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 سرپا  ةبه تودبرداری  رههای ناشی از به اقتصادی خسارت ارزیابی

 جنگل خیرود(موردی: مطالعة )
 

  3الدین زاهدی امیری قوام و 3نایمجنون سیبار ،*2یجورغالم مقداد ،1وحید ریزوندی
 

 ، کرجتهران دانشگاه ،طبیعی منابع ۀدانشکد دکتري علوم جنگل دانشجوي 9
 ، کرجتهران دانشگاه ،طبیعی منابع ۀدانشکد جنگلداري گروهدانشیار  0
 ، کرجتهران دانشگاه ،طبیعی منابع ۀدانشکد جنگلداري گروه استاد 6

 (02/6/9612: رشیذپ خیتار ؛8/92/9612: افتیدر خیتار)

 چکیده
هاي شمال و پراکندگی برداشت در این شيیوه، کياهص ميدما      جنگلداري نزدیک به طبیعت براي مدیریت جنگل ۀشیوبا توجه به اعمال 

ص از بخ 602و  693قطع درخت در دو پارسل  مدما  این تحقیق براي ارزیابی. کند سرپا و زادآوري اهمیت بیشتري پیدا می ۀتودوارد به 

سيرپا و تجدیيد    ۀتيود خسارا  وارد به  شد از تعیین  اند عبار . اهداف این تحقیق گرفتجنگل آموزشی و پژوهشی خیرود انجام  گرازبن

حفي  خخيایر ارزشيمند ایين     با هدف مدیریت بهتر منابع جنگلی  برايایجاد انگیزه  منظور بهو بیان سهم ریالی این خسارا   حیا  جنگل

 62کمتير از   برابرسيینۀ بیشترین خسار  متوجه درختان بيا قطير   که هاي قطع نشان داد  اي در حفره رسی پال  دایرهتایج برن تم.ساکوسی

امله نهال راش و  9369از بین رفت و  کامل طور بهامله نهال ممرز  039امله نهال راش و  332 ،در عملیا  قطع و تبدیلمتر است.  سانتی

ها بیشتر  این زخمکه هاي قطع نشان داد  مانده در حفره درختان باقی ۀروي تن ایجادشدههاي  سی زخمبرر .امله نهال ممرز آسیب دید 632

هزینۀ یعنی به کامبیوم خسارتی وارد نشده است.  ؛  اند هاي مذکور اغلب سطحی همچنین زخم؛ شود دیده میمتري تنه  0ارتفاع کمتر از  در

درخيت سيرپا در    929و جميع خسيار  بيه    ریال در هکتار(  206202)، ریالمیلیون  3/22 مجموع درخسار  به زادآوري در این مرحله 

 بير  تأثیرگذاربرداري و اکیپ قطع و تبدیل، از عوامل  آموزش کارگران بهرهبود.  ریال در هکتار( 0198031) ریالمیلیون  3/00 قطعمرحلۀ 

 . استبرداري  جلوگیري و کاهص خسارا  ناشی از بهره

 .قطع درخت جنگل خیرود، خسار  به تودۀ سرپا،، ارزیابی ریالی خسار ی: کلید یها واژه

 

 مقدمه

و  کشيور  شمال جنگلی هاي عرمه سطح محدودیت

 هيا  جنگيل  ایين  بودن فرد منحصربه و ویژه هاي قابلیت

 برداري بهره لزوم گیاهی، اي گونه تنوع لحاظ ویژه به به

 منيابع  انمتولی به را ها عرمه این از و مسئوالنه امولی

 خيياص اهمیييت. کنييد مييی کشييور گوشييزد طبیعييی

 و هيا  فيراورده  ونقيل  بيرداري، حميل   بهيره  هياي  فعالیت

 تيرین  و مخير   تيرین  پرهزینيه  منزليۀ  بيه  سيازي  جياده 

 هياي  ارزیيابی سیسيتم   مقوليۀ  ،جنگلداري هاي فعالیت

 بيا شيرای    متناسيب  هياي  روش تعیيین  و برداري بهره

 .کنيد  ميی  تکلیي   ميا  به را شمال هاي جنگل توپوگرافی

فعالیتی ضروري در مدیریت جنگيل اسيت    ،برداري بهره

ریييزي و اجييرا شييود، سييود  برنامييه درسييتی بييهکييه اگيير 

، طراحيی و  مقابيل  در .سازد را محقق می شده بینی پیص

 سيبب خواهيد بيود و    پرهزینيه هيا   اجراي ضعی  برنامه

 ۀزیسيتی، افيت زیياد ،يو ، اسيتفاد       هاي محی  آسیب



 سرپا تودۀ به برداري بهره از ناشی هاي خسار  اقتصادي ارزیابی  0

 

 

نیيروي کيار    دیيدگی  آسيیب موجيود و  محدود از منيابع  

 هاي مؤلفه بین در .(Session et al., 2007) خواهد شد

 ۀزنجیيير شييروع عنييوان بييه درخييت قطييع بييرداري، بهييره

 مراحيل  بير  شيد   بيه  و دارد زیادي اهمیت برداري بهره

. (Majnounian et al., 2009) اسيت  ميؤثر  کيار  بعدي

 و لجنگي  سياختار  بر داري معنی تأثیرا  درختان قطع

 ها گونه از بسیاري براي عواقبی و نیزداشته  آن کارکرد

  دارد بييييرداري بهييييره هييييدف ایيييين کنييييار در

(Foley et al., 2007 .)  مانيده   آسیب به درختيان بياقی

گزینشيی  شيیوۀ  بيرداري در   هاي بهيره  آسیبۀ واسط به

؛ ایين آسيیب   مستقیم یا غیرمستقیم باشدممکن است 

موتييور،ی   رهبييا مجييري طيير  و ا  ارتبييام مسييتقیم

(Froese & Han, 2006; Meadows, 1993  فصيل ،)

 ;Bettinger & Kellogg, 1993)بييرداري  بهييره

Lamson, 1985 و متغیرهيييييياي رویشييييييگاه ) 

(Pinard et al., 2000; Hosseini et al., 2001; 

Naghdi et al., 2007; Majnounian et al., 2009 )

رخيت را در  دتنۀ هر آسیبی که کامبیوم یا ،و   .دارد

مسيتعد  ،يو  را   ،معرض تماس با محيی  قيرار دهيد   

بالقوه بيراي   مور  به که سازد بیماري و پوسیدگی می

آور خواهيد   کیفیت و قدر  توده در آینده بسیار زیيان 

(. Stringer, 2006; Seablom & Reed, 2005بيود ) 

کياهص   سيبب تنه و تاج درختان سرپا ، آسیب به ریشه

کيياهص ارزش اقتصييادي و   نتیجييه درو  آنهييارشييد 

 شييود مييیمانييده در تييوده  درختييان بيياقی 9اکولييوکیکی

(Fajvan et al., 2002 .)خسارا  این از بخشیاز  البته 

 تيوان  نميی  را آن مقيدار  هير  ولی ،توان ،شم پوشید می

 بيه  نادرسيت  انيداختن  اثير  در کيه  آسیبی زیرا ؛پذیرفت

 سيبب  ممکين اسيت   شيود،  ميی  وارد مانده باقی درختان

 و شيود  پوسيیدگی درختيان   و آلودگی بردباري، صکاه

  کنيييد مبيييتال مختلييي  هييياي بیمييياري بيييه را آنهيييا

(Wallis & Morrison, 1975; Rice et al., 2001 .)

هيا در روش   سيرپا و نهيال  تودۀ جلوگیري از مدمه به 

 
1
 Economic and ecological value 

هياي ایيران یعنيی     شناسيی معميول در جنگيل    جنگل

در مراحييل مختليي    گزینييی گييروهگزینييی و  تييک

ویيژه در   داري از اهداف املی در جنگليداري بيه  بر بهره

(. Majnounian et al., 2009هياي تنيد اسيت )    شيیب 

ي و بردار بهرهاقتصادي مدما  ناشی از  لیوتحل هیتجز

حيازز اهمیيت   نظير    نیي ا ازبه مقدار ریيالی   آنهاتبدیل 

است که استدالل محکمی در جهيت اميال  و بهبيود    

نتيرل ميدما  طيی    دهد و با ک می دست بهکار فرایند 

ي ها گونهي به حف  ارزش اقتصادي بردار بهرهعملیا  

 ندک یمتجاري و تجدید حیا  موجود در عرمه کمک 

(Webb, 1997).  مييالی بييرآورد زمینييۀ در تحقیقييا 

 جنگليی  هياي  عرميه  بير  بيرداري  از بهره ناشی مدما 

 هياي  داده تبيدیل  بيراي  ضواب  مشيخ   نبود دلیل به

 در بررسيی  بيه  و اغليب  اسيت  محيدود  ی،کمّ به کیفی

 بيه موجيودي   واردشده خسارا  نوع و میزان خصوص

ارزیيابی   منظور بهمدیران جنگل  .شود می خالمه سرپا

 مييورد شناسييی  جنگييلشييیوۀ میييزان نزدیييک شييدن 

 در زمینيۀ به اطالعيا  کميی    ،به اهداف مدیریت عمل

 دارنيييد نیييياز سيييرپا ۀ تيييودمیيييزان آسيييیب بيييه  

(Johnson et al., 1998.) Krueger (2004)  طييی

هاي تروپیکال بولیيوي بيه بيرآورد     مطالعاتی در جنگل

مدما  مالی وارد به توده و مقطوعا ، هنگيام اجيراي   

عملیا  قطع و تبدیل پرداخت. این بررسی نشيان داد  

هاي ناشی از شکستگی درختان سرپا، با قطر  که هزینه

دالر در  68/2متر حيدود   سانتی 62بیص از برابرسینۀ 

 داري  طييور معنييی  کتييار اسييت. ایيين مقييدار بييه    ه

 یافييت.  مسييیرهاي ،وبکشييی کيياهص مييیحاشييیۀ در 

Thomas et al. (1980)    عنيوان  بيا  در تحقیيق خيود

روش محیطيی از عملکيرد    و زیسيت  یهاي مال شاخ 

در شير    یافته کاهص هايبرداري در مقایسه با اثر بهره

 بيرداري بيا   روش بهيره کيه   کردندگیري  نتیجه آمازون

  یتحييت شييرا روش مرسييوماز  یافتييه کيياهص هيياياثر

تير و سيودآورتر    هزینه شده در شر  آمازون کم مشاهده

عنيوان  بيا  در تحقیق خود  Samad et al. (2009) بود.

بيا   يبيردار  در دو روش بهرهآنالیزهاي اقتصادي و مالی 
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اظهار کردند کيه اگر،يه    یافته و مرسوم کاهص هاياثر

روش معميول از  فایدۀ هزینه هاي مالی و نسبت  هزینه

در  ،یافته بهتر اسيت  کاهص هايبرداري با اثر روش بهره

سياله   22دورۀ رابطه بيا آنالیزهياي اقتصيادي در یيک     

نسيبت بيه    یافتيه  کياهص  هياي برداري با اثر روش بهره

هاي بیشتري براي جامعيه   روش متداول منافع و ارزش

 یيالی ر بيرآورد  Lotfalian et al. (2008)در کل دارد. 

زادآوري سيري   و تيوده  بير  جنگل يبردار بهره مدما 

 .انجام دادندرا الندان و واستون ،و  و کاغذ مازندران 

 بخيص  دو در ميدما   شيد   ریيالی  ارزیابی منظور به

 ،شيده  گیيري  انيدازه  عوامل از کدام هر و توده، زادآوري

 نتيایج  .شيد  محاسيبا   وارد ضيریبی  به تبدیل از پس

 0/6بيه   درختان تبدیل و قطع لیا عم در که داد نشان

 2مقيدار   این از که شود می وارد آسیب زادآوري درمد

 هيدف ایين تحقیيق    .اسيت  يریشيگ یپ قابل آن درمد

برداري به توده و زادآوري و  خسارا  بهرهشد  تعیین 

انگیيزۀ  ایجياد  بيا هيدف   سهم ریالی این خسارا  بیان 

 جنگلی مدیریت بهتر منابع منظور به بیشتر در مدیران

 است. تمسحف  خخایر ارزشمند این اکوسیبراي 

 

 ها  مواد و روش

 ة تحقیقمنطق

بخص گيرازبن از جنگيل آموزشيی    منطقۀ تحقیق، 

پژوهشييی دانشييگاه تهييران )جنگييل خیييرود( واقييع در 

هياي خيا     تیيپ  .اسيت هاي شهرستان نوشهر  جنگل

آهکيی   اي قهيوه از  انيد  موجود در بخص گرازبن عبار 

 اي قهيوه جنگليی و   اي قهوهکالسیک،  اي قهوهاسکلتی، 

ایين  . اسيت لومی رسيی تيا ليومی     ،و بافت ،شده شسته

 602و  693در دو پارسييل  9612مطالعييه، در سييال  

ميور   هکتيار   02/20و  692/62ترتیب با مساحت  به

 .گرفت

 پژوهش روش

ین بار است کيه  این دو پارسل نخست دلیل اینکه به

، از آمياربرداري خسيار  وارد بيه    انيد  شدهبرداري  بهره

 ي شييده قبييل از قطييعگييذار نشييانهدرختييان محييدودۀ 

امييله درخييت   612از شييد،  نظيير مييرف درختييان

اميله راش،   066ميور  تصيادفی    بيه  شده گیري اندازه

هيا   امله دیگر آن از سایر گونيه  92امله ممرز و  923

 شيده  قطيع درختيان  همۀ ده عد از قطع در محدوبود. ب

ثبيت   دهیي د بیآسي ، مشخصا  درختان درخت( 612)

 شيد طوري در نظر گرفته  ها نمونه  قطعهمساحت ؛ شد

ارتفياع   9/9بيا شيعاعی برابير بيا     )قطيع  حفيرۀ  که کل 

 ( را پوشيييييص دهيييييد شيييييده قطيييييعدرخيييييت 

(Naghdi et al., 2007.)  خسيار   هزینۀ ارزیابی براي

ي نهالکيار ش جایگزینی )از روسرپا و زادآوري تودۀ به 

اسيتفاده   رفتيه  ازدستو روش هزینه فرمت  و واکاري(

یا هير   شود میهر نهالی که نابود  .(Saeed, 1998) شد

درختی که قبل از رسيیدن بيه قطير )سين( برداشيت      

در آینده به درخت کياملی   توانست می، بیند میمدمه 

شود که برداشيت آن، حيداقل سيودي معيادل     تبدیل 

و حال بيا از بيین   کند آن زمان حامل  ارزش ،و  در

است. بنيابراین   رفته  دست ازرفتن آن، ارزش فو  نیز 

با فعلی کردن ارزش ،يو  در سيال برداشيت، هزینيه     

براي هر درخت یيا نهيال محاسيبه     رفته ازدستفرمت 

تيوده،  بير  در بخص ميدما   (. Saeed, 1998) شود می

 هياي الي ( غاليب، مغلييو  و    هيا از جنبييه  ایين آسيیب  

تنيۀ   ( کیفیيت  ؛ دیده آسیبشکو  بودن درخت ازیر

د( نسيبت بيه   (؛ زخم )عمیق یا سطحیکالسۀ ج( ؛ آن

و همچنيین عواميل، قطير     ه( نيوع گونيه  ؛ محی  زخم

درخت، محل زخم، تعداد زخم، مساحت زخيم، شيد    

یادداشيت و ارزیيابی    کين  شيه یرزخم، شکستگی تاج و 

تودۀ بر  مدما  واردشد  منظور ارزیابی ریالی  . بهشد

شيده بيه ضيریبی     گیري اندازهاز عوامل  هرکدامجنگل 

و سپس با استفاده  (9)جدول  شدتبدیل )وزن نسبی( 

یالی مدما  )وزن مطلق( محاسبه میزان ر ،9رابطۀ از 

منظور برآورد ریيالی   به (.Lotfalian et al., 2008شد )

 استفاده شد: 9رابطۀ مدما  از 
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  9 رابطۀ

  ،درخيت  ميدما  بير   ۀني یهزF (x) = ؛ کييه در آن

= X1 ،ضریب جایگاه اجتمياعی= X2    ضيریب کیفیيت

نسبت به  ضيریبX4 =زخيم، کالسۀ ضریب  X3= تنه،

 متر بهياي هيرX6 =ضریب نيوع گونيه و X5 =محی ، 

 .است (Lotfalian et al., 2008)مکعب ،و  

 (Lotfalian et al., 2008تان سرپا )ضرایب تبدیل مربوم به مدما  وارد به زادآوري و درخ -9 جدول

 ضرایب تبدیل برای هر طبقه موردبررسیمتغیرهای 

نهال زخمی به  لیتبد بیضر

 رفته بین از
03/2 

هاي غالب و  ضریب تبدیل گونه

 گونه یکبه مغلو  در  زیراشکو 

 زیر آشکو  مغلو  غالب

96/0 9 26/2 

کیفیت تنه به کالسۀ  لیتبد بیضر

 متوس تنۀ 

 6 کالسۀ 0 کالسۀ 9 سۀکال

13/9 9 28/2 

زخم و شد  کالسۀ  لیتبد بیضر

 آن رسانی آسیب

  9کالسۀ 

 )از بین رفتن رنگ پوست(

  0کالسۀ 

)مدمه به پوست بدون 

 مدمه به کامبیوم(

  6 کالسۀ

)مدمه به پوست با 

 مدمه به کامبیوم(

  2 کالسۀ

)مدمه به پوست با 

 مدمه به کامبیوم و (

22/2 29/2 9 9 

محی  آسیب ضریب تبدیل نسبت 

 رسانی درخت به میزان آسیب

  9 کالسۀ

 % خسار (92)کمتر از 

  0 کالسۀ

 % خسار (62-92)

  6 کالسۀ

 خسار ( 22-62%)

  2 کالسۀ

 خسار ( %22)بیص از 

9/2 6/2 36/2 13/2 

 

 منطقيۀ تحقیيق،  کیفیيت   نیزو با توجه به تحقیقا  

 62و  22قطير   ترتیيب  بيه راش و مميرز   درختيان  براي

باید توجه داشت کيه  قطر هدف انتخا  شد.  ،متر سانتی

اقتصيادي  مسيئلۀ  دادن بيه   اهمیت بااین سن، محاسبۀ 

 انجيام نهایی باشيد(  هزینۀ )زمانی که درآمد نهایی برابر 

هيياي  دیييدگاهبراسيياس  کييه  درحييالیاسييت،  گرفتييه

درخت رویص داشته باشيد آن   زمانی کهاکولوکیستی تا 

رویيص متوقي  شييد    آنکيه  از پيس و  دارنيد  ميی را نگيه  

کيه در ميورد درخيت راش     دانند میبرداشت را مناسب 

سين   همچنيین سالگی است.  922معمول بعد از طور  به

از شيرای    اي مجموعيه دلیل در نظر گرفتن  بهاقتصادي 

تجياري،   بيرداري  بهرهاز سنین  تر مناسبو زیستی  یمال

 (.Saeed, 1998) کند میفنی، فیزیکی و غیره عمل 

 نتایج
 بررسی نوع خسارت به زادآوری

مربيوم بيه    درميد  23، هيا  يزادآوراز مجموع کل 

درميد   09مربوم به شيل و   درمد 60نونهال و نهال، 

بررسيی نيوع خسيار  بيه     براي ست. ها خالمربوم به 

خيم  درجيۀ  نظر کیفيی در سيه    از ها خسار زادآوري، 

شدن  کن شهیر، زخمی شدن و شکستن و ها هیپاشدن 

شيده   آوري ي جمعها دادهوتحلیل  . تجزیهشدندارزیابی 

بیانگر آن است که بیشترین درمد خسار  مربوم بيه  

بیشترین خسار  درمد است.  12/23ونهال و نهال با ن

در گروه زادآوري نونهال و نهال، مربوم بيه شکسيته و   

درميد، در گيروه شيل،     22هيا بيا    کن شدن نهال ریشه

درميد و در   63هيا بيا    ادآوريمربوم به زخمی شدن ز

 21هيا بيا    گروه خال، مربوم به زخمی شيدن زادآوري 
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، هيا  گونيه (. از مجميوع زادآوري  0 جدولدرمد است )

را گونييۀ   آندرمييد  00راش، گونييۀ درمييد آن را  32

. دهد یمتشکیل  ي دیگرها گونهدرمد آن را  6ممرز و 

 میيانگین  طور بهکه  دهد یموتحلیل نشان  نتایج تجزیه

ي مختلي   ها گونهامله نهال از  66نمونه   در هر قطعه

بعيد از عملیيا     درميد(  33امله ) 02وجود دارد که 

. در گيروه نونهيال و نهيال، شيل و خيال      اند قطع سالم

آسيیب   هيا  يزادآوردرمد  03و  3/02، 6/02ترتیب  به

دیدند. با افزایص ارتفاع نهيال از درميد خسيار  نیيز     

در  ها نهالکم شدن تعداد ، آنکه علت  شود یمکاسته 

ي شل و خال نسبت به نونهيال و نهيال اسيت.    ها گروه

مشياهده   6کيه در جيدول    طيور  هميان بير ایين،    عالوه

ي مختلي   هيا  گونهبیشترین خسار  در بین  ،شود یم

 شده است. به راش وارد

 ها نمونه  قطعهنوع خسار  به زادآوري در  -0جدول 

متر( 8تا  0خال ) گروه زادآوري متر( 0تا  2/2شل )  متر( 2/2نونهال و نهال )کمتر از    

 نوع خسار 

دیده آسیب  

 کل

دیده آسیب  

 کل

دیده آسیب  

 کل
شکسته 

و 

کن ریشه  

زخمی 

 شدن

خم 

شدن 

 تاج

شکسته 

و 

کن ریشه  

زخمی 

 شدن

خم 

شدن 

 تاج

شکسته 

و 

کن ریشه  

زخمی 

 شدن

خم 

شدن 

 تاج

تعداد 

دیده خسار   
38 661 032 383 699 680 666 9203 363 013 289 9296 

درمد 

 خسار 
2/99  6/21  6/61  922 6/62  0/63  2/60  922 22 1/02  62 922 

 

 ها نمونه  قطعهي مختل  در ها گونهتعداد و درمد خسار  به زادآوري  -6جدول 

 گونه
ها گونهسایر  ممرز راش  

 خال شل نهال خال شل نهال خال شل نهال

 99 28 692 302 108 9032 0299 6933 2223 تعداد کل

دیده تعداد خسار   9263 312 299 622 006 933 30 96 2 

 2 00 06 08 02 02 02 02 06 درمد خسار 

 

 سرپاخسارت به درختان 

 شيده  گیيري  اندازهدرخت  92262از مجموع تعداد 

 926و بودنيد  درخت سالم  92669، ها نمونه  قطعهدر 

درمييد  39/2دیگيير،   عبييار  بييه؛ امييله آسييیب دیدنييد

کيردن  جنگلی در این پارسل در اثر قطع  ۀدرختان تود

و انييداختن درختييان د،ييار مييدمه شييدند. نتييایج     

 63طور میانگین  نشان داد که به ها دادهوتحلیل  تجزیه

طيور   نمونيه وجيود دارد کيه بيه      درخت در هير قطعيه  

اميله درخيت    9نمونيه    قطعيه ،هيار  میانگین در هير  

 62 ،دهیي د خسار رخت د 926آسیب دید. از مجموع 

درخت  22درمد( د،ار خسار  سنگین،  01درخت )

درخيت   08و  ،درمد( د،ار خسيار  متوسي    8/26)

 9شيکل   .درمد( د،ار خسيار  سيبک شيدند    0/03)

و  دهیي د بیآسبین قطر درخت و درمد درختان ۀ رابط
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دیيده   بیشترین درختان آسيیب . دهد میرا نشان  سالم

 32/08ي بيا  متر یانتس 02-22قطري طبقۀ مربوم به 

ي ریي گ انيدازه همچنيین   .(9شکل درمد خسار  بود )

کیفييی مييدما  وارد بييه درختييان در اثيير انييداختن و  

. در گرفيت با آنها نیز انجيام   شده قطعبرخورد درختان 

درمد خسارا  مربيوم بيه    31خسار  به تاج،  زمینۀ

تيا   سوم کدرمد بین ی 92ارتفاع بیشتر از دوسوم تاج، 

درميد مربيوم بيه ارتفياع کمتير از       09دوسوم تياج و  

 تاج بود. سوم کی

 

 و سالم دهید بیآسبین قطر درخت و درمد درختان  ۀرابط -9شکل 

 

 ،دهیي د بیآسي نظر تعيداد زخيم در هير درخيت      از

زخيم در هير    6تيا   0بیشترین درمد مربوم به تعداد 

که عامل اميلی آن برخيورد    درمد است 28درخت با 

در  (.2تان مجاور است )جدول با درخ شده قطعدرخت 

درمد  22درمد مربوم به ریشه،  6محل زخم،  زمینۀ

درمد مربوم به ارتفياع   23متر اول تنه و  0مربوم به 

عليت آن برخيورد و    کيه  متر اول تنيه بيود   0بیشتر از 

بر روي درختان مجاور اسيت،   شده قطعافتادن درخت 

نتهياي  تصادف در نقام نزدیک به انقطۀ که   ولی ازآنجا

 متير اول  0اکثر مدما  بیشتر از  ،افتادن درخت بوده

متيير ابتييدایی( تنييه بييود، از طرفييی درختييان  6تييا  0)

ميور  تياج شکسيته     یيا بيه  شدند کن  ریشه ،تر نزدیک

 ها زخمدرمد  22مورد متغیر شد  زخم،  در درآمدند.

و  ه، عمیق بيود ها زخمدرمد  32به درختان سطحی و 

 (.2است )جدول کرده ارد آسیب جدي به کامبیوم و

 هاي قطع نمونه بر روي تنه درختان در قطعه شده گیري تعداد زخم اندازه -2جدول 

زخم 9 تعداد زخم روي تنه زخم 6 تا 0  زخم 6بیص از    

 38 89 02 تعداد درخت حامل زخم

 22 28 90 درمد خسار 
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 ارزیابی اقتصادی صدمات توده

بيرداري   هحجم متوس  سيرپاي راش در سين بهير   

( 3/2متر( پس از اعمال ضریب سيیلو )  سانتی 22)قطر 

مکعب در نظر  متر 06/9برداري،  درمد افت بهره 92و 

گرفتييه شييد. حجييم متوسيي  سييرپاي ممييرز در سيين  

متر( پس از اعمال ضيریب   سانتی 62برداري )قطر  بهره

 28/2بييرداري،  درمييد افييت بهييره  92( و 3/2سييیلو )

 ،3بيا توجيه بيه جيدول      مترمکعب در نظر گرفته شد.

مکعيب ،يو  راش و    طور متوسي  ارزش هير متير    به

ریيال اسيت و    6392222و  2326322 ترتیب بهممرز 

برداري اقتصيادي گونيه    ارزش ،و  سرپا در سن بهره

ریيال   0922620و  3129329ترتیيب   بهراش و ممرز 

نظير   جایگزینی هر نهال بيا در هزینۀ ( 3است )جدول 

 92222یيد، کاشيت و نگهيداري    هاي تول گرفتن هزینه

از نهيال  بایيد  در جایگزینی  که ازآنجا ریال تعیین شد.

، قیميت نهيال در تعيداد زادآوري    کرداستفاده  یکساله

 دست بهجایگزینی هزینۀ شود تا  ضر  می شده تخریب

سياله   2نهيال   جاي بهشده اگر  کاشتهاما این نهال  ؛آید

 باشيد،  الهسي  92 شيل  جاي بهاگر  سال دیرتر، 2باشد، 

 00سياله باشيد،    00خال  جاي بهدیرتر و اگر  سال 92

رسيد کيه    برداري اقتصادي ميی  سال دیرتر به سن بهره

 .دشييو مييیمحاسييبه  رفتييه ازدسييتفرمييت هزینييۀ در 

 92، 2حجم ،و  سيرپا در  شدۀ اختالف ارزش فعلی 

سال دیرتر از زمانی که در شيرای  نيابود شيدن     00و 

رفته است  فرمت ازدست زادآوري وجود داشت، هزینه

 332 ،(. نتایج نشان داد که در عملیا  قطيع 3)جدول 

از بيین   کيامالا امله نهال ممرز  039امله نهال راش و 

امييله نهييال  632امييله نهييال راش و  9369و  نييدرفت

 ممرز آسیب دیدند.

 ،راشگونۀ رویشی نهال براي مرحلۀ براي نمونه در 

نهال راش  332و  نداز بین رفت کامل طور بهنهال  233

ارزش ،يو   محاسيبۀ  این اعيداد بيراي    .آسیب دیدند

 طيور  همانجنگلی استفاده شد،  ۀگون  نیاسرپاي نهال 

شيود ضيریب تبيدیل خسيار  کيم بيه        که دیيده ميی  

در نظر گرفته شيد کيه بيا توجيه بيه       03/2رفته  بین از

ارزش ،ييو  سييرپاي نهييال راش  مجمييوع ،محاسييبا 

و  8369222 ترتیيب  بيه  رفته و بيا خسيار  کيم    بین از

 (.3ریال است )جدول  0091222

مجمييوع هزینييۀ خسييار  بييه زادآوري )مجمييوع   

رفته و با خسار  کم( در ایين مرحليه،    هاي ازبین نهال

 ریييييال در هکتييييار(  206202ریييييال ) 22320222

شيده بيراي    ( و با توجيه بيه ضيرایب اعميال    8)جدول 

درخيت   929خسار  به هر درخت، جمع خسار  بيه  

 ریييييال  003603212ا در مرحلييييۀ قطييييع سييييرپ

 ریال در هکتار( است. 0198031)

 هاي قطع نمونه  مانده در قطعه درختان باقیتنۀ روي  يها کیفیت زخم -2 جدول

مشخصۀ 

شده گیري اندازه  

متر مربع( مساحت زخم )سانتی محل زخم  عمق زخم 

شه
 ری
ي
رو

 

> 0 
تر
م

 

0 
تر
م

<
 

ل
< ک

92
2

 

92
22

-
92
2

 

92
22

<
 

ل
 ک

ن 
شد
ی 
خم
ز

ت
وس
 پ

ن 
شد
ی 
خم
ز

وم
بی
کام

 

ل
 ک

 931 929 38 931 00 32 86 931 13 38 2 تعداد زخم

0/22 6 درمد خسار   8/23  922 21 68 96 922 0/22  8/21  922 
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 9612در سال  راش و ممرزهاي  فراوردهسال اخیر و قیمت  2جنگلی در هاي  فراوردهمیانگین درمد سهم  -3جدول 

 جمع خور ارهافت  هیزم کاتین الوار و تراورس ینهب گرده نوع فراورده

در هر ها  فراوردهقیمت هر یک از 

 9612مترمکعب گونه راش 
8222222 8222222 6222222 9222222 2 - 

در هر ها  فراوردهقیمت هر یک از 

 9612مترمکعب گونه ممرز 
2222222 3222222 6222222 9222222 2 - 

 هاي فراوردهدرمد سهم 

 9612-9612جنگلی 
01/22  33/99  63/93  21/00  21/6  922 

با توجه  برداري قیمت راش در سن بهره

در ها  فراوردههریک از  به ضر  درمد

 مترمکعب 06/9قیمت 

2362232 9928938 322126 223239 2 3129329 

با  برداري قیمت ممرز در سن بهره

درمد هریک از توجه به ضر  

 عبمترمک 28/2در قیمت ها  فراورده

9980231 233830 620068 910986 2 0922620 

با توجه به  قیمت هر مترمکعب راش

در ها  فراوردهضر  درمد هریک از 

 مترمکعبقیمت یک 

6821322 129322 209922 669622 2 2326322 

با توجه به  قیمت هر مترمکعب ممرز

در ها  فراوردهضر  درمد هریک از 

 مترمکعبقیمت یک 

0268222 806122 209922 669622 2 6392222 

 (.است 9612مربوم به سال  ها قیمت ۀ)کلی مأخذ: حسابداري خیرود

 

 با خسار  کم  و رفته ارزش ،و  سرپاي نهال راش ازبین مشخ  شدن محاسبا  براينمونۀ  -3جدول 

ارزش ،و  سرپاي نهال راش با 

)هزار ریال( خسار  کم  

رفته  بین ازارزش ،و  سرپاي نهال راش 

زار ریال()ه  
 محاسبا 

  

 سن در نابودشده  سرپاي ،و  بازاري قیمت

مساوي با تعداد نهال ضربدر  (آتی ارزش) برداري بهره

برداري قیمت درخت در سن بهره  

  

واقعی مساوي با قیمت بازاري  فعلی ارزش

13*نرخ بهره به توان  بر  تقسیم  

  

جایگزینی با قیمت بازاري هزینۀ ارزش فعلی 

  11نرخ بهره به توان  بر  تقسیم

است(. یکسالهشده  جایگزین)نهال   

  
مساوي با ارزش فعلی  رفته ازدستهزینه فرمت 

 واقعی منهاي ارزش فعلی جایگزینی

  
جایگزینی نهال مساوي با تعداد نهال هزینۀ 

در قیمت نهال  ضر   

  
 جمع خسار  به زادآوري

بنابراین قیمت شده است؛ سال در نظر گرفته  2و سن نهال  شده  گرفتهسال )آینده( در نظر  922درخت راش  * طبق سوابق تحقیق سن اقتصادي

 است.   شده  گرفتهدرمد در نظر  2م قطعیت، میانگین نرخ بهره در این زمان نیز عددلیل  بهاست و  13در سن فعلی برابر با 
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 )هزار ریال( زادآوريخسار  به هزینۀ  -8جدول 

خسار  به جمع 

 زادآوري
 جایگزینیهزینۀ 

 زادآوري نابودشده برداري ارزش ،و  سرپا در سن بهره

 
میزان خسار

 

فرمت هزینۀ 

 رفته ازدست

ارزش فعلی 

 جایگزینی
مرحلۀ  تعداد ارزش آتی ارزش فعلی واقعی

ی
رویش

 

 راش ممرز راش ممرز راش ممرز راش ممرز راش ممرز راش ممرز راش ممرز

 نهال 233 932 6062823 633022 01129 6682 02801 0102 2239 239 2332 9322 8369 0939

 از
ن
بی
 

رفته
 

 شل 061 30 9321238 922996 03001 9262 96023 9061 90189 912 0612 302 92639 192

 خال 28 02 220300 26283 8123 618 6092 622 2320 22 282 022 3600 022

 جمع 332 039 2013223 232222 32283 2093 20019 2223 00312 392 3362 0302 62202 6662

 نهال 332 990 9023619 32928 6999 936 0383 922 202 00 9313 620 0091 602

  کم
خسار

 

 شل 322 999 9960239 32233 0802 939 0229 961 682 00 9369 622 0292 600

 خال 230 923 832192 82223 0939 096 9833 982 012 01 9023 613 9220 203

 جمع 9369 632 6022633 092002 8213 263 3112 232 9920 36 2332 111 2333 9230

 

 بحث
کيه تياکنون   گرفت اي انجام  این پژوهص در منطقه

گونيه   ، بنيابراین هيی   اسيت  برداري نداشته سابقه بهره

بيرداري وجيود نداشيته و     تخریب توده از عملیا  بهره

 ۀدلیل بکر بودن منطق بهه است که شد ثابتنظریه این 

برداري، توده بدون آسیب قرار داشته است. نتيایج   بهره

درميد درختيان    ،نشان داد که با افزایص قطر درخيت 

و این کاهص بيه تبعیيت از    یابد میکاهص  دیده مدمه

 هياي  تيوده کاهص تعداد درختان بيا افيزایص قطير در    

ي هييييا يزادآوراز مجمييييوع ناهمسييييال اسييييت.  

نونهال و  ۀدرمد مربوم به طبق 1/23، شده گیري اندازه

 درمد 1/62دیده و  درمد آن آسیب 99نهال است که 

کيل   2/60که شيامل   ها گروه شلطبقۀ سالم است. در 

درميييد  8درميييد سيييالم و  2/02سيييت، ها يزادآور

درميد زادآوري را   3/02 هيا  گيروه  خيال ند. ا هدید آسیب

 0/92و  دهیي د بیآسي درميد   2/2که  دهند یمتشکیل 

خسار   شد . با افزایص ارتفاع نهال از اند درمد سالم

کيم شيدن تعيداد    آن، کيه عليت    شيود  یمي نیز کاسته 

ي شل و خيال نسيبت بيه نونهيال و     ها گروهدر  ها نهال

ي مختل  ها گونهنهال است. بیشترین خسار  در بین 

شده است که دلیل املی آن نیز حضور و  به راش وارد

هياي دیگير    عرمه نسبت به گونيه تراکم بیشتر راش در 

و نهيال و   نونهالدرمد خسار  به  ،. از سویی دیگراست

 زخميی ، شيدن  خيم  هاي درجهبه ترتیب در  ها گروه شل

. وليی در  شيود  میشدن کم  کن ریشهو شکسته و  شدن

بیشيتر  ميدمۀ واردشيدۀ   عليت   بيه  هيا  پایيه ، ها گروه خال

طير  واقيع بيا افيزایص ق    در ؛شوند می کن ریشهشکسته و 

  آن پيذیري  ميدمه ، بر  نهالنهال یا با افزایص ارتفاع  ۀیق

شيد   . نتيایج ایين بررسيی نشيان داد     شيود  میافزوده 

. ها بیشتر از نوع خيم شيدن تياج اسيت     خسار  به نهال

هيا در   ها و نهال نونهال دنش پذیري و قابلیت خم انعطاف

 آسيانی  بيه کيه  شود  موجب می آمدهمقابل فشارهاي وارد

 ;Hosseini et al., 2001) خميی نشيوند  شکسيته یيا ز  

Naghdi et al., 2007)فعليی  شیوۀ برداري به  . در بهره

بيه   هيا  هیي پاشيدن   کن ریشهشکسته و  میزان خسار 

متر )نهيال( و   2/2زادآوري با ارتفاع کمتر از  يها گروه

زادآوري بيا   يهيا  گيروه کمتير از   ،متر )شيل(  0تا  2/2

، این نتیجيه همسيو   تاسمتر )خال(  0ارتفاع بیشتر از 

 ، Hosseini et al. (2001) هيييياي یافتييييهبييييا 

Lamson (1985)  وStringer (2006) مقييدار اسييت .

شده در این بررسی ماننيد بررسيی    گیري اندازهخسار  

Majnounian et al. (2009)   نسبت به سایر تحقیقا
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 & Hosseini et al., 2001; Bettinger) پژوهشيگران 

Kellogg, 1993; Froese & Han, 2006 کمتر است ،)

زیاد و مهار  و دقيت کيافی    ۀآن تجرباملی که دلیل 

و شيرای  مطليو    منطقيۀ تحقیيق   کارگران قطيع در  

بييه  يبييردار بهييرهمييدما   کييه زمييانی عرمييه اسييت.

، شيود  یمي درختيان سيرپا وارد   تنيۀ   پایین  يها قسمت

زیيادي از ارزش ،يو     تا حدپوسیدگی در محل زخم 

(. نتيایج ایين   Wallis & Morrison, 1975) کاهيد  یم

 يهيا  قسيمت در  هيا  زخيم تحقیق نشان داد که بیشيتر  

 هياي  زخيم  .اسيت  شيده  ایجاددرختان سرپا تنۀ   پایین

انيدازۀ   تيأثیر  بنابراین ؛یابند میالتیام  ندر  به گسترده

زخم در التیام زخم بسیار اساسيی اسيت و زميانی کيه     

وسیدگی ممکن ، مراحل پیابد میالتیام  کامالایک زخم 

است متوق  یا بسیار کم شيود. نتيایج نشيان داد کيه     

در هير درخيت    ایجادشيده  هياي  زخمدرمد  12حدود 

کيه  دارنيد  مربيع   متير  سيانتی  922کمتير از   یمساحت

، مسياحت زخيم   رفتيه  هيم  روي. یابند میالتیام  معموالا

عامل بسیار مهمی در ایجاد پوسیدگی است. سن زخم 

ر بیشيتري بير کياهص حجيم     زخم اثي  ۀانداز  بهنسبت 

زخييم، حجييم ،ييو  آینييده دارد و بييا افييزایص سيين  

 هياي  زخيم پوسيیدگی در  . یابيد  ميی پوسیدگی افزایص 

  رخ، بيا احتميال بیشيتري    شدیدترو  تر قیعم ،تر بزرگ

نهایت سيبب کياهص    و در یابد میو گسترش  دهد می

 شيود  ميی آینيده   هياي  برداشيت جنگلی در تودۀ ارزش 

(Majnounian et al., 2009 .)    در ایين تحقیيق بيراي

برآورد ریالی ميدما  بيه زادآوري از روش جيایگزینی    

ي و واکاري( استفاده شد و براي برآورد ریيالی  نهالکار)

مدما  بيه درختيان پيس از اعميال ضيرایب کياهص       

. نتيایج نشيان داد   گرفتمحاسبا  الزم انجام  ،کیفیت

اميله نهيال راش و    332 ،درخيت که در عملیا  قطع 

و  از بيین رفيت   کاميل  طيور  بيه امله نهال مميرز   039

امله نهال ممرز آسيیب   632امله نهال راش و  9369

 درخسيار  بيه زادآوري در ایين مرحليه     هزینيۀ   .دید

 929ع خسيار   وجمي مریيال و   میلیون 3/22 مجموع

 ریيال بيود.   میلیيون  3/00قطع مرحلۀ درخت سرپا در 

ي قطير طبقيۀ  در  دیده مدمهبیشترین درمد درختان 

 آن از یادشيده بنيدي   طبقه .بود متر سانتی 62کمتر از 

ناهمسيال،   هياي  تيوده حازز اهمیت است کيه در   جهت

 در اي کننيده  تعیيین تيأثیر   سيال  میاندرختان جوان و 

جنگل دارند و در سیستم جنگليداري گزینشيی،    رویص

تيا   ماننيد  میزیادي در توده باقی  هاي سالاین درختان 

جام دهند. بنابراین عوامل ثانویيه  نقص خود در توده را ان

گسترش مدما  مکانیکی به درختيان و کياهص   سبب 

. شييوند مييیهيياي جنگلييی  تييودهبييالقوۀ رویييص و ارزش 

جنگليداري درختيان    هاي سیستمدر سایر  که  درمورتی

مدمه در تأثیر و  شوند میاز عرمه خارج  اي دورهبعد از 

 ۀنکتي خواهيد بيود.    تير مککاهص رویص و ارزش تيوده  

شيود ایين    این مبحث اسيتنبام ميی  برایند که از  یمهم

است که در جنگلداري گزینشی، خسار  به درختيان و  

سيبب  و  مانيد  ميی بياقی   هيا  سيال سيرپا در طيول   تودۀ 

، اهمیت این موضوع تيا آنجاسيت   شود می آنهاگسترش 

بيه تيوده، مزایياي     بيرداري  بهيره که با افزایص ميدما   

جياد زیيان بيه تيوده     عملیا  جنگلداري، در عمل بيه ای 

دانسيتن  (. Majnounian et al., 2009) شود میمبدل 

مانيده   بياقی تيودۀ  ریالی خسار  وارد بيه  هزینۀ مقدار 

 ۀخسار  کيل و بيه تبعیيت آن محاسيب     ۀبراي محاسب

بيرداري ضيروري    عملکرد )سود و زیان( عملیيا  بهيره  

شد   براساسبرداري  است. مدیران و کارشناسان بهره

بيیالن  بيراي   ریيزي  برناميه بيه   ،به تيوده خسار  وارد 

کيه بيدون در   ننيد  ک میاقدام صادي بهتر و پایدارتر اقت

نظر گرفتن این خسارا ، در بیشتر موارد شياهد عيدم   

هياي   پتانسيیل  بيه  توجيه  بامدیریت بهینه و اقتصادي 

که به خسار  بیشيتر   هستیمموجود در منابع طبیعی 

هييدررفت  درنتیجييههيياي سييرپا ) بييه درختييان و تييوده

 بيه  توجيه  باشود  هاي طبیعی و ملی( منجر می سرمایه

منظيور کياهص    ریيزي بيه   اميه ها، اهمیت برن این هزینه

نقييص خييود را  ،سييرپاتييودۀ درختييان و  خسييار  بييه

شدن بيه   تر کینزدبراي  دهد. یعنی نشان می تر پررنگ

 ،بيرداري  قبل از عملیيا  بهيره  باید ، 9جنگلداري پایدار
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بييالقوه در معييرض خطيير    طييور بييهدرختييانی کييه  

 ميورد شيوند تيا    يگيذار  عالميت هستند  یدگید بیآس

اکیپ قطع قرار گیرند و همچنین مدیران جنگل  توجه

را بييه اسييتفاده از وسييایل    هييا یموتييور،  ارهبایييد 

درخيت مثيل گيوه و تیرفيور در مواقيع      کننيدۀ   هدایت

کننيد و بيه   مليزم  ضروري و تمرکز مناسب هنگام کار 

(. Krueger, 2004)ارازه دهند زم را ال يها آموزش آنها

 هياي  هزینيه  بير  توانيد  ميی  کيه  بييسیار مهميی   مسئلۀ

، باشيييد داشيييته زیييادي بييرداري تييأثیر بهييره مييدما 

 انتخييا  . اسيت  ریزي برنامهفرایند  در بهینيه انتخيا 

 در طراحيييی بیييييشتر بييييرداري بهييييره ا یيييعمل در

 تجليی  درختيان  انيداختن  جهيت  و تعیین برداري بهره

 علمی توان حداکثر از ایين مراحل در باید کيه یابد یم

 .کرد استفاده مالی و
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Abstract 

Reducing the impact of harvesting on residual stand and regeneration is very important considering the 

application of close-to-nature forestry for Hyrcanian forest management and the low cutting volume 

distribution in this method. This research was carried out in two compartments no. 317 and 320 in 

Gorazbon district, Kheyrud forest, Nowshar, Iran. The objectives of this study were to determine the 

amount of damages on residual stand and express monetary cost of the damages in order to create 

incentives to better forest resources management in order to preserve these valuable resources. 

Considering the results of all felling areas in sample plots showed that most damages were on trees 

with DBH < 30 cm. During felling operations, 764 beech seedlings and 261 hornbeam trees were 

completely destroyed and 1731 beech seedlings and 370 hornbeam trees were injured. Evaluation of 

scars quality on the trunk of tree stand in felling areas with regards to position of scars showed that 

most scars were present at 2 m heights and were mostly superficial scars (no bark removed and 

damages to cambium). The cost of damage to regeneration was 40.6 billion Rials and to 101 damaged 

trees was 22.6 billion Rials. Training the tree cutting crews is the most important factor for decreasing 

the residual stand damage after harvesting. 

Keywords: Damages to residual stand, Felling, Financial evaluation, Kheyrud forest. 
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