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 3انیمجنون سیبار و2یجورغالم مقداد ،1ابراهیم سرایلو

 تهران دانشگاه طبيعی منابع ۀدانشکد ،جنگل یمهندس ارشد یکارشناس دانشجوي1
 تهران دانشگاه طبيعی منابع ۀدانشکد قتصاد جنگل،و ا جنگلداري گروهانشيار د6
 تهران دانشگاه طبيعی منابع ۀدانشکد و اقتصاد جنگل، جنگلداري گروه استاد3

 (1/6/1314: رشیپذ خیتار ؛62/11/1313: افتیدر خیتار)

 

 دهیچک

ی معموول بوراي   عمليات ،شود محيط را سبب میزیست هرچند بيشترین مشکالت  ،استفاده از سيستم چوبکشی زمينی

بوين اتتيوای یوا بسوته      ،خواهيم این فرضيه را امتحان کنيم که با گذشت زموان  ما میقطع است.  ۀخروج چوب از عرص

-وجود دارد. ایون تحیيوب بوه    يدار هاي مختلف، از نظر آماري تفاوت معنی مانده گونهدرختان باقی ۀشدن زخم، در تن

 ی و میایسوه بررسو مانده در اثر عمليات خروج چوب، باقی درختانه به صدماست: ارزیابی  زیردنبال دستيابی به موارد 

 و  شودت  ، اندازه با يبردار بهره عمليات اثر در شدهایجاد يها زخم میابل در درختان مختلف يقطرها و ها گونه میاومت

سوال   12 بوا گذشوت   زخم )اتتيای و بسته شدن زخم یا گسترش آن(  ۀاندازو چگونگی تغييرات در  متفاوت يها محل

. نتوای  نشوان داد   صد از درختان اطراف مسيرهاي چوبکشوی با استفاده از آماربرداري صددر هاي مختلف زمان در گونه

 هوا  زخوم  ، اتتيوای رد. بوا افوزایق قطور درختوان    داري وجود دا ارتباط معنی ها زخم و ميزان اتتيای درختان که بين گونه

هاي عميوب   یابد. نتای  نشان داد که زخم می ، نسبت اتتيای افزایقسطح زمينم از یابد. با افزایق ارتفاع زخ کاهق می

نظر از نوع گونه، بوا افوزایق انودازه زخوم، ميوزان اتتيوای        یابند. صرف هاي سطحی اتتيای می مدرختان دیرتر از زخ ۀتن

دارد. نو اتتيای زخم ميزان  داري بر سن زخم اثر معنی . نتای  نشان داد کهاست تگاریتمی کاهنده ۀرابطصورت ها به زخم

 بورداري  بهوره  گوروه و آمووزش  عمليات خروج چوب از جنگل  ریزي مناسب مانده با طراحی و برنامهباقی ۀصدمه به تود

 تواند کاهق یابد. می

  .طرح جنگلداري تاویر ،سيستم چوبکشی زمينی ،زخم، سن زخم ۀانداز اتتيای زخم، :یدیکل هایواژه
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 و هدف مقدمه

بوورداري، زخووم و   هوواي بهووره  سووتمدر اکثوور سي

خسوارت معمووتی    ینووع  ،درختوان  ۀتنو دیدگی  آسيب

هجوی آفات و سبب مانده باقی درختاناست. صدمه به 

 شوود موی درخوت   ۀزاي قوارچی بوه تنو   عوامل بيماري

(Vasiliauskas and Stenlid, 1998)    و ضومن ایجواد

 دانجاموو کوواهق رویووق درختووان مووی بووهپوسوويدگی، 

(Vasiliauskas, 1994) صدمه بوه   دربارۀ. منابع زیادي

بوورداري و اجووراي   مانووده در اثوور بهووره  توووده بوواقی 

هوواي مختلووف وجووود دارد. هوور سيسووتم      سيسووتم

جنگلی )درخت و  ۀمشخصی بر تود ۀبرداري، صدم بهره

برگ دالتوت   هاي پهن مطاتعات در تودهزادآوري( دارد. 

طوور ييور   به ۀدبرداري به تو دارد بر اینکه صدمات بهره

هواي مواتی    و منجور بوه زیوان    ردقابل قبول فزونوی دا 

مانوده،  درختوان بواقی   ۀصودم . (Han, 1998) شوود  موی 

یجاد پوسويدگی  زا به درختان زنده و اهاي بيماري آسيب

بور کيفيوت چووب در برداشوت     و  دهود موی را گسترش 

تمای . (Froese and Han, 2006) استنهایی تاثيرگذار 

ه صودمات مکوانيکی   طور مساوي بی بههاي درخت گونه

صدمه به درختوان  (. Dimitri, 1983) نيستندحساس 

هواي   زهانودا  ، دارايبورداري  بهوره  مانده در عملياتباقی

بورگ آمریکواي   هواي سووزنی   اسوت. در تووده   متفاوتی

 ۀدیده در محدودزخم در درختان صدمه ۀشماتی، انداز

 متووور مربوووع اسوووت    سوووانتی 22/6122توووا  13/2

(Bettinger and Kellogg, 1993)دیگري،  ۀ. در مطاتع

متور   سوانتی  5/32ها فراتر از  درصد از تمای زخم 5تنها 

(. هرچنود،  Sidle and Laurent, 1986مربوع اسوت )  

آ نشوان داد کوه    هاي پيسه تعدادي از مطاتعات در توده

تور   کوچك طور معمولبهبرداري  هاي بهره بيشتر آسيب

 ;Froehlich, 1976) اسوت بوع  متور مر  سوانتی  122از 

Bettinger and Kellogg, 1993; Kovbasa, 1996; 

Han, 1998; Froese and Han, 2006.) 

درخوت، زخوم    ۀحاتت بسيار معمول صدمه بوه تنو  

الیووه  دیوودگیوسووت تنووه یووا صوودمه افتووادن پ)شوودن 

  ;Ostrofsky et al., 1986) اسوووت کوووامبيوی(

Han and Kellogg, 2000; Youngblood, 2000 .)

اگر صودمه شودید باشود، ممکون اسوت سوبب مورگ        

اموا  مانند،  درختان زنده می طور معمولبهدرخت شود. 

وسويله عوامول   هپوسويدگی تنوه بو    سوبب  هوا  زخم این

صورت بواتیوه بوه از دسوت رفوتن     به شود ومیقارچی 

 خواهوود شوود  منجوور حجووم مووورد نظوور در آینووده   

(Han and Kellogg, 2000  ،انودازه .) عموب  و  محول

ۀ کيفيوت چووب   کننود  هاي مهوم تعيوين  ها عامل زخم

(. Aho et al., 1983هسوتند )  مودت درختوان در بلند 

Aho et al. (1983)  درصود   55توا   25نشان دادند که

متر مربوع پوسويده    سانتی 122تر از هاي بزرگ از زخم

است کوه در   میدارياین نسبت تیریبا دو برابر  ؛شدند

 است.  تر دیده شده هاي کوچك زخم

از  ناشوی هواي   درخوت در اثور زخوم    وقتی که پوست

درخوت زنوده    ۀاز تن برداري یا سایر صدمات مکانيکی بهره

و  رودموی از بين هاي آوندي کامبيوی  شود، سلول جدا می

( شروع به توسعه از اطراف پوست زنوده در  Callusپينه )

 کنود  رشود موی   زخوم سمت مرکوز  و به کرده زخمانتهاي 

(Neely, 1979 .) شووامل رویووق شووعاعی  زخووماتتيووای

 زخوم ها بعد از صدمه است کوه هور سوال بور روي      حلیه

نشيند، بنابراین این حاتت در طول فصل رویق اتفوا    می

رویوق   ۀبوا افوزایق سواتيان    زخمافتد و سرعت اتتيای  می

(. Neely, 1970) شوود  تعيين موی  زخمشعاعی در محل 

 هواي   ودهشوده در تو  هواي بسوته   زخوم وجود درختوان بوا   

 ;Vasiliauskas, 1994) معمووول نيسووتجنگلووی يير

Vasiliauskas and Stenlid, 1998 .) مثوال، در   بوراي

آ، با صدمه نواري پوست، نسبت درختان  درختان پيسه

 52-14شده ممکون اسوت بوه انودازه     با صدمات بسته

(. بووين Staines and Welch, 1984درصوود باشوود )

سته شودن کامول در   ابتدایی و احتمال ب زخممساحت 

داري  ، ارتباط معنوی Sitka spruce ۀنهاتکاري گون ۀتود

ابتدایی کمتور   ۀهاي ساقه با انداز زخموجود دارد، تمای 

طوور کامول   سوال بوه   15متر مربع بعد از  سانتی 22از 

تور  ابتدایی بزرگ ۀی با انداززخمبسته شدند، وتی هيچ 

بسوته  ۀ زموانی  متر مربوع در هموان دور   سانتی 152از 
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 (. Welch et al., 1997) نشد

مهوم در  در درختوان جنگلوی، عواملی     زخوم اتتيای 

 زخوم کننوده بوه   هواي حملوه   محدود کردن محل قارچ

مثال، اتتيای کامول در تموای    برايراش،  ۀاست. در گون

با پهناي ابتدایی کمتور   بدون آتودگی قارچی هاي زخم

 اي هواي بوا پهنو    زخوم درصد از  22متر، در  سانتی 5از 

تور از  هاي بزرگ زخمدرصد از  52متر و در  سانتی 5-5

(. Hosius, 1967متر پهنا، ذکور شوده اسوت )    سانتی 5

آ و  هاي درختی، مانند پيسوه  عالوه، در بعضی از گونههب

هواي   بوه قوارچ   تنهوا از آتوودگی  نه زخمها، اتتيای  بلوط

کند، بلکه قادر  آینده جلوگيري میدر  عامل پوسيدگی

هاي  زخمدر هاي عامل پوسيدگی  قارچ ۀتوسع به توقف

 ۀدیود هاي صودمه  شود. در میابل در ساقه میشده آتوده

ۀ توسوع  چنودانی بور  ، اثور  زخوم ون، بسته شودن   ۀگون

 زدگوووووووی نووووووودارد پوسووووووويدگی و رنووووووو 

(Vasiliauskas and Stenlid, 1998   سورعت اتتيوای .)

 ۀبا رویق شوعاعی درخوت در گونو    تا حد زیادي زخم

بلوط و ون مرتبط است. این مورد دال بر این آ و  پيسه

 زخمدر اتتيای  مهمیاست که توان درخت عامل بسيار 

هواي   در گونوه  با سن بيشترتر و  هاي بزرگ زخماست. 

Norway spruce  وSitka spruce کنوودي بسووته بووه

 ;Staines and Welch, 1984شووووند ) موووی

Vasiliauskas 1994; Welch et al., 1997 .) 

یابود   اتتيوای موی   طوور کامول  به زخمکه یك  وقتی

مراحل پوسيدگی ممکن است متوقوف یوا بسويار کوم     

ممکون اسوت در بعضوی از     تنهشود. ميزان پوسيدگی 

 مسووووتیل باشوووود   زخوووومدرختووووان از اتتيووووای  

(Fillip et al., 1995.) Smith et al. (1994)،  گزارش

بورگ در ویرجينيواي   پهون  ۀآميختو  ۀکردند که در تود

 5/2بين  ۀهاي کوچك با انداز زخمدرصد از  15يربی، 

سوال بعود از    12متور مربوع در طوول     سوانتی  366تا 

 65حاتی که تنهوا  برداري بسته شدند، در صدمات بهره

ر مربوع  تو م سوانتی  366تور از  هاي بزرگ درصد از زخم

ين مشوواهده کردنوود کووه اتيتووای یافتنوود. انهووا هم نوو 

يای اي سرعت اتترشد مانند بلوط روبر دارهاي تند گونه

 Han (1998) نود. اهواي کوچوك   بيشوتري بوراي زخوم   

دوگوالس در ایاتوت اورگون     ۀدر گونو  نتيجه گرفت کوه 

متر عورض   سانتی 12هایی با عرض کمتر از  زخم آمریکا،

دوگالس که  ۀسال بسته شدند. در گون 5در طول مدت 

هوا   زخوم از  اثوري به پوسيدگی بسيار میاوی است، هويچ  

ارزیوابی   ۀدر ایران در زمينو  .ده نشدسال مشاه 61پس 

بوورداري و خووروج چوووب  بهووره ناشووی ازهوواي  خسووارت

؛ رشويدي،  1323است )حسينی،  گرفتهمطاتعاتی انجای 

؛ جوووريالمی و 1352؛ نيکوووي، 1353؛ نیوودي، 1324

 (. 1313 ،بنيادو توانکار ؛ 1311همکاران، 

 هوواي زخووم (، وضووعيت1313توانکووار و بنيوواد ) 

 اثور  در جنگول  در مانده باقی درختان ۀتن در شده ایجاد

 سوري  در سال 16 گذشت از پس کشی را چوب و قطع

 از داد نشان نتای  و کردند بررسی گيالن اساتم ناو یك

 2/15 بسوته،  درصود  1/22 شوده  بررسوی  هاي زخم کل

 بووا بوواز درصوود 2/12 پوسوويدگی، بوودون بوواز درصوود

 درخوت  نوابودي  به درصد 6/4 فیط و بودند پوسيدگی

 . بودند شده جرمن

 لی و میایسو بررسو اهداف این تحیيب عبارتنود از:  

 میابول  در درختوان  مختلف يقطرها و ها گونه میاومت

 بوا  يبوردار  بهوره  عمليوات  یط در شده ایجاد يها زخم

چگونگی تغييورات  و  متفاوت يها محل و  شدت ، اندازه

در محل زخم )اتتيای و بسته شدن زخوم یوا گسوترش    

برداري در یك زمان وتی در نمونه) نآن( با گذشت زما

هاي  در گونه (گرفتمسيرهایی با سنين متفاوت انجای 

-و مودیریت  طرح جنگلداري تاویر 3 يسردر  مختلف

 گزینشی. ۀشده به شيو

 

 هامواد و روش
 منطیهی معرف -

 ۀرح جنگلداري تاویر واقع در حوزطاین تحیيب در 

آبخيوز   ضوۀ حو) کل منابع طبيعی استان گلستان ۀادار

 طرح در بيتحی نیا اجرايي ( انجای شده است. برا52

 و 316 ،311 ،324 ،321ي هاپارسل ر،یتاوي جنگلدار

ي رهايمسوو وجووود بووه توجووه بووا 3ي سوور از 313
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 از مختلوف ي هوا سال در نهيبگرده خروج وی کش چوب

 5از  ریتاو يطرح جنگلدارشدند.  انتخاب رها،يمس نیا

با وسعت  3 يسر یجنگلشده که عرصه  ليتشک يسر

در  و شووده  ميپارسوول تیسوو  62هکتووار بووه   3252

 يمتر 542کوه اتبرز از ارتفاع  رشته یشمات هايبيش

خزر به طرف جنوب گسوترده شوده و در    يایسطح در

 ایو متور از سوطح در   6242خود تا ارتفواع   یحد جنوب

آن بوه طورف    بيشو  کلوی  طوربه و کندیم دايادامه پ

طوورح  3 يسوور هووايلشوومال اسووت. جنگوو  ۀدامنوو

 هواي بوا گونوه   یپوشق جنگلو  يدارا ریتاو يجنگلدار

 يهووواوآب طیاز شوورا ی بوووده ولوويانج -ياتووب مموورز

. نووع  تپسوند برخووردار اسو   یروشون موه ين هايجنگل

 ینو گزیتوك  ۀويبوه شو   و است ناهمسال زادجنگل دانه

بخوق در سوال    نیو ا يطورح بورا   ني. اوتشودیاداره م

آن در سوال   دنظریو دطرح تج نيو اوت شد هيته 1356

 نیو نظور ا  دیتجد نيو طرح دوم ديبه انجای رس 1325

 . به اجرا در آمد 1351در سال  بخق

 پژوهقي اجرا ۀويش -

گيوري صودمه بوه     در این تحیيب، بررسی و انودازه 

متر از طرفين در مرکوز   5 ۀمانده در فاصلدرختان باقی

رت پيمووایق زمينووی و صووومسوويرهاي چوبکشووی بووه

دیوده انجوای   از درختوان صودمه   صود رداري صددرآمارب

. با توجه به این نکته که نتوای  تحیيیوات قبلوی    گرفت

دیوده در اثور    اکثور درختوان آسويب   اند که  داشتهبيان 

در تووده پراکنوده    طوور تصوادفی  به عمليات چوبکشی

؛ نيکوووي، 1353؛ نیوودي، 1323حسووينی، ) نيسووتند

 ،بنيواد و ر توانکا؛ 1311؛ جوريالمی و همکاران، 1352

و نزدیووك مسوويرهاي چوبکشووی قوورار دارنوود   (1313

(Bettinger and Kellogg, 1993; Han, 1998; 

Froese and Han, 2006)،  شودت منظوور تعيوين   بوه 

خسووارت درختووان در اطووراف مسوويرهاي چوبکشووی،  

ۀ طبی پن دیده در عمليات چوبکشی به درختان صدمه

 2-12) 11سووينه( بووا کوودهاي   قطووري )قطوور برابر 

 62-42) 13متوور(،  سووانتی 12-62) 16متوور(،  سووانتی

)بويق از   15متور( و   سوانتی  42-22) 14متر(،  سانتی

؛ 1353نیودي،  ) شووند  بندي موی  متر( طبیه سانتی 22

. (1311؛ جووووريالمی و همکووواران،  1352نيکووووي، 

دیده در اثر چوبکشی در اطراف مسير درختان خسارت

 (شووند: اتوف   صورت زیر تعيين کيفيت میچوبکشی به

هواي   )امتداد ریشوه  61محل زخم با کد  (نوع گونه، ب

 63متور اول تنوه( و بوا کود      1)توا   66درخت(، با کد 

)سوطحی،   31خم بوا کود   شدت ز (متر(، ج 1)بيق از 

)عميووب، آسوويب بووه   36کوود  آسوويب بووه پوسووت( و 

 522)کمتور از   41مساحت زخم بوا کود    (د ،کامبيوی(

متور   سوانتی  522-1222) 46متر مربع(، با کود   سانتی

 و متر مربوع(،  سانتی 1222)بيق از  43مربع( و با کد 

 3توا   6) 56)یك زخم(، با کد  51با کد   تعداد زخم (ه

 زخم(. 3)بيق از  53زخم( و با کد 

 مووالو و معيووار اصوولی تشووخير سوون مسوويرها و 

کارشناسان مجري و  انتخاب آن بر اساس مدارو و نظر

شوواهد عينوی موجوود در    هوا و هم نوين   طرح ۀکتاب 

گوذاري مسويرهاي چوبکشوی و     از جمله عالموت  منطیه

خوت،  از قسمتی که پوست در) زخم مساحت است. دپو

زخم  ۀعنوان مساحت اوتيبه شروع به رویق دوباره کرد.

 بور  زخم کامل برگردان از استفاده با (در نظر گرفته شد

 توردد شودت   .ن شود يوي تعي متور  یلو يمي کايذهاي رو

تیریبی و با توجه به معيار دوري و نزدیکی بوه  صورت  به

طووري کوه    بوه  ،هاي جنگلوی محاسوبه شود   دپو و جاده

هواي  شدید و سرشواخه  ترددعنوان مناطب مجاور دپو به

 توردد عنوان کم و مناطب بينابين به ترددعنوان مسير به

 (.1311جوريالمی و همکاران، متوسط ارزیابی شدند )

هوا، ابتودا بوا آزموون      داده تحليول ومنظور تجزیهبه 

هوا بررسوی    ف نرمال بوودن داده اسميرنو -فکوتموگرو

هوا، رونود پوراکنق نرموال      و مشخر شد که داده دش

منظور بررسی اثر قطور درخوت، نووع گونوه،      . بهندارند

محل زخم، مساحت زخم بر میدار اتتيای یا بسته شدن 

شوود.   واریانس استفاده می ۀتجزیرگرسيون و زخم، از 

منظور بررسی ارتباط بين نوع گونوه و اتتيوای زخوم،    هب

و اتتيوای زخوم و    توردد محل زخم و اتتيای زخم، شدت 

 سوون زخووم و اتتيووای زخووم از آزمووون ناپووارامتري      
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استفاده شده است کوه بوه آزموون     1واتيس -کروسکال

واریانس شبيه اسوت. در ایون آزموون     ۀپارامتري تجزی

ن چنود گوروه،   شود وضعيت یك متغير در بي سعی می

 آزموون   ۀیافتو میایسه و ارزیابی شود. این آزمون، بسط

ویتنی است که چند گروه )و نه فیط دو گروه( را  -من

کند. براي اسوتفاده از ایون آزموون، متغيور      ارزیابی می

نظر بایود داراي پيوسوتگی باشود و افوراد در آن      مورد

افوراد بوه    هواي بندي شوند. هم نوين بایود نموره   رتبه

و سپس  بوه آنهوا    شده ب صعودي یا نزوتی مرتبترتي

مسواوي باشوند،    ۀرتبه داده شود. افرادي که داراي نمر

هم نوين   ميانگين رتبه به آنها تعلوب خواهود گرفوت.   

منظور بررسی ارتباط بين شدت زخم و درصد اتتيای  به

 اسوتفاده شود.   6ویتنوی  -زخم از آزمون ناپارامتري من

مسوتیل از   دو گوروه  ۀویتنی بوراي میایسو  -آزمون من

سوت.  ها ۀ دادهها مناسوب بووده و مبتنوی بور رتبو      داده

افوزار آمواري   هوا بوا اسوتفاده از نوری    آماري داده ۀتجزی

SPSS افزار ها با نریو رسم نمودارExcel  گرفتانجای. 

 نتایج
 زخم ارتباط بين گونه و درصد اتتيای -

مسواحت زخوم،    مربووط بوه   هاي مشخصه 1جدول 

 هاي بررسوی  تيای زخم در گونهتی و درصد امساحت اتتيا

شوده  بررسی ۀگون پن دهد. ارتباط بين  شده را نشان می

در این تحیيب و درصد اتتيای زخم با اسوتفاده از آزموون   

واتيس نشان داد که بوين درصود    -ناپارامتري کروسکال

وجوود   يدار هاي مختلف، اخوتالف معنوی   اتتيای در گونه

درصوود اتتيووای زخووم در    ميووانگين .(6)جوودول  دارد

ترتيوب  هاي ممرز، افرا، بارانك، شيردار و نمودار بوه   گونه

عبوارت  درصد اسوت. بوه   2/46و  5/51، 55، 5/45، 31

هاي موورد بررسوی، داراي    ممرز در بين گونه ۀدیگر گون

ضووریب کمتوورین میوودار درصوود اتتيووای زخووم اسووت.   

همبستگی اسپيرمن نشان داد کوه ضوریب همبسوتگی    

بووده   31/2غير نوع گونه و درصد اتتيای زخم بين دو مت

 (.  3دار است )جدول درصد معنی 1که در سطح 

 شده بررسی هاي تيای زخم در گونهتمساحت زخم، مساحت اتتيای و درصد ا هاي مشخصه -1جدول 

 گونه ممرز پلت افرا بارانک شیردار نمدار

درصد 

 اتتيای

مساحت 

 اتتيای

مساحت 

 زخم

درصد 

 اتتيای

ت مساح

 اتتيای

مساحت 

 زخم

درصد 

 اتتيای

مساحت 

 اتتيای

مساحت 

 زخم

درصد 

 اتتيای

مساحت 

 اتتيای

مساحت 

 زخم

درصد 

 اتتيای

مساحت 

 اتتيای

مساحت 

 زخم
 پارامتر

2/46  662 214 5/51  146 421 55 136 332 5/45  میانگین 221 152 31 511 653 

 حداکثر 6215 225 15 1111 555 122 562 451 11 1225 661 122 1155 422 122

 حداقل 24 1 2 164 44 13 26 32 1 51 26 15 33 1 2

5/32  121 521 1/36  2/44  321 4/61  165 616 5/65  662 452 4/66  معیار از انحراف 415 132 

 

 16واتيس -آزمون ناپارامتري کروسکال هاي مشخصه -6جدول 

 هاي آزمون آماره ميانگين رتبه تعداد گونه عامل

 ایدرصد اتتي

 643/15 کاي اسکوار 25/21 123 ممرز

 4 درجه آزادي 11/121 62 افرا

 221/2 داري معنی 33/111 16 بارانك

   16/122 16 شيردار

   32/16 11 نمدار

    125 جمع 

 
1
Kruskal-Wallis test 

2
Mann-Witheny U test 
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 ضریب همبستگی اسپيرمن هاي مشخصه -3جدول 

 درصد اتتيای گونه  عامل آزمون

ضریب همبستگی 

 اسپيرمن

 گونه

 312/2 222/1 مبستگیضریب ه

 222/2 2 داري معنی

 125 125 تعداد

 درصد اتتيای زخم

 222/1 312/2 ضریب همبستگی

 2 222/2 داري معنی

 125 125 تعداد

 

 ارتباط بين قطر درخت و درصد اتتيای زخم -

 درصود  نتای  نشان داد که با افزایق قطر درختان،

درصد در  24ی زخم از اتتيا .ابدییم کاهق ای زخمياتت

 ۀدرصد در طبی 63متري به  سانتی 2-12قطري  ۀطبی

 سوطح  یابد. متري کاهق می سانتی 22قطري بيق از 

 هیووتجز جوودول) Fآزمووون از اسووتفاده بوواي داریمعنوو

 1 شووکل در مناسووب رابطووۀ بوورازشي بوورا( انسیوووار

 قیافوزا  بوا  که داد نشان  ینتا (.4 ولجد) شدی بررس

 .ابدییم کاهقي داریمعن طوربه ایياتت نسبت قطر،

y  = -28.859Ln(x) + 72.506

R
2 = 0.1805
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 . ایياتت درصد زانيم وي قطر طبیات ارتباط بين ابرنیاط پراکنق نمودار -1شکل 

 (22<=5 و 42-22=4 ،62-42=3 ،12-62=6 ،2-12ي قطر ۀطبی=1)

 

 يقطر طبیات و ایياتت نسبت نيب ارتباط انسیوار ۀیتجز -4 جدول

R (.Sig) داري معنی سطح f مربعات نيانگيم يآزاد ۀدرج مربعات مجموع منبع
2

 

 152/2 222/2 115/35 213/6 1 213/6 ونيرگرس

    252/2 123 134/1 خطا

     124 142/11 مجموع

 

 خم و درصد اتتيایارتباط بين محل ز -

 زخوم،  محول  ارتفواع نتای  نشان داد که با افوزایق  
(. 6شوکل  ) کنود یمو  دايو پ قیافوزا زخم  ایياتت درصد

 هیتجز جدول) Fآزمون  از استفاده باي داریمعن سطح
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 6 شووکل در مناسووب رابطووۀ بوورازشي بوورا( انسیوووار

در  درصد اتتيای زخوم  کمترین(. 5 جدول)شد ی بررس

بوا   محول ریشوه   متور و در سانتی 42- 22قطري ۀطبی

 ۀدر طبیو  زخوم  اتتيایدرصد و بيشترین درصد  23/14

 122-622متوور و در محوول  سووانتی 12-62قطووري 

همپوشوانی کامول    موجبکه  رخ داده است مترتیسان

 .سطح زخم شده است

  

y  = 34.047Ln(x) + 17.064

R
2 = 0.1398
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 . ایياتت درصد و محل زخم ارتباط بين نیاط ابر پراکنق نمودار -6شکل 

 (122-622=3 و 2-122= 6 – شهیر= 1)

 

 زخم محل و ایياتت درصد نيب ارتباط انسیوار ۀیتجز -5 جدول

 منبع
 مجموع

 مربعات

 ۀدرج

 يآزاد

 نيانگيم

 بعاتمر
f 

 داري معنی سطح

(Sig.) 
R

2
 

 131/2 222/2 11/62 554/1 1 554/1 ونيرگرس

    251/2 123 523/1 خطا

     124 142/11 مجموع

 

ارتباط بين محول زخوم و درصود اتتيوای زخوم بوا       

واتويس نشوان    -استفاده از آزمون ناپارامتري کروسکال

 25/2تور از   کوه کوچوك   .Sigداد که با توجه به میدار 

یعنی بين درصود   ؛توان فرض صفر را رد کرد است، می

دار  هاي مختلوف زخوم، اخوتالف معنوی     اتتيای در محل

ضوریب همبسوتگی اسوپيرمن     (.2)جودول   وجود دارد

نشان داد که ضریب همبستگی بوين دو متغيور محول    

 1بووده کوه در سوطح     41/2زخم و درصد اتتيای زخم 

 (. 2درصد معنی دار است )جدول 

 ارتباط بين محل زخم و درصد اتتيای زخم واتيس -آزمون ناپارامتري کروسکال هاي مشخصه -2جدول 

 هاي آزمون آماره ميانگين رتبه تعداد محل زخم عامل

درصد 

 اتتيای

 256/65 کاي اسکوار 61/43 65 ها امتداد ریشه

 6 درجه آزادي 22/55 165 متر اول تنه 1تا 

 222/2 ريدا معنی 21/164 1 متر 1بيق از 

    125 جمع 
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 ضریب همبستگی اسپيرمن بين محل زخم و درصد اتتيای هاي مشخصه -2جدول 

 گونه  عامل آزمون
درصد 

 اتتيای

ضریب 

همبستگی 

 اسپيرمن

 محل زخم

 413/2 222/1 ضریب همبستگی

 222/2 2 داري معنی

 125 125 تعداد

درصد اتتيای 

 زخم

 222/1 413/2 ضریب همبستگی

 2 222/2 داري معنی

 125 125 تعداد

 

 زخم ارتباط بين شدت زخم و درصد اتتيای -

 ۀکالس از زخم، شدت قیافزا با که داد نشان  ینتا

ي آموار  نظور  از ایيو اتت درصود  ب،يو عم زخم بهی سطح

 بوا ي داریمعن سطح .ابدییم کاهقي داریمعن طور به

ی رسو بر( انسیو وار هیو تجز جدول) Fآزمون  از استفاده

 (.5 جدول) شد

ویتنی نشان داد که بوا توجوه بوه    -نتای  آزمون من

است، فرض صوفر رد   25/2تر از  که کوچك .Sigمیدار 

 شواخر توان گفوت   (. در نتيجه می1شود )جدول  می

ميانووه درصوود اتتيووای زخووم در شوودت زخووم سووطحی  

و بوا هوم اخوتالف     اسوت تر از شدت زخم عميب  بزرگ

 داري دارند. معنی

 زخم شدت و ایياتت درصد نيب ارتباط انسیوار ۀیتجز -5 جدول

R (sig) داريمعنی سطح f مربعات نيانگيم يآزاد ۀدرج مربعات مجموع منبع
2

 

 652/2 222/2 326/25 112/3 1 112/3 ونيرگرس

    241/2 123 152/2 خطا

     124 142/11 مجموع

 

 ط بين شدت زخم و درصد اتتيای زخمویتنی ارتبا-منآزمون ناپارامتري  هاي مشخصه -1جدول 

 هاي آزمون آماره ميانگين رتبه تعداد شدت زخم عامل

درصد 

 اتتيای

 52/6615 ویتنی-من 52/12 55 یسطح زخم شدت

 222/2 داري معنی 45/25 122 بيعم زخم شدت

    125 جمع 

 

 زخم ارتباط بين مساحت زخم و درصد اتتيای -

 مسواحت ) زخم ۀانداز قیافزا با که داد نشان  ینتا

 طوووربووهي آمووار نظوور از ایيوواتت درصوود ،(زخووم هيوواوت

 استفاده باي داریمعن سطح .ابدییم کاهقي دار یمعن

  رابطۀ برازشي برا( انسیوار هیتجز جدول) F آزمون از

 (. 12 ولجد) شدی بررس 3 شکل در مناسب
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y  = -14.378Ln(x) + 126.05

R
2 = 0.2168
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 ایياتت درصد بر( زخم ۀياوت مساحت) اندازه تأثير نیاط ابر پراکنق نمودار -3 شکل

 

 زخم مساحت و ایياتت درصد نيب ارتباط انسیوار ۀیتجز -12 جدول

R (.Sig)داري  معنی سطح f مربعات نيانگيم يآزاد ۀدرج مربعات مجموع منبع
2

 

 612/2 222/2 625/45 463/6 1 463/6 ونيرگرس

    254/2 123 264/5 خطا

     124 142/11 مجموع

 

 اتتيای رصددو  ترددشدت ارتباط بين  -

 جودول ) Fآزموون   از اسوتفاده  باي داریمعن سطح

 4 شکل در مناسب رابطۀ برازشي برا( انسیوار ۀیتجز

 شودت  کوه  داد نشوان   ینتوا (. 11 جدول)شد ی بررس

 ایيو اتت نسوبت  بور ي داریمعنو  اثور  ،يآمار نظر از تردد

 .ندارد زخم

ارتباط بين شدت توردد و درصود اتتيوای زخوم بوا      

واتويس نشوان    -تفاده از آزمون ناپارامتري کروسکالاس

، توردد هاي مختلوف   داد که بين درصد اتتيای در شدت

(. ضوریب  16وجود ندارد )جودول   يدار اختالف معنی

همبستگی اسپيرمن نشان داد که ضوریب همبسوتگی   

 24/2بين دو متغير شدت تردد و درصود اتتيوای زخوم    

  .دار نيست درصد معنی 5که در سطح  است

y  = 5.2021Ln(x) + 33.936

R
2 = 0.0059
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  ای زخمياتت درصد بر شدت تردد ريتاث نیاط ابر پراکنق نمودار -4 شکل

 (.دیشد=3 و متوسط= 6 کم، تردد شدت= 1)
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 تردد شدت و ایياتت نسبت نيب ارتباط انسیوار هیتجز -11 جدول

R (.Sig)داري  معنی سطح f مربعات نيانگيم يآزاد درجه مربعات مجموع منبع
2

 

 22/2 365/2 124/2 222/2 1 222/2 ونيرگرس

    225/2 123 251/11 خطا

     124 142/11 مجموع

 

 و درصد اتتيای زخم شدت ترددارتباط بين  واتيس -آزمون ناپارامتري کروسکال هاي مشخصه -16جدول 

 هاي آزمون آماره ميانگين رتبه تعداد شدت تردد عامل

 درصد اتتيای

 566/3 کاي اسکوار 15/21 34 شدت تردد کم

 6 درجه آزادي 54/51 53 شدت تردد متوسط

 145/2 داري معنی 22/52 45 شدت تردد زیاد

    125 جمع 

 

 زخم ارتباط بين سن زخم و درصد اتتيای -

 جودول ) Fآزموون   از اسوتفاده  باي داریمعن سطح

 شدی بررس مناسب رابطۀ برازشي برا( انسیوار ۀیتجز

 نظور  از زخوم  سون  کوه  داد نشوان   ینتا(. 13 جدول)

. نودارد  زخوم  ایيو اتت نسوبت  بور ي داریمعن اثر ،يآمار

مساحت زخم، مساحت اتتيای و درصد اتتيای بوا توجوه   

 رده شده است.وآ 14به سن زخم در جدول 

 زخم سن و ایياتت نسبت نيب ارتباط انسیوار ۀیتجز -13 جدول

R (.Sig)داري معنی سطح f مربعات نيانگيم يآزاد درجه مربعات مجموع منبع
2

 

 222/2 252/2 225/2 225/2 1 225/2 ونيرگرس

    225/2 123 141/11 خطا

     124 142/11 مجموع

 

 مساحت زخم، مساحت اتتيای و درصد اتتيای با توجه به سن زخم -14جدول 

 سن زخم 

 )سال(
 تعداد

 زخم مساحت نيانگيم

 (متر مربعیسانت)

  ایياتت مساحت نيانگيم

 (عمتر مربیسانت)
 زخم درصد اتتيای

5 

2 

2 

5 

12 

12 

52 

31 

62 

12 

62 

16 

16/512 

41/261 

22/565 

22/551 

44/525 

65/242 

32/162 

26/155 

56/325 

12/635 

66/636 

46/135 

24/64 

24/61 

16/55 

14/42 

53/62 

61/15 

 12/61 32/155 21/245 125 جمع
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شوده در ایون   گروه سنی بررسوی  شقارتباط بين 

د اتتيووای زخووم بووا اسووتفاده از آزمووون تحیيووب و درصوو

واتيس نشان داد که با توجه بوه   -ناپارامتري کروسکال

توان فورض   میاست،  25/2تر از  که کوچك .Sigمیدار 

یعنوی بوين درصود اتتيوای در سونين       صفر را رد کورد؛ 

. (15)جودول   وجوود دارد  يدار مختلف، اختالف معنی

ه ضوریب همبسوتگی اسوپيرمن نشوان داد کو     هرچند، 

و درصود   سون زخوم  ضریب همبستگی بين دو متغيور  

دار  درصد معنوی  5که در سطح  است 22/2اتتيای زخم 

 (. 12ست )جدول ني

 واتيس -آزمون ناپارامتري کروسکال هاي مشخصه -15جدول 

 هاي آزمون آماره ميانگين رتبه تعداد سن زخم عامل

 درصد اتتيای

 545/51 کاي اسکوار 15/22 52 سال 5

 5 درجه آزادي 52/51 31 لسا 2

 222/2 داري معنی 21/133 62 سال 2

   1/115 12 سال 5

   3/22 62 سال 12

   61/51 16 سال 12

 

 ضریب همبستگی اسپيرمن هاي مشخصه -12جدول 

 گونه  عامل آزمون
درصد 

 اتتيای

ضریب 

همبستگی 

 اسپيرمن

 سن زخم

 222/2 222/1 ضریب همبستگی

 362/2 2 داري معنی

 125 125 تعداد

درصد اتتيای 

 زخم

 222/1 222/2 ضریب همبستگی

 2 362/2 داري معنی

 125 125 تعداد

 

مساحت زخم و مساحت اتتيای بوا توجوه بوه گونوه و      -

 سن زخم

هاي افرا با سن کمترین تعداد نمونه مربوط به گونه

سوال و نمودار بوا     5سال، بارانك با سن زخم  12زخم 

سال )یك اصله( و بيشترین تعوداد نمونوه    2زخم سن 

اصوله(   32سوال )  2مربوط به گونه ممرز با سن زخوم  

افورا بوا    ۀاست. کمترین مساحت اتتيای مربوط بوه گونو  

درصوود و بيشووترین  26/14سووال بووا  12سوون زخووم 

 5بارانك بوا سون زخوم     ۀمساحت اتتيای مربوط به گون

 درصد است. 15/12سال با 

 بحث

 درختوووان درصووود 4/26 از يقبووو ممووورز ۀگونووو

 دیدگیصدمه زیاد درصد شود، می شامل را دیده صدمه

 حساسويت  علوت بوه  چوبکشی عمليات اثر در گونه این

 چوبکشوی  از ناشوی  مکوانيکی  صودمات  بوه  گونوه  این

 ایون  ياتوب  حضور به مربوط اول ۀدرج در بلکه نيست،

 مطاتعوه  موورد  درصود(  26) جنگلی هاي توده در گونه

ۀ تحیيووب، بيشووتر منطیوو در دیگوور، ارتعبووبووه. اسووت

 و قطوورتر  درختوان  اگرچوه، . درختان، ممورز هسوتند  

 صودمات  میابول  در دارنود  ضخيمی پوست که تر مسن
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 نمحییوا  کوه  ترنود  میاوی چوبکشی از حاصل مکانيکی

 ;Froehlich, 1976) اندکرده توجه نکته این به دیگري

Dimitri, 1983.) 

 آن از درخت ۀتن در زخم ارتفاع بندي طبیه اهميت

 درخت تنه اول متر 1 به ها زخم بيشتر که است جهت

 و اسوت  درخوت  قسمت ترین ارزشبا که شوند می وارد

 در درخووت چوووب ارزش کوواهق سووببایوون موضوووع 

 تحیيوب  ایون  هواي  یافتوه . شوود  می بعدي هاي برداشت

 بيوان  کوه  اسوت  زمينوه  ایون  در قبلی تحیيیات مشابه

 وارد آن مجواورت  یوا  تنوه  ابتوداي  به ها آسيب دارد می

؛ نیودي،  1324؛ رشويدي،  1323)حسوينی،   شوود  می

؛ 1311؛ جوريالمی و همکاران، 1352؛ نيکوي، 1353

ي آ پيسووه هوواي توووده در(. 1313. بنيووادو توانکووار 

 15 تنهوا  ،گزینشوی  و پنواهی  ۀشويو  بوه  شوده برداشت

 قرار متر 5/2 از باالتر درختان هاي آسيب کل از درصد

 و ریشووه ۀییوو محوول در درختووان از درصوود 22 و دارد

 دیدنود  آسيب زمين سطح از متر 3/2 ارتفاع هم نين

(Vasiliauskas, 1994 .) 

 مسواحت ) زخم ۀانداز قیافزا با که داد نشان  ینتا

 طوووربووهي آمووار نظوور از ایيوواتت درصوود ،(زخووم ۀيوواوت

 اثور  در ايلوب  هوا  زخوم  این .ابدییم کاهقي دار یمعن

 و چوبکشوی  ۀمرحلو  در قطوور  ايهو  بينوه  گرده برخورد

 بورگ،  سووزنی  هواي  تووده  در. افتد می اتفا  وین ين 

 13/2 ۀمحودود  در دیوده صدمه درختان در زخمۀ انداز

  اسووووت  مربووووع  متوووور سووووانتی  22/6122 تووووا

(Bettinger and Kellogg, 1993 .)دیگري، ۀمطاتع در 

 متور  سوانتی  5/32 از فراتر ها زخم تمای از درصد 5 تنها

 ۀتوود  در(. Sidle and Laurent, 1986) اسوت  مربوع 

 ۀانوداز  بوه  اسوت  ممکن برداري بهره هاي آسيب آ، پيسه

  .برسووووود مربوووووع متووووور سوووووانتی 3522-1222

Froese and Han (2006) 54 کووه گرفتنوود نتيجووه 

 114 از تور کوچوك  هوا  گونوه  تموای  در هوا  زخوم  درصد

 تنوه  پوسويدگی  سبب شدن زخم. بود مربع متر سانتی

 از سوبب  باتیوه صورتبه و شده قارچی ملعوا وسيلههب

 شود  خواهود  آینوده  در نظور  موورد  حجوم  رفتن دست

(Han and Kellogg, 2000 .)مسوواحت ،درمجموووع 

 پوسويدگی  ایجواد  در که است مهمی بسيار عامل زخم

نتوای  تحیيوب   (. Aho et al., 1983) اسوت  ثيرگوذار تأ

 انودازه،  ( نشوان داد کوه عوامول   1313توانکار و بنياد )

 درختوان  برابرسوينۀ  قطور  و نيز ها، زخم محل و شدت

ي دار معنووی تووأثير هووا زخووم وضووعيت در دیووده صوودمه

 122 از تور  کوچوك  هواي  زخوم  درصد 2/12 داشتند و

 هواي  زخوم  درصود  52 اما بودند، بسته مربع متر سانتی

 و پوسويدگی  بوه  مربوع  متور  سوانتی  1221 از تر بزرگ

 بودند.  دهش منجر درخت نابودي به هاآن درصد 1/42

نتای  این تحیيب نشان داد که بين درصد اتتيای در 

ي وجوود دارد کوه   دار هاي مختلف، اختالف معنی گونه

حسوينی،  ن اسوت ) محییوا  دیگور  هايمنطبب بر یافته

؛ نيکووووي، 1353؛ نیووودي، 1324؛ رشووويدي، 1323

 ،بنيواد و توانکار ؛ 1311؛ جوريالمی و همکاران، 1352

 ;Han, 1998; Han and Kellogg, 2000؛ 1313

Froese and Han, 2006.) رسوود هووم  نظوور موویبووه

مسووتعد بووه قووارچ  ،برگووان برگووان و هووم پهوون سوووزنی

چنودین متور در    هسوتند کوه معمووال     زخمپوسيدگی 

. (Vasiliauskas, 1994) شوود  داخل تنه پراکنوده موی  

هواي دیگور، راش و بلووط     هرچند، در میایسه با گونوه 

کننده به هاي حمله ارگانيسممیاومت بيشتري به ميکرو

(. جدا Vasiliauskas, 1994; Han, 1998دارند ) زخم

بوه  ممکن اسوت   زخمدرخت، طول پوسيدگی   از گونه

و قطور درخوت    زخوم مثل اندازه و سن  عوامل دیگري

سورعت   .(1313، بنيواد و توانکار ) داشته باشدبستگی 

طوور قابول تووجهی بوا رویوق شوعاعی       بوه  زخماتتيای 

آ و بلوووط و ون موورتبط اسووت  ر گونووه پيسووهدرخووت د

(Vasiliauskas, 1994 این مورد دال بر این است که .)

اسوت.   زخوم در اتتيوای  مهمی توان درخت عامل بسيار 

افورا   ۀونگبعد از گونه بارانك و شيردار، در این تحیيب، 

 رشوود، داراي درصوود اتتيووایعنوووان یووك گونووۀ تندبووه

 است. چشمگيري 

داد بوا افوزایق مسواحت     نشوان نتای  این تحیيوب  

بيشوترین   یابود.  کواهق موی  زخوم  زخم، درصد اتتيوای  
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 622مسواحت کمتور از   درصد اتتيای زخم مربووط بوه   

 622تور از   هاي بوزرگ  و در زخم متر مربع است سانتی

 توا حود زیوادي    از درصد اتتيای زخوم  متر مربع، سانتی

تحیيیات ثابت کرده است که  ندشود. هر چ کاسته می

هواي   شوده در تووده  هواي بسوته   زخمدرختان با وجود 

 ;Vasiliauskas, 1994معموول نيسوت )  جنگلوی يير 

Vasiliauskas and Stenlid, 1998   بوين مسواحت .)

 ۀابتدایی و احتموال بسوته شودن کامول در توود      زخم

داري وجود  ، ارتباط معنیSitka spruce ۀنهاتکاري گون

 22ی کمتور از  ابتدای ۀهاي ساقه با انداز زخمدارد، تمای 

طوور کامول بسوته    سوال بوه   15متر مربع بعد از  سانتی

تور از  ابتودایی بوزرگ   ۀی با انوداز زخمشدند، وتی هيچ 

 ۀ زمانی بسته نشود متر مربع در همان دور سانتی 152

(Welch et al., 1997 .)  ،از سوووووي دیگوووور 

Smith et al. (1994)  ۀارش کردنود کوه در توود   گوز 

درصود از   15نيواي يربوی،   برگ در ویرجي پهن آميختۀ

متور   سوانتی  366تا  5/2هاي کوچك با اندازه بين  زخم

بورداري   سال بعود از صودمات بهوره    12مربع در طول 

هواي   درصد از زخوم  65بسته شدند، در حاتی که تنها 

نهوا  آمور مربوع اتيتوای یافتنود.      سوانتی  366تر از بزرگ

هاي تندرشود ماننود    هم نين مشاهده کردند که گونه

يوای بيشوتري بوراي    داراي سورعت اتت  ریوز  بورگ وط بل

نتيجوه گرفوت کوه     Han (1998) ند.اهاي کوچك زخم

متور عورض در    سوانتی  12هایی با عرض کمتور از   زخم

سال بسته شدند. در گونه دوگوالس کوه    5طول مدت 

از  اثوري نسبت به پوسيدگی بسيار میاوی اسوت، هويچ   

ی  نتوا  سال مشواهده نشوده اسوت.    61 از ها پس زخم

گذشت  ( نشان داد که با1313تحیيب توانکار و بنياد )

 درختووان بوور بوورداري بهووره صوودمات زمووان، سووال 16

 ترميم ها زخم سوی یك حدود و یافت افزایق مانده باقی

 . شد منجر درختان نابودي و پوسيدگی به و نيافت

با گذشوت زموان،   که  مدنظر در این تحیيب ۀفرضي

مانوده  تنه درختوان بواقی  در اتتيای یا بسته شدن زخم 

دار وجوود   هاي مختلف، از نظر آماري تفاوت معنی گونه

 مورد بررسی ایون تحیيوب   هاي توسط داده عمدتا دارد، 

-زموانی بوه   ۀدور که داد نشان  ییيد نشده است. نتاتأ

ي رهايمسو  کوردن  رهوا عدی اسوتفاده و   سال 12 مدت

 بسوته ) کامول  ایيو اتتي بورا  مناسوب ی سن، یکشچوب

ي شوتر يب زموان  مودت بوه  و احتماال  ستين زخم( شدن

 شوکل  جملوه  از این موضوع بوه عوواملی   که است ازين

 نووع  وی کشچوب فصل زخم، ۀانداز زخم، شدت زخم،

 نیو ا در چنود  هور . اسوت  وابسوته ی کشو چوب نيماش

 است سال 2 و 5 نيسن به مربوط هاداده عمده بيتحی

 .افتدیم اتفا  زخم کامل ایياتت ندرتبه که

 ۀتوود  و درختان به خسارت ناهمسال، هاي توده در

 گسوترش  سوبب  و مانود  می باقی ها سال طول در سرپا

 بوا  کوه  آنجاسوت  توا  موضووع  این اهميت شود. می آنها

 عمليوات  مزایواي  توده، به برداري بهره صدمات افزایق

 تووده  بوه  زیوان  ایجواد  بوه  مبودل  عمل در جنگلداري،

 چوبکشی براي اسبمن روشی انتخاب بنابراین. شود می

 حوداقل  رامانده در جنگل باقی درختان به خسارت که

 ۀصودمه بوه توود    .اسوت  اساسوی  و مهوم  بسويار  سازد،

عمليوات   ریوزي مناسوب   مانده با طراحی و برناموه  باقی

 بورداري  بهوره  گوروه و آمووزش  خروج چوب از جنگول  

 تواند کاهق یابد. می

 

 منابع

. بررسووی آثووار 1313. اميراسووالی بنيووادو فوورزای ، توانکووار

بورداري بور کيفيوت درختوان      مودت صودمات بهوره    طوالنی

مانده در جنگل ناو اساتم گيالن، مجله محيط شناسی،  باقی

42(1 :)31-52. 

جوريالمی، میوداد، وحيود ریزونودي و بواریس مجنونيوان،      

صودمه بوه درختوان در     عیوسعت، اتگو، اندازه و توز. 1311

، (روديو : جنگول خ يد)مطاتعوه موور   یچوبکشو  اتياثر عمل

 .112-152(: 3)4مجله جنگل ایران، 

. بررسی اثرات بهره برداري بر 1323حسينی، سيد محمد، 

توووده جنگوول در طوورح جنگلووداري دارابکووال، پایووان نامووه  

کارشناسی ارشد جنگلداري، دانشکده منابع طبيعی و علوی 

 ص. 112دریائی نور، دانشگاه تربيت مدرس، 
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ر صوودمات مکووانيکی در رشوود  . اثوو1324رشوويدي، رضووا، 

 .22-55: 42درختان راش، مجله منابع طبيعی ایران، 

. بررسوووی و میایسوووه روشوووهاي 1353نیووودي، راموووين، 

بينوه بوه منظوور ارایوه مودل       تنوه و گورده   برداري تمای بهره

ناموه   هاي جنگلی در حوزه نکوا،، پایوان   مناسب شبکه جاده

ور، دانشگاه دکتري، دانشکده منابع طبيعی و علوی دریایی ن

 ص. 635تربيت مدرس، 

هواي توتيود و    . بهينه کوردن هزینوه  1352نيکوي، مهرداد، 
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Abstract
 
 

The use of ground-based skidding is well accepted practice for the extraction of timber from 

the forest, but this has tended to cause the greatest environmental problems. We test the 

hypothesis that, over time, there was a statistically significant difference among the 

progressive decay and wound healing or closure in the residual trees of different species. The 

present study aims to address the following items: proportion of the remaining trees, how 

extensive is the spread of wound decay in individual stems by wound size and wound age. 

Long-term impact evaluation on residual damaged trees was carried out in the Tavir forest 

management plan in Aliabad-e-Katoul. Variation in wound infection frequency could be 

attributed to several factors, such as differences in size and age of wounds, position of wound 

on a tree. The results showed that there was a significant relationship between the species type 

and amount of healing. By increasing the diameter of the tree species, the ratio of healing 

decreased. By increasing the height of wound from the stump, wound-healing rate increased. 

The results showed that the deep wounds of the trunk will be healed later than superficial 

wounds. Regardless of the type species, by increasing the size of the wound, the wound 

healing significantly (in a logarithmic relationship) was reduced. The results showed that 

there was not a statistically significant relationship between scar closure and wound age. 

Damage to the residual stand might be reduced by proper planning and training the logging 

crews.  

Keywords: Ground-based skidding, Management planning, Scar closure, Tavir forest, 

Wound age, Wound size. 
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