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ارزيابي روند بازيابي خاک و استقرار تجديد حیات طبیعي در مسیر چوبكشي
پس از گذشت  02سال از اجراي چوبكشي زمیني
ستار عزتي ،1اکبر نجفي 0و وحید حسیني

3

1دانشجوی دکتری جنگلداری ،دانشکدۀ منابعطبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس
 1دانشیار گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابعطبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس
3استادیار ،دانشکدۀ منابعطبیعی و محیط زیست ،دانشگاه فردوسی
(تاریخ دریافت1311/4/1 :؛ تاریخ پذیرش)1311/11/12 :

چكیده
عملیات چوبکشی زمینی بهعنوان مهمترین عامل آسیب زدن به تودۀ سرپا و خاك عرصۀ جنگلی شناخته شده استت.
مطالعۀ حاضر به بررسی کوبیدگی خاك و تجدیدحیات استقراریافته در یك مسیر چوبکشی که حدود  12سال پتیش،
عملیات چوبکشی زمینی در آن متوقف شده بود متیپتردازد .بتدین منوتور پت از مطالعتات صتحرایی ،یتك مستیر
چوبکشی رهاشده به طول یك کیلومتر در جنگلهای حوزۀ نکا ظالمرود انتخاب شد .برای بررسی رونتد تغییترات وزن
مخصوص ظاهری در طول مسیر چوبکشی ،بر اساس فاصله از دپو ،سه طبقۀ ترافیك (کم ،متوسط و شتدید) و در هتر
طبقۀ ترافیك دو طبقۀ شیب ( 2تا  12و بیشتر از  12درصد) جدا شد .سپ در هر تیمار پنج قطعته نمونته بتا ابعتاد
 4×12متر مستقر و سه قطعه نمونه بهطور تصادفی برای برداشت نمونههای خاك انتخاب شد .تأثیر کوبیتدگی ختاك
بر تجدیدحیات استقرار یافته ،در داخل قطعات نمونه که نمونههای ختاك در آن برداشتت شتد ،بررستی شتد و تمتا
نهالهای موجود در آن شمارش شد .نتایج نشان داد که در مسیرهای پر ترافیك با شیب طتولی بیشتتر از  12درصتد،
وزن مخصوص ظاهری در مقایسه با ناحیۀ شاهد بهطور معنیداری کاهش پیدا نکرده .،بهطوریکه این عامل در شتیب
زیر  12و باالی  12درصد در سه طبقۀ ترافیتك کتم ،متوستط و شتدید بتهترتیتب  41/33 ،2/11و  42/33درصتد و
 15/34 ،35/57و  47/12درصد هنوز باقی مانده بود .این مطالعه نشان داد که گونۀ راش مقاو ترین ،و گونههتای افترا
و توسکا حساسترین گونهها در برابر کوبیدگی در تردد شدید پ از گذشت  12سال هستند .بهمنوتور کتاهش آثتار
کوبیدگی در جنگل ،دائمی نمودن مسیرهای چوبکشی و پرهیز از ترددهای نابجا در عرصتههتای جنگلتی بتهویتهه در
شیبهای بیشتر از  12درصد توصیه میشود.
واژههاي کلیدي :بازیابی خاك ،بهرهبرداری جنگل ،جنگلهای حوزۀ نکا ظالمرود ،شیب مسیر چوبکشی.

 نویسنده مسئول

شماره تماس21112173321 :

ایمیلa.najafi@modares.ac.ir:
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مقدمه و هدف
جنگلهای تحت متدیریت شترکت نکتا چتوب در
استان مازندران ،از گونههای چوبی پهنبتر تشتکیل
شده است .ایتن جنگتلهتا ،بتهدلیتل واقتع شتدن در
کمربند سبز جنگلهای تولیدی -تجاری شمال ایتران
و داشتن گونههای چوبی باارزش صتنعتی نویتر راش،
بلتو ،،ممتترز ،افترا ،نمتتدار و بارانتك ،ارزش اقتصتتادی
زیادی دارند (نقدی و همکاران .)1335 ،بهترهبترداری
جنگل حلقۀ اتصال بخش تولیتد بیولويیتك و صتنعتی
است ،بنابراین هرگونته قصتور در ایتن زمینته ،آینتدۀ
جنگل را به نابودی خواهد کشاند .عبور و مرور ماشتین-
1
آالت چوبکشی نهتنها بر رشد تودۀ جنگلی بتاقیمانتده
تأثیرگذار است ،بلکه بیشترین تأثیر آنها متوجته ختاك
عرصه و بهویهه مسیرهای چوبکشی است .بسته به شیوۀ
جنگلشناسی ،روشهتای بهترهبترداری متفتاوتی بترای
خروج مقطوعات از جنگل وجود دارد .این نکته بتهویتهه
در جنگلهای کوهستانی کته از شتیوۀ جنگتلشناستی
تكگزینی (نزدیك به طبیعت) بهره میگیرنتد اهمیتت
خاصی دارد .در این جنگلهتا بتهدلیتل پراکنتده بتودن
فعالیتها در پارسلهای تحت بهرهبرداری ،مستاحتی از
جنگل بهواسطۀ اختصاص آن به مسیرهای چوبکشتی از
فراینتتتتد تولیتتتتد بیولويیتتتتك ختتتتارج متتتتیشتتتتود
(.)McMahon et al., 1999; Rab et al., 2005
ازاینرو در اثر تردد ماشینهای چوبکشی زمینی قسمت
زیادی از عرصۀ جنگتل متورد تتردد ماشتینآالت قترار
میگیرد و خسارات جبرانناپذیری بر خاك عرصته وارد
میشود ( .)Murphy, 2004کوبیدگی ،شتیاری شتدن،
جابهجایی خاك ،شکسته شدن ستاختارهای زهکشتی و
برداشته شدن الیۀ آلتی از ستط ختاك در مستیرهای
چوبکشی از جمله آثار مخرب ماشینآالت بهترهبترداری
استتت ( ;Rab, 2004; Makineci et al., 2007
.)Najafi et al., 2010کوبیدگی و برداشتهشتدن الیتۀ
سطحی ختاك ممکتن استت ستبب تغییتر سیستتم و
Residual stand

1

کاهش ریشهدوانی گیتاه شتود و ظرفیتت ختاك را در
تأمین اکسیهن ،عناصر غتذایی و آب متورد نیتاز گیتاه
تقلیل دهد (.)Murphy, 2004
) Froehlich (1985به مطالعۀ بازیابی خصوصتیات
فیزیکی خاك تخریبشده در اثر چوبکشتی زمینتی در
جنگلهای شرق ایالت ایداهو در آمریکا پرداختت .وی
گزارش داد که کوبیتدگی ختاكهتای بتا ستن متادر
گرانیتتتی ،حتتتی  13ستتال پتت از توقتتف عملیتتات
بهرهبترداری ،بته انتدازۀ منطقتۀ شتاهد بازیتابی نشتد.
) Rab (2004بتته مطالعتۀ تتتاثیر عملیتتات چوبکشتی
زمینی بر خاك مسیر چوبکشی در قالب قطعات نمونۀ
دائمی در جنگلهای باالبند استرالیا پرداخت و به ایتن
نتیجه رسید که بیشترین کوبیدگی خاك در بخش پتر
ترافیك مسیر چوبکشی اتفاق افتاده بود .بهطتوریکته
 12ستتال پ ت از توقتتف عملیتتات بهتترهبتترداری ،وزن
مخصوص ظاهری هنوز به اندازۀ  11-23درصد بیشتر
از ناحیۀ شاهد بود.
با افزایش شیب طولی مسیر ،شدت تخریب ختاك در
اثر عملیات بهرهبرداری بیشتر میشود .مطالعتات توستط
()Smith and Wass, 1976; Krage et al., 1986
ثابت کرد که با افزایش شیب طولی مسیر چوبکشی به
بیش از  12درصد ،شدت تخریب خاك حدود دو برابر
شتتده بتتود Ezzati et al. (2012) .در بررستتی رونتتد
بازیابی خصوصیات فیزیکی تخریبشده در مستیرهای
چوبکشتتی در یتتك دورۀ  12ستتال پتت از عملیتتات
چوبکشی زمینی در جنگتلهتای حتوزۀ نکتا ظتالمرود
نشان دادند که بازیابی خصوصیات فیزیکی خاك بسته
به شیب و شدت تردد در مسیر چوبکشی متفاوت بوده
است ،بهطوریکه وزن مخصوص ظاهری و تخلخلهای
درشتدانه در شیبهای بیشتتر از  12درصتد و تتردد
شدید هنوز بهطور کامتل بازیتابی نشتده بتود و اعت
کردندکتته بازیتتابی خصوصتتیات فیزیکتتی ختتاك در
جنگلهای خزری ،بته بیشتتر از  12ستال زمتان نیتاز
دارد .همچنتتتتین ( Shestak and Buss )2005در
بررستتی بیولويیتتك کوبیتتدگی ختتاك بتته ایتتن نتیج ته
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رسیدند که اعمال فشار در اثر کوبیدگی ناشی از تتردد
ماشتتینآالت چوبکشتتی بتته کتتاهش حجتتم منافتتذ
بزر دانته 1ختاك منجتر شتده و ایتن کتاهش تتأثیر
معنیداری بر مقدار مبادلۀ گازها بین اتمسفر و ختاك
گذاشته بود .هنگامی که تخلخل تهویهای بته کمتتر از
 12درصتتد متتیرستتد ،حجتتم کتتل ختتاك و شتتدت
فعالیتهای میکروبی در آن به شدت کاهش متییابتد.
تغییر در تتراکم و جهتتگیتری جدیتد ارات ختاك و
بههم خوردن حجم منافتذ آن ناشتی از اعمتال فشتار،
ممکن است بر رشد ارتفاعی ،قطری و ریشهای تجدیتد
حیات تودۀ جنگلی تأثیر منفی داشتته باشتد و از ایتن
طریق کاهش حاصلخیزی رویشگاه را در طوالنیمتدت
به دنبال داشته باشد ( Kozlowski, 1999; Makineci
 Anderson et al.(1992) .)et al., 2008در بررستی
تأثیرات روش بهرهبرداری گتردهبینته بتر خصوصتیات
فیزیکوشیمیایی خاك در جنگلهای اسکلروفیل شترق
گیپسلند در استرالیا پ از  17سال گزارش دادند که
بین مقدار رشد ارتفاعی و قطری نهالهای اکتالیپتوس
و تمرکز ریشهدوانی گیاه در مسیر چوبکشتی و ناحیتۀ
دپو نسبت به ناحیۀ شتاهد تفتاوت معنتیداری وجتود
دارد Murphy (2004) .در بررسی آثتار طتوالنیمتدت
بهرهبرداری جنگل بر رشد نهتالهتای Pinus radiate
پ از  11سال ،به این نتیجه رسید که رشد حجمتی
نهالها در بخشی از مسیر چوبکشی که دچار تخریتب
سطحی بوده 3 ،درصد و در جاییکته تخریتب عمقتی
بوده 12 ،درصد در مقایسته بتا ناحیتۀ شتاهد کتاهش
یافتتت .بستتیاری از محققتتان ضتتمن مطالعتتۀ آثتتار
طوالنیمدت بهرهبرداری بر حاصلخیزی تتودۀ جنگلتی
بیان داشتند که افزایش وزن مخصوص ظاهری ختاك
تا رسیدن به حد بحرانی آن ،به کاهش رشد ارتفاعی و
قطتتری نهتتالهتتا تتتا  72درصتتد منجتتر متتیشتتود
( )Greacen and Sands., 1980; Rab, 1994هرچنتد
که تتاثیر ایتن فعالیتتهتا بستته بته شتدت و وستعت
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تخریب ،شرایط ختاك و خصوصتیات فیزیکوشتیمیایی
آن ،عوامل اقلیمی و زمان ممکتن استت متغیتر باشتد.
جمشیدی ( )1334به بررسی تأثیر روند تغییرات وزن
مخصوص خاك در اثتر دو نتو چوبکشتی زمینتی در
جنگتتلهتتای ختتزری پرداختتت و نتیجتته گرفتتت کتته
کوبیدگی خاك در کوتاهمدت تأثیر معنیداری بر رشد
ریشه نونهالهای افرا و توسکا داشتته استت .مطالعتات
( Mariani et al. )2006در جنگلهای بورال در متورد
زادآوری گونتتۀ صتتنوبر و ( Demir et al. )2008در
جنگلهای راش ترکیه در بازۀ زمتانی  7ستال پت از
عملیات بهرهبرداری نتایج مشتابهی داشتت .صتالحی و
همکتتاران ( )1312بتته بررستتی بازیتتابی خصوصتتیات
فیزیکتتی ختتاك و استتتقرار تجدیتتدحیات طبیعتتی در
مسیرهای چوبکشی در جنگلهای نتاو استالم پت از
 12ستتال پرداختنتتد .نتتتایج نشتتان داد کتته بتتین وزن
مخصوص ظاهری ،تخلختل ،درصتد رطوبتت اشتبا و
بافت خاك در مسیرهای چوبکشی و جنگتل طبیعتی،
اخت ف معنیداری وجود دارد .همچنین از نور تجدید
حیات طبیعی گونههای افرا ،شیردار ،ممترز و توستکا،
اخت ف معنیداری بین مسیرهای چوبکشی و جنگتل
طبیعی وجود دارد ،درحالیکه تجدیدحیات گونههتای
راش و افراپلتتتت در دو مکتتتان یادشتتتده ،اختتتت ف
معنیداری نداشته است.
در متتتورد تتتتأثیرات کوبیتتتدگی ختتتاك و توزیتتتع
تجدیدحیات طبیعی گونتههتای چتوبی در مستیرهای
چوبکشی رهاشده واقع در جنگتلهتای کوهستتانی در
طوالنیمدت اط عات اندکی وجود دارد ،بهویهه چنین
مطالعاتی در ایران سابقۀ چندانی ندارد .ایتن اط عتات
برای پیشبینی نقش و تأثیرات کوبیدگی خاك ناشتی
از تردد ماشینآالت چوبکشی بر رشد تتودۀ جنگتل در
درازمدت و بیتان راهکارهتای کتاربردی بتهمنوتور بته
حداقل رساندن این تأثیرات نقش مهمی را داراست.
بر این اساس ،هدف از مطالعۀ حاضر ،بررسی شدت
کوبیتتدگی ختتاك و تتتأثیر آن بتتر رشتتد تجدیتتدحیتتات
استقرار یافته بتا متدنور قترار دادن شتدت ترافیتك و
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شیب طولی در مسیر چوبکشی رهاشده پ از گذشت
 12ستتال از توقتتف عملیتتات چوبکشتتی زمینتتی در
جنگلهای حوزۀ نکا ظالمرود است.

مواد و روشها
 -معرفي منطقه

تحقیق حاضر در جنگلهای تحت نوتارت شترکت
نکاچوب واقع در  72کیلومتری شهرستتان ستاری ،در
بختتش  ،5ستتری  ،1پارستتل  51بتتا طتتول جغرافیتتایی
˝ 73 ˚ 33΄ 7تتتتا ˝ 73 ˚33΄ 17شتتترقی و عتتتر
جغرافیایی ˝ 32˚11΄14تا ˝ 32˚11΄72شتمالی انجتا
گرفتتته استتت .متوستتط عمتتق ختتاك  172میلتتیمتتتر،
متوسط بارندگی1322میلیمتر ،حتداقل دمتا  3درجتۀ
سانتیگراد و حداکثر آن  12درجۀ سانتیگتراد استت و
بیشتر نزوالت بهصتورت بترف استت (بتینتا .)1352 ،
پارسل بررسیشده در دامنتۀ ارتفتاعی  1423تتا 1452
متر از سط دریا قرار دارد ،جهت عمومی دامنه ،شمالی
است و متوسط شیب آن  12درصد است .بنا به اسناد و
مدارك موجود در دفتر فنی شرکت نکا چوب ،طتی 12
سال گذشته روش بهرهبرداری در این پارسل گردبینته-
کوتاه بوده است که تحت شیوۀ پنتاهی متدیریت شتده
است (بینا  .)1352 ،ماشین چوبکشی ،استکیدر چتر
الستیکی تتاف ( )E655بتا وزن  11تتن ،فشتار وارد بتر
ستط  271کیلوپاستکال ،ابعتاد الستتتیك  452×212و
قدرت موتور  27اسب بخار ،ساخت رومانی بتوده استت.
گونۀ غالب منطقه ،راش ()Fagus-orientalis Lipsky
استتتتت کتتتته بتتتتا گونتتتتههتتتتای افتتتترا شتتتتیردار
) ،(Acer cappadocicumممرز ))Carpinus betulus
و بلتتو ،بلنتتدمازو ( )Quercus castanifoliaهمتتراه
است.
 -طرح تحقیق

پ از جنگلگردشی متوالی ،یك مسیر چوبکشی
رهاشده در طبیعت به طول یك کیلومتر که حدود
 12سال پیش عملیات بهرهبرداری در آن بهطور کامل
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متوقف شده بود انتخاب شد .مسیر چوبکشی دارای
جهت چوبکشی رو به پایین با حداقل دستخوردگی و
همچنین فاقد شیب عرضی بوده است .برای
نمونهگیری سعی شد مسیر در منطقهای انتخاب شود
که به لحاظ حجم در هکتار ،گونۀ درختی و تراکم تاج
پوشش وضعیت همگنی داشته باشد تا بتوان نقش این
عوامل را خنثی و اثر تیمار مورد نور بر عامل یا عوامل
تحت مطالعه را بررسی کرد .در طول مسیر چوبکشی،
ابتدا سه طبقه ترافیك (کم ،متوسط و زیاد) بر اساس
فاصله از دپو و انشعابات مسیر جدا شد (.)Rab, 2004
سپ در هر طبقه ترافیك دو ک سه شیب (12-2
درصد و بیشتر از  12درصد) جدا شد .در هر تیمار که
شامل  3طبقه ترافیك و 1طبقه شیب بوده است ،ابتدا 7
قطعه نمونه با ابعاد 12 ×4متر پیاده شد که از این تعداد،
 3قطعه نمونه بهطور تصادفی انتخاب شد
( .)Najafi et al., 2009نمونههای خاك در روی هر
یك از این خطو ،در سه نقطۀ آن (شیار سمت
راست ،چپ و بین دو شیار) در عر مسیر چوبکشی
برداشت شد (شکل  .)1بهطور کلی ،در مطالعۀ حاضر،
 13قطعه نمونه از  32قطعه نمونۀ پیادهشده در طول
مسیر چوبکشی بهطور تصادفی انتخاب و اندازهگیری
شد ،که طی آن تعداد  123نمونۀ خاك ( 32نمونه در
هر تیمار) از آنها برداشت و در آزمایشگاه بررسی شد.
وزن مخصوص ظاهری در الیۀ ستطحی ختاك ،در
عمق  2تا  122میلتیمتتر ( )Demir et al., 2008بتا
استفاده از سیلندرهای فلزی بتا ابعتاد ( 72میلتیمتتر
قطر و  127میلیمتر طول) برداشت شد .در هر قطعته
نمونه نیز یك نمونته بترای بافتت ختاك گرفتته شتد.
بررسی تأثیر طوالنیمدت کوبیدگی ختاك بتر رشتد و
زادآوری مستقرشده در مسیرچوبکشی در هر تیمار در
داختتل قطع تات نمون تۀ مستقرشتتده در طبیعتتت بتترای
برداشتتت نمونتتههتتای ختتاك انجتتا گرفتتت و تمتتا
تجدیدحیات درختی موجود در آن با استتفاده از روش
آماربرداری صددرصد شتمارش شتد .در مجتاورت هتر
پ ت به فاصله  32تا  72متتر از مستیر چوبکشتی ،در

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال ششم ،شمارۀ  ،1بهار  ،1313صفحۀ  11تا 111

منطقه دستنخورده ،سه نمونه خاك استخراج شد تتا
نتتتتایج حاصتتتل از انتتتدازهگیتتتری وزن مخصتتتوص و
خصوصتتتتیات اکولتتتتويیکی نهتتتتالهتتتتا ماننتتتتد
تنتتتو گونتتتهای ،تعتتتداد گونتتته و قطتتتر یقتتته،
در مسیر چوبکشی با ناحیۀ شتاهد مقایسته شتده و از
ایتتن لحتتاظ رونتتد بازیتتابی ،پیگیتتری و بررستتی شتتود
( ;Makineci et al., 2007; Ezzati et al., 2011
.)Ezzati et al., 2012
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 -متغیرهاي تحقیق

نمونههای خاك ب فاصله پ از برداشت در کیسۀ
پ ستیکی دوالیه گذاشته و به آزمایشگاه خاكشناسی
منتقل و توزین شد .سپ نمونهها  14ستاعت در آون
در دمتتای  127درجتتۀ ستتانتیگتتراد گذاشتتته و بتترای
انتتدازهگیتتری وزن خشتتك دوبتتاره تتتوزین شتتدند و در
نهایت وزن مخصوص ظاهری تعیین شد .بافتت ختاك
نیتتز بتتا استتتفاده از روش هیتتدرومتری تعیتتین شتتد
(.)Kalra and Maynard 1991

شکل  -1شمای طرح نمونهگیری پیاده شده در مسیر چوبکشی

بهمنوور انجا تجزیهوتحلیتل ،ابتتدا نرمتال بتودن
دادهها توسط آزمون کولموگروف -استمیرنوف بررستی
شد .سپ با استفاده از آزمون لون همگنتی واریتان
دادههتا بررستتی شتد .در نهایتتت بتتا استتتفاده از آنتتالیز
واریان یکطرفه ( )ANOVAارتبتا ،وزن مخصتوص
ظاهری در شدت ترافیك و شیبهتای مختلتف مستیر
چوبکشتتتی و تجدیتتتدحیات مستقرشتتتده در شتتتدت

ترافیكهای مختلف بررسی شد .مقایسههای چندگانته
میتتانگین دادههتتا بتتا استتتفاده از آزمتتون چنددامنتتهای
دانکن ،و بررسی فراوانی تجدیتدحیات مستقرشتده در
هریك از تیمارها پ از وزندهی دادهها با استتفاده از
آزمون مربع کای انجا گرفت .تما آزمونهای آمتاری
در نر افزار  SPSS11.5انجا گرفته است.
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بافت خاك در این عرصه بهطور کلی رسی -لومی بوده
است.

نتايج
نتتتایج حاصتتل از انتتدازهگیتتری بافتتت ختتاك در
تیمارهای تحت مطالعه در جدول  1ارائه شتده استت.

جدول  -1نتایج آزمایش هیدرومتری خاك در طول مسیر چوبکشی
اجزای خاك به درصد

محل نمونهبرداری

بافت خاك

شاهد

رسی -لومی

17

ترافیك کم

رسی -لومی

32

32

ترافیك متوسط
ترافیك شدید

رسی -لومی
رسی -لومی

14

33

33

11

31

42

ماسه

رس

سیلیت

31

44
42

مقایسۀ میانگین دادهها با آزمون توکی نشتان داد کته
وزن مخصوص ظاهری در شدت ترافیك شدید و کتم،
اخت ف معنیداری با هم دارند و مقادیر آنها هنتوز بته
اندازۀ  12و  47درصد بیشتتر از منطقته شتاهد استت
(شکل.)1

 -روند تغییرات وزن مخصوص ظاهري خاک

آنالیز واریان دادههای مربو ،به وزن مخصتوص
ظاهری در مسیر چوبکشی پ از گذشت  12ستال از
توقتف عملیتات چوبکشتی نشتان داد ،کته اثتر شتتدت
ترافیتتك بتتر مقتتدار بازیتتابی وزن مخصتتوص ظتتاهری
معنیدار بوده است .وزن مخصوص ظاهری در منطقتۀ
شاهد  2/13گر بر سانتیمتر مکعب بوده است .نتیجۀ

1.6

a
ab

1.4

b

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

شديد

کم

متوسط

شاهد

شدت ترافیک
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وزنمخصوص ظاهری g/cm3

c

1.2
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بررسی اثر متقابل شیب و ترافیتك نشتان داد کته
وزن مخصوص ظتاهری در شتیب بیشتتر از 12درصتد
هنوز بتیش از شتیب زیتر 12درصتد استت (شتکل.)3
هرچنتتد کتته استتتثنایی در ترافیتتك متوستتط ر داده
است .بهطور کلی درصتد بتاقیمانتدن وزن مخصتوص
ظاهری در طبقتۀ شتیب کمتتر از  12درصتد در سته
شاهد

a

ab

شدت ترافیك کتم ،متوستط و شتدید ،در مقایسته بتا
ناحیه شاهد به ترتیب  41/33 ،2/11و  42/33درصتد
و در شتتیب بیشتتتر از  12درصتتد ،بتته ترتیتتب ،35/57
 15/34و  44/12درصد بوده است.

1.6

ab

a

bc

)(> 20

1.4
b

c

b

c

1.2
1
0.8
0.6
0.4

وزن مخصوص ظاهری g/cm3

)(0-20%
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0.2
0
شديد

کم

متوسط
شدت ترافیک

شکل  -3روند تغییرات وزن مخصوص ظاهری در شیبهای مسیر چوبکشی

 -تجديدحیات مستقرشده در مسیر چوبكشي

بررسی تجدیدحیات مستقرشده پ از گذشت 12
سال در مسیر چوبکشی بهتفکیتك شتدت ترافیتك در
شکل  4ارائه شده است .نتایج آزمون مربع کای نشتان
داد که فراوانی تجدیدحیات با حرکت از تردد کتم بته
تردد شدید بهطور معنیداری کاهش پیدا کرده استت.
بهطور کلی فراوانی تجدیدحیات در سه ک سۀ ترافیك
کتتم ،متوستتط و شتتدید ،در مقایستته بتتا ناحیتتۀ شتتاهد
بتتهترتیتتب 14/43درصتتد بیشتتتر ،و  22/52و 51/33

درصد کمتر بوده است (شکل .)4
برای تعیین دقیقتتر حساستیت گونتههتا در برابتر
کوبیدگی پ از یك دورۀ طوالنیمدت در اثر عملیات
چوبکشی در جنگل عت وه بتر شتمارش تجدیتدحیات
مستقرشده در مسیر چوبکشی ،تنو گونهای آنهتا نیتز
بررستتی شتتد .نتتتایج در جتتدول  1بتته تفکیتتك شتتدت
ترافیك ارائه شده است.
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a
ab

100
80

c
40
d

فراوانی (اصله)

60

20
0

شديد

متوسط

شاهد

کم
شدت ترافیک

شکل  -4فراوانی تجدیدحیات در قطعه نمونه بدون توجه به نو گونه در شدت ترافیكهای مسیر چوبکشی

جدول  -1تغییرات گونهای بر حسب شدت ترافیكهای مسیر چوبکشی
تنو گونهای (فراوانی)

مسیر چوبکشی
شاهد
ترافیك کم
ترافیك متوسط
ترافیك شدید

راش

افرا

توسکا

سایر

12
73
32
11

33
41
12
1

41
1
2
2

1
1
1
2

جمع
15
111
41
12

جدول  -3بررسی فراوانی و قطر یقه تجدیدحیات طبیعی مستقرشده در مسیر چوبکشی
تعداد کل نهال در شدت تردد مختلف

ک سه قطری
(قطر یقه به سانتیمتر)

کم

متوسط

شدید

مجمو

2-1/41
1/7-4/11
7-5/41
>5/7

13
13
2
2

42
1
2
2

12
2
2
2

173
17
2
2

تعداد نهال در قطعه نمونه شاهد
55
11
3
2
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نتایج نشان متیدهتد کته گونتۀ راش در همتۀ تیمارهتا
دارای بیشتتترین تتتراکم بتتوده استتت .در ترافیتتك کتتم،
گونههای راش و افرا بیشتترین تتراکم را در مقایسته بتا
سایر گونهها به خود اختصتاص دادهانتد (جتدول  .)1در
ترافیك شدید تنها گونههای باقی مانده یا استتقراریافته،
راش و افرا هستند درحالیکه گونۀ توسکا و سایرگونهها
(ممرز و بلو )،نتوانستهاند مستقر شتوند و رشتد کننتد.
نتایج بررسی ساختار قطری تجدیدحیات (قطر برابریقتۀ
نهال) مستقرشده در مسیر چوبکشی در جتدول  3ارائته
شده است .بهطوریکه بیشترین تعداد نهال مستقرشتده
در مسیر چوبکشی در طبقه قطر یقتۀ  2-1/41ستانتی-
متر است و در ک سۀ قطر یقتۀ بتاالتر از  7ستانتیمتتر
هیچ نهالی مشاهده نشد.

بحث
حتتدود  12ستتال پتت از توقتتف کامتتل عملیتتات
چوبکشی زمینی ،وزن مخصوص ظاهری هنوز به انتدازۀ
منطقته شتتاهد بازیتتابی نشتد .میتتانگین وزن مخصتتوص
ظاهری در سه شدت ترافیك پ از گذشتت  12ستال
به انتدازۀ  32 ،12و  47درصتد ،هنتوز بیشتتر از ناحیتۀ
شاهد بود .این یافتته بتا نتتایج تحقیتق ستایر محققتان
( )Froehlich, 1985; Shestak and Buss, 2005در
متتورد عتتد بازی تابی وزن مخصتتوص ظتتاهری در الی تۀ
سطحی خاك بهدنبال توقف کامل عملیات بهرهبرداری
با گذشت زمان مطابقت دارد .با توجه بته بتاقیمانتدن
وزن مخصتتوص ظتتاهری بیشتتتر از  32درصتتد در دو
شدت ترافیك متوسط و شدید ،میتوان نتیجه گرفتت
این تأثیر در جنگلهای کوهستانی ایران ممکن استت
تا بیستت ستال و حتتی بیشتتر پت از توقتف کامتل
عملیات بهرهبرداری در مستیرهای چوبکشتی رهاشتده
پابرجتتتا باشتتتد و کتتتاهش فعالیتتتت فیزیولت تويیکی و
مورفولتتويیکی درختتتان حاشتتیۀ مستتیرهای چوبکشتتی
بهویهه در محدودههتای اطتراف ترافیتك شتدید را تتا
متتتدتهتتتای مدیتتتدی بتتتهدنبتتتال داشتتتته باشتتتد
(.)Dykstra and Curran, 2006; Makineci et al., 2007
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بیست سال پ از پایتان عملیتات چوبکشتی زمینتی،
بیشترین و کمترین مقدار باقیمانتدن وزن مخصتوص
ظاهری بهترتیب مربو ،به تیمارهای ترافیتك شتدید،
شیب باالی  12درصتد ،و ترافیتك کتم ،شتیب زیتر 12
درصد بوده است (شکل  .)3بهطوریکته در تیمتار تتردد
کم شیب زیر  12درصتد ،وزن مخصتوص ظتاهری فاقتد
اخت ف معنیدار با ناحیۀ شاهد بتوده و تاحتدی بازیتابی
شده است ،هرچند که تتراکم ختاك آن هنتوز بته انتدازۀ
 2/22بیشتر از ناحیۀ شاهد استKrage et al. (1986) .
در بررسی آثار تخریب خاك ناشی از بهترهبترداری در
جنتوب بتریتیش کلمبیتا و ( Ezzati et al. )2012در
بررسی بازیابی خاك در جنگتلهتای ختزری بته ایتن
نتیجه رسیدند که شیب طولی مسیر چوبکشتی تتأثیر
زیادی بتر آستیبدیتدگی ختاك و بازیتابی آن داشتته
است .آنان ابراز کردنتد کته بتا افتزایش شتیب طتولی
مسیر ،شدت خسارات افزایش متییابتد و بته دنبتال آن
زمتتان بازیتتابی خصوصتتیات فیزیکتتی ختتاك بتته تعویتتق
میافتد .پابرجا بودن وزن مخصوص ظاهری در ترافیتك
شدید ،شیب باالی 12درصد در مطالعۀ حاضر به انتدازۀ
 47درصد ،با میزان  74درصد وزن مخصتوص ظتاهری
باقیمانده در مطالعۀ ) Anderson et al. (1992پ از
 17سال و  71درصد در مطالعه ( Rab )2004پت از
 12ستتال در جنگتتلهتتای اکتتالیپتوس استتترالیا و 11
درصتتد در تحقیتتق ( Pennington et al. )2004در
فاصله زمانی  15-13سال پت از بهترهبترداری قابتل
مقایسه است .این اخت فات شاید بتهدلیتل تفتاوت در
شتترایط اقلیمتتی (رطوبتتت بیشتتتر هتتوا و ختتاك در
جنگلهای شمال و انبسا ،و انقبا ستریع ختاك در
اثر نوسانات اقلیمی و محیطی) ،تغییرات ادافیکی ،نتو
ماشین و از همه مهمتر طول مدت زمان رهتا شتدن از
توقف کامل عملیات بهرهبرداری بتوده باشتد .بتهطتور
کلی نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد پ از گذشتت
 12سال ،باقی ماندن وزن مخصوص ظاهری در شتیب
باالی 12درصد بیشتر از شتیب زیتر  12درصتد بتوده
است (به جز تتردد متوستط) .اگرچته تحقیتق حاضتر
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نتوانست دلیل کمتتر بتودن وزن مخصتوص در شتیب
باالی  12درصد در ترافیك متوستط را در مقایسته بتا
شیب زیر  12درصد همین تیمار توجیه کند.
 -تجديدحیات مستقرشده در مسیر چوبكشي

فراوانی تراکم نهال در قطعات نمونته استتقراریافته
در مسیر چوبکشی پ از گذشتت  12ستال از پایتان
عملیات چوبکشی نشان داد که بتا حرکتت از ترافیتك
کم به شدید ،سهم تجدیدحیات مستقرشده در مستیر
چوبکشتتی بتتهطتتور معنتتیداری کتتاهش متتییابتتد
( .)Hatchel et al.,1970; Murphy, 2004در اثر تردد
ماشینآالت چوبکشی ،ساختمان خاك دچتار تخریتب
میشود و در اثر اعمال فشار سهم منافتذ درشتتدانته
خاك کاهش ،و در مقابل سهم منافذ ریزدانته افتزایش
مییابد و به دنبال آن قتدرت نگهتداری آب در ختاك
باال میرود ( .)Ezzati et al. 2012این کتاهش حجتم
خاك سبب کاهش ریشهدوانی و کاهش رشد ارتفتاعی
و قطری نهتال متیشتود ( .)Kozlowski, 1999تتأثیر
فشار اعمالشده در اثر وزن ماشینآالت بر خاك مسیر
چوبکشی ،ناشی از حرکت جانبی ارات در اثتر اعمتال
فشار است که بسته به شدت و وسعت نیروی واردشده
تاثیرگذاری آن بر الیۀ ستطحی ختاك متغیتر استت و
کاهش حاصلخیزی رویشگاه را در درازمتدت بتهدنبتال
دارد (.)Murphy, 2004; Makineci et al., 2008
نتایج این مطالعه بتا نتیجتۀ )Heninger et al. )2002
که اع کردند آثار عملیات چوبکشی بر رشد ارتفاعی
نهالهای سوزنی بر در کوتاهمتدت استت ،مطابقتت
ندارد .این مورد ممکن است بتهدلیتل متفتاوت بتودن
شرایط اقلیمی ،فیزیوگرافی و مدت زمان تحقیق پت
از توقف عملیات بهرهبرداری بوده باشتد .بیستت ستال
پ از پایان چوبکشتی زمینتی ،گونتۀ راش بیشتترین
مقاومتتت را در برابتتر کوبیتتدگی از ختتود نشتتان داد،
بهطتوریکته در ترافیتك کتم 73 ،پایته و در ترافیتك
شدید 11 ،پایه از این گونه ثبت شد .اما گونههای افترا
و توسکا در ترافیكهتای متوستط و شتدید ،بتهشتدت
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کتاهش یافتته بودنتد .ایتن مطالعته نشتان داد کته در
درازمدت مقتاو تترین گونته در برابتر کوبیتدگی الیتۀ
سطحی خاك ،راش و حستاستترین گونتههتا ،افترا و
توسکا هستند .هرچند که این گونهها (افترا و توستکا)
با هر گونه دخالتت در طبیعتت بتهعنتوان گونتههتای
پیشاهن عمل میکننتد و عمتل تخریبتی انستان در
میکروکلیمتتای ایجادشتتده در جنگتتل را بتته ستترعت
میپوشانند ،اما نتایج تحقیق حاضر نشتان داد کته ایتن
مسئله تنها در کوتاهمدت صتادق استت و در درازمتدت
این گونهها بهدلیل ضعف در دسترسی به عناصر غتذایی
و آب ،از پایداری در برابتر استترس ناشتی از کوبیتدگی
ناتوانند .همچنین گونههای پیشاهن و گونههای نویتر
ممرز بتهدلیتل ریشتهدوانتی ضتعیف و ستطحی بتودن
سیستم ریشهای ( ،)Mariani et al., 2006در مقایسته
با گونۀ راش از قدرت رقابت کمی در خاكهتای کوبیتده
شده برخوردارند و در درازمدت از بین میرونتد .هرچنتد
کتته در استتتقرار تجدیتتدحیات طبیعتتی در مستتیرهای
چوبکشی ممکن استت عوامتل دیگتری غیتر از تتراکم و
دانتتهبنتتدی ،رطوبتتت ختتاك ،شتتدت نتتور و خصوصتتیات
شیمیایی ،مقدار عناصر غذایی در دسترس خاك و رقابتت
گونهای مؤثر باشد که در مطالعۀ حاضتر بررستی نشتد
(صالحی و همکاران1312 ،؛ .)Heninger et al. 2002
نتایج این پهوهش نشتان داد  12ستال پت از توقتف
عملیات بهرهبرداری ،تراکم تجدیدحیات صترفنوتر از
گونه ،در ترافیك کم بیشتر از منطقۀ شاهد بوده استت
(14/43درصد) .این واقعیت را میتوان بته دو صتورت
تفستتیر کتترد -1 :در مستتیرهای کتتم ترافیتتك ،شتتدت
کوبیدگی و تردد ماشینآالت کمتر بوده و ایتن حجتم
تردد ،ممکن است نقش خراش سطحی را داشته باشد؛
 -1شاید وضعیت نوری و دمایی مناسبتری نسبت بته
منطقتتتتۀ شتتتتاهد حکتتتتمفرمتتتتا بتتتتوده باشتتتتد
( .)Forman et al. 2002در مسیر چوبکشی بیشتترین
تعتتتداد تجدیتتتدحیات در کتتت س قطتتتری 2-1/41
سانتیمتر ثبت شد ( 173در مقابتل  55اصتله نهتال)،
اما باید عنوان کرد که این تجدیتدحیات مستتقرشتده،
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پ از گذشت  12سال نتوانسته بود بته کت سهتای
قطتتری بتتاالتر از  4/11-1/7ستتانتیمتتتر وارد شتتود.
تجدیدحیات مستقرشده پ از ایتن متدت در مستیر
چوبکشتتی متتیتوانتتد دو دلیتتل اصتتلی داشتتته باشتتد؛
 -1ممکن است تجدیدحیات ثبتشتده در ستالهتای
اخیر مستقر شده باشد و نهال با قطر یقۀ باال در مسیر
چوبکشی وجود نداشته باشتد؛  -1بتهدلیتل فشتردگی
زیاد خاك مسیر چوبکشی پت از گذشتت  12ستال،
تجدیدحیات پیشبجا با قطر کتم هنتوز نتوانستته بته
ک س قطری باالتر برود .به این معنا که آثار کوبیدگی
پ از گذشت  12سال از توقف عملیات بهترهبترداری
هنوز پابرجا است (.)Anderson et al. 1992
البته  12سال پ از توقف عملیات بهرهبترداری و
رهاسازی مسیر چوبکشی در طبیعت ،مدت زمان کمی
برای قضاوت نهتایی در ایتن متورد استت .هرچنتد در
کشور ما پیداکردن چنتین مستیرهایی در طبیعتت بتا
سابقه بهرهبرداری طوالنی دور از انتوار است .بنابراین،
باید مطالعات بیشتتری شتبیه مطالعتۀ حاضتر در ایتن
زمینه بهخصوص در متورد ختاكهتایی بتا بافتتهتای
مختلف در اعماق تحتانی و طبقات شیب متفاوت برای
ماشینهتای رایتج چوبکشتی در جنگتلهتای ختزری
صورت گیرد تا شدت تخریب عملیات بهترهبترداری را
بتوان به حداقل ممکن رساند .با توجه بته کوهستتانی
بودن جنگلهای شتمال و شتیب بتاالی 12درصتد در
اکثر موارد و متمرکز بودن سهم عملیات چوبکشتی در
این نواحی بهخصوص بخش ترافیك شتدید و نزدیکتی
این محلها به محل دپوهای چوب ،بتهنوتر متیرستد
بیشتتترین ستتهم تخریتتب بتته ختتاك در طتتول مستتیر
چوبکشی در عرصه در این نواحی متمرکز باشد ،که این
امر سبب طوالنی شدن مدت بازیابی خصوصیات ختاك
به حالت اولیه ،افزایش تتأثیرات جتانبی آن بتر محتیط
اطراف و کاهش حاصلخیزی رویشگاه در طتوالنیمتدت
میشود .این مسئله باید در طراحی مسیرهای چوبکشی
بهویهه در شیبهای بیشتتر از  12درصتد متدنور قترار
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گیتترد و طراحتتی عملیتتات چوبکشتتی زمینتتی بایتتد در
محتتدودۀ شتتیب زیتتر  12درصتتد محتتدود شتتود .در
شیبهای باالتر از  12درصد ،عملیات چوبکشی باید در
روزهای خشك سال که رطوبت خاك در کمتترین حتد
خود استت محتدود شتود ،ضتمن اینکته در ایتن زمتان
ظرفیت باربری خاك برای تحمل نیروهتای وارد بتر آن
ختاك نیتز زیتاد استت ( ،)Rab et al. 2005همچنتین
میتوان از روش بهرهبرداری سنتی بتا رعایتت شترایط
مرتبط با آن استفاده کرد (.)Ezzati et al. 2011
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Abstract
Ground-based skidding operations are known as an important source of damages to the
residual stands and surface soil of forests. This research aims at studying the soil compaction
and establishment of natural regeneration in an abandoned skid trail 20-year after cessation of
timber harvest operations. For this purpose, an abandoned skid trail about 1 Km in length was
chosen by field inspection at Neka-Zalemrud forest catchments. Before sampling, the skid
trail was divided into three traffic intensities (low, medium and high) based on distance to
log-landing. Two slope categories were then delineated for each traffic intensity. Treatments
include three traffic intensities and two slope classes with three replicates for each category.
Three sample plots (4×10 m) out of five ones were randomly selected for taking soil samples.
The effect of soil compaction on all established regenerations was studied in same plots.
Results showed that with increasing the traffic intensity and slope gradients, soil bulk density
did not decrease compared to controlled areas. Soil bulk density values remained by about
6.12, 41.38 and 40.38 and 37.75, 17.34, and 45.91% for slope class 0-20% and over 20%
within three traffic intensity including low, medium and high, respectively. Furthermore,
results confirmed that the most tolerant and intolerant species to the compaction were beech
and maple and alder in high traffic intensity, 20- year since stopping timber operations,
respectively. To minimize the negative impacts of skidding operations on forest soils,
permanent skid trail is required and ground-based skidding operations should be limited to
areas where slope gradients do not exceed 20%.
Keywords: Forest harvesting, Necka-Zalemrood forest, Skid trail slope, Soil recovery.
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