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 چکیده
های موجود بتوانند آینده جنگل بسیار ضروری است تا توده جنگل جنگلی در عملیات قطع و خروج چوب ازحفظ درختان سرپای 

حداقل رساندن این صدمات از موارد مهمی شود. بهجنگلی صدماتی وارد میبرداری به درختان را تضمین نمایند. معموالً در عملیات بهره

جزء صددمات سدنگین    از بین خواهند رفت که اینمرور را ترمیم کنند، بهبرگان نتوانند این صدمات خصوص پهناست که اگر درختان به

هدای جنگلدی کاسدته و حتدی     از میزان موجودی توده ،توده جنگلی ازحذف بعضی از درختان دلیل گردد. صدمات سنگین بهمحسوب می

انجدا  شدد.   تحت مدیریت شرکت نکاچوب های نکا جنگل 35و  42های تحقیق در پارسلشود. این مینیز ضایعات چوب افزایش سبب 

 نمونده میزان صدمات سنگین با آماربرداری صددرصد در قطعدات  دارای شیب زیاد بوده است.  35دارای شیب مالیم و پارسل  42پارسل 

صدد  در 09، بررسدی شدد. در عملیدات قطدع،     بوده اسدت ای شکل که شعاع و مساحت دایره بر اساس طول درخت قطع شده متغیر دایره

زیداد منطقده   تاج، شکستن تنه و مساحت  صدمات شامل: شکستنارتفاع باالتر از یک متری تنه وارد شد که این  صدمات سنگین در محل

درصد صدمات سنگین در ارتفاع کمتر از یک متری تنه وارد  04کن شدن درختان بوده است. در خروج چوب و مواردی هم ریشهصدمه 

پوست در مرحله چوبکشدی و  از بین رفتن پوست در قسمت گورچه و کنده درخت بوده است. بیشترین سطح ن رفتشد که شامل از بین 

در مجموع میزان صدمات در پارسل دارای شیب زیاد بیشتر از پارسل  گردید. کامبیو  در مرحله قطع ثبترفتن الیه  بیشترین مقدار از بین

 دارای شیب مالیم بوده است.

 چوب، صدمات سنگین، قطع درختان برداری، خروجبهره کلیدی: واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73                                       1441بهار و تابستان / 1/  شماره 4های هیرکانی/ دوره جنگل مدیریت پایدارمجله ترویجی 

 لهأبیان مس

شدن و سبب شکسته  انداخته شوندهای نامناسب قطع و بر روی درختان مجاور گذاری شده اگر در جهتدرختان نشانه

ای که سبب گردد. هر نوع صدمهسنگین محسوب میشوند، جزء صدمات  کن شدن آنهاتنه و یا تاج درخت و یا افتادن و ریشه

درصد سطح تاج، تنه و پوست و یا ریشه  39آنها بیش از  که مساحتکامبیو  شود، همچنین صدماتی شدن پوست و الیه کنده 

 (. FAO, 1995گردد )و گورچه درخت را پوشش دهد، جزء صدمات سنگین محسوب می

که یکی از  شود به عوامل زیادی بستگی داردبه درختان وارد می جنگلبرداری از عملیات بهره صدمات سنگینی که پس

باشد. برای ترمیم زخم با مساحت زخم عامل مهمی در ترمیم زخم می باشد.مهمترین آنها شیب عرصه قطع و خروج چوب می

 ها روی محلقارچآفات، حشرات و کشد. زمان زیادی طول می ،متر مربع بر روی تنه درختانسانتی 399از مساحت بیش 

 مهم دیگری در ترمیم زخم است. شوند. سن درختان نیز فاکتورتنه درخت می باعث پوسیدگی وگذاشته زخم تأثیر منفی 

دلیل ضخامت زیداد پوست الرشد، در زمان کمتر، قدرت ترمیم باالتری دارند. درختان قطور بهقطر و سریعجوان، کمدرختان 

 (. Tavankar et al., 2013مقاومت بیشتری دارند )ده و ددیکمتر آسیب 

های زخم ( وHan et al., 2000سال ) 8 متر مربع بعد از گذشتسانتی 09های کمتر از که زخم نتایج تحقیقات نشان داد

تر وچکهای کدرصد از زخم 88(. Smith et al., 1994سال بسته شدند ) 04 تا 3متر مربع بعد از گذشت سانتی 545کمتر از 

نشدند )بنیاد  ترمیم متر مربعسانتی 0999بزرگتر از  هایاز زخم یکسال ترمیم شدند، ولی هیچ 04متر مربع پس از سانتی 43از 

 (.0502و توانکار، 

 

 دستاوردها 

درصد و تراکم درختان در قطعه  44حدود  42آمده است. متوسط شیب در پارسل  0دول جخصوصیات دو پارسل در 

 54حدود  35متوسط شیب در پارسل  درصد برداشت انجا  شد. 04اصله بوده است. در این پارسل با شدت  40حدود نمونه 

 درصد برداشت انجا  شد. 0اصله بوده است. در این پارسل با شدت  02درصد و تراکم درختان در قطعه نمونه حدود 

 

مورد بررسی در قطعات نمونهمتوسط شیب و فاکتورهای شدت برداشت، تراکم درختان،  -0جدول   

 پارسل
  شده باز یفضا مساحت

(2m) 
  درختان تراکم

 نمونه قطعه در
  بیش متوسط

)%( 
 برداشت شدت

(n×ha) 

42 483 40 44 21 

35 0593 02 54 0 

 

 شدن درختان مجاور کنریشه یا ، تاج و(5 )شکل تنه مواردی که باعث شکستن های قطع درحفره صدمات سنگین در 

دهد. بنابراین انتخاب جهت های قطع افزایش میپارسل حجم برداشت را در شده و محسوبعنوان ضایعات قطع هشود ب

 4 و 0های . شکلباشدمی اثرگذار مهم و کاهش این نوع صدمه بسیار قطع در افتادن درخت و مهارت تیم مناسب قطع و

بنابراین د. ندهنشان می 35 و 42 پارسل دو دررا  خروج چوب درختان و قطع از بعد سرپا بیشترین صدمات وارده به درختان

از قطع در ارتفاع بیش از یک متری تنه و پس از خروج چوب در زیر یک متری تنه مشاهده  بیشترین صدمات در مرحله پس

 شد.
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 درصد پراکنش صدمات وارده به درختان سرپا  -4شکل                  درصد پراکنش صدمات وارده به درختان سرپا  -0شکل     

 در ارتفاع باالی یک متری تنه در مرحله قطع و چوبکشی                  در ارتفاع زیر یک متری تنه در مرحله قطع و چوبکشی    
 

       

 شدن پوست ریشهده صدمه سنگین مربوط به کن -2کل ش        صدمه سنگین مربوط به شکستن تنه درخت  -5شکل  

 و گورچه در مرحله خروج                                                     در مرحله قطع                                 

 

 099های بیشتر از شدن زخمباشد. شانس پوسیده ویژگی مربوط به پوسیدگی و فساد میزخم یکی از مهمترین مساحت 

کننده شدت پوسیدگی و تعیین عامل  ها مهمترینزخمبرابر بیشتر است. اندازه  دوتر، کوچکهای مربع نسبت به زخممتر سانتی

و  42/80ترتیب )به 35و  42مساحت صدمه برای دو پارسل  بیشتریندهد که مینشان  3(. شکل Nevill, 1997باشد )فساد می

متر مربع سانتی 399درصد صدمات وارده با مساحت بیشتر از  28افتاده است.  درصد( در مرحله خروج مقطوعات اتفاق 8/09

 گردید.  های مختلف درخت مشاهدهبر روی قسمت

 

 
 براساس مساحت صدمه بعد از عملیات قطع و خروج چوب درصد پراکنش صدمات وارده به درختان سرپا -3شکل 
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 با مساحت زیادشدن پوست تنه صدمه سنگین مربوط به کنده -8شکل 

 

 خروج مراحل قطع و تنه در پوست شود، ولی اگرها میندرت باعث نفوذ قارچهدرخت ب سطحی پوست شدنزخمی

قسمت چوبی صدمه  اگر .شودها میقارچ نفوذ باعث پوسیدگی و، نمایان شود کامبیو ( )الیه چوبیقسمت  و چوب کنده شود

 ,Limbeck-Lilienau) بیشتراست پوسیدگی و هاقارچ احتمال نفوذ درصد 39 تا 29، برود بین کامبیو  از الیه و( 8)شکل ببیند

بیشترین  واست  شده چوبکشی ایجاد مرحله در (8و  2)شکل  پوست بین رفتن مربوط به از بیشترین شدت صدمه (.2003

 گردید. مشاهدهمرحله قطع  در (7( )شکلکامبیو  بین رفتن الیه از به مربوط) شدت صدمه

 

      
      سنگین براساس شدت صدمهدرصد پراکنش صدمات  -7شکل          سنگین براساس شدت صدمهدرصد پراکنش صدمات  -8شکل   

 از بین رفتن الیه کامبیو  در مرحله قطع و خروج چوب          در از بین رفتن پوست تنه در مرحله قطع و خروج چوب               در         

 

 
 درخت قطع شده )ضایعات قطع(صدمه سنگین به تنه  -8شکل 
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تراکم تعداد  د، یعنی هرچه درختان بیشتری قطع شود ووشسرپا می شدت برداشت باعث افزایش صدمه به درختان

انتخاب جهت  چنین مواردی مهارت تیم قطع و . درخواهد بود صدمات وارده بیشترباشد، میزان  نمونه بیشتر قطعه در درختان

ه دچ زادآوری دراین که  نیز باارزش و مادری، درختان صنعتی و گرفتن درختان درنظر اددرست برای انداختن درخت ب

رساند. بمیزان صدمات را به حداقل  تواندمی ،سالم ماندن درخت افتاده وباشد  نونهال(یا  گروه وگروه، خالشل) ایمرحله

با شیب  35نسبت به درصد  44با شیب  42 پارسل باشد. درمیوارده صدمات  میزان عامل مهم دیگری در شیب محل قطع نیز

میزان به 35 پارسل درختان صدمه دیده درتعداد بود، ولی  35 پارسل از درختان بیشتر تراکم تعداد شدت برداشت ودرصد،  54

 .(4)جدول  بوده است 42 نسبت به پارسل 35 پارسلعرصه در  شیب زیادآن که علت  بود 42 پارسل برابرسه 

 

  در دو پارسل مورد بررسی  شدت درختان صدمه دیده در قطعات نمونه -4جدول 

 پارسل
      برداشت شدت

(n× ha) 

  درختان تراکم

 نمونه قطعه در
 بیش متوسط

)%( 

 درختان شدت

 دهیدصدمه

42 04 40 44 6 

35 9 42 54 41 

 

 ترویجی   توصیه

 شود.طور صحیح انتخاب شده و با عالمت بر روی درخت مشخصگذاری شده بهجهت قطع و افتادن درختان نشانه -

خصوص درختان بذرده به  های موجود و نیز درختان مجاور بهنظر گرفتن شیب محل قطع، پستی و بلندی و نهال در  -

 های مادری مهم است. عنوان پایه

گذاری جهت خروج چوب و مسیرهای چوبکشی از قبل مشخص شود تا درختان با یک زاویه مناسب با در زمان نشانه -

 مسیرهای چوبکشی قطع شده و بدون صدمه به درختان مجاور از عرصه خارج شوند. 

فشار بر روی اسکیدر و کاهش تعادل دستگاه بلند خودداری شود. طول بلند باعث غلتیدن تنه و افزایش های از حمل تنه -

شود. همچنین سبب افزایش شعاع قوس مسیر چوبکشی هنگا  شده و به درختان مجاور نیز آسیب وارد میکشنده 

 شود. های بیشتر میطراحی و اشغال سطح زیادی از جنگل شده که موجب قطع تعداد پایه

 شود.ها باعث کاهش صدمات میخصوص در سر قوسن سرپا بهتنه درختابستن تایرهای فرسوده در قسمت پایین -
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