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  هاي غرب استان گيالنشده در جنگل قطع هدايتجرايهاي قطع در اارزيابي توانايي گروه
  
  

  3رامين نقديو  2*، مهرداد نيكوي1فرمونا ارشادي

   كارشناس ارشد جنگلداري دانشكدة منابع طبيعي، دانشگاه گيالن1
  استاديار گروه جنگلداري دانشكدة منابع طبيعي، دانشگاه گيالن2
   گروه جنگلداري دانشكدة منابع طبيعي، دانشگاه گيالندانشيار3

  )90 / 3 / 7: پذيرش، تاريخ 89 / 3 / 11: تاريخ دريافت( 
  

  چكيده 
هايي كه اغلب براي    روش. دارداهميت فراواني   ،  هاي شمال ايران  برداري براي توليد پايدار چوب در جنگل      كنترل صدمات بهره  

. شده استاز قطع درختان و انجام قطع هدايت بر طراحي مسيرهاي چوبكشي قبل       مبتني ،كنترل صدمات سفارش شده است    
بررسي . هاي قطعي است كه توانايي انداختن درختان به مسيرهاي درست را داشته باشندشده نيازمند گروههدايتانجام قطع 

از . جـرا شـد    ناو اسـالم ا    2 سري   207رسل  هاي قطع براي انجام اين كار است كه در پا         حاضر ارزيابي آزمايشي از توانايي گروه     
مـسيرهاي اُفـت    .  براي هر گـروه قطـع انتخـاب شـد          يتصادفطور   اصله درخت به   25،  گروه قطع چهار   ةشدبين درختان قطع  

نمـا  شده و واقعي با استفاده از قطب     يموت مسير اُفت انتخاب   و آز شد  صحيح قبل از قطع با رنگ بر روي تنه درختان مشخص            
 ميانگين خطاي قطـع نـشان داد كـه هـيچ كـدام از               ةمقايس. هاي قطع محاسبه شد   تمام گروه براي  د و تفاوت آنها     دست آم هب

رسيدن . شده نبود هدايت مطابق با اهداف قطع      ، بنابراين عمليات قطع   ،شده نشدند جراي قطع هدايت  هاي قطع موفق به ا    گروه
  . استهاي آموزشي براي كارگراند تدوين برنامه مورد بررسي نيازمنةشده در منطقبه اهداف قطع هدايت

  
  . برداري، مسير چوبكشي، اسالمموتوري، بهرههشده، ارهدايتقطع  :هاي كليديواژه
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   و هدفمقدمه
هاي شمال ايران شناسي در جنگلپس از تغيير روش جنگل

 براي مديريت از روش تدريجي پناهي به گزينشي، تالش
هاي شمال ايران، نيازمند جنگل. شدپايدار جنگل آغاز 

توسعة مديريت جنگلي است كه توليد پايدار چوب در تمام 
هاي امروزه طرح. هاي توليدي جنگل را دنبال كندعرصه

جنگلداري در شمال كشور در كنار توليد چوب، اهداف 
ديگري مانند حفاظت از منابع آب و خاك، تجديد حيات 

مانده را مد نظر قرار اقيجنگل و ارتقاي كيفي درختان ب
اي، برداري دورههاي بهرههمانند بسياري از سيستم. اندداده
هاي شمال، تا حد زياد، به برداري پايدار از جنگلبهره

عبارت ديگر جنگل بايد به به. استمرار زادآوري بستگي دارد
  بردارياندازة كافي از درختان تجاري غني باشد و بهره

گيرد كه هنگام برداشت چوب كمترين صورتي انجام به
براي ). Withmore, 1998(آسيب به تودة سرپا وارد شود 

ها، مراتع و آبخيزداري رسيدن به اين اهداف، سازمان جنگل
مانده هاي كاهش صدمات وارد بر تودة باقيكشور برخي روش

هاي شمال ايران در پيش گرفته است  براي مديريت جنگلرا
صورتي اجرا شود كه ارزش برداري بهن بهرهو قرار است طي آ

هاي با با وجود تمام پيشرفت.  افزايش يابدماندهباقيجنگل 
ترين  يكي از بزرگمانده،باقيارزش، آسيب وارد بر درختان 

. هاي پيش روي مديريت پايدار جنگل در شمال استچالش
مطالعات اخير در بارة صدمات وارد بر درختان، ناشي از 

دهد كه قطع و خروج درختان برداري نشان ميت بهرهعمليا
 آسيب رسانده ماندهباقي درصد درختان 20قطع شده، به 

همچنين مطالعات ) 1388؛ شورميج، 1386نيكوي، (است 
ديدگي به حدي است كه با نشان داده است كه آسيب

نقدي، (معيارهاي مديريت پايدار جنگل مطابقت ندارد 
همين دليل مديران جنگل به. )1386؛ ميرعرب، 1385
 عالوه بر كاهش صدمات، برداريهاي بهرهاند كه روشدريافته

طراحي مسيرهاي . بايد از نظر اقتصادي هم بهينه باشند
چوبكشي قبل از قطع درختان و دقت در ساخت آن، نقش 
بسيار مهمي در كاهش صدمات وارد بر درختان سرپا خواهد 

، هرچند مديران )Dykstra & Heirich, 1996(داشت 
. هايي دربارة ارزيابي اقتصادي آن دارندجنگل، دغدغه

هاي قطع كارآزموده و ترديدي وجود ندارد كه داشتن گروه

شده ماهر اهميت بسزايي دارد و كاربرد فنون قطع هدايت
هايي است كه توانايي قطع درخت در هر موتورچينيازمند اره

، زيرا در كنار مشخص )ITTO, 1996(جهتي را داشته باشند 
هاي افت بر روي شدن مسيرهاي چوبكشي و تعيين جهت

تنة درختان، گروه قطع بايد بتواند درختان را در مسير مورد 
شده ميسر نظر بيندازد، و گرنه رسيدن به اهداف قطع هدايت

، زيرا تبحر در قطع )Withman et al., 1997(شود نمي
سيرهاي چوبكشي، سبب همراه طراحي م بهشدههدايت
در ). Pinard, 1994(شود ديدگي توده پس از قطع ميآسيب

اين بررسي تالش شده كه با مشخص كردن جهت افت 
هاي مختلف قطع در درختان بر روي تنه، توانايي گروه

هدايت درختان به مسيرهاي افت صحيح، اثر هر يك از 
رتباط موتورچي و گونة درختي بر خطاي قطع و اعوامل اره

بين خطاي قطع و قطر، ارتفاع، تمايل درخت و  شيب مسير 
  . افت ارزيابي شود

  
  ها  مواد و روش

 بررسي مورد ةمنطق -
 ناو اسالم 2هاي سري  از جنگل207اين تحقيق در پارسل 

هاي شمال ايران اجرا شد،  از جنگل7در حوضة آبخيز 
ارت اي كه متوسط درجة حركنندهبرگ خزانهاي پهنجنگل

گراد است و ميانگين بارندگي ساليانه به  درجة سانتي15آن 
 54مساحت كل پارسل، . رسدمتر مي ميلي1000بيش از 

. برداري كردتوان بهره هكتار آن مي41هكتار است كه از 
 273ترتيب متوسط حجم و تعداد در هكتار منطقه به

 مترمكعب آن در 3/1125 اصله است كه 223مترمكعب و 
جنگل . گزيني برداشت شدصورت تك درخت به239ب قال

مورد بررسي، داراي ساختار ناهمسال منظم و دوآشكوبه 
 متر است و بيشتر 750متوسط ارتفاع از سطح دريا . است

جهت .  درصد قرار دارد31-60سطح جنگل در كالسة شيب 
عمومي آن شمالي، نوع سنگ مادر سيليسي و تيپ خاك آن 

ممرز، جنگل -تيپ جنگل راش. رانكر استاي جوان تا قهوه
 و پتانسيل توليد آن مناسب است 2از نظر مرغوبيت درجه 

  ).1376نام، بي(
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   بررسيروش  -
ها در راستاي مناسب سبب خواهد شد بينهقرار گرفتن گرده

هاي چوبكشي، خسارات ناشي از خروج كه ضمن كاهش هزينه
شده ا قطع هدايتكه ب) 1386نيكوي، (چوب به حداقل برسد 

در اين حالت مسيرهاي افت . توان به اين هدف دست يافتمي
درختان قبل از قطع بر روي تنة درخت معين و سپس 

تحقيقات . شونددرختان در مسيرهاي مشخص شده قطع مي
بسياري نشان داده است كه براي مديريت پايدار جنگل و 

  ع برداري با كاهش صدمات، قطرسيدن به اهداف بهره
براي ). Holmes et al., 2002( شده ضروري استهدايت

هاي هاي قطع، چهار گروه قطع از بين گروهارزيابي فني گروه
در انتخاب . موجود در منطقه براي قطع درختان انتخاب شدند

هاي قطع در اي از كل گروهها دقت شد كه آنها نمايندهگروه
هاي  گروهمشخصات هر يك از. منطقة مورد بررسي باشند

صورت تصادفي  درخت به25.  آمده است1قطع در جدول 
 درخت 100ها انتخاب شد و بررسي با براي هر يك از گروه

تعداد درختان مورد بررسي طوري انتخاب شد . انجام گرفت
كه با توجه به متغيرهاي تحقيق نمونة كافي براي بررسي 

  و مسيرهاي افت با نظر ناظر طرح . وجود داشته باشد
موتورچي و با در نظر گرفتن عواملي مانند تودة سرپا و اره

زادآوري، مسيرهاي چوبكشي، توپوگرافي و سالمت و ايمني 
آزيموت . گروه قطع، با رنگ بر روي تنه درختان مشخص شد

نما به همراه ارتفاع، مسيرهاي افت انتخابي با استفاده از قطب
  . شدشده برداشت قطر و تمايل درختان انتخاب

  
   مورد بررسيةهاي قطع در منطق مشخصات گروه-1جدول 

 تحصيالت  آموزش قطعةنحو )سال( كاريةتجرب )سال(سن گروهارةشم
  ابتدايي  تجربي 26 45 1
  راهنمايي  تجربي 24 43 2
  ابتدايي  تجربي 17 38 3
  راهنمايي  تجربي 28 48 4

  
 با پس از اجراي عمليات قطع، آزيموت مسير افت اصلي

عنوان نما برداشت شد و تفاوت دو آزيموت بهاستفاده از قطب
براي ). Krueger, 2004(خطاي قطع مد نظر قرار گرفت 

هاي مختلف و ارزيابي مقايسة ميانگين خطاي قطع گروه
شده، از آزمون مقايسة ها در قطع هدايتتوانايي گروه

ر در اين حالت با در نظ. ميانگين يك جامعه استفاده شد
) Cedergren et al., 2002( درجه 20گرفتن مقدار انحراف 

  ميانگين كل) مقايسة آن با(براي حالت مطلوب قطع، 
سپس با استفاده از تجزية . هاي قطع انجام گرفتگروه

 ميانگين 13SPSSافزار در نرم) يكطرفه(واريانس ساده 
نوري (هاي قطع مختلف با هم مقايسه شد خطاي قطع گروه

براي بررسي ارتباط بين خطاي قطع و ). 1385ران، و همكا
قطر، ارتفاع، تمايل درخت و  شيب مسير افت از ضريب 

  .همبستگي پيرسون استفاده شد
  

  نتايج
شـده  هاي درختـان انتخـاب    ، ميانگين مشخصه  2در جدول   
همچنين . هاي مختلف قطع نشان داده شده است      براي گروه 

هـاي  مشخـصه ن  دهـد كـه بـين ميـانگي        نشان مي  3جدول  
، تفـاوت   هاي مختلف قطع  در بين گروه  شده  درختان بررسي 

  .داري وجود نداردمعني

  
  تحقيق ةدر منطقشده هاي درختان بررسي مشخصه-2جدول 

 )درجه(تمايل  )متر(ارتفاع  )متر سانتي(قطر )درصد(شيب عرضي كنار كنده هاي قطعگروه
  5/13 64/18 4/56 24/50  گروه اول 

  3/12 42/19  00/63 52/41   دوم گروه
  7/10 02/21 60/70 12/50  گروه سوم

  2/15 89/18  20/61 96/49  گروه چهارم 
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  هاي مختلف قطعدر بين گروهشده هاي درختان بررسية ميانگين مشخصه مقايس-3جدول 
  سطح معني داري F  ميانگين مربعات درجه آزادي  مجموع مربعات  منابع تغييرات  متغير

  شيب
 هاين گروهب

  هادرون گروه
  كل

320/58  
72/23088  
04/23147  

3  
96  
99  

440/19  
508/240  081/0  970/0  

  ارتفاع
  هابين گروه
  هادرون گروه

  كل

037/73  
560/2300  
597/2373  

3  
96 
99  

346/24  
964/23  016/1  389/0  

  تمايل
  هابين گروه
  هادرون گروه

  كل

790/877  
32/22054  
11/22932  

3  
96  
99  

597/292  
733/229  274/1  288/0  

  قطر
  هابين گروه
  هادرون گروه

  كل

750/3496  
00/72276  
75/75772  

3  
96  
99  

583/1165  
875/752  548/1  207/0  

  
گيري آزيموت افت درختان قبل و بعد از قطع درختان اندازه

هاي براي هر يك از گروه) Krueger, 2004(و خطاي قطع 
هاي ، پراكنش جهت1در شكل . قطع و در كل مشخص شد

شده بينيهاي افت پيشافت اصلي در مقايسه با جهت
هاي مقايسة ميانگين خطاي قطع گروه. شودمشاهده مي

 ,.Cedregren et al) ( درجه20(قطع با ميانگين استاندارد 

هاي قطع با وجود تالش فراوان نشان داد كه گروه) 2002
. اندده نشدهشبراي كاهش خطاي قطع، موفق به قطع هدايت

  دهد كه بين ميانگين خطاي قطع  نشان مي4جدول 
  . داري وجود نداردهاي مختلف، تفاوت معنيگروه

  

  
  
  
  
  
  
  
  

شده در بينيهاي افت پيش منحني پراكنش جهت-1شكل 
  ارتباط با جهت افت اصلي

   ميانگين خطاي قطع كلة  مقايس-4جدول 
20Test value=  

 ةين فاصلكران باال و پاي        
     درصد95اطمينان 

  باال  پايين تفاوت ميانگين داريسطح معني  استيودنتT آزادي توزيع ةدرج آزمونارة آم
  4162/20  8438/10  63/15  000/0  99  480/6  خطاي قطع

  
كه بين ميانگين هاي قطع نشان داد  ميانگين گروهةمقايس

 داري وجودهاي مختلف، هم تفاوت معنيخطاي قطع گروه
بندي خطاي قطع هم نشان داد كه كالسه). 5جدول (ندارد 

، 2گروه )  درجه0-20(در كالسه كمترين خطاي قطع 
ولي در كالسه بيشترين خطاي . بهترين عملكرد را داشت

 درصد 16 با انداختن 4، گروه ) درجه40بيشتر از (قطع 
 درصد، 60درختان در جهتي با خطاي قطع بيشتر از 

  ).6جدول (ا به خود اختصاص داد بهترين عملكرد ر
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هاي  نتايج آناليز واريانس مقادير خطاي قطع بين گروه-5جدول 
  مختلف

منبع 
 تغييرات

مجموع 
 مربعات

درجة 
 آزادي

ميانگين 
سطح  Fمقدار مربعات

 داريمعني
بين 
 328/0 163/1 235/1102 3 480/2270ها گروه

داخل 
   477/654 96 520/62477ها گروه

    99 64748 كل 

  
  هاي مختلفبندي خطاي قطع در گروهكالسه -6جدول 

گروه   مجموع
4 

گروه 
3 

گروه 
2 

گروه 
1 

  هاي قطعگروه

  
56  
24  
20  

  
52  
32  
16 

  
56  
24  
20 

  
60  
20  
20 

  
56  
20 

24 

   خطاي قطعةكالس
   درجه20-0
   درجه40-20
  درجه40>

  
ايل و هاي قطر، ارتفاع، تمبررسي رابطة بين هر يك از مشخصه

صورت انفرادي با استفاده از ضريب همبستگي شيب عرضي به
پيرسون نشان داد كه با افزايش قطر درختان، خطاي قطع 

كه با افزايش شيب ، در حالي)α=008/0(يابد افزايش مي
  در ). α =000/0(كند عرضي خطاي قطع كاهش پيدا مي

  اثر هر يك از متغيرهاي قطر برابر سينه3 و 2هاي شكل
درخت و شيب عرضي در محل كنده بر خطاي قطع نشان 

شده از گذاريبا توجه به اينكه درختان نشانه. داده شده است
هاي قطري مختلف انتخاب شد، درختان با ها و كالسهگونه

بررسي همبستگي بين ارتفاع . ارتفاع متفاوتي قطع شدند
درختان قطع شده و خطاي قطع نشان داد كه با افزايش 

يابد داري افزايش ميطور معنيفاع درختان، خطاي قطع بهارت
)002/0P=.( تغييرات خطاي قطع با افزايش ارتفاع 4 در شكل 

  . درختان قطع شده نشان داده شده است
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
   اثر تغييرات قطر برابر سينه درخت بر خطاي قطع-2شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 نده درخت بر اثر تغييرات شيب عرضي در محل ك-3شكل 
 خطاي قطع

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

 بين تغييرات خطاي قطع با افزايش ارتفاع ة رابط-4شكل 
  درختان

  

هاي درختي بررسي ميانگين خطاي قطع در مورد گونه
). 7جدول (داري را نشان نداد بررسي شده هم تفاوت معني

، اثر افزايش قطر درخت بر ميانگين خطاي قطع 5در شكل 
  . شودهاي درختي بررسي شده، مشاهده ميدر گونه
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  هاي مختلف نتايج آناليز واريانس مقادير خطاي قطع بين گونه-7جدول 
 داريسطح معني Fمقدار ميانگين مربعات درجة آزادي مجموع مربعات منبع تغييرات

 074/0 677/2 262/1752 3 523/3504 ها بين گروه
   477/654 94 466/58248 ها داخل گروه

    97 989/61752 كل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي درختي بر آن  خطاي قطع و اثر قطر و گونه-5شكل 
 

   بحث 
هاي قطع در قطع ها نشان داد كه گروهمقايسة ميانگين

هاي افت بر مشخص كردن مسير. اندشده موفق نبودههدايت
هاي قطع روي تنة درختان، خطوط راهنماي خوبي براي گروه

هاي مختلف قطع، درختان را در با استفاده از تكنيكبود تا 
با اينكه در مقايسه با تحقيقات پيشين . جهت مناسب بيندازند

ميانگين خطاي قطع ) 1388؛ شورميج، 1386نيكوي، (
 درصد كاهش يافت و درختان قطع شده 50درختان بيش از 

تري نسبت به مسيرهاي چوبكشي قرار در راستاي مناسب
انگين خطاي قطع درختان هنوز با حالت مطلوب گرفتند، مي

فاصله دارد، هر چند با كاهش خطاي قطع، صدمات وارد بر 
باتجربه . درختان در هنگام قطع و خروج كاهش خواهد يافت

دار خطاي قطع در اين گروه ، به كاهش معني4بودن گروه 
تجربي افراد گروه و انتقال تجارب آموزش . چندان كمك نكرد

موتورچي، راهكار مناسبي موتورچي به كمك اره ارهاز طريق
هاي قطع نيست، زيرا راه را بر آموختن براي آموزش گروه
ناآشنايي كارگران قطع با فنون اصلي . بنددمطالب جديد مي

قطع درختان و استفاده از روش تجربي موجب شده است كه 
، هر شده از توانايي الزم برخوردار نباشندآنها در قطع هدايت

وجود  . هاي درختان هم در اين بين تأثيرگذارندچند ويژگي
هاي ناهمسال با درختان قطور، مرتفع و شرايط توده

  هاي پرشيب، سبب بروز خطاي قطع توپوگرافيك با دامنه
با افزايش قطر درختان، ). Cedergren et al., 1996(شود مي

نون جديد، كند و استفاده از ففنون قطع نيز تغيير پيدا مي
  نگاهي به . سازدهاي قطع را در اين كار موفق ميگروه
دهد كه  پس از قطع درختان نشان ميماندهباقيهاي كنده

  در مرحلة ) 1380ساريخاني،(هاي فلسي استفاده از برش
هاي قطع درختان قطور است، ترين روشبري كه از متداولبن
بروز امتداد ريشه در . شودها استفاده  ميندرت در اين جنگلبه

-درختان قطور هم، مشكالت قطع و خطاي قطع را افزايش مي
بنابراين با افزايش قطر درختان اجزاي قطع از محل اصلي . دهد

خوبي، نقش خود را در توانند بهشوند و نميخود خارج مي
-قطر تعداد زيادي از درختان نشانه. هدايت درخت ايفا كنند

متر بود و افزايش  سانتي70تحقيق، بيش از شده در اين گذاري
عنوان عامل تأثيرگذار در قطر هم در اين ميان نقش خود را به

شده گذاريارتفاع درختان نشانه. جا گذاشتبروز خطاي قطع به
 در .شودمي عامل ديگري است كه موجب بروز خطاي قطع

درختان مرتفع، تخمين تمايل درختان مشكل است و نامتقارن 
همين دليل افزايش به. افزايدمي ودن تاج هم به اين مشكالتب

گونه موارد بايد با در اين. دهدارتفاع، خطاي قطع را افزايش مي
صرف زمان و دقت كافي از تمايل پنهان درخت آگاهي يافت و 

هنگامي كه درختي در دامنة . سپس درخت را قطع كرد
در . نداخته شودشيبدار قرار دارد، بهتر است در مسير شيب ا

سمت دامنه اين ميان شيبدار بودن دامنه، تمايل درخت را به
هاي شيبدار دهد و امكان قطع درختان در دامنهافزايش مي

تر خواهد بود، بنابراين خطاي قطع كاهش سمت شيب آسانبه
نكتة مهم اين است كه بايد تالش كرد هنگام افتادن . يابدمي

. ت محصول جلوگيري شوددرخت از آسيب به چوب و اف
هاي درختان بررسي شده تفاوت هرچند خطاي قطع گونه

داري نداشت، قطور و حجيم بودن درختان افرا در كنار معني
تاج بزرگ و گستردة آنها موجب شد كه ميانگين خطاي اين 

 ,.Jackson et al(گروه از درختان بيش از  ديگر درختان باشد 
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ر و خطاي قطع نشان داد كه بررسي ارتباط بين قط). 2002
بزرگ بودن تاج در كنار ابعاد حجيم اين درختان حتي ممكن 
است تخمين جهت افت مناسب اين درختان را به دليل توزيع 

). Conway, 1982(نامناسب وزن درخت دچار اشكال كند 
هاي درختان و توپوگرافي محل ناظران قطع با آگاهي از ويژگي

هاي قطع را طوري طراحي تقرار گروهتوانند نحوة اسقطع، مي
فارغ از . برداري پايدار باشدكنند كه كار مطابق با اهداف بهره

عوامل تاثيرگذار در بروز خطاي قطع مانند قطر، ارتفاع 
موتورچي در قطع درختان و شيب منطقه، تجربه و مهارت اره

هاي آموزشي برگزاري كالس. از عوامل مهم در اين زمينه است
، نقش بسيار مهمي شدههدايتمينة آشنايي با فنون قطع در ز

در اين زمينه خواهد داشت، زيرا انتقال تجربيات در منطقه در 
است و بسيار ) استاد و شاگردي(اين زمينه به شيوة سنتي 

 تر انتقالهاي جوانافتد كه تجربة نادرستي به گروهمي اتفاق
كي هدايت درختان هاي قطع به ابزار كمتجهيز گروه. يابدمي

هاي هيدروليك دستي هم در هنگام افتادن مانند انواع جك
  ).Krueger, 2004(در اين زمينه تاثيرگذار خواهد بود 
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Abstract 
Control of logging damage is important for sustainable timber production in Caspian forests. Methods often 
recommend to control damage levels including directional felling and pre-felling design of skid trial. 
Directional felling needs felling crew with the ability of leading the trees to an accurate falling path. The 
present study is an experimental evaluation of felling crew ability for directional felling that carried out in 
compartment 207 of Nav district in Asalem watershed. A total of 25 trees were randomly selected from the 
total harvested trees by four felling groups. Falling path of selected trees was specified by paint on the trunk 
of trees and recorded by using a compass prior to and after tree’s falls. The difference between the intended 
and actual direction of tree's fall was then calculated for each felling group and an average margin of felling 
error was calculated for each felling group. Comparison of mean directional error for felling groups indicated 
that none of felling crew could direct the marked trees to desired path. The result showed that current felling 
is not according to goals of directional felling. Results suggested that felling worker in study area need more 
training program for reaching to the goals of directional felling.   
 
Key words: Directional felling, Chainsaw, logging, Skid trail, Asalem. 

 
 


