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چکیده
يهاجنگلهاي چوبکشی در حاشیه مسیرویش درختان سرپاي راش در این پژوهش اثر عملیات چوبکشی زمینی بر ر

سال از آخرین چوبکشی 20و 15، 10، 5بدین منظور چهار مسیر چوبکشی متروکه که . هیرکانی مورد بررسی قرار گرفت

ترددي مسیرهاي يهابخشهدف از تحقیق حاضر، مقایسه میزان رویش در هر یک از . گذشته بود انتخاب شدهاآنبر 

ویش درختان زخمی و سالم حاشیه مسیرها و نیز بررسی کاهش و یا افزایش رویش پس از چوبکشی در چوبکشی، مقایسه ر

براي این منظور، هر مسیر با توجه به فاصله از دپو و شدت تردد اسکیدر به سه بخش تردد . مقایسه با قبل از آن بوده است

اشیه کلیه مسیرها با استفاده از مته سال سنج نمونه درخت راش در ح72تعداد . کم، متوسط و شدید تقسیم بندي گردید

LINTABگیري نه نیز با استفاده از میز اندازهبرداري شده و پهناي دوایر سالیا نتایج . شدمحاسبه متریلیم01/0با دقت 6

پهناي دوایر ساله، میانگین 5غیر از مسیر ن داد که بهمقایسه میانگین رویش درختان قبل و پس از عملیات چوبکشی نشا

مقایسه آماري پهناي دوایر سالیانه درختان . داري داشته استیمسیرها پس از چوبکشی کاهش معنهیبقدرختان در سالیانه 

از طرف دیگر، . نشان داد) درصد18حدود (داري را سه با درختان سالم نیز کاهش معنیزخمی کلیه مسیرها در مقای

نسبت به درختان واقع بر تردد کم و ) درصد33حدود (درختان سالم واقع در بخش پرتردد مسیرها، کاهش شدید رویش را 

حاصل از برخورد اسکیدر يهازخمنتایج این تحقیق، بر تأثیر زیاد کوبیدگی ناشی از تردد اسکیدر و نیز . متوسط داشته است

زخم در کاهش آسیب و نیز پتانسیل ایجاد يهاروشدالیل ایجاد زخم، . داردبا بار، بر کاهش رویش درختان مجاور داللت

.اي بحث شددرختان حاشیه
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قدمهم
عملیات چوبکشی استفاده از ماشین آالت سنگین در 

تودهموجب صدمه بههاجنگلبرداري در بهرهزمینی و 
به ، کوبیدگی و و زادآوريدرختان سرپاباقیمانده اعم از 

Hartmann(شود خاك میخوردگیهم et al., 2009;
Ugarković et al., 2012; Tveite & Hanssen,

برداري بهرهيهاسامانهسایر يریکارگباگرچه). 2013
باعث ... واستفاده از بالگرد کابلی، سامانهانواع نظیر 

عموماً، اما شوندیمکمتري به خاك و توده يهابیآس
این تر از چوبکشی زمینی هستند و عالوه برپرهزینه

تجهیزات و کارمندان يریکارگبپیمانکاران جنگل در 
تردید پیشرفته،يهاسامانهالب این قدر ماهر و متخصص

با چوبکشی زمینی سامانهرسدیمنظر بنابراین به. دارند
همچنان در آینده مورد ، فراواناثرات منفی وجود

Han(استفاده واقع شود & Kellogg, 1997; Pinard
et al., در ایران نیز اسکیدرهاي چرخ الستیکی ). 2000

دلیل هزینه کمتر نسبت به سایر ماشین آالت و تولید به
الب قبرداري در از آغاز بهرهباًیتقرترعیسرو ترآسان
جدایی عنوان جزء به،جنگلداري شمال کشوريهاطرح

. اندگرفتهمورد استفاده قرار ،در خروج چوبناپذیر
وسعت و شدت تخریب خاك و توده در استفاده از 

رطوبت و متفاوت بوده و به شیب، بافت خاك، هااسکیدر
وابسته است ... ، نوع توده، نوع ماشین وزهکشی خاك

)Pinard et al., 2000 .(
برداري و انجام شده در زمینه اثرات بهرههاياکثر مطالعه
ی هاي مختلفایران و سایر نقاط دنیا بر جنبهچوبکشی در
کوبیدگی، (خواص فیزیکی و شیمیایی خاك مانند تغییر

زادآوري و نیز مقدار صدمه به،)رطوبت و حاصلخیزي
صدمات وارد شده به چوب درختان سرپا و برآورد افت 

. بوده استاستوار هابیآسارزش محصول در اثر این 
بر اثرات هامطالعهاز این که تعداد کمیدرحالی 

لغ تمرکز مسیرهاي چوبکشی بر رویش درختان با
Pinard(اندداشته et al., 2000; Froehlich et al.,

1981; Tavnkar et al., 2009; Ezzati & Najafi,
رویش درختان کاهش نرخکه حالی است این در).2012

برداري و چوبکشی در مسیرها جنگلی اغلب با بهره
Heninger(ارتباط دارد  et al., 2002; Lockaby &

Vidrine, 1984; Williamson & Neilsen, 2003 .(
که منجر به پوسیدگی ییهازخمتخریب خاك و 

شوندموجبکاهش رویش را توانندیمشوندیم
)Wang et al., 2004; Larsson et al., 2004;

Ugarković et al., 2012; Tveite & Hanssen,
از طرفی نتایج متفاوت و دو پهلویی نیز در . )2013

برداري و چوبکشی بر رویش درختان زمینه اثرات بهره
از نظر تعداديبه. ده ارائه شده استسرپاي تو

،باز شدن توده در هنگام احداث مسیرهاپژوهشگران،
افزایش رویش درختان اطراف شود باعث تواندیم
)Pollmann, 2002; Roberts & Harrington,

نیز، عدم بروز هر نوع برخی دیگر از پژوهشگران). 2008
Hartmann(اثري را ارائه کردند  et al., -و عده)2008

اي نیز به بروز اثرات منفی بر رویش درختان سرپاي 
Thorpe(اندکردهمجاور مسیر اشاره  et al., 2008;

Yilmaz et al., محوطه در عموماًچنین اثراتی ). 2010
مسیرهاي چوبکشی گزارش شده است اطراف

)Puettmann et al., 2008; Roberts &
Harrington, 2008 .(

باعث هادانهخاكافزایش سختی تحقیقات نشان داده که 
و رشد ریشه را شودیمکاهش فضاي تنفسی ریشه 

,Ballard(کند یممتوقف  2000Heilman, 1981; .(
ي خاك و هاافقتردد اسکیدر همچنین موجب آمیختگی 

شده که کاهش عناصر Aو Oي حاصلخیز هاافقحذف 
. قابل دسترس و در نتیجه رویش درختان را در پی دارد

کند یمکاهش رویش را تشدید تخریب ساختمان خاك،
و در مواقع شدیدتر، حتی مرگ درختان ممکن است 

Williamson(یفتد باتفاق  & Neilsen, 2003;
Lockaby & Vidrine, کوبیدگی در ). ;1984

ي رسی باعث کاهش هاخاكمسیرهاي واقع بر 
اي ي ماسههاخاكاما در شودیمحاصلخیزي جنگل 

Murphy(باعث افزایش آن شده است  et al., 2009;
Whitman et al., همچنین ثابت شده که گونه ). 1997
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عالوه . کاج حساسیت کمتري نسبت به گونه نوئل دارد
غالباًاستوایی يهاجنگلبر این، برش گزینشی در 

آورد؛ اما در سنگینی به درختان سرپا وارد میيهابیآس
و استمعتدله عکس این وضعیت صادق يهاجنگل

رساند به توده میهاوهیشآسیب کمتري نسبت به سایر
)Whitman et al., 1997; Murphy et al., 2009(.

هاي رویشی درختان در ثبت دلیل توانایی حلقهبه
استفاده از دوایر سالیانه تاریخچه رخدادهاي یک درخت، 

عنوان یک وسیله قابل اعتماد در تشخیص فشارهاي به
Froehlich(زیست محیطی و انسانی رایج شده است  et

al., 1981; Pollmann, 2002; Grundmann et al.,
-گونهرویش این مطلب که چوبکشی چقدر بر ). 2008

گذار است و این تغییرات هاي مختلف درختان تأثیر
رویش در سراسر حاشیه مسیرهاي چوبکشی اثر یکسانی 

- مطالعهعالوه بر آن اکثر . دارد یا خیر بر ما پوشیده است
قطع یکسره و يهاروشدر ارتباط باانجام شدههاي
Roberts(برگ بوده است نیهاي سوزگونه &

Harrington, 2008; Heninger et al., 2002;
Yilmaz et al., از طرف دیگر اهمیت آگاهی ). 2010

شمال يهاجنگلدقیق از اثرات شیوه رایج چوبکشی در 
کشور بر درصد کاهش یا افزایش رویش درختان سرپاي 

فیزیکی يهابیآسنقش همچنین . راش بسیار زیاد است
آن بر تأثیر در اثر چوبکشی و رایج بر درختان مجاور 

تغییر رویش سالیانه درختان سرپا که آینده توده را 
ر این د.به اندازه کافی روشن نیستدهندیمتشکیل 

، سالیانه درختانهاي تحقیق، به کمک آنالیز حلقه
تغییرات ایجاد شده در میانگین رویش درختان سرپاي 

، 10، 5پس از گذشتچوبکشیهايمسیرراش حاشیه
از ایجاد تنش ناشی از چوبکشی زمینی،سال 20و 15

در ترددهاي مختلف بررسی شده و نیز درختان سالم و 
.ندفترگمقایسه قرار زخمی نیز مورد

هاروشمواد و 
هیرکانی شمال يهاجنگل، در بخشی از پژوهش حاضر

در ارتفاعات ، واقعنکا چوبت شرکت یریکشور تحت مد
24"شرقی طول جغرافیایی در محدوده ءکایسيروستا

36˚21'10"شمالیو عرض53˚33'15"تا 53˚31'
منظور بررسی به. ، انجام شده است36˚22'23"تا 

بر رویش زمینی با اسکیدر طوالنی مدت اثرات چوبکشی 
-پس از جنگلدرختان حاشیه مسیرهاي چوبکشی، 
و روستابا تجربهگردشی و به کمک قرقبانان و اهالی 

، مطالعه طرح جنگلداري و به کمک کارشناسان طرح
سال از زمان 20و 15، 10، 5چهار مسیر که مدت زمان 

هاآنرويبرداري و عبور اسکیدر چرخ الستیکی ازبهره
باًیتقرط یاین مسیرها داراي شرا. گذشته بود انتخاب شد

و دامنه )رو به پایین(کسان از نظر جهت چوبکشی ی
، شیب عمومی دامنه)یغربشمال شمالی و (جغرافیایی 

، نوع خاك، تیپ جنگل )درصد35تا 20بین (
با داشتن حداقل فاصله جغرافیایی ممکن ... و) راشستان(

) جهت اجتناب از بروز سایر عوامل تأثیرگذار(از یکدیگر 
مزبور يهاجنگلدر روش استخراج چوب. بودند

چوبکشی زمینی با استفاده از اسکیدرهاي چرخ الستیکی 
اخیر يهاسالو TAFبوده که در گذشته از 

Timberjack 450C شرکت (استفاده شده است
4يهایژگیومشخصات و ). 1376چوب، نکاسهامی 

.ارائه شده است)1(مسیر نامبرده در جدول 
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مسیرهاي مورد مطالعهيهایژگیومشخصات و - 1جدول 
نام مسیر

)سن مسیر(
ارتفاع از

سطح دریا
طول مسیر

)m(
نام نوع اسکیدر

بخش
شماره پارسل

قدیمجدید
2تیمبرجکمتر404متر1567ساله5مسیر 

- هفت
خال

99
7469تیمبرجکمتر663متر1418ساله10مسیر 
7973تافمتر644متر1400ساله15مسیر 
74251تافمتر403متر1160ساله20مسیر 

مقدار تردد اسکیدر به سه هر مسیر چوبکشی از نظر
، تردد )ابتداي مسیر و نزدیک به دپو(تردد بخش پر 

بخش انتهایی (م تردد و ک) بخش میانی مسیر(متوسط 
,Rab(شدبندي تقسیم) مسیر 2004; Ezzati &

Najafi, درخت آسیب دیده 3،در هر بخش). 2010
کامالًدرخت 3و ) داراي آثار زخم تنه(توسط اسکیدر 

دست شیب عرضی مسیر جهت نییپاسالم در سمت 
علت انتخاب درختان در سمت . برداري انتخاب شدنمونه

دست مسیر، اغلب ین شیب، این بوده که درختان باالپای
معموالًهاینهبو استپارگی ریشه يهازخمدچار 

کنند یمدست را دچار زخم درختان پایین
)Kartoolinejad et al., درخت 3عالوه بر این ).2012

حد براي هر مسیر در محدوده خارج از راش، سالم کامالً
متر از هر مسیر 100ز با فاصله بیش ا(تأثیر چوبکشی 

در (عنوان شاهد نمونه مغز رویشی تهیه شد به) چوبکشی
نیهمچن). درخت شاهد براي چهار مسیر12مجموع 

در حاشیه مسیرها راش درختاناز هاي مغز رویش نمونه
مغزهاي . شدآوري جمع1389پایان فصل رویش سال 

تا 30با قطر برابر سینه راشرویشی از درختان سرپاي
بدون وجود انحراف تنه قامت و متر، راست سانتی45

برداري از درختان با چوب دلیل اجتناب از نمونهبه(
با توجه به هدف مطالعه، از هر . شدندتهیه) واکنشی

متري و در جهت 3/1درخت یک مغز رویشی در ارتفاع 
Grundmann(شدعمود بر مسیر چوبکشی استخراج  et

al., 2008; Yilmaz et al., 2010; Grissino-
Mayer, برداري از موقعیت نمونه)1(شکل ). 2003

درختان واقع در حاشیه مسیرها را با استفاده از مته سال 
.دهدیمسنج نشان 
درخت 36(درخت در حاشیه چهار مسیر 72در مجموع 

. برداري واقع شدندمورد نمونه) درخت زخمی36سالم و 
برداري از درختان واقع در هر مسیر طرح نمونه)2(شکل 

.دهدیمرا نشان 

حاشیه مسیرهانییپابرداري از درختان موقعیت نمونه- 1شکل 

1.3 m
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برداري از درختان واقع در هر مسیرطرح نمونه- 2شکل 

قرار 1در داخل محفظه نگهداري پالستیکیهانمونه
س هر سپ. و از عرصه به آزمایشگاه منتقل شدندگرفتند

و در دماي شدهثابت 2شیداريهاچوبنمونه بر روي 
نددآرامی خشک شمدت یک هفته بهاق بهات
)Grissino-Mayer, 2003; Grundmann et al.,

با دقت هانمونهپهناي دوایر سالیانه هر یک از ). 2008
6از میز اندازه گیري و با استفاده متریلیم01/0

LINTABTM که به رایانه داراي نرم افزارTSAP
Grundmann(د شگیريبود اندازهمتصل  et al.,

2008; Elferts, 2007 .(
TSAP، در محیط نرم افزار هايریگپس از اتمام اندازه

. آمدبدستمنحنی میانگین رویش هر نمونه و هر تیمار
دوایر سالیانه هر با استفاده از مقادیر میانگین پهناي

SPSSهاي آماري در محیط نرم افزار نمونه، مقایسه
-ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف. انجام شد

ها و با استفاده از آزمون اسمیرنوف از نرمال بودن داده
Leveneدر . ها اطمینان حاصل شداز همگنی واریانس

صورت عدم وجود توزیع نرمال با استفاده از مبدل ریشه 

1 - Holder

2 - Wooden core mounts

. به توزیع نرمال تبدیل شدهادادهدوم یا جذر، توزیع 
و جفتیجفتی، به کمک آزمون تی غیرمقایسه دو به دو

هاي بیش از دو گروه، با استفاده از پارامتریک و مقایسه
جهت انجام مقایسه .انجام شدطرفهکیتجزیه واریانس

از هاانسیوارو در صورت وجود همگنی هاگروهبین 
اي دانکن و در صورت عدم وجود آزمون چند دامنه

. شداستفاده 3تی از آزمون دانتهاانسیوارهمگنی 

نتایج
پهناي دوایر میانگین نتایج مقایسه آماري )2(جدول 

مسیرها را کلیه سالیانه درختان سالم و زخمی حاشیه 
.  دهدیمنشان 

72) تعداد کل نمونه هاي مغز رویشی= (4) تعداد مسیر چوبکشی* (18) مسیرتعداد نمونه هاي هر (
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مسیرهاي چوبکشیکلیه میان درختان زخمی و سالم حاشیه پهناي دوایر سالیانهمقایسه آماري - 2جدول 
tPمقایسه رویش درختان زخمی و سالم

253/4000/0**ساله5مسیر 
685/4000/0**ساله10مسیر 
643/4000/0**ساله15مسیر 
970/1049/0*ساله20مسیر 
247/7000/0**رهایمسکل 

.درصد95وجود اختالف معنی دار آماري در سطح احتمال *و درصد99وجود اختالف معنی دار آماري در سطح احتمال **

دار آماري اختالف معنیشودیمکه مشاهده طورهمان
. وجود داردمیان درختان سالم و زخمی در کلیه مسیرها 

مشخص است در کلیه مسیرها )3(جدول چنانکه در 
ختان درختان زخمی نسبت به درپهناي دوایر سالیانه

.بدون زخم تنه کاهش یافت

پهناي دوایر سالیانه درختان واقع در ترددهاي کم، 
ایسه آماري متوسط و شدید مسیرهاي چوبکشی مورد مق

دار در نتایج حاکی از وجود اختالف معنی.قرار گرفت
)4(جدول . در کلیه مسیرها بوددرصد99سطح احتمال 

هاي این متغیر را در تیمارهاي مورد یانسوارتجزیه 
.دهدیمآزمون نشان 

)متریلیمبر حسب صدم (و سالمدرختان زخمی پهناي دوایر سالیانهمقایسه - 3جدول 
درختان زخمی*درختان سالمنام مسیرها

a5/7±2/225b5/6±0/180ساله5مسیر 
a6/6±4/240b5/6±4/198ساله10مسیر 
a5/7±8/236b8/5±9/188ساله15مسیر 
a0/13±4/282b8/8±5/238ساله20مسیر 

a6/4±2/246b6/3±5/201کل مسیرها
.استدار آماري در مقایسه دو میانگین مزبور در هر ردیف، بیانگر اختالف معنیحروف انگلیسی مختلف* 

درختان واقع در ترددهاي مختلف مسیرهاي چوبکشیمقایسه پهناي دوایر سالیانه-4جدول 
Pمیانگین مربعاتFدرجه آزاديمقایسه رویش درختان در ترددهاي مختلف

95/206/353000/0**2ساله5مسیر 
585/71/106001/0**2ساله10مسیر 
55/429/557000/0**2ساله15مسیر 
05/729/1746000/0**2ساله20مسیر 
23/871/1604000/0**2رهایمسکل 

.درصد99وجود اختالف معنی دار آماري در سطح احتمال **
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سالم نتایج مقایسه میانگین پهناي دوایر سالیانه درختان 
واقع بر ترددهاي مختلف در کلیه مسیرها، بیانگر کاهش 

درختان واقع در . شدید رویش در ترددهاي زیاد است
تردد کم در کلیه مسیرها رویش بیشتري در مقایسه با 
تردد زیاد داشته اما تردد متوسط با نوساناتی همراه بوده 

میانگین پهناي دوایر سالیانه مقایسه )3(در شکل . است
20تا 5هايدر ترددهاي مختلف مسیرسالم درختان 

.استنشان داده شدهساله 
نیز نتایج مقایسه کلی پهناي دوایر سالیانه )4(کل ش

.دهدیمدرختان سالم در ترددهاي همه مسیرها را نشان 

واقع بر ترددهاي مختلف در مسیرهاي مورد مطالعهسالم مقایسه میانگین پهناي دوایر سالیانه میان درختان - 3شکل 

مقایسه میانگین پهناي دوایر سالیانه میان درختان واقع بر ترددهاي مختلف در کل مسیرها-4شکل 

185 دراز مدت چوبکشی با اسکیدر چرخ الستیکی بر رویش درختان سرپاي راش حاشیه مسیرهاي چوبکشیاثر 

سالم نتایج مقایسه میانگین پهناي دوایر سالیانه درختان 
واقع بر ترددهاي مختلف در کلیه مسیرها، بیانگر کاهش 

درختان واقع در . شدید رویش در ترددهاي زیاد است
تردد کم در کلیه مسیرها رویش بیشتري در مقایسه با 
تردد زیاد داشته اما تردد متوسط با نوساناتی همراه بوده 

میانگین پهناي دوایر سالیانه مقایسه )3(در شکل . است
20تا 5هايدر ترددهاي مختلف مسیرسالم درختان 

.استنشان داده شدهساله 
نیز نتایج مقایسه کلی پهناي دوایر سالیانه )4(کل ش

.دهدیمدرختان سالم در ترددهاي همه مسیرها را نشان 

واقع بر ترددهاي مختلف در مسیرهاي مورد مطالعهسالم مقایسه میانگین پهناي دوایر سالیانه میان درختان - 3شکل 

مقایسه میانگین پهناي دوایر سالیانه میان درختان واقع بر ترددهاي مختلف در کل مسیرها-4شکل 

185 دراز مدت چوبکشی با اسکیدر چرخ الستیکی بر رویش درختان سرپاي راش حاشیه مسیرهاي چوبکشیاثر 

سالم نتایج مقایسه میانگین پهناي دوایر سالیانه درختان 
واقع بر ترددهاي مختلف در کلیه مسیرها، بیانگر کاهش 

درختان واقع در . شدید رویش در ترددهاي زیاد است
تردد کم در کلیه مسیرها رویش بیشتري در مقایسه با 
تردد زیاد داشته اما تردد متوسط با نوساناتی همراه بوده 

میانگین پهناي دوایر سالیانه مقایسه )3(در شکل . است
20تا 5هايدر ترددهاي مختلف مسیرسالم درختان 

.استنشان داده شدهساله 
نیز نتایج مقایسه کلی پهناي دوایر سالیانه )4(کل ش

.دهدیمدرختان سالم در ترددهاي همه مسیرها را نشان 

واقع بر ترددهاي مختلف در مسیرهاي مورد مطالعهسالم مقایسه میانگین پهناي دوایر سالیانه میان درختان - 3شکل 

مقایسه میانگین پهناي دوایر سالیانه میان درختان واقع بر ترددهاي مختلف در کل مسیرها-4شکل 
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درختان حاشیه مسیرهاي چوبکشی قبل و پس از چوبکشیپهناي دوایر سالیانهجدول مقایسه آماري -5جدول 
tPنام مسیرها

ns95/0341/0ساله5مسیر 
005/0- 84/2**ساله10مسیر 
000/0-04/6**ساله15مسیر 
000/0-16/4**ساله20مسیر 
031/0- 163/2*رهایمسکل 

nsو درصد95دار آماري در سطح احتمال وجود اختالف معنی*درصد،99دار آماري در سطح احتمال وجود اختالف معنی**
.دار آماري استمعنی نبود اختالف معنیبه 

جهت اطالع از اینکه آیا رویش درختان پس از چوبکشی 
در مقایسه با قبل از آن تغییري کرده یا خیر، رویش 

سال 30درختان حاشیه مسیرها با رویش خود آنان تا 
)5(جدول . مورد مقایسه قرار گرفتTقبل توسط آزمون 

چنانچه مالحظه . دهدیمنتایج مقایسه مزبور را نشان 
داري ساله که اختالف معنی5بجز مسیرشودیم

قبل و بعد از چوبکشی نداشت، در سایر مسیرها رویش 
.نشان داددرصد99داري در سطح اختالف معنی

نتایج مقایسه میانگین پهناي دوایر سالیانه قبل و پس از 
.آورده شده است)6(جدولدر ها چوبکشی در مسیر

تغییراتی که در رویش درختان حاشیه مسیر در اثر 
طور به)7(تیمارهاي مورد آزمون ایجاد شده در جدول 

قابل ذکر است که این تیمارها اثر . کلی ارائه شده است
کاهشی بر رویش درختان ایجاد نموده که بیانگر اثرات 

.منفی چوبکشی زمینی بر درختان مجاور است

متریلیمبر حسب صدم مقایسه پهناي دوایر سالیانه درختان قبل و پس از چوبکشی-6جدول 
پس از چوبکشی*یقبل از چوبکشنام مسیرها

a6/5±7/200a1/12±0/212ساله5مسیر 
a7/5±9/227b3/8±4/202ساله10مسیر 
a9/6±4/220b9/6±3/205ساله15مسیر 
a7/15±0/310b6/8±7/235ساله20مسیر 

a8/3±3/228b5/4±6/217کل مسیرها
.استدار آماري در مقایسه دو میانگین مزبور در هر ردیف، بیانگر اختالف معنیحروف انگلیسی مختلف*

در تیمارهاي مختلفمورد بررسی برآیند کلی تغییرات درصد رویش درختان - 7جدول 
درصد رویشمقایسه درصد رویش درختان تیمار

اختالف رویش (درصد کاهش رویش درختان پس از چوبکشی نسبت به قبل از آن
)سبت به قبل از چوبکشی با سنوات مساويقبل و پس از چوبکشی ن

8/10-

اختالف رویش درختان (درختان زخمی نسبت به درختان سالمدرصد کاهش رویش 
)زخمی و سالم نسبت به درختان سالم

2/18-

اختالف رویش (درصد کاهش رویش درختان واقع بر تردد زیاد نسبت به تردد کم
)درختان تردد زیاد و کم نسبت به رویش درختان تردد کم

3/33-
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گیرينتیجهبحث و 
میانگین رویش کهدهدیمنتایج این تحقیق نشان 

درختان زخمی در تمامی مسیرها کمتر از درختان سالم 
درختانی که مورد تنش ). 3و 2هايجدول(بوده است 

عبارتی یا بهشوندیمناشی از چوبکشی با اسکیدر واقع 
به مرور بر رویش شوندیمدر انتهاي تنه ییهازخمدچار 

و باعث کندي و اُفت رویش گذارندیماثر هاآنقطري 
20است که حتی تا اياندازهکاهش رویش به . شوندیم

. به خوبی مشهود و پایدار استیدگیدبیآسسال پس از 
بر اساس تحقیقات انجام شده اثر منفی بهمن در برخی 

شودیمسال موجب کاهش رویش 2از درختان تنها تا 
)Köse et al., پس هاالعهمطدر برخی دیگر از ). 2010

) عنوان مثال حمله آفات و حشراتبه(از اعمال تنش 
کاهش رویش بالفاصله در نتیجه دو یا چند سال رویش 

Eckstein(شودیمجبران  et al., 1991; Morin,
1994; Kia Daliri et al., اما در این تحقیق ). 2007

با سال رویش درختان زخمی حاشیه مسیر20تا 
دار داشته وضعیت مشابه اختالف معنیدرختان سالم در

.)3جدول (است
مقایسه رویش درختان در ترددهاي مختلف مسیرها 

مسیر بخش انتهایی که تحت 4نشان داد که در تمامی 
، همواره میانگین رویش شودیمعنوان تردد کم شناخته 

داري بیشتر از بخش پر تردد یا بخش طور معنیآن به
به این ). 4و 3يهاشکل(آغازین مسیرها بوده است 

شد بر نقش افزایشی اثرات منفی آمد و دیباترتیب 
. اسکیدر بر رویش درختان حاشیه مسیر تأکید داشت

افزایش تردد اسکیدر باعث فشردگی بیشتر خاك شده و 
درختان در معرض یدگیدبیآسدفعات ي دیگراز سو

که این خود کاهش رویش را دهدیمضربه را افزایش 
يهابیآسو هاشهیرنقش فشردگی . کندیممضاعف 

در زمان چوبکشی را نباید در این هاآنوارد شده به 
در تحقیقات زیادي به این . زمینه کم اهمیت دانست

Froehlich(استشدهموضوع اشاره  et al., 1981;
Pinard et al., 2000; Murphy et al., در اما ). 2009

شدت ،عبارتی بخش انتهایی مسیرهابخش کم تردد یا به
دلیل عبور دگی و یا وزن مخصوص ظاهري خاك بهکوبی

Ezzati(و مرور کمتر اسکیدر تغییر کمتري دارد &
Najafi, اي درختان تغییر فضاي ریشهو بنابراین ) 2012

هنگام و از طرف دیگر باز شدن مسیر بهنداردچندانی 
و آوردیمدرختان را فراهم بهتر رویش شرایطافتتاح آن 

شدهدر نتیجه افزایش رویش در این بخش مشاهده 
.است

رویش درختان واقع در تردد متوسط، نظم مشخصی را 
گاه مقدار آن در . نسبت به تردد کم و زیاد نشان نداد

شکل (برخی مسیرها کمتر از تردد زیاد بود و گاه بیشتر 
عدم آگاهی از تعداد دقیق آمد و شد اسکیدر دلیل به). 3

ردد در هر یک از این سه بخش و تعیین مرزهاي ت
عینی، طور ذهنی و غیرمتوسط با تردد کم یا زیاد به

به هر . مقدار رویش ثبت شده نیز نظم مشخصی ندارد
در یدرهااسکجهت امکان تعیین تعداد دقیق آمد و شد 

، 5آن هم هنگامی که ،هر بخش از مسیرهاي چوبکشی
گذشته است هاآنسال از آخرین تردد 20و یا 15، 10

براي تعین سه بخش معموالًهمین جهت به. وجود ندارد
طول مسیر را به سه بخش ) کم، متوسط و زیاد(تردد 

یر کوبیدگی بر رویش همین دلیل تأثبه. کنندیمتقسیم 
گاه کمتر واي، در تردد میانی، گاه بیشتر درختان حاشیه

صورت نتایج در هر . دست خواهد آمداز تردد کم یا زیاد ب
کوبیدگی خاك، ناشی از تردد بر تحقیقات نشان داده که

خاك را افزایش داده و خاك را یچگالسطح مسیرها، 
Williamson(کندیمسخت و محکم  & Neilsen,

2003, Froehlich et al., 1981 .(
طور کلی از یک طرف باز شدن توده در هنگام احداث به

و افتتاح مسیر چوبکشی باعث افزایش رویش درختان 
افزایش دفعات آمد و شد ؛ از طرف دیگر شودیممجاور 

وارد شده به تنه موجب يهابیآسهمراه اسکیدر به
برآیند این موضوعات . شودیمکاهش رویش درختان 

کاهش رویش کل درختان مسیر را در پی داشته است اما 
و ) بخش کم تردد(بیشترین وزن رویش در انتهاي مسیر 
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بخش (کمترین مقدار آن مربوط به ابتداي مسیرها 
). 3شکل (بوده است ) پرتردد و نزدیک به دپو

در شی کدرختان قبل و پس از چوبپهناي دوایر سالیانه 
مسیرهاي مختلف مورد مقایسه آماري قرار گرفت 

ساله میانگین رویش، 5در مسیر ). 6و 5هايجدول(
نشان داد؛ اگرچه نسبت به قبل از چوبکشی کمی افزایش 

دلیل این امر باز شدن . دار نبوده استاین اختالف معنی
شی و افزایش رویش در درختان مسیرهاي چوبک

ویژه در برخی درختان بهویش ر. مانده در مسیر استباقی
بخش کم تردد که خاك نیز برهم خوردگی ناچیزي دارد

درختان در ابتداي مرحله تنش . حتی بهتر نیز شده است
آسیب به تنه درختان سرپا هنوز پوسیدگی را . قرار دارند

القا نکرده است و درختان زخمی شادابی خود را از دست 
ف رویش قبل و اختال،راما با افزایش سن مسی. اندنداده

اي که گونهبه. شده استدارپس از چوبکشی معنی
ساله است 20حداکثر اختالف میانگین، متعلق به مسیر 

پهناي هر در میانگین متریلیم75/0با کاهش حدود (
نتیجه گرفت توانیم). 5شکل ) (ساالنهیک از دوایر

اندشدهدرختانی که در اثر چوبکشی دچار زخم تنه 
با گذشت زمان ) زخم ریشه در نظر گرفته نشده است(

و باعث کاهش گذاردیماثر هاآنگسترش پوسیدگی در 
یجه مزبور قابل ذکر است که نت. شودیمرویش شدید 

. استهاي درختان حاشیه مسیر حاصل آنالیز کلیه داده
عبارتی درختان زخمی و سالم، درختان واقع در تردد به

از آنجایی . در این مقایسه قرار گرفتندکم، متوسط و زیاد
که عبور و مرور اسکیدر، خاك مسیرها را تغییر داده و 

نیتروژن و عناصر معدنی قابل جذب براي /کربننسبت
افت زیاد . دهدیمدرختان را پس از چوبکشی تغییر 

نیتروژن نیز کیفیت و مقدار چوب تولید شده را تغییر 
Murphy(دهدیم et al., 2009; Hazletta et al.,

ساله 16در یک مطالعه بر روي کاج پاندروزا ). 2007
درصد و رویش 29کوبیدگی خاك رویش ارتفاعی را تا 

,Froehlich(درصد کاهش داده بود 68قطري را تا 
طور مشابه کوبیدگی خاك رویش ارتفاعی یک به). 1979

رویش درصد و 13را تا Loblolly pineساله 26توده 
Froehlich(درصد کاهش داد 53حجمی را تا  et al.,

1981.(
دالیل توانیمبنابراین با توجه به نتایج تحقیقات مشابه 

زیر را براي کاهش رویش درختان واقع بر حاشیه 
افزایش وزن مخصوص : مسیرهاي چوبکشی موثر دانست

و در نتیجههادانهخاكبزرگخلل و فرجکاهش وخاك 
Pinard(خاكشدنسخت و محکم  et al., 2000;

Williamson & Neilsen, رشد ریشه توقف ،)2003
,Heilman(هاي موئینویژه ریشهبه آمیختگی ،)1981

در و Aو Oحاصلخیز يهاافقخاك و حذف يهاافق
مجاورکاهش عناصر قابل دسترس درختان جهینت
)Murphy et al., 2009; Pinard et al., 2000;

Williamson & Neilsen, 2003.(
طرف افزایش دفعات تردد از یک ،نتایج این تحقیقبنا بر

وارد شده به تنه درختان يهابیآسهمراه اسکیدر به
بخش پر ویژه در درختان به(مجاور موجب کاهش رویش 

و از طرف دیگر باز شدن شودیم) ابتداي مسیرتردد یا 
عث توده در هنگام احداث و افتتاح مسیرهاي چوبکشی با

ویژه در درختان انتهاي به(افزایش رویش درختان مجاور 
تردد اسکیدر بر سطح مسیرهاي . شودیم) مسیر

چوبکشی باعث افزایش شدید کوبیدگی خاك و در نتیجه 
سیر ویژه در ابتداي هر مبهافزایش وزن مخصوص ظاهري 

این کوبیدگی رویش و توسعه ریشه درختان . شودیم
و هاسمیارگانکرویممجاور مسیر را کاهش داده و فعالیت 

و مواد غذایی قابل دهدیمرا کاهش يزخاكجانوران 
تحت تأثیر قرار داًیشددسترس ریشه گیاهان نیز 

در رویش کاهش شدیدتمامی این عوامل باعث . دهدیم
درختان زخمی بیش از . گرددیمتردد مسیرها بخش پر

يهازخم. گردندیمدچار کاهش رویش سایر درختان
دهدیمتنها رویش درختان را کاهش ناشی از اسکیدر نه

خطر انداخته و منجر به بلکه سالمت درخت را به
که در نهایت مرگ درختان گرددیمهاآنپوسیدگی در 

.را به همراه خواهد داشت
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پایان باید اشاره داشت که با اقدامات ساده و در 
،هاي اندكگیرانه و در نهایت با صرف هزینهپیش
شده به خاك و درختان توده را تا حد وارديهابیآس

،آموزش رانندگان اسکیدرها. کاهش دادتوانیمزیادي 
و ه زادآوريعامل کاهش صدمات بنیمؤثرتراولین و 

پذیر قبل از شروع یبدرختان آس. درختان سرپا است
توانیماقداماتی که . عملیات چوبکشی شناسایی شوند

انجام داد در بسیاري از منابع ذکر شده هاهیپابراي این 
تایربه کمک هاآنبه پوشاندن توانیمکه از آن جمله 

شناسایی چنین درختانی که پتانسیل . ماشین اشاره نمود
راحتی امکان دارند بهرا باالي برخورد اسکیدر یا گرده 

حاشیه مسیر يهابیشنییپادرختانی که در . پذیر است
يهاچیپدرختانی که در طرفین قوس و و نیزقرار دارند

ترین پتانسیل برخورد مسیرهاي چوبکشی قرار دارند بیش
بخش با پوشاندنتوانیمبنابراین . باشندیمرا دارا 

ترقیدقالستیک، طراحی این درختان به کمکپایینی
صدمات از این ،هانهیبرعایت دقت در حمل مسیرها،

نتایج در حال انتشار نگارندگان نشان داده . دنمواجتناب 
) تعداد دفعات حتی اندك(که برخورد اسکیدر با بار 

از درختان درصد25منجر به پوسیدگی حدود تواندیم
بنابراین براي هدر رفت چوب چنین . آسیب دیده شود

يهاطرحاي در ویژهریزي برنامهستیبایمدرختانی 
بهتر است در صورت مثالً. جنگلداري صورت گیرد
برخی از این درختان ،برخوردغیرقابل اجتناب بودن 

در نهایت باید اظهار داشت . گذاري قرار گیرندمورد نشانه
.قابل پیشگیري هستندهابیآسري از این که بسیا

يهاروشیريکارگببا توانیمکوبیدگی خاك را نیز 
خصوص در بخش پرتردد ساده اصالحی خاك، به

از طرفی . کاهش دادهاآنمسیرها، پس از استفاده از 
دیگر با استفاده اصولی از مسیرهاي چوبکشی یعنی 

که خاك ییهازمانمحدود کردن تردد اسکیدر تنها به 
کوبیدگی و به هم خوردگی خاك از توانیمخشک است 

.در فرآیند چوبکشی تا حد زیادي جلوگیري نمود
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Abstract

In this study, the impact of ground based skidding operation on increment growths of

standing beech trees placing at alongside of skid trails investigated in Hyrcanian forests.

For this purpose, four abandoned skid trails were selected which 5, 10, 15 and 20 years

passed from their last skidding. Each trail divided to three segments of low, medium and

high traffic with regard to distance from landing and skidder traffic intensity. The number

of 72 standing beech trees were sampled alongside of trails using increment borer, and

annual ring width were calculated using measuring table of LINTAB 6 with 0.01 mm

accuracy. The results of ring width mean comparison between years after and before

skidding operation showed about 11% decreasing in trees growth of all skid trails. Ring

width in all skid trails showed significant decreasing (about 18%) in mean value of

wounded trees compared with sound ones. Furthermore, trees located in high traffic

segments revealed lowest mean value of increment than other segments and 33%

decreasing in mean annual ring width were recorded in comparison with trees placed on

low traffic segments.

Keywords: utilization damages, Annual tree ring, Hyrcanian forests, Skidder traffic,

LINTAB measuring table.
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