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کاهش حجم چوب گردهبینههای صنعتی در عملیات قطع درخت و بینهبری با ارهموتوری
(مطالعه موردی :جنگل خیرود)

چکیده
صدمه به گردهبینههای حاصل از بهرهبرداری جنگل میتواند در مراحل مختلف
برداش ف چففوب شففامل قطففع درخ ف  ،سرشففاخهزنففی ،بینففهبففری ،چوبکشففی،
دستهبندی و حمل رخ دهد .مطالعهای به منظور تعیفی مقفدار كفاه حجفم
كمی و ارزش ازدس رفته گردهبینههای صنعتی در اثر عملیات قطع و بینهبفری
به شیوه موتوری-دستی با اسفتااده از ارهموتفوری در پارسفلهفای  317و 320
بخ گرازب جنگل خیرود انجفا شفد .كفاه حجفم چفوب در هفر درخف
صدمهديده با اندازهگیری طول و قطر میانی قسم صدمهديده و بفا اسفتااده از
فرمول هوبر محاسبه شد .چهار نوع صفدمه بفه چفوب در طفول عملیفات قطفع
درخ عبارتاند از :ارتااع بی ازحد كنفده ،شکسفتگی و خردشفدگی ،صفدمه
بهصورت شکاف يا پارگی طولی و صدمه بهصورت جداشدگی ورقهایشکل .سفه
نوع صدمه به چوب در طفول عملیفات بینفه بفری عبارتانفد از :شفکاف طفولی
گردهبینه ،جداشدگی ورقفهای و خطفای انفدازهگیفری .مهمتفري انفواع صفدمه
مشاهدهشده در طول عملیات قطع درخ عبارتاند از :شکستگی و خردشدگی
و صدمه بهصورت جداشدگی ورقهایشکل .مهمتري انواع صفدمه مشاهدهشفده
در طول بینهبری عبارتاند از :انحراف از اندازه استاندارد گردهبینفههفا و شفکاف
طولی گردهبینه .در مجموع در قطع و بینه بری 32/57 ،مترمکعب چوب دچفار
كاه حجم شدند (در دو مرحله قطع و بینهبری به ترتیفب  86و  14درصفد).
مجموع كاه حجم ارزش چوب در عملیات بهرهبرداری  196/6میلیفون ريفال
اس (به ترتیب در مرحله قطع و بینهبری  85و  15درصد).
واژگان کلیدی :قطع درخ  ،بینهبری ،كاه

حجفم كمفی ،كفاه

آزاده خرمی زاده

1
*2

مقداد جورغالمی

 1دانشفففجوی كارشناسفففی ارشفففد 2 ،دانشفففیار گفففروه
جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشفکده منفابع طبیعفی،
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حجفم

ارزش ،گردهبینه.

مقدمه
بهرهبرداری يك فعالیف ضفروری در مفديري جنگفل
اس و شامل تمفا فعالی هفا از قطفع درخف تفا تحويفل

چوب به كارخانه اس كه اگر بهدرستی برنامهريزی و اجفرا
شففود سففود پی بینیشففده را محقف خواهففد سففاخ  .در
مقابل ،اجفرای نامناسفب و ضفعی عملیفات بهفرهبفرداری
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جنگففل ،پرهزينففه خواهففد بففود و منجففر بففه صففدمات
زيس محیطی ،همچنی كاه حجم زياد چوب ،اسفتااده
محدود از منابع موجود و صدمه به نیروی كار میشود [.]1
بازيابی ارزش در عملیات جنگلفداری بفر حفداكرر نمفودن
ارزش مواد خا در طول زنجیره تولید دالل دارد .بخشفی
كه دارای پتانسیل برای كاه ارزش حجمفی در محفدود
زنجیره تولید از محل گردهبینه تفا كارخانفه اسف  ،همفان
مرحله تهیه نمودن گردهبینفه اسف [ .]2تنفه درخف بفه
گردهبینههايی تبفديل میشفود كفه ارزش كلفی درخف را
منطبفف بففا اهففداف تصففمیمگیرنده حففداكرر مینمايففد.
بهینهسازی ارزش گردهبینه بسفتگی بفه عوامفل متعفددی
دارد؛ اگرچه توانايی ارهموتورچی در تعیفی بفرش بهینفه و
دق وی در انجا بفرش بفر روی كفاه حجفم ارزش در
طول زنجیره تولید جنگل صنعتی تأثیرگذار اس  .مطالعات
در مففورد عملیففات بینففهبری چوبهففای سففوزنیبرگان در
اياالتمتحده و نیوزيلند ،كاه حجم ارزش چوب را بفی
 5تا  26درصد نشفان میدهفد [ .]5-3مطالعفات در مفورد
بینهبری په برگان در ايال میشیگان نشان داد كه كاه
حجم ارزش در محدوده  39تا  55درصد اس [.]6
 17درصد كندههای درختان قطعشفده بفا ارهموتفوری
دارای عیففوب قطففع و بففاقی مانففدن الیففاف بففر روی كنففده
میباشند و روشهای قطع مکانیزه در مقايسفه بفا قطفع بفا
ارهموتوری بهطور معنیداری دارای میانگی ارتافاع كنفده
پايی تری هسفتند [ .]7قطفع بفا ارهموتفوری دارای ارتافاع
كنده بلندتری (میانگی  21/1سانتیمتر) در مقايسه بفا 5
روش مکانیزه ديگر قطع (میانگی  4/6تفا  14سفانتیمتر)
بهجا میگذارد .كاه حجم ارزش و اسفتااده نامناسفب از
منابع موجود چوب به خاطر ارتااع بلنفد كنفده اسف  ،بفه
همی دلیل تأكید زيادی بر اهمی بجا گذاشت كندههای
كوچك بهمنظور استااده مناسبتر از چفوب میشفود [.]8
تقريباً  30درصد ارزش ازدس رفته در طول مراحفل قطفع
به خاطر ارزش ازدس رفته ناشی از كنفدههای بلنفد اسف
[.]9
با استااده از سیستم كنترل كیای گردهبینه شامل كنترل
اندازه و ابعاد ،مقدار ارزش ازدس رفته چوب كفاه میيابفد.
اجرای يك برنامه كنترلی میتواند تا حفدود  50درصفد ارزش
چوب برداش شده را افزاي دهد [ .]10حفدود  40درصفد از
حجم سرپای درخ میتواند در طول مراحفل بهرهبفرداری از
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دسفف بففرود [ .]11شکسففت و صففدمه چوبکشففی و انتقففال
فرآوردهها در ارتباط با عملیات برداش حدود  6درصد از كفل
حجم توده برداش شده را از بی میبرد [ .]12نوع گونفه يفك
عامل مهم برای تعیی اندازه صدمه مورد انتظار به گردهبینهها
در طول برداش اس  .بیشتر گونههای ترد و شفکننده ،مرفل
گونففه سففرو قرمففز (،)plicata( western red cedar (Thuja
بهطور معنیداری صدمات بیشفتری نسفب بفه گونفههای بفا
شکنندگی كمتفر در طفول همفان برداشف نشفان میدهنفد
[.]13
هد يا سر قطع كننده ( )Harvester headقیچی شکل،
ارتااع كنده بسیار كمی را باقی میگذارد ولفی ايف مقفدار
اندكی كمتر از ارتااع كنده باقیمانده در ماشی های قطع و
دستهبندی مجهز به هد قطع كننده بفا اره موتفوری اسف
[ .]14صدمه به چوب در قطفع درخف بفا اره موتفوری در
مقايسه با صدمه ايجادشده با قطع بهوسیله ماشی قطفع و
دستهبندی كننده مجهز به تیغه برنده ناچیز اسف  .صفدمه
به ابتدای تنه در قطع با اره موتوری در حدود  0/64درصد
حجم درخ اس [.]15
بینهبری عملیاتی اس كه در آن درخ قطعشفده بفه
قطعات كوچكتر بريفده میشفود ،بفهعبارتديگر بینفهبری
شامل تبديل درختان به گردهبینههای بفا ابعفاد موردقبفول
برای مصرف نهايی اس [ ]17 ،16 ،2 ،1كه بفرای مرحلفه
بعدی يعنی چوبکشی يا انتقال آماده میشفود [ .]18طفول
گردهبینه بستگی به ابعاد درخ و سیستم چوبکشفی دارد
[ ،]1هرچند بهرهبرداری به روش گردهبینه بلنفد گسفترش
بیشففتری داشففته و در اي ف حال ف چففوب در دپففو تبففديل
میشود [ .]18البته اي حال يفك روش جفايگزي مهفم
اس  ،چون تنه درخ بدون هیچ تنشی در دپو قرارگرفتفه
و اندازهگیری با دق و بفر اسفا انفدازه مفوردنظر انجفا
میشود [ .]1اگرچه ماشی چوبکشی بايفد بهانفدازه كفافی
ظرفی داشته باشد تا گردهبینههای تمفا تنفه را بفه دپفو
بکشد .فاكتورهای مؤثر در عملیات بینفهبری عبارتانفد از:
اندازه چوب ،تقاضای بازار ،محدودي های مربوط به وسايل
و ماشی آالت ،حملونقل ثانويه و درجهبندی چفوب [.]18
اندازهگیری يکی از اجزای مهم و اساسی عملیات بینفهبری
اس كه در اندازهگیری بايفد خصوصفیات ظفاهری ،انفدازه
گرهها ،درجه و نوع گردهبینه در نظر گرفته شود [.]4
در هر دو روش قطع با فلربانچر و ارهموتوری با افزاي
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قطر كنده ،ارتااع كنده افزاي میيابفد .در عرصفههايی بفا
شففیب كمتففر از  30درصففد و قطففر كنففده بففی  30تففا 70
سانتیمتر ،تجزيفهوتحلیل نشفان میدهفد كفه در قطفع بفا
فلربانچر ،ارتااع كنده كمتفر از قطفع بفا ارهموتفوری اسف
[ .]19قطع با ارهموتوری میتواند باعث كنده شفدن الیفاف
از تنه ،باقی ماندن الیاف بر روی كنده و عد يکنواختی در
پايی تنه درخ شود كه باعث اف چوب میشود .قطع با
فلربانچر باعث اف بیشتر چوب در مقايسه با قطع بهوسیله
ارهموتوری میشود زيرا شکاف برش به عل تیغه ضخیمتر
آن بیشتر اس [.]19
همچنی مطالعات كمی در مورد كاه حجفم چفوب
در مراحففل مختل ف بهرهبففرداری و همچنففی سففامانههای
بهرهبرداری گونفاگون در جنگلهفای شفمال ايفران انجفا
گرفته اس  .مقدار درصفد كفاه حجفم در امفور قطفع و
استحصففال چففوب در جنگلهففای لففوه گرگففان  53درصففد
بففرآورد شففد [ .]20اهففداف ايفف تحقیفف عبارتانففد از:
اندازهگیری مقفدار كفاه حجفم چفوب در مراحفل قطفع
درخ  ،بینه بری و عملیات چوبکشی ،تعیی انواع كفاه
حجم چوب از دو منظر كمی و ريالی و تعیی عوامل مفؤثر
بر كاه حجم چوب.

مواد و روشها
منطقه مورد تحقیق
اي تحقی در پارسلهای  317و  320بخف گفرازب
جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود دانشکده منفابع طبیعفی
دانشگاه تهران انجا گرف كه در  18كیلومتری نوشفهر و
در  51درجه و  32دقیقفه و  30ثانیفه تفا  51درجفه و 35
دقیقه طفول جغرافیفايی و  36درجفه و  37دقیقفه تفا 36
درجه و  34دقیقه و  30ثانیه عرض جغرافیايی واقفع شفده
اس  .مساح پارسلهای يادشده بفهترتیب  35/3و 42/2
هکتار و موجفودی حجمفی و تعفداد در هکتفار در پارسفل
 317بهترتیب  518سفیلو و  273اصفله و در پارسفل 320
بهترتیب  450سیلو و  266اصله اس  .تیپ فعلفی جنگفل
نیز ،راش بههمراه ممرز و توسفکا اسف  .ارتافاع منطقفه از
سطح دريا  1160تفا  1380متفر ،بارنفدگی منطقفه 1532
میلیمتر و میانگی بارندگی در تیر و مرداد بهترتیب 65/6
و  64/3میلیمتر اس  .شیوۀ بهرهبرداری و جنگفلشناسفی
در اي پارسلها ،تكگزينی اس  .عملیات آماربرداری پس

67

از قطع درختان ،در اساند  1392انجا گرف [.]21
روش بررسی
تعیین کاهش حجم کمی چوب در اثرر عملیرات
قطع درخت
بهمنظور محاسبه كاه حجفم چفوب در اثفر قطفع و
انداخت درخ با استااده از اره موتوری و محاسبه كاه
حجم ارزش آن ،بهصورت تصادفی  300گردهبینه صفنعتی
از دو گونه راش و ممرز بررسی و اندازهگیری شفد .صفدمه
به چوب در اثر قطع و انداخت پس از عملیات قطع درخ
بر روی تنه كاه حجم ماده انفدازهگیری شفد .بفهمنظور
محاسبه وسع و مقدار گسفترش صفدمه بفه چفوب ،نفوع
صدمههای وارده به چوب و همی طور نفوع كفاه حجفم
چوب در اثفر مؤلافه قطفع تعري شفده و بفر اسفا آنهفا
نمونففهبرداریها انجا شففد .بففر اسففا مطالعففات قبلففی،
بهطوركلی چهار نوع صدمه به چوب در طول عملیات قطع
درخ مشاهده شده اس كه بفه  4گفروه زيفر را تشفکیل
میدهند [:]22 ،17 ،15 ،11
حجم ناشی از ارتااع بی ازحد كنده1
 كاهحجم ناشی از شکستگی و خردشدگی2
 كاه كاه حجم ناشی از صدمه بهصفورت شفکاف يفاپارگی طولی با انشعاب ايجادشده متصفلبههم در
يكطرف3
 كاه حجم ناشی از صدمه بهصورت جداشفدگیورقهایشکل4
كففاه حجففم چففوب در هففر درخ ف صففدمهديده بففا
انفدازهگیری طفول و قطفر میفانی قسفم صفدمهديده (بفا
استااده از خط ك دو بازو) محاسبه شد .در اي تحقیف
مقدار كاه حجم كمی چوب با استااده از فرمفول هفوبر
( )V=gm*Lمحاسبه شفد كفه در ايف فرمفول  gmسفطح
مقطع در میانه گردهبینه با پوسف بفه مترمربفع L ،طفول
گردهبینه به متر و  Vحجم گردهبینه بفه مترمکعفب اسف
[ .]17همچنی در اي بررسی عوامل مؤثر بر مقدار كاه
حجم چوب در هر درخ قطعشده شامل نوع گونفه ،قطفر
1

Stump height
Splintering or breakage damage
3
Split damage
4
Slab damage
2

كاه
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درخ (سانتیمتر) و شیب دامنه (درصد) اندازهگیری شد.
بهمنظور بررسی ارزيابی مناسب عملیات قطع و ارائه راهکار
برای كاه حجم ،ارتااع كنده در دو قسم بفاال و پفايی
شیب غالب اندازهگیری شد.
تعیین کاهش حجم کمی چوب در اثرر عملیرات
بینهبری
بهمنظور محاسبه كاه حجم چفوب در اثفر عملیفات
بینهبری بهطور تصادفی  300عدد گردهبینه صفنعتی از دو
گونه راش و ممرز ،در طبقات قطری بی از  30سانتیمتر
بررسی و اندازهگیری شد .بهمنظور محاسبه وسع و مقدار
گسترش صدمه به چوب ،نوع صدمههای وارده بفه چفوب و
همی طور نوع كاه حجم چوب در اثر مؤلافه بینفهبفری
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تعري شده و بر اسفا آنهفا نمونفهبرداریها انجا شفد و
همچنی دق برش و بازيفابی ارزش محاسفبه شفد .انفواع
صدمه و كاه حجم شامل:
 كاه حجم ناشی از شکاف طولی گردهبینه كاه حجم ناشی از جداشدگی ورقهای كففاه حجففم ناشففی از خطففای انففدازهگیری(انحراف از اندازه استاندارد گردهبینهها) []22 ،17
تعیین کاهش حجم کیفی چوب
در مرحله بعدی با محاسبه حجفم چفوب ،قیمف يفك
مترمکعب چوب در محل دپفو در سفال ( 1393جفدول )1
مبنففا قرارگرفتففه و ارزش كففاه حجففم چففوب ايجادشففده
محاسبه میشود.

جدول  -1قیمت فرآوردههای حاصل از بهرهبرداری در دپو در جنگل خیرود در سال ( 1393هزار ريال)
نوع چوبآالت

واحد

گروه راش

گروه ممرز

گردهبینه

مترمکعب

8500

3750

*

* مأخذ :حسابداری جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود (اعداد بايد در هزار ضرب شوند)

بهمنظور تجزيهوتحلیل دادهها ،ابتدا با آزمون
كولموگراف-اسمیرنوف نرمال بودن دادهها بررسی میشود.
بهمنظور بررسی ارتباط بی انواع كاه حجم و حجم
كاه حجم چوب از آزمون ناپارامتری كروسکال -والیس
استااده شده اس كه به آزمون پارامتری تجزيه واريانس
شبیه اس  .در اي آزمون سعی میشود وضعی يك
متغیر در بی چند گروه ،مقايسه و ارزيابی شود .اي
آزمون ،بسط يافته آزمون م  -ويتنی اس كه چند گروه
(و نهفقط دو گروه) را ارزيابی میكند .برای استااده از اي
آزمون ،متغیر موردنظر بايد دارای پیوستگی باشد و
نمونهها در آن رتبهبندی شوند .همچنی بايد نمرات
نمونهها به ترتیب صعودی يا نزولی مرتب و سپس به آنها
رتبه داده شود .نمونههايی كه دارای نمره مساوی باشند،
میانگی رتبه به آنها تعل خواهد گرف  .تجزيه آماری
دادهها با استااده از نر افزار آماری  SPSSو رسم نمودارها
با نر افزار  Excelانجا شد.

نتايج و بحث

کاهش حجم چوب در اثر قطع درخت
درمجموع  300گردهبینه از  1350گردهبینه در اي
تحقی بهطور تصادفی نمونهبرداری شد 177 .گردهبینه
مربوط به گونه راش و  123گردهبینه مربوط به گونه ممرز
اس  .در عملیات قطع درخ  26( 79 ،درصد) گردهبینه
دارای كاه حجم چوب بودند كه حجم كل كاه حجم
در اثر قطع 28/02 ،مترمکعب اس  .از مقدار كل چوب
صدمهديده 19/39 ،مترمکعب آن شکسته و خرد شدند كه
حدود  69/2درصد را شامل میشود .ساير گروههای كاه
حجم شامل ترک يا شکاف طولی ،كاه حجم ورقهای
شکل و ارتااع زياد كنده بهترتیب  4/25مترمکعب (15/2
درصد) 3/08 ،مترمکعب ( 11درصد) و  1/3مترمکعب
( 4/7درصد) مقدار كاه حجم را تشکیل میدهند.
شکل  1پراكن ابر نقاط ارتباط بی شیب عرصه قطع
درختان و حجم كاه حجم چوب را نشان میدهد .مقدار
 Fبهدس آمده ،بیانگر اي اس كه در سطح ،معنیدار
اس و متغیر واردشده در مدل  39/9درصد تغییرات را
نشان میدهد (جدول .)1
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شکل  -1ارتباط بین شیب عرصه و کاهش حجم چوب در اثر قطع

نتايج آزمون كروسکال -والیس را نشان میدهد كفه بفا
توجه به مقدار كای اسکور میتوان فرض صفار را رد كفرد،
يعنی بی مقدار كاه حجم چوب در  4نوع كاه حجم
در گروههای مختل شامل تفرک يفا شفکاف طفولی ،جفدا

شدن بهصورت ورقفهای ،شکسفت و خفرد شفدن و ارتافاع
بی ازحفففد كنفففده ،اخفففت ف معنفففیدار وجفففود دارد
(.)χ2=185/08

جدول  -1آمارههای کاهش حجم کمی چوب در اثر عملیات قطع درخت
كاه حجم در
اثر قطع
(مترمکعب)

ترک يا شکاف
طولی (مترمکعب)

راش

ممرز

راش

ممرز

راش

ممرز

راش

جمع

64/02

85/19

13/1

14/92

1/89

2/36

1/56

1/52

میانگی

1/68

2/08

0/34

0/36

0/05

0/06

0/04

0/04

0/24

0/96
3/84
0/61

1/15
5
0/7

0/09
0/53
0/19

0/09
0/55
0/21

0/05
0/16
0

0/05
0/16
0

0/05
0/18
0

0/04
0/15
0

0/07
0/37
0

متغیر

انحراف معیار
حداكرر
حداقل

گردهبینه
(مترمکعب)

اخت ف ستون میزان حجم گردهبینه دو گونه در
جدول  1مربوط به حجم چوب در عرصه قطع دو گونه
اس و دلیل آن مربوط به نشانهگذاری و تااوت در حجم
آن اس  .كاه حجم چوب در دو گونه راش و ممرز
اخت ف چندانی ندارند زيرا هر دو گونه بهصورت يکسانی
در اثر عملیات قطع با اره موتوری دچار كاه حجم
شدهاند .دلیل عمده بیشتر بودن كاه حجم چوب در اثر
شکسته و خرد شدن نسب به ساير انواع كاه حجم اي
اس كه در اثر قطع درختان با ارهموتوری ،درختان با تاج
سنگی به سطح زمی برخورد میكنند كه منجر به خرد
عمده تاج درخ شده و همچنی اگر
شدن بخ

شکست و خرد
شدن (مترمکعب)

ارتااع بی ازحد
كنده (مترمکعب)

جدا شدن بهصورت
ورقهای (مترمکعب)
ممرز

راش

ممرز

راش

ممرز

8/96

10/43

0/69

0/61

0/25

0/02

0/01

0/06
0/39
0/15

0/03
0/08
0

0/02
0/07
0

ناهمواریهای موجود در عرصه قطع زياد باشد ،میزان
كاه حجم در اثر خرد و شکسته شدن بیشتر خواهد
بود.
ازنظر كاه حجم كمی ،دو گونه راش و ممرز به
ترتیب  53/2و  46/8درصد را شامل میشوند .بدون در
نظر گرفت نوع گونه ،بیشتري كاه حجم كیای چوب
از نوع شکستگی و خردشدگی  69/2درصد و كمتري
كاه حجم از نوع ارتااع بی ازحد كنده  4/64درصد
اس  .بقیه گروههای كاه حجم كه شامل شکاف و
پارگی طولی و كاه حجم جداشدگی ورقهای هستند به
ترتیب  15/2درصد و  11درصد از كل كاه حجم كیای

كاه
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چوب در اثر عملیات قطع را شامل میشوند .در اثر عملیات
قطع 167/3 ،میلیون ريال كاه حجم ارزش ازدس رفته
اس كه ازنظر كاه حجم ريالی گونه راش  63/0درصد
از كاه حجم چوب را به خود اختصاص میدهد كه
بیشتري كاه حجم گونه راش از نوع شکستگی و خرد-
شدگی  45/5درصد و كمتري كاه حجم كیای گونه
راش از نوع ارتااع بی ازحد كنده  3/5درصد اس  .ساير
گروههای كاه حجم كه شامل شکاف و پارگی طولی و
كاه حجم جداشدگی ورقهای هستند به ترتیب 9/6

حجم چوب گردهبینههای صنعتی در عملیات قطع درخ و ...

درصد و  7/9درصد از كاه حجم كیای گونه راش را
شامل میشوند .همچنی گونه ممرز  33/4درصد از كاه
حجم كیای چوب را شامل میشود .در اي گونه بیشتري
كاه حجم كیای چوب از نوع شکستگی و خردشدگی
حجم از نوع ارتااع
 23/4درصد و كمتري كاه
بی ازحد كنده  1/4درصد اس  .ساير گروههای كاه
حجم هركدا به ترتیب شکاف و پارگی طولی  3/4درصد و
صدمه بهصورت جداشدگی ورقهای  5/3درصد از كاه
حجم كیای گونه ممرز را تشکیل میدهند (شکل .)2

76/16

راش
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شکل  -2کاهش حجم ارزش چوب در اثر عملیات قطع در دو گونه راش و ممرز

کاهش حجم چوب در اثر بینهبری
در عملیات بینهبری تنه 28( 84 ،درصد) گردهبینه
دارای كاه حجم چوب بودند كه حجم كل كاه حجم
در اثر بینهبری 4/55 ،مترمکعب اس  .از مقدار كل چوب
صدمهديده 2/047 ،مترمکعب آن كاه حجم ناشی از
خطای اندازهگیری (انحراف از اندازه استاندارد گردهبینهها)
بوده كه حدود  44/98درصد را شامل میشود .ساير
گروههای شامل كاه حجم جداشدگی ورقهای و كاه

حجم ترک يا شکاف طولی بهترتیب  1/104مترمکعب
( 24/26درصد) و  1/4مترمکعب ( 30/76درصد) مقدار
كاه حجم را تشکیل میدهند .شکل  3پراكن ابر نقاط
ارتباط بی شیب عرصه بینهبری و حجم كاه حجم
چوب را نشان میدهد .مقدار  Fبهدس آمده ،بیانگر اي
اس كه در سطح  ،α =0/01معنیدار اس و متغیر
واردشده در مدل  34/6درصد تغییرات را نشان میدهد.
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R 2 = 0/3465
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شکل  -3ارتباط بین شیب عرصه و کاهش حجم چوب در اثر بینه بری

اخت ف چندانی ندارند زيرا هر دو گونه بهصورت يکسانی
در اثر عملیات بینهبری با اره موتوری دچار كاه حجم
شدهاند.

اخت ف ستون میزان حجم گردهبینه دو گونه در
جدول  2مربوط به حجم چوب در عرصه بینهبری دو گونه
اس و دلیل آن مربوط به نشانهگذاری و تااوت در حجم
آن اس  .كاه حجم چوب در دو گونه راش و ممرز

جدول  -2آمارههای کاهش حجم کمی چوب در اثر عملیات بینهبری تنه

متغیر

گردهبینه (مترمکعب)

كاه حجم در اثر
بینهبری
(مترمکعب)

شکاف طولی گردهبینه
(مترمکعب)

جداشدگی ورقهای
(مترمکعب)

خطای اندازهگیری
(مترمکعب)

راش

ممرز

راش

ممرز

راش

ممرز

راش

ممرز

راش

ممرز

جمع

98/32

57/65

2/6

1/95

0/779

0/621

0/613

0/491

1/209

0/838

میانگی

2/01

1/65

0/05

0/06

0/02

0/02

0/01

0/01

0/02

0/02

0/95
3/4
0/45

0/59
3/28
0/84

0/02
0/09
0/02

0/02
0/09
0/03

0/02
0/06
0

0/02
0/05
0

0/01
0/06
0

0/01
0/06
0

0/02
0/06
0

0/01
0/05
0

انحراف معیار
حداكرر
حداقل

نتايج آزمون كروسکال -والیس را نشان میدهد كه با
توجه به مقدار كای اسکور پس میتوان فرض صار را رد
كرد ،يعنی بی مقدار كاه حجم چوب در  3نوع كاه
حجم در گروههای مختل  ،اخت ف معنیدار وجود دارد
(.)χ2=17/46
بدون در نظر گرفت نوع گونه ،كاه حجم ارزش در
اثر عملیات بینهبری  29/3میلیون ريال اس كه بیشتري
حجم كاه حجم ارزش ناشی از خطای اندازهگیری
(انحراف از اندازه استاندارد گردهبینهها) بوده كه حدود
 45/84درصد را شامل میشود .ساير گروههای شامل

كاه حجم جداشدگی ورقهای و كاه حجم ترک يا
شکاف طولی بهترتیب  23/99درصد و  30/17درصد مقدار
كاه حجم را از كل كاه حجم كیای چوب در اثر
عملیات بینهبری را شامل میشوند .ازنظر كاه حجم
ريالی گونه راش  75درصد از كاه حجم چوب در طی
عملیات بینهبری را به خود اختصاص میدهد .بیشتري
حجم گونه راش در طبقه سالم يا بدون صدمه حدود
 74/73درصد و كمتري كاه حجم كیای گونه راش از
نوع شکاف طولی گردهبینه اس  .ساير گروههای كاه
حجم كه شامل صدمه بهصورت جداشدگی ورقهای و

كاه
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خطای اندازهگیری هستند به ترتیب  1/67درصد و 19/05
درصد از كاه حجم كیای گونه راش را شامل میشوند.

راش

حجم چوب گردهبینههای صنعتی در عملیات قطع درخ و ...

حجم ارزش چوب را شامل

گونه ممرز  25درصد از كاه
میشود (شکل .)4
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شکل  -4کاهش حجم ارزش چوب در اثر عملیات بینهبری در دو گونه راش و ممرز

صدمه به چوب درختان برداش شده در طول عملیات
بهرهبرداری يکی از مهمتري موارد قابلتوجه بسیاری از
مجريان طرحهای جنگلداری و تهیهكنندگان فرآوردههای
چوبی اس  .شرايط سطحی گردهبینه بهعنوان يك نکته
اساسی در درجهبندی بعدی گردهبینه و همچنی ارزش
بالقوه قابل بازيابی گردهبینه برای استااده بهصورت روكشی
يا ارهكشی اس  .صدمه به گردهبینهها در طول قطع و
انداخت  ،سرشاخهزنی ،بینهبری ،چوبکشی ،دپو كردن،
بارگیری و تخلیه امکانپذير اس  .توجه به عکسالعمل تنه
درخ قطعشده و چگونگی قرارگیری تنه و تن های
موجود در آن ،نق اساسی در كاه شکافت چوب و
همچنی كاه حجم چوب دارد .كارگرانی كه عملیات
بینهبری را انجا میدهند بايد دان و آگاهی پايهای در
مورد درجهبندی و اندازهگیری چوب داشته باشند [.]5
مقدار درصد كاه حجم در امور قطع و استحصال
چوب در جنگلهای لوه گرگان  53درصد برآورد شد []19
كه عل عمده آن تراكم كم شبکه جاده در آن زمان بود.
حدود  15درصد از حجم كلی درختان مقطوعه نیز به عل
نادرس بودن روشهای قطع و وسايل مورداستااده
كارگران جنگل از بی میرود .كاه حجم زياد چوب در
گروه خردشدگی و شکستگی تنه و تاج درخ  ،از يكسو
مربوط به تاج گسترده و قطور درختان په برگ بوده كه

پس از افتادن درخ غالب شاخههای درخ شکسته و
خرد میشود؛ اما از سويی ديگر ،عد استااده از روشهای
قطع هداي شده ،بهكارگیری گوه ،استااده از تجهیزات
مناسب ازجمله كابل وينچ و همچنی عد رعاي فصل
مناسب قطع كه سبب به جريان افتادن شیره گیاهی و ترد
و شکننده شدن تنه درخ میشود ،باعث كاه حجم
چوب میشود .اگرچه نبايد شرايط سخ و ناهموار عرصه
موردمطالعه را ازنظر دور داش [ .]14با توجه به اينکه
اكیپ ارهموتورچی در جنگل موردمطالعه ،دورههای
آموزشی قطع اصولی درختان توسط دفتر بهرهبرداری
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری را گذراندند ،بنابراي
روش نامناسب قطع و اشتباهات ناشی از كاه حجم
درخ در جه مناسب دارای كمتري درصد دلیل
كاه حجم در اي بررسی اس .
بیشتري حجم كاه حجم كمی و ارزش در عملیات
بینهبری ناشی از خطای اندازهگیری (انحراف از اندازه
استاندارد گردهبینهها) بوده كه داليل كاه حجم و
صدمهديدگی چوب در اثر عملیات بینهبری عبارتاند از؛
اشتباه اندازهگیری ،كاه حجم زمان قطع ،رسیدن به
دوشاخگی ،وجود دولی (حارههای آهکی) ،كمبود و اضافه
طول و رسیدن به پوسیدگی .عد آگهی از استانداردهای
اندازه و درجهبندی چوب از داليل عمده كاه حجم
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چوب اس  .از سوی ديگر شناخ و آگهی از تن های
فشاری و كششی چوب در هنگا بینهبری بسیار مهم و
اساسی اس كه عد در نظر گرفت آن منجر به كاه
حجم قابلتوجه گردهبینههای صنعتی و ترک و شکافهای
طولی در چوب میشود .مهمتري مرحله ايجاد ضايعات
چوب و تنزل كیای آن ،در مرحله قطع و بهرهبرداری در
جنگل اتااق میافتد [.]17 ،12 ،8
در بی عوامل تأثیرگذار بر مقدار كاه حجم چوب،
شیب عرصه مهمتري عامل بوده و در هر دو مرحله
عملیات قطع و بینهبری مؤثر اس كه منطب بر نتايج
ساير محققی [ ]17 ،14 ،12 ،7 ،6 ،3اس  .گونههای
راش و ممرز به لحاظ كمی به ترتیب  46/8و  53/2درصد
كاه حجم چوب را در مرحله قطع درخ شامل می-
شوند درحالیكه كاه حجم ارزش دو گونه راش و ممرز
به ترتیب  66/6و  33/4درصد اس  .در عملیات بهره-
برداری در منطقه موردمطالعه 32/57 ،مترمکعب چوب
دچار كاه حجم شدند كه در دو مرحله قطع درخ و
بینهبری به ترتیب  86و  14درصد اس  ،درحالیكه
كاه حجم ارزش چوب در عملیات بهرهبرداری 196/6
میلیون ريال اس كه به ترتیب در مرحله قطع و بینهبری
 85/1و  14/9درصد اس .
استااده از وسايلی مانند گوه ،كابل وينچ و ابزاری كه
در قطع هداي شده الز اس  ،میتواند با انداخت درخ
در محل مناسب از كاه حجم كمی و كیای چوب
بکاهد .مخصوصاً در جنگلهای شمال كه جنگلهای
كوهستانی اس و ناهمواری و پستیوبلندی زيادی دارد و
اينکه درخ در محل مناسب و همواری بی كاه حجم
اهمی زيادی دارد .قبل از قطع درخ بايد اطراف درخ
را خوب بررسی كرد تا مکان مناسبی برای افتادن درخ
در نظر گرفته شود .انتخاب فصل مناسب قطع باعث
كاه حجم كمی و كیای درختان میشود و قطع درخ
بايد در زمانی از سال كه شیره نباتی جريان ندارد صورت
گیرد چون در غیر آن صورت چوب ترد و شکننده اس و
باعث شکاف و خردشدگی چوب میشود .با نظارت بر
اكیپ قطع درخ و همراه بودن يك كارشنا با آنها
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حجم كمی و كیای درختان را كاه

داد.

نتیجهگیری
پس از قطع درختان و تبديل گردهبینهها بايد
مقطوعات بهدس آمده سريع به كنار جاده منتقلشده و از
جنگل خارج شوند .به داليل مختل  ،مانند روند نسبت ًا
طوالنی اخذ مجوزها و انتخاب پیمانکار ،سامانههای سنتی
تبديل گردهبینه و حملونقل آن ،فاصله زمانی بی مرحله
قطع درختان در جنگلهای شمال كشور تا مرحله خروج
آن از جنگل نسبتاً طوالنی بوده و ماندن طوالنیمدت
چوب در جنگل منجر به تنزل كیای چوب و درنتیجه
هدررفت آن میشود .در اثر ماندن گردهبینهها در داخل
جنگل و بهويژه كنار جاده ،ترکهای ناشی از آزاد شدن
تن های رشد در مقطع عرضی گسترش پیدا میكند.
همچنی  ،احتمال رشد برخی از قارچهای چوبخوار و
حمله حشرات چوبخوار وجود دارد .همه اي عوامل منجر
به كاه درجه كیای گردهبینهها شده و به همی دلیل،
گردهبینههای صنعتی تبديل به چوبآالت هیزمی
میشوند .برای جلوگیری از تنزل كیای چوب در جنگل،
گردهبینهها و بهويژه در فصل گر بايد در كمتري زمان
ممک از جنگل خارجشده و تبديل به الوار شوند .ع وه بر
اي اندود كردن مقاطع چوب با مواد پوششی مناسب مانند
پارافی نیز برای جلوگیری از گسترش ترکهای مقطعی
پیشنهاد میشود .با توجه به پرمخاطره بودن عملیات
بهرهبرداری و قطع در جنگل ،مسئله آموزش افرادی كه در
زمینههای بهرهبرداری فعالی میكنند ،بسیار حائز اهمی
اس  .تربی افراد در سطوح تکنسی و كارگر فنی در اي
زمینه كام ً ضروری اس  .اي كار میتواند ،توسط سازمان
جنگلها و با كمكهای فکری و آموزشی دانشکدههای
منابع طبیعی انجا گیرد .تجربه كارگرانی كه به همراه اره
موتوری كار میكنند ،بسیار مهم و اساسی اس و از نکاتی
اس كه در كنترل هزينهها بايد به آن توجه كرد .پیشنهاد
میشود كه اكیپ قطع درختان در واحد جنگلداری ثاب
باشند تا از تجربه كارگران در حی كار برای پیشبرد
اهداف مديريتی استااده شود.

... حجم چوب گردهبینههای صنعتی در عملیات قطع درخ و
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Industrial round-wood losses associated with motor-manual tree felling and
bucking (Case study: Kheyrud forest)

Abstract
Damage to the harvested log can occur during the felling,
delimbing, bucking, skidding, piling, and hauling functions of wood
harvesting. A field-based study was performed to determine the
amount of industrial round-wood losses associated with most
applicable motor-manual tree felling and bucking systems in the
Gorazbon district in Kheyrud forest northern Iran. Observations
were made for motor-manual harvesting systems during the felling
and bucking operations. The damages detected were broken down
into four groups in felling operations: split damage, stump height,
slab damage, and splintering or breakage damage. There were three
types of damage recorded following the bucking operations: split
damage, splintering or breakage, damage and measurement error or
deviation from the desired log dimensions. In the felling operations,
splintering or breakage damage and splits were the most frequent
types of damage. The majority of woody tissue damage in the
bucking process was caused by measurement error. The total losses
in industrial round-wood volume were measured as 32.6 cubic
meters (in the felling and bucking operations; were as 86 and 14
percent, respectively). The total losses in industrial round-wood
value at the study area were estimated as 196.6 million Rials (in the
felling and bucking operations; were as 85 and 15 percent,
respectively).
Keywords: tree felling, bucking, volume loss, value loss, log.
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