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بررسی مقاومت گونههای مختلف درختی در مقابل صدمات
بهرهبرداری (زخم تنه) (مطالعة موردی :سری یک ناو اسالم)
 امیر اسالمبنیاد؛ دانشیار سنجد از دور و بیومتری جنگل دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه گیالن ،صومعهسرا ،ایران
 فرزام توانکار؛ استادیار مهندسی جنگل واحد خلخال دانشگاه آزاد اسالمی ،خلخال ،ایران

چکیده
در اين توقيق مقاومت ش

گونة درختي در جنگلهاي سري يک ناو اسالم در مقابل ادمات بهر برداري (زخم تنه) پس

از گاشت دوازد سام بررسي شد .وسعت و شدت خسارت واردآماد بار درختاان بااقيماناد  ،بالفااا ه پاس از اتلاا
عل يات بهر برداري ،در سام  ،1380از طريق نلونهبرداري منظم تصادفي و پالتهاي داير شکل  10آري ،جلعآوري شد.
درختان ادمهديد و وضعيت زخمها در سام 1392دوبار بررسي شد .نتايج ناان داد مقاومت درختان در برابر اادمات

بهر برداري با گونه و قطر و اندازة زخم آنها ارتباط دارد ( .)P >0/01گونة نامدار کلتارين تواناايي تارميم زخام را دارد؛
طوري که  76/9دراد زخمها به پوسيدگي و  7/7دراد به نابودي منجر شد .بعد از نمدار ،گونة را

بياترين حساسايت

را در مقابل زخمهاي ادمات بهر برداري دارد؛ طوري که بياترين فراواني زخمهاي باز بدون پوسيدگي باا  28/8درااد
در اين گونه مااهد شد .توانايي ترميم زخم در گونة ملرز بياتر از ساير گونههاست؛ طوري که  78/1درااد زخامهااي
حاا ه از بهر برداري به طور کامل بسته شد بود .نتايج ناان داد  85/6دراد زخمهاي کو کتر از  25ساانتيمتار مرباع
پس از دوازد سام ترميم شدند .هيچيک از زخمهاي بزرگتر از  1001سانتيمتر مربع ترميم نادند .درختان با قطار برابار
سينة کلتر از  20سانتيمتر کلترين و درختان با قطر برابر سينة  41تا  60سانتيمتر بياترين مقاومت را در برابر زخامهااي
تنه داشتند .کاه
خروج و

ادمات بهر برداري بر تودة باقيماند در مديريت تکگزيني به ساازماندهي مناساب عل ياات قطاع و

از جنگل نياز دارد.

واژگان کلیدی :اسالم ،جنگل ناو ،زخم تنه ،شيوة تکگزيني ،ادمات بهر برداري.

 نویسندة مستول

Email: farzam_tavankar@yahoo.com
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مقدمه

است به هار حالت بسته (تارميميافتاه) ،بااز بادون

بهار باارداري شاامل مراحاال قطاع ،تبااديل ،کااايدن،

پوسيدگي ،باز با پوسيدگي ،يا منجر به نابودي درخت

بارگيري ،و حلل درختان جنگ اي و در واقاع ح قاة

ديد شوند [ 6و  .]12وقوع هر يک از هاار حالات

تولياد اانعتي

يادشد به مدت زمان سپريشد از زمان ايجاد زخام،

است [ .]1بهر برداري جنگل به هر روشي کاه

ماخصات زخم (شدت ،انداز  ،مول) ،گونه ،اناداز ،

اجرا شود به تودة باقيماند اادمه مايزناد [ .]2اماا

و روياگا درخت بساتگي دارد [ .]17 ،10 ،6تارميم

فنون جديد بهر برداري درادد باه حاداقل رسااندن

زخم در درختان جوان و درختااني کاه ساريع رشاد

اين ادمات است .اين فنون با نا هاي «بهار بارداري

ميکنند زودتر از درختاان کهانساام و کندرشاد رخ

کاامفاااار» و «بهاار باارداري منطبااق بااا معيارهاااي

ميدهد [ .]6درختان قطور مقاومت بيااتري در برابار

زيستمويطي» شناخته مي شاوند [3اا  .]5توقيقاات

ادمات بهار بارداري دارناد [ 18و  .]19توقياق در

ناان ميدهد به دليل حل ة آفات ،حارات ،و قارچها

جنگلهااي پهانبارگ امريکاا نااان داد زخامهااي

اتصام بخ
و

توليد بيولوژيک و بخ

از طريق زخمهاي ايجادشد بر درختان باقيماند  ،در

2

ايجادشد بر تنة درختاان اللاه زودتار از زخامهااي
3

4

مايياباد [ 6و  .]7از ايان

ايجادشد بر تنة درختان ب وط سفيد و ب اوط سارخ

رو ،ادمات بهر برداري بر تود هااي جنگ اي در دو

بسته مايشاود [ .]3ا اب زخامهااي ايجادشاد در

مقطع زماني اوليه (بالفااا ه بعاد از بهار بارداري) و

انداز هاي کو کتر از  322/6سانتيمتر مربع بار تناة

ثانويااه (در سااامهاااي بعااد از بهاار باارداري) مطالعااه

درختان باقي ماناد در جنگال  Appalachianبعاد از

ب ندمدت ،ادمات افزاي

ميشود [ .]9 ،8 ،3اادمات موجاب کااه

رويا

گاشت پنج تاا دوازد ساام بساته شاد بودناد [.]3

درختان ميشود و توانايي پايداري تود هاي باقيماند

توقيق در جنگل هاي سوزنيبارگ امريکاا نااان داد

تاود و

زخم هاي باا پهنااي کلتار از  10ساانتي متار پاس از

پوساايدگي تنااة درختااان زخلااي از ااادمات ثانويااة

گاشاات هااات سااام از زمااان ايجاااد زخاام (زمااان

بهر بردارياند که کلتر مطالعه شد اناد [ .]12توقياق

بهر برداري) کامالً بسته ميشوند و زخمهايي که پس

انجا گرفته در جنگل هاي  Ontarioکاناادا نااان داد،

از سيزد سام بسته ناد بودند بهشدت پوسيد بودند

بعد از گاشت دَ سام از زمان بهار بارداري ،کااه

[ .]6زخااامهااااي ايجادشاااد در درختاااان از ارز

ميدهد [ 10و  .]11کاه

را کاه

ميزان روي

رويا

درختان زخلي کاج 1هلچنان ادامه دارد

اقتصادي آنها مي کاهد و ميزان اين کاه

باه موال

[ .]8زخاامهاااي ايجادشااد در ناحيااة تنااة درختااان

زخاام و شاادت پوساايدگي بسااتگي دارد .احتلااام

باقي ماند فراوان ترين شکل ادمات بهر بارداري باه

پوسيدگي زخم هاي بزرگ تر از  325/8سانتيمتر مربع

رو

و کاي زميني است [ 13و  .]16زخم هااي

5

در درختان افراي قندي  50دراد است [ .]3قارچها

تنة درختان در سامهاي بعاد از بهار بارداري ملکان

1. Pinus strobes

2. Liriodendron tulipifera
3. Quercus alba
4. Quercusrubra
5. Acer succharum
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به زخمهاي نزديک ساطي زماين و علياق ساريعتار

مي يمتر و ميانگين درجة حرارت ساليانه حادود 10/2

حل ه ميکنند [ .]10قارچها نليتوانند باه زخامهااي

درجة ساانتيگاراد اسات .پارسالهااي  35و  42باه

سطوي حل ه کنند .هلچنين کلتر باه زخامهاايي باا

ترتيب به وساعت  39و  41هکتاار باه منزلاة منطقاة

شدت کند شدن پوسات حل اه مايکنناد .اماا ،اگار

شااد .اياان مطالعااه در يااک دورة

و

مطالعااه انتخااا

ادمه ديد باشد ،حل ة قارچها حتلاي اسات

دوازد ساااله در اياان پارساالهااا انجااا گرفاات .اياان

شد است  0/2تا  3/3درااد درختاان

پارسل ها در حاشية جنوبي مرز سري و مجاور جاادة

باقيماند در اثر زخمهاي بهر برداري در جنگلهااي

جنگ ي قرار دارند و مودودة ارتفاعي آنهاا از 1350

کانادا نابود ميشاوند [ .]17دقات در اجاراي مراحال

تا  1600متر از ساطي درياا و جهات علاومي شايب

شاادت و فراوانااي

آن ها شلام ربي است .تيپ الب جنگال راشساتان

درختان زخلي و برهمخوردگي خاک جنگل ،عاالو

هلرا ملرز است .سااختار تاودة نااهمساام و سااير

تاود و تجدياد حياات

گونااههاااي درختااي ،بااه ترتي ابن بياااترين فراوانااي،

جنگل ،درآمد واحد بهر بارداري جنگال را از طرياق

عبارتاند از پ ت ،شيردار ،توساکا ،و نامدار .ايان دو

توليادي در دور هااي

پارسل ،هلانند ساير پارسلهاي سري يک ،باه شايوة

بعااد تاایمين خواهااد کاارد [ .]21 ،20 ،17هاادف اياان

جنگلشناساي تاکگزيناي ماديريت مايشاوند و در

توقيق برآورد ادمات ثانوية بهر برداري بر درختاان

زمسااتان  1379از آنهااا بهاار باارداري شااد .شاادت

باقي ماند در جنگل ناو اسالم است .هلچنين ،بررسي

بهر برداري در پارسلهاي  35و  42به ترتيب  14/7و

درختان در مقابال

 24/3متر مکعب در هکتار باود [ .]22قطاع و تباديل

زخمهاي ايجادشد طي عل يات بهر برداري با اناداز

درختان ناانهگااريشد به وسي ة ارة موتاوري مادم

و شدت و مولهاي متفاوت از اهاداف ايان توقياق

 Stihlو خروج گرد بينهها ( 5/2و  7/8متاري) توساط

است.

ماشين و کاي رخ الستيکي مدم Timber jack

[ .]10گزار

مخت ا
بر افزاي
افزاي

بهاار باارداري و کاااه
پايداري و رويا
کليت و کيفيت و

مقاومت گونهها و قطرهاي مخت

 450-Cانجا گرفت.

روششناسی
منطقۀ مطالعهشده

روش جمعآوری دادهها

منطقة مطالعه جنگل سري يک نااو اساالم در حاوزة

ماخصات زخمهاي ايجادشد بر درختان بااقيماناد

آبخيااز شاالارة  7در اسااتان گاايالن اساات .مختصااات

در جنگل بالفاا ه پس از اتلا بهر برداري در ساام

جلرافيايي اين سري بين طوم جلرافياايي "-33'-10

 1380جلع آوري شد .توقيقات ناان ميدهد فراواني

 48°تا " 49°-1'-11و عارض جلرافياايي "-31'-14

و شدت ادمات واردآمد بر درختان بااقيماناد باا

 37°تا "( 37°-45'-10مختصاات جلرافياايي )u.t.m

افزاي

است .اق يم منطقه ،بر اساس ضريب رطوبت دماارتن،

[ .]25 ،24 ،23 ،14 ،13اما از آنجا که هادف توقياق

سااليانه 924

حاضر برآورد فراواني و شدت ادمات بهار بارداري

در گرو مرطو

قرار دارد .ميزان بار

فاا ه از مسيرهاي و کاي کاه

مييابد
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بر درختان بااقيماناد در کال منطقاة مطالعاه باود و

روش تجزیهوتحلیل دادهها

عل يات قطع و و کاي در شيوة تکگزيني در کل

براي مقايسة ميانگين هاي اندازة زخام در گوناههااي

سطي پارسل پراکند است ،جلعآوري داد ها با رو

مخت

نلونهبرداري منظم تصادفي انجاا شاد [،26 ،18 ،15

درختااان ،از آزمااون ناپااارامتري کروسااکاما والاايس

 .]31 ،30 ،29 ،28 ،27ابعاد شبکه  100در  100متر و

اسااتفاد شااد .زياارا نتااايج آزمااون کوللااوگروفا

شاد [ 15و

اسليرنوف 2ناان داد متلير اندازة زخام داراي توزياع

 .]18هاتاد قطعهنلونه برداشت شاد .داخال قطعاات

ير نرمام است .به منظاور بررساي ارتبااط وضاعيت

نلونه ،گونة درختان (قطر برابر سينه برابر يا بزرگتار

زخمها با گونه ،کالسة قطر ،و کالسة اندازة زخم تناة

از  7/5سااانتيمتاار) ماااخق و قطاار براباار سااينه و

درختان از آزمون کاياسکوار (جاداوم تاوافقي )k×j

ماخصااات زخاامهاااي تنااه (انااداز  ،مواال ،شاادت)

استفاد شد [ 35و  .]36ابتدا نسبت وضعيت زخامهاا

انداز گيري و ثبت شد .اناواع و شادت زخامهاا بار

( )k=4در گونهها ( ،)js=6کالسههاي قطار ( ،)jd=5و

انداز گياري شاد .مسااحت

کالسه هاي اندازة زخم تنة ( )ja=4درختان باه کلاک

قطعات نلوناه دايار اي  10آري انتخاا

حسب گونههاي مخت

زخم تنة درختان با انداز گياري طاوم و عارض هار

درختان ،هلچنين در کالسه هاي متفاوت قطر

رابطة  1تعيين شد:

ni

1

= 𝑖𝑃

زخم ،با استفاد از نوار متر با دقت سانتيمتر ،مواسبه

() 1

شد [ .]32مساحت زخم ها در هار کالسة کو ک تر

 Piنساابت زخاام وضااعيت  ni ،iفراوانااي زخاام

از  26 ،25تا  101 ،100تا  ،1000و بزرگتر از 1000
سانتيمتر مربع ثبت شد [ 13و  .]25شدت زخمها در
سه کالس ،شامل خرا
و ادمه به و

سطوي و کند شدن پوست

تناة درخات ،ثبات شاد [،18 ،16

N

وضعيت  ،iو  Nفراواني کل زخمهاست.
برابري نسبتهاي مخت

وضعيت زخمها در هر

يک از عوامل گونهها ،کالسههاي قطر ،و اندازة زخام
به کلک رابطة  2بررسي شد [:]37

)2

(Oi −Ei

∑ = 𝑥2

 .]32داد هاي جلعآوريشاد باراي تااخيق تایثير

() 2

گاشاات زمااان حفااد شااد .در سااام  ،1392پااس از

 𝑥 2مقدار کااياساکوار مواساباتي Oi ،فراواناي

گاشت دوازد سام ،دوبار قطعات نلوناه بازياابي و

مااهد شدة زخم با وضاعيت  ،iو  Eiفراواناي ماورد

درختااان زخلااي شناسااايي و زخاامهااا بررسااي و

انتظار زخم با وضعيت  iاسات .مقادار کااياساکوار

انداز گيري شدند .وضعيت زخمها در هار شاکلاا

مواسباتي با مقدار کاياسکوار جدوم با درجة آزادي

شامل بسته ،باز بدون پوسايدگي ،بااز باا پوسايدگي،

) df=(k-1)(j-1در سطي  α=0/05و  α=0/01مقايساه

نابودي درختا ثبت شدند [ .]6گا زخم تناه تارميم

شد .فارض اافر ( )Hoبار برابار باودن نسابتهااي

ميشود ،اما تنه از درون مايپوساد و از بيارون قابال

وضاعيت زخام در گوناههااا ،کالساههااي قطااري ،و

مااهد نيست [ .]34 ،33 ،6براي بررسي اين موضوع

کالسااههاااي اناادازة زخاام داللاات دارد .در اااورت

از رو

Ei

متة سامسنج استفاد شد [.]35 ،32 ،6
1. Kruskal-Wallis
2. kolmogorov- Smirnov
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بزرگتر بودن مقدار کاياسکوار مواساباتي از مقادار

يکي از گونه هاي باارز

کاياساکوار جادوم ،فارض اافر ماردود و فارض

کلترين توانايي ترميم زخمها را دارد .در گونة نامدار

( )Haپايرفته مايشاود .تجزياهوتو يالهااي

از سيزد زخم بررسايشاد دَ زخام ( 76/9درااد)

مخال

آماري با نر افزار  SPSS19انجا گرفت.

در جنگلهاي ايران اسات،

پوساايدگي داشااتند .هلچنااين ،بياااترين فراوانااي
زخم هاي منجر به نابودي درخت  7/7دراد در گونة

یافتهها و بحث
گوناة را ،

تعداد زخامهاا در ساام  1380در شا

ملرز ،توسکا ،پ ت ،شيردار ،و نمدار به ترتياب ،104
 ،24 ،34 ،40 ،64و  13مااهد و انداز گيري شد .در
سااام  ،1392بعااد از گاشاات دوازد سااام ،دوبااار
وضعيت زخمها در گونههاي مخت ا

بررساي شاد.

دراد وضاعيت زخامهاا در گوناههااي درختاي در
جدوم  1ميآيد .نتايج بررسي ناان داد درختان هلاة
گونههاي بررسيشد  ،به جز گونة نمدار ،باا گاشات
زمان ،توانايي ترميم زخمها را دارند .گونة نمدار ،کاه

نمدار مااهد شد .توانايي ترميم زخم در گونة ملارز
بياتر از ساير گونههاسات؛ طاوري کاه  78/1درااد
زخمها به طور کامل بساته شادند .کلتارين فراواناي
زخم هايي که منجر به نابودي درخات شادند باا 1/6
دراد در اين گونه مااهد شد .بعد از نامدار ،گوناة
را

بياترين حساسيت را در مقابل زخمهاي حاال

از ادمات بهار بارداري دارد؛ طاوري کاه بيااترين
فراواني زخم هاي باز بدون پوسيدگي با  28/8درااد
در گونة را

مااهد شد.

جدول  .1وضعیت درختان صدمهدیده (زخم تنه) در گونههای مختلف در سال 1392

گونه
را
)(Fagusorientalis

ملرز
)(Carpinusbetulus

توسکا
)(Alnussubcordata

پت
)(Acer velutinum

شيردار
)(Acer cappadocicum

نلدار
)(Tiliabegonifolia

کل گونهها

دراد

تعداد زخم
بسته

باز بدون پوسيدگي

باز با پوسيدگي

نابودي درخت

104

59/6

28/8

5/8

5/ 8

64

78/1

7/8

12/5

1/ 6

40

67/5

17/5

10

5

34

67/7

23/5

5/9

2/ 9

24

70/8

16/7

8/3

4/ 2

13

00

15/4

()76/9

7/ 7

279

64/2

20/1

11/4

4/ 3
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در گونة نمدار  84/6دراد درختاان اادمهدياد

هلة گونهها در ترميم زخمها از خود تواناايي زياادي

نابود شدند يا زخم باز هلرا پوسيدگي داشاتند .ايان

تاان دادند .گونة شيردار طاي دوازد ساام توانسات

گونه نسبت به ساير گونههااي بررسايشاد کلتارين

 100دراد زخمهاي کو کتر از  25سانتيمتر مربع

مقاومت را در مقابل اادمات بهار بارداري از خاود

را ترميم کند .در اين طبقاه ،هايچياک از زخامهااي

ناان داد.

را  ،پ ت ،و شيردار منجر به پوسيدگي ناادند .اماا

در گونة ملرز  78/1دراد زخامهاا باا گاشات

دو زخم ( )%4/3در گوناة ملارز و دو زخام ()%11/8

دوازد سام به طور کامل بسته شد .کلتارين فراواناي

در گونة توسکا باه پوسايدگي منجار شادند .درااد

زخم هايي که منجر به ناابودي شادند باا  1/6درااد

وضعيت زخمها با انداز هاي متفااوت در گوناههااي

مربوط باه ايان گوناه اسات .بناابراين ،گوناة ملارز
مقاو ترين گونه در مقابل ادمات بهر برداري است.

در سام  1392در شکل  1ميآيد.

مخت

نتايج اين بررسي ناان داد درختان هلة گونههاي

نلونااهباارداري بااا متااة سااامساانج از زخاامهاااي

بررسيشد  ،به جز گونة نمدار ،در تارميم زخامهااي

بستهشد ناان داد از کل زخمهاي بستهشد (ااد و

حاا ه از ادمات بهر برداري ،با انادازة  26تاا 100

هفتاااد و نااه زخاام) بيساات و هفاات زخاام ()%15/1

سانتيمتر مربع ،توانايي خوبي دارند؛ طوري کاه 70/5

پوساايدگي دارنااد .کرتااولينااواد و هلکاااران [ ]33در

دراد زخمها بسته شدند .ولي بايد توجه داشت بسته

زخلاي جنگالهااي

شدن زخم در تنة درخت نااندهندة ساالم باودن آن

مازندران را ،کاه پوسايدگي تناه داشاتند 25 ،درااد

نيست .ون زخامهاايي کاه بساته مايشاوند اناواع

توقيقي فراواناي درختاان را
گزار

ويروسها و ميکرو ها را با خود دارناد .زمااني کاه

کردند.

مقاومت گونهها در مقابل اندازة زخم تنه
در اين بررسي اندازة زخم به هار طبقه تقسيم شاد.
از کل زخم هاي ايجادشد در ش

گونة بررسيشد ،

در طبقة کو کتر از  25سانتيمتر مربع ،اد و هجد
زخم روي درختان سرپاي جنگل در اثر بهار بارداري
ايجاد شد بود .در اين طبقه اد و ياک زخام بساته
( ،)%85/6سيزد زخام بااز بادون پوسايدگي (،)%11
هار زخم باز با پوسايدگي ( )%3/4وجاود داشات و
هيچيک منجر به نابودي درخت ناد .در ايان طبقاه،

درخت به هر دلي ي ا مانند سرماي دياررس ،ضاعي
شدن خاک ،خاکسالي ،و ير ا ضاعي

مايشاود،

ويروس ها و ميکرو هاي موجود در زخم شروع باه
فعاليت ميکنند [ .]35نتيجاة آن پوسايدگي دروناي و
کاااه

روياا

درختااان اساات .اياان علاال ارز

اقتصادي جنگل را کاه

ميدهد [.]35 ،33 ،10 ،6

اما فراواناي زخام هااي بااز ( )%27/6نسابت باه
زخمهاي با انداز هاي کو کتر از  25سانتيمتر مربع
افاازاي

يافاات .هاايچيااک از زخاامهااا ( 26تااا 100

سانتي متر مربع) به نابودي درختان منجار ناادند .در
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يافت؛ طوري که از دَ زخم ايجادشد

گونة شيردار  100دراد زخمها ترميم يافتند .در ايان

بهشدت کاه

طبقه ،پوسيدگي زخامهاا  2/1درااد در گوناة را

پنج زخم ( )%50بسته و پنج زخام ( )%50بااز بادون

مااهد شد .توانايي گونة ملارز در تارميم زخام هاا

عارضة پوسيدگي بودند(.شکل )1

نسبت به زخمهاي کو کتر از  25ساانتيمتار مرباع

شکل  .1وضعیت زخمها با اندازههای متفاوت در گونههای مختلف در سال 1392
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هلانطور که در شکل  1ديد ميشود ،گونههااي

با  262سانتيمتر مربع بزرگترين و در درختان ملارز

ملرز ،توسکا ،شيردار ،و نمدار طي دوازد ساام قاادر

با  98/6سانتي متر مربع کو ک ترين بودند .هلچناين،

به ترميم زخمهاي در طبقة  101تاا  1000ساانتيمتار

نتااايج آزمااون کروسااکاما والاايس ناااان داد تفاااوت

زخام در گوناة

معناداري بين ميانگينهاي اندازة زخام در گوناههااي

مربع نادند .فقط يک زخم از شا
را

بسته شاد .ا اب زخام هاا ( )%44/1منجار باه

وجود دارد (.)P>0/01

مخت

پوسيدگي شدند .در اين طبقه ،در گونههاي مخت ا ،

در ايان توقياق مقاومات گوناههاا ،باا قطرهااي

سي و هار زخم در اثر ادمات بهر بارداري ايجااد

متفاوت ،در مقابل زخم هاي بهر برداري نياز بررساي

شد .سه زخم ( )%8/8منجر باه ناابودي درخات (هار

شد (جدوم  .)3قطر برابر سينة درختان به پنج کالسة

يک از گونههاي توسکا ،شايردار ،نامدار ياک ااا ه)

قطري شامل  7/5تا  21 ،20تاا  41 ،40تاا  61 ،60تاا

شدند .از نُه اا ه درخت نمدار زخليشد  ،با انادازة

 ،80و بزرگتار از  80ساانتيمتار تقسايم شاد .هلاة

زخم  101تاا  1000ساانتيمتار مرباع ،هاات ااا ه

گونههااي درختاان باا قطار برابار ساينة کلتار از 20

( )%88/9د ار پوسيدگي و يک ااا ه ( )%11/1ناابود

سانتيمتر مقاومت بسيار کلي در برابر زخمها داشتند؛

شد .زخمها در طبقة بزرگتر از  1001سانتيمتر مربع

طااوري کااه  58/4دراااد نااابود شاادند و  25دراااد

در هيچيک از گونههاي درختي ترميم نادند .در ايان

پوسيدند .فقط يک اا ه درخت شيردار با قطار برابار

طبقه ،ا ب زخمها به پوسايدگي ( )%50/0و ناابودي

سينة کو کتر از  20سانتيمتر قادر به ترميم زخم تنة

درختان ( )%40/9منجر شدند .فقاط دو زخام ()%9/1

خود شد (جدوم  .)3اين نتيجه ماابه نتايج توقيقات

به اورت باز بدون پوسيدگي ماااهد

کرد  15دراد درختاان

در گونة را

نيلند [ ]17است که گزار

شد 50 .درااد گوناههااي را  ،توساکا ،و پ ات و

ادمهديد با قطر برابر ساينة کلتار از  15ساانتيمتار

 33/3دراد گونة ملرز در اثر زخمهايي با اين انداز

نابود مي شوند .در توقياق هاان و هلکااران [ ]6نياز

نابود شدند (شکل  .)1اندازة زخم تناه در گوناههااي

شد توانايي ترميم زخم تنه در درختان با قطر

مخت

گزار

براباار سااينة  25تااا  35سااانتيمتاار بياااتر از ساااير

درختان بررسي شد و نتاايج آن در جادوم 2

قطرهاست.

ميآيد .ميانگين اندازة زخمهاي تنه در درختان نامدار
2

جدول  .2اندازة زخمهای تنه (  )cmدر گونههای مختلف درختان و نتیجة آزمون کروسکالـ والیس

گونه

را

ملرز

توسکا

پت

شيردار

نمدار

تعداد زخم

104

64

40

34

24

13

ميانگين

175/9

98/6

118/2

217/6

215/2

262/0

انوراف معيار

328/4

239/5

246/9

346/9

290/9

261/1

رابطة قطر برابر سينه با زخم تنه در گونههاي مخت

𝑥2

51/84

P-Value

0/000
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در کالسة قطاري  21تاا  40ساانتيمتار تواناايي

 35سانتيمتر ،گزار

شد است [ .]6اماا نتاايج ايان

ترميم زخمها در هلة گونهها نسبت به کالسة قطاري

توقيق ناان داد طبقاة قطاري  41تاا  60ساانتيمتار

يافات؛ طاوري کاه

بياااترين توانااايي را در تاارميم زخاام تنااه دارد .اياان

 81/1دراد زخمها در اين کالسة قطري بسته شادند

تفاوت مي تواند به دليل توانايي بياتر رويا

قطاري

(جدوم  .)3اين نتايج همسو با نتاايج توقياق هاان و

درختان پهنبرگ نسبت به درختان سوزنيبرگ باشد.

هلکاران [ ]6است .هلة درختان گوناة پ ات در ايان

در کالسة قطري  61تا  80سانتيمتر هايچياک از

کالسة قطري زخمهاي تنة خاود را تارميم کردناد .از

زخمها منجر به نابودي درختان ناادند و فقاط 13/2

پانزد اا ه درخت گونة ملارز زخلايشاد در ايان

دراد به پوسايدگي منجار شادند .هلاة زخامهااي

کالسة قطري هارد اا ه ( )%93/3زخمهاي خود را

ايجادشد بر تنة درختان را

در اين کالساة قطاري

ترميم کردند .فراواني زخمهاي تارميميافتاه در گوناة

تاارميم يافتنااد .فراوانااي زخاامهاااي تاارميميافتااه در

توسکا نيز  %75/0بود .اما از دو اا ه درخت شايردار

گونه هاي ملرز ،توسکا ،پ ات ،و شايردار باه ترتياب

زخلي در اين کالسة قطري يک اا ه پوسايد و ياک

 ،40 ،66/7 ،94/1و  50دراد بود .هفت اا ه درخت

اا ه نابود شد (جدوم .)3

نمدار زخليشد در اين کالسة قطري وجود داشت که

 7/5تا  20سانتيمتر بسيار افزاي

در کالسة قطري  41تا  60سانتي متر ،زخامهااي

هلة آنها با پوسايدگي هلارا بودناد .درختاان قطاور

تنه در هيچيک از گونههاي درختي به جز گونة نمدار

مقاومت بياتري در برابر ادمات مکانيکي بهر برداري

منجر به پوسيدگي يا نابودي درخات نااد .بيااترين

دارند .اما از توانايي ترميم زخم آنها کاساته مايشاود.

فراواني زخمهاي بستهشاد ( )%91/3در ايان کالساة
قطري مااهد شد .درختان گونههاي را

اين موضوع ميتواند اوالً به دليل کاه

ميزان رويا

و شايردار

قطري درختان قطور نسبت به درختان با قطر متوسط و

هلة زخمهاي خود را در ايان کالساة قطاري تارميم

قطر کم و ثانياً به دليل بزرگتر بودن اندازة زخام روي

کردند .فراواني زخمهااي تارميميافتاه در گوناههااي

تنة آنها باشد (جدوم  .)4در درختان قطور (قطر برابار

ملرز ،توسکا ،و پ ت باه ترتياب  ،93/3 ،95/2و 81/8

سينة بزرگتر از  81سانتيمتر) نيز هيچيک از گونههاي

دراد بود .از هار اا ه درخت نمدار اادمهدياد ،

مخت

درختان ادمهديد از بين نرفتند .اما پوسيدگي

دو زخم بدون پوسيدگي بود ،ولي هنوز ترميم نيافته و

در گونههاي را

باز بود .دو اا ة ديگر پوسيدند و نابود شدند (جدوم

 88/9و  100دراد مااهد شد .دو اا ه درخت گونة

 .)3درختان با قطر برابار ساينة  41تاا  60ساانتيمتار

شيردار زخلي در اين کالسة قطري وجود داشات کاه

نسبت به ساير طبقات قطري در ترميم زخمها توانايي

هر دو اا ه زخم تنة خود را ترميم کردند .گوناههااي

بياتري دارند .دليل آن مرح ة روياي درختان اسات.

را

و پ اات نيااز بااه ترتيااب  30/8و  66/7دراااد

در اين طبقات قطري درختان برنا هستند و در تارميم

زخمهاي خود را ترميم کردند .دو اا ه درخت نامدار

ادمات توانايي بااليي دارند .بياترين توانايي تارميم

زخلي در اين کالسة قطري مااهد شد که در هار دو

زخم ها در درختان سوزنيبرگ ،با طبقة قطري  25تاا

اا ه زخم تنه به پوسيدگي منجر شد (جدوم .)3

و ملرز و توسکا باه ترتياب  11/5و
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جدول  .3رابطة قطر برابر سینه با زخم تنه در گونههای مختلف درختان در سال 1392

گونه

قطر برابر سينه

(تعداد زخم)

را
()104

ملرز
()64

توسکا
()40

پت
()34

شيردار
()24

نلدار
()13

وضعيت زخمها بعد از دوازد سام (دراد)

()cm

بسته

باز بدون پوسيدگي

باز با پوسيدگي

نابودي درخت

7/5ا 20

0

0

0

100/0

21ا 40

62/5

0

0

37/5

41ا 60

100/0

0

0

0

61ا 80

100/0

0

0

0

< 81

30/8

57/7

11/5

0

7/5ا 20

0

50/0

0

50/0

21ا 40

93/3

6/7

0

0

41ا 60

95/2

4/8

0

0

61ا 80

94/1

5/9

0

0

< 81

0

11/1

88/9

0

7/5ا 20

0

0

50/0

50/0

21ا 40

75/0

25/0

0

0

41ا 60

93/3

6/7

0

0

61ا 80

66/7

33/3

0

0

< 81

0

0

100/0

0

7/5ا 20

0

0

50/0

50/0

21ا 40

100/0

0

0

0

41ا 60

81/8

18/2

0

0

61ا 80

40/0

50/0

10/0

0

< 81

66/7

33/3

0

0

7/5ا 20

0

0

50/0

50/0

21ا 40

100/0

0

0

0

41ا 60

100/0

0

0

0

61ا 80

50/0

40/0

10/0

0

< 81

100/0

0

0

0

7/5ا 20

-

-

-

-

21ا 40

-

-

-

-

41ا 60

0

50/0

25/0

25/0

61ا 80

0

0

100/0

0

< 81

0

0

100/0

0
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جدول  .4اندازة زخمهای تنه ( )cm2در قطرهای مختلف درختان و نتیجة آزمون کروسکال ـ والیس

قطر برابر سينه ()cm

7/5ا 20

21ا 40

41ا 60

61ا 80

<81

تعداد زخم

12

37

92

68

70

ميانگين

14/6

20/2

88/4

173/7

253/8

انوراف معيار

7/5

10/1

172/1

309/6

412/2

𝑥2

P-Value

0/000

59/06

در توقيقي که در جنگلهاي سوزنيبارگ کاناادا

ارتباط دارد ( .)P > 0/01به عباارت ديگار ،وضاعيت

تجااري

زخاامهاااا شااامل بسااتهشااد  ،باااز ،پوساايد  ،درخاات

تود هاي جنگ ي ،پس از گاشت بيست و پنج سام از

گوناه)

انجا شد کاه

 25تا  30دراادي او

زمان بهر برداري ،گزار

شد [ .]9اين نتايج با نتاايج

نابودشد ا در گونههاي مخت

درختان (ش

يکسان نيست و مقاومت گونه هاي مخت ا

درختاان

توقيقات ويتني [ ،]8اسليت و هلکااران [ ،]3و هاان

در براباار ااادمات متفاااوت اساات .هلچنااين ،نتااايج

و هلکاران [ ]6همسوست.

آزمون کاياسکوار به منظور بررسي ارتباط قطر برابار

نتايج اين توقيق ناان داد اندازة زخمهاي تنه در

سينة درختان با وضعيت زخمها معناادار ()P > 0/01

درختان قطور بزرگ تر از درختاان جاوان و کامقطار

بود (جدوم  .)4در واقع ،نسبتهاي وضعيت زخمهاا

است (جدوم  .)4هلچنين ،نتايج آزماون کروساکاما

در کالسههاي قطر درختان (پنج کالسه) يکسان نباود

والاايس ناااان داد ميااانگينهاااي اناادازة زخاام در

و مقاومت متفااوت کالساه هااي قطاري را در برابار

کالسههاي قطر درختان تفااوت معناادار آمااري دارد

ادمات بهر برداري ناان ميداد .اندازة زخم هاي تنه

(.)P > 0/01

نيز يکي ديگر از عوامل تیثيرگاار بر وضعيت زخمهاا

نتايج آزمون کاياسکوار به منظور بررسي ارتبااط

بود (جدوم  )4و نسبت زخمهاي بسته ،باز ،پوسايد ،

گونة درختان با وضعيت زخمها در جدوم  5ميآياد.

و درخت نابودشد در کالسههاي اندازة زخم ( هاار

با توجه به جدوم  ،5وضعيت زخم ها با گونة درختي

کالسه) متفاوت بود (.)P > 0/01

جدول  .5نتایج آزمون کایاسکوار ارتباط گونة درختي ،قطر درخت ،و اندازة زخم با وضعیت زخم

عوامل

گونة درختي

قطر درخت

اندازة زخم

درجة آزادي

15

12

9

مقدار کاياسکوار

537/8

378/9

1856/1

P-Value

**0/000

**0/000

**0/000

** :معنادار در سطح .α=0/01
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نتیجهگیری

ميشوند [ 38و  .]39بياترين برداشت او

مقاومت گونهها در مقابل زخمن ادمات بهار بارداري

اين گونه است .بنابراين ،بايد سعي شود با بهکارگيري

در جنگل ناو اسالم ،که يکاي از جنگالهااي ناي و

رو هاي مناسب بهر برداري ادمة کلتري باه ايان

باکيفيت شلام ايران اسات ،مطالعاه شاد .از درختاان

پرسنل بهر بارداري در

گونه وارد شود .نق

آموز

نياز از

ادمهديد در اين جنگلها ،پس از دوازد ساام4/3 ،

کاه

دراد کاامالً ناابود شادند و  11/4درااد پوسايدند.

مؤثر و مفيد گزار

پوسيدگي بر کيفيات درختاان و در نتيجاه بار ارز

توقيق ناان داد اکثر گونههاي درختي توانايي تارميم

اقتصادي آنها اثرگااار اسات [ .]35 ،33 ،12 ،8باين

زخمهاي کو کتر از  25سانتيمتر مربع را دارند .اما

گونة مورد بررسي گونة نمدار با گاشات زماان

زخمهاي بزرگتر از  1001سانتيمتر مربع در هيچيک

کلترين توانايي ترميم زخمهاا را از خاود نااان داد.

از گونههاي درختي ترميم نليشود و به پوسيدگي ياا

اسات.

نااابودي درختااان زخلااي ماايانجامااد .اياان زخاامهااا

بنابراين ،در بهر برداري از جنگلها باياد ساعي شاود

(بزرگتر از  1001سانتيمتر مربع) در مرح ة انداختن

اين گونه کلتر ادمه ببيند.

درختان و در اثر برخورد تنة درختان در حاام افتاادن

ش

و ناياا

گونة نمدار يکي از گونههاي باارز

ادمات واردآمد بر تاودة بااقي ماناد بسايار
شد است [ 4و  .]40نتاايج ايان

شناسايي درختان مادري و خو فار و درختاان

با درختان سرپاي باقي ماند و در ارتفاعاات بااالي 2

و کاي از ميان آنها ادمه به ايان

و استفاد

کميا

و عد

متر تنة درختان ايجاد ميشود [ .]18آموز

ماايدهااد .بااا ايجاااد

از ابزار مناساب کاارگران قطاع را قاادر باه اناداختن

پوش ا هاااي پالسااتيکي يااا پار ااههاااي ضااخيم در

درختان در جهت ااويي مايکناد و اادمات ايان

مايتاوان از شادت

ميدهد [ 18و  .]25قطع هدايتشدة

درختااان باااارز

را کاااه

مودودة کنادة درختاان بااارز

مرح ه را کاه

ادمات واردآمد بار آنهاا در مرح اة او کااي

درختان ميتواند در کاه

کاست [ 2و  .]30در مقابل گونة نامدار ،گوناة ملارز

[ .]5در قطع هدايتشد  ،درختان در جهتاي انداختاه

بين درختان بررسي شد  ،بياترين مقاوت را در مقابل

مي شوند که عالو بر کاه

ادمه به تودة باقيماند

ادمات بهر برداري ناان داد .توانايي ترميم زخم در

و خسارت به تنة درخت انداختهشد مراحال بعادي

گونة ملرز بياتر از ساير گونهها باود .بعاد از نامدار،

عل يات بهر برداري نيز راحتتر انجا مايگيارد و از

بياترين حساسيت را در مقابل زخامهااي

ادمات بي ماورد و قابال اجتناا  ،باهخصاوص در

حاال از ادمات بهر برداري دارد؛ طوري کاه 40/4

مرح ة جلاعآوري ،ج اوگيري مايشاود [.]20 ،5 ،4

دراااد درختااان ااادمهديااد پااس از دوازد سااام

توقيق انجا گرفته در جنگل هاي ناو گيالن نااان داد

در

کارگران قطع موفاق باه قطاع هادايتشادة درختاان

جنگلهاي شلام اهليت زيادي دارد .بياتر طر هاي

کاافي نيااز دارد [.]40

گونة را

پوساايدند يااا کااامالً نااابود شاادند .گونااة را
جنگلداري بر اساس سرشت گونة را

تهيه و تنظيم

نيستند و اين کار باه آماوز

ادمات بسيار مؤثر باشاد

قاب يت ترميم زخم ها در درختان کمقطر (کالساة 7/5
تا  20سانتيمتر) در ا ب گوناههاا کام اسات .عاد
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و کاي از مياان تاود هااي تجديادحياتيافتاه و

درختان باقيماند در مرح ة انداختن و  69درااد در

جوان آمار اين ادمات را بسيار پاايين مايآورد [،19

مرح ة و کاي ايجاد ميشود [ .]18جاور المي و

 .]23 ،18کرتولينواد و هلکاران [ ]33براي تاخيق

مجنونيان [ ]24رعايت نکاردن اااوم مناساب قطاع

در اثاار زخاامهاااي

پوساايدگي تنااة درختااان را

بهر بارداري در جنگالهااي مازنادران از رو
مخر

درختان و بيتوجهي به جهت تعياينشاد و انتخاا

يار

نامناسب مسيرهاي کايدن کابال را از عوامال ااا ي

امواج تناي استفاد کردند .اما در اين توقيق،

ادمات بهر برداري بر درختان باقيماناد در

افزاي

به ع ت عد دسترسي به دستگا مورد نظار و تعاداد

جنگل خيرود گزار

زياد گونههاي درختي ،که براي هر گونه دستگا باياد

کارکناااان بهااار بااارداري ،ساااازماندهي مناساااب ،و

کاليبر ميشد ،براي تاخيق پوسيدگي تنة درختااني

بهکارگيري امکانات بهر برداري مناسب باا توجاه باه

متة ساامسانج

شارايط موايط جنگال ااادمات بهار بارداري را بااه

استفاد شد .پيانهاد مايشاود در توقيقاات آيناد از

حااداقل ماايرساااند .داشااتن ناااظر عل يااات قطااع و

امواج تناي استفاد شود .در مجلوع نتايج اين

مسيرهاي کاايدن

که زخم آنها بسته شد بود ،از رو
رو

توقيق ناااندهنادة کااه

کردناد .آماوز

و کاي ،دقت بياتر در انتخا

و باازآموزي

کليات و کيفيات تاودة

کابل ،و مودود کردن عل يات و کاي باه منااطق

جنگ ي در اثار اادمات بهار بارداري در ياک دورة

خالي از درخت و سنگالخي اادمات را باه ميزاناي

دوازد ساله است .به منظور داشتن تود هاي مناسب از

شايان توجه کاه

مي دهد .جنگل هاي تجارتي ايران

لواظ کلي و کيفي و حفد تنوع گوناههااي درختاي،

کم و مودود است .نتاايج ايان توقياق نااان داد در

ادمات بهر برداري بايد باه حاداقل ملکان کااه

مديريت تک گزيني کاه

يابد .ادمات واردآمد در سيستم و کاي زميناي

واردآمد بر تودة بااقيماناد باياد هلاوار باه منزلاة

بر درختان باقيماند  13تا  22دراد در قسلتهااي

موضوعي مهم و اساسي مد نظر قارار گيارد .پياانهاد

شاد اسات

ماايشااود پااس از پايااان عل يااات بهاار باارداري و در

[ .]25 ،24 ،23انداختن درختان ناانهگاااريشاد در

فواال زماني منظم اادمات بهار بارداري بار تاودة

جهت هاي مناسب ادمه به درختان باقيماناد را باه

باقيماند و خاک در سطي پارسلهاي قطاع ارزياابي

مايدهاد [،23 ،15 ،13 ،4

شود .درختان با ادمهديادگي شاديد در اولاين دورة

مخت

جنگل هاي شلام ايران گازار

ميزاني شايان توجه کاه

 .]41قطع هدايتشدة درختان هزينة توليد را افازاي
ماايدهااد []42؛ امااا اياان هزينااه بااا افاازاي
عل يات و کاي ،کاه

بااازدهي

فراواني و شدت اادمات

بهر برداري بعدي برداشات و درختاان نابودشاد باه
مثابة زيستگا حياات وحا

در تاود بااقي بلانناد.

ادمه باه خااک و تاودة

هلچنااين ،بهاار بردارانااي کااه درجااات بياااتري از

جبران خواهاد شاد

مالحظااات زيسااتمويطااي را رعاياات ماايکننااد و

[ .]43در توقيقااي کااه در جنگاالهاااي ناااو اااورت

ادمات کلتري بر تودة باقيماند ميزنند در اولويت

گرفت ماخق شد  21دراد ادمات واردآماد بار

قرارداد قرار گيرند.

جنگل ،و کاه

ضايعات و
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