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  چکیده

مانی هاي جنگلی و کاهش فشردگی خاك با تردد کمتر عالوه بر افزایش زندهمنظور استقرار بهتر نهالحفظ خاك سطحی جنگل به

اسکیدر  تردد فشردگی خاك در مسیرهاي ترینشدیدشود. هاي هیرکانی نیز حفظ می، اکوسیستم جنگلزادآوري حاصل از درختان مادري

 تردد تعداد تعیین در این بررسی زادآوري در مسیر تردد اسکیدر آماربرداري گردید که با هدف. آیدمی جنگلی بوجود خاك اولیه در افق

باال  سمت به چوب کشیدن. باشدمیجنگلی  نهال کمی در رشد آن تأثیرو نهایتاً  جنگل خاك الستیکی و اثر آن در فشردگی چرخ اسکیدر

در  نهال و ارتفاع قطر یقه ها،نهال مانیزندهبر متفاوتی دارد که این اثرات  خاك در جنگل اثرات فشردگی مقدار بر روي شیب و پایین

قطري  رشد کاهش جنگلی، سبب هاينهال تعداد بر کاهش عالوه یدراسک زیاد تردد که داد نشان بررسی این. دهدجنگل خود را نشان می

شیب  پایین سمت تنه درختان قطع شده در جنگل به که در مسیري موجود هاينهال و ارتفاع یقه قطري رشد. آنها شده است و ارتفاع یقه

 تردد شود که تعدادتوصیه می. شود بیشتر استکشیده می شیب ها به سمت بااليهاي موجود در مسیري که تنهشود نسبت به نهال کشیده

در جنگل  هانهال کمی رشد شدید دلیل کاهشبه بار 13از  بیش شیب پایین سمت به و بار 8از  باال بیش سمت به چوب کشیدن در جهت

  .انجام نشود

  نهال مانیزنده راهکار کاهش فشردگی، تردد اسکیدر، :کلیدي واژگان
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  بیان مسأله

این فشردگی در شود، تر میرفت و آمد زیاد در داخل مسیرهاي چوبکشی جنگلی توسط اسکیدر خاك فشردهدر اثر 

گردد که اثرات تر میشود فشردگی زیادتر و خاك متراکمترددهاي اول تأثیر کمتري داشته و هرچه تعداد دفعات تردد بیشتر می

هاي بزرگ در تخریب خلل و فرج و کاهش حفره خاك،باعث کاهش قابلیت نفوذپذیري آب، افزایش وزن مخصوص آن 

- جنگل از دسترس نهال خارج شده و ریشهخاك رطوبت و آب موجود در گردد تا برآیند این اثرات باعث میشود. خاك می

داشتند که  ) بیان2008و همکاران (  Blouinبا مشکل مواجه گردد و زادآوري جنگل به مخاطره افتد. نهال و رشد دوانی 

 دهد و از این طریقتأثیر قرار می تحت را و آب غذایی مواد به هانهال از برخی چوبکشی دسترسی مسیرهاي فشردگی خاك در

 اول خاك متريسانتی 30در  خاك فشردگی درجه اثر مستقیم و بسزایی داشته باشد. بیشترین آنها مانیو زنده رشد بر تواندمی

  ). Wingate-Hill & Jakobson, 1982افتد (می اتفاق قرار دارند، قسمت در این هااز ریشه زیادي حجم که

و  و تولید آسانتر آالتماشین سایر به نسبت کمتر هزینه دلیلبه الستیکی چرخ اسکیدرهاي نیز ایران هاي شمالدر جنگل

 استفاده مورد چوب خروج در عملیات کشور، شمال داريجنگل هايقالب طرح در برداريبهره سریعتر تقریباً از آغاز

خیز قابل حاصل هايافق حذف O وA عناصر  کاهش که شده خاك هايافق آمیختگی موجب همچنین قرارگرفت. تردد اسکیدر

 & Williamsonشود ( درختان سبب مرگ حتی شدیدتر، مواقع دارد و در درپی را درختان رویش و در نتیجه کاهش دسترس

Neilsen, 2003( .گیاهان  رشد و هانهال رشد مدت زمان در هاریشه ریخت شناسی و آناتومی در بسزایی کوبیدگی خاك اثر

 در این بعداً که هایینهال یا درختان موجود رشد کاهش باعث خاك فشردگی). 1396داشته است (جورغالمی و همکاران، 

مانی و باهدف تأثیر جهت شیب و تعداد تردد بر روي زندهاین مطالعه  ).1381شود (حسینی، مستقر خواهند شد، می هاعرصه

تواند باعث تراکم، هاي زمینی میبرداري توسط چوبکشهاي بهرهها مورد بررسی قرار گرفت. فعالیتفاکتورهاي کمی نهال

ناب و تواند روي خواص هیدرولیکی خاك و میزان رواآالت میفشردگی خاك و ایجاد شیار شود. همچنین تردد ماشین

منفی  اثرگذار عامل عنوانبه خاك کوبیدگی طور کلی). بهSafari et al., 2016; Zemke, 2016رسوب نقش مهمی داشته باشد (

  ).Alameda et al., 2012شود (می شناخته آن تولید مقدار و همچنین گیاهی پوشش بر رشد

  

  هاها و تحلیلیافته

  هاي جنگلی تعداد نهال -

دار ها تأثیر معنیها تأثیري ندارد، ولی تعداد تردد اسکید رروي تعداد نهالداد که جهت شیب روي تعداد نهال نتایج نشان

بار تردد مشاهده گردید و بیش از آن در هر دو جهت  10داشت. بیشترین تعداد نهال در مسیرهاي بدون تردد و حداکثر تا 

  ).1کاسته شد (شکل مانی نهال شدت از زندهشیب مثبت و منفی به

  

  

 هاهاي تردد از نظر تراکم نهالمقایسه گروه -1شکل
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  هاقطر نهال -

تأثیر بوده، ولی تعداد تردد روي قطر یقه نهال تأثیر زیادي داشت. مسیرهاي با ها بیشیب روي قطر یقه نهال هايجهت

در شیب منفی حداکثر بار و  7مثبت، حداکثر تردد  شدت کاسته شد. در شیبها بهمورد از قطر یقه نهال 10تعداد تردد بیش از

  ).2شد (شکلها کاسته بدست آمد که بیش از این مقدار از قطر یقه نهالبار  9تردد 

  

  

 هامقایسه مسیرهاي تردد از نظر قطر یقه نهال -2شکل 

  

  هاارتفاع نهال -

ها در مسیرهاي تردد با جهت . متوسط ارتفاع نهالها تأثیر داشتندجهت شیب و تعداد تردد هر دو بر روي ارتفاع نهال

  ).3گیري شد (شکل متر اندازهسانتی 64/18متر و در مسیرهاي با جهت شیب منفی سانتی 89/8شیب مثبت 

  

  

  هاي شیبهاي استقرار یافته در جهتمقایسه ارتفاع نهال -3شکل 

  

ها در مسیرهاي بار تردد دیده شد. ولی حداقل ارتفاع نهال 10تا  1ها در مسیرهاي بدون تردد، بیشترین مقدار ارتفاع نهال

  ).4تردد دیده شد (شکل  11بیش از 
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 هامقایسه مسیرهاي تردد از نظر ارتفاع نهال -4شکل 

  

که  هاي مثبت حمل چوب وقتیطورجداگانه مشخص شد که در شیبهاي شیب بهتأثیر تعداد تردد اسکیدرها در جهت

که تعداد تردد به هاي منفی حمل چوب زمانی شدت از ارتفاع نهال کاسته شد. اما در شیببار شد، به 7ش از تعداد تردد بی

  ها کاسته شد.بار رسید، از ارتفاع نهال 9بیش از 

  

      
  عملیات کشیدن تنه توسط اسکیدر و اثر تردد اسکیدر برفشردگی خاك در طول مسیر چوبکشی -6و  5شکل 

  

  
  مرحله خروج چوب ریشه وگورچه در به وارده ماتصد -7شکل 
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    چوبعملیات خروج  ها پس ازصدمات وارده به نهال -9و  8شکل 

                 

  توصیه ترویجی

   مواردي که باید در جهت کاهش صدمه به درختان سرپا در عملیات کشیدن چوب در مسیرهاي چوبکشی رعایت شود:

  شود.هاي جنگلی کمتر میمانی نهالبیشتر شود، زندههرچه تعداد تردد اسکیدر  -

 شود.بار توصیه می 10تعداد تردد اسکیدرها در مسیرهاي چوبکشی باید محدود و کنترل شود و حداکثر تا  -

 المقدور در جهت شیب منفی یا به سمت پایین شیب انجام شود.  ها باید حتیجهت حمل تنه -

بندي و پوشش مناسب سطح پارسل را کامالً قابل دسترس کند تا اسکیدر در با شبکه تراکم جاده و مسیرهاي چوبکشی باید -

  زمان و تعداد دفعات کمتري براي حمل چوب وارد جنگل شود. 

 هايکننده منحرف از مسیر و استفاده خاك فشردگی کاهش منظوربه چوبکشی مسیر روي جنگلی مقطوعات مازاد ریختن -

  چوبکشی. مسیر صورت عرضی در رويبتنی یا با چوب بههاي صورت آبراههبه رواناب

هاي با طول کوتاه که عالوه بر جلوگیري از صدمه به درختان حاشیه مسیر، طول شعاع قوس مسیرهاي چوبکشی حمل تنه -

 شده و استفاده از تایرهاي فرسوده و بستن با تسمه بر روي تنه یا کنده درخت جهت کاهش صدمات.نیز محدودتر 
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