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  گزینی تک جنگل شناسی شیوه  درخت  در ارزیابی صدمات مکانیکی قطع 
  

  6، مجید آریامنش5، رویا افروز4گودرز کوچکی ،3میر مظفر فالح چاي ،2رضا رشیدي ،1*امیر حسین فیروزان

  1616 :، صندوق پستی، ایرانالهیجان، گروه جنگلداري ،عی، دانشکده منابع طبیانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجاند - 6 و4، 3 ،2،*1
  1616 :الهیجان، ایران، صندوق پستی باشگاه پژوهشگران جوان،دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان،  -5

firou_zan@yahoo.com 
  

  چکیده 
رحله  م .نماید برداري نادرست به جنگل وارد می باشد که در نتیجه بهره هایی می برداري از جنگل آسیب مهمترین مشکالت ناشی از بهره

برداري  اجراي شیوه درست بهره در عدم دقت  مسلماً آید و برداري به حساب می ترین مراحل در پروسه بهره ترین و حساس قطع یکی از سخت
ه هاي بوجود آمد در حفره ین تحقیق خسارات وارده به درختاندر ا. هاي روي آن گردد خساران زیادي به جنگل و زادآوري باعث تواند می

آوري بار از  هاي قطع و مناطق جمع ا در حفرهجهت بررسی میزان خسارت به توده سرپ. گیري و تعیین گردید انجام عملیات قطع اندازهپس از 
درصد از درختان  7/19هاي قطع نشان داد  اي شکل در حفره پالت دایره 14ایج حاصل از بررسی نت .استفاده شد برداري انتخابی نمونهروش 

 2/17هاي قطع را گونه افرا ،  درصد خسارات وارده به درختان در پالت 8/30 .ها در نتیجه عملیات قطع متحمل خسارت شدند موجود در پالت
ضمن اینکه بیشترین خسارت متوجه . دهند تشکیل می....هاي نظیر توسکا و انجیلی و  مابقی را گونه درصد را ممرز و 5/12 درصد راش و

د به کالسه ها باعث بروز زخم گردی نآعمده درختانی که خروج چوب آالت در . متر می باشد سانتی 50-70متر از کدرختان با قطر برابر سینه 
  . متر تعلق داشتند سانتی 70قطري بیش از 

  
  .، شفارودصدمات مکانیکی، اسکیدر، قطع تک گزینی،،ارزیابی :کلیدي کلمات
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  مقدمه 
هاي جنگلی شمال کشور و  محدودیت سطح عرصه

به ها هاي ویژه و منحصر به فرد بودن این جنگل قابلیت
برداري اي گیاهی، لزوم بهرهبه لحاظ تنوع گونه ژه  وی

ها را به متولیان منابع طبیعی اصولی و مسئوالنه این عرصه
هاي بهره اهمیت خاص فعالیت. کندکشور گوشزد می

سازي به عنوان ها و جادهبرداري، حمل و نقل فرآورده
هاي جنگلداري ترین فعالیتترین و مخربهزینهپر 

هاي برداري و تعیین روشهاي بهرهمقوله ارزیابی سیستم
هاي شمال را به ما متناسب با شرایط توپوگرافی جنگل

تولید مکانیکی چوب به عنوان فاز  .)7( کندتکلیف می
 دوم تولید چوب از اهمیت به سزائی برخوردار است

برداري در هاي بهرهارزیابی روش و در این رابطه) 4(
راستاي افزایش مالحظات زیست محیطی و هم چنین 
باال بردن راندمان اقتصادي واحد تولیدي جنگل حائز 

-هاي بهرهدر این راستا استفاده از روش. باشداهمیت می

که تولید با ارزش افزوده  ،برداري با کاهش صدمات
حش و و حیات ،باال را با حداقل تخریب به خاك

دهند به عنوان یک هدف  درختان سرپا مد نظر قرار می
مدیریتی در جنگلداري در دهه گذشته توجه همگان را 

 .)8( است جلب کردهبه خود 

برداري به طور مستقیم شامل آسیب  خسارات بهره 
به درختان در اثر عملیات قطع و کشیدن درختان 

ها،  تن تاج و سرشاخهسمقطوعه بوده که به صورت شک
ایجاد زخم روي تنه درخت سرپا و آسیب به ریشه 

هاي مختلفی براي  تاکنون روش. گردد می نمایان
گیري خسارت توده به وسیله محققین گزارش  اندازه

، در مطالعه خود در منطقه دارابکال در )4(شده است 
جنوب شرقی ساري، در بخش درختان سرپا جهت 

گلی در شیوه برداري بر توده جنبررسی صدمات بهره

-هاي اندازهاز زخم 5/82%پناه به این نتیجه رسید که  

گیري شده بر روي درختان باقیمانده در ارتفاع کمتر از 
هاي مالحظه شده از زخم 30. %متري تنه قرار داشتند 2

مربوط به  8%از نوع کنده شدن پوست و  26%سطحی، 
د هاي ایجااز زخم 59. %باشدصدمه دیدگی کامبیوم می

درصد مربوط به  29%شده ناشی از قطع درختان، 
ناشی از عوامل انسانی بوده  11%هاي کشنده و دستگاه

  .است
با تحقیقی در مورد اثر صدمات ) 2( رشیدي

مکانیکی در رشد درختان راش در طرح جنگلداري 
درصد از  8/31ن نشان داد که امامزاده ابراهیم گیال

ر بخش ریشه و هاي مشاهده شده در درختان د زخم
 درصد در یک متر اوله تنه و مابقی در باالي یک 4/54

 6/18هم چنین . متري تنه درختان سرپا بوده است
 4/81یري شده سطحی و گ هاي اندازه درصد زخم

ها عمقی و با صدمه به کامبیوم همراه  درصد از زخم
  .است

ها  تفاوتی که سیستممدر این رابطه با توجه به اثرات 
برداري مختلف در یک ناحیه از خود  اي بهرهه و روش

، معیارهاي انتخاب شده براي تعیین گذارند اي میبرج
 دیگر برداري ت نیز از یک سیستم به سیستم بهرهخسارا

تفاوت بوده و در ماي دیگر  اي به نقطه و همچنین از نقطه
  .این زمینه معرفی نشده است در واقع روش استانداردي

ترین  ان یکی از مهمهاي شمال ایر جنگل
باشد که  کننده در دنیا میهاي پهن برگ خزان  جنگل

شایانی  بقا آن از لحاظ زیست محیطی از اهمیت
اي  درختچه هاي درختی و تنوع گونه. برخوردار است
ت که آن را در نسبت به ها به گونه اس در ایران جنگل

ها از جایگاه منحصر به فردي برخوردار  سایر جنگل
 ها برداري در گذشته در این جنگل روند بهره. سازد می
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برد که منجر به تغییر شیوه  اي پیش شرایط را به گونه
اي از  گزینی به عنوان گزینه تگ. برداري گردید بهره

ها را در  تواند بقاي این جنگل برداشت به تنهایی نمی
است که  کنار تولید چوب حفظ نماید بنابراین الزم

ارهاي یها در توازن با مع جنگل بهره برداري در این
زیست محیطی باشد بنابراین باید تالش شود تا صدمات 
وارده ناشی از بکار بردن این شیوه برداشت در جنگل 

  .کاهش یابد
  

  ها مواد و روش
 در حوزه آبخیز) شفارود 11سري ( سري آواردیم

 16این جنگل در . هاي شمال واقع است جنگل 9
نشر در استان گیالن قرار کیلومتري شهرستان رضوا

 56 ' 25" این منطقه بین طول جغرافیایی. گرفته است
   37◦ 32 ' 30"و عرض جغرافیایی  48◦ 51 ' 15" و 48◦

که از شمال به واقع شده است   37◦ 29 ' 16"و 
و از جنوب به  10رودخانه شفارود و مرز مشترك سري 

به  شفارود و از شرق 12و  15هاي  مرز مشترك با سري

 10و  9و از غرب به مرز سري هاي  16و  15مرز سري 
 2227مساحت این منطقه . شود شفارود محدود می

برداري  آن قابل بهرههکتار  1742که  هکتار است
بطور کلی  .باشد هکتار می 46مساحت پارسل . باشد می

و در  بودهمنطقه مورد مطالعه جزو نواحی پرباران کشور 
ستره اقالیم مرطوب ایران ی در گهاي اقلیم بندي تقسیم

 8/1365آن  سالیانه میانگین بارندگی. گیرد قرار می
درجه  5/15رارت سالیانه آن متر و متوسط درجه ح میلی

اسی آن متعلق به رسوبات شن زمین. باشد گراد می سانتی
و دوره کرتاسه فوقانی است و  شناسی دوم زمین

، فته رانکرق به تیپ خاك تکامل نیاهاي آن متعل خاك
اي  هتیپ خاك واریزي یکنواخت و تیپ خاك قهو

تیپ جنگلی آن شامل . باشد قلیایی می pHجنگلی با 
-توسکا -ممرز -ممرز، تیپ آمیخته راش-راش، راش

-مرز، ممرزم –بلوط، بلوط  –نمدار، تیپ ممرز  - افرا
  .)1( باشد راش می

  

  
  طالعهبندي مورد م نقشه توپوگرافی و وضعیت پارسل: 1شکل
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براي مطالعه صدمات ناشی از قطع درختان در این 
پالت آمار  14مطالعه با آماربرداري صد در صد در 

برداشت برداري تمامی درختان اعم از سالم و زخمی 
متر مربع با  1000ها  گردیدند متوسط مساحت پالت

جهت شمال شرقی و با متوسط تعداد درختان قطع شده 
  .ددرخت بو 2در هر پالت 

امروزه براي ارزیابی خسارات وارده به رویشگاه در 
هاي متفاوتی استفاده  برداري شده از روشمناطق بهره

برداري خطی یا ها روش نمونه ترین آنکنند که مهم می
استفاده از شبکه آماربرداري، استفاده از   ،ترانسکت

روش پیمایش زمینی و  هاي هوایی، پالنیمتري، عکس
باشد د در صد در نقاط خسارت دیده میگیري ص اندازه

الزم  در این مطالعه با توجه به اهمیت موضوع کار، ).7(
 هایی در مورد درختان توده سرپا در پارسلبود تا بررسی

با توجه به اینکه روش . مورد مطالعه صورت گیرد
اط خسارت دیده نق%  100گیري پیمایش زمینی و اندازه

مورد استفاده و آزمایش  )7و  5(در مطالعات قبلی 
قرارگرفته بود این روش براي برآورد خسارات در 
حفرات قطع در این مطالعه هم مورد استفاده قرار 

آمار برداري در این تحقیق  بنابراین روش. گرفت
  .برداري انتخابی  بوده است نمونه

، با توجه نظور برآورد خسارات در حفرات قطعبه م
ن موجود در هر پالت با مطالعه به تعداد در هکتار درختا

اي پالت دایره 14اي مشخص گردید که تعداد اولیه
 باشد لذاشکل با مساحت ثابت براي مطالعه فوق الزم می

، قطر و ارتفاع با توجه به شیب عمومی عرصه جنگل
گذاري شده و گستردگی تاج درختان درختان نشانه

 ، میزانل مشخص گردیدههاي نمونه در جنگپالت
. خسارات طبیعی قبل از قطع درختان مشخص گردید

هاي برداشت شده در هرپالت در فرم زیر امده مشخصه
  . است

صدمات وارده به  اي شکل در قطعات نمونه دایره
به . مورد بررسی قرار گرفت% 100درختان با شدت 

پالت با متوسط مساحت  14در تعداد  همین منظور
آماربرداري صورت  مربع براي پیمایش و متر 1000

درصد از سطح منطقه را به خود  3 گرفت که حدوداً
شمال تا شمال  هاجهت پالت. اختصاص داده بودند

همچنین خسارت  .درصد بود 45شرقی و محدوده شیب 
ن به صورت زخم در هر یک از وارده به درختا

و بیشتر از  50-70، 30- 50، 10-30(هاي قطري  کالسه
 ممرز، افرا، ،هاي درختی راش و گونه )متر سانتی 70

هاي  همچنین محل زخم .شیردار آماربرداري شد توسکا،
روي تنه درختان مورد آماربرداري قرار  ناشی از قطع بر

متر  سانتی 10در درختان با قطر باالي  .گرفت
هاي آمار  گیري و وارد فرم هاي زیر اندازه مشخصه

  . برداي گردید
ر این مرحله شده دگیري  ازههاي اند مشخصه

  :عبارت بودند از
  ...، مانند راش، بلوط: نوع گونه -1
استفاده از نوار قطر سنج  قطر درختان که با -2

  .گیري گردید اندازه
زخم و  2- 3،  1هاي  به کالسه شمارش تعداد زخم -3

  گردید زخم تقسیم بندي 3بیشتر از 
  نوع زخم از لحاظ سطحی یا عمقی بودن  -4
متر و  1- 2، که به کالسه روي ریشه: ارتفاع زخم -5

  متر تقسیم گردید 2باالتر از 
 10-30هار کالسه قطري کالسه قطري که به چ -6

متر و بیشتر از  سانتی 50-70متر،  سانتی 30-50متر،  سانتی
  . متر تقسیم گردید سانتی 70
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کالسه صدمه  3به . خسارات وارده به تاج درختان -7
سوم تا دو سوم تاج و  به یک سوم تاج، صدمه به یک

  . بندي گردید صدمه به بیش از دو سوم تاج تقسیم
در این مطالعه بعد از آنکه خسارات هر پالت 
بدست آمد براي تعیین کل خسارات در پارسل  از 

  .)3(فرمول زیر استفاده گردید 

100*%
N
ng   

  که در آن  
g% =در صد خسارت در هر پالت  

n =پالت دیده در هرتعداد درختان آسیب  
=N   تعداد کل درختان در پالت  







n

i i

n

i ii

s

sg

1

1  = Mw 

wM= درصد خسارت در کل پارسل  
ig =درصد خسارت در هر پالت  

Si =مساحت هر پالت   

                                                               نتایج
گیري نوع خسارت به درختان در اندازه

  هاي قطعپالت
اي قطع از لحاظ هدیده در پالتدرختان آسیب

، مساحت موقعیت مکانی زخم وضعیت شکستگی تاج، 
. زخم و عمق زخم مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفتند

دهد  آوري شده نشان میهاي جمعتجزیه و تحلیل داده
درخت داراي  55درخت آسیب دیده  78اد که از تعد

بیشترین میزان آسیب به تاج . آسیب دیدگی تاج بودند
بصورت آسیب به کمتر از یک سوم تاج بروز داده است 

هم  .درصد بود 8/41ین مقدار درحدود بطوري که ا
چنین بیشترین میزان شکستگی تاج در درختان راش و 

  ع پیوسته استمتر به وقو سانتی 10-30سه قطري در کال
  .)2و1و نمودار  1 جدول(

  
  خسارات با تاج درختان باقیمانده پس از قطع :1جدول 

 میزان آسیب وارده به تاج پارسل
 تعداد درختان آسیب دیده درصد خسارت

8/41  کمتر از یک سوم تاج شکسته 23 

5/25  یک سوم تا دو سوم تاج شکسته 14 
7/32 اجدو سوم تا شکستگی کامل ت 18   

 مجموع 55 100
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  عدرصد درختان داراي آسیب دیدگی تاج به تفکیک کالسه قطري در پالت هاي قط: 1نمودار

  

 
  درصد درختان داراي آسیب دیدگی تاج به تفکیک گو نه در پالت هاي قطع : 2نمودار

 
بررسی خسارات وارده به درختان پس از عملیات قطع 

درخت  78وجود درخت م 395نشان داد که از تعداد 
درصد کل درختان را  7/19اند که حدود آسیب دیده

بررسی نتایج خسارات وارده . دهندبه خود اختصاص می

و  50-70دهد که کالسه قطري به درختان نشان می
گونه راش داراي باالترین میزان خسارات در بین سایر 

  .)3و2جدول ( کالسه هاي قطري و گونه ها می باشند

  
هاي قطع به تفکیک کالسه قطري  ازه گیري شده به درختان در پالتصد خسارات انددر: 2جدول  

   کالسه قطري 

سانتی متر 70بیشتر از   70-50  50-30  30-10  
درصد 
 خسارت

تعداد خسارت 
 دیده

تعداد 
 کل

درصد 
 خسارت

تعداد 
خسارت 

 دیده

تعداد 
 کل

 درصد
خسارت   

تعداد 
خسارت 

 دیده

تعداد 
 کل

 درصد
 خسارت

د تعدا
خسارت 

 دیده

تعداد 
 کل

22/22  4 18 17/55  16 29 61/25  21 82 91/13  37 266 
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  129  گزینی تک ارزیابی صدمات مکانیکی قطع درخت  در  شیوه  جنگل شناسی

  درصد خسارات اندازه گیري شده به  درختان در پالت هاي قطع به تفکیک گونه: 3جدول
  راش افرا ممرز توسکا شیردار

 درصد
 خسارت

 تعداد
خسارت دیده   

 درصد
خسارت   

 تعداد
خسارت دیده   

 درصد
خسارت   

د تعدا  
 خسارت دیده

 درصد
خسارت   

 تعداد
خسارت دیده   

 درصد
خسارت   

 تعداد
خسارت دیده   

 تعداد
کل   

3/14  1 6/28  22 5/12  1 8/30  4 2/17  50 290 

 
یکی دیگر از آسیب وارده به درختان ناشی از 
عملیات قطع ایجاد زخم به صورت تعداد و عمق زخم 

یجاد درختی که قطع درختان باعث ا 78از . باشدمی
درخت داراي یک عدد  29ده بود ها گردی زخم در آن

درخت  3درخت داراي دو تا سه عدد زخم و  46 ، زخم
  .)3 نمودار( زخم بودند 3داراي بیش از 

رصد خسارات وارده به درختان د 5 و 4 هاينمودار
هاي قطري و  سهبصورت زخم در هر یک از کال

  .دنده هاي درختی را نشان می گونه
 

 
گیري شده بر روي تنه درختان در پالت هاي قطع نمودار درصد تعداد زخم هاي اندازه :3ارنمود  

 

 
  

  هاي قطع نمودار تعداد درختان داراي آسیب دیدگی زخم  به تفکیک کالسه قطري در پالت :4نمودار
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طع هاي قنمودار تعداد درختان داراي آسیب دیدگی زخم  به تفکیک گو نه در پالت :5نمودار  

  
 2در ارتفاع باالتر از هایی  زخم عملیات قطع عموماً

درصد  5/70گذارد در این مطالعه هم  بر جاي می
خسارات ناشی از قطع به صورت زخم در ارتفاعی 

هاي  موقعیت زخم 6 نمودار .متر وقوع یافت 2باالتر از 
  .دهد طع در توده باقیمانده را نشان میوارده ناشی از ق

   

 
هاي قطع  وضعیت محل زخم ها ي ناشی از قطع بروي درختان باقیمانده در پالت نمودار :6نمودار  

  
ی داراي زخم 1139درصد درختان پارسل  5/61

 8/30، متر مربع سانتی 100داراي مساحت کمتر از 
سانتی متر  100-1000درصد درختان داراي زخمی بین 

درصد درختان داراي زخمی با  7/7مربع مساحت و 
.)7نمودار( بودند تی مترمربع  مساحتسان 1000ش از بی

  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  131  گزینی تک ارزیابی صدمات مکانیکی قطع درخت  در  شیوه  جنگل شناسی

 
  هاي قطعهاي ناشی از قطع بروي درختان باقیمانده در پالتنموداروضعیت مساحت  زخم :7نمودار

  
  بحث

برداري  هاي بهره تک گزینی  بعنوان یکی از روش
باشد که  هاي برداشت چوب می ترین روش از همگام

اهمیت زیادي  جنگلی ازصدمات وارده به توده  آندر
که پس از برداشت در جنگل باقی  آنچه.برخوردار است

ه جنگل یندآاي است که محصول  ماند توده باقیمانده می
گاهی کافی از آبنابراین الزم است تا . دهد را تشکیل می

 یهای صدمات وارده به توده داشت و با بکار بردن روش
داد که از  نشان محاسبات نهایی. ها کاست از شدت آن

هاي قطع حدود  گیري شده در پالت درخت اندازه 395
درصد از  7/19اند که در کل  درخت آسیب دیده 78

با توجه به . دهد به خود اختصاص میکل آسیب را 
حجم برداشت انجام گرفته و مشخصات توده برداشت 

ر مطالعات از این شده این مقدار آسیب در مقایسه با سای
. دهد توجهی را به خود اختصاص می لبدسته افزایش قا

 10-13در جنگل هاي اسالم این میزان را  )5(نیکوي، 
 68با حدود  10-30کالسه قطري .  درصد نشان داد

درصد باالترین درصد پراکنش قطري را به خود 
اختصاص داده اند و به ترتیب با افزایش قطر درختان از 

راش با  .شود ها در کالسه قطري کاسته می تعداد آن
یزان درصد باالترین م 5/19درصد و توسکا با  72حدود 

هاي درختی به خود  درصد پراکنش را در بین گونه
 10-30هرچند کالسه قطري . دادند اختصاص می

بیشترین میزان تعداد را به خود اختصاص داده بود ولی 
بیشترین میزان  سانتیمتر 50-70کالسه قطري درین توده 

) درصد 55(خود اختصاص دادند  درصد آسیب را به
ی بعدي که در واقع نقش بسیار مهمی را در محصول ده

اتالف چوبی که . دهند جنگل را به خود اختصاص می
مرحله ناشی از زخمی شدن اولیه و بروز پوسیدگی در 

تولیدي  کند کیفیت چوب بعد در این درختان بروز می
ترین نجایی بیشآاز . دهد در مرحله بعد را کاهش می

 درختان آسیب دیده در این کالسه قطري را درخت
دهد و این درختان بعنوان درختان  تشکیل می توسکا 

توانند مورد توجه قرار گیرند  میمادري بذرده هم 
. فتبنابراین خسارات وارده افزایش هم خواهد یا

هاي شمال کشور  هرچند مطالعات مشابه در جنگل
معرض آسیب نشان  درختان کم قطرتري را در عموماً

این مطالعه نشان داد که اگر اره . )7و  6( داد می
موتورچی دقت کافی در انتخاب درست مسیر انداختن 
نداشته باشد درخت با اهمیت بیشتر در توده جنگل 

  . بیشتر در معرض آسیب قرار خواهند گرفت
درخت دچار  55از کل درختان آسیب دیده 

ش اندازه تاج آسیب دیدگی تاج شدند که با کاه
رویش درختان هم دچار مشکل شده و در آینده میزان 

بسیار  ندرختان در مقایسه با سایر درختا رویش این
درصد  32کاهش خواهد یافت از آنجایی که حدود 
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درختان اسیب دیده  نزدیک به دو سوم تا تمام تاج خود 
را در هنگام آسیب از دست دادند و عمده این درختان 

 و از جنس گونه راش بودند 10- 30طري در کالسه ق
نشان می دهد  ارتشدید خسارات در این بیشتر خود 

عمده خسارت ثانوي که در این بین بروز می کند باز 
بزرگ شدن  شدن بیش از اندازه تاج پوشش جنگل و

 ي سرخس و تمشک وها حفرات قطع و هجوم توده
  ). 4( باشد کاهش زاد آوري در توده جنگلی می

مصدوم ن در هنگام افتادن فقط تاج درختان درختا
ها به  دهند بلکه برخورد آن را در معرض تهدید قرار نمی

باعث بروز خساراتی بصورت زخم  تنه درختان
هاي  تایج نهایی نشان داد که عمده زخمن. گردد می

ها  تعداد زخم .تایی بود 2-3به درختان به صورت وارده 
هاي  رعت هجوم باکتريها س در کنار اندازه بزرگتر آن
زایش داده و از ارزش نهایی پوسیده کننده درخت را اف

  .کاهند آن می
در آن بروز نموده  ارتفاعی از درخت هم که زخم

یادي برخوردار است اگر زخمی که زاست از اهمیت 
در تنه درخت بروز نموده است منجر به پوسیدگی 

اشد گردد و ارتفاع این پوسیدگی در تنه درخت باال ب
در واقع حجم بیشتري از چوب صنعتی تنزل ارزش پیدا 

در این . کاست نموده و از قیمت نهایی چوب خواهد
ناشی از عملیات  هاي وارده به درخت مطالعه عمده زخم

د متر به وقع پیوست که حدو 2قطع در ارتفاع باالتر از 
  . دگرد درصد زخم ها را شامل می 70

  
  اريزسپاسگ
م از پرسنل محترم جنگل یی دانالزم م مانبر خود

یاري رساندند  مابه ها در جمع آوري دادهکه شفارود 
  .میتشکر و قدردانی نمای

  

  منابع
 .11شرکت جنگل شفارود، طرح جنگلداري سري  .1
بررسی اثرصدمات مکانیکی در . 1374 ،.ر رشیدي، .2

ــد  ــراهیم   رش ــامزاده اب ــل ام ــان راش در جنگ درخت
 .صفحه 47. ه گیالنطرح تحقیقاتی دانشگا. گیالن

ــري .3 ــاربرداري در جنگـــــل   .1384، .م. زبیـــ آمـــ
ــدازه( ــل   ان ــت و جنگ ــري درخ ــاپ ســوم،  ) گی چ

  .صفحه 401انتشارات دانشگاه تهران، 
ــان، ب .4 ــت    .1376، .مجنونی ــل و موقعی ــی مح بررس

مجلـه منـابع   . برداري در سیسـتم تولیـد جنگـل    بهره
  .102-112ص. 43شماره . طبیعی ایران 

ــیاهکل م  .5 ــوي س ــهنیک ــردن  . 1386 ،.، م حل ــه ک بهین
بـرداري و  هاي تولید و کاهش صـدمات بهـره   هزینه

حمل و نقـل چـوب، درخـت و جنگـل بـا طراحـی       
هاي سري ناو  جنگل –مطالعه موردي (برداري بهره

ــی   )اســالم ــابع طبیع ــکده من ــري دانش ــاله دکت  -، رس
 .صفحه 175 .دانشگاه تهران

ــوي، م .6 ــل  . 1388 ،.نیک ــرداري جنگ ــره ب ــزوه به . ج
 .صفحه 185.دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن 

ــدي، ر .7 ــهاي  . 1383، .نقـ ــه روشـ ــی و مقایسـ بررسـ
منظور ارائه مدل برداري تمام تنه و گرده بینه به  بهره

 ،هـاي جنگلـی در حـوزه نکـاء     مناسب شبکه جـاده 
 .دانشـــگاه تربیـــت مـــدرس ،پایـــان نامـــه دکتـــري

 .صفحه170
8. Sist, P.; Oykstra, D. and Fimbel, R., 1998. 

Reduced-Impact logging guidelines for 
lowland and hill dipterocarp forest in 
Indonesia. CIFOR occasional paper No. 
15. 44pp. 

 

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

