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برآورد ميزان چوب قابل بهره برداری از جنگل لوه با رعایت اصول و مفاهيم ظرفيت برد
اکولوژیک
4

آرمان شيخ* ،4علي جعفري ،7حميد جليلوند ،9انوشيروان عالمي
تاريخ پذيرش4931/6/45 :
تاريخ دريافت39/47/41 :

چکيده
به منظور كاهش صدمات وارده به توده سرپا و زادآوري جنگل ،برداشت چوب بر اساس پتانسيل
توليدي آن ،اهميت زيادي پيدا مي كند  .در اين تحقيق تالش شده تا به منظور توليد مستمر چوب و
حداقل آسيب به اكوسيستم جنگل ،براي بهره برداري از گونههاي ممرز ،توسکا و بلوط در پارسل 972
جنگل لوه در استان گلستان به مساحت  56هکتار حدي تعيين شود .براي اين منظور از انواع تکنيک
هاي ظرفيت برد استفاده گرديد .ظرفيت برد فيزيکي ،بر اساس تعداد درخت قابل برداشت ،محاسبه
گرديد .ظرفيت برد اكولوژيک ،با اعمال محدوديتهايي بر ظرفيت برد فيزيکي برآورد ميگردد .ظرفيت
برد مديريتي بر اساس فراهم بودن زمينه بهره برداري مانند ماشين آالت و نيروي انساني مورد نياز ،بر
حسب درصدي از ظرفيت برد اكولوژيک قابل محاسبه است .نتايج نشان ميدهد كه ظرفيت برد
فيزيکي براي گونه هاي ممرز ،توسکا و بلوط بر حسب تعداد به ترتيب 4411 ،7222و  716پايه و بر
حسب ميزان چوب توليدي آنها به ترتيب  2914 ،45177و  4212مترمکعب مي باشد .ظرفيت برد
اكولوژيکي اين سه گونه به ترتيب برابر با  173 ،4195و  421پايه و بر حسب ميزان چوب توليدي
 5412 ،42259و  4792مترمکعب در هر دوره بهره برداري ميباشد .همچنين با توجه به توان
مديريتي موجود بر حسب تجهيزات و نيروي انساني ،در حال حاضر امکان عملي نمودن  62درصد
ظرفيت برد اكولوژيک به ترتيب  9214 ،6157و  295متر مکعب تحت عنوان ظرفيت برد مديريتي
براي اين سه گونه وجود دارد.
کلمات کليدی :بهره برداري ،عوامل محدودكننده ،جنگل لوه ،ممرز ،بلوط ،توسکا
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دانشجوي دكتري ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري ،دانشکده منابع طبيعي ،گروه جنگلداري ،ساري ،ايران
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مقدمه
لزوم برنامهريزي مطلوب در زمينة استفاده از
جنگل و منابع جنگلي به منزلة يکي از مسائل
مهم جامعه جنگلداري مطرح بوده و توجه
كارشناسان بسياري را به خود جلب كرده است
( .)47بهرهبرداري جنگل شامل مراحل تکنيکي

بودهاند و حفظ و بهره برداري اصولي آنها
ضروري است (.)47
با بهره برداري و ورود ماشين آالت به جنگل،
صدماتي به توده جنگل ،زادآوري و خاک وارد
ميشود كه در صورت ناآگاهي از ميزان و شدت
آن ،چه بسا لطمات جبران ناپذيري به حيات

و اداري ميباشد كه براي برداشت چوب ،فراهم
سازي عرصه براي زادآوري و حفظ عملکرد
اكوسيستم جنگل ،در محدوده وسيعي به لحاظ
زماني و مکاني ،صورت ميگيرد .در بين مولفه-
هاي بهره برداري ،قطع درخت مهمترين مولفه
را تشکيل ميدهد كه به شدت بر روي مراحل
بعدي كار تاثيرگذار است ( .)41هدف از بهره

جنگل وارد گردد ( .)49همچنين قطع و
انداختن درختان نشانه گذاري شده ،تبديل،
استحصال و انتقال فرآوردههاي چوبي به محل-
هاي دپو كه مراحل اصلي عمليات بهره برداري
است ،هر كدام در هنگام اجرا ميتواند خساراتي
را به عرصه جنگل وارد نمايد ( .)43البته
بخشي از اين خسارات قابل چشم پوشي است
ولي هر مقدار آن را نمي توان پذيرفت ،زيرا
آسيبي كه در اثر انداختن و چوب كشي
نادرست به درختان باقي مانده وارد ميشود،
ميتواند باعث كاهش بردباري ،آلودگي و
پوسيدگي درختان شده و آنها را به بيماري-
هاي مختلف مبتال سازد ( .)74،75لذا كاهش
تخريبها و آسيب به تودههاي باقيمانده
همواره در طرحهاي جنگلداري و برنامه بهره
برداري مورد توجه قرار داشته است .براي

بهره برداري در مناطق آسيب پذير با عمليات
بهره برداري تركيب شود ( .)3بدون شک
شناخت اجزاي تشکيل دهنده سيماي طبيعي
جنگل و فرايندهاي تغيير دهنده ،تواناييها،

مديريت بهتر اينگونه آسيبها و پايدار
نگهداشتن محصوالت جنگلي (چوبي و غير
چوبي) به راهکارهاي مناسبي نياز است تا به
محدوديت هاي اكولوژيک و توپوگرافي منطقه

محدوديتها و تأثير آن بر استفاده مطلوب از
جنگل ،همچنين تأثيرپذيري متقابل آن از
تغيير كاربري نقش مهمي در نيل به اين برنامه
ريزي مناسب ايفا ميكند ( .)46اراضي جنگلي
به عنوان منابع تأمين چوب ،تفرج ،آب و
تضمين كنندة توسعة پايدار همواره مورد توجه

براي بهره برداري و مشکالت پيش روي آن
همچون حفظ تودههاي باقيمانده و زادآوري
بپردازد و به استمرار كاركردهاي جنگل
(مسائل اقتصادي ،اجتماعي و زيست محيطي)
كمک كرده باشد.

برداري جنگل در واقع انجام طرحها و عملياتي
است كه به طور عملي و فني قابل انجام ،از
لحاظ اقتصادي قابل قبول و از لحاظ محيط
زيستي سالم و بيخطر باشد ( .)2جهت
دستيابي به اين اهداف ،الزم است كه بهترين
برنامه ريزي صورت گيرد و به طور پيوسته
بهبود يابد ،بنابراين ضروري است كه مالحظات
اكولوژيک مهم مانند پيروي از مراحل طبيعي
اكوسيستم جنگل ،كاهش تخريب و اجتناب از
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براي نيل به اين اهداف ،شناخت پتانسيل و
توانايي منطقه براي هر عملي ضروري ميباشد.

به توليد مستمر جنگل و اكوسيستم طبيعي
آن آسيبي وارد نشود.

لذا ميبايستي روشي را اتخاذ كرد كه عالوه بر
به حداقل رساني آسيبها ،به شناسايي توانايي
بالقوه منطقه براي برداشت چوب توجه خاصي
داشته باشد .از جمله اين روشها ميتوان به

مواد و روش ها
موقعيت منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه پارسل شماره  972طرح
جنگلداري لوه در استان گلستان ميباشد

محاسبه "ظرفيت برد" اشاره كرد كه يکي از
راهکارهاي مناسب در امر مديريت بهتر و
پايدار بهره برداري است .در يک مفهوم كلي
ظرفيت برد در سطح اكوسيستمي به صورت
زير تعريف شده و فرآيند روش شناختي برآورد
ظرفيت برد بر مبناي اين تعريف پايه ريزي
شده است (" :)1،79سطح يا حدي كه در آن
يک فرآيند يا متغير محيطي درون يک
اكوسيستم معين ميتواند تغيير يابد بدون
اينکه ساختار و عملکرد آن اكوسيستم از حدود
قابل قبول مشخصي فراتر رود ".تاكنون
ظرفيت برد در علوم مختلفي از جمله
مهندسي ،شيمي ،پزشکي ،اقتصاد و مديريت،
مرتعداري و حيات وحش به كار رفته است
( .)42اكوسيستم جنگل نيز به عنوان يک
منبع توليدي بايستي تا حد مشخصي بهره

سانتيگراد ،حداكثر آن در مرداد ماه 77/2
درجه سانتيگراد و حداقل آن در بهمن ماه 2/1

برداري شود و ظرفيت برد ميتواند به شناخت
اين حدود و توانايي و پتانسيل جنگل براي
برداشت چوب كمک شاياني كند .از مزيتهاي
اين تکنيک ميتوان به اعمال محدوديتهاي

درجه سانتيگراد و معدل دماي حداكثر
گرمترين ماه (تير)  97/9درجه سانتيگراد مي
باشد .ميزان بارندگي ساليانه اين منطقه 571
ميليمتر است .از نظر وضعيت زمين شناسي به

اكولوژيک در برنامه ريزي و مديريت اشاره
كرد .لذا كاربرد آن در بهره برداري جنگل مي-
تواند باعث ارائه راه حلهايي براي به حداقل
رساندن آسيبها و استفاده حداكثري از
پتانسيل آن براي بهره برداري باشد ،طوري كه

استثناي بخش كوچکي از آن كه در قسمت
پايين اين منطقه قرار دارد از رسوبات لسي
اوائل دوران چهارم تشکيل شده ،بقيه منطقه
آهکي و متعلق به دوره ژوراسيک تحتاني و
ژوراسيک فوقاني است .جهت عمومي شيب
پارسل ،شمالي و از نظر شيب نيز 91 ،هکتار

(شکل شماره  .) 4طرح جنگلداري لوه اولين
طرح در شمال كشور است كه نخستين اجراي
اين طرح در سال  4917بوده است .اين منطقه
در طول جغرافيايي ˝ 55˚95َ 22تا ˝22
َ 55˚14شرقي و در عرض جغرافيايي
˝ 92˚42َ 22تا ˝ 92˚43َ 22شمالي در حوزه
آبخيز  31در  71كيلومتري جنوب شرقي
شهرستان گاليکش در استان گلستان و در
غرب جنگلهاي گلستان بين ارتفاعات  122تا
 4122متر ارتفاع از سطح دريا قرار دارد.
مساحت كل جنگل ،حدود  47222هکتار مي-
باشد كه شامل  1سري است .پارسل مورد
مطالعه داراي  56هکتار مساحت مي باشد.
متوسط درجه حرارت ساالنه  47/7درجه
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بين  2 -92درصد و  77هکتار بين 92-62
درصد ميباشد .يعني ميزان فرسايش در

مراجعه شد كه تا حد زيادي تاييد كننده
مساحت هاي محاسبه شده تحت پوشش هر

منطقه نيز در كل سطح پارسل كم است.
گونههاي درختي كه براي اين تحقيق در نظر
گرفته شد ،گونههاي ممرز ،بلوط و توسکا
هستند كه قابليت بهره برداري دارند.

گونه در پارسل مورد نظر بود (ستون 1
جدول .)4سپس  anيعني مساحت تحت
اشغال هر فرد بر اساس قطر تاج گونهها در
حالت ايده آل و رشد حداكثري درخت با توجه

با توجه به اينکه تعاريف ارائه شده از ظرفيت
برد و انواع آن در ايران براي حوزه گردشگري
بوده است ( ،)71لذا براي اعمال اين تکنيک در
بهره برداري جنگل ،تعاريف به صورت زير
بازنويسي و مورد استفاده قرار گرفته اند:

به مساعد بودن شرايط محيطي به دست آمد.
براي اين مورد نيز از اطالعات طرح جنگلداري
لوه استفاده شد و در نهايت سطحي كه هر فرد
هر يک از گونه هاي درختي مورد نظر در
منطقه به خود اختصاص داده ،مطابق جدول
شماره  4تعيين گرديد.
در نهايت پس از تعيين اين دو مساحت
(مساحت اشغال شده توسط هر گونه درختي
در سطح پارسل و مساحت اشغال شده توسط
يک پايه درختي توسط هر گونه درختي) و نيز
پتانسيل توليد چوب هر فرد گونه مورد نظر
( ،)Vnظرفيت برد فيزيکي بهره برداري براي
هر گونه درختي بر حسب تعداد پايه يا متر
مکعب چوب ،بر اساس رابطه  4قابل محاسبه
است.

ظرفيت برد فيزیکی یا بالقوه :حداكثر بهره
برداري بر حسب سطح ،تعداد درخت يا متر
مکعب چوب كه از عرصههاي قابل رويش
ميتواند برداشت شود .ظرفيت برد فيزيکي
بهره برداري چوب از جنگل را ميتوان از رابطه
زير محاسبه نمود:
 PCCn= (An/an)*Vnرابطه 4
در اينجا  PCCnظرفيت برد فيزيکي گونه ،n
 Anمساحت تحت اشغال گونه  :an ،nمساحت
تحت اشغال يک فرد گونه  nو  :Vnحجم
چوب قابل برداشت از يک فرد گونه  nمي

ظرفيت برد واقعی (اکولوژیک) :عبارت

باشد.
با توجه به اينکه  9هکتار از پارسل مورد نظر
حفاظتي است 59 ،هکتار باقيمانده از كل
پارسل قابل محاسبه براي ارزيابي ميزان بهره

است از حداكثر سطح ،تعداد درخت يا مقدار
چوبي كه با دخالت ضرايب محدود كننده ()Cf
ناشي از شرايط اكولوژيکي قابل برداشت است.
بنابراين ظرفيت برد اكولوژيک ابتدا بر حسب

برداري براي سه گونه مورد نظر ميباشد .براي
محاسبه مساحت تحت پوشش هر گونه به طور
جداگانه از درصد آميختگي گونه ها در پارسل
استفاده شد (ستون  9جدول  .)4سپس براي
تعيين صحت مساحتهاي بدست آمده براي
هر گونه ،به كتابچه طرح جنگلداري جنگل لوه

مساحت به روش زير محاسبه ميشود و سپس
مطابق آنچه در مورد ظرفيت برد فيزيکي گفته
شد ،بر اساس سطح تاج پوشش هر درخت
تبديل به تعداد درخت و سپس مقدار چوب
قابل برداشت ميشود:
رابطه RCC = PCC-Cf1-Cf2-….Cfx 7
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در اينجا  Cfيک عامل محدود كننده است.
عوامل محدود كننده به درصد بيان مي شوند و

ميبايستي آسيب پذيري اكولوژيکي پارامترها
مشخص گردد .لذا براي تعيين آن از اصل

بر اساس رابطه زير بدست ميآيند:
Cf = m/M * 100
رابطه 9
در اينجا  mمقدار محدود كننده يک متغير و
 Mمقدار كل آن متغير مي باشد.

مقادير حدي يا آستانهاي در اكولوژي استفاده
گرديد ( .)74بر مبناي اين اصل هرچه مقدار
عامل اكولوژيکي به مقادير بحراني خود نزديک
ميشود آسيب پذيري پارامتر مورد نظر بيشتر

بنابراين رابطه  7مي تواند به شکل زير نيز بيان
رابطه 1
شود:

ميشود .براي مثال هرچه زادآوري كمتر باشد،
شرايط اكولوژيکي سختتري بر آن منطقه
حکمفرما خواهد بود .بر اين اساس ميزان
آسيب پذيري هر يک از طبقات پارامترهاي
اكولوژيکي بر اساس اعداد  4تا  1تعيين گرديد
كه در آن عدد  4به معناي كمترين آسيب
پذيري و  1باالترين درجه آسيب پذيري مي-
باشد .همچنين اعداد  7و  9به ترتيب معادل
آسيب پذيري متوسط و شديد هستند .بر اين
اساس در جدول شماره  7طبقات عوامل
اكولوژيک و ميزان آسيب پذيري هر طبقه ارائه
شده است.

=RCC

PCC*(100-Cf1)/100*…*(100Cfn)/100
در اينجا RCC ،ظرفيت برد اكولوژيک و PCC

ظرفيت برد فيزيکي است كه در گام اول
محاسبه ميشود و  Cfها ضرايب محدوديتي
هستند كه به صورت كاهنده عمل ميكنند .در
اين تحقيق  5متغير شامل تعداد روزهاي
باراني ،شيب زمين ،فرسايش پذيري خاک،
تعداد خشکه دار و زادآوري به عنوان عوامل
محدوديت در نظر گرفته شدهاند .براي به
دست آوردن ضرايب محدود كننده ( )Cfابتدا

جدول  :-4مشخصات مربوط به درصد آميختگي ،سطح اشغال و توليد چوب گونههاي مورد نظر
ميانگين قطر تاج
گونه در حالت ايده
آل(متر)

مساحت تحت
اشغال هر فرد گونه
(متر مربع)

ميانگين توليد
چوب يک پايه
(مترمکعب)

مساحت تحت اشغال گونه در پارسل
(مترمربع)
واقعي
محاسبه شده
744315

42

21/5

5/16

2

91/165

6/7

45

426/675

2/22

نوع گونه

درصد
آميختگي

ممرز

12

747222

توسکا

1/64

15699

15525

بلوط

1/77

19566

19565

(منبع :اقتباس از كتابچه تجديد نظر طرح جنگلداري لوه ( 4917 ،به استثناي ستون ))9

جدول  -7طبقات عوامل اكولوژيک و كدبندي آسيب پذيري پارامترها
S

فرسايش پذيري

s

تعداد خشکه دار

s

زادآوري

s

شيب

4

كم

4

4-5

4

خوب

7

2-62

7

متوسط

7

5-2

7

متوسط

9

62-12

9

شديد

9

<2

9

كم

1

<12

1

خيلي شديد
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همچنين با توجه به اينکه پارامترهاي محدود
كننده از درجه اهميتهاي متفاوتي در راستاي
هدف مورد نظر برخوردارند ،به هر يک از
پارامترهاي مورد نظر وزن متناسبي داده شد.
براي محاسبه وزن هر پارامتر از روش مقايسه
دو به دو ( )2استفاده شد .در اين روش ابتدا
ماتريس مقايسه زوجي تشکيل و هر پارامتر با
پارامتر ديگر به صورت دو به دو مقايسه و وزن
نسبي آن محاسبه گرديد .سپس با تلفيق وزن-
هاي نسبي ،وزن نهايي هر پارامتر محاسبه شد.
بر اين اساس وزن عوامل اكولوژيک به شرح
جدول شماره  9به دست آمد .بنابراين آسيب
پذيري اكولوژيک هر طبقه بر اساس رابطه زير
محاسبه گرديد.

رابطه 5
در اين رابطه H ،آسيب پذيري اكولوژيک هر
طبقه W ،وزن هر پارامتر و  Sكد آسيب
پذيري هر طبقه ميباشد .لذا براي محاسبه
درصد محدوديت هر طبقه از پارامتر
اكولوژيک ،از رابطه زير استفاده گرديد:
رابطه 6

∑

در اين رابطه Hi ،آسيب پذيري اكولوژيک هر
پارامتر و  Aiمساحت پهنه داراي آن نوع
∑ مساحت كل پهنه
آسيب پذيري و
مستعد بهره برداري ميباشد.
بر اساس رابطه  ،6درصد محدوديت
اكولوژيکي همه پارامترها در پهنههاي قابل
بهره برداري محاسبه گرديد.

جدول  -9وزن پارامترهاي اكولوژيک
پارامتر اكولوژيک

وزن

زادآوري

2/11

خشکه دار

2/71

فرسايش

2/47

شيب

2/47

تعداد خشکه دار به صورت باقي گذاشتن 5-2
خشکه دار و به طور ميانگين  6خشکه دار در
هر هکتار در نظر گرفته شد .بر اين اساس
تعداد  996پايه خشکه دار در پارسل وجود
دارد كه تعداد خشکه دار ممرز  795و بلوط و
توسکا به ترتيب  62و  91اصله ميباشد.

صورت طبقات خوب ،متوسط و كم مطابق
كتابچه طرح جنگلداري لوه در نظر گرفته
شدند .مساحت پهنه اختصاص يافته به
زادآوري مطابق با فضاي باقيمانده از آخرين
دوره بهره برداري  72441متر مربع به عنوان
محدوديت اين متغير مورد توجه قرار گرفت،

مساحت خشکه دارها در پارسل معادل
 94515.9متر مربع ميباشد كه سهم گونه-
هاي ممرز ،بلوط و توسکا به ترتيب ،41112.5
 44197.7و  4925.6مترمربع ميباشد .اين
مساحت ها به عنوان پهنه هاي محدوديت
مربوط به اين متغير محاسبه شد .زادآوري به

كه گونه ممرز  46164.4مترمربع ،توسکا
 471.3و بلوط  9597مترمربع را به خود
اختصاص دادند .پهنه مستعد فرسايش پذيري
نيز در مجموع  77هکتار ميباشد ،كه  9هکتار
آن در شيب باالي  62درصد و  43هکتار آن
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در شيب بين  92-62درصد قرار دارد .براي
عامل شيب نيز  9هکتار كه باالي  62درصد و

توجه به قدمت اجرايي طرح جنگلداري در لوه
و همچنين تاسيسات زير بنايي كه ميتواند

منطقه حفاظت شده است ،به عنوان فاكتور
محدود كننده در نظر گرفته شد.
محدوديت اقليمي بر اساس تعداد روزهاي
باراني كه مي تواند بر كار بهره برداري تاثير

شامل استراحتگاه و سالن غذا خوري براي
كاركنان طرح باشد ،و همچنين وجود ماشين
آالت قطع و بهره برداري (اسکيدر ،لودر،
گريدر ،زتور ،بولدزور و غيره) و بهره مندي از

بگذارد ،محاسبه ميشود .الزم به ذكر است كه
عامل اقليم چون در سطحي فراتر از منطقه
مورد مطالعه و در تمام سطح به يکسان اثر مي
گذارد در محاسبات مربوط به تعيين وزن در
نظر گرفته نشده است.

كارشناسان داراي مدارک دانشگاهي ،ميتوان
 62درصد ظرفيت برد واقعي را به عنوان
ظرفيت برد مديريتي در نظر گرفت.

ظرفيت برد مؤثر یا مدیریتی :به حداكثر
سطح ،تعداد درخت يا مقدار چوبي كه مديريت
موجود ،توانمندي بهره برداري آن را بصورت
پايدار دارد ،ظرفيت برد مؤثر يا مديريتي مي

نتایج
ظرفيت برد فيزيکي :ظرفيت برد فيزيکي براي
گونه هاي مورد نظر در عمليات بهره برداري بر
اساس رابطه  4مطابق جدول شماره  1حاصل
گرديد.
ظرفيت برد اكولوژيک :ظرفيت برد اكولوژيک با

گويند .توانمندي هاي مديريتي شامل مجموعه
شرايطي است كه مديريت يک منطقه براي
رسيدن به اهداف بهره برداري مورد نظر ،نياز
دارد .در برآورد كمّي اين توانمنديها،
متغيرهاي فراواني دخالت دارندكه مي توان از

محدوديت اقليم :تعداد روزهاي بارندگي معادل
 59روز و كل روزهاي انجام بهره برداري 761
روز است .لذا:

خط مشي ها و سياست گذاري ها ،قوانين و
مقررات ،تسهيالت زيربنايي و تجهيزات ،نيروي

)000-cf1(/000 =)000-00(/000 = 0/8

انساني و ماشين آالت مورد نياز ،منابع مالي و
غيره نام برد .با فرض اينکه قوانين و مقررات
اجازه بهره برداري در حد مجاز را مي دهند و
منابع مالي
كافي نيز در دسترس مي باشد ،در اين تحقيق
فقط ماشين آالت و نيروي انساني به عنوان
پيش شرط بهره برداري پايدار در نظر گرفته
شد .به هر حال اين ظرفيت بر حسب درصدي
از حداقل امکانات موجود براي نيل به ظرفيت
برد حقيقي محاسبه شده ،فرض مي شود .با

اعمال محدوديت هاي اكولوژيک به شرح ذيل
محاسبه شده است.

محدوديت شيب زمين:
محدوديت فرسايش خاک:

محدوديت باقي گذاشتن خشکه دار:
ممرز
توسکا
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برداري درازمدت قابل برداشت است .حجم
چوب توليدي اين گونه مطابق فرمول زير

بلوط

محدوديت زادآوري جنگل:

معادل  42259.4متر مکعب است.

ممرز

Rcc1= A1 /a1*V1

توسکا

ظرفيت برد اكولوژيک بر حسب تعداد درخت و
حجم چوب توليدي براي ديگر گونهها نيز در
جدول شماره  5ارائه شده است.

بلوط

براي مثال ،ظرفيت برد اكولوژيک براي گونه
ممرز به صورت زير محاسبه گرديد:

ظرفيت برد مدیریتی
در بحث مديريتي عمليات بهره برداري كه به
امکانات و پرسنل طرح جنگلداري بر ميگردد،
ظرفيت برد موثر (مديريتي)  %62از ظرفيت
برد اكولوژيک فرض گرديد و مطابق آن
حداكثر درختان قابل برداشت و ميزان چوب
توليدي مطابق جدول شماره  6حاصل گرديد.

يعني  4195اصله درخت از كل گونه ممرز در
اين پارسل از نظر اكولوژيک در يک دوره بهره
جدول  -1ظرفيت برد فيزيکي براي بهره برداري از هر گونه درختي
ظرفيت برد فيزيکي ()PCC

نوع گونه
بر حسب سطح (مترمربع)

تعداد درخت

برحسب متر مکعب چوب

ممرز

744315

7222

45177

توسکا

15525

4411

2912/1

بلوط

19565

716

4293/77

جدول  -5ظرفيت برد واقعي بر حسب درصد قابل برداشت و ميزان توليد چوب گونههاي مورد نظر
نوع گونه

( RCCاصله)

ميزان توليد چوب ()m3

ممرز

4195

42259.4

توسکا

173

5493.1

بلوط

421

4792.41

جدول شماره  -6ظرفيت برد مديريتي
3

نوع گونه

ظرفيت برد مديريتي(اصله)

ميزان توليد چوب ( )m

ممرز

4424

6154.16

توسکا

132

9214.1

بلوط

421

295.71
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بحث و نتيجه گيری
در گذشته بهره برداري از جنگل بدون هيچ
گونه برنامه ريزي و آينده نگري انجام ميشده
است و با ازدياد جمعيت و افزايش نياز به چوب
و برداشت آن ،رفته رفته منبع توليد چوب كه
همان جنگل ميباشد  ،در معرض آسيب و خطر
واقع شد .با توجه به اينکه امروزه توسعه پايدار
مطرح است ،لذا نياز است كه اين چارچوب را
در جنگل و امر بهره برداري اعمال كنيم.
عمليات برداشت چوب ،از جمله كاركردهاي
اقتصادي جنگل ميباشد كه بايستي با دقت و
با توجه به موجودي جنگل ،محدوديتهاي
پيش رو در امر بهره برداري و پايداري توليد
مستمر انجام گيرد.
رويکرد ظرفيت برد به عنوان يک روش
مديريتي در جهت توسعه و بهره برداري پايدار،
خطوط قرمزي را تعيين ميكند كه عبور از
اين مرزها باعث وارد شدن آسيب و تزلزل در
پايداري اكوسيستمها ميشود .در ايران اين
رويکرد تاكنون بيشتر براي گردشگري در
محيط هاي طبيعي ( ،)1،42،41شبه طبيعي
( )71و يا فرهنگي ( )6و شهري ( )4به كار
برده شده است .روشي كه در بيشتر اين
تحقيقات براي محاسبه ظرفيت برد مورد
استفاده قرار گرفته اند بر گرفته از روش ارائه
شده توسط ( )9سيفونتس ( )4337است كه
به تاييد اتحاديه جهاني حفاظت از منابع
طبيعي نيز رسيده است ( .)42در اين تحقيق
سعي شده تا با تعريف جديد و متناسب با
كاربرد مورد نظر مفاهيم به كار رفته ،اين

رويکرد در بهره برداري چوب در بخشي از
جنگل هاي استان گلستان به كار برده شود.
ظرفيت برد فيزيکي ،حداكثر ميزان قابل بهره
برداري يا در واقع تمام توليدي اكوسيستم
است كه بدون در نظر گرفتن عملکرد اصلي
اكوسيستم قابل اعمال است ( .)3اما اين
برداشت يک بار براي هميشه خواهد بود و
مسلم است كه نه تنها با رويکرد توسعه پايدار
بلکه با هيچ رويکردي به منابع طبيعي سازگار
نيست .در واقع منظور از ظرفيت برد ،ظرفيت
برد اكولوژيک است و مهمترين مرحله در
محاسبه اين نوع ظرفيت برد ،تعيين محدوديت
هاي اكولوژيک با توجه به ماهيت بهره برداري
يا توسعه و ويژگيهاي اكوسيستم است .در
محاسبه ظرفيت برد بهره برداري چوب از
جنگل لوه ،سه پارامتر فيزيکي شامل اقليم،
شيب زمين و فرسايش پذيري خاک كه عالوه
بر شيب تابعي از جنس خاک و سنگ بستر
ميباشد ،و دو پارامتر زيستي شامل باقي
گذاشتن درصدي از خشکه دارها به منظور
حفظ حيات گونه هاي جانوري وابسته به آنها،
و سطح خالي شده جنگل ناشي از برداشت به
منظور حفظ زادآوري جنگل ،به عنوان
مهمترين محدوديت ها در نظر گرفته شدهاند.
نکتهاي كه در محاسبه ظرفيت برد بهره
برداري در اين تحقيق مشخص شد اين است
كه ظرفيت برد در مورد هر گونه عالوه بر
ويژگيهاي رويشگاه به سرشت خود گونه مانند
سرعت رشد ،دير زيستي و قدرت زادآوري آن
متفاوت است .به عنوان مثال در اين تحقيق،
ظرفيت برد بهره برداري براي گونه توسکا كه
يک گونه تندرشد تر نسبت به ممرز و بلوط
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است ،حداكثر  %72از كل پايههاي توسکا
حاضر در پارسل به دست آمد و اين ميزان

اروپا و آمريکا رايج است ( )45،43و در نتيجه
باعث ميشود كمترين آسيب به زادآوري

براي ممرز و بلوط كه گونه هاي كند رشدتري
هستند به ترتيب  %49و  %5/1از كل پايهها
حاصل شد .همچنين با توجه به اينکه براي
مشخص كردن پتانسيل قابل برداشت درختان

جنگل و خاک وارد شود مي توان توصيه نمود
كه تقريبا از تمام ظرفيت برد اكولوژيک گونهها
بهره برداري انجام شود .اما از آنجا كه در
جنگلهاي ايران و به خصوص جنگلهاي

منطقه و به عبارت ديگر تعيين ظرفيت برد ،از
مساحت تحت اشغال هر گونه استفاده شده،
تفاوت قطر تاج هر گونه درختي در حالت ايده
آل باعث اختالف در ميزان برداشت مجاز آنها
نيز به اندازه كمي شده است .نتايج حاكي از
آن است كه هر چه قطر تاج درخت بيشتر
باشد ،سطح وسيعتري را به خود اختصاص
ميدهد و شانس انتخاب شدن آنها براي قطع و
برداشت افزايش مييابد .از طرف ديگر در اين
مطالعه از قطر تاج براي تخمين سطح اشغال
شده توسط هر گونه استفاده شد و براي تمام
درختان يک گونه بيشترين قطر تاج در نظر
گرفته شد در حالي كه به دليل رقابت به ندرت
اتفاق ميافتد كه همه پايهها بتوانند به حداكثر
رشد خود برسند.
ظرفيت برد نهايي يا آنچه توصيه به بهره

شمال ايران كه از لحاظ توپوگرافي و البته نوع
گونه (اكثرا پهن برگ هستند) ،عمال نميتوان
اين روشها را اجرايي كرد ،لذا از همان روش
هاي سنتي (قاطر) و ماشين آالت قديمي
استفاده ميشود ( .)77استفاده از اين روش
هاي سنتي يا نيمه مکانيزه ميتواند باعث
آسيب رساندن به جنگل شده و ممکن است
در جهت افزايش صدمات پيشروي كند
( .)5،72در جنگل لوه براي حمل چوب از
اونيماک استفاده ميشود .از محاسن اين
ماشين ميتوان به انتقال هوايي چوب اشاره
كرد ولي اين ماشين بيش از  7درخت را نمي
تواند حمل كند و اين موضوع باعث افزايش
تردد به جنگل و در نتيجه افزايش آسيب به
خاک و تودههاي باقيمانده و زادآوري ميشود.
ديگر ماشين حمل چوب تيمبرجک ميباشد

برداري آن ميشود تابعي از توان مديريتي بهره
بردار است كه بر حسب درصدي از ظرفيت برد
اكولوژيک انجام ميشود .در عمليات بهره
برداري در مناطقي از جهان كه روشها و

كه اين ماشن چوب آالت را بصورت
اسکيدينگ (كشيدن چوب روي زمين) منتقل
مي كند و اين روش نيز باعث آسيب به خاک و
تودههاي باقيمانده ميشود .تمامي اين

ماشين آالت پيشرفته و سازگار با طبيعت در
بحث برداشت چوب در اختيار دارند ،ميتوان
ظرفيت برد مديريتي را نزديک به ظرفيت برد
اكولوژيک فرض كرد .به عنوان مثال استفاده از
ماشين آالت پيشرفته اي همچون فورواردر و

مشکالت باعث ميشود تا در عمليات بهره
برداري جنگل ،مديران با احتياط بيشتر و
برداشتهاي كمتري به حفظ جنگل بپردازند و
بر اي كمي نمودن ظرفيت برد مديريتي (موثر)
براي جنگل لوه ميتوان برداشت در سطح 62

انتقال هوايي (كابلي) چوب كه در جنگلهاي
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درصد از ظرفيت برد اكولوژيک را پيشنهاد
كرد.
نکته ديگري كه در كاربرد ظرفيت برد بايد به
آن توجه كرد اين است كه ظرفيت برد در دوره
بهره برداري بلند مدت يعني معادل سن بهره
برداري هر گونه مطرح ميشود .به عبارت ديگر
پيشنهاد برداشت  62درصد ظرفيت برد
اكولوژيک گونه بايد در دورههاي كوتاه مدت
 42ساله توزيع شود تا در نهايت آخرين اصله
از گونه برداشت ميشود ،اولين فردي كه
برداشت شده بود دوباره به سن بهره برداري
رسيده باشد.

اعتبار سنجی مدل
ب راي ارزيابي صحت و اعتبار نتايج حاصل از
كاربرد مدل ظرفيت برد براي بهره برداري ،اين
نتايج با اطالعات مربوط به آخرين دوره
برداشت از همان پارسل كه به صورت روش
مرسوم و مندرج در كتابچه طرح برداشت شده
بود ،مطابق جدول شماره  2مورد مقايسه قرار
گرفته شده است .به عبارتي ديگر ،ميزان
برداشت چوب از گونههاي مورد نظر با روش
ظرفيت برد ،با ميزان برداشت چوب به روش
طرح جنگلداري و تهيه كتابچه طرح مورد
مقايسه قرار گرفته شد.

جدول  -2مشخصات چوب مطابق با كتابچه طرح (برحسب اصله)
ظرفيت برد

ظرفيت برد

مطابق با كتابچه طرح (آخرين دوره

اكولوژيک

مديريتي

برداشت)

ممرز

4195

4424

193

توسکا

173

132

49

بلوط

421

421

12

نوع گونه

مقايسه نتايج نشان ميدهد كه بين حد بهره
برداري قابل توصيه با مدل ظرفيت برد در

به عنوان نتيجه گيري كلي توصيه ميشود با
مطالعه بيشتر ويژگيهاي جنگل از جمله

مورد دو گونه ممرز و بلوط نزديک به ميزان
برداشت در دوره قبلي با روش قبلي بوده است

درصد آميختگي گونهها و كالس بندي قطري
و سني درختان و نيز شناخت بهتر محدوديت

و تنها در مورد گونه توسکا اختالف معني داري
ديده ميشود .اين اختالف را ميتوان اين گونه
تفسير كرد كه اوال با توجه به قطر تاج كمتر
اين گونه نسبت به دو گونه ديگر ،اعمال

هاي اكولوژيکي و مديريتي در عمليات بهره
برداري اين مدل را دقيقتر كرده و با اطمينان
بيشتر در عمليات اجرايي استفاده كرد.

محدوديتهاي اكولوژيک تاثير كمتري بر حد
بهره برداري آن داشته و ثانيا ،منطقه پتانسيل
بيشتري براي برداشت اين گونه را به خود
دارد.

یادداشتها
)[1] Physical Carrying Capacity (PCC
)[2] Real Carrying Capacity (RCC
)[3] Effective Carrying Capacity (ECC
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