
 
  .                                                           34تا  25، صفحة 0139 بهار، 1وم، شمارة سمجلة جنگل ايران، انجمن جنگلباني ايران، سال 

  

  

   Email: metehadi@ut.ac.ir                                               0261 2249312:      تلفن        :                     ة مسئولنويسند*
 

25

  
  

  موتوريتعيين افت كمي و كيفي چوب ناشي از عمليات قطع درخت با اره
  )جنگل خيرود: مطالعة موردي(

  
  

  2 باريس مجنونيان و 1*مريم اتحادي ابري
   منابع طبيعي، دانشگاه تهرانةدانشكدارشد مهندسي جنگل، دانشجوي كارشناسي 1

  هران منابع طبيعي، دانشگاه تة دانشكداستاد گروه جنگلداري 2
  )89 / 10 / 22: پذيرش، تاريخ 89 / 7/ 18: تاريخ دريافت(

  
  چكيده 

هـاي چـوبي در        موارد اساسي در مديريت بازار فـراورده        يكي از  ،برداري  بيني و برآورد مقدار چوب حاصل از عمليات بهره          پيش
 قطـع، نـوع     ةيـده در مرحلـ    د آسـيب  چـوب مقـدار   : بي به نكات زير است     دستيا تحقيق،هدف اين   .  است جنگلداريهاي   طرح

 چوب  ديدگي صدمه آثار براي پيشگيري و كاهش      كه كارهايي ةمجموعو   و ارزش افت چوب در اثر قطع         پديد آمده  هاي  آسيب
ـ 211 و 208 هاي اين تحقيق در پارسل. توان انجام داد    ول عمليات قطع مي   در ط   جنگـل آموزشـي و پژوهـشي    ة بخش نمخان

 افـت ارزش آن، در      ةموتـوري و محاسـب     ه افت چوب در اثر قطع درخت با اسـتفاده از ار           ة محاسب منظوربه. گرفتخيرود انجام   
  پـس از قطـع درخـت،    . گيـري شـد   صـورت تـصادفي بررسـي و انـدازه    هاي راش و ممرز بـه   درخت از گونه    اصله 206مجموع  
 مـورد   ةشـده در منطقـ    هاي قطع چوباز كل حجم    . گيري شد   دازهخت افتاده ان   در ةطع بر روي تن    چوب در اثر ق    ديدگيصدمه

 شكـستگي و خـرد شـدن        ،شده در اين بررسي    بيشتر صدمات مشاهده   .نديدد، صدمه   ) درصد 2/5(مكعب   متر 87/46بررسي،  
 5/32 (ترك يا شكاف طولي موارد شامل ةبقي. شود ديده را شامل مي درصد كل حجم چوب صدمه6/51 حدود چوب است كه

در نهايت بـا توجـه   . است ) درصد9/9( درخت ة و ارتفاع بيش از حد در كند ) درصد 4/4 (اي  قهصورت ور ه، جدا شدن ب   )درصد
  .به افت قيمت مربوط به كاهش در هر گروه از محصوالت، كاهش ارزش چوب برآورد شد

  
  . چوبديدگيصدمه جنگل، قطع درخت، افت چوب، برداري بهره :هاي كليديواژه
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   و هدفمقدمه
 در مورد كميت و كيفيت محصوالت ناشي از اطالعات الزم
برداري، ابزار قدرتمندي براي مديريت بهينة واحد  قطع و بهره

بيني و برآورد مقدار چوب حاصل از  پيش. جنگلداري است
برداري، از موارد اساسي در مديريت بازار  عمليات بهره

طور كلي، به. هاي جنگلداري استهاي چوبي در طرح فراورده
برداري  برداري دستي در مقايسه با سيستم بهره بهرهسيستم 

زند  شده ميهاي برداشت بينه مكانيزه صدمة بيشتري به گرده
)Greene & McNeel, 1987( به و بيشتر اين صدمه مربوط 

ديدگي صدمه.  استموتوريهارعمليات قطع و انداختن با 
 از ،برداري شده در طول عمليات بهرهچوب درختان برداشت

هاي   بسياري از مجريان طرحهايدلمشغوليترين مهم
 از آنجا .هاي چوبي است وردهكنندگان فرا جنگلداري و تهيه

هاي شمال  شده در جنگلكه بيشتر درختان برداشت
ا صنايع كشي ي هاي روكشي، اره بينه عنوان گردهه و بقطورند

بينه،  مبلمان و غيره كاربرد دارند، شرايط سطحي گرده
بينه و همچنين   بندي بعدي گرده  اساسي در درجهاينكته

بينه براي استفاده  زيابي گرده قابل باةارزش بالقوعامل 
ها  بينه ديدگي گردهصدمه. كشي استصورت روكشي يا اره به

بري، چوبكشي،  زني، بينه ، سرشاخهدر طول قطع درخت
بر اساس تحقيقات .  استپذير  امكان، بارگيري و تخليهدپو
بينه، مقدار  ل كيفي گردهبا استفاده از سيستم كنترشين، پي

 Craig (1982) .يابد رفته چوب كاهش ميارزش ازدست
 50 تا حدود ، كنترليايبرآورد كرده است كه اجراي برنامه

 به .دهدميشده را افزايش برداشتدرصد ارزش چوب 
 درصد از 40 حدود  Murphy & Twaddle (1986)ةگفت

 در طول مراحل ممكن استرخت حجم سرپاي د
 اظهار Williston (1979)همچنين . برداري از دست برود بهره

ديدگي چوب در اثر عمليات چوبكشي و داشت كه صدمه
شده در توده  درصد از حجم برداشت6ها، حدود  انتقال فراورده
 McNeel & Copithorne (1996)به عقيدة . برد را از بين مي

ديدگي مورد م در تعيين شدت صدمهنوع گونه، عاملي مه
هاي   همچنين گونه. ها در طول برداشت است بينه انتظار گرده

هاي با  ، نسبت به گونهThuja plicataترد و شكننده، مثل 
داري صدمات بيشتري را نشان  طور معنيشكنندگي كمتر به

هاي متعددي با  هاي شمال كشور، گونه در جنگل. دهند مي

شوند و  فاوت توليد در يك توده برداشت ميهاي مت محدوديت
اي در مورد اينكه كدام گونه در طول  شدههاي تعريف شاخص

  .پذيرترند، وجود ندارد برداري آسيب عمليات بهره
خصوص در مرحلة قطع  به1ديدگي ابتداي تنة درختصدمه

شكل  كنندة قيچيبندي با سر قطع با ماشين قطع و دسته
 Greene & McNeel.  بررسي شده استبيشتر از ديگر موارد

شكل، ارتفاع كندة  كنندة قيچي دريافتند كه سر قطع(1987)
گذارد، ولي اين مقدار اندكي كمتر از  بسيار كمي را باقي مي

بندي  هاي قطع و دسته مانده در ماشينارتفاع كندة باقي
هرچند بر اساس  . است2موتورياره كننده بامجهز به سر قطع

طور كلي كننده بهبندي هاي قطع و دسته ، ماشينتحقيقات
ديدگي تراند و همچنين صدمه  ايمن موتوريدر مقايسه با اره

موتوري در مقايسه با صدمة ايجاد چوب در قطع درخت با اره
كننده مجهز به بندي شده در اثر قطع با ماشين قطع و دسته

ت در ديدگي ابتداي تنة درخصدمه. تيغة برنده ناچيز است
 درصد حجم درخت است 64/0موتوري در حدود قطع با اره

)Gallagher et al., 1985(.  درخت 150به طور تقريبي از هر 
ديدگي ابتداي موتوري، يك درخت دچار صدمهشده با ارهقطع

كنندة مجهز به بندي هرچند ماشين قطع و دسته. شود تنه مي
هاي  وري، در جنگلموت در مقايسه با قطع با اره3موتورياره

شوند، مزاياي  برگ كه به شيوة گزينشي مديريت مي پهن
هاي قطع و  ماشين ).Hassler et al., 1999(بيشتري دارد 

شده كننده اين توانايي را دارند كه تنة درخت قطعبندي دسته
اي به قسمت انتهاي  را روي زمين بگذارند، بدون آنكه صدمه

موتوري در كه قطع با ارهاليدر ح. درختان اطراف وارد شود
 شده و نيز درختانبيشتر مواقع به قسمت انتهاي درخت قطع

  ).Lamson et al., 1985(زند  مانده در توده صدمه ميباقي
 كمي در مورد افت چوب در مراحل مختلف تحقيقات

برداري گوناگون در  هاي بهره برداري و همچنين سيستم بهره
افت در امور قطع . م گرفته استهاي شمال ايران انجا جنگل

هاي   درجنگل در اثر روش تبديل سنتيو استحصال چوب
كه ) 1351ساريخاني، ( درصد برآورد شد 53لوه گرگان 

 درصد 15حدود .  جاده بودة آن تراكم كم شبكاصليعلت 
ت نادرست بودن علاز حجم كلي درختان قطع شده نيز به

                                                 
1- Butt Log 
2- Saw Head 
3- Bar Saw 
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ارگران جنگل از  كةل مورد استفادهاي قطع و وساي روش
ترين ارتفاع كنده مناسب) 1366(سليمانزاده . رود بين مي

منظور كاهش ضايعات قطع در درختان جنگلي راش و به
جه گرفت كه با قطع درخت در  و نتيكردممرز را بررسي 

ترين قسمت ممكن نسبت به روش معمول، حجم  پايين
د درص 8به زمان كار ، ولي  درصد كاهش يافت2/3ضايعات 

ضايعات و افت چوب در مراحل ) 1376(عمادي . افزوده شد
نتايج . هاي فريم تعيين كرد برداري را در جنگل مختلف بهره
دهد كه مقدار ضايعات كمي چوب در   نشان مياين بررسي

 درخت، شكستگي، ةارتفاع بيش از حد كند(هنگام قطع 
شكستن شكاف و پارگي طولي، مغزكش شدن و 

بري،  بينه(ها  هنگام خروج تنه، درصد 14/8 )ها سرشاخه
 73/4) مانده در جنگلكشيدن چوب و مازاد مقطوعات باقي

 21/0) انباشتن ها و روي هم برش تنه(درصد و در محل دپو 
 هدف اين تحقيق دستيابي به نكات زير .درصد بوده است

هاي  ديده در مرحلة قطع، نوع آسيبمقدار چوب آسيب: است
ش افت چوب در اثر قطع و مجموعة كارهايي شده، ارزدادهرخ

ديدگي چوب در طول كه براي پيشگيري و كاهش آثار صدمه
  .توان انجام داد عمليات قطع مي

  
  هامواد و روش

   مورد تحقيق ةمنطق -
 جنگل ة بخش نمخان211 و 208  هاياين تحقيق در پارسل

مساحت . گرفتآموزشي و پژوهشي خيرود انجام 
  هكتار و9/40 و 3/31ترتيب  شده بهياد هاي پارسل

ترتيب   به208موجودي حجمي و تعداد در هكتار در پارسل 
 201ترتيب   به211 اصله و در پارسل 282 سيلو و 403

همراه  تيپ فعلي جنگل نيز، راش به. است اصله 362سيلو و 
 تا 830از سطح دريا منطقه ارتفاع . ممرز و توسكا است

متر و ميانگين  ميلي1532قه  بارندگي منط، متر1100
متر   ميلي3/64 و 6/65ترتيب ير و مرداد بهبارندگي در ت

شناسي در برداري و جنگل شيوة بهره). 1381اعتماد، (است 
ها  عمليات آماربرداري از خسارت. گزيني است ها، تك اين پارسل

در پارسل .  انجام گرفت1388پس از قطع درختان، در اسفند 
 اصله 3(گذاري شده   اصله درخت نشانه153ع ، در مجمو208

 مترمكعب 13( متر مكعب 720گذاري،  و حجم نشانه) در هكتار

 اصله 161 نيز در مجموع 211در پارسل . است) در هكتار
و حجم )  اصله در هكتار6(گذاري شده  درخت نشانه

  .است)  مترمكعب در هكتار27( مترمكعب 600گذاري  نشانه
  روش بررسي -
  يين افت كمي چوبتع -
 افت چوب در اثر قطع و انداختن درخت با ةمنظور محاسببه

صورت آن، به 1 افت ارزشة و محاسبموتوريده از ارهاستفا
هاي راش و   از گونه اصله درخت206 در مجموع تصادفي

 چوب در اثر ديدگيصدمه. گيري شد بررسي و اندازهممرز 
-به.  شدحاسبهم افتاده عمليات قطع درخت بر روي تنه

ديدگي چوب نياز صدمه وسعت و گسترش ةمنظور محاسب
نيز نوع افت چوب در اثر  و وارد شده هاي بود كه نوع صدمه

ها انجام  برداري ا نمونه و بر اساس آنهود قطع تعريف شةلفمؤ
 چوب در طول ديدگيصدمهنوع چهار طور كلي به. گيرد

به همراه  كه) 1شكل (به چشم خورد عمليات قطع درخت 
 گروه زير را تشكيل 5ديدگي، وع صدمه بدون هيچ نةدست
  :)1376، عمادي(دهند مي

  ؛2ارتفاع بيش از حد كنده -1نوع افت 
 ؛3گيشد شكستگي و خرد-2نوع افت 
 طولي كه صورت شكاف يا پارگي ديدگيصدمه -3نوع افت 

  ؛4هم باشد هشده متصل بدر يك طرف انشعاب ايجاد
 ؛5 اي صورت جداشدگي ورقه ديدگيصدمه -4نوع افت 

  .بدون صدمه -5نوع 
در اين تحقيق افت كمي چـوب بـا اسـتفاده از فرمـول هـوبر                

)V=gm*l ( در اين فرمـول     . محاسبه شدgm      سـطح مقطـع در 
 حجم  Vبينه به متر و        طول گرده  lبينه به مترمربع،      ميانة گرده 

نـوع  قطر انتهايي چوب بسته بـه       . بينه به مترمكعب است     گرده
در ايـن   همچنـين   . گيـري شـد   متر اندازه  سانتي 8محصول تا   

بررسي، عوامل احتمالي مؤثر بر مقدار افت چوب در هر درخت 
و شـيب   ) متـر   سـانتي (شده شامل نوع گونه، قطر درخت         قطع

 ةپوسـيدگي تنـ   . تعيين شدند ) درصد( درخت   تنةعرضي كنار   
. ته نشددرختان و شكستگي تنه ناشي از اين عامل در نظر گرف

  
                                                 

1- Wood Value Loss 
2- Stump Height 
3- Splintering or Breakage Damage 
4- Split Damage 
5- Slab Damage 
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ديدگي ، صدمه)ب(ديدگي چوب از نوع شكستگي و خرد شدن ، صدمه)الف(گذاشتن كنده با ارتفاع زياد   افت چوب در اثر باقي-1شكل
  )د(اي  ديدگي چوب از نوع جداشدگي ورقهو صدمه) ج(چوب از نوع شكاف و پارگي طولي 

  
   چوبارزشتعيين افت  -

   حجم چوب، قيمت يك مترمكعبةب بعد با محاسةدر مرحل
مبنا قرار ) 1جدول  (1389 دپو در سال  محل چوب در

  .شود  و ارزش افت چوب محاسبه ميگيردمي
  

  *)هزار ريال (1389برداري در دپو در جنگل خيرود در سال  هاي حاصل از بهره ورده قيمت فرا-1جدول
  گروه ممرز  گروه راش  واحد  آالت نوع چوب
  1000  1800  ترمكعبم  بينه  گرده

  600  700  مترمكعب  كاتين
  900  1700  مترمكعب  الوار و تراورس

  200  200  استر  هيزم
  )اعداد بايد در هزار ضرب شوند(حسابداري جنگل آموزشي و پژوهشي خيرود : ماخذ *                                              

  
  نتايج

  افت كمي چوب -
شـده  گذاري  ر كندة درختان نشانه   متوسط شيب عرضي در كنا    

 20شده از    درصد و همچنين دامنة قطري درختان انتخاب       24
شـده،  گيري  متوسط قطر درختان اندازه   . متر بود    سانتي 130تا  
 6/6شـده   گذاري  متر و متوسط حجم درختان نشانه        سانتي 68

 اصله  74شده،  گيري   اصله درخت اندازه   206از  . مترمكعب بود 

 درصـد   36عبـارت ديگـر     درخت، صدمه ديدند، به   در اثر قطع    
موتـوري دچـار    درختان در اثر عمليات قطع و انـداختن بـا اره          

 اصـله   55ديـده،   از كل درختان صدمه   . چهار درجه افت شدند   
عبـارت  بـه .  اصله از گونة ممرز بود     151درخت از گونة راش و      

 درصد درختان راش دچار درجاتي از صدمه و افـت           42ديگر،  
 درصـد بـود     34كه سهم درختان ممـرز        شدند، درحالي چوب  

  .)2جدول (
  

   تعداد و حجم  درختان و صدمه و افت چوب در اثر عمليات قطع درخت-2جدول 
  حجم  تعداد  حجم  تعداد  حجم   تعداد  گونه  بدون صدمه  صدمه و افت  كل

  48/522  88  38/23  46  8/545  134  211پارسل 
  8/332  44  48/23  28  3/356  72  208پارسل 

  28/855  132  87/46  74  1/902  206  مجموع

 د

 ب الف

 ج
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ـ  شـده گيـري   انـدازه كل حجـم        راش و ممـرز  ة بـراي دو گون
مقـدار افـت    .  مترمكعب اسـت   06/646 و   08/256ترتيب  به

 ة مترمكعب و براي گون    17/27 راش   ةشده براي گون  محاسبه
 درصـد   11عبـارتي حـدود     بـه .  مترمكعب است  7/19ممرز  

ر اثر عمليات قطع دچار صدمه و افـت         حجم درختان راش د   

 درصـد   3 ممرز حدود    ةديدگي گون كه صدمه   شدند، درحالي 
 42،  شـده گيـري   اندازهعبارت ديگر، از كل حجم افت       به. بود

ـ        58 ممرز و    ةدرصد مربوط به گون     ة درصـد مربـوط بـه گون
  .)3جدول (راش بود 

  
  در اثر عمليات قطع درخت حجم صدمه و افت چوب به تفكيك گونه و نوع صدمه -3جدول 

حجم كل   گونه
  قطع

بدون 
  صدمه

ارتفاع زياد 
  كنده

شكسته و 
  خرد شدن

ترك يا 
  شكاف

صدمه 
  اي ورقه

كل حجم 
  افت

نسبت 
  درصد افت

  11  16/27  51/0  06/14  78/8  25/3  92/228  08/256  راش
  3  7/19  56/1  15/1  4/15  38/1  36/926  06/646  ممرز
  2/5  87/46  07/2  21/15  39/24  63/4  28/855  14/902  مجموع

  
 مترمكعـب،   87/46ديـده يعنـي     از مقدار كل چـوب صـدمه      

 درصد 52 مترمكعب آن شكسته و خرد شد كه حدود 4/24
هاي افت شامل ترك      ديگر گروه ). 2شكل  (شود    را شامل مي  

ترتيـب  اي بـه    يا شكاف طولي، ارتفاع زياد كنده و افت ورقـه         
)  درصد 10(مترمكعب   6/4،  ) درصد 5/32( مترمكعب   2/15
از .  گيرندمقدار افت را دربرمي)  درصد4/4( مترمكعب 1/2و 

). 3شكل  (نظر نوع گونه نيز اين روند مقداري متفاوت است          
 ممرز، بيشترين نوع افت مربـوط       ة گون ةشد  در درختان قطع  

 درصد را شـامل     78به گروه شكسته و خردشده است كه تا         
ـ      . شود  مي  14وع افـت بـه مقـدار        در گونه راش، بيـشترين ن

مربوط به گروه ترك يا شكاف طولي       )  درصد 52(مترمكعب  
  .است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شده و مقدار افت چوب، تنها گيري بين متغيرهاي اندازه
 مدل رياضيدار بوده و   بين قطر و مقدار افت معنيةرابط
آمده دست هب شده و افت چوب بين قطر درختان قطعةرابط
  ). 1 ةرابط (مايي استصورت تابع ن به

xY 0/02740/0518e=  )1   (                                    
                                                                        

     

 قطر ،X1 و) مترمكعب(مقدار افت چوب  ،Y، 1 ةدر رابط
   .است) متر سانتي(درخت 
 را  1  ةرابطـ واريـانس مـدل       ةجزيـ  جدول ت  ةخالص 4  جدول

دست آمده، بيانگر اين است كـه       ه ب Fمقدار  و   دهد  نشان مي 
 در  هشـد متغيـر وارد    و اسـت  دار ، معني α=0.01در سطح   

  .دهد درصد تغييرات را نشان مي 5/37 ،مدل

9.87

32.45

4.42

51.6
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   ة صدمة درصد كل افت چوب در چهار درج- 2شكل
 شده در اثر قطع درختتعريف

11.95
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شده  تعريفةصدمه افت چوب در چهار درج درصد - 3شكل
 در اثر قطع درخت به تفكيك نوع گونه
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   افت چوبمقدار نمودار ارتباط بين قطر درخت و -4شكل 
  

   افت چوبمقدارارتباط بين قطر درخت و  واريانس مدل ةجزي ت-4جدول 
MSe  ميانگين مربعات   آزاديةدرج  مجموع مربعات  منبع

MSK=F  R2 (%)  r P 

  000/0  61/0  5/37  2/43  8/21  1  8/21  رگرسيون
          51/0  72  4/36  خطا

            73  2/58  مجموع
  

 چوب در اثر قطع و انداختن نيز گيديدصدمهداليل افت و 
بيشترين علت افت چوب . در زمان آماربرداري يادداشت شد

هاي درختان قطور  در اين تحقيق، شكسته شدن سرشاخه
 مترمكعب 30 راش و ممرز بوده است كه حدود ةدر دو گون

از سوي ديگر، وجود ).  درصد افت چوب64(است 
برداري بخش  ي مورد بهرهها هاي متعدد در پارسل دولين

نمخانه، سبب شده است كه قطع درخت با مشكالتي همراه 
 درصد افت چوب مربوط به دولين و 20باشد و 
هاي مربوط به آن است كه عمليات قطع و  ناهمواري

ديگر داليل افت چوب . كند انداختن درختان را مشكل مي
رخت انداختن د: ترتيب اهميت در مقدار افت عبارتند ازبه

هاي ناهموار، انداختن بر روي جاده، انداختن  بر روي عرصه
هاي افتاده، روش قطع نامناسب و شيب  بر روي ديگر تنه

  .زياد عرصه
   چوبارزشافت  -

 اكيپ قطع درخت  مهارترعايت اصول مناسب قطع و
مقدار كمي به صورت ارتفاع سبب شده است كه چوب به

رچه شكستن و خرد اگ.  درخت باقي بماندةزياد در كند
 ،شدن در درختان در اثر قطع داراي بيشترين درصد است

ه دچار اين نوع صدمات هايي كچوب   بايد توجه داشت كه 
ندرت قابل بازيابي به شكل كاتين يا الوار شوند، به مي

 ديگر.  كردتهيهتوان از آنها هيزم  هستند و حداكثر مي
بينه خارج  ردههاي رايج گ بندي صدمات چوب را از درجه

از آنها  توان با در نظر گرفتن افت ارزش، مي ولي ،سازد مي
با توجه به . كرد، توليد ار، تراورس، كاتين و الشه كاتينالو

هاي توليدي در  وردهنكات ذكرشده و با داشتن قيمت فرا
دپو، افت ريالي چوب در اثر قطع درخت محاسبه شده 

  از افت چوبشينا تعيين دقيق كاهش ارزش  براي.است
ديدگي، چوب دمهبدانيم كه در صورت عدم صابتدا بايد 

بينه، كاتين،  هاي گرده وردهحاصل در كدام گروه از فرا
 پس از وگيرد  آالت الواري و هيزم قرار مي چوب

ديده چه  زني و تبديل چوب، از قسمت صدمه هسرشاخ
 با توجه به افت قيمت سپس .شود هايي حاصل مي وردهفرا
كاهش توان ميوط به كاهش در هر گروه از محصوالت، مرب

  ).5جدول  (كردارزش چوب را برآورد 
ديـده، بـه دليـل شكـستن        از كل چوب دچـار افـت و صـدمه         

هـاي قطـور      ويژه سرشـاخه    ، به شدهقطعهاي درختان     سرشاخه
ــان،  ــه  از چــوب)  درصــد4/40( مترمكعــب 9/18درخت ــا ب ه

ر صـورت عـدم افـت،    هاي هيزمي تبديل شـدند كـه د    فراورده
 6/15از ســوي ديگــر، . قابليــت تبــديل بــه كــاتين را داشــتند

هاي تبديلي مثـل الـوار،    بينه به فراورده   مترمكعب از انواع گرده   
 مترمكعب  3/12همچنين  . كاتين تبديل شدند    تراورس و الشه  

y e = 0.0518 x0.0274

R2 = 0.3753
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 ديــدگيصــدمههــا در اثـر   بينــه از انــواع گـرده )  درصـد 3/26(
در نهايت مقادير افت كمي در . آالت هيزمي تبديل شدند چوب

بينه، الوار و تراورس، كاتين و هيزم با توجه به نوع             قيمت گرده 

محصول و مقدار افت آن ضرب و افـت كيفـي و ريـالي چـوب        
  ).5جدول (محاسبه شد 

  
  )ده هزار ريال( كاهش ارزش افت چوب به تفكيك گونه در اثر عمليات قطع درخت -5جدول 

  درصد افت ريالي  كل حجم افت  اي صدمه ورقه  ترك يا شكاف  شكسته و خرد شدن  دهارتفاع زياد كن  گونه
  7/80  28583  581  13791  8372  5841  راش
  3/19  6843  435  503  4524  1380  ممرز
  -  35426  10155  14294  12896  7221  مجموع

  
 درصد است،   7/80 راش   ةاز نظر افت كيفي چوب، سهم گون      

 درصد از مقدار كمي افت      42كه   ممرز با آن   ةكه گون   در حالي 
 درصد افـت را  3/19شود، به لحاظ كيفي      چوب را شامل مي   

در مجموع دو گونه، گروه افت با       . دهدبه خود اختصاص مي   
 درصد افت ريالي را     4/40 درخت   ةشكاف و پارگي طولي تن    

ترتيب شكستگي و خردشدگي    شود و بعد از آن به       شامل مي 
 درصـد و  4/20ز حد كنـده بـا        درصد، ارتفاع بيش ا    4/36با  

 درصد مقدار افت ريـالي چـوب را       9/2اي با     جداشدگي ورقه 
  ).5شكل (دهند  در دو گروه راش و ممرز نشان مي

  
  
  
  
  
  
  
  

شـده در    تعريف ةصدمدر چهار درجه     درصد افت ريالي     -5شكل  
 اثر قطع درخت به تفكيك نوع گونه

 
  بحث 

 متر  9/46ها،    ه در بين تمام گون    شدهقطع  چوب از كل حجم  
عبـارت  بـه .  دچار انواع درجـات صـدمه شـدند        مكعب چوب 

 در اثـر عمليـات      شدهبرداشت درصد حجم چوب     2/5 ،ديگر
شده در اثر قطـع     بيشتر صدمات مشاهده  .  صدمه ديدند  قطع

در اين بررسي مربوط به شكستگي و خرد شدن چوب است           
 را شامل   ديدهصدمه درصد كل حجم چوب      6/51كه حدود   

   درصـد، جـدا شـدن       5/32،  ترك يا شـكاف طـولي     . شود مي
مانده باقي درصد و ارتفاع بيش از حد        4/4 اي  صورت ورقه به

 افـت . شود   درصد صدمات را شامل مي     9/9 درخت ةدر كند 
شـدگي و شكـستگي تنـه و تـاج          زياد چـوب در گـروه خرد      

درخت، از يك سو مربوط به تاج گسترده و قطـور درختـان             
هـاي     از افتادن درخت غالـب شـاخه        كه پس  استبرگ    پهن

امـا از سـويي ديگـر، عـدم         . شـود   درخت شكسته و خرد مي    
ـ  شـده، هاي قطع هدايت    از روش استفاده    گـوه، كـارگيري   ه ب

 و همچنين عدم رعايت فصل مناسب قطع 1فوراستفاده از تي
 گيـاهي و تـرد و شـكننده         ةكه سبب به جريان افتادن شير     

اگرچـه  . انجامـد  وب مي  افت چ  بهشود،     درخت مي  ة تن نشد
 را از نظـر     بررسينبايد شرايط سخت و ناهموار عرصه مورد        

 مـورد   ة در بخـش نمخانـه و منطقـ        ويژه  هدور داشت، زيرا، ب   
هـاي كارسـتي از       طور كلي، ساختارها و ناهمواري    ه ب بررسي

ويژه قطع درخت هبرداري ب  عمليات بهرهةكنندعوامل محدود
 چـوب در اثـر قطـع         افـزايش افـت     خـود سـبب    شود و     مي
  .شود مي

ـ          با توجه به اينكه فراورده      راش  ةهـاي چـوبي حاصـل از گون
 راش ة ممرز دارند، افت كيفي در گونةقيمت بيشتري از گون

ـ   درصد است، درحالي  7/80  ممـرز بـا آنكـه از نظـر     ةكه گون
دهد،   ديدگي چوب را تشكيل مي    صدمه درصد كل    42كمي  

از . شـود   مـي را شامل    درصد   3/19از نظر افت كيفي حدود      
نظر نوع افت نيز بيـشترين مقـدار افـت كيفـي مربـوط بـه                

.  درصـد اسـت    4/40شده با    افتاده ةشكاف و پارگي طولي تن    
 مهم، آن است كـه بـا اينكـه افـت گـروه شكـستگي و                 ةنكت

                                                 
1- Cable Winch 
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 درصـد   6/51شـده،   هاي درختان قطـع     خردشدگي سرشاخه 
هاي   دهعلت اينكه فراور  شود، به   حجم افت كمي را شامل مي     

طور عمده كـاتين و هيـزم هـستند، ارزش            چوبي حاصل، به  
 درصد از افت كيفـي   4/36دست آمده،   هاي به   كيفي فراورده 

شكاف و پارگي طولي تنه و همچنين ارتفاع بـيش از           . است
 درخـت   ةهـاي بـا ارزش تنـ        حد كنده نيز مربوط به قسمت     

اســت و ايــن افــت مهمــي از نظــر ارزش كيفــي محــسوب  
  .شود مي
كننده اين توانايي را دارند كه      بندي  هاي قطع و دسته     شينما
 را بر روي زمين بگذارنـد، بـدون آنكـه           شدهقطع درخت   ةتن

در . اي به قسمت انتهـاي درختـان اطـراف وارد شـود          صدمه
 در بيـشتر مواقـع بـه قـسمت          موتـوري هاركه قطع بـا     حالي

 در تـوده    مانـده بـاقي  درختان   نيز و   شدهقطعانتهاي درخت   
گيـري   افـت انـدازه  ). Lamson et al., 1985(زند  دمه ميص
. اسـت ) 1376(ادي  ده در اين تحقيق كمتر از تحقيق عم       ش

افت چـوب در اثـر ارتفـاع زيـاد كنـده            ) 1366(سليمانزاده  
داند، ولي با آموزش اكيپ قطع و نظـارت            مي زياد را درخت

كـاهش   زيـادي    تا حـد  هاي شمال     دقيق اين افت در جنگل    
 درصـد افـت چـوب را در    10و در اين تحقيق تنهـا    يابدمي

ظارت استفاده از يك سيستم ن    . دهد   قطع تشكيل مي   ةمرحل
ــارگرا  ــوزش ك ــين آم ن قطــع و استحــصال دقيــق و همچن

تواند تا حدود زيـادي افـت چـوب را كـاهش دهـد كـه                  مي
 1387 ،سـاريخاني (آن اشاره داشـتند      متعددي به    انمحقق

Williston, 1979; Craig, 1982; Murphy & Twaddle, 
 ة خالصـ  ،هاي قبلـي ذكـر شـد       تي كه در بخش    نكا ).;1986

بـرداري در ايـران و جهـان         بهره محققان كه   تحقيقاتي است 
افت تواند   ها مي  حل  اين نكات و راه    كارگيريبه. انددادهانجام  

  . رفع كندرا برداري   بهرهعمليات كمي و كيفي چوب در
بـرداري و قطـع در        مليات بهره مخاطره بودن ع  با توجه به پر   
برداري   هاي بهره    آموزش افرادي كه در زمينه     ةجنگل، مسئل 
تربيت افراد در سطوح    . داردكنند، بسيار اهميت      فعاليت مي 

. اسـت سين و كارگر فني در اين زمينه كامال ضـروري           يتكن
هـاي     با كمـك   ، مراتع و آبخيزداري كشور،    ها  سازمان جنگل 

توانند ايـن    مي هاي منابع طبيعي    فكري و آموزشي دانشكده   
 كـار   موتـوري هار تجربه كارگراني كـه بـا        .دهند انجام   كار را 
كنند، بسيار مهم و اساسي است و از نكاتي است كـه در               مي

شود كـه     پيشنهاد مي . ها بايد به آن توجه كرد       كنترل هزينه 
اكيپ قطع درختان در واحد جنگلداري ثابـت باشـند تـا از             

در حين كار براي پيشبرد اهـداف مـديريتي          كارگران   ةتجرب
  .استفاده شود
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Abstract 
Understanding “what kind of damage, where it occurs during the timber harvesting process, and how serious 
it is” can help the wood products industry to make proper decisions and take the necessary precautions to 
promote better utilization of forest resources. The objectives of this study are to determine which processes 
cause damage, the type of damage, where and how they occur, to focus on whether the volume and value of 
hardwood logs harvested in this region are affected by harvest operations, to determine what actions can be 
taken to minimize the effects of damage throughout the tree felling process. This study was carried out in 
compartments 208 and 211 in Namkhaneh district in Kheyrud forest. In order to calculate the wood value 
loss following tree felling, 206 trees consisting of beech and hornbeam species were measured. There were 
five types of damage recorded: split damage, gouge damage, slab damage, scrape damage & no damage. The 
total volume of damaged logs was 46.87 cubic meters (5.2 %) for all trees. The majority of woody tissue 
damage is caused by splits and slabs. Gouges and scrapes caused a small amount of volume loss. Finally, 
wood value losses for each group were measured. 
 
Key words: Timber harvesting, tree felling, wood value loss, log damage. 


