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آثار چوبکشی زمینی با اسکیدر چرخ الستیکی تیمبرجک C

 450بر برخی خصوصیات فیزیکی خاکهای جنگلی
(مطالعة موردی :بخش گرازبن ،جنگل خیرود)
 شکوه سلطانپور؛ دانشجو کارشناسیارشد مهندسی جنگل ،دانشکدة مناب طبیعی دانشگاه تهران ،کر  ،ایران
 مقداد جور غالمی؛ دانشیار گروه جنگلدار و اق صاد جنگل ،دانشکدة مناب طبیعی دانشگاه تهران ،کر  ،ایران

چکیده
عملیات بهرهبرداری جنگل باعث ایياد صدمات و تغییرات در برخی خصوصیات فیزیکی خاک میشاود .لاشا ،الزم اسات
دربارة میزان تخریب ویشگیهای فیزیکی خاک تحقیقات الزم صورت گیرد .هد

از این وشوهد عبارت است از بررسای

تغییرات مشکور در مسیر چوبکشی ناشی از تردد اسکیدر چرخ الستیکی کابلی تیمبرجك  450 Cاز بریاق انادازهگیاری
فاکتورهای بافت خاک ،وزن مخصوص راهری ،تخلخل و مقاومت به نفو خاک در وارسلهای  311و  319سری گرازبن
جنگل آموزشی و وشوهشی خیرود نوشهر .این وشوهد در غالب برح فاکتوریل کامالً تصادفی اجراشد .تیمارهاا شاامل دو
شیب زمین (رو به باال و رو به وایین) ،سه سطز تردد ماشین شامل کم (کمتر از  3بار) ،متوسو ( 3تا  7بار) و زیااد (باید
از  7بار) و دو عمق خاک ( 0-10و  10-20سانتیمتر) است .نتای نشان داد که شدت تردد ماشین و جهت چوبکشای از
نظر آماری بر مقدار کوبیدگی خاک مسیرهای اسکیدررو اثر معناداری دارد .افازاید شادت تاردد ماشاین باعاث افازاید
کوبیدگی و مقاومت به نفو خاک میشود .البته ،شدت این تغییرات در ترددهای اولیاه (کمتار از  3تاردد) بیشاتر اسات و
اگرچه ترددهای بعدی سبب تغییر این فاکتورها شد ،ولی روند آن معنادار نیست .کوبیدگی خاک در شیب رو به باال بیشاتر
از شیب رو به وایین و در عمق  20-10بیشتر از عمق  10-0سانتیمتر است .بنابراین ،میتوان نتیيهگیری کرد که عملیاات
چوبکشی باید در مسیرهای رو به وایین با شیب کمتر از  20درصد برنامهریزی شود و مسیرهای خروج چاوب باا شایب
رو به باالی بید از  10درصد از عملیات چوبکشی مستثنی شود.
واژگان کلیدی :تخلخل خاک ،شیب ،عمق خاک ،کوبیدگی خاک ،مقاومت به نفو .
 نویسندة مسئو تلفن02632249312 :

Email: mjgholami@ut.ac.ir
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مقدمه

درجه و عمق کوبیدگی خاک جنگل در اثار عملیاات

امااروزه ،اهمیاات اسااتفاده از مساایرهای چااوبکشاای

چوبکشای باه متغیرهاای مختلفای بساتگی دارد ،از

متناسب با روش بهرهبرداری و شیوة جنگلشناسی در

جمله خصوصیات خاک شاامل بافات خااک؛ مقادار

واحدهای جنگلداری شما کشور ،ضرورت ارزیابی

ربوبت خاک در زمان عباور و مارور []12-9؛ ماواد

مایکناد.
دقیق و همهجانباة ایان مسایرها را ایيااب 

آلاای خاااک؛ عمااق و نااوع الیااة الشاابرگی؛ مااازاد

مساایرهای چااوبکشاای محلاای بااه منظااور تااردد

مقطوعات؛ ساختمان خاک []13 ،10 ،7؛ مواد ماادری

خاروج

[ ]5و وراکند اندازة رات []13 ،7؛ بزرگی و ماهیت

ماشینآالت بهرهبرداری در جنگال باا هاد

چوب است که باعث تأثیر منفی بار سیساتم متعااد

نیروی فشاردهکنناده انادازه ،ناوع ماشاین و شادت

جنگل از جمله تخریب خاک و افزاید فرسااید در

آمدوشد []11؛ شرایو مسیر چوبکشی نوع مسایر [،6

منطقه میشود .تخریب جنگل با تخریاب خااک ،باه

]12؛ جهت چوبکشی [ ]14و الگوی کشیدن چاوب

بور همزمان شروع میشود .حفارات و نگهاداری از

[]18؛ خصوصیات تودة جنگلای سااختمان و تاراکم

یکی به حفارت و نگهاداری از دیگاری مای انياماد.

توده؛ ترکیب گونهها []14 ،12؛ روش بهرهبرداری [،3

حفارت خاک یکی از مهمترین اصو در جنگلداری

 ]14 ،6و آموزش؛ تيربه و مهارت اوراتور تيهیازات

و مدیریت جنگل است و مهندساان بهارهباردار بایاد

[.]14 ،6

سعی در توسعة فناونی داشاته باشاند کاه باا کااربرد

بارزترین نتیية کوبیدگی خاک تاأثیر آن بار وزن

ماشینآالت ،حاصلخیزی خاک کم نشود .کوبیادگی،

مخصوص راهری خاک است ،کاه البتاه شادت ایان

شیاری شدن و جابهجاایی خااک ،قطا سااختارهای

تأثیرات در شرایو مختلف متفاوت است .بهرهبرداری

الیااة آلاای از سااطز خاااک در

ماشینآالت سانگین در جنگال باهباور

و استفاده از

مسیرهای چوبکشی فاقد براحی اصاولی ،از جملاه

معمو با تاأثیر بار وزن مخصاوص رااهری خااک،

آثار مخرب ماشینهای بهرهبارداری در جنگال اسات

تخریب خاکدانههاا ،کااهد خلال و فارج ،ررفیات

[ .]3-1کوبیدگی خاکهاای جنگلای ،ویاماد معماو

نفو واشیری و افازاید مقاومات باه نفاو خااک ،در

بهرهبرداری از جنگل است که همواره در سیستمهاای

نهایت بر ساختمان و ساختار خاک تأثیر می گاشارد و

زمینی بهرهبرداری با ماشینآالت سنگین اتفاق میافتد

باادین بریااق ساابب ساافت شاادن خاااک و افاازاید

[ .]6-4همچنااین ،باعااث تغییاار سیسااتم و کاااهد

فرساید میشود [ .]12یکی از مهمترین عوامل ماؤثر

ریشهدوانی گیااه و کااهد تواناایی خااک در تاأمین

بر کوبیدگی خاکهای جنگلی شدت آمدوشد ماشاین

اکسیشن ،عناصر غشایی و آب مورد نیاز گیاه مای شاود

است .مطالعات مختلف نشان داده که بیشترین میازان

[ .]8 ،7کوبیدگی حيم فعاهای خالی یا منافاش را در

کوبیدگی خاک در بو چنادین رفاتوآماد ابتادایی

خاک کاهد میدهد ،به ویشه حيم منافاش باین رات

ماشین اتفاق میافتد .سپس ،تاراکم خااک باه حاالتی

که از عوامل مؤثر بر انتشار گازها درون خااک اسات.

یکنواخت میرسد و با ادامة رفتوآمد ،مقدار و عمق

زهکشاای و حااش

کوبیدگی به آهستگی افازاید ماییاباد [.]16 ،15 ،8
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این تعداد تردد ابتدایی در جنگالهاای ایالات تنسای

شیب باید از  20درصاد ،تاردد تاأثیر معنااداری بار

آمریکا برابر با ون تردد [ ،]7در مطالعهای در بخشای

ویشگیهاای فیزیکای خااک دارد ،در حاالیکاه ایان

از جنگالهاای آمریکاا برابار باا ساه تاردد [ ،]14در

تأثیرات در شیب کمتر از  20درصد معنادار نباود [.]4

مطالعهای در جنگل خیرود نوشهر برابر با وان تاردد

یکی دیگر از آثار قابل توجه کوبیدگی خاک افازاید

[ ،]15در مطالعهای در جنگلهای شفارود گیالن برابر

استحکام خاک (مقاومت به نفو خاک) اسات [.]6 ،5

با شد تردد [ ،]16در حاوزة آبخیاز تيان مازنادران

وقتی که خلال و فارج خااک کوچاكتار مایشاود،

براباار بااا شااد تااردد [ ]18 ،17و در مطالعااهای در

استحکام خااک [ ]9 ،7و مقاومات باه نفاو افازاید

جنگل های چوب و کاغش مازندران برابر با شد تردد

مییابد [ .]11فاکتورهای مؤثر بار مقاومات باه نفاو
خاک عبارت اناد از وزن مخصاوص رااهری خااک،

کر شده است [.]2
کوبیدگی خاک بیشتر در الیههای ساطحی اتفااق

بافت خاک ،میزان ربوبت و مواد آلی خاک و قابلیت

ماایافتااد و بااا افاازاید عمااق خاااک از میاازان وزن

بهاام فشااردگی خاااک [ .]4 ،2نتااای نشااان داد کااه

مخصوص راهری خاک در اثر عباور ماشاین کاساته

کوبیدگی خااک باعاث افازاید  30تاا  50درصادی

میشود .عمق واقعی کوبیدگی با توجه باه الیاههاای

مقاومت به نفو میشود [.]12 ،7

و ناوع

از باین تماامی روشهاای بهارهبارداری جنگال،

خاک ،ریشاههاا ،سااختارهای سانگی بازر

ماشین متفاوت است [ .]8تحت ترافیك سانگین باار،

سیستم چوبکشی زمینی بیشاترین اساتفاده را دارد و

بععی خاکها ،تا عمق  1متر و بیشتر کوبیده میشود.

بیشتر مشکالت محیو زیساتی و صادمات از آن ایان

هرچنااد ،باااالترین میاازان کوبیاادگی معمااوالً در 30

سیستم است .در اثر تردد ماشینآالت قسمت زیاادی

سانتیمتر او وروفیل خاک اتفاق میافتد ،که بیشترین

از عرصة جنگل تحت تأثیر قرار می گیارد و خساارات

میزان حعور ریشهها را شامل میشود [.]17 ،10

جبرانناوشیری بر خاک عرصه وارد میسازد [.]12 ،2

شیب مسیر چوبکشی فاکتور مهمای اسات کاه

بنابراین ،تحقیق حاضر به دنبا بررسای آثاار سیساتم

بازده عملیات ،هزینهها و فرساید را تحت تأثیر قرار

چوبکشی زمینی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک

می دهد ،به این صورت که باا افازاید شایب باولی

جنگلی تحت تأثیر سه فاکتور شدت آمدوشد ماشاین،

مسیر چوبکشی میزان تخریب خاک در اثر عملیاات

عمق خاک و شیب بولی مسیر چوبکشی است.

بهرهبرداری بیشتر میشود .در شایبهاای رو باه بااال
میزان صدمه به خاک بیشتر از شیبهای رو باه واایین
است .در نتیيه شناسایی و توجه باه شایب زماین در

مواد و روشها
منطقة بررسيشده

برنامهریزی عملیات جنگل و تعیین مسیر چوبکشای

این تحقیق در وارسلهای  311و  319واق در ساری

گزینه ای مهم برای حفارت مناب خاک است .ارزیابی

گرازبن (سومین ساری جنگال آموزشای و وشوهشای

تغییرات ویشگیهای فیزیکی خاک مسیر چاوبکشای

دانشکدة مناب ببیعی ،دانشگاه تهران ،واق در خیرود

در اثر تردد اسکیدر چارخزنيیاری نشاان داد کاه در

نوشااهر) ،بااا وسااعت  1001/5هکتااار ،انيااام شااد.
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مساحت این دو وارسل برابر با  70/5هکتار و ارتفااع

چاارخ و نقطااهای دسااتنخااورده در حاشاایة مساایر

از سطز دریا در وارسل  1190-1050 ،311متار و در

چوبکشی ،منطقة شاهد بررسی شد .نمونهبرداری در

وارسل  1270-1190 ،319متر است .میاانگین شایب

سه شدت ترافیك ،ترافیك کم (کمتر از سه بار تردد)،

وارساال  311و  ،319بااه ترتیااب  18و  20درصااد و

شدت متوسو (سه تا هفت بار تاردد) و شادت زیااد

متوسو میزان بارندگی  1150میلایمتار اسات .شایوة

(بید از هفت بار تاردد) [ ،]3دو عماق  10-0و -10

بهرهبرداری و جنگلشناسی در هار دو وارسال ماورد

 20سانتیمتر از خاک و در دو شیب رو باه بااال و رو

بررسی به صورت تكگزینای و فارم جنگال داناهزاد

به وایین انيام شد (شکل  .)1در هر مسیر چهل نمونه

ناهمسا نامنظم است .جامعة گیاهی در وارسال ،311

در سه شدت تردد و شااهد ،دو عماق خااک و وان

بلوط -ممرزستان و در وارسل  ،319راش ممرزساتان

تکرار و در ميماوع در دو مسایر باا شایب متفااوت

ماادر آهکای و خااک قهاوهای جنگلای

هشتاد نمونه برداشت شد .هر بار عبور عبارت اسات

شستهشده با زهکشی مناسب با بافات لاومی -رس و

از یك چرخه کار اسکیدر ،یعنی حرکت خالی از دواو

ماسهدار تا لومی با  20تا  36درصد ربوبت است .در

به محل بارگیری و حرکت با بار تا دوو .اسکیدر چرخ

این وارسلها ،به منظور حمل و نقال گاردهبیناههاا از

الستیکی کابلی تیمبرجك  450Cدارای وزن  10/3تن

سیستم چوبکشای زمینای ،باهوسایلة اساکیدرهاای

و قدرت موتور  177اسب بخار است .بارای بررسای

چاارخالسااتیکی کااابلی تیمبرجااك  450 Cاسااتفاده

تغییرات وزن مخصاوص رااهری و تخلخال خااک،

میشود .عملیات جم آوری ابالعات ماورد نیااز در

نمونااهباارداری بااا اسااتفاده از ساایلندرهای فااوالدی

خرداد  1391انيام گرفت .علت انتخاب ایان منطقاه

نمونهگیری انيام شد .البته ،قبل از نمونهبرداری الیاة

برای تحقیق ،عدم بهرهبرداری در این بخد از جنگل

الشبرگی سطز خاک کنار زده شد و نمونهبارداری از

خیرود است که از سا  1389اولین برح جنگلداری

الیة سطحی و معدنی خاک صورت گرفت .در مرحلة

آن در حا اجراست و فرصت مناسبی ایياد شد تا با

بعد ،نمونهها به آزمایشگاه منتقل و توزین اولیه انياام

انيام این تحقیق ،آثار تردد ماشاین در جنگلای کمتار

شااد و بااه ماادت  24ساااعت در دمااای  105درج اة

دستخورده بررسی و کمّی شود.

سانتیگراد در آون خشك شد .دوبااره عمال تاوزین

است .سان

روش بررسي
به منظور انيام این وشوهد در دو مسیر چاوبکشای
یکی با شیب رو به باال و دیگری با شیب رو به وایین،
با انتخاب نقطهای تصادفی اولاین نموناه تعیاین شاد.
سپس ،با فواصل  20متری چهار نمونة دیگر نیز تعیین
شد .بنابراین ،در ون تکرار تغییارات وزن مخصاوص
راهری ،تخلخل و مقاومت به نفو خاک در محل رد

نمونهها انيام شد تا وزن مخصوص راهری و درصد
ربوبت آنها بهدست آید .بافت خاک نیز با استفاده از
روش هیدرومتری تعیاین شاد .مقاومات باه نفاو و
تغییرات آن نیز با استفاده از نفو سان دساتی در هار
محل نمونه اندازهگیری شد .اندازهگیری شایب مسایر
نیز با استفاده از شیبسن سونتو انيام شد.

آثار چوبکشی یمینی با اسکیدر چری یس یکی تیوبرج
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ماکز مسیا چوبکشی
محل نمونهباداری

نتایج
بافت خاک
نتای حاصل از آزماید بافت خاک نشان داد با توجه
به نوع خاک هار دو وارسال ،تفااوت زیاادی از نظار

 20متا

بافت با هم ندارند (جدو .)1
جدول  .1نتایج مربوط به آزمایش تعیین بافت خاک پارسل
( 311شیب رو به باال) و ( 319شیب رو به پایین)

نمونه شاود
محل رد چاخ
شکل  .1طرح نمونهبرداری برای اندازهگیری وزن مخصوص
ظاهری و مقاومت به نفوذ در مسیرهای چوبکشی

تجزیه و تحلید دادهها
به منظور تعیین معنااداری اخاتال

باین مقاادیر وزن

وارسل

1

2

3

4

5

311

لوم

لوم

لوم

لوم ماسهدار

لوم

319

لوم

لوم

لوم

لوم

لوم

وزن مخصوص ظاهری خاک

مخصوص راهری ،تخلخل و مقاومت به نفو خااک

تيزیه و تحلیال مقاادیر مرباوط باه وزن مخصاوص

تحت تأثیر فاکتورهاای شایب ،عماق و تعاداد تاردد

راهری خاک در مسیرهای چوبکشی باا اساتفاده از

ماشین ،تحلیل آماری با استفاده از نرمافازار SPSS 17

آنالیز واریانس و به روش کامالً تصادفی نشان میدهد

انيام شد .آزماید در قالاب بارح فاکتوریال کاامالً

که اثر شیب زمین ،ترددهای مختلف ماشاین و عماق

تصادفی اجرا شد .برای تيزیه و تحلیل دادههاا ،ابتادا

خاک بر وزن مخصاوص رااهری خااک در ساطز 1

نرما بودن دادهها با آزمون کولموگرو  -اسمیرنو

درصد معنادار اسات اماا آثاار متقابال ایان فاکتورهاا

و همگنی واریانس دادهها با آزمون لون بررسای شاد.

معنادار نبود (جدو .)2

به منظور بررسی اثر تعداد دفعاات تاردد اساکیدر بار

ببق نتای حاصل از آزمون دانکن ،چاوبکشای

میاازان وزن مخصااوص راااهری ،تخلخاال خاااک و

در جهت رو به باال بیشترین میزان کوبیدگی خااک را

مقاومت به نفو از تيزیة واریاانس دوبرفاه و بارای

میکند و بیشینة وزن مخصوص رااهری خااک
ایياد 

تعیین این فاکتورها در هار یاك از عماقهاا و در دو

برابر باا  1/26 g.cm-3اسات (شاکل 2الاف) .آزماون

شیب ،در صورت معنادار نشدن اثار متقابال آنهاا ،از

مقایسهای اثر متقابال شادت ترافیاك و محال نموناه

تيزیة واریانس یكبرفه استفاده شد .در صورتی کاه

نشان داد که شدت ترافیك اثر معنااداری بار افازاید

اثر هر یك از عوامل در آنالیز واریانس معنادار باشاد،

وزن مخصوص راهری خاک در محال عباور چارخ

از آزمون مقایسهای چندگانة دانکن برای گاروهبنادی

دارد .بیشترین درصد افزاید وزن مخصوص رااهری

استفاده میشود.

خاک در شدت تردد کم به دسات آماد .همچناین ،باا
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افزاید تعداد تاردد وزن مخصاوص رااهری افازاید

افزاید ویدا کرده است .در عماق  20-10ساانتیمتاری

یافت ،به بوری که در شدت تردد زیاد (بید از هفات

این مقدار افزاید از  1/15باه  g.cm-3 1/25اسات کاه

تردد) ،به بیشترین مقدار خاود باه انادازة 1/15 g.cm-3

نسبت به عمق  10-0سانتی متر کمتر  8/7درصد است.

رسید ،اما درصد افزاید آن کمتر است .وزن مخصوص

در نتیيه ،میتوان چنین نتیيهگیری کارد کاه کوبیادگی

راااهری خاااک در عمااق  10 -0سااانتیمتاار از g.cm-3

بیشتر در الیههای ساطحی خااک اتفااق مایافتاد و باا

 0/78در منطق اة شاااهد ،بااه  1/15 g.cm-3در محاال رد

افزاید عمق خاک از میزان افزاید وزن مخصاوص در

چرخ افزاید ویدا کرد که میتاوان گفات  47/4درصاد

اثر تردد ماشینآالت کاسته میشود (شکل 2ج).

جدول  .2تجزیه و تحلیل واریانس اثر شیب ،شدت ترافیک ماشین و عمق خاک بر وزن مخصوص ظاهری

منب تغییرات

ميموع مربعات

درجة آزادی

میانگین مربعات

F

P value

شیب

0/169

1

0/169

23/782

0/000

شدت ترافیك

2/328

3

0/776

109/036

0/000

عمق

0/242

1

0/242

33/998

0/000

شدت تردد  xشیب

0/036

3

0/012

1/673

0/182

عمق  xشیب

0/010

1

0/010

0/595

0/443

شدت تردد  xعمق

0/014

3

0/005

0/639

0/593

شدت تردد xعمق  xشیب

0/002

3

0/001

0/070

0/976

ا

ب

لف

ج
شکل  .2مقایسة وزن مخصوص ظاهری در دو ناحیة شاهد و محل رد چرخ قبل و بعد از تردد در دو شیب زمین (الف)؛ قبل و بعد از تردد
ماشین (ب) و دو عمق  10-0و  20-10سانتی متری از خاک (ج)

آثار چوبکشی یمینی با اسکیدر چری یس یکی تیوبرج

23

 450 Cبر برخی خصوصیا فیزیکی خاکها جنگلی

تخلخد خاک

به وایین بیشتر از شیب رو باه بااال ،در ناحیاة شااهد

آنالیز واریانس اثر شیب ،شدت ترافیك ماشین ،عماق

بیشتر از محل رد چارخ ،و در عماق  10-0ساانتیمتار

خاک و آثار متقابل آنها بر میزان تخلخل خاک نشاان

بیشتر از عماق  20-10ساانتیمتاری خااک اسات .در

میدهد که این سه فاکتور از لحاظ آمااری بار میازان

شیب رو به باال ،کوبیدگی خاک بیشتر است و به دنباا

درصد تخلخل خاک اثر معنااداری دارناد (،)P>0/01

آن حيم فعاهای خالی در خاک کااهد ماییاباد .باا

اما آثار متقابل آنها معنادار نشد (جدو .)3

افزاید عمق خاک میزان تخلخل کاهد مییابد اما این

با توجه به شکل  ،3تخلخال خااک در شایب رو

مقدار کاهد در عمقهای اولیه بیشتر است.

جدول  .3تجزیه و تحلیل واریانس اثر شیب ،شدت ترافیک ماشین و عمق خاک بر تخلخل

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

P value

منب تغییرات

ميموع

مربعات

شیب

378/711

1

378/711

19/710

0/000

شدت تردد

4470/531

3

1490/177

77/556

0/000

عمق

510/353

1

510/353

26/561

0/000

شدت تردد  xشیب

25/356

3

8/452

0/440

0/725

عمق  xشیب

5/854

1

5/854

0/305

0/583

شدت تردد  xعمق

63/536

3

21/179

1/102

0/355

شدت تردد xعمق  xشیب

15/493

3

5/164

0/269

0/848

شکل  .3مقایسة تخلخل خاک با آزمون دانکن در دو ناحیة شاهد و محل رد چرخ ،در دو شیب رو به باال و رو به پایین (الف)؛ قبل و بعد از
تردد ماشین (ب) و در دو عمق  10-0و  20-10سانتی متری از خاک (ج)
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با افزاید شدت آمدوشد ماشین درصاد تخلخال

مقاومت به نفوذ خاک

خاک کااهد مای یاباد و مساتحکمتار خواهاد شاد.

جدو تيزیه و تحلیل واریانس دادههای مقاومت باه

تخلخل خاک در ناحیة شاهد  64/57درصد است کاه

نفو خاک در مسیرهای چوبکشی (جدو  )4نشاان

با عبورهای اولیة ماشین  11/7درصد کااهد یافتاه و

میدهد که اثر شیب زمین ،شدت تردد ماشین و عمق

به  52/87درصد رسیده اسات .عبورهاای بعادی اثار

خاک بر مقاومت به نفاو خااک در ساطز  1درصاد

کمتری بار ایان میازان کااهد دارد .کمتارین مقادار

معنا دار است ،اما اثرهای متقابل ایان عوامال معناادار

تخلخل در شدت ترافیك زیاد و  43/98درصد اسات

نیست.

(شکل .)3
جدول  .4تجزیه و تحلیل واریانس اثر شیب ،شدت تردد ماشین و عمق خاک بر مقاومت به نفوذ

منب تغییرات

ميموع

مربعات

درجة آزادی

میانگین مربعات

F

P value

شیب

1/791

1

1/791

53/119

0/000

شدت تردد

5/120

3

1/707

50/629

0/000

عمق

1/055

1

1/055

31/290

0/000

شدت تردد  xشیب

1913343/750

3

637781/250

1/892

0/140

عمق  xشیب

712531/250

1

712531/250

2/114

0/151

شدت تردد  xعمق

779843/750

3

259947/917

0/771

0/514

شدت تردد  xعمق  xشیب

73593/750

3

2453/250

0/073

0/974

ب

الف

ج
شکل  .4مقایسة مقاومت به نفوذ خاک با آزمون دانکن در دو ناحیة شاهد و محل رد چرخ در دو شیب رو به باال و رو به پایین (الف)؛ بعد از
تعداد ترددهای مختلف ماشین (ب) و در دو عمق  10-0و  20-10سانتیمتری از خاک (ج)

آثار چوبکشی یمینی با اسکیدر چری یس یکی تیوبرج
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نتای تغییر مقاومت به نفو خااک در مسایرهای

افقهای سطحی خاک مواد آلی زیاد است و با افزاید

چوبکشی در مقایسه با شاهد در شکل  4ارائه شاده

عمق خاک به سرعت کاهد می یابد ،وزن مخصوص

است .بیشترین میازان مقاومات خااک در مقایساه باا

راهری در سطز خاک افزاید مییابد .محققان دیگار

شاهد مربوط به شیب رو به باال و شدت تردد زیااد و

[ ]10 ،7این موضوع را تصدیق کردهاناد کاه کااهد

عمق  20-10سانتی متر و کمتارین افازاید مقاومات

مواد آلی قابلیت کوبیدگی خاک را افزاید میدهد.

نسبت به شاهد در شیب رو به واایین و شادت تاردد
کم است.

نتیجهگیری
این وشوهد در مسیرهای چوبکشی انيام شاده کاه
تاااکنون هاای گونااه سااابقة بهاارهباارداری و عملیااات
چوبکشی نداشته است .بنابرایان ،های درجاهای از
کوبیدگی خاک قبل از عملیاات چاوبکشای وجاود
نداشته است .معموالً کمتر از نیمی از واحاد حيمای
خاک جنگلی ،از ماواد جاماد تشاکیل شاده اسات و
مابقی آن فعای خاالی و متشاکل از آب و هواسات.
بیشتر فعاهای خالی و درز و شکا ها ،در بین رات
خاک و کلوخهها یا کانا های باقی مانده از جاانوران،
حشرات و ریشههای گیاهان یافت میشود .وقتی کاه
خاک کوبیاده مایشاود ،رات و کلوخاههاا باه هام
نزدیكتر میشود و فعاهای خاالی کااهد و تاراکم
خاک افزاید مییاباد .نتاای نشاان داد کاه عملیاات
چوبکشی با اسکیدر چرخالستیکی ،دارای اثار قابال
توجه و معناداری بار کوبیادگی و مقاومات باه نفاو
خاک است که با نتای سایر محققاان همخاوانی دارد
[ .]15 ،10بررسی تغییرات وزن مخصوص راهری در
دو عمق خاک عنوان میکند که این فاکتور با افازاید
عمق خاک افزاید مییابد .یکی از دالیل ایان ودیاده
را میتوان میازان ماواد آلای معرفای کارد ،کاه جازء
کلوئیدهای خاک محسوب مایشاود .از آنياا کاه در

نتااای نشااان داد کااه میااانگین وزن مخصااوص
راهری خاک بعد از عملیات خاروج چاوب افازاید
یافته است ،هرچناد در کالساههاای شایب مختلاف،
مقدار آن از نظر آماری متفااوت اسات .نتاای بیشاتر
تحقیقات انيام شده در این زمینه با نتای این تحقیاق
یکسان است [ .]10 ،7هر تنشی کاه باه ساطز خااک
وارد میشود در سه جهت منتقل میشاود و ناه تنهاا
باعث کوبیدگی خاک میشود ،بلکه باعث وارد شادن
نیروهای برشی به خاک میشود [ .]2نتاای نشاان داد
کااه وزن مخصااوص راااهری بااه بااور معناااداری بااا
افزاید تردد ماشین افزاید مییابد .با افزاید تعاداد
تااردد ،معمااوالً وزن مخصااوص راااهری بااه کناادی
افزاید ماییاباد [ ]7 ،5 ،4 ،2و تحقیقاات متعاددی
ثابت کرده اند کاه بیشاترین آثاار کوبیادگی ناشای از
ترددهای ابتدایی است [.]14 ،11 ،5
نتااای ب اهدسااتآمااده عنااوان ماایکنااد کااه وزن
مخصوص راهری خاک در منطقة شاهد و در هار دو
عمااق مااورد بررساای  47-8درصااد کمتاار از وزن
مخصااوص راااهری در محاال رد چاارخ اساات .وزن
مخصوص راهری در عمق  8-0سانتی متری از خاک،
در مسیرهایی که برای چوبکشی اساتفاده نشاد ،باه
بااور میااانگین  52-41درصااد کمتاار از مساایرهای
چوبکشی وس از بهرهبرداری است .حتی هشت سا
وس از عملیات بهرهبرداری ،وزن مخصوص رااهری
خاااک در عمااق  30-0سااانتیمتاار در مساایرهای
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چوبکشی  20درصد بیشتر از منابق دساتنخاورده

باال بهدست آمده به علت اینکه در شیب رو به باال باه

است [ .]1باالترین درجة کوبیدگی خااک معماوالً در

دلیل کاهد سرعت اسکیدر مدت زمان ویبارة خااک

 30سانتیمتر او وروفیل خاک اتفاق میافتد ،هرچناد

بیشتر شده که این وضعیت سابب تشادید کوبیادگی

الیههای عمیق تر در بععای خااکهاا بعاد از تعاداد

مسیر چوبکشی خواهد شد .نتای به دسات آماده را

بیشتری تردد کوبیده میشود .تحت ترافیاك سانگین

میتوان بر اساس توزی نامتوازن بار روی محور جلو

بار بععی از خاکها تا عمق  1متر و بیشتر نیز کوبیده

و عقب تراکتاور در شایبهاای رو باه بااال و واایین

میشود .عاملی که دارای بیشاترین اهمیات در تعیاین

توضیز داد [ .]17هر چند ،این حالت ممکن است باه

درجة کوبیدگی خاک است ،همان تعداد دفعات عبور

دلیاال مشااکالت حرکاات ماشااین روی عرصااههااای

ماشااین از یااك نقطاة خاااص اساات در ایاان تحقیاق

ورشیب باشد .در این حالت ماشین روی خاک مسایر

بیشترین درصد افازاید کوبیادگی خااک در شادت

به بور مکرر سر میخورد و خاک را به شدت بههام

ترافیك کم (کمتر از سه بار تاردد) ایيااد شاده و باا

میزند و جابهجا میکند [.]9

افزاید تعداد تردد ،درصاد افازاید وزن مخصاوص

نتای بهدستآمده در رابطه با تخلخل خااک نیاز

راهری خااک کااهد یافتاه اسات .بیشاترین میازان

بیان میکند که بیشترین درصد کاهد تخلخال خااک

کوبیاادگی خاااکهااای جنگلاای در بااو چناادین

در عمق  10-0ساانتیمتار و در شادت ترافیاك کام

رفتوآمد ابتدایی اتفااق مایافتاد .ساپس ،تاراکم باه

ماشین و در شیب رو به باال اتفااق افتااده اسات ،باه

حالتی یکنواخت می رسد و با ادامة رفتوآمد ،مقادار

دلیل اینکه کوبیدگی باعث کاهد حيم تخلخلهاای

و عمق کوبیدگی به آهستگی افزاید مییاباد [،15 ،8

بزر

خاک می شود و این کاهد تأثیر معنااداری بار

 .]17ارتباااط بااین شاادت ترافیااك و افاازاید وزن

جابهجایی گاز و هوا بین اتمسفر و خاک ایياد کارده

مخصوص راهری به صورت لگاریتمی است [ .]5در

است .هنگامی که تخلخل تهویهای به زیر  10درصاد

این مورد دو فرضایه مطارح اسات او اینکاه ،وزن

مایرسااد ،حياام کاال خاااک و شاادت فعالیااتهااای

مخصوص رااهری اولیاة خااک بار مقادار و درجاة

میکروبی در آن شدیداً کاهد مییاباد .ایان تغییار در

افزاید کوبیدگی بعدی تأثیرگشار است .دوم ،ارتبااط

وزن مخصوص و منافش خاک ،تاأثیر منفای بار رشاد

بین تعداد نوبتهای عبور ماشین و واسخ باه افازاید

ارتفاعی و قطری تيدید حیات مستقرشده در ابارا

وزن مخصوص راهری باه صاورت تااب لگااریتمی

و داخل مسیر چوبکشی دارد و از این بریق کاهد

است که باالترین افزاید به ازای هر بار عبور ماشاین

حاصلخیزی خاک جنگل در بوالنیمدت را به دنبا

در شدت تردد کم اتفاق می افتد و باا افازاید تعاداد

دارد [ .]1 ،10با افزاید شدت ترافیاك در مسایرهای

دفعات عبور به سمت صفر میل میکناد .باا افازاید

چوبکشی ،مقاومت خاک افزاید ویدا کارده اسات.

شاایب بااولی مساایر ،میاازان کوبیاادگی خاااک در اثاار

بی فرایند کوبیادگی خااک ،فعااهای خاالی خااک

عملیات بهرهبرداری بیشتر میشود .در این تحقیق نیز

فشرده شده یا از بین رفته است و تودههاای ساطحی

بیشترین میزان وزن مخصوص راهری در شیب رو به

(قطر کمتر از

شکسته و خرد میشود .فعاهای بزر

آثار چوبکشی یمینی با اسکیدر چری یس یکی تیوبرج
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 50میکرون) به فعاهای متوسو (قطر بین  0/2تاا 50

مقدار مقاومت به نفو بعد از عملیات چوبکشی

میکاارون) و فعاااهای کوچااك (قطاار کمتاار از 0/2

به بور معناداری افزاید یافته است .نتاای نشاان داد

میکرون) تغییر مییابد .این شرایو تأیید مایکناد کاه

که مقاومت به نفو خاک باا افازاید عماق خااک و

ميموع تخلخل خاک در اثر کوبیدگی تا  20درصد و

شدت ترافیك در دو کالسة شیب افزاید یافته اسات

کااهد ماییاباد [.]4

کااه منطبااق بااا نتااای محققااان دیگاار [ ]7 ،5اساات.

نتای نشان داد که ميموع تخلخل خاک کاهد یافتاه

همچنین ،مقدار زیاد مقاومت به نفو برای فون خااک

است که ممکن است به دلیل از دست دادن یا کاهد

هم نامناسب است و بیشتر ارگانیسمهای خااک دارای

خااک باشاد [ .]19نتاای نشاان داده

قدرت و توانایی زیادی برای نفاو در خااک و حفار

است که با افزاید عمق خاک ،تخلخل خاک به باور

کااردن آن نیسااتند [ .]13 ،9نیروهااای برشاای وارده از

معناداری کاهد مییابد.

الستیكهای اسکیدر باه خااک ساطز زماین ،ممکان

 60-50درصد فعاهای بازر

فعاهای بزر

مقاومت به نفو نسبت به وزن مخصوص راهری

است الیة سطحی را شخم بزند و سست کند [.]7 ،5

خاک ،شاخص حساستری برای تعیاین اثار ترافیاك

بازیابی خاکهای جنگلای تخریاب شاده تحات

ماشین است [ ،]13زیرا بازآرایی رات خااک واس از

شرایو اقلیمی و بدون انيام فعالیتهای انسانی بسیار

باههامخااوردگی خااک ،مقاومات بااه نفاو را تغییاار

کند است و بسته به عوامل اقلیمی چون بافت خااک،

میدهد ،ولی ممکان اسات وزن مخصاوص رااهری

شاارایو آبوهااوایی ،شاادت و وسااعت خسااارات و

تغییری نیابد [ .]8نتای نشان داده است کاه عملیاات

فعالیت فون و فلور خاک از یاك ساا در الیاههاای

چوبکشی ،دارای اثر قابال توجاه و معنااداری روی

سطحی تا  100سا و بید از  150سا در الیههاای

افزاید مقاومت به نفو است که منطبق بر نتای سایر

عمیق تر به بو میانيامد [ .]3به عالوه یاك راهکاار

محققااان [ ]19 ،4اساات .رشااد ریشااه در بساایاری از

مهم این است که از تردد ماشین در مواقعی که خااک

درختان با افزاید بید از  3000کیلوواسکا مقاومت

جنگل مربوب است و ربوبت خاک به حاد روانای

به نفو خاک ،محدود میشاود [ ،]4اگرچاه کمای از

نزدیك است ،اجتناب شود .روشهای محدود کاردن

ریشهها تا مقدار  7000کیلوواسکا هنوز میتوانند در

آثار کوبیدگی خاکهاا عمومااً شاامل کنتار الگاوی

خاااک نفااو کننااد [ .]4نیروهااای برشاای وارده از

ترافیك ماشینها ،محدود کردن ماشینها باه تاردد در

الستیكهای تراکتور باه خااک ساطز زماین ،ممکان

مسیرهای براحی شده و کنتر فصل مناسب عملیات

است الیة سطحی را شخم بزند و سست کند [ .]17به

است .استفاده از ماشینهاایی باا فشاار زمینای کام و

همین دلیل بین مقدار مقاومت به نفاو در دو کالساة

ووشاندن مسیرها با مازاد مقطوعات (مانند آنچه که در

معنااادار

روش گردهبینه کوتاه استفاده میشود) ،آثار حاصال از

وجود ندارد .مقدار مقاومت به نفو اندازهگیری شاده

یك یا دو دفعه عبور ماشینآالت را کاهد مایدهاد.

در این تحقیق مشکالتی را برای اساتقرار زادآوری در

وقتی کاه در یاك مسایر چناد مرتباه تاردد صاورت

تودههای جنگلی ایياد میکند.

میگیرد ،این روش نقد چندانی در کاهد کوبیدگی

عمااق  5-0و  10-5سااانتیمتااری ،اخااتال
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خاک ندارد .از آنيا که بیشتر مسایرهای چاوبکشای

چوبکشی اتفاق می افتد .شدت کوبیادگی خااک باا

جنگاال بااید از ده تااردد دارنااد ،براحای مساایرهای

بهاارهباارداری در بااو دورههااای خشااك سااا ،

چوبکشی سبب دساتنخاوردگی بخاد زیاادی از

چوبکشی در جهت رو به وایین ،انتخاب ماشینهایی

جنگل و محدود شدن ترافیك ماشینآالت به ساطوح

با فشار زمینی کم ،انداختن درختان در جهت مناساب

مشخص مایشاود کاه بیشاتر ترافیاك در مسایرهای

و وین کردن بینهها به بر

مسیرها ،کاهد مییابد.
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