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  چکیده

 راندمان خروج افزایش درکشی چوب مسیر جاده وبندي براي ارزیابی تأثیر تراکم طولی و شبکه

ظالم رود مورد  -سري پنج بخش یک طرح نکا 189سري سه بخش پنج و پارسل  33، دو پارسل چوب

و در کشی کمتر داراي تراکم طولی جاده بیشتر و تراکم مسیر چوب 33مطالعه قرار گرفت. پارسل 

- زمانکشی بیشتر بوده است. داراي تراکم طولی جاده کمتر و تراکم مسیر چوب 189مقابل، پارسل 

 خروج ياجزا یک از بالعکس براي هر وي کنار جاده دپو محل قطع تا ازعملیات خروج چوب  سنجی

صورت هبو بندي دسته کشیکالسه فاصله چوبپنج  صورت جداگانه درهبها شد. تمام دادهچوب انجام 

کشی کالسه فاصله چوب هر درایج نشان داد که . نتیدردگسه یمقابا هم  tآزمون  با استفاده ازو به د دو

داري معنی تفاوتدرصد  99 سطح احتمال درکشی چوبهاي مختلف فاصله براي زمان بین کالسه و

در  دارمعنی تفاوتچوب خارج شده نیز بین تیمارها حجم چنین در خصوص هم. شته استوجود دا

چوب خارج شده حجم  کشی وزمان چوباز نظر  پارسلدو  .درصد دیده شده است 95سطح احتمال 

 33 پارسلدر مقایسه با  189در پارسل . شتندداري داهم اختالف معنی درصد با 95در سطح احتمال 

پایین بودن مقدار  نتیجه این که بیش از دو برابر حجم چوب خارج شد.کشی زمان چوبمدت نصف  در

تري به دنبال کشی در پارسل نتیجه مطلوبتراکم طولی جاده و باال بودن تراکم طولی مسیر چوب

  ها اهمیت بیشتري دارد.کشی از تراکم طولی جادهخواهد داشت. در واقع تراکم طولی مسیرهاي چوب

  .کشیچوب ، زمان، حجم، مسیرطولی جادهتراکم  ي کلیدي:ها واژه
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  مقدمه 

منظور دسترسی به تمام هاي جنگلی، بهجاده

اي صورت شبکه از وضعیت بهینهسطح جنگل و به

از نظر تراکم در سطح و توزیع مناسب طراحی و 

). مسیرهـاي 1395گـردد (کاظمی، اجـرا می

کشی جهت خروج چوب از محوطه قطع و چوب

هاي جنگلی مورد استفاده دهانتقال آن به کنار جا

  گیرند.قرار می

اي هفاصل و یاکم طولتر یکشچوبعملیات  در

درصد  و ینچینگ)مسافت وی (کشچوب يهایرمس

 و یعوزت. زیادي دارند یتاهم يدارا يبندهشبک

 يرو رب یکشوبـچ يهایرامناسب مسـاکم نتـر

 یر مستقیمثتـأ هـاي حمل و نقـل چـوبینههز

 یکشوبــچ ياـهیرمس یادز یاحر. طگذاردیم

 کم و طول یفرط . ازشودیم یعتطب تخریبسبب 

مانند  تیمشکال ی،کشچوب يهایرمس یناکاف یا

 ها،ینهب ا وههتنمام ت هب یسرعدم امکان دست

یر مس از یدرهـاوج اسکرخ یش وینچینگ،افزا

 یتنها در خواهد داشت.اه رهم هرا ب یکشچوب

 ی، سببکشچوب يهایرمس یادز یا کم و یاحرط

بنابراین  خواهد شد. هاي حمل و نقلینههز یشافزا

طراحی تـراکم بهینه و ایجـاد یک  مدیریت و

بندي اصولی و نظارت بر کار خروج چوب شبکه

  امري ضروري است. 

نوع اسکیدر با توجه به مشخصات و عملکرد 

آن بر روي تراکم جاده جنگلی تأثیرگذار است، 

هاي سبت به تیمبرجک هزینهاسکیدر کالرك ن

سازي کمتر دارد طوري که کشی و جادهچوب

تراکم مناسب طولی جاده براي این دستگاه کشنده 

متر در هکتار گزارش شد. از لحاظ فنی هر چه  8

ها از ها افزایش یابد، فاصله جادهتراکم طولی جاده

هاي حمل و نقل هم کم شده و به دنبال آن هزینه

 Naghdi & Mohammadi)یابد کاهش می

Limaei, 2009( .  

هاي جنگلی بر اساس شرایط فیزیکی، جاده

اقتصادي و شرایط زیست محیطی طراحی و احداث 

هاي متفاوت زیادي . روشAkay, 2006)(گردند می

طور کلی اي و بهدر ارتباط با تعیین تراکم فاصله

برداري هاي متفاوت بهرهشبکه بهینه جاده در مدل

 ;Tan,1999(هاي مختلف وجود دارد جنگلدر 

Anderson & Nelson, 2004; Aruga, 2005; 

Coulter et al., 2006; Ghffarian & Sobhani, 

2008; Najafi et al., 2008(.  بنابراین با متعادل

نمودن هزینه حمل و نقل چوب و احداث جاده 

که تمام سطح جنگل را با  توان شبکه  جادهمی

پوشش دهد، طراحی کرد (اقتصادي و حداقل طول 

طور کلی براي مناطق مختلف به .)1382همکاران، 



 51                    ...                                                                      کشی و نژاد: ارزیابی تراکم مسیرهاي چوبمصطفی

 6جنگلی شمال، دامنه تراکم طولی بهینه جاده از 

نژاد، دست آمد (مصطفیمتر در هکتار به 28تا 

 & Ghaffarian؛ 1387؛ اقتصـــادي، 1374

Sobhani, 2008(.   

اندازه ه ب ی،کشوبـچیر ول مسـط هگذشت در

 ینا .دشطراحی میچوب  یدنکش ياقتصاد درب

 و یدنکش هک ياهفاصلر ه ات که معناست ینبد

 انجام ارــک ینباشد، ا هفرصهب ونرچوب مق وجرخ

فت یشرپ و آالترش ماشینگست اـوزه برد. امیرگ

 ینا يد اقتصادرجنگل، ب تخصصی یدرهاياسک

 يهابه دنبال آن مسیرو  یافت یشافزا هاینماش

 یاددد زتربا  انشعاب ورپ ی،طوالن یاربس یکشچوب

گردد که گاهی مشکالت طراحی می در جنگل

الزم زیست محیطی را به همراه دارد. از این رو 

مالحظات شبکه جاده جنگلی با رعایت است 

 یانلطفعلمحیطی طراحی گردد (یستز و ياقتصاد

   ).1391 پارساخو، و

 یجنگل يهاجاده هکتار کم دربر ترا هآنچ

 بود. خواهد یکشچوبیر طول مس گذارد،یمیر أثت

  چون نوع یاز عواملر متأث یکشچوبیر مس طول

 در يخاك، موجود ، جنسهدامنیب ش ین،ماش

 یکشچوب ینههز مقطوعات وو ارزش  هکتار، ابعاد

). مثالً براي 1391 پارساخو، ویان لطفعل( است

ک شبکه اسکیدرهاي چرخ الستیکی به یاستفاده از 

کشی هاي جنگلی و مسیرهاي چوبمتراکم از جاده

  ).Naghdi & Bagheri, 2007نیاز است (

اي بهینه یک فاکتور مهم در تراکم فاصله

کاهش هزینه برداري است که به ریزي بهرهبرنامه

کند سـازي کمک میکــل بــرداشت و جــــاده

)Ghaffarian et al., 2009(.  مطالعات انجام شده

در هکتار و تراکم  متر 20با مقدار تـراکم طولی 

دهد متر نشان می 500صورت تئوري اي بهفاصله

دست متر بـه125کشی که متوسط فاصله چوب

متر در  9/525اي واقعی آید. ولی تراکم فاصلهمی

دست خواهد آمد درصد به 40میانگین شیب 

)Lotfalian et al., 2011(.  

اي در بق مطالعات انجام شده، شبکه جادهط

ن بودن یپائدلیل هاي شرکت نکاچوب بهجنگل

، لیـهاي اصدهابندي جدرصد شبکه وطولی تراکم 

چنین ، هم)1371، یـنیام(ی ـبکه فرعـدان شفقـ

 ت نامناسبیکالسه وضع قرارگرفتن شبکه جاده در

  .رقابل قبول استیاي غشبکه ،درصد) 65 از (کمتر

سازي کشی و جادههاي چوبمحاسبه هزینهبا 

ها به به ازاي هر مترمکعب و تلفیق این هزینه

هاي توان تراکم مناسب شبکه جادهترتیب می

 طوري که براي روش تمامجنگلی را برآورد کرد، به
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بینه متر در هکتار و براي روش گرده 5/8-9تنه 

چنین متر در هکتار محاسبه گردید. هم 5/10-10

کشی بـا متوسط فاصله ل مسیرهاي چوبمد

متر و  610متر و  690کشی عملی به ترتیب چوب

متـر از یکـدیگر محاسبه  140فواصل مسیرها تا 

  ). 1383گردیـد (نقـدي، 

 20-26طولی  هايبراي جاده تراکماتریش  در

 ،ب منطقهیتوجه به ش با و هکتار در متر 32 و

- 400و  400- 500، 500- 600کشیچوبفواصل 

-30، 0-15 هايبیبراي شترتیب را به متر 300

درهاي چرخ یاسک درصد و 60و بیش از  15

آالت نین ماشیتروان مناسبــعنهـــب کی رایالست

را  متر 3-4و  5/4- 5، 5- 5/5 عرض برداري وبهره

 یک، هـاي اصلی درجـهادهـبراي جبه ترتیب 

 دررویاي اسکرهیسم جنگلی ودو  هاي درجهجاده

 هکتار 2000 ش ازیمساحت ب هاي بابراي جنگل

   ).FAO,1985شد (در نظر گرفته می

ط یه شراــــتوجه ب اــاروپاي مرکزي ب در

 در متر 15- 25 تراکم با هاي منطقه جادهجنگل

راي ـــب را رـمت 300 -700لــفواص اــب هکتار

 1000 با مساحت حداقل کوهستانی ايـهلـجنگ

 (جاده و بییستم ترکیاستفاده از س اــب و هکتار

 و ،بیتخر ري ازیجلوگ منظوره ک) بیفرتله

که علت فشار کمی به کی رایدرهاي چرخ الستیاسک

رداري ـــبد جهت بهرهــآورنمی ن واردیه زمــب

در گذشته  ).FAO, 1985(د ـاناب نمودهــانتخ

 جنگلی بر هجاد ههاي ارزیابی فنی شبکاولین روش

 (فاصلۀ بین ايراکم فاصلهــت مبناي تراکم طولی و

 گرفتمی امـــمطلوب انج ا) بهینه وــهادهــج

)Matthews, 1942; Segebaden, 1964( .چند 

ارزیابی دیگري ارائه روش  1968پس از آن در  سال

تراکم  ولی وــتراکم ط آن عالوه بر که در شد

کشی چوبپوشش  مساحت زیر داکثرــاي، حفاصله

 گرفت توجه قرار فنی مورد ارزیابی در

)Backmund,1968(. رونددر  1992 سال در 

زودن ـبحث اف ،جنگلی هادـج هابی شبکـارزی

کشی مطرح چوب هايهاي باالسري به هزینههزینه

هاي البته از روش. )Thompson, 1992( شد

هاي ساخت هزینه براي کاهشنیز ارزیابی اقتصادي 

  . )1387 همکاران، (عبدي واستفاده شد جاده 

اساس تعیین تئوریک  روش بکموند که بر

-سیستم چوب کشی درواصل دسترسی (چوبـف

ترین کند، رایجل میـجنگل عم کشی زمینی) در

ایران است که براي انتخاب  روش مورد استفاده در

جنگلی مورد استفاده  هجاد هشبک هبهترین گزین

  ). 1384 مجنونیان، ؛1367نیا، گیرد (رأفتقرار می
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این تحقیق با هدف بررسی و مقایسه تـراکم 

کشی و تأثیر آن بر زمان جـاده و مسیر چوب

  .کشی و حجم چوب خارج شده انجام شدچوب

  هامواد و روش

  شخصات محل اجراي طرحم

 پنج بخش 3سري  33 پارسل درتحقیق ن یا

 داريرح جنگلـط 1بخش  5سـري  189پارسل  و

رکت سهامی که تحت مدیریت ش رودظالم -نکا

طول با  189 پارسل انجام شد.قرار دارد نکاچوب 

 27 ́ تا 53˚ 18 ́ ترتیب به شمالیعرض  وشرقی 

عرض  36˚ 29́ تا 36˚ 35 ́وطول شرقی  53˚

 عرض طول وبا  33شمالی قرار دارد. پارسل 

 36˚ 25 ́ 52˝ تا 36˚ 21́ 57˝ ترتیبرافیایی بهغج

عرض  53˚ 17 ́  39˝ تا 53˚ 9́ 37˝ وطول شرقی 

  باشد.شمالی می

ـ یک ی وـت کمیوضع ـ ادهـفی ج ـ  ا وـه رهاي یمس

      پارسل دو کشی موجود درچوب

 مشـابه  باًیتقرمشخصات عمومی هر دو پارسل 

هـــا و مسیرهـــاي تــراکم جــاده .)1(جــدول دبودنــ

) نشـان داده  2کشی در دو پارسل در (جـدول چوب

ت یموقع لحاظ از 189و  33هاي پارسلشده است. 

و باالي یـال   ن دامنه وییپا درترتیب بهمکانی جاده 

 احـداث گردیدنـد.   دامنـه قسمت جنـوب غربـی    در

متــر، هــا چهــار آن کشــیرهاي چــوبیعــرض مســ

و  33 کشـی پارسـل  رهاي چـوب یب مسیمتوسط ش

  بود.درصد 18-20بین 189

  

  رودداري نکا ظالممشخصات مناطق مورد مطالعه در طرح جنگل  -1جدول 

  پارسل
مساحت 

  (هکتار)

  متوسط سالیانه  متوسط

ارتفاع از سطح   تیپ جنگل

  دریا (متر)

شیب پارسل 

  (درصد)

درجه حرارت 

  گراد)(سانتی

بارندگی 

  متر)(میلی

  راش، ممرز، انجیلی  1037  5/15  45  800  4/56  33

  راش، ممرز  1030  82/15  50  770  1/42  189

  

  کشی در مناطق مورد مطالعه در مقایسه با معیار فائوهاي اصلی و مسیرهاي چوبمشخصات جاده  -2جدول 

  منطقه بررسی
  متوسط شیب

  (درصد)

  کشیتراکم مسیرهاي چوب  تراکم جاده

  طولی

  (متر در هکتار)

  ايفاصله

  (متر)

  طولی

  (متر در هکتار)

  ايفاصله

  (متر)

  143  60 – 80  1176  7 -10 <40  معیار فائو

  345  29  495  20/20  45  33پارسل 

  118  85  1832  2/5  50  189پارسل 
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  روش تحقیق

کشی موجود ها و مسیرهاي چوبابتدا جاده

در منطقه مــورد مطالعه برداشــت و در طــول 

کوبی متر پیکه 25فواصل مسیرهاي خروج چوب به 

سنجی پیوسته صورت زمانهگیري، بندازها گردید.

با دقت ثانیه  صد در صد طورهب) 1380(ساریخانی،

 نفر دو براي تمام درختان قطع شده که توسط

 و شده قطع مستقر محل دپو و منطقه در گیراندازه

وسیله هب خروج چوب مرحله از سیکل زمانی هر

ص ثبت صـوم مخفــر دررا ک ـتیمبرج کیدرـاس

صورت بـرداري بهروش بهره. کردند انجام شدمی

وینچ کردن، پس از ها بود، به نحوي که تنهتنه تمام

زمان گردید. می حمل به سمت دپوتوسط اسکیدر 

خروج چوب  (سیکل) مرحله هر مصرف شده در

اجزاي خروج  یک از حاصل جمع زمان هرشامل 

 l ×=g(  فرمول هوبراز حجم  برآورد .شدمیچوب 

m  V(  که در آنgm  سطح مقطع میانی تنه به

، به مترطول تنه (درخت افتاده)  l مترمربع و

براي کل دو ). 1373(زبیري،  گردیداستفاده 

 براي هرنمونه برداشت شد و  94پارسل تعداد 

نمونه تعیین  5 کشی حداقلکالسه فاصله چوب

- کالسه صورت جداگانه درهبکل ي هاگردید. داده

)، 1( متر 250 از کمتر ،کشیفاصله چوب يها

-1000 )،3( متر  500-750)، 2( متر 250- 500

- ) تقسیم5( متر 1000 بیش از ) و4( متر 750

توسط حجم چوب خارج شده و زمان م و يبند

) 3ثبت گردید (جدول پارسل  دو هر در یکشچوب

با  )OneWay( هاطریق آزمون مقایسه میانگین ازو 

SPSS طریق دو پارسل از يهاکل داده و نیز 

  .شدند با هم مقایسهمستقل)  t(استیودنت  tآزمون 

  نتایج

  منطقه قطع به محل دپو دن چوب ازیکش ج حاصل ازینتا -3جدول

  189پارسل   33پارسل   گیري شدهمشخصات اندازه  ردیف

  1090و  130  1260و  150  کشی (متر)حداقل و حداکثر فاصله چوب  1

  28/25و  31/5  45/48و  12/9  کشی (ثانیه/دقیقه)زمان چوبحداقل و حداکثر   2

  80/8و 92/0  92/6و  47/1  حداقل و حداکثر حجم چوب خارج شده (متر مکعب)  3

  02/52  88/62  متوسط حجم چوب خارج شده در هر روز (متر مکعب)  4

  2/5  01/4  متوسط حجم چوب خارج شده در هر سیکل (متر مکعب)  5

  11/260  188/ 64  شده در این پارسل (متر مکعب) کل حجم چوب خارج  6

  21/12/10  26/18  کل زمان مصرف شده براي خروج این حجم (ثانیه/دقیقه/ساعت)   7

  4/12  57/23  متوسط زمان مصرف شده براي خروج این حجم در هر سیکل (ثانیه/دقیقه)  8

  4/2  9/6  (دقیقه/ساعت)متوسط زمان مصرف شده براي خروج این حجم در هر روز   9

  49/25  23/10  متوسط حجم چوب خارج شده در هر ساعت (متر مکعب)  10
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در جدول  33در پارسل  آماري خالصه تجزیه

ها نشان داد که آمده است. تجزیه و تحلیل داده 4

کشی، بین فـواصـل مختلف از نظر زمـان چـوب

 99داري در سطح احتمال معنیکشی تفاوت چوب

درصد وجود داشته است. از نظر حجم چوب خارج 

 5هـا در سطـح خطاي کمتر از شده نیز تفاوت

بهترین  33دار گردید. در پارسل درصــد معنی

متر  1000تا  750زمان چوب کشی در فاصله 

). در همین پارسل 1بدست آمده است (شکل 

 750تا  500بیشترین حجم چوب کشی در فاصله 

  .)2متر بدست آمده است (شکل 

   33کشی و حجم چوب خارج شده در پارسل تجزیه واریانس مربوط به زمان چوب - 4جدول 

  منبع تغییر
مجموع مربعات 

)ss(  
  )df(درجه آزادي 

  مربعاتمیانگین 

)ms(  
F 

  داريسطح معنی

)sig.(  

  زمان 

  کشیچوب

  000/0  609/8  8/313  4  1255/ 2  کشیبین فواصل چوب

      5/36  42  84/1530  کشیدر هر فاصله چوب

        46  04/2786  کل

  حجم چوب 

  خارج شده

  002/0  103/5  55/6  4  2/26  کشیبین فواصل چوب

      28/1  42  9/53  کشیدر هر فاصله چوب

        46  1/80  کل

  

  

  

  33کشی در پارسل هاي مختلف فاصله چوبکشی در کالسهروند تغییرات زمان چوب -1شکل
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   33کشی در پارسل هاي مختلف فاصله چوبروند تغییرات حجم چوب خارج شده در کالسه - 2شکل   

  

هاي مربوط به خالصه تجزیـه آمــاري داده

نشان آمده است. تجزیه و  5در جدول  189پارسل 

کشی از نظر زمان چوب ها نشان داد کهتحلیل داده

کشی تفـاوت در بین فـواصـل مختلف چـوب

درصد وجود داشته است.  99داري در سطح معنی

که تفاوت بین آنها از نظر حجم چوب  در صورتی

دار درصـد معنی 95شده در سطح احتمال  خارج

در  189گردید. بیشترین حجم چوب در پارسل 

). 4(شکل دست آمد متر به 1000تا  750فاصله 

در کل رابطه رگرسیونی مثبت بین فاصله مسیر 

کشی دیده شده است چوب کشی و زمان چوب

  ). 5و  3(شکل 

  

   189کشی و حجم چوب خارج شده در پارسل چوب تجزیه واریانس مربوط به زمان - 5جدول 

  منابع تغییرات
  مربعاتمجموع 

)ss(  

  آزاديدرجه 

)df(  

  مربعاتمیانگین 

)ms(  
F 

  داريسطح معنی

)sig.(  

  زمان

  کشیچوب

  000/0  23/65  46/246  4  82/985 کشیبین فواصل چوب

      78/3  42  69/158  کشیدر هر فاصله چوب

        46  51/1144  کل

  حجم چوب

  خارج شده

  038/0  79/2  503/4  4 01/18  کشیبین فواصل چوب

      613/1  42  77/67  کشیدر هر فاصله چوب

        46  78/85  کل
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   189کشی در پارسل هاي مختلف فاصله چوبکشی در کالسهروند تغییرات زمان چوب - 3شکل 

  

  

   189کشی در پارسل مختلف فاصله چوبهاي روند تغییرات حجم چوب خارج شده در کالسه -4کل 

  

دهد که از نظر  نشان می 6هاي جدول داده

کشی بین حجم چـوب هــاي زمـان ومیانگین

(تراکم پایین)  189(تراکم باال) و  33هاي پارسل

  درصد دیده شد. 99دار در سطح تفاوت معنی

  

  سلپارکشی و حجم چوب خارج شده در هر دو ) مربوط به زمان چوبtهاي (آزمون مقایسه میانگین - 6جدول

  سلپارشماره   منبع تغییر
  تعداد نمونه 

  سلپاردر هر 
 T  هامیانگین نمونه

  سطح 

 داريمعنی

  000/0  18/8  57/23  47  33  کشیزمان چوب

189  47  4/12    

  حجم چوب خارج شده
33  47  01/4  03/4  000/0  

189  47  2/5     
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  پارسل 2کشی در کل هاي مختلف فاصله چوبکشی در کالسهروند تغییرات زمان چوب - 5شکل 

  

  

  

  

  پارسل 2کشی در کل هاي فاصله چوبروند تغییرات حجم چوب خارج شده در کالسه -6شکل 
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  بحث

تراکم طولی جاده در  با توجه به باال بودن

ها ، فاصله جادهFAOنرم نسبت به  33پارسل 

کمتر شده و حجم عملیات خاکی در نسبت به هم 

احداث جاده افزایش یافته که عالوه بر افزایش 

داري، سازي و نیز هزینه مرمت و نگههزینه جاده

باعث تخریب جنگل نیز شده است. بنابراین 

ها میزان هزینهمنظور توزیع مدیریت جنگل به

حجم چوب خـارج شده در هر سیکل را بیشتر 

کند، با توجه به کوهستانی و پرشیب بودن می

هاي جنگلی هاي شمال، در احداث جادهجنگل

محیطی نیز باید ها، مسائل زیستعالوه بر هزینه

در کشی رعایت شود. تراکم طولی مسیرهاي چوب

این باال کمتر است، بنابر FAOاز نرم  33 پارسل

بودن تراکم طولی جاده سبب کاهش تراکم طولی 

کشی شده و باعث دسترسی کمتر مسیرهاي چوب

هاي قابل حمـل شـده و خروج اسکیدرها به تنه

گردد کشی تعیین شده میمسیرهاي چوب آنها از

). پائین بودن تراکم طولی مسیرهاي 7(شکل 

ید. نماکشی فاصله آنها را از یکدیگر بیشتر میچوب

بنابراین اسکیدر زمان بیشتري را براي رسیدن به 

هاي افتاده صرف نموده و حجم چوب خارج تنه

  شود. شده در هر ساعت کمتر می

خروج اسکیدر از مسیرها باعث فشردگی خاك 

گردد که و صدمه به درختان سرپاي موجود می

هاي محققین دیگر نیز تأییدي بر این موضوع یافته

). پائین بودن تراکم طولی 1395ی، باشد (کاظممی

هزینه ساخت  عالوه بر کاهش 189در پارسل  جاده

جاده و عملیات خاکی کمتر سبب کاهش تخریب 

فنی  وعرصـه جنگل شـده که از لحاظ اقتصادي 

تر است، نتایج دیگران نیز آن را تأیید قبولقابل 

). بنابراین در این 1387کند (عبدي و همکاران، می

منظور دورتر شده و بههم  ها ازسل، فاصله جادهپار

هاي قطع شده و خروج به دسترسی اسکیدر به تنه

کشی در این موقع آنها تراکم طولی مسیر چوب

 گردید. پس زمان مصرف FAOپارسل باالتر از نرم 

آالت توسط اسکیدر کمتر شده براي خروج چوب

و در و حجم بیشتري از چوب در هر ساعت شده 

خارج گردید، که از لحاظ فنی و روز از منطقه قطع 

هاي تر است. با توجه به دادهزیست محیطی مناسب

دست آمده، میزان حجم چوب خارج شده در به

برابر نسبت  5/2در هر ساعت حدود  189پارسل 

در هر سیکل در  شدهو زمان مصرف  33به پارسل 

آمد. دست به 189دو برابر پارسل  33پارسل 

از لحاظ تراکم طولی در جنگل  ترینمناسب

هزینه را دربر خواهد داشت کمترین  اقتصادي
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 ) و حداکثر مساحت1387و همکاران، (عبدي 

 ,Backmundدهد (قرار می را تحت پوشش جنگل

عالوه بر  یکشچوب طور کلی در عملیات). به1964

ت و مسائل اقتصادي، باید کمترین خســاررعایت 

وارد شود  محیطی به تودهزیست صدمـات

که بین نتیجه این ). 1391، پارساخو و یانلطفعل(

از لحاظ زمان مصرف شده و  189و  33پارسل 

حجم چوب خارج شده در دو تراکم طولی متفاوت، 

داري در سطح خطاي کمتر از یـک اختالف معنی

توان گفت که اگر درصــد دیده شد. بنابراین می

کمتر و تراکم طولی مسیر ان تراکم طولی جاده میز

کشی بیشتر باشد، بـه لحاظ رعـایت مسائل چـوب

-محیطی وضعیت مناسبفنی، اقتصادي و زیست

برداري و مدیریت طـرح تري براي واحــد بهره

  وجود خواهد آورد.داري بهجنگل

    

  

      
  (ب)                     (الف)                                                     

  کردن براي انتقال در محل دپو (ب)بري (الف) و آمادهخروج چوب توسط اسکیدر تیمبرجک و بینه - 7 شکل

  

  

  

  

  

  

  

  



 61                    ...                                                                      کشی و نژاد: ارزیابی تراکم مسیرهاي چوبمصطفی

  منابع

. ارزیابی نرخ تولید چوب در حمل و نقل اولیه و ثانویه در جنگل حوزه نکاچوب. تحقیقات جنگل و 1387اقتصادي، ع. 

  .274- 291): 2( 16صنوبر ایران، 

آالت مناسب در جنگل . طراحی شبکه حمل و نقل و تعیین ماشین1382نیا، ن. سبحانی، ه. و رأفتاقتصادي، ع.، 

  .95-132): 1( 11تحقیقاتی واز. فصلنامه پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 

  .ص 226هاي کوهستانی و جنگلی، انتشارات دانشگاه مازندران، ي راهپروژه . طراحی و1367 .نیا، نرأفت

  ص. 401تهران.  تهران، دانشگاه انتشارات . آماربرداري در جنگل،1373یري، م. زب

  ص. 728تهران.  تهران، دانشگاه انتشارات جنگل، برداري. بهره1380ن.  ساریخانی،

ساخت با استفاده هزینۀ جنگلی از نظر  ةشبکۀ جاد. ارزیابی اقتصادي 1387صفت، ع. عبدي، ا.، مجنونیان،ب. و درویش

  . 279-290از روش ارزیابی چندمعیاري، مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی، اصفهان. ص 

 ،1ي: سريطالعه موردیدرها، ماسک با توجه به مناطق عبور یکشچوب یرهايکارکرد مس یابیارز. 1395 کاظمی، م.

 دانشگاهطبیعی، ارشد جنگلداري، دانشکده منابع  کارشناسینامه رود، پایانظالم-نکا يهاگرگتج جنگل 4بخش

 .ساري ،منابع طبیعی کشاورزي و علوم

  ص.168آییژ، ساري. انتشارات ، هاي جنگلیریزي شبکه جادهبرنامه. 1391لطفعلیان، م. و پارساخو، آ. 

 طبیعی، منابع ارشد، دانشکدة کارشناسی درسی دوره جزوه هاي جنگلی.ریزي شبکۀ جاده. برنامه1384. مجنونیان، ب

  .ص 45 .تهران دانشگاه

هاي فرعی در طرح بندي جاده. بررسی طول مناسب مسیرهاي چوبکشی براي شبکه1374نژاد، س.ر. مصطفی

  ن.نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهرارود. پایانظالم - جنگلداري نکا

هاي منظور ارائه مدل مناسب شبکه جادهبینه بهتنه و گردهبرداري تمامهاي بهره. بررسی و مقایسه روش1383نقدي، ر. 

 نور. س،دکتري دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرنامه دوره جنگلی در حوزه نکا، پایان

Anderson, A.E. and Nelson, J. 2004. Projecting Vector-based Road Networks with a Shortest Path 
Algorithm. Canadian Journal of Forest Research, 34 (7): 1444-1457. 

Aruga, K. 2005. Tabu search optimization of horizontal and vertical alignments of forest roads. J. For. 
Res., 10: 275-284.  

Backmund, F. 1968. Indices for the degree of accessibility of forest districts via roads Schweizerishe, 
Zeitschrift Fuer Forstwesen (SZF), 119 (11): 445-452. 

F.A.O. 1985. Logging and transport in steep terrain. Forestry paper, 14 Rev. 

Ghaffarian, M.R. and Sobhani, H. 2008. Optimum road spacing of ground based skidding operations in 
Nowshahr, Iran, Caspian Journal of Environmental Sciences, 6 (2): 105-112.  

Ghaffarian, M.R., Stampfer, K. and Sessions, J. 2009. Comparison of three methods to determine optimal 
road  spacing for forwarder-type logging operations. Journal of Forest Science, 55: 423-431 

Lotfalian, M., Zadeh, E.H. and Hosseini, S.A. 2011. Calculating the correction factor of skidding distance 
based on forest road network. Journal of Forest Science, 57 (11): 467-471.  

Matthews, D.M. 1942. Cost Control in the Logging Industry. Mc Graw-Hill, New York. 

Naghdi, R. and  Bagheri, I. 2007. Evaluation of tree length and assortment logging methods with respect 
to timber production in Caspian Forest in the Northern Iran. Asian Journal of Plant Science, 6: 46–50. 



  62                                                                1/ شماره 1/ جلد 1398هاي هیرکانی / سال برداري جنگلحفاظت و بهره

 

Naghdi, R. and Mohammadi Limaei, S. 2009. Optimal Forest Road Density Based on Skidding and Road 
Construction Costs in Iranian Caspian Forests. Caspian Journal of Environmental Sciences, 7 (2): 79-
86. 

Najafi, A., Sobhani, H., Saeed, A., Makhdom, M. and Mohajer, M.M. 2008. Planning and assessment of 
alternative forest road and skidding networks. Croatian Journal of Forest Engineering, 29 (1): 63-73.  

Segebaden, G.V. 1964. Studies of Cross-country Transport Distances and Road Net Extension. Studia 
forestalia suecica, 18, 70 pp.  

Tan, J. 1999. Locating Forest Roads by a Spatial and Heu-ristic Procedure Using Microcomputers. 
Journal of Forest Engineering, 10 (2): 91–100. 

Thompson, M.A. 1992. Considering overhead costs in road and landing spacing models. Journal of Forest 
Engineering, 3 (2): 13-19. 

 


