هشابه با آن را با هیزان حساقل و باا ایاتفاده ای هعیاار
آهاری با م هقایسه کرد و در صورتب که این هقاادیر
بهصورت هعنبداری بیشتر باشس هجریاان طار اا را
جریمه و اگر کمتر باشس تشویق کرد .بنابراین نظاارت
بر عملیات چوبکشب ای ارکان ههم بارای ریایسن باه
تویعۀ پایسار جنگل ای  .بهرهبرداری ای جنگال باه
ر روشب که صورت بگیرد آییب به تودۀ باقبهاناسه
را به مراه خوا س داش

[ .]1ای طرفب پرواضح ای

که تالش ای هنطقب برای کاا
درختان یرپا به افزای

هیازان آیایب باه

پایساری جنگل کمک خوا س

کرد [ .]2بار ایاان نتاایح تحقیاق آ او و مکااران
صااسهات بااا هساااح

بیشااتر ،بااه یااری تاارشااسن و

بیشتر شسن فراینس پوییسگب تنۀ درختان هنجر هبشود
[ .]3ایزوهاکب و کالیو نیز طب تحقیقب در جنگل ای
جنوب فنالنس گزارش کردنس که پهناای آیایب 10-5
یانتبهتر و  35-17یانتبهتر بهترتیب رشس قطاری را
 10و  35درصااس کااا

هاابد ااس .بنااابراین بهبااود

[ .]4حسینب و مکاران در هنطقۀ یاری

یهانبر ای

صسهات بهرهبرداری در دو ییستم چوبکشب هکاانیزه
(کابل وایب و یهینب) بر تناۀ درختاان بااقبهاناسه را
برریب کردنس و نتیجۀ تحقیق نشان داد که در ییساتم
چوبکشب یهینب  92/8درصاس ای یخام اا در ارتفاا
کمتر ای  1هتر 6/2 ،درصس در ارتفا  1تاا  2هتار اول
تنه ،و  1درصس ای یخم ا در ارتفاا بیشاتر ای  2هتار
ایجاد شسهانس .ای طرفب در ییستم کابل اوایب51/5 ،
درصس ای یخم ا در ارتفا کمتر ای  1هتار 1 ،درصاس
در ارتفااا  1تااا  2هتاار اول تنااه ،و  47/5درصااس ای
یخم ا در ارتفا بیشاتر ای  2هتار هشاا سه شاس [.]5
نتایح تحقیق نقسی و مکاران در جنگل ای شافارود
نشااان داد کااه  21/8درصااس ای درختااان هوجااود در
قطعات نمونه در نتیجۀ عملیاات قطا دچاار آیایب
شسهانس [ .]6مچنین برریب یخم ای ایجاد شاسه در
تنۀ درختان هوجود در هحسودۀ نوار ای جم آوری و
حاشیۀ هسیر ای چوبکشاب نشاان داد کاه اکاار ایان
یخم اا در ارتفاا کمتار ای  1هتاری ای بان درخا
تشکیل شسهانس [ ]8 ،7که این یخم ا در بیشتر هوارد
عمقبانس که خسارات ییستب هاننس قارچ ا و حشرات
نیز بهآیانب این نو ای یخم ا را بهیبب نزدیکاب باه
یطح یهین تح

تیثیر قرار هبد ناس [ .]9بار ایاان

نتایح تحقیق فاجوان و مکاران در هنطقۀ آپااچچین،
با افزای

اناسایۀ درخا

و فاصاله ای حاشایۀ هسایر

چوبکشب احتمال صاسهه باه درختاان یارپا کاا
خوا ااس یافاا

[ .]10جکسااون و مکاااران هیاازان

تخریب عرصه و آییب به تودۀ بااقبهاناسه در طاول
عملیاات بهارهباارداری را در جنگال اای گرهساایری
بولیوی برریب کردنس و باه ایان نتیجاه ریایسنس کاه
بهطور هتوی  44درخ

بارای خاروه ار درخا

نشاانهگاداریشااسه صاسهه هاببینااس کاه  22درخا
بهشست یخمب هبشود یا ای بین هبرود [ .]11ان و

تجزیه و تحلیل فنی زخمهای واردشده به درخااح شاشیس ر ی ب ال

مکاااران در ارگااون آهریکااا روشااب را کااه اهکااان
ارییابب یری و آیان خسارات به توده را در عملیات
بهرهبرداری گزینشب فرا م هبکارد ،ارائاه کردناس .در
تحقیق دیگری هشخص شاس کاه باا افازای

شاست

تنک کردن هیزان آییب به درختان یرپا ییاد هبشاود
[ .]12گایا ا

و ایاااتاهباو یخااام اااای حاصااال ای

آت یویی را در توده ای بلوط برریب کردنس ،و باا
ایتفاده ای رگرییون لجستیک احتمال آییب را تابعب
ای هتغیر ای هستقل قطر ،نرخ رشس ،و یان باهدیا
آوردنس [ .]13شائو و مکاران هسیری

یکپارچۀ توده

و چشمانسای انجا دادن بهارهبارداری چناسهنظاوره را
برریب کردنس .آن ا در این برریب برای تعیین شست
بهرهبرداری و ییکل بارش ای ییساتم تیامیمگیاری
چنااسهعیاااره ایااتفاده کردنااس مچنااین شااست ااای
بهرهبرداری هتوی را بارای هاسیری

پایاسار جنگال

برگزیسنس [ .]14در تحقیق یووا و ایاتانییکیهویای در
لهستان تیثیر فنّاوری ای هورد ایتفاده در بهرهبرداری
باه شایوۀ گزینشاب روی یاطح تخریاب درخا

در

توده ای کو ستانب تنکشسه تعیین شس .آن ا به ایان
نتیجه رییسنس که شرای یهین به طاور هحساون بار
هیزان آییب به درختانِ یرپا هؤثر ایا

[ .]15نتاایح

تحقیق ییلمای و آکای نشان داد که درختاان یارپا باا
آییب به کاهبیو بیشتر تح

تیثیر حمالت حشارات

و قارچ ا قرار دارنس .آن ا به این نتیجه رییسنس که در
توده ای هورد برریب تعساد یخم اای واردشاسه باه
درختان در چوبکشب با ایب بیشتر ای انتقال باا کابال
ای

[ .]16گفتنب ای

که این تحقیق باا دو اس ،

یعنب تعیین هیزان آییب باه درختاان یارپا در شایوۀ
گزینشب بعس ای اجرای عملیات چوبکشب و تجزیاه و
تحلیل فنب ا آهاری یخام اای ایجاادشاسه بار روی
درختان یرپا انجا شسه ای .
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مواد و روشها
منطقۀ مورد مطالعه
هنطقۀ هورد هطالعه در بخ

نمخاناۀ حوضاۀ آبخیار

خیرود در کنار نوشهر قرار گرفته ای
در دو پاریل ای این بخ

که این هطالعه

یعناب پاریال اای  220و

 225هحسود شس .حوضاۀ آبخیاز خیارودو نوشاهر بار
ایان حوضهبنسی آبخیز ای جنگلب شمال ایاران در
حوضۀ آبخیز شمارۀ  42ای این جنگل ا قارار گرفتاه
که این حوضه تح

هسیری

دانشکسۀ هنااب طبیعاب

دانشگاه تهران ای  .هتوی شیب و هتوی ارتفا ای
یطح دریا در دو پاریل  220و  225بهترتیب -1000
 1135هتر و  1190-1100هتر و حجام در کتاار در
دو پاریاال  504/18و  301/08هتاار هکعااب ایاا .
هساح

هنطقۀ هورد هطالعاه  27/3و  55/8کتاار و

تعساد در کتار  173/11و  122/58اصله ای  .هنطقۀ
هورد هطالعه شاهل جنگل ای آهیختۀ نا مسال شااهل
راش و همری بهعنوان گونه ای غالب و نیز تویاکا و
افرای  .برای پایسار شسن توده ای شیوۀ گزینشب برای
هسیری

این جنگل ا ایتفاده هبشود .فواصل یهاانب

ورود به توده نیز  10یال ای  .در جریاان عملیاات
بهرهبرداری ابتسا درختان با ارههوتوری قطا شاسنس و
در هرحلۀ بعس با ایاتفاده ای ایاکیسر تیمبرجاک 450
یب و با روش بهره برداری گرده بینه ،اقسا به خاروه
گردهبینه ا ای جنگل شاس .و حاسودا  32/28و 12/71
هتاار هکعااب ( 10و  3درخاا ) در کتااار چااوب
بهترتیب در دو پاریل  220و  225خاره شسنس.

روشها
در هنطقۀ تحقیق ای روش بهرهبرداری گردهبیناه بارای
خروه هقطوعات ایاتفاده شاس .بارای تعیاین هیازان
خسارات ناشب ای کشیسن گردهبیناه اا ،ای هسایر ای
چوبکشب به هحل دپو ا ،با تهیۀ فر  ،برریب خسارت
به درختان باقبهانسه انجا شس .در ابتسا نحوۀ ایاتقرار
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درختااان یاارپا در حاشاایۀ هساایر ای چوبکشااب در

تحقیااق ،اار قساام

فواصل گوناگون (کمتار ای  0/5هتار 0/5-1 ،هتار-1 ،

شاخهبنسیشسن به یک بخ

 1/5هتر و بیشتر ای  1/5هتر) و تاا فاصالۀ  2هتاری ای

که به مین ترتیب بعس ای شااخهبناسیشاسن تشاکیل

لبۀ هسیر هشخص شس .در برریب خسارت به درختان

بعااسی را خوا ااس داد .یااپس هشخیااات

یرپا هشخیه ایب نظیر هحل یخم ،هساح

یااگمن

هربوط به ر یگمن

یخم ،و

ای هساایر چوبکشااب قباال ای
(یگمن  )1تقسیم شاس

شاهل شیب طولب ،طول ،تعساد

عمق یخم [ ،]9که در جاسول اای  1و  2و  3آهاسه

قون ،کال درختاان هوجاود ،کال درختاان یخماب،

[]11 ،13

درختان یخمب بهایای واحس طول ،و نساب

درختاان

عرض یخم به هحی نیز ای

یخمب به کل درختان هربوط به ر یگمن

برداش

عرض یخم به هحی درخا

ای  ،نسب

هسنظر قرار گرف  .نسب

هیازان ایان

شس تا در هراحل بعس بتوان آییب ا را باه نحاو بهتار

عواهل ههم ای  ،بهطوری که با افازای

هبیابس [ .]10یپس

تجزیه و تحلیل کرد .در توصیف طر آهااری هاورد

درختان آییبدیسه به ترتیب گوناه در

ایتفاده در ایان تحقیاق ،بایاس کار شاود کاه هحال

ر پاریل تعیین شس .گا بعسی در این برریب تعیین

پاریل ا به عناوان بلاوو و هقاادیر عارض یخام ،و

هیزان خسارت ناشب ای خروه تنه ا و گردهبینه اا ای

نسب

بهعنوان تیمار در

هحل هسیر چوبکشب به دپاو باود .بناابراین باا تهیاۀ

نظر گرفته شس و صفات هورد هطالعه نیز ناو آیایب

فر ای چی و کسبنسی آییب ا نظیار هراحال قبال،

بااود .بنااابراین در ایاان برریااب ،ارییااابب و تجزیااه و

هیزان خسارت به درختان باقبهانسه برریاب شاس .در

تحلیل آهاری خسارات ناشب ای اجرای بهرهبرداری بر

این برریب ،برای تعیین آییب وارده به درختان یارپا

روی تودۀ یارپا باا توجاه باه پاراهتر اای هادکور و

در هساایر ای چوبکشااب و تفکیااک آیاایب ااا در

انتخاب روش هنایب برای انسایهگیری ریک انجاا

نسب

رشس قطری درخ

تعساد و نسب

قسم

کا

ای گوناگون هسیر ،برای مگنکاردن هنطقاۀ

عرض یخم به هحی درخ

شس.

جدول  .1کدبندی مکان زخم بر روی تنۀ درختان سرپا

1

محل زخم روی تنۀ درخت

بر روی ریشه

ارتفاع  0/3-0متر

ارتفاع  0/3-1متر

بیشتر از  1متر

کس

1

2

3

4

جدول  .2کدبندی اندازه زخم بر روی تنه درختان سرپا

مساحت زخم

کمتر از 200 Cm2

500-200 Cm2

بیشتر از 500 cm2

کس

1

2

3

جدول  .3کدبندی شدت زخم بر روی تنۀ درختان سرپا

عمق زخم

آسیب به پوست

آسیب به کامبیوم

کس

1

2

1. Segment

تجزیه و تحلیل فنی زخمهای واردشده به درخااح شاشیس ر ی ب ال

545

لیا چوبکشی

آییب (پوی

نتایج و بحث

و کاهبیو ) ،و نسب

هحی (پیراهون) درخا

نحوۀ استقرار درختان باقی مانده در اطررا

عارض یخام باه

ماراه باود .در کال ،طاول

هسیر ای چوبکشاب در پاریال اای  220و  225در

مسیرهای چوبکشی
نتایح نشاان داد کاه بیشاتر درختاان باه کناارۀ هسایر
چوبکشب (در فاصلۀ کمتر ای  0/5هتری ای لبۀ هسایر)
چسبیسهانس به طوری که در پاریل  50 ،220درخا
( 48درصس ای درختان) ،و در پاریل  53 ،225درخ
( 54درصس ای درختان) در فاصلۀ کمتار ای  0/5هتاری

پاریل ای هورد هطالعه بهترتیب  973/1هتار و 1069
هتر بود .و در پاریال اا باهترتیاب  108و  98اصاله
درخ

در حاشیۀ هسیر ای چوبکشب برریب شاسنس

که در دو پاریل باه ترتیاب شااهل گوناه اای راش،
همری ،افرا ،تویکا ،و بلوط بودنس .شست بهرهبارداری
در پاریل ای  220و  226بهترتیاب  32/28و 12/71

ای لبۀ هسیر ایتقرار دارنس.

هتاار هکعااب در کتااار ایاا

نحوۀ اندازهگیری آسیب به تودۀ باقیمانده

بهرهبرداری در پاریل  220حاسود  2/5برابار پاریال

بعااس ای پایااان عملیااات چوبکشااب ،آهاااربرداری 100
درصس در دو پاریل برای جم آوری اطالعات هربوط
به وضعی

خسارت به درختان باقبهاناسه در حاشایۀ

هسیر ای چوبکشب در هنطقۀ هورد هطالعه انجا شس.
با ارییابب وضعی

خسارت به درختان ،مۀ درختاان

با قطر برابر یینۀ بیشتر ای  7/5یانتبهتر در فاصالۀ 2
هتری ای دو طر

لبۀ هسیر چوبکشب برریاب شاسنس.

آییب ای حاصله روی تودۀ باقب هانسه با انسایه گیری
عواهل هتغیر شاهل ناو گوناۀ درختاان (راش ،افارا،
تویکا ،همری ،و بلوط) ،هکان آیایب (ریشاه 0/3-0
هتر 0/3-1 ،هتار ،و بیشاتر ای  1هتار) ،اناسایۀ آیایب
( 500-200 ،<200و  >500یانتبهتر هربا ) ،شاست

بااهعبااارتب شااست

 225ای  .در ر پاریل بخ بنسی یا یگمن بنسی
هسیر ای چوبکشب انجا شس .هشخیات هرباوط باه
ر یگمن

شاهل شیب طاولب ،طاول ،کال درختاان

هوجود ،کل درختان یخمب ،درختان یخماب باه ایای
درختان یخمب به کال درختاان

واحس طول ،و نسب

هربوط به ر یاگمن  ،در جاسول اای  4و  5آهاسه
ای  .ای نظر هیزان درختان آییبدیسه باهایای واحاس
طول (هتر) ،بیشترین آییب در پاریل  220هربوط باه
یااگمن

ااای  ،4 ،1و  ،5و ای نظاار نسااب

درختااان

یخمب به کل درختان نیز بیشترین آیایب در پاریال
 220هربااوط بااه یااگمن

ااای  ،4 ،1و  5ایاا

(جسول ای  4و .)5

جدول  .4گونههای آسیبدیده در پارسل 220

درختان

درختان زخمی به

درختان زخمی به

طول تعداد

کل

شاخه

شیب

زخمی

طول

کل

(سگمنت)

طولی

7

18

11

0/06

0/61

1

5

178

23

7

0/02

0/30

2

14

270

6

16

0/05

0/46

3

21

345

6

35

0/13

0/80

4

16

60

3

10

8

0/50

5

21

51

3

8

4

0/08

0/20

6

24

70

1

10

2

0/03
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جدول  .5گونههای آسیبدیده در پارسل 225

درختان

درختان زخمی به

درختان زخمی

طول تعداد

کل

شاخه

شیب

زخمی

طول

به کل

(سگمنت)

طولی

4

17

10

0/07

0/59

1

25

150

9

5

0/02

0/56

2

11

195

6

7

0/05

0/39

3

12

150

7

18

0/04

0/37

4

8

255

12

27

10

0/06

0/50

5

9

240

14

28

14

قوس درختان

جدول  .6تعداد درختان آسیبدیده به ترتیب گونه در پارسل 220

گونه

ممرز

راش

افرا

توسکا

تعساد آییبدیسه

24

18

5

1

جدول  .7تعداد درختان آسیبدیده به ترتیب گونه در پارسل 225

گونه

ممرز

راش

افرا

توسکا

بلوط

تعساد آییبدیسه

37

3

1

4

1

آییب دیسه باه ایای

ترتیبِ گونه نشان داده شسه ای  .هالحظه هبشود که

مچنین ای نظر هیزان درخ

واحس طاول (هتار) بیشاترین آیایب در پاریال 225

در ر دو پاریل بیشترین درختان یخمبشسه هرباوط

هربااوط بااه یااگمن

به گونۀ همری ای .

ااای  5و  ،1و ای نظاار نسااب

درختان یخمب به کل نیز بیشترین آیایب در پاریال
 220هربااوط بااه یااگمن

گونههای درختی

ااای  ،2 ،1و  5ایاا

نتایح نشان داد که تعساد راش ،همری ،افرا ،و تویکای

(جسول ای  4و  .)5ای طرفب تعساد کال قاون اای

آییب دیسه در پاریل  220بهترتیب  ،13 ،26 ،19و 1

شمارششسه در پاریل ای  220و  225بهترتیاب 26

اصله و در پاریل  225بهترتیب  ،2 ،35 ،6و  4اصاله

و  43هورد ای  .باهعباارتب تعاساد کال قاون اای

به مراه  1اصاله بلاوط باوده و کال خساارت اای

شمارششسه در پاریل  225حسود  2برابر تعساد کال

حاصل ای چوبکشب در هحل ای پاایین تناۀ درخا

قون ای شمارششسه در پاریل  220ای .

اتفاق افتاده ای

در جسول  6و  7تعساد درختاان آیایبدیاسه باه

(جسول ای  8و .)9

جدول  .8تعداد گونههای آسیبدیده در پارسل 220

گونه

کل

زخمی

سالم

زخمی به کل

همری

55

24

31

0/44

راش

36

18

18

0/50

افرا

13

5

8

0/38

تویکا

1

1

0

1
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جدول  .9تعداد گونههای آسیبدیده در پارسل 225

گونه

کل

زخمی

سالم

زخمی به کل

همری

74

37

37

0/50

راش

7

3

4

0/43

افرا

7

1

6

0/14

تویکا

7

4

3

0/57

بلوط

1

1

0

1

جدول  .10میزان آسیب به درختان سرپا بر اساس مکان آسیب در پارسلهای مورد بررسی

مکان آسیب

شمارۀ پارسل
پاریل 220

تعساد یخم ا

پاریل 225

ریشه

0/3-0

0/3-1

بیشتر از  1متر

46

33

17

2

38

26

19

5

اکار هوارد عرض یخم بیشتر ای طول یخم ای  ،ییرا

مکان آسیب

تمااان در جهاا

نتایح نشان داد که تعساد آییب ای ناحیاۀ ریشاه-0 ،

گردهبینه ای هنتقل شسه و تنۀ درختاان حاشایۀ هسایر

 ،0/3-1 ،0/3و بیشاااتر ای  1هتااار در پاریااال 220

چوبکشب هوجب افازای

بهترتیب  ،17 ،33 ،46و  2و در پاریل  225بهترتیاب
 ،19 ،26 ،38و  5ای
حاکب ای آن ای

عاهل در پوییسگب دانس

که بهترتیاب در دو پاریال  220و

 80/6 ،225درصااس و  72/7درصااس ای آیاایب ااای
درخ

عارض آیایب هابشاود.

هبتوان انسایۀ آییب (هسااح

(جسول  .)10مچناین نتاایح

حاصاال ای چوبکشااب در قساام

افقااب و بااهصااورت هکاارر بااین

یخام) را ههامتارین

(جسول .)11

شدت آسیب

ااای پااایین یاااقۀ

نتایح نشان هبد س که بهترتیب در دو پاریال  220و

(ریشه 0/3-0هتر) رخ هبد نس.

 225حسود  55/1درصاس ( 54یخام) و  59/1درصاس
( 52یخم) ای آییب ا به ناحیۀ کاهبیو وارد شسهاناس

اندازۀ آسیب

(جسول .)12

انسایۀ آییب ا با هحایبۀ عارض ،طاول ،و در نتیجاه
یطح آییب ارییابب شاس .در عملیاات چوبکشاب در

جدول  .11میزان آسیب به درختان سرپا بر اساس شدت آسیب در پارسل های مورد بررسی

شمارۀ پارسل
پاریل 220
پاریل 225

اندازۀ آسیب
تعساد یخم ا

200-0

500-200

<500

51

25

22

30

39

19

جدول  .12میزان آسیب به درختان سرپا بر اساس شدت آسیب در پارسلهای مورد بررسی

شمارۀ پارسل
پاریل 220
پاریل 225

شدت آسیب
تعساد یخم ا

کامبیوم

پوست

54

44

52

36
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زخرم ( )wبره پیرامرون ()p

نسبت عرر

( .(t=3.60, P=0.000, df=190در شاکل اای  1و 2
هقادیر نسب

درخت در محل زخم
هقایسۀ نسب

عرض ( )wبا پیراهاون ( )pدرخا

پاریل هورد برریاب آهاسه ایا  .ارچناس هشاا سۀ

در

شکل ا حاکب ای آن ایا

دو پاریاال هااورد هطالعااه نشااان داد کااه اخااتال
هعنبداری بین این نسب

عرض یخام باه هحای درخا

کاه تعاساد حاساکار ا در

پاریل  225بیشتر ای  220ای .

ا در دو پاریل وجاود دارد

0.4
0.35
0.3

0.2
0.15

نسبت عرض زخم به محيط

0.25

0.1
0.05
0
11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101

6

1

شکل  .1مقادیر نسبتهای عرض زخم به محیط درخت در پارسل 220

0.4
0.35
0.3

0.2
0.15
0.1
0.05
0
86

81

76

71

66

61

56

51

41

36

31

26

21

16

11

شکل  .2مقادیر نسبتهای عرض زخم به محیط درخت در پارسل 225

6

1

نسبت عرض زخم به محیط

0.25

46

در دو
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جدول  .13نتایج آنالیز واریانس نسبت عرض زخم به محیط درختان آسیبدیده در حاشیۀ مسیرهای چوبکشی

نسب

منبع تغییرات

درجۀ آزادی

جمع مربعات

میانگین مربعات

F

pvalue

پاریل

1

0/0382

0/0382

9/009

0/003

4

0/0138

0/0034

0/817

0/516

4

0/0079

0/0197

4/669

0/001

خطا

176

0/0745

0/0424

کل

185

0/900

عرض به هحی
عرض به هحی

پاریل × نسب

ای نظر عرض یخم ای هورد برریب هشا سه شس

ییستب هاننس قارچ ا و حشرات نیز بهآیانب یخم ای

که با وجود شست بهرهبرداری کمتار در پاریال 225

ای پایین تنه را بهیبب نزدیکب

تشکیلشسه در بخ

در هقایسه با پاریل  ،220هیانگین عرض یخام اا در

به یهین تح

پاریل  10/43( 225یانتب هتر) بیشتر ای پاریال 220

درختان آییبدیسه در بلنسهست دچار اف

( 9/06یانتب هتر) ای

تایثیر قارار هابد ناس [ ]9کاه هطمنناا
اریشب در

با وجود این هقایساۀ آهااری

چوب خوا نس شس .نتایح هطالعۀ ییلمای و آکاای []16

(آیهون  tهستقل) عرض یخم ا در دو پاریال نشاان

بیان هبکنس که درختان یرپا با آییب به کاهبیو بیشتر

داد که ای نظار آهااری در یاطح اطمیناان  99درصاس

تیثیر حمالت حشرات و قارچ ا قرار دارناس .ای

اخااتال

هعناابداری بااین دو پاریاال وجااود نااسارد

( .)t=1.53, P=0.128, df=184ای نظر نساب

عارض

یخم به هحی درخ  ،نتایح نشان داد این نساب

تح

طرفب طب تحقیق گزارش شس که عمق و انسایۀ آییب
روی چوب به صورت اصلب بر رشس قطاری درخا

در

تیثیر هبگدارنس [ .]4در این تحقیق گازارش شاس کاه

پاریل  )0/09( 225بیشاتر ای پاریال  ،)0/06( 220و

رشس قطری هبتوانس بر اثر یخم ای یطحب و عمیاق

اا در پاریال 220

یابااس .بعضااب ای

هقادیر انحرا

ای هعیار این نسب

( )0/08بیشتر ای پاریال  )0/05( 225ایا  .هقایساۀ
آهاری نسب

عرض یخم ا به هحای درخا

در دو

پاریل نشان داد که ای نظر آهااری در یاطح اطمیناان
 99درصس اختال

بااهترتیااب  10و  20درصااس کااا

هحققان پیشنهاد کرده انس که ای ابازار هیانوعب هانناس
چیتیک بارای جلاوگیری ای آیایب باه تناۀ درخا
ایتفاده شود [.]12

هعنبداری باین آن اا وجاود دارد

در این تحقیق برای رییسن باه نتاایح دقیاقتار و

( .)t=3.37, P=0.001, df=184نتاایح آیهاون تجزیاۀ

آییب به درختان یارپا،

واریانس هقادیر نسب
داد که بین یگمن

عرض به هحی درخ

مگن کردن شرای برداش

نشاان

اقااسا بااه بخ ا بنااسی (یااگمن بنااسی) هساایر ای

ای گوناگون در دو پاریل هاورد

چوبکشب شس .ای نظر عرض یخم ای هورد برریاب،

برریااب در یااطح اطمینااان  99درصااس اخااتال

هشا سه شس که با وجود شست بهرهبارداری کمتار در

هعنب داری وجود نسارد .نتایح آیهون تجزیۀ واریاانس

پاریل  225در هقایسه با پاریل  ،220هیانگین عرض

در جسول  13آهسه ای .

یخم ا در پاریل  10/43( 225یاانتبهتار) بیشاتر ای

مسااو بااا نتااایح ایاان تحقیااق ،هطالعااۀ ااان و
مکاران [ ]1نشان داد که با افزای

پاریل  9/06( 220یانتبهتر) ای

که این هوضو را

شست تنککردن،

هبتوان به ارتباط با تعساد کل قون ای شمارششسه

هیزان آییب به درختان یرپا ییاد هبشود .خساارات

داد ،ییرا

در یگمن

ای هوجود در دو پاریل نسب
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طبق نتایح ایان تحقیاق (جاسول  4و  ،)5تعاساد کال

 )df=184که این هوضو را نیز هابتاوان باه تعاساد

قون ای شمارششسه در پاریل  225حسود  2برابارِ

داد .در کال

قون ای بیشتر در پاریال  225نساب

تعساد کل قاون اای شامارششاسه در پاریال 220

هبتوان نتیجه گرف

ای  ،که با توجاه باه تماان هکارر گاردهبیناه اای

شست بهرهبرداری آثار تخریبب بیشاتری بار درختاان

هنتقل شسه با تنۀ درختان حاشایۀ هسایر چوبکشاب در

حاشیۀ هسیر بر جا گداشته ای  .نتایح آیهون تجزیاۀ

اناسایۀ یخام اا،

باین دو

هحل قون ا و تیثیر آن بر افازای

عاارض یخاام در پاریاال  225بیشااتر ای پاریاال 220
آهسه ای

بهدی
اخااتال

رچناس کاه ای نظار آهااری ایان

هعناابدار نیساا

( t=1.53, p=0.128,

.)df=184

که تعساد قون ا در هقایساه باا

واریانس دوطرفه نیز حاکب ای وجود اختال
پاریل هورد هطالعه ای نظار نساب
هحای ایا

عارض یخام باه

( .)F=9.01, P=0.003, df=1مچناین

طبق نتایح این تحقیق هیزان شست آییب ( 59درصاس
در هقابل  55درصس) و اناسایۀ آیایب ( 66درصاس در

بهنظر هبریس شست بهرهبرداری بیشتر در پاریل

برابر  58درصس) در پاریل  225بیشتر ای پاریل 220

 ،220تیثیر تعساد قون ای بیشاتر در پاریال  225را

که بهنظر هابریاس ایان هسانله نیاز باه تعاساد

بر افزای

ای

عرض یخم نااهلمونتار کارده ایا  .ای

قون ای بیشتر در هسایر ای چوبکشاب هوجاود در

دیگر هبتوان بیان کرد که در مان دفعات اول

پاریل  225در هقایسه با پاریل  220هرباوط ایا .

تمان گردهبینه ا با تنۀ درختان یرپا و هیزان عارض

رچنس که ای نظار هکاان آیایب ،تعاساد یخام اای

یخم هشخص شسه و تکرار تمان در دفعاات بعاسی

بیشتری در پاریل  220در ارتفا کمتر ای  0/3هتاری

هحسون (هعنبدار) در عرض یخم هنجار

( 81درصس در هقابل  73درصس) تشکیل

طر

به افزای

ای بن درخ

نمبشود .البته شایس بتاوان عواهال ناشاناختۀ دیگاری

شسه ای

هاننس رابطۀ علاب ا هعلاولب (رگریایونب) باین ابعااد

در پاریل  220باشس .در این باره ،بعضاب ای هحققاان

گردهبینه ا و انسایۀ خسارت را نیز در این هسنلۀ ههام

ایتفاده ای شست بهرهبارداری هتویا بارای نیال باه

حجام بااچی

جنگل داری پایسار را توصایه هابکنناس [ .]14در ار

هطالعات یهینب ،این برریب هیسر نشس .این نتیجاه باا

صورت نتایح ایان برریاب تایثیر قاون اا و شاست

نتایح تحقیق یاووا و ایاتانزیکیویکز [ ]15هبناب بار

بهره برداری را بر هیزان آیایب باه درختاان یارپا در

تیثیر شرای تودۀ هورد بهرهبرداری بر هیزان آییب به

جنگاال تیییااس هاابکنااس .نتااایح تحقیقااات حسااینب و

دیگر نتایح این

مکاران و نقسی و مکااران [ 5و  ]6تیکیاس داشاتنس

تحقیق نشان داد کاه افازای

در شایب طاولب هسایر

یارپا،

چوبکشب تیثیری در افزای

هیزان آییب به درختاان

دخیل دانس

که در این تحقیق بهعل

درختان یرپا ،مخوانب دارد .ای طر

که شایس بهعل

شست بهرهبارداری بیشاتر

که هواردی نظیر هحل یخم روی تناۀ درخا
هساااح

یخاام ،و عمااق یخاام عواهاال ههاام و

حاشیۀ هسیر نسارد .مچنین نتایح نشان داد که هیازان

تعیینکننسهای در انسایهگیری خسارت توده در جریان

عرض یخم به هحی درخ  ،در پاریال 225

عملیات بهرهبرداریانس که در این برریاب ،خساارت

( )0/09بیشتر ای پاریل  )0/06( 220ای  ،که هقایسۀ

ناشب ای چوبکشب بر روی تاودۀ یارپا باا توجاه باه

در دو

پاراهتر ای گفته شسه ارییابب شس .نتاایح ایان تحقیاق

پاریل نشان داد که در یطح اطمینان  99درصاس باین

نشان داد که تعساد یخم ای ایجادشاسه بار روی تناۀ

وجاود دارد ( t=3.37, P=0.001,

درختان باقبهانسه در هحسودۀ هسیر ای چوبکشب ،در

نسب

آهاری نسب

عرض یخم ا به هحای درخا

دو پاریل اخاتال

تجزیه و تحلیل فنی زخمهای واردشده به درخااح شاشیس ر ی ب ال

ارتفااا کمتاار ای  0/3هتااری تنااۀ درخاا

بیشااتر ای
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لیا چوبکشی

شس .نتایح جسول ای  6تا  9حاکب ای آن ای

که باا

یخم ای هوجود در ارتفا بیشاتر ای  0/3هتاری تناۀ

توجه به فراوانب دو گونۀ همری و راش در پاریل ای

درختان ای  .مچنین ایان یخام اا عماستا عمقاب

هااورد هطالعااه (رویشااگاه هااورد برریااب) ،بیشااترین

ماراهاناس .بعضاب

درختان یخمب پس ای عملیات چوبکشب ،هرباوط باه

هحققااان [ 7و  ]8در تحقیقااات خااود خاااطرنشااان

این دو گونه بوده ای ( .نسب

درختان یخمب به کل

کااردهانااس کااه یخاام ااای باازرد و در ارتفااا کاام

درختان هوجاود در حاشایۀ هسایر ای چوبکشاب در

ای پایین تنۀ درخ ) یخم ای آشکاری در

پاریل  220در هورد گونه ای همری و راش به ترتیب

ییستم ای چوبکشب یهینب انس که این ناو یخام اا

 0/44و  0/50و در پاریاال  225بااهترتیااب  0/50و

عالوه بر گسترش پویایسگب در تناۀ درخا  ،اریش

 0/43ای  ).مان طاور کاه در قسام

نتاایح آهاس،

چوب قابال ایاتفاده را باهطاور چشامگیری کاا

بهترتیاب در دو پاریال  220و  80/6 ،225درصاس و

هبد نس.

 72/7درصس ای آیایب اای حاصال ای چوبکشاب در

بوده ،یعنب با آیایب باه کااهبیو

(قسم

قسم

نتیجهگیری
در این تحقیق آییب به تودۀ باقبهانسه بر اثر عملیات
چوبکشب در جنگل خیرود نوشهر برای ارییاابب اثار
عاهل ای گوناگون شاهل گونه اای درختاب ،هکاان،
انسایه ،شست آییب ،و نسب
درخ

عرض یخم باه هحای

برریب شس .با توجه به اینکه یکاب ای عواهال

ههاام در انتخاااب عاارض نااوار هااورد برریااب در
جنگل ای شمال ،حساکار فاصلۀ درختان آییب دیاسه
در هحااسودۀ هساایر ای چوبکشااب ایاا  ،بنااابراین
هحسودۀ هطالعاتب عرض ناوار برریاب در هسایر ای
چوبکشب  2هتر ای کنار هسیر چوبکشب در نظر گرفته

ای پایین یااقۀ درخا

(ریشاه 0/3-0هتار)

هشا سه شسنس .مچنین نتایح نشان داد که باهترتیاب
در دو پاریل  220و  225در حسود  55/1درصس (54
یخم) و  59/1درصس ( 52یخم) ای آییب ا به ناحیاۀ
کاهبیو وارد شسهانس که این ههم هبتوانس بر پایاساری
اکوییستم جنگل تیثیرگادار باشاس .باهنظار هابریاس
شست بهرهبرداری باچتر در پاریل ( 220بیشتر ای 2/5
برابر) عاهل تفاوت در درصاس آیایب و تعاساد یخام
ای  .البته بب شک عواهل ناشناختۀ دیگری نیز بر این
هورد ههم اثرگدار بودهانس که در این برریب باهیابب
حجم باچی هطالعه ،شناخ

مۀ آن ا هیسر نشس.
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