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 مقدمه
 

از نيازهاي او  بشر ازديرباز اقدام به بهره برداري  جنگلها مي كرده و همواره بخش مهمي
ولي امروزه بهره .به چوب و برخي مايحتاج ديگر از طريق جنگلها تامين مي شده است

كاهش سطح  -سطح زندگي  ارتقاي –برداري جنگل با توجه به افزايش جمعيت 
مشكالت زيست محيطي و بينش وباورهاي جديد انسان امروزي بسيار  -جنگلها 

كم بودن سطح جنگلهاي كشورو عدم توسعه  طرفياز . پيچيده تر و بغرنج تر شده است
ديگر موجب گرديده اند كه بهره برداري از جنگل  صنعتي و برخي عوامل -اقتصادي 

به دليل همين حساسيت لزوم بيشتري وجود دارد . براي ما حساسيت بيشتري پيدا كند
اتيك و يعني به طور سيستم.تا بهره برداري جنگل بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد

بررسي و مطا لعه شود و سپس بر اساس ان برنامه ريزي الزم براي انجام هرچه  اصولي
  .صحيح تر امر بهره برداري صورت گيرد

مي  برداشت محصوالت چوبي رايج ترين نوع  بهره برداري از جنگل محسوب
شود كه در طي آن با قطع درختان چوب به دست آمده به شكلهاي گوناگون 

شده است تا به  در سالهاي اخير به طور كلي در جهان تالش. ودمصرف مي ش
جنگل به صورت مخزن چوب نگريسته نشود و عالوه بر توجه به طبيعت 

 - استفاده از محصوالت غير چوبي جنگل همچون گياهان دارويي–گردي 
با اين حال نيازبشر به چوب . صمغ و رزين درختان رونق بيشتري يابد

 .راگير استهمچنان گسترده و ف
و به  اين ماده در مقايسه با بسياري از مواد ديگر ارزان تر و اسان ياب تر است

از انجا كه جنگل .شكل پذيري و مقاومت باال كاربرد فراواني دارد –دليل سبكي 
مي شود موضوع بهره  هاي شمال ايران تنها منبع توليد چوب در كشور محسوب

بهره .و گاه جنجال بر انگيز بوده است مباحث مطرح دهه اخير از از جنگل ها دربرداري 
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برداري از جنگل يا توليد مكانيكي چوب دومين حلقه اززنجيره توليد جنگل مي 
اگر كل فرايند توليد .حلقه اول توليد بيولويك و حلقه اخرتوليد صنعتي مي باشد.باشد

زير سيستم در عنوان يك سيستم و هر يك از حلقه هاي آن را به عنوان  جنگل را به
سيستم و زير سيستم ها روابط پيچيده و  نظر بگيريم به راحتي مي بينيم كه داخل اين

بسياري ارگانيكي وجود داردكه براي امور برنامه ريزي شناخت اين روابط از اهميت 
 . برخوردار است

زير سيستم بهره برداري به لحاظ انجام عمليات و مديريت وحوادث كار سخت ترين و 
 .هزينه ترين مرحله توليد ميباشدپر

و مطالعات بنابراين الزم است برنامه ريزي بهره برداري با دقت باال وبراساس داده ها 
.عيني صورت گيرد
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  فصل اول
   سابقه بهره برداري درجنگلهاي ايران

  
  :تاريخچه

هاي الهي كه در طبيعت نهفته است  برداري از نعمت انسان از مدتها  قبل به فكر بهره
ابزاري كه براي اين امر استفاده شده است مي  ترين ست از ساده ترين و ابتداييابوده 

دوران (اند كه مربوط به دوران خيلي دور  كه تبرهاي پيدا شدهتوان تبر را نام برد 
برداري  كه تبرها ابتدا براي شكار و دفاع و سپس براي امور بهره )سنگ، مفرغ هستند

  . مورد استفاده واقع شده اند
هاي موتوري و دستگاه و  و در اين مسير توالي  با پيشرفت علم و نيازهاي انسان اره

  برداري خيلي پيشرفته وارد عرصه كار شدند  رهماشينهاي قطع و به
 1856 -1880اولين ارة موتوري كه با نيروي بخار كار مي كرد مربوط به سالهاي 

ساخته شد و  1916در  w.westاولين اره موتوري توسط يك سوئدي به نام . باشد مي
هاي  وتورياين سير تكاملي اكنون به جايي رسيده كه مرغوبترين و پيشرفتة ترين اره م

يك تحول بزرگ در . فره و ماشينهاي سنگين  ديگر در دسترس انسان استنيك 
كيلوگرم به  15هاي موتوري باوراني حدو  ره موتوري موقعي پيش آمد كه ارهاساختمان 

  . بازارهاي جهاني عرضه شدند
  

شود كه در  برداري از جنگل محسوب مي ترين نوع بهره برداشت محصوالت چوبي، رايج
  .شود هاي گوناگون مصرف مي طي آن با قطع درختان، چوبِ به دست آمده، به شكل

 نبعم«هاي اخير، به طور كلي در جهان تالش شده است تا به جنگل به صورت  در سال
نگريسته نشود و عالوه بر توجه به طبيعت گردي، استفاده ازمحصوالت غير » چوب

  .ين درختان، رونق بيشتري يابدچوبي جنگل، همچون گياهان دارويي، صمغ و رز

اين ماده در مقايسه با . با اين حال، نياز بشر به چوب، همچنان گسترده و فراگير است
دليل سبكي و شكل پذيري و  بسياري از مواد ديگر، ارزان تر و آسان ياب تر است و به

  .مقاومت باال، كاربردهاي فراواني دارد
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شود،  نها منبع توليد چوب در كشور محسوب ميهاي شمال ايران ، ت از آنجا كه جنگل
هاي اخير، از مباحث مطرح و گاه  ها، به ويژه در دهه برداري از اين جنگل موضوع بهره

  .جنجال برانگيز بوده است

هاي شمال براي  افشار، از جنگل اگر از مدت زمان كوتاهي كه درزمان نادر شاه 
شد بگذريم،  ي عمان استفاده ميسازي در درياي خزر، خليج فارس و دريا كشتي
  .گردد هاي شمال به صورت متمركز به دوران قاجاريه باز مي برداري از جنگل بهره

شاه قاجار، قراردادي با  در زمان حكومت ناصرالدين هجري شمسي و  1251در سال 
بسته شد و به موجب اين قرارداد » بارون يوليوس رويتر«يك يهودي انگليسي به نام

هارا قطع يكسره وچوب آن را به خارج ازكشور حمل و  ، وي حق داشت جنگلنحصاري
در مقابل دريافت   1265در سال  . درصد از سود حاصل رابه دولت پرداخت كند 15فقط  

ها  هاي گيالن براي مدت دو سال به روس برداري از جنگل هزار تومان، امتياز بهره 50
      .واگذار شد

ساندي «به مدت پنج سال به شركت يوناني  1302در سال   هاي دولتي آستارا جنگل
تالش به پيمانكاران فرانسوي و سوئدي اجاره داده  هاي و در اين سال جنگل» پوز
شركت سوئدي ، پس از انقضاي مدت قرار داد، به مدت سه سال مجوز قطع .شد

ريج، به تد.روسيه صادر كرد شمشاد مازندران را كسب و چوب حاصل را به درختان
شركت  1304از جمله درسال  . خارجي شدند كاران داخلي، جانشين پيمانكاران مقاطعه

بوشهري و ساالرحشمت اسفندياري و دو نفر  اهتمام حاج معين به» تميشان«چوب بري 
     .به كارخود ادامه داد 1335فرانسوي تأسيس شد و تا سال  

هاي منطقه  برداري از جنگل بهره شركت چوب ايران در پل سفيد براي 1308در سال   
آهن  و با شروع ساخت راه 1309و تهيه تراورس تأسيس گرديد و به طور كلي از سال  

    .سراسري و نياز مبرم به تراورس ، فعاليت پيمانكاران داخلي به شدت گسترش يافت

ها  هاي شمال، جاده جنگلي چنداني نداشت ، عمده برداشت چون در آن زمان جنگل 
اي كه خروج چوب ازآنها آسان تر بود، انجام  هاي جلگه ها و از جنگل ر اطراف جادهد

  .شد مي
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اي، به ويژه در مركز مازندران نابود  هاي جلگه در نتيجه اين كار، قسمت اعظم جنگل
  .شد

مرحله    توان به سه دوره تقسيم كرد كه هاي شمال را مي برداري از جنگل تاريخ بهره 
نيازهاي اوليه نظير ساختمان و سوخت  اول شامل دوران استفاده از چوب براي تأمين

سلطنت ناصرالدين (بود و از ابتدا تا اواسط سلطنت ناصرالدين شاه قاجار ادامه داشت 
    ).هش 1275ـ 1227:شاه

 ترين گونه صادراتي، مهم: توليد چوب براي صادرات ذكر كرد  را مي توانمرحله دوم 
چوب شمشاد و به روسيه و ديگر كشورهاي اروپايي بود كه عالوه بر تأمين نيازهاي 

  .ادامه داشت )1304(شد و تا سلطنت رضاشاه  اوليه انجام مي

در مرحله دوم ، ديد حاكم برجنگل، اقتصادي و فني و با هدف افزايش حجم چوب بود 
  .شد و به توسعه جنگل توجهي نمي

هاي يكسره در سطوح وسيع در  غير اصولي قطع و برشهاي  در اين مرحله شيوه
اي مازندران و گيالن همراه با اعطاي  هاي جلگه بسياري از مناطق جنگلي به ويژه جنگل

نتيجه اين اقدام، تخريب وسيع .هاي تجاري به بيگانگان بود برداري از جنگل امتياز بهره
اد بود كه امروزه سطح بسيار هاي با ارزش نظير شمش ها و نابودي برخي از گونه جنگل

  .كمي ازآن باقي مانده است

در اين دوره با وجود عقد : هاي شمال برداري ازجنگل پيامدهاي مرحله دوم بهره
قراردادهاي زيانبار بر كشورمان، صادرات چوب به خارج، موجب شد تا ارزش آن بيشتر 

به اهميت آن، به بردن  شناخته شود و متعاقب آن با آشكارشدن اهميت جنگل و پي
هاي خارجي كوتاه گردد و اين خود سرآغازي شود براي استقالل  تدريج دست شركت

  .فكري و ارتقاي دانش فني جنگلداري كشور

شود كه تهيه  آغاز مي 1338ازسال  هاي شمال برداري از جنگل مرحله سوم بهره
فقط در قالب طرح  ها برداري از جنگل هاي جنگلداري آغاز و هر گونه عمليات بهره طرح

در ابتدا از مشاوره يا كمك مستقيم كارشناسان خارجي و .مدون، مجاز شناخته شد
شد ولي به تدريج كارشناسان داخلي با  المللي مرتبط با جنگل استفاده مي مؤسسات بين

  .هاي منابع طبيعي، جانشين آنها شدند ها و دانشكده تأسيس آموزشگاه
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هاي صنايع  براي رفع نيازمندي هاي جامعه، به كارخانه هاي كوچك، بسياري از كارگاه
  .تر شد ها، تخصصي چوب تبديل و واحدهاي تابع سازمان جنگل

هاي علمي و جديد  هاي قطع يكسره در سطح وسيع ، با روش در اين مرحله، روش
  .ها، بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت جانشين شد و ارزش تجاري و اقتصادي جنگل

هاي متعددي  شركت: هاي شمال برداري از جنگل هاي مرحله سوم بهره گيديگر ويژ
هاي سنتيِ  هاي جنگلداريِ تدوين شده ، آغاز به كار كردند و روش براي اجراي طرح

هاي  ورود انوع ماشين.هاي پيشرفته و صنعتي تغيير كرد برداري به سمت روش بهره
و تشكيل واحدهاي اداري و هاي جنگلي متعدد  برداري جنگل و ساخت جاده بهره

هاي جنگلي، از ديگر تحوالت صورت يافته در  بازرگاني مختلف براي توليد انواع فرآورده
  .اين مراحل بود

هزار 100هاي داراي طرح جنگلداري درحدود در حدود سه دهه قبل، سطح جنگل
 هاي شمال داراي طرح جنگلداري شد و صنايع هكتار بود كه به تدريج، اكثر جنگل

  .چوب از قبيل نئوپان، فيبر و كاغذسازي در مدتي كوتاه ، گسترش پيدا كرد

اكنون جز در مواردي كه مشكالت اجرايي : هاي شمال برداري از جنگل وضع فعلي بهره
حجم برداشت و پراكندگي درختان وجود دارد، از تبديل تنه صنعتي به  كم بودن نظير

هاي  نداني باقي نمانده است و عمده فرآوردهچوب الواري و همچنين توليد زغال، اثر چ
هاي كشنده چوب از جنگل خارج و به محل مصرف  جنگلي توليدي، باانواع ماشين

  .شود منتقل مي

ها،  توليدي و حمل زودهنگام به كارخانه هاي جنگلي خروج هر چه سريع تر فرآورده
ب كه براثر نگه داشتن عالوه بر تأمين به موقع نيازهاي چوبي جامعه، از افت كيفيت چو

  .كند آيد، جلوگيري مي به مدت طوالني به وجود مي

هاي مورد استفاده در جنگل، قيمت  ماشين: هاي شمال برداري در جنگل مشكالت بهره
هاي اجرايي و توان اقتصادي پايين بسياري از  بااليي دارد و افزايش سرسام آور هزينه

هاي  تا در اغلب موارد، ماشين است هاي جنگلداري موجب گرديده  مجريان طرح
بيان اين كه .برداري به كار گرفته نشود برداري، متناسب با وضع جنگلِ مورد بهره بهره

ها  هاي مورد نياز و ملزم كردن مجريان طرح هاي متولي در زمينه عرضه ماشين دستگاه
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وانه قطع و استفاده از آن، نقش چندان پررنگي ندارند، صادر نشدنِ به موقع پر به  
مشكالت اجتماعي و ايجاد مانع در انجام يافتن اصولي كارها را از ديگر مشكالت موجود 

  .برشمرد

ايجاد   و  كم شدن حجم برداشت چوب اغلب ناشي از افراط در تغيير نگرش كارشناسي 
برداري  هاي بهره بهره برداري، از نارسايي  هاي انواع ماشين محدوديت در به كارگيري  

  .هاي شمال است از جنگل

هاي جنگلي شمال ،  هاي اصلي و فرعي جاده در طراحي و احداث برخي از شبكه
توجهي برخي از مجريان طرح براي  اشكاالت فني وجود دارد و كم توجهي و گاه، بي

و نگهداري به موقع توجهي به احداث اصولي  رفع اين مشكالت و به طور كلي بي
  .ها است مسيرهاي چوب كشي از ديگر كاستي

و » تَك گزيني«به » پناهي«هاي شمال از  با توجه به تغيير شيوه جنگل شناسي جنگل
براي اجراي شيوه    .است برداري از جنگل نيز تغييركرده هاي بهره ، روش»گروه گزيني«

همچنين ابزارها و . است تك گزيني، جاده جنگلي و مسير چوب كشي بيشتري نياز
برداري،  هاي بهره هريك از ماشين. هاي قطع و حمل چوب، بايد كارآمدتر باشد ماشين

هاي  ها ميليون تومان و حتي بيشتر قيمت دارند و باتوجه به اين كه ساخت جاده ده
هاي جنگلداري ممكن است به دليل تنگناي  جنگلي نيز پرهزينه است،مجريان طرح

  .برداري علمي از جنگل، كاهش دهند كار خود را در اداره و بهرهمالي، كيفيت 

درگذشته، روش كار و : سال قبل 20برداري چوب در جنگلها در مقايسه با   كيفيت بهره
كه درحال حاضرروش كارو وسايل مورد استفاده بهتر .وسايل مورداستفاده،نامناسب بود

   .مي باشد

هاي شمال، باالست و به همين دليل  ر جنگلتوان رويش دجنگل  به گفته كارشناسان
اي از جنگل استفاده كرد كه ضمن تأمين  توان به گونه هاي مناسب ، مي با اتخاذ روش

  .چوب ، حيات جنگل به خطر نيفتد

هاي شمال، ساالنه كمتر از يك مترمعكب چوب  هم اكنون از هر هكتار از جنگل
برابر اين ميزان  2/5ها، حداقل   گلشود در حالي كه ميزان رويش در جن برداشت مي

   .است
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هاي شمال مسن و فرتوت است و نياز به مداخله دارد، به طوري  بر اساس آمار ، جنگل
درصد  34دهد و  متر تشكيل مي سانتي 65درصد حجم درختان را قطر باالي  50كه  

      .سانتي متر قراردارند  85حجم درختان آن در قطر باالي  

درصد حجم كل آنها، با  58درصد تعداد درختان جنگلي، معادل   62كيفيت نيز از نظر 
هستند و قابليت توليد چوب صنعتي با ارزش و مطلوب را  4و  3درجه كيفي  

شوند كه با  اند و به تدريج پوسيده مي درختان مسن و قطور، از رشد باز ايستاده.ندارند
      .وگيري مي گرددشان جل برداري از آنها، از هدر رفتن بهره

در جنگل هاي شمال به   خشك  و     كن شده ريشه  زيادي از درختانِ افتاده، حجم 
گسترش آفات و پيامدهاي  صورت پراكنده وجود دارد كه باخروج آن ازجنگل، جلو 

  .شود ناشي از آن گرفته مي

شود و  برداري از درختان مزاحم ، آماده رويش نهال جديد مي بستر جنگل، با بهره
  .گردد استمرار توليد بهتر مي

حذف : دميايرابرداري بشم ها و درختان جوان از ديگر فوايد بهره تسريع در رشد نهال 
كند و باعث  رشد كمي توده جنگلي از طريق افزايش رويش كمك مي درختان مزاحم،به

  .شود افزايش حجم درختانِ سرپا مي

پذيرد و در نتيجه  هاي مرغوب صورت مي ونهبرداري، با انتخاب منفي و به نفع گ بهره
هاي مرغوب تحقق مي يابد و كيفيت درختان از  كيفيت توده جنگلي با استقرار گونه

  .شود بهتر مي  نظر چوب دهي نيز

براساس اهداف و شيوه جنگل شناسي مورد عمل، درختان جوان به علت فعاليت 
درختان معيوب و فرتوت دارند و زيستي بيشتر، آثار زيست محيطي بهتري نسبت به 

از فرسايش خاك، بهتر از  جنگل جوان درتوليد اكسيژن و جذب كربن و جلوگيري
  .كند جنگل مسن عمل مي

برداري در واقع نوعي از عمليات پرورشي محسوب  در علم مديريت جنگل ، عمليات بهره
بهداشت آوري و خروج درختان مسن و مزاحم ، موجب تضمين  شود كه با جمع مي

  .گردد ها و كند شدن سرعت آتش سوزي مي جنگل ، جلوگيري از آفات و بيماري
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برداري اصولي از  بهره: بشمار ميايد برداري از جنگل اشتغال زايي را يكي ازفوايد بهره
شود بلكه ايجاد اشتغال و رونق  جنگل ، نه تنها موجب توسعه كمي و كيفي آن مي

هزار نفر  15هاي جنگلداري، حدود  كنون با اجراي طرحاقتصادي را هم در پي دارد و ا
   .هاي شمال مشغول به كارند در جنگل

هاي شمال تأمين  در بخش صنايع چوب كه قسمتي از مواد اوليه مورد نياز آن از جنگل
ده   هاي جنگلداري شمال ، ساالنه  در طرح.هزار نفر شاغل اند 125شود، در حدود   مي
سازي ، جنگل كاري، عمليات جنگل  هايي نظير جاده اي فعاليتميليارد تومان بر ها 

   .شود سازي هزينه مي شناسي و ساختمان

و زيست محيطي و   هاي جنگلداري،يك الزام فني برداري از جنگل در قالب طرح بهره
اقتصادي است زيرا درختان جوان، رويش باالتري دارند و در سنين باال ، رويش درخت، 

  .شود توقف ميكم و در نهايت م

برداري و قطع درختان، با رعايت اصول جنگل شناسي،فضاي الزم را براي زادآوري  بهره
  .يابد كند و توليد چوب استمرار مي سازي و رشد بيشتر فراهم مي ، جوان

شود تاجنگل از نظر كمي و كيفي توسعه  برداري، به حفظ تنوع زيستي توجه مي در بهره
علمي و فني، اهداف اقتصادي ، زيست محيطي و  يابد و در چارچوب موازين

  .آن تأمين گردد پايداري

هاي جنگلهاي شمال  طبق آمار، ساالنه كمتر از يك ميليون متر مكعب چوب ازجنگل
در حالي كه چند سال قبل ميزان برداشت، بيش از دو ميليون متر . شود برداشت مي
فشارافكار عمومي و صاحب  نخست. كاهش برداشت، دو دليل عمده داشت  .مكعب بود

نظران بود كه برداشت رسمي را در كنار برداشت روستايي، فراتر از توان رويش جنگل 
ها و مراتع بود كه  ها در سازمان جنگل دليل ديگر ، تغيير برخي از سياست. دانستند مي

تا  هاي جهاني ، به تنوع بخشي در استفاده از جنگل توجه شد طي آن، همگام با برنامه
نگاه به جنگل، فقط براي تأمين چوب نباشد و مسائلي همچون طبيعت گردي نيز در 

  .نظر گرفته شود

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


8  

     گذشته، در   .كاهش داد  را چوب  نيز برداشت  زندگي روستاييان    تغيير روش 
جنگل نشينان براي ساخت خانه و تأمين سوخت ، به چوب جنگل وابسته بودند و 

  .عوض شدن مصالح ساختماني و سوخت ، فشار بر جنگل راكم كرد

هاي اخير است كه قاچاق چوب را در  موضوع ديگر آزاد شدن واردات چوب در سال
اري اداره ضمن آن كه امكانات نرم افز.هاي شمال به شدت كاهش داده است  جنگل

با اين حال در مقايسه با حالت مطلوب در .جنگل نيز نسبت به گذشته بهتر شده است
  .اين بخش ، راه زيادي در پيش است

ميليون هكتار،  1/4ميليون هكتار وسعت جنگلهاي شمال ، فقط براي   1/8از مجموع  
هكتار  ارهز 50هاي جنگلداري تهيه شده است و از اين ميزان در يك ميليون و  طرح

بديهي است در مناطقي كه فاقد طرح جنگلداري هستند، .طرح در حال اجراست
    .برداري از جنگل برنامه مشخصي ندارد بهره

در . هاي شمال است نكته ديگر كمبود جاده جنگلي و مسير چوب كشي در جنگل
پناهي به تك    هاي شمال از روش سال است كه شيوه جنگل شناسي جنگل 15حدود  

اي  شيوه تك گزيني نيازمند شبكه جاده. گروه گزيني تغيير كرده است و    ينيگز
كيلومتر  8000 حدود در. گسترده است تا دستيابي به همه نقاط جنگل ميسر شود

. جاده جنگلي در شمال وجود دارد كه به عقيده كارشناسان نصف ميزان الزم است
برداري را مشكل  ي شمال كه بهرهها كوهستاني بودن جنگل گذشته ازاين، با توجه به

كند، مسيرهاي چوب كشي نيز بايد به مقدار كافي باشد زيرا افزايش بيش ازحد  مي
   .شود و هزينه نگهداري آن هم زياد است هاي جنگلي، باعث تخريب جنگل مي جاده

برداري پيشرفته محسوب  هاي بهره برداري نظير اسكيدر از ضرورت هاي بهره ماشين
هاي شمال، تعداد  ه با وجود گسترش استفاده از اين ماشين در جنگلشود ك مي
  .ندارند تنوع مطلوبي هم  كم است و همچنان   آنها

است ولي  هاي شمال، در مسير درست قرار گرفته برداري از جنگل بهره مي توان گفت
به هاي اين صنعت كه مانند هر صنعت ديگر، رو  بايد همچنان به پيش برود و از نوآوري

  .تكامل است بهره گيرد
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دهد كه  راش تشكيل مي هاي شمال را گونه درصد حجم درختان جنگل 30در حدود  
   .وب ميباشدهاي مورد استفاده در صنايع چ ترين چوب چوب آن از مرغوب

  تعريف بهره برداري جنگل
بهره برداري ازجنگل يك نوع برداشت چوب از درختان جنگلي ميباشدكه بايستي با 

 اصول فني ومسائل زيست محيطي باشد
برداري از جنگل را مي توان چنين تعريف كرده بهره برداري از جنگل  مفهوم علمي بهره

اري شده اند، ذگ انداختن درختاني كه در جهت بهره برداري معين و نشان ،عبارتست از
نظور توليد و انبار به موهاي دپ تبديل اين درختان و انتقال فرآورده هاي چوبي به محل

 .كنندگان و عرضه به خريداران و مصرف...) چوب، كاغذ، فيبر و(ها  ديگر فرآورده
اين امر از ديرباز رايح بوده و هم اكنون نيز در حال اجراست و در آينده هم به طور قطع 

  ادامه خواهد داشت 
  

 :در يك ديد كلي بهره برداري جنگل به چهارمولفه ي زيرتقسيم مي شود
 ) حمل چوب از پاي كنده تا كنار جاده جنگلي(نقليه اوليهحمل و  
 قطع و تبديل درختان  
 بارگيري فراورده هاي چوبي  
 )حمل چوب از دپو به خارج از جنگل(حمل و نقليه ثانويه  

بينه  -بينه بلند -تمام تنه -البته بسته به روش بهره برداري از جمله روش تمام درخت 
سطح مكانيزاسيون و شرايط  محيطي چگونگي انجام مراحل فوق دچار تغيراتي -كوتاه

  .مي شود
  عوامل موثردرحمل ونقل چوب

  :شامل وجودجاده هاي جنگلي-1
  )كاميون رو(راههاي اصلي-الف
  )ههاي خروج چوبرا(راههاي فرعي- ب
  :شامل وجودوسائل نقليه حمل ونقل چوب-2

  )اسكيدر(وسائل حمل ونقل موتوري-الف
  سيمهاي نقاله- ب

وجودوسائل نقليه ازنظرحمل ونقل چوب دركاربهره برداري وازنظرتقسيم جنگل 
 وجنگداري مورد توجه ميباشد
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  اصول وروشهاي بهره برداري

مكانيكي چوب ، دومين حلقه از زنجيره توليد جنگل مي بهره برداري از جنگل يا توليد 
اگر كل فرآيند . حلقه اول توليد بيولوژيك و حلقه آخر ، توليد صنعتي مي باشد . باشد 

توليد جنگل را به عنوان يك سيستم و هر يك از حلقه هاي آنرا به عنوان يك زير 
م و زير سيستمها روابط سيستم در نظر بگيريم به راحتي مي بينيم كه داخل اين سيست

پيچيده و ارگانيكي وجود دارد كه براي امربرنامه ريزي ، شناخت اين روابط از اهميت 
 .ويژه اي برخوردار است 

سخت  زير سيستم بهره برداري ، به لحاظ انجام عمليات و مديريت ، و حوادث كار 
برنامه ريزي بهره بنابراين الزم است . ترين و پرهزينه ترين مرحله توليد مي باشد 

  برداري با دقت باال و بر اساس داده ها و مطالعات عيني صورت گيرد 

دومين مؤلفه كه خارج كردن چوب از جنگل مي باشد ، عمده ترين ، مشكل ترين و 
در ضمن اين مرحله . پر هزينه ترين عمليات مربوط به بهره برداري جنگل مي باشد    

از اين رو . ول ، بيشترين خسارت را به جنگل مي زند از كار ، در صورت عدم رعايت اص
است كه خروج چوب از جنگل احتياج به كارشناسان و نيروي انساني ورزيده ، زير 

، ماشين آالت پيشرفته ، دانش فني باال ، داده ها و ) مثل جاده و دپو ( ساختهاي الزم 
ز جنگل يكي از مسائلي اطالعات و نقشه هاي دقيق دارد و همواره مسئله خروج چوب ا

است كه مورد توجه جنگلبانان و بهره برداران است و مطالعات و بررسيهاي فراواني بر 
  .روي اين مرحله از كار صورت مي گيرد 

اگر بخواهيم روشهاي خارج كردن چوب از جنگل را نام ببريم ، مي توانيم به روشهاي 
ريق هوا ، خروج چوب به كمك چوبكشي زميني ، خروج چوب كابلي ، خروج چوب از ط
از بين روشهاي فوق ، دو روش . حيوانات و خروج چوب به كمك سرسره ها اشاره كنيم 

واضح است كه هر . چوبكشي زميني و خروج چوب كابلي متداولتر و مهمتر مي باشند 
بطور مثال در اراضي جنگلي . يك از اين روشها مناسب شرايط ويژه اي هستند 

شيب دو روش خروج چوب كابلي و هوايي كاربرد داشته و متداول كوهستاني و پر
هستند ولي متاسفانه در ايران علي رغم كوهستاني بودن جنگلها ، خروج چوب هوايي 
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اصال وجود ندارد و چوبكشي كابلي نيز بطور خيلي اندك در برخي از عرصه ها مورد 
ع شده به روش چوبكشي در مقابل درصد بااليي از چوبهاي قط. عمل قرار مي گيرد 

به همين دليل طراحي و . زميني توسط ماشينهاي زميني از جنگل خارج مي شود 
مديريت شبكه چوبكشي زميني در جنگلهاي شمال كشور امري ضروري و حياتي است 

در برنامه ريزي و مديريت عمليات چوبكشي و طراحي شبكه چوبكشي ، اجراي عمليات .
احي شبكه افتتاحيه جنگل ، نياز است كه برآورده هايي از بهره برداري و همينطور طر

بنابراين الزم . در اختيار داشته باشيم » متوسط فاصله چوبكشي « بعضي ارقام از جمله 
است فاصله واقعي چوبكشي در شرايط عيني و توپوگرافيك زمين براي جنگلهاي 

  .شود  مختلف محاسبه و ارتباط آن با فرمولهاي فاصله چوبكشي بررسي

تر گفته شد ، مي توان بهره برداري از جنگل را به چهار مؤلفه يا  شيهمانطور كه پ
  :مرحله زير تقسيم كرد 

  قطع درخت و تبديل آن به فرآورده هاي چوبي   -الف

  )دپو (خروج چوب ، يعني حمل چوب از پاي كنده تا كنارجاده جنگلي    -ب 

  بارگيري فرآورده هاي چوبي     -پ 

  حمل چوب از دپو به خارج از جنگل   -ت 

البته بسته به روش بهره برداري از جمله روش تمام درخت ، تمام تنه، بينه بلند و بينه 
كوتاه ، سطح مكانيزاسيون و شرايط محيطي چگونگي انجام مراحل فوق دچار تغييراتي 

  مي شود 

ي از ويژگيهاي مؤلفه دوم يا همان خروج چوب ، از نظر مديريت عمليات بهره بردار
ترين ، پرهزينه ترين و  نخست آنكه اين مرحله از كار ، مشكل. خاصي برخوردار است 

خروج چوب همچنين تحت تأثير شديد . عمده ترين بخش عمليات بهره برداري است 
شرايط محيطي مثل شيب ، شكل زمين ، استحكام خاك و شرايط آب و هوايي مي 

ر زيست محيطي فشار زيادي را بر اكوسيستم جنگلي از طرفي خروج چوب از نظ. باشد 
هاي فراواني را  وارد مي كند ، بطوريكه اجراي غير اصولي و نادرست آن مي تواند آسيب

همچنين روش و كيفيت اجراي عمليات خروج چوب . به اكوسيستم جنگلي وارد كند 
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وب احتياج به تأثير بسياري بر كيفيت چوب دارد و باز اينكه اجراي عمليات خروج چ
چون در هنگام خروج چوب است كه بيشترين تعامل بين . دانش فني بااليي دارد 

به ويژه آنكه سنگين ترين ماشين آالت جنگل در . طبيعت و ماشين رخ مي دهد 
از نظر انساني هم بيشترين فشار در اين مرحله از . عمليات خروج چوب مشغول هستند 

و شايد از حيث حوادث كار ، بعد از عمليات قطع ميزان  كار بر روي افراد وارد مي شود
حوادث خروج چوب در رتبه دوم قرار گيرد و باالخره اينكه عمليات خروج چوب ، به 

به حدي كه يك برنامه ريزي و . نحو بارزي تحت تأثير مديريت و برنامه ريزي قرار دارد 
و قابل قبول عمليات خروج مي تواند منجر به اجراي مناسب      مديريت خوب و اصولي

چوب از نظر اقتصادي ، زيست محيطي و انساني بشود و يك برنامه ريزي و مديريت 
فاجعه اي زيست محيطي و خسارتي ،   غلط مي تواند تبديل به شكستي اقتصادي ، 

  .انساني گردد 

مامي ويژگيهاي بر شمرده شده اين را مي رساند كه مؤلفه يا مرحله خروج چوب يكي ت
به . از مهمترين عمليات ، در امر بهره برداري و بطور كلي عمليات جنگلداري مي باشد 

همين دليل الزم است ابتدا تعريفي دقيق ، از مؤلفه خروج چوب بدست آيد تا بر اساس 
آن بتوانيم ضمن بررسي كل موضوع ، به مسئله مورد نظر اين پايان نامه يعني شبكه 

  :مي كنيم    اين تعريف را به شرح زير بيان. دازيم چوبكشي و فاصله چوبكشي بپر

انتقال چوب از پاي كنده يا عرصه جنگل به كنار نزديكترين جاده جنگلي و يا دپو را « 
قاطر   فيل ، اسب ،( اين انتقال مي تواند توسط حيوانات . خروج چوب از جنگل گويند 

، ماشينهاي زميني ) و جريان آب  انواع سرسره ها( ، نيروي گرانش زمين . . . ) ، گاو و 
  .» ، ماشين آالت كابلي و يا ماشين آالت هوايي مثل بال گردانها انجام شود 

همانطور كه پيداست اين تعريف روشهاي مختلف خروج چوب از جنگل را نيز بر شمرده 
قبل از پرداختن به مطالب بعدي مفيد است اشاره اي به تاريخچه خروج چوب از . است 
  .بشود  جنگل

از زمانهاي بسيار قديم كه انسان از جنگل چوب برداشت مي كرد مهمترين وسيله 
البته استفاده از . حمل آن به خارج از جنگل ، نيروي ماهيچه هاي خود و حيوانات بود 

نيروي هاي طبيعي مثل شيب زمين و جريان آب نيز مورد استفاده قرار مي گرفته است 
با اختراع  19در قرن . ي دور از راههاي آبي استفاده مي شد به ويژه براي مسافرتها. 
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ماشين بخار و موتورهاي درون سوز امكان استفاده از انرژي فسيلي براي خروج چوب 
درايالت كاليفرنيا از يك تراكتور داراي موتور بخار براي  1885در سال . فراهم آمد 

براي  1886عد يعني سال خارج كردن چوب از عرصه جنگل استفاده شد و در سال ب
در مقياس كالن ، . اولين بار كابل براي خروج چوب از جنگل مورد استفاده قرار گرفت 

. اولين ماشينهايي كه از آنها براي خروج چوب استفاده شد ، ماشينهاي كابلي بودند 
اين ماشينها بزرگ و سنگين بوده و مسلما كارايي تكنولوژي نسبتا ظريف امروز را 

با توسعه موتورهاي درون سوز و صنايع خودروسازي اولين تراكتورهاي . ند نداشت
 .اين ماشين آالت بزودي وارد كارها و عمليات جنگل نيز شدند .كشاورزي ساخته شدند

اين . با اصالح تراكتورهاي كشاورزي ، اولين تراكتورهاي جنگلي ساخته شدند 
ين آالت كابلي بود به مرور جاي ماشين تراكتورها كه استفاده از آنها ساده تر از ماش
ولي با گذشت زمان و پيشرفت صنايع . آالت كابلي را گرفته آنها را به عقب راندند 

ماشين سازي ، تراكتورها و ماشين آالت كابلي هر دو دچار تحوالت و تغييرات جديدي 
به صورت اين تغييرات اين امكان را بوجود آورد كه ماشين آالت جديد كابلي . شدند 

كه اين امر موجب افزايش استفاده از . و كوچك تر ساخته شدند ) موبايل ( متحرك 
در  "ااستفاده از اين وسايل مجدد  نتيجه آنكه ،. ماشين آالت كابلي در جنگل شد 

جنگل ، به ويژه در مناطق پرشيب گسترش يافت و آخرين تحول در زمينه خروج چوب 
چوب مي باشد كه در دهه هاي اخير به كمك بال مربوط به روشهاي هوايي خروج 

  .گردانها و ديگر وسايل انجام مي گيرد 

   
اين اصطالح براي معنايي در نظر گرفته شده است كه به آن :  شبكه خروج چوب

شبكه ظريف يا شبكه باريك نيز گفته شده است و آن مجموعه مسيرهاي مختلفي است 
بر روي آنها صورت مي گيرد و ) خروج چوب از جنگل ( كه كار حمل و نقل اوليه چوب 

  .ي گردد شامل مسيرهاي چوبكشي ، جاده هاي چوبكشي و سيستم كابلي م

شبكه چوبكشي را مي توان معادل همان شبكه خروج چوب يا :  شبكه چوبكشي
نيز مورد » شبكه چوبكشي زميني « ولي گاهي اصطالح . شبكه ظريف در نظر گرفت 

مي   استفاده قرار مي گيرد كه منظور از آن مجموعه مسيرها و جاده هاي چوبكشي
  .باشد 
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مي باشد كه بدون اجراي هيچ گونه  قسمتي از عرصه جنگل: مسير چوبكشي 
عمليات خاكبرداري و خاكريزي ، فقط با پاك كردن بستر مسير ، براي كشيدن چوب 

  .توسط ماشينهاي زميني مورد استفاده قرار گيرد 

بخشي از عرصه جنگل مي باشد كه در آن عمليات خاكبرداري و  :جاده چوبكشي 
اي كشيدن چوب توسط ماشينهاي زميني تا بستري مناسب بر. خاكريزي اجرا مي شود 

  .فراهم آيد 

نكته مهم اين است كه در جاده هاي چوبكشي هيچ نوع عمليات زير سازي و رو سازي 
در ضمن توجه به اين نكته الزم است كه در هنگام احداث مسيرها و . نمي شود    اجرا

باشد و گاهي  جاده هاي چوبكشي به دليل اينكه شرايط توپوگرافي در جنگل متغير مي
توپوگرافي جنگل بطور موزائيكي تغيير مي كند عمال نمي توان مسيري را يافت كه 

يعني در تمام طول يك مسير هيچگونه عمليات . تمامي آن داراي شرايط يكسان باشد 
خاكبرداري و خاكريزي انجام نشود و يا برعكس تمام طول يك مسير با عمليات 

اين امر باعث مي شود كه بسياري از . مده باشد خاكبرداري و خاكريزي بوجود آ
انشعابات شبكه چوبكشي در قسمتهاي مختلف از هر دو نوع مسير و جاده چوبكشي ، 

  . براي هر دو مفهوم اخير به كار مي رود » مسير چوبكشي« به همين علت . باشند 

عبارتست از متوسط طول جاده هاي جنگلي در هكتار به :  RDتراكم طولي جاده 
اگر كل طول جاده هاي جنگلي را به كل سطح جنگل تقسيم كنيم يك عدد . متر 

                                         . متوسط بدست مي آيد كه همان تراكم طولي است 

عبارتست از متوسط  كه به آن فضاي جاده نيز مي گويند:  RS تراكم فاصله اي جاده
  . فاصله افقي بين دو جاده جنگلي 

  ساختمان جاده هاي جنگلي
  كارساختمان جاده هاي جنگلي را مي توان در سه مرحله مورد مطا لعه قرار داد

  تهيه پروژه،-3مرحله فني-2مرحله اقتصادي-1
بكار در مرحله اقتصادي براي ساختمان جاده هاي جنگلي چه مقدار سرمايه را ميتوان 
مد آبرد براي حمل ونقل چوب چه نوع وسائل حمل ونقل در روي اين جاده هاي رفت و
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در .خواهند كرد وهمچنين چه نوع چوب آالت در روي اين جاده ها حمل خواهد شد
نوع -1مرحله فني در طرح جاده هاي جنگلي بايستي دو مسئله را مد نظر قرار داد

نوع وسائط حمل -2)اهتچوب بلند ياكو(چوب آالت مورد حمل ونقل
 .اين دو مسئله همان در شيب جاده ها تاثير مي گذارد)تراكتور،كاميون وغيره(ونقل

  .استفاده ميشوددرمرحله تهيه پروژه ازنقشه توپوگرافي -مرحله پروژه
  

  محاسن ومعايب ساختن جاده
  :محاسن
 صرف جويي در حمل ونقل بعلت آسان شدن كار حمل ونقل وكشيدن چوب  -١
  سان وغيره تر شدن كار كنترل وعياب وذهاب كارگران وكارمندان وكارشناآسان  -٢

  :معايب-3
مخارج ساختن جاده،مخارج تعميرات ونگهداري جاده،مخارج وخسارت وارده بر ميزان 

  رويش ساليانه درختان با كم شدن سطح منطقه
  دسته بندي روشهاي قابل استفاده براي حمل ونقل چوب در محل قطع

  ردادن چوب در روي زمين يا مسير هاي احداث شده س:سردادن-1
حمل كردن چوب با وسيله نقليه كه چوب برروي آن گذاشته ميشود ويا از زير آن -2

  آويزان مي گردد
  معلق يا آويزان داشتن يك چوب مثال از سيستم نقاله يا كابل -3
  حمل چوب بوسيله انسان يا حيوانات باربر-4
  

  وسائل نقليهطرق به حركت درآوردن 
  بوسيله قوه ثقل ووزن بار-1
  بوسيله نيروي انسان-2
  بوسيله حيوانات باركش ياباربر-3
  بوسيله ماشين آالت-4
  بوسيله جرثقيل ها ووينچ ها-5

  شرايط عمومي براي تمام روشهاي حمل ونقل چوب ازمحل قطع
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ل چوب بوسيله وسائل حم برداشتن ياتحمل كردن وزن ازتركيب سه روش ياطريقه
ونقل روش مربوط به حركت دادن چوب بارگيري شده بوسيله نقليه ميتوان مطالب 

  .زيررا عنوان كرد
طريقه اول يعني سردادن چوب درروي زمين ويامسيرهاي مخصوص در-اصطحكاك

  اصطحكاك خيلي زياد ميباشد
درطريقه دوم يعني حمل باربوسيله وسائل نقليه كه چوب آالت ازآن آويزان ميگردد  

  .كمتراستميباشد اصطحكاك  ودرطريقه سوم كه معلق كردن چوب آالت ازسيم نقاله 
  :چندنمونه ازضريب اصطحكاك

  
                    چوب باپوست    چوب بدونه پوستنوع زمين       

                     /.       47                /.59      زمين رسي خشك
  /.29   /.            40  زمين رسي مرطوب  

  /.49  /.             61 سنگي   شني و زمين
  /.47    /.           39 زمين سنگي مرطوب  

  18/0               32/0   يخ زدهدرروي برف 
           

  فصل دوم
 اهداف بهره برداري

طور اصولي ابتدا بايد طرح بهره برداري به عنوان بخشي ازطرح جنگلداري نوشته به 
البته قبل از طرح بهره . نشانه گذاري و قطع شود شود تا بعد از آن و بر پايه آن درختان

طراحي و ساخت شبكه جاده .برداري بايد شبكه جاده هاي جنگلي احداث شده باشند
ولي متاسفانه در .رداري به يكديگر مرتبط مي باشندجنگلي و تهيه و اجراي طرح بهره ب

بسياري از طرح هاي جنگلداري شمال كشورابتدا درختان را قطع مي كنند و سپس در 
به هر حال نكته ي مهم اين است كه در .مورد خروج آن هااز جنگل تصميم مي گيرند

شده هر صورت بايد قبل ازخارج كردن چوب از جنگل مسير هاي چوبكشي احداث 
قسمتي از عرصه جنگل كه بدون اجراي : مسير چوب كشي.( وآماده براي استفاده باشد

كردن بستر مسيربراي كشيدن  هيچ گونه عمليات خاكبرداري و خاكريزي فقط با پاك
دومين مولفه كه خارج كردن چوب از جنگل .)چوب توسط ماشينهاي زميني انجام گيرد

. جنگل مي باشد هزينه ترين عمليات مربوط بهمشكل ترين و پر  -مي باشدعمده ترين
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در ضمن اين مرحله از كار در صورت عدم رعايت اصول بيشترين خسارت را به جنگل 
 - مي زنداز اين روخروج چوب از جنگل احتياج به كارشناسان و نيروي انساني ورزيده

ات و نقشه داده ها و اطالع -باال دانش فني -ماشين االت پيشرفته - زيرساخت هاي الزم
خروج چوب از جنگل يكي از مسائلي است كه مورد  هاي دقيق دارد و همواره مسئله

توجه جنگلبانان و بهره برداران است و مطالعات و بررسي هاي فراوان برروي اين مرحله 
اين مولفه همچنين از نظر مديريت عمليات بهره برداري .ازكار صورت مي گيرد

خروج چوپ همچنين تحت تاثير شديد شرايط .تازخصوصيات خاصي برخوردار اس
از طرفي  استحكام خاك و شرايط آب و هوايي است -شكل زمين -محيطي مثل شيب

به . خروج چوب از نظر زيست محيطي فشار زيادي رابر اكوسيستم جنگلي وارد مي كند
 و غير اصولي آن مي تواند آسيب هاي فراواني را به اكوسيستم طوريكه اجراي نادرست

چوب تاثير بسياري بر  همچنين روش و كيفيت اجراي عمليات خروج.جنگلي وارد كند
همچنين در هنگام خروج چوب است كه بيشترين تعامل بين .كيفيت چوب دارد

از نظر انساني هم بيشترين فشاردر اين مرحله از كار بر . طبيعت و ماشين رخ مي دهد
كار بعد ار عمليات قطع ميزان حوادث  روي افراد وارد مي شود و شايد از حيث حوادث

چوب به نحو بارزي  و بالخره اينكه عمليات خروج. خروج چوب در رتبه دوم قرار گيرد
تحت تاثير مديريت و برنامه ريزي قرار داردبه طوريكه يك برنامه ريزي و مديريت خوب 

نظر و اصولي مي تواندمنجر به اجراي مناسب و قابل قبول عمليات خروج چوب از 
زيست محيطي و انساني شود و يك برنامه ريزي و مديريت غلط  مي تواند  -اقتصادي

يكي از .انساني گردد -محيطي وخسارتي فاجعه زيست -تبديل به شكستي اقتصادي
   .مي باشدزمين  عوامل مهم در تعيين روش ها و امكانات خروج چوب 

  
 وضعيت زمين وتوپوگرافي

 .برروي تعيين خروج چوب اثر بگذاردزمين از سه نظر مي تواند 
 پايداري زمين  
 شيب  

 توپوگرافي 
اصلي خروج چوب را  به كمك اين خصوصيات مي توان حيطه عمل هر يك ازروشهاي

عامل پايداري زمين در امر بهره برداري و حمل و نقل چوب از اهميت .مشخص كرد
وبهره برداري صورت نمي در زمينهاي ناپايدارعمليات قطع  .بسياري برخوردار است
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اما ازنظرعمليات خروج چوب اگر قسمتي ازعرصه جنگل از نظرخصوصيات پايداري .يرد
قسمت چوبكشي زميني انجام نمي  زمين و مكانيك خاك مناسب نباشد در اين

از حيث پايداري زمين وخصوصيات مكانيكي خاك  ولي اگر عرصه مورد نظر.شود
روشها و  صورت عامل شيب است كه محدوده عملمشكلي رابه وجود نياورد در آن 

 .تامين ماشين االت مختلف را مشخص مي كند
در تمامي جهات مسير چوبكشي وجود  درصد10تا  0به طور خالصه در شيب زمين  

در جهت عمود بر خطوط ميزان مسير چوبكشي و در  درصد30تا  10در شيب . دارد
 درصد50تا  30در شيب زمين . دچوبكشي وجود دار جهت هاي ديگر فقط جاده ي

سيستم هاي هوايي و و  درصد50فقط جاده چوبكشي وجود دارد و در شيب باالي 
  .كابلي وجود دارد

  
 وضعيت راه ها

راهها ازمسائل زيربنائي امورجنگلباني وبهره برداري هستندبراي تدوين يك برنامه خوب 
همينطورمسيرهاي چوب .بهره برداري بايدراههاي جنگلي ساخته وآماده شده باشد

مراكزكاروغيره  "كشي بايدالاقل رديابي ومحل هاي دپووانباريا جمع آوري چوب واحيانا
بدونه وجودراههاي جنگلي درشرايط جنگلهاي شمال ايران .مشخص وآماده باشد"دقيقا

ازطرفي وضعيت راهها وچگونگي طرح . حتي فكربهره برداري اصولي غيرممكن است
  روشها تاثير مي گذاردجراي بسياري شبكه بندي آن درا

به عنوان مثال نوع شبكه بندي جاده درروشهاي كشيدن چوب بوسيله اسكيدريا 
بنابرين راههاي جنگلي اثر شگرفي درموفقعيت .استفاده ازكابل گرين تفاوت دارد

  اموربهره برداري وبرنامه ريزي آن دارد 
  

 ضرورت و مزاياي بهره برداري 
بالقوه آن با برداشت و  بهره برداري پايدار و اصولي از منابع طبيعي بر اساس توان  

خشك و معيوب امري الزامي و نياز  -سر شكسته -افتاده -خروج درختان مسن
در علم مديريت جنگل عمليات بهره برداري در واقع نوعي  .زيستي جنگل است

خروج درختان مسن و  عمليات پرورشي محسوب مي شود كه با جمع آوري واز
از آفات و بيماريها و كند شدن  جلوگيري -مزاحم موجب تضمين بهداشت جنگل

بهره برداري با انتخاب منفي و به نفع گونه هاي  .سرعت اتش سوزي مي گردد
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مي پذيردو در نتيجه كيفيت توده جنگل با استقرار گونه هاي  مرغوب صورت
 .نظر چوب دهي نيزبهتر مي شود مرغوب تحقق مي يابد و كيفيت درختان از

در حال حاضر حدود اشتغال زايي يكي ديگر از فوايد بهره برداري از جنگل است كه 
بستر جنگل با بهره برداري از درختان  .هزار نفر در اين بخش مشغول كارند 15

 .جديد مي شودمزاحم آماده رويش نهال 
ميشوند كه با بهره پوسيده  درختان قطور و مسن از رشد بازايستاده و به تدريج 

تسريع در رشد نهال ها و  .مي گردد شان جلوگيري برداري از انها از هدر رفتن
برداري برشمرد و اضافه كرد حذف درختان مزاحم درختان جوان از ديگر فوايد بهره 

حجم زايش رويش كمك كند و باعث افزايشتوده جنگل از طريق اف به رشد كمي
  .درختان سرپا مي شود

 
 

  رعايت اصول فني درعمليات بهره برداري درفصول مختلف 
بهره برداري از جنگل به مقدار زياد وابسته به شرايط اب وهواي است واز اين رو بستگي 
زيادي به فصول مختلف سال دارد عوامل زير باعث باال رفتن هزينه هاي عمليات بهره 

وتيديل وكشيدن تنه ها وحمل برداري ميشود برف زياد در عمليات انداختن درختان 
لب در مواردي كه برف زياد است عمليات انداختن غونقل چوب موانع ايجاد مي كند ا

درختان با اشكال وهزينه بيشتر همراه ميباشد وتعداد زيادي از بينه ها وشاخه هاي در 
آن مشكل است وهمچنين اثرات ختان افتاده زير برف مخفي ميشوند وپيدا كردن 

باعث باال رفتن ميزان حوادث كار ميشودوقطع درختان با اره دستي واره يخبندان 
موتوري كندتر انجام ميشود پوست كني با دست يا ماشين با مشكل مواجه ميشود 
يخبندان باعث باال رفتن خطرات شكسته شدن جوانه انتهاي نهال هاي باقي مانده در 

  جنگل را به وجود مي آورد  
  
  

  ه برداريمشكالت و معايب بهر
سرسام آور هزينه  قيمت بااليي دارند و افزايش ماشين هاي مورد استفاده در جنگل

هاي اجرايي و توان اقتصادي پايين بسياري ازمجريان طرح هاي جنگلداري موجب 
گرديده است تا در اغلب موارد ماشين هاي بهره برداري متناسب با وضع جنگل 
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وهمچنين صادر نشدن به موقع پروانه قطع و .نشودمورد بهره برداري به كار گرفته 
و ايجاد مانع در انجام يافتن اصولي كارها از ديگر مشكالت مشكالت اجتماعي 

 .موجود است
شمال از پناهي  هايكارشناسان مي گويند با توجه به تغيير شيوه جنگل شناسي جنگل

براي . غيير كرده استاز جنگل نيز ت به تك گزيني و گروه گزيني روشهاي بهره برداري
همچنين ابزارها و . شيوه تك گزيني جاده جنگلي ومسير چوبكشي بيشتري نياز است

هر يك از ماشين هاي بهره برداري .و حمل چوب بايد كارآمدتر باشند ماشينهاي قطع
ده ها ميليون تومان وحتي بيشترقيمت دارند و باتوجه به اينكه ساخت جاده هاي 

 مجريان طرح هاي جنگلداري ممكن است به دليل تنگناي ماليجنگلي پرهزينه است 
با توجه به .(دهند كيفيت كار خود را در اداره و بهره برداري علمي از جنگل كاهش

شيوه تك گزيني شدن شيوه جنگل شناسي بايدمسيرهاي اسكيدررو بيشتر شود زيرا با 
 )رداري انجام داددرصد نيز عمليات بهره ب 45ماشينهاي اسكيدرمي توان تا شيب 

 .بهره برداري غير اصولي باعث برهم زدن تنوع زيستي مي شود
است خاك جنگل  در بهره برداري از جنگل بايد به خاك آن توجه شود زيرا ممكن

تحمل وزن ماشين هاي بهره برداري را نداشته باشد و خسارت وارد شده با نهال 
گل باعث افزايش فرسايش خاك مي بنابراين بهره برداري از جن. كاري جبران نشود

 .شود
جنگل و قطع  همچنين تغييرات خاك كند است ولي باتوجه به اينكه بهره برداري

درختان ممكن است سرعت تغييرات خاك را زيادكند پس از بهره برداري خاك 
 .جنگل بررسي مي شود

اكنون جز در مواردي كه مشكالت اجرايي نظير كم بودن حجم برداشت و 
پراكندگي درختان وجود دارد از تبديل تنه صنعتي به چوب الواري و همچنين 
توليد زغال اثري باقي نمانده و عمده فراورده هاي جنگلي توليدي با انواع ماشينهاي 

 .كشنده چوب از جنگل خارج و به محل مصرف منتقل مي شود 
هنگام به زود  ورده هاي جنگلي توليدي وحملآهمچنين خروج هرچه سريع ترفر

كارخانه ها عالوه بر تامين به موقع نيازهاي چوبي جامعه از افت كيفيت چوب كه بر 
 .اثر نگه داشتن به مدت طوالني ايجاد مي شود جلوگيري مي كند

شود و  سياست فعلي بهره برداري اين است كه بيشتر گرده بينه و تنه كشيده  
كشيده و به محل بارگيري حداكثر طول تنه درخت كه پس از قطع در كف جنگل 
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متراست زيرا كشيدن تنه بزرگ به جنگل  6مترو در بعضي جاها 12منتقل مي شود 
 .آسيب زيادي مي رساند

ضايعات چوب و مازاد مقطوعات و قارچ  -به دليل بهتر شدن بهره برداري از جنگل
ديگر در داخل جنگل انجام نمي  زدگي كمترشده وچون تبديل چوب به فراوردهاي

 ود سطح تماس چوب با هوا كمترو آسيب هاي معمول كاهش يافته استش
  

11

  
  

  جنگلهاي شمال  جاده نماي - 1شكل
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 دركنارجاده بهره برداري شدهدپوي چوب آالت -2شكل
 

  
 نمونه هايي ازبهره برداري بيش ازحد درجنگلهاي شمال

هر بار كه تهران را به مقصد شمال ايران ترك مي كنيم اراضي  جنگلي لخت و بي  
درختي را مي بينيم كه با وجود انكارهاي متعدد  مسئوالن منابع طبيعي اما همچنان 

اگر تا ديروز براي مشاهده تخريب جنگل الزم بود راه . به وسعت آن افزوده مي شود
روزوضعيت به گونه اي شده كه بسياري ازتخريب طوالني را تااعماق جنگل طي كني ام

به ناچاربايد  شماو. ها در امتداد جاده ودربرابر چشم هزاران مسافرصورت مي گيرد
گلستان تا غرب گيالن اين نوار سبز را در بر  كه ازشرق دتماشاگر تخريب هايي باشي

 400 تخريب–پارك ملي گلستان براي تعريض جاده  هاي تخريب جنگل.گرفته است
هكتار جنگل در حاشيه غربي جاده چالوس به منظورساخت سد و نيروگاه سياه بيشه و 

بهشر براي عمليات  -جنگلي حاشيه شرقي جاده نكا  تخريب اراضي -نيز معدن كاوي
هكتار جنگل درمخزن سد البرز  700پاكتراشي  -معدن كاوي و برداشت ماسه 

 - محورقزوين كيلومتري 20جنگلي دردرسوادكوه وپاكتراشي چندين هكتارازاراضي 

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


23  

يك پيام مشترك به  به داليل نامعلوم تنها نمونه هايي است كه حامل .......و رشت
اما مسئوالن سازمان متولي همچنان .ماست اينكه جنگلهاي شمال روبه نابودي است

معتقدند كه در جنگلهاي شمال نه تخريب داريم نه كاهش سطح و اگر تخريبي است 
 در ضمن افزايش سطح مساحت هم در جنگلهاي! ام و جنگل نشين استمتوجه د

تخريب گسترده پوشش گياهي جنگل : ميگويد  مركزتحقيقات مجلس!شمال داشتيم
. عمدتا توسط شركتهايي صورت مي گيرد كه به دولت حق بهره برداري مي پردازند

ن بوده است ميليون تومايك امااين حق بهره برداري كه مثال درسال گذشته حدود
ميليارد تومان خسارت وصدمه به كشور  5معادل  تنهادرمقياس يك سيل بسياركوچك

 .وارد مي كند
است كه  كشور در حال توسعه جهان 70ايران يكي از :ميگويد  نماينده فائو در ايران

با اين حال جنگل ها .مساحت كل كشوراست  درصد10پوشش جنگلي آن كمتر از 
و نبود كارايي در سياست هاي  ناتواناييهمچنين او. درايران به سرعت ناپديد مي شوند

ي جنگلي براي پاسخگويي به تقاضاي بهره برداري ازجنگل استفاده موثر از اراض –ملي 
سريع  بطبيعي وگسترش فقررا ازمهمترين داليلي دانست كه منجربه تخري ومنابع

خسارت ناشي از نابودي جنگل هاي خزري : بانك جهاني.جنگل هاي ايران شده است
درصد از توليد ناخالص داخلي  8/0ميليون دالر امريكا معادل  906ساالنه  را در ايران

ايران نابود مي  هزارهكتار از جنگل 125براساس اين گزارش ساالنه . برآورد نموده است
  .هزار هكتار درسال است 45مال شود كه سهم جنگل هاي ش
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  هاي شمالتخريب جنگل- 3شكل
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  فصل سوم
  گلالت بهره برداري جنسي وسائل وماشين آربر

در درجه اول بايد توجه داشت با توجه به شرايط جنگل ودرخت وحجم كار از چه روشهاي وچه
  ماشين هاي بايد استفاده نمود

نكهآضمن مي باشد نها اسكيدر وتراكتور آمهم ترين :ماشين هاي بهره برداري درجنگل هاي شمال
به.بولدوزهاي سبك هم بانصب قرقره براي كشيدن چوب ازكناركنده تاجاده استفاده مي شود

تبر  داس:طوركلي ماشين هاي دستي وابزارهاي مورد استفاده دربهره برداري شمال وسايلي مثل
لودر گراپل جيمز خودروهاي حمل چوب:ماشين هاي بارگيري شامل.وري وتيرفوراستاره موت
درجنگل هاي شمال.گراپل ونوع ديگري ازجيمز:كاميون تريلي خودروهاي بارانداز شامل:شامل

فقط ازروش هاي كششي بر روي زمين استفاده مي شود واستفاده ازتله فريك براي حمل هوايي
  . چوب رونق ندارد

  هاي بهره برداري در جنگل هاي شمالماشين

هاي شان به اندازه شوند و سپس تنه زني مي به طوركلي، درختان پس از قطع در جنگل، سرشاخه
هاي مختلف به خارج از جنگل و اين قطعات جداشده با روش. گردد موردنظر، بريده و جدا مي

علم و فني به نام  اقدامات،شود كه مجموع اين  هاي چوب و نظاير آن حمل مي كارخانه
  .نام دارد» برداري جنگل بهره«

وري، ازجمله جنگلداري براي افزايش بهره  منابع طبيعي،  به كارگيري ماشين هاي مختلف در امور
روز بر تنوع آنها افزوده باال رفتن سرعت و آساني كار، مورد توجه متخصصان بوده، روزبه

ترين سكيدر و تراكتور، مهما.كردن چوب از جنگل خارج برداري يعني فن درست بهره  .شود مي
هاي شمال است، ضمن آن كه از بولدوزرهاي سبك هم بانصب هاي مورد استفاده در جنگل ماشين
  .شود براي كشيدن چوب از كنار كنده تا جاده استفاده مي) قرقره(وينچ

ل وسايلي همچون داس، تبر، ارهبرداري ، شام هاي دستي و ابزارهاي مورد استفاده در بهره ماشين
  .موتوري و تيرفور است

جيمز ، خودروهاي حمل چوب شامل كاميون و تريلي و  هاي بارگيري شامل لودر ، گراپل، ماشين
خودروهاي بارانداز شامل گراپل و نوع ديگري از جيمز است و كمپرسي نيز بارانداز محسوب
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  .شود مي

شود و استفاده از تله ش بر روي زمين استفاده ميهاي كش هاي شمال فقط از روش در جنگل
  .فريك براي حمل هوايي چوب ، رونق ندارد

قيمت دارد و ميليون تومان 200   اين دستگاه به طور متوسط: علل استقبال نكردن از تله فريك
.يك گروه شش نفره براي استفاده ازآن الزم است

هاي قطع شده به دليل اعمال شيوه گي درختهاي شمال و پراكند كاهش برداشت چوب از جنگل
  .هاي جنگلداري به استفاده از تله فريك است تك گزيني، از ديگر موانع تمايل مجريان طرح

ترين خودروهاي مورد استفاده در جنگل است قيمت اسكيدر در اسكيدر چرخ الستيكي از متداول
  .حدود سه ميليون تومان استميليون تومان و قيمت هر حلقه الستيك آن در  100حدود

برداري جنگل و اغلب ها و مراتع ، متولي واردات خودروهاي بهره هاي قبل، سازمان جنگل در سال
    .سال است كه خودرو جديدي وارد نشده است  15ـ  10از كشوركانادا بود ولي  

بسيار مؤثراين خودروها در كيفي كردن خروج چوب از جنگل، : برداري تأثير خودروهاي بهره
  .كنند خارج مي) استوانه(بينه  اند زيرا چوب را به صورت گرده بوده

هاي شمال، بايد از چهارپاياني همچون اسب و قاطر هم دليل كوهستاني و انبوه بودن جنگل به
  .شود استفاه كنيم و اين رويكرد ، دربرخي از كشورهاي اروپايي نيز ديده مي

ري ما، اغلب تا آن حد نيست كه خودروهاي نو وارد كنند ومجريان طرح هاي جنگلدا درآمد
هاي شمال كه حتي اگر بهترين خودروها را در اختيار داشته باشند، به دليل وضع خاص جنگل

  .ذكر شد، نيازمند استفاده از چهارپايان باركش هستيم

توان را ميتله فريك : هاي كابلي حمل چوب و به كارگيري خودروهايي نظير تله فريك روش
 .اندازي آن نداريم مكمل خودروهاي ديگر دانست ولي گران است و نيروي متخصص كافي براي راه

كنند زيرا قيمت بااليي دارد هاي جنگلداري از خريد خودروهاي جديد استقبال نمي مجريان طرح
اند ندهگذاري و مشخص شده براي قطع، پراك و به دليل تغيير روش جنگلداري ، درختانِ نشانه

  .واستفاده از خودروهاي گران، به صرفه نيست

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


27  

اند و چوب مرغوبي شود، اغلب پير و شكسته و افتاده درختاني كه برايشان مجوز قطع صادر مي
ندارند و درآمد ناشي از فروش آنها، آن قدر نيست كه صرف خريد خودروهاي جديد و گران و

خواهان خودروهايي هستيم كه استفاده ازآنها، ما.تأمين هزينه تعمير و لوازم يدكي آنها شود
  .خسارت كمتري به جنگل وارد كند ولي اين كار بايد توجيه اقتصادي هم داشته باشد

برداري از جنگل يك نوع برداشت چوب از درختان جنگلي است كه مترادف با موازين علمي، بهره
بنابراين.جتماعي پيروي كندفني و زيست محيطي باشد و در عين حال از اصول اقتصادي و ا

  .برداري با رعايت اين موازين ، منطقي خواهد بود استفاده از خودروهاي بهره

ـ اجتماعي پديدآمده و پيشرفت علم و فناوري و باالرفتن آگاهي مردم، موجب  تحوالت اقتصادي
  .دشد كارگران شاغل در جنگل، براي بهره برداري سنتي رغبت چنداني از خود نشان ندهن

هاي حياتي جنگل و به وجود آمدن هاي جنگلي به مثابه رگ هاي اصلي جاده گسترش شبكه
سيستم جديد حمل و نقل و ورود تدريجي انواع خودروهاي بهره برداري ضرورت بررسي

  .برداري مكانيزه را بيشتر كرد بهره

سائل زيست محيطيبرداري اصولي و علمي از جنگل بايد بر اساس موازين فني و بارعايت م بهره
به نحوي انجام شود كه درعين پيروي از اصول اقتصادي ، بقاي جنگل و استمرار توليد، تضمين

  .شود

هاي مناسب هاي رسيدن به اين هدف ، تعيين سيستم دهد يكي از راه ها نشان مي بررسي
يز توجه بهبرداري است كه در هر طرحي بايد متناسب با وضع فني، اقتصادي، اجتماعي و ن بهره
  .هاي جنگل شناسي باشد هاي جنگلداري و شيوه ها و روش شناسي و پايداري اليه زمين

شود كه در نظر بگيريم در حدود برداري زماني بيشتر احساس مي هاي بهره ضرورت تعيين سيستم
  .برداري است هاي جنگلداري مربوط به بهره هاي اجرايي طرح درصد هزينه 70

زجنگل، كاري دشوار است و از نظر صدمات جسمي و تلفات جاني، بعد از كاربرداري چوب ا بهره
  .در معدن قرار دارد و به همين دليل ، كارگران رغبت چنداني به آن ندارند

افزايش بازده كار در جنگل ، خروج سريع تر: برداري فوايد به كارگيري خودروهاي بهره
ز مازاد مقطوعات، جلوگيري از بروزآفات وهاي جنگلي، پاك شدن به موقع جنگل ا فرآورده
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هاي جنگلداري، ها، تأمين به موقع مواداوليه چوبي مورد نياز صنايع و افزايش درآمد طرح بيماري
  .از جمله فوايد استفاده از ماشين است

هاي صنعتي به الوار جلوگيري مي كند و اين امكان را فراهم به كارگيري ماشين، از تبديل تنه
  .آورد تا تنه درخت با طول بيشتر از جنگل خارج شود مي

كاهش هزينه، كم شدن زمان تخليه چوب، كاهش زمان بارگيري، كاهش عيوب ناشي از تماس
بينه هاي صنعتي با هواي آزاد، جلوگيري از پايين آمدن كيفيت تنه و سهولت انتخاب گرده تنه

  .ين استبرداري از ماش مورد نياز از ديگر مزاياي بهره

و 1306رود، در سال   اره موتوري كه امروزه به طور گسترده براي قطع و تبديل درختان به كار مي
   .با سوخت گازوئيل استفاده شد»  اميل لورپ«به دست

هاي شود و اهميت آن در اين است كه تنه براي خروج تنه درخت، از انواع اسكيدر استفاده مي
هاي دهند و اين محصول در كارخانه يدات جنگل را تشكيل ميصنعتي، ارزشمندترين بخش تول

  .شود تخته اليه ، روكش، پاركت سازي و چوب بري مصرف مي

اسكيدر ، از جنگل خارج نشود، به ناچار چوب، همانند انواع هاي كشنده اگر تنه درخت با دستگاه
ت درصد حجم تنه بهبايد در همان داخل جنگل به چوب الواري تبديل شود كه در نتيجه، هف

پشت«درصد حجم تنه به صورت  21همچنين در حدود  .رود صورت خاك اره و پوشال هدر مي
   .شود كه ارزش آن معادل هيزم است توليد مي» ال

شوند كه اساس الستيكي و چرخ زنجيري تقسيم مي اسكيدرها به دو دسته چرخ: انواع اسكيدر
دهد و اسكيدر چرخ زنجيري فقط براي كي تشكيل ميها را اسكيدر چرخ الستي خروج فراورده

هاي باقيمانده در مناطق آماده كردن تنه براي كار با اسكيدر چرخ الستيكي و گاهي خروج تنه
  .شود سخت گذر و خاص، آن هم به صورت موردي استفاده مي

كشيدهرود و تنه ها به طرف پايين  هاي يكسره به كار مي سيستم كابلي نيمه معلق در قطع
    .متر است 12متر وعرض نوار برداشت در حدود   200شوند كه برد مفيد آن اغلب، كمتر از   مي

هاي مختلف با توجه به شرايط خاص هاي ثابت، متحرك يا تركيب سيستم كابلي معلق ، به صورت
  .شود كه نوع متحرك آن كاراتر است منطقه و امكانات موجود استفاده مي
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متر و برد مفيد آن در كابل متحرك در حدود 50صله كابل در هر دو حالت  در اين سيستم، فا
   .هزار متر و در كابل ثابت در حدود دو هزار متر است

هاي تيري اين دستگاه براي خروج هيزم ، كاتين ، چوب: برداري جنگل كاربردهاي تراكتور در بهره
  .شود و تونلي از جنگل به كنار جاده استفاده مي

براي مثال كاتين در ساخت صندوق. مصرفي خاصي دارند هاي جنگل، جايگاه از فرآوردههر يك
هاي هاي چوبي ابزارهاي ساختماني، درودگري، كارخانه هاي كابل برق، قسمت ميوه، پالت ، قرقره

  .نئوپان، فيبر و كاغذسازي مصرف وسيع و گسترده دارد

دربين محصوالت چوبي جنگل دارند، به هاي هيزمي نيز كه همواره بيشترين مقدار را چوب
شوند و بخشي از آن نيز به مصرف محصوالت با ارزش همچون كاغذ ، فيبر و نئوپان تبديل مي

  .رسد كه خوشبختانه مقدار آن رو به كاهش است سوخت مي

دادن ديگر ها و انجام هاي ديگري نيز براي خروج فرآورده هاي ياد شده ، دستگاه عالوه بر دستگاه
  .اشاره كرد» فورواردر« توان به رود كه مي برداري مانند قطع و تبديل به كار مي عمليات بهره

و يا به صورت موردي و در سطحي  هاي شمال استفاده نشده ها يا در جنگل ولي اين ماشين
  .كوچك به كار گرفته شده است

هاي اي شمال كشور ، شيوهه با توجه به ماهيت كار در جنگل و موانع موجود ، نظير بافت جنگل
برداري وابسته به اوضاع طبيعي جنگل شناسي، وضع پستي و بلندي و در نظر گرفتن اين كه بهره

  هاي ماشين  وارد جنگل كرد، را    توان به راحتي، فناوري پيشرفته منطقه است و نمي
  .ويژگي هاي خاصي داشته باشند بايد   برداري بهره

 .و قطعات و لوازم يدكي آنها به سهولت تهيه شود  ري مناسبي داشته باشندها بايد فناو اين ماشين

برداري جنگل بايد قدرت تحرك ، كارايي و بازده خوبي داشته باشند و با وضع هاي بهره ماشين
  .هاي شمال متناسب و داراي قيمت مناسب باشند اقليمي و پستي و بلندي جنگل

از.تي انجام گيرد و كمترين خسارت را به جنگل وارد كندهايي بايد به راح تعميرات چنين ماشين
متر بيشتر نشود و وزن آنها به قدري 2/2هاي كشنده چوب، طول تيغه از حدود   جمله در دستگاه
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   .نباشد كه ساختمان خاك را به هم زند

فيتبه طور كلي ، ماشين در صورتي كه مناسب كار باشد و درست به كار گرفته شود و با تمام ظر
  .هاي پايين آوردن هزينه و باالبردن ميزان توليد و درآمد است ، كار كند ، يكي از راه

با اين حال ، همين ماشين در صورتي كه مناسب كار نباشد يا درست به كار گرفته نشود ، خود
  .عامل باالبردن هزينه و پايين آمدن درآمد خواهد شد

ورد نظر و استفاده مطلوب از انواع ماشين، رعايت نكاتيكي از موارد مهم براي رسيدن به اهداف م
  .هاي تعيين شده ، محقق گردد فني متعدد در نگهداري و چگونگي كار با آنهاست تا هدف

قطور و  ترين بخش چوبي درخت، تنه آن است كه هر چه صاف تر  كارشناسان معتقدند، با ارزش
هايي كه بتوان با آن ، اين تنه را با ها و ماشين روش از بنابراين استفاده. تر باشد، با ارزش تر است

هاي صنايع چوب منتقل كرد، نقش موثري در باالرفتن كيفيت كمترين ضايعات به كارخانه
  .برداري دارد بهره

برداري ، قطع درختان بيشتري را به دنبال دارد كه پيامدهاي آن افزايش ضايعات بهره در نتيجه
كند تا مصارف هايي جديد، اين امكان را فراهم مي به كارگيري ماشين از طرف ديگر. روشن است

  .متنوع تري از چوب شود و همين بركاهش برداشت چوب از جنگل ، تأثير دارد

هاي شمال وجود برداري پيشرفته در جنگل با وجود مشكالتي كه براي استفاده از ماشين هاي بهره
هاي رغبت مجريان طرح. ت خود را نشان داده استهاي فعلي به خوبي نقش مثب دارد ، ماشين

دهد به كارگيري آنها، باعث رونق اقتصاد ها ، نشان مي جنگلداري براي خريد يا اجاره اين ماشين
هاي پذيرفته شده اداره جنگل است كه هدف از آن ، اقتصاد جنگل از واقعيت. شود جنگل مي

  .درآمدزايي در عين حفظ جنگل است

در بين دو نظر متضاد وجود دارد كه طبق يكي از آنها، ازجنگل نبايد نفع مالي برد واين ديدگاه 
.اي رايگان نگاه كرد و تا حد امكان ، آن را صرف كرد طبق يكي ديگر ، به جنگل بايد مانند سرمايه

با اين حال ، كسب درآمد از جنگل ، منحصر به قطع درختان و استفاده از چوب آن نيست،
گيري از محصوالت غيرچوبي جنگل نظير و همچنين بهره   اكوتوريسم يعت گردي يا گسترش طب

گياهان دارويي و صمغ، اقدامي براي تخريب هرچه كمتر جنگل در كنار درآمدزايي آن است كه
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  .شود رويكردي جهاني محسوب مي

  

. 
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  دالئل توسعه ماشين
ودرجه بندي در كنار كنده انجام در كار دستي تمام كار ها اعم از انداختن و تبديل 

گيرد اما كار با ماشين اين امكان را به وجود آورده است كه بعضي قسمت هاي كار مي
در كنار جنگلي ،كاميون رو ويا حتي خارج از جنگل انجام پذيرد سال هاي متمادي 

اره انسان با وسائل ساده دستي اقدام به بهره برداري از جنگل نموده است كه با ظهور 
موتوري تحول عظيمي در امر قطع وتبديل درختان جنگلي به وجود امده وبازده كار 
كارگران بهره برداري را به دو برابر افزايش داد كار با دست در جنگل بسيار سخت و 

ست به همين دليل استفاده از ماشين و مكانيزاسيون در جنگل ضروري به طاقت فرسا
در جهت استفاده از ماشين در امور بهره برداري  نظر مي رسد در صورت تصميم گيري

جنگل بايد با برنامه ريزي بسيار دقيق و مديريت و تخصص الزم اين كار صورت گرفت 
ماشين آالت در صورت استفاده از ماشين با يستي به هزينه هاي ثابت ونگهداري 

  داشت  توجهوهمچنين شرايط جنگل را در 
  انسان و ماشين

اي است از كار انسان و ماشين آن هم بر اساس روندي  در واقع آميخته برداري كار بهره
  .كه در آن چهارگام زير قابل ديد و تفكيك است) برداري روش يا سيستم بهره(خاص  

 -3ها در كنار جاده    آوري فرآورده كشيدن و جمع -2انداختن درخت و تبديل آن  -1
  نگل به خارجخروج و عمل چوب از ج -4بارگيري فرآورده ها 

ها و ماشينهاي بسيار متنوعي  برداري از جنگل وسائل و دستگاه براي اجراي امور بهره
به طور كلي توليد چوب . ساخته شده و روشهاي بسيار گوناگوني معمول گرديده است

توليد بيولوژيكي كه به تعداد زياد  -1از دو بخش كامال مجزا تشكيل گرديده است 
هاي انسان  توليد مكانيكي كه كامال منوط به فعاليت - 2. گيرد بدست طبيعت انجام مي

  . گيرد است كه با استفاده از يكي سري ابزار وادوات صورت مي
كردن به معني استفاده از يك سري ماشينها به طور سيستماتيك است كه به  مكانيزه

از هدف . اين وسيله يك سري كارها به طور منطقي و اقتصادي انجام گيرد
. فرسا و سخت است كردن رها كردن انسان از انجام يك سلسله كارهاي طاقت انيزهمك

  . بعالوه، اجراي كار با كيفيت بهتر از اهداف مهم مكانيزاسيون است
برداري استفاده نمود كه الاقل  در  توان از ماشين در عمليات بهره البته در صورتي مي

. سالمت كارگر بهتر محفوظ بماند) متريا بهتر از آن، مخارج ك(مقابل مخارج تساوي 
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مثال آنچه در چوكا شاهد آن بوده (هاي زيادتر باشد  اگر مكانيزاسيون مترادف با هزينه
  . بار خواهد بود تأسف) ايم

  درجه بندي فرآورده هاي جنگلي
وموارد مصرف آن .ابعاد.درجه بندي فرآورده هاي چوبي جنگل ازسه جنبه كيفيت

بنابراين مهمترين اقدام پس ازانداختن هردرخت درجه بندي تنه وسرشاخه ها .ميباشد
ازنظر اندازه ها وكيفيت وتبديل درخت براساس درجات وطول هاي مورد نظر وسپس 

  .ونگاهداري چوبها ميباشد وريآجمع 
  ه بندياصول درج

براي هرمحصولي،درجه بندي همواره تابع قواعد متعددي دررابطه باعلوم وابسته به 
  .توليد وتامين آن محصول ميباشد

درامردرجه بندي فرآورده هاي جنگلي مستلزم شناخت كافي وهمه جانبه علمي وفني 
آن  ازعلوم جنگلشناسي،جنگلداري، بهره برداري وباالخره صنايع وتكنولوژي وابسته به

است كه امكان اخذ نتايج وتجزيه وتحليل وتشريح هريك ازمواردي كه منجربه گزينش 
داده  ها ميگرددرا فراهم آورده ودرراستاي آن انطباق وهماهنگي نيازهاي صنعتي  بهينه

  .واجتماعي رابا تحوالت بسيار سريع آن نبايد ناديده گرفت
يع جهات آن منجربه پايه ريزي بنابراين تهيه وتدوين مشخصات وخصوصياتي كه درجم

قواعد ومقررات واستاندارد هاي ملي ومصوب محصوالت وفرآورده ها وازجمله فرآورده 
هاي جنگلي گردد نيازمندهمكاري دستگاههاي اجرايي وتخصص درزمينه جنگل 

  .كه درحال حاضردراز اين قواعد پيروي مي كنندميباشد
  هدف ازدرجه بندي محصوالت جنگلي

از درجه بندي فرآورده هاي جنگلي عبارتست از تعيين مشخصات وقواعد هدف اصلي 
از اين فرآورد ها را در انطباق با استانداردهاي تعيين شده براي توليد  كه هريك

  .محصوالت معين ومشخص از همديگر متمايز نمايند
بنابراين براساس اين تعريف هريك از فرآورده هاي جنگلي داراي تعريف خاص خود 

  .ردد كه به تفكيك در قسمت هاي ذيل مورد بحث وارائه قرار ميگيرندميگ
  :تعريف گرده بينه

گرده بينه قسمتي از تنه اصلي درخت است كه تقريبا داراي شكل استوانه اي بوده 
  .وبتوان ازآن چوب وانواع چوب آالت ويا روكش تهيه نمود

  :ابعاد گرده بينه
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متر بيشتر 3اصلي درخت كه طول آن از  قطعاتي تقريبا استوانه اي شكل از تنه
   سانتيمتر به باال باشد گرده بينه ناميده ميشود40وميانگين قطر آن از 

  

  
               
  گرده بينه - 4شكل              

  
  :روشهاي درجه بندي گرده بينه

  :بطور كلي ودر حال حاضردرجه بندي گرده بينه بد وصورت انجام ميشود
مانند درجه بندي گرده بينه براي مصرف در منابع :اساس نوع مصرفدرجه بندي بر -1

  توليد تخته اليه وروكش ويا چوبهاي ساختماني وصنعتي
  :وغيره طبيعي درگرده بينه شاملدرجه بندي بر اساس نوع معايب طبيعي -2

چنگالي شدن ومقاطع غير -دومغزي شدن-برون مركزي-يخ زدگي- گره(معايب طبيعي
  )ههندسي تنه وغير

معايبي كه -معايبي كه در هنگام قطع واستحصال وارد ميشود(معايب غير طبيعي
پوسيده شدن وعدم نگهداري -شكستن-بوسيله انسان وعوامل خارجي مثل ترك خوردن

  )وحمايت مناسب در ايستگا هاي عارض ميشوند وغيره
  :مهمترين معايب گرده بينه هاي ايران

بينه هاي توليد داخلي كه اهميت ونقش مهمترين معايب شناخته شده در گرده 
  :بسزائي در امر درجه بندي دارند عبارتند از
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  :كه خود بر دو نوع است اثر شاخه بر روي تنه درخت را گره مي نامند:گره-1
زنده رشد نموده وبراي حتي از گرده بينه يا بافت همزمان با رشد چوب  :گره زنده-

  .اصلي چوب جدا نميشود
اثرات بجا مانده از شاخه هاي مرده وافتاده بر روي تنه درخت است كه  :گرده مرده-

اغلب با بافت سخت وفشرده وبشكل حلقه هاي دايره اي شكل از چوب زنده جدا 
  .ميگردند

  عبارتست از انحراف دو سر گرده بينه از محور اصلي آن:خميدگي-2
نا منظم بودن سطح مقاطع گرده بينه كه با اشكال نا :نامنظم بودن سطح مقطع-3

وامور درجه بندي را متقارن واغلب موج دار ويا بيضوي وغيره هستند موارد مصرف 
مختل مي نمايند مانند معايب فوق وعدم امكان كاربر آنها در صنايع روكش واليه 

  .گيري
تنها عامل كاهش  پيچيدگي الياف در تنه درخت وگرده بينه نه:پيچيدگي الياف-4

مقاومتهاي مختلف چوب است،بلكه كار كردن با اين نوع چوبهاي دشوار بوده 
توليد شده از آنها داراي همكشيدگي نا متقارن است وهمچنين امكان ومحصوالت 

  .كاربردهاي صنعتي اين فرآورده ها كاهش ميابد
حش آن فايا تنه واختالف كاهش سريع قطر درخت :مخروطي بودن گرده بينه-5

اين امر افزايش تلفات وضايعات بر حجم . منجربه مخروطي شكل شدن تنه ميگردد
  .توليد خواهد بود

همانند ترك هاي سطحي در مقاطع و طول گرده بينه گره  :مجموعه معايب - 6
گسيختگي ها برون مركزي ميان پوستي شدن وغيره از مهم ترين معايب اين دسته 

ها را بشمار ميروند كه شديدا معيارهاي درجه بندي ونهايتا كار برد ومصرف گرده بينه 
ت گرده بينه ها با محدود مي نمايند امروزه معايب وآيتم هاي وارده در كاهش كيفي

توجه به حساسيت هاي كاري وتوان توليدي دستگاها وماشين آالت صنعتي دامنه 
وسيع تري يافته كه در اين گزارش صرفا به شش مورد مهم آن اكتفا شده وبا توجه به 
اين كه در حال حاضر شرايط انطباق مشخصات و معيارهاي توليدي چوب با امور فني 

ي واستحصال آن مد نظر مي باشد واز طرفي معايب موجود در جنگلداري ،بهره بردار
گرده بينه هاي داخلي تاثير مستقيمي بر روي كيفيت محصول نهايي بجاي مي گذارند 
لذا معيار هاي درجه بندي در اين گزارش به صورت تلفيق اين معايب ونوع مصارف 

  صنعتي آن مورد توسعه قرار مي گيرد

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


36  

  :ر اساس نوع مصرفدرجه بندي گرده بينه ها ب
گرده بينه اي است كه مناسب براي مصرف در صنايع توليد :گرده بينه درجه يك-1

  روكش و تخته اليه باشند
عبارتست از گرده بينه اي كه هم مناسب تهيه اليه هاي درجه :گرده بينه درجه دو-2

دو تخته چند ال وهم قابل مصرف در صنايع اره كشي وتوليد چوب آالت درجه يك 
  وامسالهم باشد

عبارتست از كرده بينه اي كه بيشتر در اره كشي وتوليد تخته :گرده بينه درجه سه-3
  وچوب آالت مصرف شود

انواع گرده بينه هاي است كه محصول نهايي آنها به اهميت :چهار درجه گرده بينه-4
محصوالت حاصل از ديگر درجات گرده بينه نبوده وامكان تهيه چوب آالت بلند 

صوالتي با كيفيت محدود از آنه وجود ندارد واز آنها تنها مي توان چوبها وتخته هاي ومح
تهيه نمود  غيرهقره كابل وربا طول براي مصارفي نظير جعبه سازي،خالص سازي،توليد ق

ويا آنهارا به مصرف توليد چسب براي صنايعي نظير كاغذ سازي،توليد تخته خرده چوب 
  به مصرف رسانيد... فيبر و

  
  چهارمفصل 

  ابزارووسائل دستي درعمليات انداختن وتبديل درختان جنگلي
و ) انداختن(براي آنكه بتوان كارهاي مختلف، متعدد، دشوار و پرخطر عمليات قطع 

درخت را به نحو مطلوب ) بندي، برش، شكافتن و دسته بندي  گيري، درجه اندازه(تبديل 
گذشته از وجود كارگران تعليم يافته و و مطابق اصول فني و اقتصادي انجام داد، 

احتياج به ابزار . باتجربه و پرتوان و ماهر كه با روشهاي صحيح اين كار آشنا باشند
  .مناسب و خوب و وسائلي داريم كه با هدف اجرائي كار مطابقت و مناسبت داشته باشد

  .در زمانهاي قديم تبر تنها وسيله قطع و تبديل درخت بوده است
كشورهائي وجود دارند كه تنها از اين وسيله در جنگل استفاده مي نمايند و تا هنوز هم 

  .سال پيش اين موضوع در كشور ما ايران نيز صادق بود 35حدود 
امروزه در كشورهاي پيشرفته كه داراي طرح هاي پيشرفته بهره برداري از جنگل 

نمايند كه  برداري استفاده مي هستند، از ابزار و وسائل گوناگون و متعددي در امر بهره
البته سعي خواهد شد از بين . در اين فصل مورد بحث و مطالعه قرار خواهد گرفت

گيري  و روشهاي مختلف براي انداختن درخت، اندازه صدها نوع ابزار و وسيله و ماشينها
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ها آنهائي كه  تانيدن تنهطبندي، برش، شكافتن، پوست كندن و غل طول و قطر، درجه
  .تر است بررسي نمائيم مناسب) جنگلهاي شمال(براي شرايط ايران 

ابزار، وسائل و ماشين، يك نوع طبقه بندي براي تشخيص و تشريح لوازم كار 
ابزار كار به طور معمول داراي يك قسمت فوالدي و اغلب تيز . باشد اري ميبرد بهره
ان تغيير شكل  و به) اره، تبر(نمايند  باشند كه مستقيما روي چوب عمل مي مي
كنند بلكه براي  دهند، در حالي كه وسائل كار معموال روي چوب عمل نمي مي

مانند (روند اكردن چوب بكار ميگيري، بلندكردن، غلتانيدن، حركت دادن و جابج اندازه
  ).بينه غلتان تري، گردهمدستك 

ماشين آالت جنگل امكاناتي براي اجراي كار هستند كه نيروي اصلي كار را نه از انسان 
  .كنند  بلكه از يك موتور مولد نيرو كسب مي

  :هاي برنده چوب ساختمان و چگونگي كار و وسايل، ابزار و ماشين
ها بهترين  سانت به باال انواع اره 12اي از حدود  اي و سرشاخه براي قطع چوبهاي تنه

در صورت استفاده از اره موتوري معموال سرشاخه ها به ( گردند  وسيله محسوب مي
  ) .وسيله آن قطع مي شوند

يكي از مهمترين عوامل ) از نظر فرم، جنس و طرز كار(انتخاب نوع صحيح ابزار 
  .راي آن استپيشرفت در كار و موفقيت در اج

ابزار مناسب آنهائي هستند كه از سه جنبه مختلف فرم، وزن و جنس مطابق با اصول 
فني شناخته شده و از بوته آزمايشهاي علمي نيز بخوبي مطابق با اصول فني شناخته 

  .شده و از بوته آزمايشهاي علمي نيز بخوبي بيرون آمده باشند
جنس تيغه در ابزار معموال . زن آن توجه شوددر ساختمان ايزوله بايد به جنس، فرم و و

فوالدي كه ابزار از ان ساخته مي شود قابل آب دادن است كه در حرارت . از فوالد است
درصد كربن دارد كه براي ابزار برنده مقدار كربن بين  6/1تا  3شود و  ذوب مي 1300

  .درصد مي باشد 4/1تا  6/0
ها الكتريكي تهيه  د كه فقط در بوته يا در كورهابزار خوب از فوالد اصل ساخته مي شون

  .گردد و مواد زائد آن دفع مي شود مي
توان گفت كه بايد آن را طوري  به طور كلي مي) طرف راست(در مورد دستة ابزار 

اي كارگر را بدون از بين بردن  ساخت كه با حداكثر سطح تماس با دست نيروي ماهيچه
ايد و در مواقع لزوم با استفاده از خاصيت اهري قدرت قسمتي از آن به تيغه منتقل نم
و .دستة ابزار بايد داراي فري راحت و مناسب باشد. تاثير و فشار ضربات را باال ببرد
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به عنوان مثال بهترين طول . اندازة آن نيز با اندازه دست و بدن كارگر تطبيق نمايد
كني تا جناق سينة كارگري  تدسته تبر به اندازة طول دست و بهترين طول بيلچه پوس

  .باشد مي
 

  داس جنگلي
هاي باغباني  سانتيمتر معموال از قيچي 3كردن چوبهاي كمتر از حدود  براي قطع

سانت از  3و براي قطع و برش چوبهاي قطورتر از حدود ) زن صرفنظر از ماشينهاي بوته(

ته بلند جنگل اي تيغه بر روي چوب استفاده مي شود مانند داسهاي دس خاصيت ضربه

سانت مخصوصا در جنگلهاي  5نشينان ايراني كه براي قطر چوبهائي تا قطر حدود 

اي بسيار مناسب است و جادارد از فرمهاي خوب و اصالح  بسيار جوان و انبوه وسيله

  .شده آن ابزاري در سطح استانداردهاي جهاني بوجود آيد

  :تبر
حتي قطرهاي بيشتر ( سانت  12چوبهاي تا حدود تبر مهمترين ابزار كار براي قطع 

) مثال سرشاخه هايي كه بر روي تنه هاي نسبتا قطور در آمده اند در تنه هاي افتاده 
 ميباشد

تبر از مهمترين ابزار كار در جنگل بوده و هست و به عالوه مهمترين رفيق همراه 

برداري  تبر خيلي جلوتر از بهرهاستفاده از . باشد موتوري  مي هاي دو سردستي، و اره اره

از جنگلها آغاز شده كه ابتدا براي مقاصد ديگري از جمله نبرد و دفاع و شكار و غيره 

تبر در واقع فرم تغيير شكل يافته از يك نوع ابزار سنگي اوليه است كه ابتدا . بوده است

  .به صورت ساده و سپس با نصب دسته اي برآن به كار مي رفته است

تيشه، كلنگ  ،طور كه قبال اشاره شد به تدريج انواع ابزار مختلف از قبيل گرز، تبرو همان

  .و غيره از آن منشعب گرديد
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اره تنها خاصيت برندگي دارد، در حاليكه . شوند تبر واره از ابزار برنده چوب محسوب مي

  .تبر از خاصيت برندگي و شكافندگي  برخوردار است

ا با تيغه سنگي نسبتا صاف و تيز با دسته اي چوبي از اواخر دوران سنگ تبرها ر

ساختند و در عصر مفرغ تبرهاي مفرغي ساخته شده و بعدها از حدود سه هزار سال  مي

  .پيش در عصر آهن، تبرهاي آهني بوجود آمده

سال پيش پيدا شده، در ايران از  400در جنوب آمريكا تبرهاي سنگي مربوط به تا 

  برهاي مفرغي يا برنزي و بعدها تبر آهني ساخته مي شدقرنهاي متمادي پيشتر ت

  

اين تبرها هنوز هم در ايران از اهن ساخته مي شوند و فقط لبه آن آبداده و از جنس 

فوالد است و با آنكه در ساختن آن مهارت زياد به كار مي رود ليكن از نظر جنس و فرم 

 .شود و وزن بر اساس اصول علمي ساخته نمي

باشند كه از نظر  هاي طويل و سنگين مي مثال تبرهاي ايراني اغلب داراي تيغهبه عنوان 

فرم براي واردكردن ضربات عمودي مناسبند ولي براي ضربات افقي كه در كار قطع و 

علت نامساعدبودن تبر ايراني براي . آيد مناسب نيستند تبديل درخت بيشتر پيش مي

افقي نگهداشتن تيغه و حركت افقي تبر را  ضربات افقي وزن و طول زياد تيغه است كه

  سازد مشگل مي

گرم است، در حاليكه حداكثر وزن تبرهاي سنگين  2500وزن تبر ايراني اغلب حدود 

  .استگرم تعيين گرديده  1800كه در اثر آزمايشات و تحقيقات زياد بدست آمده 
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خوش فرم و كوچكي نشينان ايراني از تبرهاي  در عين حال چوپانان، كشاورزان و جنگل

برداري از حنگل ساخته نشده اند و  كنند كه اين تبرها براي عمليات بهره نيز استفاده مي

  .باشند از نظر فرم و مخصوصا وزن مناسب كارهاي قطع و تبديل درخت نمي

 نحوه كار با تبر

كار با در . كند دهيم تفاوت مي نحوه كار با تبر بسته به نوع كاري كه با ان انجام مي

تبرهاي سبك كه مخصوص زدن سرشاخه هاي نازك است كافي است كارگر تبر را به 

  .اي بلند كند كه تا ارتفاع چشم او برسد اندازه

كني و زدن امتداد  مثال تراشه(در موقع كار با تبرهاي سنگين و زدن ضربات سنگين 

. ا باالي سر برده شودبايد بازوها ت) زني و يا قطع سرشاخه هاي قطور ها يا در بن ريشه

وار استفاده نمود، بدين  در كار با تبرهاي خيلي سنگين و پتك بايد از ضربات دايره

  .معني كه تيغه مدار قوسي بسته را طي كند

از (براي زدن ضربات سنگين از تبرهاي داراي دسته بلندتر و براي زدن ضربات دقيق 

از اينرو دسته . استفاده مي شودتر  از تبرهاي داراي دسته كوتاه) گيري نظر هدف

در ضربات سنگين معموال  كارگر . زني است تر از تبرهاي بن زني كوتاه تبرهاي سرشاخه

  .تبر را در حين  فرود كمي به طرف بدن كارگر كشيده مي شود

هاي  زني زني معموال كارگر بايد به حالت ايستاده با تبر كار كند ولي گاه در بن در بن

اي باريك دارند بهتر است به حالت دو زانو  ه زمين و عميق كه دهانهخيلي نزديك ب

مسلما در كار با تبر به حالت ايستاده بدن داراي . گيري بهتر باشد عمل شود تا هدف

بازده بيشتري است، بدين معني كه بدن انرژي كمتري براي ايجاد هر كيلوگرم متر 

مصروفه براي ايجاد همان نيروي  نمايد در حالي كه انرژي   قدرت ضربات مصرف مي
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گيري در حالت دو  منتهي از آنجا كه هدف. ضربه در حال دو زانو يا نشسته بيشتر است

تر و بهتر است، در مجموع اثر و عملكرد  اسان) زني  عميق و نزديك به زمين در بن(زانو 

در انجام بعكس . تر است زني عميق مناسب ضربات در حالت دو زانو براي اجراي كار بن

زني كه محل آن خيلي نزديك به زمين نباشد يا در سرشاخه زني و در زدن امتداد  بن

  .تر است ريشه ها حالت ايستاده مناسب

. سرعت ضربات متوالي نيز در باالبردن يا كاستن بازده كار موقت كارگر تاثير دارد

ضربات متوالي ضربات متوالي و سريع داراي بازده كمتر است و همين طور سرعت كند 

  .باعث كاهش بازده كار مي شود

بسته (ضربه در هر دقيقه است  35تا  20بهترين سرعت براي زدن ضربات متوالي بين 
به وزن تبر و قدرت مورد لزوم در هر ضربه و سرانجام بسته به توان و قدرت بدني 

  ).كارگر
    

  
  
  تبرمعمولي دسته كوچك-5شكل      

  
  

  اره هاي دستي
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سانت به باال انواع اره بهترين  12قطع چوبهاي تنه اي و سرشاخه اي از حدود براي 
  وسيله محسوب مي شوند

در اعصار . گذرد اره نيز مانند تبر از لوازمي است كه قرنهاي متمادي از اختراع آن مي

در عصر مفرغ اره از . اند رفته قديم سنگهاي تيز دندانه دار و صدفها براي بريدن بكار مي

  ساختند  مي  در عصر آهن آن را از اين ماده. رغ ريخته مي شدمف

هاي دستي، بخصوص برش چوب، از صفحات فوالدي در كارخانجات ساخته  امروزه اره

  .شوند مي

فرم دندانه . گردد و فنريت در صفحه اره، اطراف آن چكش كار مي» كشش«براي ايجاد 

و نوع چوب متفاوت » وظيفه«د و بنا به در ميزان كارآيي و عملكرد اره تاثير بسيار دار

  . گردد ها در برش چوب الزمه رحله تشكيل مي دندانه» وظيفه«به طور كلي . است

  مرحلة بريدن الياف چوب در دو طرف شكاف برش   -1

  مرحلة دوم كندن و جداكردن قسمتهاي بريده شده از كف شكاف  -2

بيرون انداختن قسمتهاي بريده شده و جداشده كه به صورت پوشال يا خاك   -3

 . اره بيرون ريخته مي شود

  

. گيرند مهمترين انواع اره هاي دستي كه امروزه در جنگل مورد استفاده قرار مي

 عبارتند از

  دندانه رنده اي رهاي دو س اره  -1

  هاي كماني اره  -2

 :اي هاي دو سردندانه رنده اره
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كه در آن . سازند هاي دو سر مخصوص قطع درخت را امروزه با فرم مشخص مي ين ارها

هاي برنده نام  كه دندانه) اي نوك نقطه(كار برش الياف چوب به يك نوع دندانة نوع تيز 

هاي  توسط دندانه(كار برداشتن و خارج كردن اليافي كه از دو طرف  . دارند محول شده

هاي  هاي رنده كننده محول شده، دندانه به دندانه. اند دهبريده ش) برنده چپ و راست

ها  به اين ترتيب يك نوع تقسيم كار بين دندانه. هاي تيز هستند كننده داراي لبه رنده

   .استبوجود آمده 

 . باشد انتخاب طول اره بستگي به قطر درخت دارد و بر اساس فرمول زير مي

L –  طول اره                

d – متر  قطر مقطع درخت به سانتي  

90cm –  دامنة گردش اره در حركت برش  

10cm – در حين كار با اره(رزرو براي جلوگيري ازبرخورددست باتنةدرخت (  

هاي نجاري يا اره هاي دوم روباهي نيز ناميده مي  اره( :اره هاي دستي يك نفره 
  ): شوند

ها با  يك نوع از اين اره. گيرند ار ميها در كار جنگل كمتر مورد استفاده قر اين اره

سانتيمتر است در شرايط استثنايي به عنوان  90هاي مثلثي ايستاده كه طول آن  دندانه

مورد استفاده قرار ) سانتيمتر قطر 40تا  20(اره يكنفره براي قطع درختان نيمه قطور 

ه نيز وجود دارند كه كننده و غير هاي رنده هاي ديگر مشابه با فرم دندانه مدل. گيرد مي

براي قطع درختان با قطر ). 3-3-3شكل (سانتيمتر است  90تا  80طول آنها حدود 

اره . دستي همانطور كه گفته شد اره كماني است بهترين نوع اره: سانتيمتر 20كمتر از 

هاي  سانت است و داراي دندانه 60نيز كه طول تيغه آن  Jiriدستي ديگر معروف به 
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سانت قطر ندرتا مورد استفاده  40براي قطع درختان كمتر از . باشد ده ميمثلثي خوابي

  . قرار مي گيرد

  

  
  اره هاي دستي -6شكل             

  
  
  
  

  اره هاي موتوري
جهان به علت باال رفتن سطح زندگي وافزايش دستمزد كارگران به  امروزه دركشورهاي

دركشورمانيزاره .جاي اره دستي براي قطع درختان ازاره موتوري استفاده ميكنند
موتوري رايج شده ودرحال حاضر مجريان طرحها بااستفاده ازاره موتوري كليه عمليات 

  .اشتيل آلمان ميباشد/.70ازنوع مدل "كه اكثرا.قطع واستحصال راانجام مي دهند
 ) يك نفره و دو نفره(هاي موتوري  اره -

اميد و مجاهدت انسان در اينكه درختان را با نيروي موتور قطع و تبديل نمايد ريشه و 

  .هاي موتوري به صورت زير است سير تكاملي اره. تاريخ طوالني دارد

(sector) 1924  استفاده از ( 1856        1916) اولين اره موتوري(اصالح شده

   1925 (Rapid)) نيروي بخار
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گردش زنجير به دور تيغه » ها از يك اصل ساختماني پيروي مي شد و ا در تمام اين اره

هاي موتوري احتراقي  كارخانه وجود داشتند كه اره 10حدود  1930در . ريل مانند بود

  . ساختند كه اغلب آلماني بودنددو نفره مي 

  . هاي موتوري در سه اصل خالصه مي شد براي اصالح اره= در اين دوره سعي و مجاهد 

  . تري ساخته شوند المقدور اره هاي سبك حتي -1

هاي موتوري ارزانتر ساخته شوند كه قابل خريد  مصرف و قابل  حتي االمكان اره -2

  . رقابت باشند

در اين زمان اره هاي موتوري با زنجيرهاي  - بهبود زنجير مي شد سعي در اصالح و -3

فرم فعلي در آمريكا ابداع شده و تمام فرمهاي ديگر را به فراموشي (اي  اي رنده دندانه

  . سپرد

     مشخصات اره موتوری
اين اره موتورها دوزمانه بوده وبا مخلوط بنزين وروغن كار ميكنند قدرت اين اره 

ساعت اول يك 50نسبت مخلوط بنزين وروغن در. اسب بخار ميباشد 10تا3بينموتورها 
بيستم وبعد ازآن يك بيست وپنجم ميباشدكه اين مخلوط بايستي درخارج ازمخزن 

درموتورريخته شود دستگاه برنده اره موتوري ازدوقسمت يكي "موتورآماده شده وبعدا
  .تيغه وديگري زنجيرتشكيل ميگردد

  
  یکاربااره موتور

اره موتوري وسيله اي است بسيار خطرناك به نحوي كه عدم توجه به نكات ايمني در 
در همين ارتباط با .زمان استفاده از آن حوادث جبران ناپذيري را به دنبال خواهد داشت

توجه به عدم دسترسي به منابع آموزشي در ارتباط با ايمني كار با اره موتوري بر آن 
ايمني در زمان كار با اره موتوري را جهت اطالع و بهره برداري  شديم تا كلياتي از نكات

اميد است با ارائه نظرات ارزنده خود ما را در بهتر .الزم اپراتورها تهيه و ارائه نمائيم 
                                                                        نمودن كيفيت مطالب ياري فرمائيد

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


46  

ه اره داغ شده است قبل از پر كردن باك آن دو تا سه دقيقه صبر كنيد تا در صورتي ك
  اره سرد شود

  

    

همواره از سوخت مناسب باك اره را پر نمائيدزمان كار مراقب باشيد آشغال وارد باك 
  نشود

درب باك را در محل خود قرار داده و محكم كنيداگر باك داراي 
 نشتي است عيب را رفع كنيد

روشن كردن اره در صورتي كه سوخت روي موتور ريخته  قبل از
 شده است آن را با دستمال پاك كنيد

  مسير سوخت و درب باك را از نظر نشتي بررسي كنيد

  قبل از شروع به كار طرح كلي كار را بريزيد و به مسئول خود گزارش كنيد

  )همواره الزم است شروع كار به اطالع مسئول رسانيده شود(

روع به كار تمامي نقاط اره را بازديد نمائيد درصورتي كه قسمتي از اره خراب قبل از ش
  ميباشد پس از رفع نقص كار را شروع نمائيد

دقت نمائيد تمامي پرسنل داراي لوازم حفاظت فردي باشند زمان كار در ارتفاع از 
  كمربند ايمني استفاده نمائيد

  انتخاب شده باشد و مراقب باشيد كه محل اتصال كمربند به درستي

  اشتن امكانات ايمني زير ضروري استموتوري د براي كار با اره
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 كفش ايمني-1

 دستكش مناسب-2

  لباس كار-3

  نقاب صورت-4

  گوشي محافظ-5

  كاله ايمني- 6

در صورتي كه اره بيش از اندازه سنگين است در موقع برداشتن آن مراقب كمر خود 
  استفاده از خم نمودن زانوهاي خود اقدام نمائيدباشيد براي بلند كردن اره با 

  در زمان كار به چيز ديگري فكر نكنيد

  )داشتن تمركز زمان كار با اره از ضروريات ميباشد(

  در صورتي كه سؤالي داريد از مسئول خود بپرسيد

  ضمنا در صورتي كه تغييري در نحوه انجام كار نيز ايجاد

  د برسانيدمي نمائيد  نيز به اطالع مسئول خو

 در هواي طوفاني بين درختان حركت نكنيد

  در هوائي كار كنيد كه ديد كافي داشته باشيد

  )درختي را ببريد كه ميبينيد(

  مراقب باشيد در هواي سرد داراي پوشش كافي باشيد

  همواره مراقب خطرناكترين قسمت اره كه لبه آن است باشيد

 اره انجام دهيد همواره سعي كنيد عمليات برش را با طول تيغ
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در زمان بريدن درختان نزديك به يكديگر مراقب باشيد تا انتهاي طول نوار تيغ به 
  درختان ديگر برخورد نكند اينكار ضمن رسانيدن آسيب به ديگر درختان ممكن است

  حادثه ايجاد نمايد

  سعي كنيد ضمن مهار خود برشها را از باال انجام دهيد

ن اقدام به هل دادن درخت نكنيد ممكن است با شكستن هرگز در زمان بريدن درختا
  درخت تعادل خود را از دست بدهيد

  …ويا اينكه تيغ بشكند و

 در زمان كاربا اره مراقب زير پاي خود باشيد و اطراف خود را مرتب و تميز نگه داريد

  دزمان باال رفتن از درختان سعي كنيد اره را درست حمل كرده و دستان شما آزاد باش

  در زمان انجام برش درخت به موارد زير توجه داشته باشيد

  گوشه هاي محل برش را هرگز برش  نزنيد

  هرگز نسبت به انجام برشهاي خطرناك اقدام نكنيد

درزمان بريدن درختان مراقب باشيد درخت , با در نظر داشتن ارتفاع تقريبي درخت 
 ساختمانها سقوط نكند بريده شده بر روي كابلهاي برق ويا ديگر درختان و

زمان بريدن سرشاخه ها مراقب حركت قطعات بزرگ درختان و سرشاخه ها 
  ممكن است به شما آسيب برسد.باشيد

هرگز برروي درختان بريده شده حركت نكنيد ممكن است با جابجا شدن يكي از تنه ها 
 شما دچار حادثه شويد

زير و سرتاسر طول تنه هاي بريده با ايجاد تكيه گاههاي مناسب و قابل اطمينان در 
  شده خطرسقوط قطعات بريده شده را رفع كنيد
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در زمينهاي ناهموار به خصوص در هنگام بريدن سرشاخه ها كه ممكن است بسيار 
  حركت كرده و جابجا شويد كامال مراقب راه رفتن خود باشيد

با سرعت كم كار براي بريدن سرشاخه ها فشار زيادي بر اره وارد نكنيد و سعي كنيد 
  برش را انجام دهيد

درختاني كه از كمر خم شده اند در زمان بريدن ممكن است جان شما را به خطر 
  اندازند قبل از بريدن آنها را مهار كرده و از محل ايمني كار برش را انجام دهيد

در صورتي كه درخت داراي ريشه را برش ميزنيد توجه كنيد كه ممكن است ريشه هاي 
 به شما آسيب برساند درخت

لذا قبل از برش ريشه ها در جهت مناسب بايستيد و ريشه ها را با وسائل ممكن مهار 
  كنيد

زماني كه در سطوح شيبدار اقدام به برش درخت ميكنيد به سر خوردن و غلطيدن 
  درختان بريده شده توجه نمائيد

ختان ديگر برخورد نكنند دقت نمائيد درختاني را كه برش ميزنيد در زمان افتادن به در
  زيرا ممكن است قطعاتي از آن جدا شده و به شما يا ديگران برخورد كند

 خطر سقوط و ريزش آنان باشيد  زمان انبار كردن الوارها و تنه هاي بريده شده مراقب

  درختان بريده شده را با استفاده از روشهاي صحيح توسط خودروها حمل و جابجا كنيد

ي و حمل و نقل اره مراقب ريختن سوخت از باك آن باشيد همواره در زمان جابجائ
مراقب وضعيت روغن دستگاه باشيدهميشه درهنگام جابجايي اره موتوري توسط 

 .خودرومراقب آسيب ديدن دستگاه ومتعلقات مربوطه باشيد 
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  اره موتوري معمولي درايران-7شكل     
  
  

  : ها گوه

ها از مورد نيازترين وسائل در امر قطع و تبديل درختان جنگلي هستند كه در ايران  گوه

  . به آن كمتر  توجه شده است

زني و هدايت درخت به طوف و جهت مورد نظر در مواقع  ها در امر قطع، بينه گوه

كند و همچنين  گير مي انداختن آزاد كردن تيغه اره در مواقعي كه در شكاف برش

  . كنند شكافتن چوبهاي استري دل بسيار مهمي را ايفا مي

  ها انواع گوناگوني دارند كه عبارتند از  گوه

  هاي شكافنده  گوه  -1

  هاي گرده بينه بري گوه  -2

 بري هاي مربوط به قطع درخت يا گوه هاي بن گوه  -3
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عرض  هاي شكافنده را بخاطر باالبردن قدرت و خاصيت نفوذ در چوب كم گوه  -1

درجه  22تا  14زاوية پروفيل در انها ) متر سانتي 5تا  4حدود (كنيم  انتخاب مي

 . هست

 8تا  5گرده بينه بري از آلومينيوم بوده و طول آن  هاي جنس گوه  -2

داراي زائده اي در يك طرف هستند كه اين زائده پس از .متراست  سانتي

شدن آن در خاك  كوبيدن گوه، در چوب فرو مي رود و از افتادن گوه و گم

  . نمايد جلوگيري مي

مچنين براي و ه) كه اره در آن گير نكند(براي باز نگه داشتن شكاف برش   -3

قطور طول آنها براي درختان . تنظيم جهت انداختن درخت استفاده مي شوند

 . متر متغير است سانتي 14تا  6متر و عرض لبة نازك گوه از  سانتي 25حدود 

  فصل چهار

  روشهاي قطع وانداختن درختان جنگلي
قطع بهره برداري اصطالحي است كه معموال براي -  بهره برداري به چه معناست

 درختان به كار مي رود
 :كه شامل

 سر شاخه زني
 تاج بري

  بينه بري و حمل است
 
 

 عمليات پيش از شروع بهره برداري
وقتي قرار است قطع انجام شود معموال طرح بهره برداري تهيه مي گردد كه در آن 
موقعيت محل قطع ، روشهاي قطع كه از نظر اكولوژيك و اقتصادي بهترين باشد و 

 .جاده ها مورد بررسي قرار مي گيردسيستم 

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


52  

 .اين طرح با عواملي چون شرايط خاك ،شيب و حيات وحش نيز در ارتباط است
نوارهاي حفاظتي كه در آنها هيچگونه قطعي صورت نمي گيرد اغلب در امتداد رودخانه 

 ها درطول جاده ها و يا شيب هاي تند قرار دارند
 .زمان قطع نيز مد نظر قرار گيرد در طرح بهره برداري بايد بازار چوب و

طرح هاي بهره برداري بايد مالحظات پس از قطع جهت كاهش فرسايش خاك را در 
درصد شيب بايد  15نظر داشته باشد به طوري كه جاده هاي چوب كشي با بيش از 

نسبت به احداث كانال هاي عرضي ،جوي كناري،محل دپو و بارگيري پوشيده از رستني 
  .اشد تا دچار فرسايش نگرددها ي علفي ب

 درختانبريدن 
قطع و برش درختان اولين مرحله در استحصال چوب مي باشدو كيفيت آن تا حد       

. زيادي به ظاهر و ساختمان درخت در جنگل ، و نيز به زمان قطع درخت بستگي دارد 
بيست  هر گونه درخت نيز زمان مخصوص به خود را براي قطع دارد، مثال براي آكاسيا

سال وبراي بيرچ چهل سال و براي درخت بلوط حداقل هشتاد و حد اكثر دويست سال 
، سن مناسبي براي قطع تشخيص داده شده است ، اگر درختي زود تر از زمان قطع 
مناسب قطع شود ممكن است چوب آالت استحصال شده از آن نرم و در برابر حشرات 

از طرف ديگر اگر درخت .فيزيكي باشند آسيب پذير تر و مستعد براي برخي معايب
بسيار دير تر از فصل قطع بريده شود ممكن است چوب آن بيمار يا حتي پوسيده 

از آنجا كه شيره گياهي در رشد و افزايش چوب درخت نقش دارد ، درختان مرده .باشد
ن اره كردن يا چهار تراش كرد. كه هنوز قطع نشده اند نيز فاقد ارزش الزم مي باشند 

گرده بينه ها با روشي كه كمترين ضايعات را داشته باشد روشهاي مختلف زير براي 
  .تبديل چوب آالت الواري ميباشند

   
  قطع و برش درختان

   
به علت اينكه شيره   .قطع درختان از پائيز آغاز و تا قبل از رسيدن بهار ادامه دارد      

احتمال اينكه نبود آن بر بافتها اثر كند و باعث هجوم ,در اين هنگام فعال نيست 
به عبارت ديگر در اين وقت جدا كردن پوست از برون چوب . كمتر است ,حشرات شود 
مي توان درخت را ريشه , ريشه مورد نياز باشد   اگر كنده و بخشهايي از. ساده تر است 

در غير اين صورت مي توان آن      در نتيجه بيشينه طول تنه بدست مي آيدكن كرد و 
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 شاخه ها و در,هنگامي كه درخت مي افتد . اره يا ابزار ديگر بريد , را از پايه با تبر 
بعد از افتادن درختان به سرعت   .بيشتر موارد پوست براي خشك كردن جدا مي شوند 

ل زمستان ذخيره شوند منتقل مي شوند تا در بهار و سهولت به انبارهايي كه بايد در طو
  .وتابستان بتوان بر روي آنها كار كرد

  
  قطع
 و   قيچيها مانند قطع ماشينهاي ولي ميشود اتجام موتوري اره از استفاده با عموما

 كوچكي سهم تجهيزات هم ساير و  مدور  اره هاي قيچي ، مجهز به  كه  هاروسترها 
 آنها از قطر ميتوان كم مسطح با درختان تقريبا جنگلهاي در و دارند ميان اين در

  .نمود استفاده
قطور  درختان با كه هنگامي  بويژه طاقت فرساست و مشكل كاري  اره موتوري  با قطع

 تا دارد خاصي نياز مهارت و چابكي به كار اين. داريم ناهموار سروكار و شيبدار مناطق ،
  .گردد درختان اجتناب ساير شونده و درخت قطع به خسارات حوادت و   بروز از
 

 جهت قطع
 ، توپوگرافي تاثير تحت كه مي باشد مهم بسيار قطع جهت مورد در تصميم گيري

 روي بر قطع .و نحوه خروج دارد ، جهت ابعاد درخت و اندازه بهرهبرداري، سيستم
ساير  و عرصه در باقيمانده، گرده بينه ها موجود هاي كنده سنگالخي، مناطق

 ميزان). 3-1شگل(شكستگي مي گردد بروز باعث زمين موجود در ناهمواريهاي
 افتادن حال در كه درختي .مقاوت چوب دارد و تاج بزرگي درخت، ابعاد به شكستگي

 از فاصله افرايش با افتادن سرعت مي كند و برخورد زمين زيادي به نيروي با است
مي  زمين بر بيشتري سرعت با باالتر درخت يقسمتها بنابراين ميگردد هم كنده بيشتر

در  .است بيشتر قسمتها آن در بودن احتمال شكستگي شكننده و تُرد بدليل و افتند
گردد احتمال  قطع دامنه پايين يا باال طرف به مستقيم اگر درخت شيبدار دامنه هاي

 مسير تاج درخت ، دامنه باالي طرف به قطع در .دارد وجود درخت شكستگي بروز
 زيرا دارد وجود درخت شكستن احتمال ولي زمين برسد به تا نمي كند طي را زيادي
 وارد كنده فشار محل به آن انتهايي هنوز مي كند زمين برخورد به درخت كه زماني

 پايين سمت به آن خوردن سر شود احتمال جدا كنده از درخت اگر همچنين .مي كند
 طوالنيتر زمين به درخت رسيدن فاصله دامنه، پايينرو به  قطع در .دارد وجود دامنه
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 ساير صدمه و بروز شكستگي به منتج و غلتيده دامنه پايين به طرف درخت و مي گردد
 بيشتر گزيني تك قطع روش در مشكالت مزبور .مي گردد زادآوري و مجاور درختان
  .ميگردد نمايان
 كه قطعي جهت حاالت اين در .دارند وجود قطع عرصه در جوان درختان كه زماني

  .انتخاب ميگردد ، دارد دنبال به را آسيب كمترين
 

             

   
نرم  و صاف زمينهاي روي بر قطع - 1 .قطع هنگام درختان شكستگي).3- 1(شكل  
 روي بر) 4-3-2(ناصاف  زمينهاي در قطع از ناشي شكستگي 6—2) ايدهĤل شرايط(

  ديك مقطوعه درختان كنده روي بر و) 5(ها  بينه گرده ساير
  

 بر قطع شونده درخت شدن آويزان از تا ميگردد تالش قطع جهت انتخاب در چنين هم

 خود به را زيادي زمان آويزان درختان كردن رها .جلوگيري گردد ديگر درختان روي

 معلق درختان رها كردن براي .گردد حوادث بروز باعث است ممكن مي دهد و اختصاص

 و آسيب بروز و درخت شدن معلق). 3- 2شكل .(نمود تكنيكهاي مناسب استفاده از بايد
شاخه  از ناشي درخت شدن معلق اگر .دارد قرار آن شاخه هاي تاثير ميزان تحت صدمه،
 توجه بايد .نمود را سرشاخه زني آن اندازهاي قطع تا انجام از قبل ميتوان باشد آن هاي

مي  و مي رود به شمار مزيت يك تنك كردن مرحله در درخت ماندن معلق كه نمود
 از افت جهت تعيين مانند را مشكالتي درختان متمايل .بخشد را تسريع خروج تواند

 بخش اين ادامه در كه قطع خاص هستند فنون بردن بكار نيازمند و ميدهند نشان خود

 آن در تاج كه شوند قطع طرفي به بايد نامتقارن تاج با درختان .ميگردد اشاره آن به

) 3-3شكل ).(طرف است آن به درخت انحراف ميانگين( ميباشد تر طرف سنگين
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 عمود كم قطرتر درختان ولي ميشوند قطع ميزان خطوط طرف به ترجيحا قطور درختان.

 زمين از مقداري قطع از پس درختان اين بنابراين .هدايت مي گردند ميزان خطوط به

 و تبديل انجام سرشاخه زني، براي (كار ميز شبيه)مناسبي كاري شرايط و شده بلند
 براي جداگانهاي كارهاي ميزِ از اوقات گاهي .مي گردد ايجاد آنها روي بر كَني پوست

 معياري هم چوبكشي روش و جهت). 3- 4شكل (مي گردد  فوق استفاده اعمال تسريع

 مشكالتي) نامنظم(تصادفي  قطع .مي باشد درختان افت جهت براي تصميم گيري براي

 قطع عمومي جهت اگر كه است روشن). 3-5شگل(مي كند فراهم مقطوعات خروج براي

 را آن يا و اجتناب وارده صدمات از و بعدي       برداشت آسانترگرديده مراحل يابد ادامه

 قطع درختان روي درختان بر قطع از است ناشي ممكن صدماتي چنين .ميدهيم كاهش

 و قطع جهت بين انحراف پناهي تدريجي و گزيني تك روش به قطع در. باشد قبلي شده
 چوبكشي هنگام در باقيمانده درختان روي بر شده ايجاد هاي روي زخم بر چوبكشي

هزينه  و تاخير افزايش جنگلي باعث جاده هاي طرف به قطع). 3-6(شكل مي باشد موثر
 .است شده داده نشان). 3-7(شكل در هم خروج روشهاي اثرات. مي گردد اضافي هاي

  .مي كند تسريع را دامنه، خروج پايين يا باال به رو قطع كابلي هاي سيستم برخي در

  
 آزاد درست روشهاي. 1.2.3.  آنها كردن آزاد مراحل و معلق درختان). 3-2(شكل 
  وينچ، كابل از استفاده با معلق درخت كشيدن .1 معلق درختان كردن
 كردن بلند. 3)   غلتان بينه گرده نوعي(وي پي با چرخاندن .2 طناب و )اسكيدر(تراكتو
  آزاد غلط روشهاي. 5-4: اهرمها برخي با معلق درخت انتهاي
 قطع .5 ، است بيفايده مقطوعه درخت بااليي قسمتهاي قطع. 4(معلق  درختان كردن
  ).است خطرناك عملي هم سرپا درخت

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


56  

   
  

 قطع تاج تر سنگين جهت در بايد كه طرفه يك و نامتقارن تاج با درخت). 3- 3(شكل 
  )طرف هر به درجه 45 انحراف تا( گردد

  
  

  
  

  )3- 4(شكل              
  
  كاري ميز شرايط در مقطوعه درخت روي بر پرداشت مختلف مراحل انجام 
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 خروج براي مشكالتي تصادفي قطع 1 . خروج جهت و قطع جهت ارتباط). 3-5(شكل
 . دهد مي افزايش را زادآوري به صدمه و باقيمانده درختان در زخم بروز و نموده فراهم

  . دهد مي نشان را خروج جهت فلش .بخشد مي تسريع را خروج شده هدايت قطع .2
  
  

  
  

 ميزان خطوط روي بر - .1 مقطوعات خروج روش با ارتباط در قطع طرح). 3-7(شكل 
  .استفاده موارد . ميزان خطوط بر عمود - .3 ماهي استخوان طرح -  .2

  دار چنگك اسكيدر با چوب خروج سيستم براي .1
 كابلي هاي سيستم براي مناسب  .2
 با موازي در جهت زمين روي بر و كابل بوسيله ها بينه گرده كه مواردي در  .3

. شوند مي كشيده دامنه
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 عالمتگذاري گردد قطع بايد كه درختي تنه روي بر است ممكن قطع جهت 
   .قطع انجام گردد  كار سخت شرايط در كه هنگامي بويژه گردد

  
  فن قطع

 
 و برف ، اشكوب زير مانند موانعي از گردد قطع بايد كه درختي اطراف قطع، از قبل •

 دو دارند بوسيله سانتيمتر 20 از باالتر قطري درختاني كه قطع .مي گردد پاك ...
 .مي گيرد صورت برش

  )بن بري(پشت بري .2                     )       بن زني(زير بري •
 

 پشت .مي كُند تعيين را (قطع) افت جهت و نموده آماده افتادن براي را درخت زيربري
). 9-3و8-3(شكل. ميكند كنترل را افت و جهت مي گردد درخت افتادن باعث هم بري
 سطح و دارد درجه 30-40زاويه با مثلت يك مانند شكلي زيربري عادي برش قطع در
قطر  1/ 10(سانتي متر  2-8حدود  و افقي بوده هم بري پشت . است افقي كامال آن

 زيربري سطوح شيب و زاويه در مي باشد تغييراتي زيربري افقي سطح از باالتر) مقطع
 انواع همه در. نمي كند بري بروز پشت در كه مي شود ديده آن مختلف در حاالتهاي

 پشت و زيربري برش .دو و مي باشد قطر مقطع 1/4تا 1/3حدود در برش عمق زيربري
  .نمي كنند قطع را هم ديگر بري
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 .  
 بن تحتاني صفحه - 2 زني بن باالي صفحه - 1 عادي .الف .قطع فنون) . 3-8(شكل
معكوس ) 6(باز )5 (زني بن انواع .ب ، .برش پله- 5 لوال محور - 4 بري پشت -3 زني

 نشان را برش انجام مراحل ترتيب به  1.2.3اعداد .قطر كم درختان قطع روش) 7(
                                               ميدهند

                                                       .  
                                

  
  

 اره و ميكند تعيين را قطع جهت زيربري اوليه برش .موتوري اره با قطع). 3-9(شكل 
                           .كند كنترل را جهت قطع ميتواند موتوي اره جلويي دسته به كردن نگاه با موتورچي

 .مي گردد حفظ قطع مقطع قطر 1/20سانتي متر و حدود  2-5عرض  با لواليي محور و
 به اوقات زيربري گاهي برش زاويه .مي گردد درخت افتادن باعث محور اين كستنش
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. مي شود برده نام 1 معكوس زيربري عنوان به آن از مي شود كه باز معكوس صورت
 اتالف معكوس زيربري روش از استفاده مي كنند رشد پرشيب كه در دامنهاي درختاني

 شود جدا تنه از اينكه بجاي )كَرپ(زاويهاي زيرا برش . كاهش مي دهد آنها در را چوب
 در ذكر گرديد باال در كه حالتي دو از هر استفاده حال هر به. مي شود جدا كنده از

 به نظر مشكل قدري معكوس زيربري انجام زير مي رسد نظر به مناسب شيبدار مناطق
 با مي توان را قطر كم درختان. گرفت باالتر اندكي كنده را ارتفاع آنكه مگر مي رسد

 يك با انجام يا و زوايه اي برش انجام بدون و بري پشت و زيربري افقي برش انجام
 خواهد دنبال به را مشكالتي نامناسب بري پشت و زيربري انجام .نمود قطع برش
 سرعت به درخت يا اينكه و افتاد نخواهد نظر مورد در جهت درخت مثال براي .داشت
 ممكن حتي چنين شرايطي .كرد خواهد بروز حوادثي آن دنبال به و مي شكند و افتاده
 پشت برش و زيربري زيرين برش نبودن افقي عميق، يا عمق كم از زيربري ناشي است
). 3-10(غلط هم بروز مي كند شكل  برش حاشيه داشتن و برش پله بلند ارتفاع بري،
 امتداد قطع از پس بري پشت و زيربري دارد وجود محل قطع در ريشه برآمدگي اگر

  ).3-11(شكل.صورت ميگيرد ريشه
  

  
  

برش هاي نا درست ). 3-10(شكل                                                       
  بن زني و بن بري
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ريشه و برش  امتداد حذف). 3-11(شكل                                                

  بعديهاي بن زني و بن بري 
بدين ترتيب از داشتن ارتفاع كنده بلند اجتناب مي گردد و التاف چوب به حداقل مي 

 نامنظم و داراي گره هاي چنين درختاني تنه كه چوب محل.بايدتوجه نمود . رسد 
. بود خواهد)  چوب كششي و چوب فشاري (احتماال چوب داراي اختالالت آناتوميكي

آن را براي محصوالاتي  مصرف گرديده و چوبسختي  و چنين عيوبي باعث پيچيدگي
  .كاهش ميدهند الوار و تراورس مانند

طرفه و اين كه بايد در  يك مخالف جهت افت يا داراي تاج داراي تمايلي درختاني
گوه اهرام و ساير وسايل كمكي قطع از  با كمك شوند تمايل قطع جهت جهتي متغير با

 كهاي ديگري مانند داشتن حاشيه بري نامساوياز تكني اينكه يا كنده جدا مي شوند و
مي توان از حل دادن يا كشيدن  حالت حتي اين در. استفاده مي گردد آنها براي قطع
در جهت افت تمايل دارند يا از  كه درختي. افت هم كمك گردد جهت درخت در

 استفاده از. شده است قطع مي گردند داده نشان). 3-12دوه (تكنيك هاي كه در شكل
در هنگام قطع جلو گيري خواهد )بروز صندلي سلماني(اين فن از شكافته شدن تنه 

ازبروز شكافته شدن تنه در اين حالت مي توان عمق بن زني را  اجتناب براي.  نمود
و گوشه هاي ). گاهي اوقات تا نصف قطر درخت را هم شامل مي گردد(بيشتر گرفت 

 محل بستن انتهاي گرده بينه و سيله). 3-12(برش را هم مي برند شكل  حاشيه
- 12ح (شكل.شكافته شدن تنه جلو گيري مي نمايد از زنجيرو محكم نمودن آن يا گوه

شدن تنه در  تمايل درخت انجام بن زني و بن بري نامناسب باعث شكافته عالوه بر). 3
  .هنگام برخورد درخت به زمين مي گردد
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 ب،ج.گوه از استفاده با تمايل جهت خالف قطع.ا. متمايل درختان قطع ).3-12(شكل 

 و گوه از بااستفاده ج، .گوه از استفاده با ب،). تمايل جهت از غير به جهتي در قطع .
 شكافته از جلوگيري جهت تمايل جهت در قطع .و د، .(برش حاشيه نامساوي عرض
 بستن ح .برش حاشيه گوشه هاي بريدن و .برش انجام مراحل د، .چوب شدن

 مراحل انجام برش ترتيب 1.2.3قطع  محل زنجيرباالي
 زمان زيرا باشد مي خطرناك و مشكل كنده محل در پوسيدگي داراي درختان قطع

 انجام از قبل و بوده ضروري عميق انجام زيربري .باشد مي نامشخص درخت افتادن
موتوري در  اره از استفاده طرز .گردد قطع بيرون به بايد گوشه هاي درخت ، بري پشت

  .نمايش داده شده است). 3- 13(قطع درختان قطور در شكل 
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 طولهاي و درخت مختلف قطرهاي در بري پشت اجراي به باال از نگاه). 3-13(شكل 
  . كمترمي باشد درخت قطر از تيغه طول 4 و 2،3 ..موتوري اره تيغه متفاوت

  
 ساير و مدور، اره هاي قطع، قيچي هاي از استفاده با را بريدن عمل قطع ماشين هاي 

 انجام توانايي آنها از بسياري .مي دهند انجام ذكر كرديم، قبال كه برش مكانيسمهاي
 سانتي 50حداكثر قطر با درختان چنين ماشينهايي .هستند دارا را شده هدايت قطع
را  قطورتر درختان قطع توانايي كه قطعي ماشينهاي از استفاده اما مي كنند قطع را متر
 باقيمانده كنده قطع، حاالت تمام در .است شده آغاز صورت آزمايشي به 1 دارند هم
 در باارزشترين اتالف چوب حالت اين در .باشد داشته را ممكن ارتفاع حداقل بايد

 حداقل و قطر حداكثر داراي تنه محل اين در زيرا مي باشد مهم بسيار درخت قسمت
 قطر 1/3سانتي متر ارتفاع كنده بايد در حدود  30تا قطر  درختان در .ميباشد گره

 كار براي عنوان مانعي به بلند كنده ارتفاع .نباشد بيشتر متر سانتي 10از و قطع محل
 كنده ارتفاع .مي روند بين از و شده پوسيده ديرتر و مي شوند محسوب بهره برداري

 تالش بايد و مي باشد برخوردار بيشتري اهميت از جنگلهاي شاخه زاد در مخصوصا كم
 كنده از بوجود آمده جوانه هاي ترتيب بدين .گردند قطع زمين با سطح هم تا شود

 هم .هستند مبرا مي كند، تهديد را كنده كه بعدي پوسيدگي خطر از و بوده مستقل
 جمع آب قطع محل روي بر ترتيب بدين .باشد شيبدار و صاف بايد برشها سطح چنين

  . مي دارد نگه دور ها قارچ حمله خطر از را آن و نمي گردد
 
  تبديل تنه ها به الوار 

را داشته  اتاره كردن يا چهار گوش بريدن تنه به روشي انجام مي شود كه كمترين تلف
  :در اينجاراههاي گوناگون تقسيم تنه ها ذكر مي گردد . باشد 

   
  چهار گوش )1

اگر دو .در اين روش پوست از تنه ها با اره جدا مي شود و خطوط قائم بوجود مي آيد 
  .قطعات چهار گوش توليد مي شود , برش متقاطع صورت گيرد

   
  خطوط موازي ) 2

كيفيت پايين معمول است و تخته هايي با پهناي روشي است كه براي چوبهاي با 
  .مساوي بوجود مي آيد كه اثري از پوست در آنها نيست 
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  برشهاي موازي ) 3
ولي بخش مركزي يا الوار به دليل قرار , تخته اي كلفت به پهناي تنه ايجاد مي كند 

به خم  به زبان ديگر الوارها ميل. در وسط به راحتي دو نيم مي شود    گرفتن هسته
  .دارند , شدن به سوي بخش بيرني كه شيره و رطوبت بيشتري در آن هست 

   
  برش شعاعي) 4

داشته از ديد نظري بهترين راه پرهيز از ترك و پيچش است كه برش از شعاعهاي 
ضايعات ,الوار مقطع مستطيلي باشند    ولي همچنين اگربخواهيم, مغزي پيروي مي كند

  .بيشتري درپي خواهد داشت 
   
  روش كانتيبي) 5

الوار پهن با كمترين تلف .بهترين روش براي خالصي از مغز پيچ خورده چوب است 
  .اين راه هميشه براي خاص كمياب بكار مي رود . توليد مي كند 

   
  روش هلندي) 6

همانگونه كه الگو و شبكه را در همه ,متناوبا براي چوبهاي با كيفيت باال بكار مي رود 
برشها موازي شعاعهاي مغزي ايجاد مي شوند و به اين علت .ن مي دهد سطح مقطع نشا

  .از روي هم رفتن به سطح وسيع جلوگيري ميشود
      
  خطوط مخالف) 7

برشهاي متناوب در هر ربع تنه موازي با محورهاي آن صورت مي گيرد و امكان بد 
معمولترين آنها روشهاي ديگري نيز وجود دارد ولي . شكلي الوارها به حداقل مي رسد 

  .همانهايي است كه ذكر شد
  : بسته به كاربردهاي گوناگون مي توان چوب را به دو گروه اصلي تقسيم كرد       

                                          :طبيعي  چوب
                                                    

  خم شده) 5   مسطح شده) 4  اره شده) 3  بريده شده) 2گرده بينه ) 1
   

   :چوب تبديل شده 
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  فشرده شده) 5  ورق شده) 4روكش شده ) 3   تقويت شده) 2   چهار تكه شده) 1
  يركتمثال براي بدست آوردن تير و   .هر يك از آنها هدف خاصي را بر آورده مي كنند

. د مي بريم براي توليد ورق از چوب بريده شده طبيعي سو, از گرده بينه آغاز مي كنيم 
ولي از همين چوب به .صفحه و قالب ساخت , از نئوپان تبديل شده مي توان تخته 

  .شكل چهار گوش مي توان قاب و چهار چوب ساخت 
   
  
  

  :چوباندازه گيري و محاسبه حجم 
   

  :شكلهاي گوناگون چوب در تجارت به شيوه هاي زير خريداري مي شوند 
   

نمايش  m3  طبيعي يا تبديل شده است كه باروشي معمول خريد چه  :متر مكعب
  . داده مي شود 

از آن استفاده مي شود كه , وقتي چوب داراي كلفتي و طول يكسان باشد    :متر مربع
واحد اندازه گيري . در بر مي گيرد   نئوپان وتخته هاي شيار دار را   ,معموال صفحات 

  .نشان مي دهند  m2متر مربع است كه با 
                                                                                

, قالب , تنها وقتي بكار مي رود كه پهنا و كلفتي يكسان باشد مانند قاب : متر خطي 
  .نشان داده مي شود  mبا    ...تخته هاي كناره و 

 اگر قطر تنه مثال,برخي چوبهاي بسيار با كيفيت با واحد وزن خريداري مي شوند : وزن 
  . است  kgواحد سنجش كيلوگرم يا . ها كم باشد 

يا چوبي كه به عنوان سقف    در برخي موارد نادر كيفيت باال مانند صفحات زيبا: واحد 
  .است  c/uكار شده استفاده مي شود كه نشانه آن 

   
در اشكال نا . حجم تكه هاي مختلف چوب بر طبق شكل هندسي آنها تعيين مي شود

اندازه گيري يا محاسبه حجم درخت يا . منظم محاسبات تقريبي زيادي بايد انجام شود 
  :چوب از فرمولهاي زير پيروي مي كند 

   
 Lشعاع تنه و  pi=3.1416 , rكه  V=pi*r2*L  :حجم يك تنه استوانه اي ) 1

  .طول تنه مي باشد 
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    Lنه و سطح مقطعهاي ت B , bكه    V=(B+b *(L/2: حجم تنه مخروطي ) 2
  .طول آنست

پهنا و , به ترتيب طول      a,b,Lكه  V=L*b*a: حجم يك تنه مكعب مستطيل ) 3
  .ضخامت تنه است 

حجم تنه مكعب با لبه هاي پخ برابر حجم تنه متوازي :  )لبه پخ( مكعب حجم تنه ) 4
بسته به ميزان  9/0و 8/0اين ضريب بين . مي باشد  1السطوح در ضريبي كمتر از 

  .نظمي تنه متغير است نام
      V=b2*L: حجم تنه مكعب مربع ) 5
  V=(B+b)*L/2: حجم تنه مكعي نا منظم ) 6
  چگالي آن است  dوزن و  Pكه   V=P/d: حجم تنه از راه وزن مخصوص ) 7
  

 سيستمهاي مختلف قطع وتبديل درختان جنگلي
 قطع دستي درختان

درختان به همراه ارزشهاي آنها مي مهمترين توانايي در انداختن درخت ،قطع سالم 
 .باشد

هدف آن است كه درخت قطع شده روي درخت ديگر نيافتد،روي زمين نا هموار 
نشكند،بعد از افتادن بتوان سر شاخه زني و تاج زني و بينه بري كرد و به راحتي به 

 .محل حمل دپو منتقل كرد
گرفت ولي امروزه از اره سالهاي متمادي قطع درخت به وسيله اره دو سر صورت مي 

 موتوري براي اين كار استفاده مي كنند
افتادن درخت در مسير درست و دقيق بسيار مهم است چرا كه اگر درخت در مسير 

چنين .غلط سقوط كند ممكن است كه به درختان ديگر باقيمانده در توده صدمه بزند
 .وضعيتي براي اكيپ قطع بسيار خطرناك است

ممكن .ممكن است شاخه زني و بينه بري بر روي آن انجام شود بعد از قطع درخت
است به گرده بينه هاي كوچكتر وهمچنين به ابعاد مورد نظر در صنايع چوب و كاغذ 

 بريده شود
 :قطع مكانيكي درختان

در بعضي موارد قطع درخت توسط ابزارآالت مكانيكي و با كمك ماشين هاي 
ها قادر هستند تا در جنگل هاي انبوه و در  اين ماشين.هيدروليكي انجام مي شود
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درجه با سرعت  35زمينهاي نا هموار به صورت الك پشتي حركت كنند و تا شيب 
 .مناسب تردد نمايند

اينچ مي  20يك دستگاه ماشين قيچي كننده قادر به بريدن درختان تا قطر 
خود مي تواند  ماشين قطع و دسته بندي كننده با دو بازوي هيدروليكي و محكم.باشد

 درخت را بريده و سپس آن را بلند كرده و دسته بندي كند
 الماشين هاي بهره برداري در جنگل هاي شم

شان به  شوند و سپس تنه زني مي به طوركلي، درختان پس از قطع در جنگل، سرشاخه
هاي مختلف به  اين قطعات جداشده با روش. گردد هاي موردنظر، بريده و جدا مي اندازه

  شود كه مجموع اين اقدامات، هاي چوب و نظاير آن حمل مي خارج از جنگل و كارخانه
  .نام دارد» گلبرداري جن بهره«علم و فني به نام 

ازجمله جنگلداري براي افزايش  منابع طبيعي، به كارگيري ماشين هاي مختلف در امور
روز بر تنوع  بوده، روزبهوري، باال رفتن سرعت و آساني كار، مورد توجه متخصصان  بهره

  دشو آنها افزوده مي
  

  ماشينهاي يك كاره
ماشينهاي يك كاره ساده ترين ماشينها در عمليات قطع وتبديل درخت به صورت 

  مكانيزه ميباشند
يك قيچي هيدروليكي با توجه به اينكه روي چه ماشيني نسب شده باشد،قادر است 

بعنوان مثال قيچي .قطع نمايد)مقطعقطر(سانتيمتر60درختان سوزني برگ راتا قطر
متوسط .هيدروليكي قابل نصب بر روي تراكتور هاي چرخ زنجيري را ميتوان نام برد

دو  به طور كلي قيچي ها به.ثانيه است6تا3قيچي هيدروليكي از زمان قطع به وسيله 
قيچي هاي يك طرفه شبيه به قيچي هاي . گروه يك طرفه ودوطرفه تقسيم مي شوند

ي هستند كه دريك طرف يك تيغه تيز وطرف ديگر يك سندان قرار دارد تا امكان باغبان
  .ثبات وفشاري را فراهم مي كند

حداكثر قطر قابل قطع .در قيچي هاي دو طرفه اصل كار مانند قيچي هاي خياطي است
سانتيمتر در 45تا40سانتيمتردردرختان نرم چوب وحدود60با قيچي هاي موجود

به طور كلي نيرو ي الزم براي قيچي كردن درخت كم وبيش .استدرختان سخت چوب 
. برودت هوا وغيره بستگي داردبه نوع قيچي،قطر وگونه درخت ،ضخامت تيغه وسندان،

در هواي بسيار سرد ويخبندان كه چوب يخ زده است نيروي بيشتري براي قيچي كردن 
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مقدار قابل مالحظه اي در صورت افزايش قطر نيروي الزم بايد به .درخت الزم ميشود
با افزايش ضخامت تيغه بازهم .بيشتر شود ودر نتيجه ضخامت تيغه نيز بايد افزايش يابد

آزمايشات در سازمان جنگل آمريكا نشان داده است كه با دو .نيروي بيشتر الزم مي شود
نيروي . درصد بايد افزايش يابد55برابر شدن ضخامت تيغه نيروي برش به مقدار حدود

ماشين درخت  .م براي قطع در تيغه هاي يكطرفه بيشتر از تيغه هاي دوطرفه استالز
به سمت مخالف درختان باقيمانده و روبه فضاي باز شده مي اندازد )در سمت راست(را

  .تا خطر معلق ماندن وايجاد اشكال در عمليات بعد جلوگيري شود
شين بايد در جهت وامتداد كه عمليات در دامنه هاي شيبدار انجام مي شود ما هنگامي

ماشين هاي حمل كنند چرخ الستيكي . شدن بروز نكند واژگونشيب كار كند تا خطر 
تا حداكثر (درصد كار كنند و در شيب هاي بيشتر 30قادرند در شيب هاي تا حداكثر 

درشيبهاي . از ماشين هاي حمل كننده چرخ زنجيري استفاده ميشود)درصد50-45
   . ده كرداماشين هاي قيچي استفبيشتر نمي توان از 
  ماشينهاي دو كاره

ماشين هاي .تفاوتهائي بين روش كا ربا ماشين ها ي يك كاره و دو كاره و جو د دارد
دردسته هاي  راپس ازقطع دوكاره داراي يك بازوي مكانيكي است كه ميتواند درختان

سانتيمتر  60به هم قرار دهداين ماشين ميتواند درختاني تا قطر نزديك مناسب روي
ه كار مي كند و راقطع كنداين ماشين معموال در جنگلهاي انبوه همسال وقطع يكسر

درختان را پس از قطع در سمت فضا ي باز روي هم دسته ميكندعرض نوار ياسطع 
بيشتراز ماشين هاي يك كاره است وماشين احتيا ج به  ها محل قطع با اين ماشين

اطراف متر ميتواند به  9ن حدود آا كه بازوي بلند حركت و مانور مداوم ندارد چر
بچرخد و درختان موجود در صحنه كار را يك يك قطع و دسته بندي نمايد با اين 

متر ميشود پيشرفت كاردر اين  16ترتيب سطع قطع در يك جا دايرهاي به قطر بيش از
 ها ينن است عمليات با اين ماشآعقربه هاي ساعت ياخالف  دايره در جهت گردش

قيچي كردن،بلندكردن درخت،خوابانيدن ودسته بندي آن ،از هدف گيري عبارت
اين ماشين ها قادرند هرساعت يكصد درخت رادربرف عميق قطع ودسته بندي .ميباشد
اين ماشين  .اصله درخت را قطع ودسته بندي ميكند200ودرشرايط مناسب تا.نمايد

  درصد نيز كار ميكند25درروي شيب تا
  

  ماشينهاي چندكاره
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ارزش ماشينهاي قطع وتبديل درخت تنها در سرعت عمل برش قطع نيست بلكه بيشتر 
از اين رو كابرد .جمع آوري وبسته بندي وبار زدن تنه ها وبينه ها مي باشددر زمينه 

ماشين (ماشينهاي چند كاره يا دو كاره خيلي منطقي تر از كاربرد قيچي هاي ساده 
تفاده از ماشين هاي چند كاره در كشور هاي اسكانديناوي وشرق اس. است) يك كاره

اياالت متحده ودر كانادا بسيار معمول است زيرا جنگلها از درختان قطور تشكيل نيافته 
  .وبعالوه شرايط وزمين مناسب است

در استفاده از ماشين هاي يك كاره هدف اصلي سرعت بخشيدن به كار قطع درخت 
رگران جنگل و كال يك هدف اقتصادي است تا با سرعت بخشيدن ومبارزه با كمبود كا

چوب به كنار جاده به وسيله ماشين ها واسكيدر ها دچار  عمليات انتقالبه قطع درخت 
درصد وقت در عمليات بهره برداري صرف كشيدن  50تا40در حدود .وقفه نشود

ت دسته بندي ماشين هاي داراي قدر. چوب،دسته بندي وبستن چو كر به آن مي شود
در صورت استفاده از . تنه ها قادرند سرعت كار را به مقدار قابل مالحظه باال ببرند

تنه هاي (ماشين هاي دو يا چند كاره،تراكتور هاي كشنده بجاي حركت تنه به تنه 
ميتوانند يك بار كامل را در يك محل و يكجا بكشند واين كار در كاهش ) پراكنده

  .ثراستصرف شده وهزينه هاي مربوط بسيار مومسافت طي شده و زمان 
  
  
  

  
  

  حمل چوب آالت باماشين-8شكل
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  برش عرضي ودوايرساليانه-9شكل   
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  ماشين هاي مخصوص قطع  وتبديل درخت-10شكل 
  

  
  

  ماشين هاي مخصوص قطع وحمل درختان-11شكل 
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  ماشين هاي مخصوص  قيچي كردن درخت-12شكل 
  

  
  

  هاي مخصوص قطع  جمع آوري درختانماشين -13شكل 
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  ماشين آالت حمل چوب از محل قطع تامحل دپو  -14شكل 
 

  
  

 دركنارجادهماشين آالت حمل چوب از محل قطع تامحل دپو  -15شكل 
  

  
  

  درشيب هاماشين آالت حمل چوب از محل قطع تامحل دپو  -16شكل 
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كششي ساده داراي چنگك براي يك تراكتور حمل چوب كه بجاي سيستم -17شكل 
   بلند كردن چوب از زمين ميباشد

  
  

  فصل ششم
  سيستم كابلي

 :سيستم كابلي بر دو نوع است
 )هاي ليد(سيستم هوايي نيمه معلق

  سيستم تمام معلق
 ساختار كابل هاي هوايي

كابل هاي هوايي از دو دكل عمودي تشكيل شده است كه توسط مهارهايي نگه داري 
يك كابل .يكي از آنها در محوطه قطع و ديگري در محل دپو قرار دارند مي شوند كه

يك كابل هوايي از دستگاه به واگن وصل .هوايي ثابت بين دو دكل كشيده شده است
طرف ديگر واگن به كابل ديگري كه به كنده وصل .است كه بار را به دپو حمل مي كند

كنده وصل مي گردند تا چوب از محل كابل ها به وسيله قرقره به .مي گردد اتصال دارد
 قطع به دپو منتقل شود

  
  بهره برداري با سيستم كابل هوايي
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سيستم حمل نيمه هوايي يا  - 1: بطور كلي دو نوع سيستم حمل با كابل وجود دارد
در اين بخش شكلهاي  (Skyline) سيستم حمل هوايي -2 (Highlead)هايليد 

  .ث قرار مي گيرندمختلفي از سيستم حمل هوايي مورد بح
اسب بخار و گاهي تا بيش از  90دستگاه كشنده يا ياردر معموالً داراي موتور با قدرت 

و با توجه به نوع استفاده از آن داراي حداقل يك قرقره كابل . اسب بخار مي باشد 700
از  وزن موتور يا ياردر به طور كامل. و حداكثر تا چهار قرقره كابل هستند) استوانه كابل(

تن  80در سيستم بالون وزن آن حتي به بيش از . تن متفاوت مي باشد 25تا  2حدود 
 .مي رسد

نيروي كشش يك موتور يا ياردر به سيم ها انتقال مي يابند كه بر روي قرقره ها  
براي نگهداري سيم ها به ) ( drum پيچيده شده اند اين قرقره ها يا استوانه هاي كابل

 .نيرو بكار مي رونددور خود و انتقال 
يك ماشين يا ياردر سه قرقره داراي يك قرقره كابل اصلي، يك قرقره كابل برگشت و  

در هر سيستم هميشه  (Skyline) كابل ثابت يا حمال. يك قرقره كابل برپايي است
در سيستم . ميليمتر ميرسد 47ضخيم ترين سيم خواهد بود كه قطر آن تا 

Highlead   )صلي ضخيم ترين يا قطورترين سيم مورد استفاده است و سيم ا) هايليد
سيم اصلي گرده بينه ها را بطرف ايستگاه يا . ميليمتر است 31تا  25معموالً قطر آن 
 .بارانداز مي كشد

سيستم حمل نيمه هوايي و ساير سيستم هاي كابل نيز از يك سيم برگشت استفاده 
ده بينه هاي موجود در جنگل بر مي مي كنند كه سيم اصلي را بطرف محل قطع يا گر

  .گرداند
كه شيب زمين از ايستگاه به سمت (هنگام استفاده از كابل هوايي در سربااليي 

باركش در اثر نيروي ثقل . نياز به سيم برگشت نيست) سرازيري و پايين دامنه است
در اين شرايط سيم اصلي بعنوان يك . بطرف پايين كابل هوايي حركت مي كنند

ستم كنترل عمل مي كند كه سرعت و موقعيت باركش را در امتداد كابل هوايي سي
 كنترل مي نمايد و همچنين بعنوان سيم كشش نيز هست

شايد مهمترين اصل در كار انتقال چوب بوسيله كابل  (spar) استفاده از دكل يا ستون
بلند  دكل ها بهمراه عوارض طبيعي زمين و برخي عوامل فيزيكي ديگر عمل. است

كردن عمودي بار را كه اصل مهمي در جهت انتقال چوب با كابل هوايي است انجام مي 
 .دهند
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دكل هاي فلزي يا برجها البته گرانقيمت تر از نوع چوبي و از نظر خسارت آسيب 
از طرف ديگر اين دكل ها متحرك مي باشند و مي توانند در هر جايي مستقر . پذيرترند

عالوه بر اين دكل هاي فلزي مي توانند به كرات استفاده شوند و كار آماده سازي . شوند
ارتفاع دكل . ر سريعتر از دكل هاي چوبي انجام مي گيرديا تجهيز آنها جهت كار، بسيا
متر است و بوسيله سيم هاي مهار به حالت قائم  36تا  27ها، اعم از چوبي يا فلزي بين 

سيم هاي مهار مشابه كابل ثابت و كابل اصلي . ايستاده، محكم و متكي مي شوند
مورد استفاده، مختلف ميليمتر بستگي به سيستم  31تا  22هستند كه قطر آنها بين 

( سيم هاي متحرك يا رونده شامل سيم اصلي و سيم برگشت از قرقره هاي كابل. است
واقع در نوك يا ) قرقره هاي بزرگ ( نصب شده روي موتور و از ميان پولي ها )استوانه 

نزديك به نوك دكل به طرف باال عبور كرده، و به محل قطع جائيكه گرده بينه ها قرار 
 .امتداد مي يابد دارند،

بنام ) متر  1500تا  360از ( اين كابل هوايي از سر دكل به دكل ديگر نسبتاً دورتري
 معلق و آويزان است (Tailspar)دكل يا درخت انتهايي

و سيم ثابت امكان حمل بار از ) اصلي و سيم برگشت  سيم( ارتفاع سيم هاي متحرك 
است را ميسر ) سيم نقاله ( ب با كابلبلندي يا حمل جرثقيلي كه مشخصه انتقال چو

در حين كشيدن بار گرده ) رونده (در سيستم هايليد كه سيم هاي متحرك . مي سازد
يكي نيروي افقي . دو نيرو به گرده بينه وارد مي شود. بينه ها سفت و محكم مي شوند

  .و ديگري نيروي عمودي
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  سيستم كابل همگاني، سيستم كابل هوايي چند خطي با كابل ممتد -18شكل 
  
  
  

سيستم كابل هوايي زنده است كه در آن ارتفاع كابل هنگام عمليات قابل تنظيم است و 
 مهمترين سيتم كابل هوايي است 

 .                         بخصوص در جايي كه چوب به طرف پايين دامنه منتقل گردد 
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ل 

ه 

براي انتقال. 

علق و همراه

پو مي باشد

ند كننده مع

           

ع تا محل دپ

يك كابل بلن

78  

              

 ازمحل قطع

وب بوسيله ي

بل هوايي  

 گرده بينه
  دامنه

بت دارد چو

سيستم كا-

 براي حمل
اال يا پايين

بل هوايي ثاب
.      كند

-19شكل    

ستم تايلر كه
ب به طرف با

 كه يك كاب
ن حركت ميك

  
  

     
  
  
  
  
  
  
  

سيس
چوب

  
است
واگن
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    تايلرسيستم - 20شكل             
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  يك دكل سيستم كابل همگاني كه از نزديك قابل مشاهده ميباشد-21شكل
  

 
  

  هاي انتقال چوبتصويري از يك قرقره حمل كننده چوب در سيستم -22شكل
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 حمل  آالتماشين انواع   

شان به  شوند و سپس تنه زني مي به طوركلي، درختان پس از قطع در جنگل، سرشاخه
هاي مختلف به  اين قطعات جداشده با روش. گردد هاي موردنظر، بريده و جدا مي اندازه

  مجموع اين اقدامات،شود كه  هاي چوب و نظاير آن حمل مي خارج از جنگل و كارخانه
 .نام دارد» گلبرداري جن بهره«علم و فني به نام 

ازجمله جنگلداري براي افزايش  منابع طبيعي، به كارگيري ماشين هاي مختلف در امور
روز بر تنوع  وري، باال رفتن سرعت و آساني كار، مورد توجه متخصصان بوده، روزبه بهره

 دشو آنها افزوده مي
 زنجيريتراكتور چرخ 

 
 

 
 

  تراكتور چرخ زنجيري -23شكل
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  تراكتور چرخ الستيكي
 

 
  

   تراكتور چرخ الستيكي-24شكل 
 

 :دپومحل كشيدن چوب از كنده تا
انتهاي درخت افتاده به توسط يك تراكتور وينچ دار روي زمين كشيده و يك سر آن از 

به داخل كاميون  سطح زمين بلند مي شود و تا محل دپو حمل مي گردد و از آنجا
 .بارگيري ميشود

رايج ترين ماشين آالت كشنده در آمريكا ماشين هاي چهار چرخ كشنده هستند كه 
كمر شكن بوده و داراي وينچي هستند كه سيم كابل به دور آن پيچيده و به توسط آن 

 گرده بينه ها به سمت دستگاه كشيده مي شوند
از چرخ زنجيري ها مي باشد به  سرعت حركت ماشين آالت چرخ الستيكي بيشتر

 .مايل در ساعت در مسير هاي چوب كشي حركت مي كنند 20عبارت ديگر با سرعت 
وقتي درخت به صورت تمام تنه به دپو منتقل شد ممكن است به گرده بينه هاي 

در بيشتر موارد طول .كوچك تر و يا به ابعاد مورد نظر در صنايع كاغذ سازي بريده شود
 ها را هم اندازه طول كاميون مي برند و يا در كارخانه دسته بندي مي كنندگرده بينه 

حمل چوب به وسيله بالن و هلي كوپتر در جاهائيكه حمل زميني بسيار هزينه داشته 
 .باشد امري توجيه پذير است
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 .بعضي مواقع براي حمل چوب تا دپو از كابل هوايي استفاده مي شود
 ينه هابارگيري و حمل و نقل گرده ب

در اين حالت به .در گذشته بارگيري گرده بينه ها به وسيله نيروي كارگر انجام مي شد
 .متر انجام مي شد 1.5تا  0.75وسيله يك اهرم نوك تيز به طول 

يا اين وسيله گرده بينه ها به داخل كاميون و يا واگن راه آهن توسط كابلي كه از زير 
وصل مي شد ، بار ) حيوان ،وينچ ،تراكتور(يرو گرده بينه ها گذشته و به يك منبع ن

 .گيري انجام ميگرفت
كابل به قسمت انتهايي گرده بينه ها وصل شده و در سرازيري به راحتي گرده بينه ها 

 را در جهت مخالف تخليه مي كرد
امروزه اغلب بارگيري ها به وسيله ماشين آالت مكانيكي همچون لودرهاي چنگكدار و يا 

 .تراكتورهايي كه داراي ضمائم چند كاره بوده  انجام مي شود
بعضي از لودرهاي چرخ الستيكي قادرند به يك باره عمل بارگيري و يا تخليه را انجام 

 .دهند
در سالهاي اخير حمل آبي وضعيت مناسب تري پيدا كرده و با سرمايه گذاري در 

د اما هم اكنون به دليل محدوديت اليروبي نهرها ،گرده بينه ها در آب شناور مي شون
 . هاي زيست محيطي از رودخانه براي حمل استفاده نمي كنند

جا مي  كيلو متر جابه 1600تا  160بايد گفت كه در حمل به اين روش گرده بينه ها 
كيلومتر گرده بينه را حمل  480تا  320شدند در حالي كه راه آهن اغلب مسافت 

 .ميكند
 كاميون رايج ترين شيوه حمل و نقل گرده بينه ها استامروزه استفاده از 

  
 
 

 اندازه گيري محصول اوليه
 

 .اندازه گيري محصول بر اساس فوت تخته،كورد ويا متر مكعب صورت مي گيرد
اين اندازه گيري ممكن است قبل از حمل به دپو و يا در محل دپو و يا كاميون حمل 

 .ويا در داخل كارخانه انجام شود
 .گرده بينه توسط آمار بردار سنجيده و شماره گذاري ميشودهر 
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بيشتر اين جداول بر اساس قطر گرده .با توجه به جدول حجم، حجم محاسبه مي شود
چنانچه قطر دو سر گرده بينه تفاوت داشته باشد ميانگين .بينه و طول آن تهيه مي شود
 قطر در نظر گرفته مي شود

 :ماشين آالت جنگل 
جنگل امكاناتي براي اجراي كارهستند كه نيروي اصلي كار را نه از انسان  ماشين آالت

 بلكه از يك موتور مولد نيرو كسب مي كنند
  

  :مكانيزاسيون امور بهره برداري 
ماشين هاي قطع و تبديل درختان ، ماشينهايي هستند كه يك يا چند قسمت از 

بكارگيري اين گونه . دهندعمليات قطع و تبديل و جمع آوري درختان را انجام مي 
بدين منظور از دستگاهها . ماشينها نشانگر حد اعلي مكانيزاسيون امور بهره برداري است

و ابزارهاي بسيار متنوعي استفاده مي شود كه هر يك كاربردهاي خاص خود را دارند ، 
  :تعدادي از اين ابزارها به شرح ذيل ميباشند 

1- Feller buncher 
2- Tree harvester 
 )چوب خرد كن ( چيبر  -3
 بيل مكانيكي -4
 كاميون حمل چوب -5
 ( skidder) اسكيدر - 6
  فورواردر -7
  

Feller buncher  
اين ماشين به منظور انداختن و جابجا كردن يكجاي دسته اي از تنه هاي قطع 

 .به كار مي رود) بدون سرشاخه زني (   شده
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  ماشين جابجايي درختان -25شكل 
  

Tree harvester :  
اين دستگاه جهت سرشاخه زني ، زدن تاج ، قطع و دسته كردن تنه هاي درختان مورد 

  استفاده قرار مي گيرد
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  دستگاه قطع وسرشاخه زني درختان-26شكل 
  

  )چوب خرد كن ( چيبر 
استفاده از اين ماشين ها در شرايط ايران ، به خصوص با توجه به كمبود و گراني قيمت 

  .مي تواند كمك مؤثري باشدچوب 

  
  دستگاه چوب خرد كن-27شكل 

  
  

  كشيدن وحمل ونقل چوب درجنگل
 غير صورت به كشورها دربيشتر جهان جنگلهاي در برداري بهره دوم، جهاني جنگ تا

 كارائي و بازدهي افزايش خاطر به .ميشد انجام وحيوانات دست نيروي با و مكانيزه
 طرف از ماشين كار نسبت به كارگري هاي هزينه افزايش و طرف يك از وماشينها

 يافت گسترش سريع بسيار برداري بهره جمله واز مختلف كارهاي مكانيزاسيون ،ديگر
 رانده كنار به درعمل واسب قاطر با برداري بهره مانند سنتي برداري بهره وسامانه هاي

حال  در كشورهاي از بسياري در حيوانات با سهم چوبكشي اخير سالهاي در .اند شده
 آن اصلي علتهاي از يكي است كه افزايش حال در دوباره پيشرفته كشورهاي و توسعه

   .است زيست محيطي محدوديتهاي
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 كه كرد تعيين برداري بهره عمليات براي را سطح سه )1985 (هاينريش

 تمام و متوسط فناوري كار، نيروي از زياد برداري بهره :از عبارتند

 در كاربر شدت به عمليات يك عنوان به حيوانات با برداري بهره .مكانيزه

 شرايط و دارد كمي بازدهي ماشين كه مواردي در .ميشود گرفته نظر

 جوئي صرفه در را خوبي سهم ميتوانند حيوانات نيست، محدودكننده زمين

 به حيوانات توسعه، حال در كشورهاي از بسياري در .باشند داشته انرژي

 .ميباشند نقل و حمل و جنگل برداري بهره عمليات براي منبع يك عنوان
 

  :وقاطركشيدن چوب با استفاده از حيوانات به ويژه اسب 
در قديم مرسوم بوده كه البته هنوز هم در جنگلهاي جوان وسيله اي بهتر از اسب براي 

  .اجراي عمليات كشيدن چوب وجود ندارد
 و آب شرايط سرد در زيرا مناسبترند زمستان هواي و آب شرايط اسبها در

 و آب شرايط در اسب بهتر از تواند مي قاطر حاليكه در بردبارترند هوائي
  .كند كار گرم هوائي
 در كوچك با پيمانكاران آميزي موفقيت طور به ميتواند اسب با برداري بهره

 محيطي زيست هاي خواسته با منطقه هاي جنگلي در و شهري منطقه هاي

  شود انجام ويژه
 در كه داشته است وجود گذشته از قاطر با بهره برداري سامانه ايران در

 با و رنده اي دندانه اره هاي دوسر با قطع از پس درخت يك سامانه اين
   ميشد الوار به تبديل موتوري اره ورود
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  حمل چوب بااسب-28شكل 
  

  
  حمل چوب  با قاطر -29شكل  
  

  فصل هفتم
  خروج چوب ازجنگلروشهاي 

  با يك ديد كلي روشهاي خروج چوب زميني را مي توان به سه روش 
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  كشيدن چوب يا اسكيدينگ    -الف       

  پيش حمل چوب يا فورواردينگ    -  ب       

  روشهاي ديگر    - پ        

كه اين سه روش به ترتيب توسط اسكيدرها ، فورواردرها و ديگر ماشين . تقسيم كرد
مي    هاي زميني از جمله ماشين آالت چند كاره ، تراكتور هاي كشاورزي و غيره انجام 

روش فورواردينگ در ايران مورد استفاده قرار نمي گيرد و در مورد روش سوم . شوند 
مبادرت به عمليات خروج چوب  يزتور كشاورزي و جمنيز منحصرا دو نوع ماشين تراك

اما اسكيدينگ و اسكيدرها ، مهمترين روش و ماشين آالت خروج چوب در . مي كنند 
اسكيدرها به دو دسته وينچ دار و چنگك دار تقسيم . جنگلهاي شمال كشور هستند 

ي و چرخ مي شوند كه هر يك از اين دو دسته خود مي توانند به گروههاي چرخ زنجير
ايران ، مي توان به اسكيدر  از اسكيدرهاي وينچ دار موجود در . الستيكي تقسيم شوند 

چرخ زنجيري زتور و بولدوزرهاي كوچك كه به جاي ريپر آنها وينچ نصب شده است 
همينطور اسكيدرهاي چرخ الستيكي مثل تاف ، . اشاره كرد    D6و  D5مثل كاترپيالر 

  .اسكيدرهاي چنگك دار هنوز وارد جنگلهاي ايران نشده اند  اما. كالرك و تيمبرجكها 

بطور اصولي ، ابتدا بايد طرح بهره برداري به عنوان بخشي از طرح جنگلداري نوشته 
و البته قبل از . و قطع شوند    شود تا بعد از آن و بر پايه آن ، درختان نشانه گذاري

. تهيه طرح بهره برداري ، بايد شبكه جاده هاي جنگلي طراحي و احداث شده باشند 
جاده هاي جنگلي و تهيه و اجراي طرح بهره برداري       منطقا طراحي و ساخت شبكه

ولي متأسفانه در بسياري از . مي باشند  و شبكه ظريف كامال به يكديگر مرتبط
نگلداري شمال كشور ابتدا درختان را قطع مي كنند و سپس در مورد طرحهاي ج

به هر حال نكته مهم اين است كه در هر دو . خروج آنها از جنگل تصميم مي گيرند 
صورت بايد ، قبل از خارج كردن چوب از جنگل ، مسيرهاي چوبكشي احداث شده و 

  .آماده براي استفاده باشند 

  :چ دار شامل سه مرحله زير است خروج چوب با اسكيدرهاي وين

  كشيدن چوب توسط وينچ اسكيدر يا وينچينگ   -
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  كشيدن چوب بر روي مسير چوبكشي يا اسكيدينگ   -

  دپو كردن چوب  -

و يا بطور ساده تر، كشيدن چوب توسط اسكيدرهاي وينچ دار شامل دو مرحله 
  .وينچينگ و اسكيدينگ مي باشد 

اكثر فاصله اي كه يك اسكيدر مي تواند يك چوب را مهمترين عامل تعيين كننده حد
ولي در مورد حداكثر فاصله اسكيدينگ بحث . با وينچ بكشد طول كابل مي باشد 

زيرا اسكيدرها مي توانند چوب را تا مسافتهاي خيلي . اقتصادي بودن مطرح مي باشد 
عد ، طوالني دنبال خود بكشند ولي از لحاظ اقتصادي از يك فاصله مشخص به ب

. كشيدن چوب با اسكيدر موجب كاهش سوددهي و حتي زيان سيستم توليد مي شود 
حداكثر فاصله اقتصادي اسكيدينگ در اسكيدرهاي چرخ زنجيري كمتر از اسكيدرهاي 
چرخ الستيكي مي باشد و در بين اسكيدرهاي چرخ الستيكي اسكيدرهاي با سرعت 

  .كمتر براي فواصل كوتاهتر مناسب مي باشند 

  

  طراحي شبكه چويكشي

بحث پيرامون طراحي چوبكشي ، بحثي گسترده و دقيق مي باشد كه حتي اشاره به 
نكات مهم آن بسيار وقت گير مي باشد و اصوال احتياجي به بيان جزئيات آن در اين 

در اينجا فقط از جهت حفظ روند منطقي مطالب به صورت . جلسه بحث نمي باشد 
  .خي از نكات اشاره مي شود خيلي ساده و خالصه به بر

  روشها وامكانات خروج چوب 

  .يكي ازعوامل درخروج چوب زمين ميباشد  كه ازسه نظردرخروج چوب تاثير گذاراست

  توپوگرافي  -3      شيب  -2      پايداري زمين  -1

به كمك اين ويژگيها و بخصوص شيب و پايداري زمين مي توان حيطه عمل هر يك از 
  .خروج چوب را مشخص كرد روشهاي اصلي 
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عامل پايداري زمين در امر بهره برداري و حمل و نقل چوب از اهميت بسياري 
بطور كلي در زمينهاي ناپايدار عمليات قطع و بهره برداري صورت نمي . برخوردار است 

اما از نظر عمليات خروج چوب اگر قسمتي از عرصه جنگل از نظر خصوصيات . گيرد 
مكانيك خاك مناسب نباشد ، در اين قسمت چوبكشي زميني انجام  پايداري زمين و

ولي اگر عرصه . يعني مسيرهاي چوبكشي از اين قسمت عبور نمي كنند . نمي شود 
مورد نظر ، از حيث پايداري زمين و خصوصيات مكانيكي خاك مشكلي را بوجود نياورد 

آالت مختلف را ، در آنصورت عامل شيب است كه محدوده عمل روشها و ماشين 
  .مشخص مي كند 

را محدوده عمل  درصد50در يك تقسيم بندي كلي ، زمينهاي داراي شيب كمتر از 
را محدوده عمل ماشين    درصد50ماشين آالت زميني ، و زمينهاي با شيب بيش از 

يعني    %50اما در زمينهاي با شيب كمتر از . آالت كابلي و هوايي قلمداد مي كنند 
باشد در چنين حالتي % 10تا  0ماشين آالت زميني ، اگر شيب از محدوده عمل 

  %30تا  10مي توانند در تمامي جهات حركت كنند ، اگر شيب از  ماشينهاي زميني 
كنند ، چون در غير    باشد ماشينها فقط مي توانند عمود بر خطوط ميزان حركت

باشد % 50تا  30ب از و اگر شي. اينصورت ، احتمال واژگون شدن ماشين وجود دارد 
بهتر است جاده اي ساخته شود تا ماشينها بتوانند با ايمني زياد بر بستر جاده حركت 

  .كنند و احتمال واژگون شدن وجود نداشته باشد 

  :پس بطور خالصه مي توان بيان كرد 

  در تمامي جهات مسير چوبكشي وجود دارد   %10تا  0شيب زمين 

ت عمود بر خطوط ميزان مسير چوبكشي و در جهت در جه  %30تا  10شيب زمين 
  هاي ديگر جاده چوبكشي وجود دارد 

  فقط جاده چوبكشي وجود دارد         %50تا  30شيب زمين 

  سيستم هاي كابلي و هوايي            %50شيب زمين باالي 

  اصول فني مربوط  به مسيرها وجاده هاي چوبكشي
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توجه به معيارهاي فني در هنگام طراحي و ساخت شبكه افتتاحيه بسيار ضروري و مهم 
مي باشد چون در حقيقت اين معيارهاي فني هستند كه مشخص كننده نوع جاده و 

در منابع مختلف علوم مهندسي جنگل ، مقادير مختلفي را . قابليتهاي آن مي باشند 
در نظر گرفته اند ، ولي در مورد . . . ي و براي معيارهاي فني جاده هاي اصلي ، فرع

شايد اين به خاطر آن . مسيرها و جاده هاي چوبكشي اين اعداد كمتر ديده مي شوند 
است كه در مورد مسيرها و جاده هاي چوبكشي شرايط زمين و توپوگرافي معيارهاي 

به . ر ورزيد بنابراين نمي توان بر اعداد خاصي اصرا. فني را تحت تأثير قرار مي دهند 
هر حال برخي از مقادير معيارهاي فني كه براي مسيرها و جاده هاي چوبكشي ارائه 

  :شده اند به شرح زير مي باشد 

معيارهاي جاده هاي چوبكشي بر اساس طبقه بندي جاده هاي جنگلي در   -الف  
   اتريش

  16كوتاه تا در فاصله هاي            درصد12حداكثر شيب منفي 4-3  )متر ( عرض جاده

  4-3        ) درصد( حداقل شيب 

                                                          ) درصد10( حداكثر شيب مثبت 

معيارهاي پيشنهاد شده براي جاده چوبكشي به منظور طبقه بندي  –ب  
  جاده ها در مناطق كوهستاني 

                
  )متر5/3 (عرض جاده 

     ) درصد12( حداكثر شيب منفي 

  درصد20در فاصله كوتاه تا 

                                                      ) درصد10( حداكثر شيب مثبت 
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همانطور كه ديده مي شود اين معيارها مربوط به جاده هاي چوبكشي مي باشند و در  
مورد مسيرهاي چوبكشي عددي ذكر نشده است يعني معيارهاي مربوط به مسيرهاي 

گرفته مي شود در ضمن چوبكشي نيز در حدود معيارهاي جاده هاي چوبكشي در نظر 
  .براي حداقل شعاع پيچ نيز عددي ذكر نشده است 

در دستورالعمل تهيه برنامه بهره برداري براي مسيرهاي مربوط به شبكه چوبكشي  –پ 
استفاده شده است و در مورد اين مسيرها گفته » مسيرهاي اسكيدررو «   از اصطالح

در اين راهها عمليات خاكبرداري در حداقل ممكن و صرفا براي   ...«     شده است كه
بنابراين مي توان مسيرهاي اسكيدررو مورد » . م مي گيرد ايجاد تعادل وسيله نقليه انجا

در اين دستورالعمل براي مسيرهاي اسكيدررو ، . نظر را معادل جاده چوبكشي دانست 
  :ويژگيهاي زير ذكر شده است 

  متر 5/2 -5/3عرض مسير             

                                   ) درصد25( حداكثر شيب طولي              

   متر 30 -40حداكثر طول شعاع پيچ             

دفتر تحقيقات و معيارهاي فني سازمان برنامه و   131در نشريه شماره  –ت 
بودجه بدون آنكه تعريف روشن و دقيقي از مسيرهاي چوبكشي ارائه شود 

  براي اين مسيرها ، ويژگيهاي زير ذكر شده است 

      ) درصد15( شيب منفي    حداكثر           

  20در فواصل كوتاه تا     

       )  درصد 10(حداكثر شيب مثبت          

  12در فواصل كوتاه تا    

                                         ) درصد5( حداقل شيب                 

  روشهاي طراحي شبكه مسيرهاي چوبكشي 
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يكي در هنگام طراحي . ميگرد  طراحي شبكه چوبكشي در دو زمان مختلف انجام 
شبكه جاده هاي اصلي و فرعي و ديگري پس از طراحي و ساخته شدن شبكه جاده 

در هر صورت به . هاي اصلي و فرعي كه مسلما حالت دوم بهتر و عملي تر مي باشد 
ر و اصولي تر شبكه چوبكشي نظر نگارنده ، طي كردن مراحل زير موجب طراحي بهت

  .مي باشد 

  تهيه نقشه هاي توپوگرافي وعكس هوايي-

   
بسيار مناسب است براي طراحي شبكه افتتاحيه جنگل و يا شبكه چوبكشي ، نقشه 

متري و يا عكسهاي هوايي  5و متساوي البعد  1:5000هاي توپوگرافي با مقياس 
سترس نبودن چنين نقشه ها و مسلما در صورت در د. در اختيار باشند  1:5000

و يا  1:10000مي توان از نقشه ها و عكسهايي با مقياس كوچكتر مثل    عكسهايي 
  .استفاده كرد  1:25000

   

  :بررسي نقشه ها و عكسها   -2

در صورتي كه نقشه ها و عكسها ، مقياس و دقت الزم را داشته باشند ، بررسي كلي 
و تهيه نقشه هايي مثل جهت ، هيدروگرافي ،  منطقه مورد نظر بر روي نقشه و عكس
كمك فراواني به شناخت منطقه و طراحي ... شيب ، دامنه ها ، ميكروتوپو گرافي و 

در ضمن چنانچه از قبل ، مطالعات زمين شناسي ، پايداري زمين و . مسيرها مي كند 
اي اين خصوصيات مكانيكي خاك صورت گرفته باشد ، بهتر است در اين مرحله نقشه ه

  .مطالعات نيز به نقشه هاي ديگر ضميمه گردند 

  :جمع آوري اطالعات و انجام مطالعات   -3

گرد آوري اطالعات مربوط به محدوده جنگل ، اسامي نقاط مهم ، تاريخچه بهره برداري 
كمك ... و اتفاقات مهم ، و همين طور اطالعات مربوط به گونه ها و موجودي جنگل و 

در ضمن در اين مرحله چنانچه ممكن باشد . شخص طراح خواهند كرد ارزشمندي به 
  .بهتر است مطالعات مربوط به پايداري زمين و خصوصيات مكانيكي خاك انجام پذيرد 
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  :تلفيق اطالعات و طراحي اوليه بر روي نقشه   -4

 در صورتي كه نقشه هاي توپوگرافي و موضوعي از مقياس و دقت الزم برخوردار باشند
بطور مثال با در اختيار داشتن . مي توانند سرنخهايي را براي آغاز طراحي بدست دهند 

مي توان مناطق پر شيب را كه نبايد در آنجا عمليات  1:5000نقشه ها و يا عكسهاي 
قطع صورت گيرد را مشخص كرد و يا منطقه مورد عمل ماشين آالت زميني و غير 

تمالي دپو را حدس زد و يا برخي از مسيرها را زميني را مشخص كرد و يا محلهاي اح
البته بايد توجه داشت كه اين طراحي اوليه بر . بطور تقريبي بر روي نقشه طراحي كرد 

  . نقشه يك طراحي تقريبي است و ممكن است غير قابل اجرا باشد    روي

  :انجام عمليات جنگل گردشي و طراحي مسيرها بر روي زمين    -5

شبكه چوبكشي ، مراجعه به جنگل و انجام جنگل گردشي به منظور  گام بعدي طراحي
در مديريت منابع طبيعي و . ديدن واقعيتهاي روي زمين از فاصله نزديك مي باشد 

جنگلداري هرچه از عمليات و اقدامات كالن به سمت عمليات و اقدامات خرد حركت 
بطور مثال براي حوزه  مي كنيم بيشتر احتياج به مشاهدات عيني و مستقيم داريم ،

استفاده كرد  1:100000و يا  1:50000بندي جنگلهاي شمال مي توان از نقشه هاي 
بدون آنكه احتياج به مشاهده عيني باشد ولي براي طراحي مسير جاده جنگلي حتما 

البته همزمان با خرد شدن . احتياج به مشاهدات عيني در روي زمين وجود دارد 
ولي . توان از نقشه ها و عكسهاي با مقياس بزرگتر استفاده كرد  عمليات و اقدامات مي

در مثال فوق براي طراحي . اين نقشه ها و عكسها جايگزين مشاهدات عيني نمي شوند 
استفاده كرد ولي اين امر موجب  1:5000مسير جاده جنگلي ميتوان از عكس هوايي 

ر طراحي شبكه چوبكشي ، پس به هر حال د. عدم نياز به مشاهدات زميني نخواهد شد 
از طي كردن مراحل باال بايد حتما به جنگل مورد نظر مراجعه كنيم و جنگل را از 

   بايد هنگام جنگل گردشي به تمامي عوارض ،. نزديك مورد بازديد قرار دهيم 
ناهمواريها ، نقاط لغزشي ، شرايط توده ، مسيرهاي مالرو ، آثار بهره برداريهاي قبلي ، 

سنگي و صخره ها ، ساختار كلي زمين و پديده هاي ژئومورفولوژيك مثل دولين  مناطق
بعد به كمك اين جنگل . ، شكل و طول دامنه ها ، ترانشه ها و شيروانيها برداشته شوند 

گردشي و همچنين اطالعات حاصل از نقشه هاي موضوعي و مطالعات ديگر بايد نقاط 
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ي چوبكشي با توجه به معيارهاي فني مورد مناسب دپو انتخاب شوند و سپس مسيرها
با آغاز از محلهاي ) مانند سونتو ( نظر و شيب سنجي به كمك شيب سنج هاي دقيق 

  .دپو مسيريابي و پيكه كوبي شوند 

  :آماده كردن گزارش نهايي   -6

پس از پيكه كوبي مسيرها ، بايد اين مسير هاي برداشت شده به روي نقشه 
صورت لزوم در برخي نقاط پروفيل عرضي مسيرها نيز منتقل شوند و در 

برداشت شوند و سرانجام كار ، بايد بر پايه مشاهدات انجام شده برداشت 
مسيرها ، معيارهاي فني ، نقشه هاي موضوعي و ديگر اطالعات مثل روشها و 

  .گزارش نهايي تدوين گردد ... امكانات چوبكشي و 

   

  

  :نفاصله چوبكشي و انواع آ  -1-5

به همين دليل در . مفهوم فاصله چوبكشي اصلي ترين مفهوم اين جلسه بحث مي باشد 
اين بند سعي مي شود تعريفي از اين مفهوم به عمل آمده ، انواع آن ذكر شود و نحوه 

  . اندازه گيري آنها نيز ارائه گردد 

  .ابتدا دو تعريف زير از فاصله چوبكشي را مورد توجه قرار مي دهيم

له چوبكشي عبارتست از متوسط فاصله افقي چوب از پاي كنده تا كنار جاده فاص« 
كاميون رو و يا دپوي اوليه و تعريف ديگر متوسط فاصله عملي مسير كشيدن چوب از 

  » كنار كنده ها به كنار جاده هاي اصلي يا فرعي را فاصله چوبكشي گويند 

  متفاوت بوده هر يك بر نكته اي تأكيدبه راحتي مي بينيم كه اين دو تعريف با يكديگر 
تعريف اول به فاصله افقي مي پردازد و تعريف دوم فاصله عملي را مورد نظر . مي كنند 

. نمي دهند    ئهاقرار مي دهد اما هيچ يك تعريف دقيق و روشني از فاصله چوبكشي ار
  .بنابراين سعي مي شود تعاريف جديدي از فاصله چوبكشي ارائه گردد 
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  فاصله چوبكشي واقعي    -1-5-1

فرض كنيد مي خواهيم چوبي را از پاي كنده يا داخل جنگل به كنار جاده جنگلي و يا 
براي اين كار امكان استفاده از روشهاي مختلف كشيدن چوب روي . دپو حمل كنيم 

، خروج زميني با ) معلق ، نيمه معلق ( زمين ، خروج چوب توسط سيستم هاي كابلي 
در هر يك از . وجود دارد ... ادن چوب روي ماشين ، خروج چوب با بال گردان و قرار د

مي كند كه طول اين مسير رامي توان   اين روشها چوب مورد نظر مسيري را طي
  .بنابراين مي توان تعريف زير را انشا كرد . فاصله چوبكشي آن چوب مورد نظر ناميد 

در فضاي سه بعدي طي مي كند تا با ) گرانيگاه چوب ( طول مسيري را كه چوب « 
يكي از روشهاي خروج چوب از داخل عرصه جنگل به دپو منتقل شود را فاصله 

  » .چوبكشي واقعي آن چوب مي گويند 

   

  :در اين تعريف سه نكته مهم وجود دارد

يكي اينكه اين تعريف فاصله چوبكشي واقعي را براي يك چوب در نظر گرفته است و 
ديگر اينكه اين تعريف مسير حركت . متوسط فاصله تعريف نكرده است  آن را بصورت

. پس فاصله افقي مورد نظر نيست . چوب را در فضاي سه بعدي در نظر گرفته است 
يعني عامل شيب وارد تعريف شده است و نكته سوم اينكه اين تعريف مسير طي شده 

مسير واقعي و عملي  يعني. را مربوط به يكي از روشهاي خروج چوب كرده است 
به لحاظ هندسي     حركت چوب مورد نظر مي باشد كه مي تواند مسيري غير مستقيم

  .و كامال پيچيده باشد ) 

حال اگر چنين فاصله اي براي تمامي درختان يك جنگل اندازه گيري شده و از اين 
نا ضم. اندازه ها ميانگين گرفته شود متوسط فاصله چوبكشي واقعي بدست مي آيد 

مي توان فاصله چوبكشي واقعي را بدون در نظر گرفتن شيب زمين مورد توجه قرار    
يعني اگر با توجه به تعريف باال تصوير قائم مسير طي شده در فضاي سه بعدي را . داد 

بر يك صفحه بدست آورده ، طول اين تصوير را كه از نظر هندسي يك منحني در 
ن طول ، فاصله چوبكشي واقعي بدون در نظر گرفتن اي. صفحه مي باشد اندازه بگيريم 

البته مي توان اين فاصله چوبكشي را فقط براي يك درخت يا . شيب زمين مي باشد 
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يك گرده بينه نيز اندازه گيري كرد كه در اين حالت نيز مي توان مسير چوبكشي را 
  .يري كرد بطور افقي و بدون شيب در نظر گرفت و يا عامل شيب را وارد اندازه گ

  

  فاصله چوبكشي تئوريك   -1-5-2 

در تعريف فاصله چوبكشي واقعي ارتباط اين فاصله با يكي از روشهاي خروج چوب كامال 
در . ولي فاصله چوبكشي تئوريك ارتباطي به روشهاي خروج چوب ندارد . ملحوظ است

تقل حقيقت اگر چوب از داخل جنگل در يك مسير مستقيم به نزديكترين جاده من
شود طول اين مسير را فاصله چوبكشي تئوريك مي گويند كه مي توان تعريف زير را 

  .براي آن بيان كرد 

در فضاي سه بعدي طي مي كند تا با ) گرانيگاه چوب ( طول مسيري را كه چوب « 
يك خط سير مستقيم از داخل جنگل به نزديكترين جاده منتقل شود را ، فاصله 

  ».مي گويند  چوبكشي تئوريك آن چوب

همانطور كه ديده مي شود قسمتهايي از اين تعريف با تعريف فاصله چوبكشي واقعي 
مي باشد برهمين اساس و با توجه به توضيحات مربوط به قسمت فاصله     يكسان

را براي يك درخت ) تئوريك ( چوبكشي واقعي ، در اينجا نيز مي توان فاصله چوبكشي 
صله فوق را براي درختان يك جنگل اندازه گيري كرده و اندازه گرفت و يا اينكه فا

واقعي مي توان فاصله  سپس از آنها ميانگين گرفت و باز مانند فاصله چوبكشي
اندازه ) روي نقشه ( چوبكشي تئوريك را بدون توجه به عامل شيب و در سطح افقي 

  .گيري كرد و يا عامل شيب را وارد اندازه گيري كرد 

   

  فرمولي ازطريق  ه چوبكشي فاصل   -1-5-3

عالوه بر دو نوع فاصله چوبكشي كه در باال ذكر شد نوع سومي از فاصله چوبكشي را مي 
اين فاصله چوبكشي به كمك . توان مورد توجه قرار داد كه شناخته ترين آنها مي باشد 

در . فرمولهايي كه توسط متخصصان بهره برداري ارائه شده است تعريف مي شود 
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در حقيقت در اين فرمولها فاصله . اين فرمولها عامل تراكم جاده وجود دارد  تمامي
  . پس مي توان نوشت . چوبكشي تابعي از تراكم جاده مي باشد 

                                                                      )SD = f (RD(      

هيچ نوع اندازه گيري انجام  SD معناي اين فرمول آن است كه براي بدست آوردن  
  . بدست مي آيد  SDدر فرمول قرار مي گيرد و بعد  RDفقط مقدار . نمي شود 

  روش اندازه گيري فواصل چوبكشي  -1-5-4

با توجه به سه نوع مختلف از فاصله چوبكشي ، اندازه گيري اين فواصل نيز مختلف مي 
مي    شي فرمولي ، ساده و راحت روش اندازه گيري يا محاسبه فاصله چوبك. باشند 
كافي است مقدار تراكم جاده و ضرايب ديگر در فرمول گذاشته شود تا مقدار . باشد 

ولي نحوه بدست آوردن دو فاصله چوبكشي ديگر به اين . فاصله چوبكشي بدست آيد 
  . سادگي نيست 

دقيق ترين روش براي اندازه گيري فاصله  –روش اندازه گيري فاصله چوبكشي واقعي 
چوبكشي واقعي آن است كه هنگام خروج چوب در روي زمين به كمك وسايل و ابزار 

ولي . دقيق و افراد ماهر ، بطور اصولي و صحيح فاصله چوبكشي واقعي را اندازه بگيريم 
روش اندازه ضمنا اجراي اين . متأسفانه اين روش بسيار وقت گير و هزينه بر مي باشد 

گيري موجب مزاحمت و در نتيجه معطلي براي كارگران سيم بند و ماشين آالت مي 
بنابراين بهتر است با پذيرفتن مقداري خطا ، عمل اندازه گيري در روي نقشه . شود 

البته براي انجام چنين اندازه گيري بر روي نقشه ، احتياج به نقشه هايي . انجام شود 
) شبكه ظريف (     قيق وجود دارد كه در ضمن شبكه خروج چوببا مقياس مناسب و د

روش كامل اندازه گيري فاصله چوبكشي واقعي . باشد    با دقت بر روي آن منتقل شده
  .بر روي نقشه در فصل دوم توضيح داده خواهد شد 

فاصله چوبكشي تئوريك را نيز همچون    -روش اندازه گيري فاصله چوبكشي تئوريك 
شي واقعي مي توان در دو حالت بر روي زمين و بر روي نقشه اندازه گيري فاصله چوبك

اما از آنجا كه اندازه گيري اين فاصله چوبكشي در روي نقشه خيلي راحت تر و . كرد 
اندازه گيري آن در روي زمين مي باشد و ضمنا دقت آن نيز به اندازه    كم هزينه تر از

كشي تئوريك بر روي نقشه اندازه گيري شود به كافي مي باشد ، بهتر است فاصله چوب
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ويژه آنكه در برخي از مواقع كه خط واصل بين محل قطع درخت و نزديك ترين جاده ، 
از محلهاي غير قابل عبور گذر مي كند ، عمال اندازه گيري فاصله چوبكشي تئوريك بر 

فاصله چوبكشي  روي زمين بسيار مشكل مي باشد و نكته ديگر اينكه براي اندازه گيري
تئوريك بر روي نقشه ، احتياجي نيست كه شبكه خروج چوب بر روي نقشه منتقل 

اصوال همانطور كه از تعريف فاصله چوبكشي تئوريك معلوم بود اين فاصله . شده باشد 
  .چوبكشي هيچ ارتباطي به شبكه خروج چوب ندارد 

  چوب موارد كاربرد فاصله چوبكشي در مديريت حمل و نقل  - 1-6 

از سه نوع فاصله چوبكشي تعريف شده ، فاصله چوبكشي تئوريك به خودي خود هيچ 
فاصله چوبكشي فرمولي ، هر چند تقريبي و غير دقيق است ،   .كاربرد و فايده اي ندارد 

ولي ايده اي كلي در مورد مسافتي كه چوبها بايد كشيده شوند تا به كنار جاده برسند را 
                                        كه اين خود مي تواند ارزشمند باشد .به ما مي دهد 

                                                         

و اما فاصله چوبكشي واقعي ، بيشترين كاربرد را در امر مديريت حمل و نقل چوب  
گل كمك شاياني به اطالع داشتن از مقدار فاصله چوبكشي واقعي در يك جن. دارد 

  :برخي از كاربردهاي اين فاصله چوبكشي عبارتند از . مدير جنگل مي كند 

   

  انتخاب ماشين آالت خروج چوب   -1-6-1

هر ماشيني براي شرايط ويژه اي طراحي شده است و در آن شرايط است كه بيشترين 
ي انتخاب نوع در مورد ماشين آالت چوبكشي يكي از عوامل مهم برا  .كارايي را دارد

بطور مثال حداكثر فاصله . ماشين و استفاده صحيح از آن ، فاصله چوبكشي مي باشد 
متر در نظر گرفته مي  200تا  150چوبكشي براي اسكيدرهاي چرخ زنجيري در حدود 

استفاده از . متر مي باشد  630حال براي منطقه اي كه فاصله چوبكشي در آنجا . شود 
مگر اينكه از چند اسكيدر بطور . اري نادرست مي باشد اسكيدر چرخ زنجيري ك

بايد دقت شود كه در موقع انتخاب ماشين ، به مقدار فاصله اي . همزمان استفاده شود 
  .كه ماشين در آن فاصله ، حداكثر كارايي را دارد توجه شود 
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  بررسي اجمالي هزينه هاي چوبكشي   -1-6-2

يابي ماشين آالت و فعا ليتها از مطالعات زمان در بهره برداري جنگل براي هزينه 
بدين ترتيب كه با بدست آوردن مدل زماني . سنجي و مدلهاي زماني استفاده مي شود 

. كار ماشين و هزينه ساعتي ماشين به راحتي مي توان هزينه كار ماشين را بدست آورد
ت ، يكي از در مدلهاي زمان چوبكشي كه براي ماشين آالت مختلف محاسبه شده اس

يعني با داشتن فاصله چوبكشي . عوامل مهم و مؤثر در مدل ، فاصله چوبكشي مي باشد 
و بدست آوردن مقدار عوامل ديگر مثل شيب و حجم تنه ها ، مي توان با استفاده از 
مدلهاي زماني و هزينه ساعتي ماشين ، هزينه هاي چوبكشي يك منطقه را قبل از 

  .انجام عمليات تخمين زد 

   

  كمك به برنامه ريزي عمليات حمل و نقل چوب  -1-6-3

داشتن فاصله چوبكشي و مدل زمان چوبكشي مي توان زمان چوبكشي را بدست   با
بدين . آورد و سپس با محاسبات ديگر اقدام به برنامه ريزي عمليات خروج چوب نمود 

ماشين مورد ترتيب كه ابتدا به كمك مدل زمان چوبكشي ، زمان يك رفت و برگشت 
نظر بدست مي آيد بعد به كمك اطالعات ديگر مثل ميانگين حجم چوب حمل شده 
توسط ماشين ، حجم برداشت و ساعات مفيد كار روزانه ماشين مي توان تعداد روزهاي 

، تعداد خدمه و ) در صورت باال بودن حجم كار ( كار ، تعداد ماشينهاي ومرد نياز 
همچنين بعد از اين . را محاسبه كرد ... ت ، روغن و كارگران و همچنين مقدار سوخ

محاسبات مي توان با توجه به فصل خشك ، برنامه زماني عمليات خروج چوب را نيز 
  . مشخص كرد 

   

  بررسي واريانتهاي مختلف جاده  -1-6-4

براي مقايسه واريانتهاي مختلف جاده ، ابتدا شبكه اي از نقاط بر روي هر واريانت قرار 
سپس . بعد فاصله هر نقطه تا نزديكترين جاده ، اندازه گيري مي شود . ه مي شود داد

منطقه اي آن نقطه ضرب شده ، ) يا موجودي ( اين فاصله بدست آمده در رويش 
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بعد اين عدد در طول هر واريانت . حاصلضرب كليه نقاط شبكه با هم جمع مي شود 
يسه مي شوند كه كمترين عدد ، ضرب مي شود و در آخر اعداد نهايي با هم مقا

فاصله هر نقطه تا نزديكترين جاده كه در اين . مطلوبترين واريانت را معرفي مي كند 
اما مسلم است كه . روش ، اندازه گيري مي شود بيانگر فاصله فاصله چوبكشي است 

بنابراين اگر در مورد هر . مسير حركت چوب در روي زمين ، يك خط مستقيم نيست 
فاصله چوبكشي واقعي را بدانيم و اين فاصله را در مقدار رويش هر نقطه ضرب نقطه 

كنيم و سپس محاسبات را ادامه بدهيم ، روش بررسي بسيار دقيق تر و نزديكتر به واقع 
  .خواهد بود 
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  :كاميونهاي مخصوص حمل چوب  

  
  

  بارگيري  وحمل چوب درجنگل -30شكل         
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  كاميون حمل چوب درجاده -31شكل  
  
  
  
  skidder( سكيدر ا

از انواع تراكتورهاي كشنده كه جهت كشيدن تنه ها و چوبهاي قطور مورد استفاده قرار 
 . مي گيرد
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  اسكيدر چرخ الستيكي-32شكل 
  

  )تراكتور حمل كننده( فورواردر 
و كوتاه از كنار كنده به نوعي تراكتور جنگلي مخصوص حمل چوبهاي نسبتا كم قطر 

  محل جمع آوري
  

  
  فورواردر -33شكل
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  اجراي عمليات فورواردينگ دردپوي چوب-34شكل 
  

  
  

  تبدل چوب آالت جنگلي بااره موتور -35شكل 
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  چوب توسط انسان وبارگيري حمل -36شكل  
  

 
  

 بارگيري چوب درمحل هاي دپو -37شكل
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شمالآماربرداشت چوب درجنگل های   
 

  
اجازه قطع  سال 

صادر شده 
متر (

 ) مکعب

توليد فراورده 
های جنگلی 

) متر مکعب(

١١٠٤٦٥٣   ١٣٥٨١٢١٥١١٨  
٩٥٧٩٥٦ ١٠٥٣٧٥٢ ١٣٥٩  
١١٧٥٤١٧ ١٢٩٢٩٥٩ ١٣٦٠  
١٠٨٧٧٥٩ ١١٩٦٥٣٥ ١٣٦١  
١٠٤٦٥٨٢ ١١٥١٢٤٠ ١٣٦٢  
١٢٦١٦٦٧ ١٣٨٧٨٣٤ ١٣٦٣  
٩٧٤٠١٦ ١٠٧١٤١٨ ١٣٦٤  
١٢٥٨٥١٨ ١٣٨٤٣٧٠ ١٣٦٥  
١٣٥٦١٤٥ ١٤٩١٧٦٠ ١٣٦٦  
١٣٩٦٢٤٥ ١٥٣٥٨٧٠ ١٣٦٧  
١٤٥٢٥٠٢ ١٥٩٧٧٥٢ ١٣٦٨  
١٣٨٦٥٢٠ ١٥٤٤٣٥٦ ١٣٦٩  
١٦٦٨٣٣١ ١٨٣٥١٦٤ ١٣٧٠  
١٥٨٧٣٣٦ ١٧٤٥٨٧١ ١٣٧١  
١٧٢٢٧١٠ ١٨٩٧٩٨١ ١٣٧٢  
١٧٦٠١٦٤ ١٩٣٦١٨٠ ١٣٧٣  
١٦١٦٠٢٨ ١٧٩٥١٢٨ ١٣٧٤  
١٥٧١٥٩٦ ١٧٤٤٦١٤ ١٣٧٥  
١٦٤٠٢٠٥ ١٦٨٥١٧٥ ١٣٧٦  
١٤١٥٠٩٢ ١٤١٥٠٩٢ ١٣٧٧  
١٢٤٧١٦٠ ١٢٣١٨١٠ ١٣٧٨  
١٢١٩١٠٥ ١٢١٨٦٦١ ١٣٧٩  
١١٩٣٢٩٦ ١١٩٣٢٩٦ ١٣٨٠  
١٠٢٦٥١١  ٩٦٣١٦٣ ١٣٨١  
٩٨٥٤٨٦  ٩٦١٠٠٠ ١٣٨٢  
٨٨٦٣٧٤  ٩٧٩١٤٥ ١٣٨٣  
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٨٣٦٢٨١  ٩١٩٩٠٩ ١٣٨٤  
٨٤٤٤٧٦  ٩٢٨٩٢٤ ١٣٨٥  

   
  

توليد «  و   »اجازه قطع صادر شده «   بين آمار   تفاوت: ١توضيح 
درصد  ١٠است که » اّره خور « افِت  دليل  به   » فراورده های جنگلی
فراورده های جنگلی شامل گرده بينه ،: ٢وضيحتدرنظر گرفته می شود

يزم سوخت الواری ، تراورس ، کاتين و الرده ، تيری و تونلی ، هيزم ، ه
  است
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