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ارزيابي اقتصادي و فني عمليات چوبكشي زميني در سيستم بهرهبرداري گردهبينه با
اسكيدر تيمبرجك و كالرك رنجر
فرشاد كيوان بهجو  ،زينب

پورقلي*

1

2

تاریخ دریافت 96/4/5 :تاریخ پذیرش96/9/13 :

چكيده
هدف از این تحقیق ،ارزیابی اقتصادی (تولید و هزینه) و فنی (بررسی محدودیتها) بهرهبرداری فعلی
جهت ارائه پی شنهادهای الزم برای افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای بهرهبرداری جنگل میبا شد.
این برر سی در پار سل  237از سری  2حوزه آبخیز چفرود شاندرمن انجام شد .بدین منظور مطالعه
تولید و هزینه در سی ستم چوبك شی به روش گردهبینه با ا ستفاده از دو ما شین ا سكیدر تیمبرجك
450سيييی و ک رن رنجر  666بی دی اس انجام گرفت .نتایج مطالعات زمانی و تحلیل رگرسيييیون
حاکی از آن اسييت که هر نوبت زمان چوبكشييی با تیمبرجك 450سييی بیشييترین تاریر را از فاص يله
چوبك شی ،فا صله وینچینگ و ارر متقابل بین فا صله چوبك شی و شیب م سیر چوبك شی میپذیرد در
حالی که هر نوبت زمان چوبكشی با استفاده از رنجر  666بی دی اس بیشترین تاریر را از ارر متقابل
فا صله چوبك شی و حجم بار ،ارر متقابل بین فا صله چوبك شی و شیب م سیر چوبك شی و نیز شیب
وینچینگ میپذیرد .بررسيی نر تولید دو ماشيین مورد بررسيی نشيان داد که نر تولید تیمبرجك
450سی  22/93مترمكعب در ساعت و نر تولید رنجر  666بی دی اس  19/29مترمكعب در ساعت
است .نتایج مقایسه آماری نر های تولید و هزینههای واحد تولید در دو ماشین چوبكش حاکی از آن
اسييت که تفاوت معنیداری بین دو ماشييین وجود دارد ( .)p=0.04,p=0.03همچنین نتایج بررسييی
فنی دو ماشین حاکی از کاراتر بودن تیمبرجك 450سی در مقایسه با ک رن رنجر  666بی دی اس
دارد.
كليد واژهها :تیمبرجك450سی ،ک رن رنجر  666بی دی اس ،چوبكشی زمینی ،نر تولید ،هزینه
واحد تولید

 - 1دانشیار ،دانشكده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 - 2نويسنده مسئول ،دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ايران.
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مقدمه

روند تصاعدی کاهش کمی و کیفی جنگل ها

امروزه مطالعات در جهت اقتصيييادیتر

از سوی دیگر ،به سرعت جنگلهای تجارتی

کردن سیستمها و تخریب کمتر به عرصه در

شمال کشور را به سمت غیر اقتصادی شدن

بهرهبرداری جنگل از اهمیت زیادی برخوردار

پیش میبرد (.)7

اسيييت ( .)9 ،4بهرهبرداری جنگل ،که مرحله

به منظور روشيين کردن واقعیت مسيياله از نظر

دوم نظام تولید جنگل یعنی تولید مكانیكی

علمی بنظر میر سد ،انجام یك برر سی جهت

را به عهده دارد ،بیشييترین سييهم هزینهها را

تشييخیا این که آیا اصييوال" کاهش هزینهها

در وا حد بهرهبرداری به خود اختصييييا

در بهرهبرداری جن گل از طریق به کارگیری

میدهد ( )17و یكی از حسيياسترین مراحل

ماشینهای مناسبتر امكانپذیر است یا خیر،

تولید چوب بهشمار میآید .زیرا در این بخش

ضييروریسييت .سيينتورن و همكاران ( )13در

با توجه به نیاز فراوان به سرمایه و نیروی کار
برای قطع ،اسييتحصييال و حمل و نقل چوب،
باید کلیه اقدامات بر پایه اصييول علمی دقیق
استوار باشد تا ضمن خسارت کمتر به محیط
طبیعی جنگل نه تنها افت محصيييول را به
حداقل ر ساند ،بلكه تولید مح صول با حداقل

بررسيييی میزان تولید و هزینه حمل چوب با
ا ستفاده از سی ستم کابلی کولر در ترکیه ،به
این نتیجه رسیدند که چوکرهای بیشتری باید
مورد اسييتفاده قرار گیرد و زمانهای سييالیانه
کار ما شین بای ستی افزایش داده شود .نتایج
تحقیق ژو و همكيياران ( )18در بررسيييی
سیاستهای رابت و سازگار در مدیریت جنگل

هزینه ممكن صورت گیرد ( .)2در جنگلهای

به منظور رسييي یدن به اهداف اقتصيييادی و

شييمال ایران ماشييینآالت مختلفی در زمینه

اکولوژیكی ،نشيييان داد که در بیشيييینه کردن

بهرهبرداری مشييلول کار میباشييند ،با وجود

درآمدهای اقت صادی حا صل از بهرهبرداری در

این که از ورود ماشيييین در عرصيييه تول ید

یك افق زمانی نامحدود در سييیاسييت سييازگار

مكانیكی جنگل بیش از سيييه دهه میگذرد،

ارزش خالا فعلی  17درصد باالتر از سیاست

آمارهای موجود نشييياندهنده سيييطا پایین

رابت ا ست .در مورد اهداف غیر اقت صادی نیز

مكانیزاسييیون در این جنگلها میباشييد (.)5

سیاست سازگار ارجاتر از سیاست رابت بود.

پیشبینیها و مطالعات انجام شيييده نشيييان

در بررسييی زمانسيينجی دو ماشييین کاترپی ر

میدهد که ،نر سيييریع افزایش هزینه های

 950اف و ا سكیدر چنگكدار کاترپی ر،528

بهره برداری ،رشييد پایین بهره وری و رشييد

به این نتیجه رسيييیدند که تولید در کاترپی ر

ب سیار کند بهره برداری صنعتی از یك سو و

 950اف  40تا  60در صد بی شتر از کاترپی ر
چن گكدار  528می باشيييد ( .)14گزارش ها
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حاکی از آن اسيييت که یكی از عوا مل مهم
تخر یب جن گل اجرای نام ناسييييب عمل یات
چوبكشی است لذا در این بررسی برآن شدیم
تا با تجزیه و تحلیل اقتصادی و فنی به ارائهی
راهكارهای مناسييب جهت افزایش بازدهی در
چوبكشييی و کاهش هزینههای محیطزیسييتی
بپردازیم .با توجه به این که سهم قابل توجهی
از جنگلهای شمال ایران (حدود  12درصد از
سيييطا جن گل های زیر پوشيييش طر های
جنگلداری) ،تحت مدیریت شييرکت شييفارود
گی ن بوده و از سیستم نیمهمكانیزه به منظور
بهرهبرداری از جنگل استفاده میگردد ،اهداف
این تحقیق چنین بیان شدهاست :الف) تعیین
میزان تولید در سييیسييتم چوبكشييی زمینی با
اسيييتفاده از مطالعه کار و زمانسييينجی ،ب)
تعیین هزینه واحد تولید در این سیستم و ج)
تهیه مدلهای مناسييب رگرسييیونی به منظور
پیشبینی زمان چوبكشييی و د) ارائه راهكارها
برای طراحی بهتر عملیات.
مواد و روش ها

منط قه مورد م طال عه در سيييری  2حوزه
آبخیر چفرود شيياندرمن قرار گرفته اسييت ،این
مطالعه در پار سل  237از این سری انجام شد.
حوزه آبخیز چفرود شييييا ندرمن بر اسيييياس
حوزهبندی آبخیزهای جنگلی شيييمال ایران در
حوزه آبخیز شييي ماره  10از این جن گل ها قرار
گرفته اسيييت ( .)1سيييری  2این حوزه در 52
کیلومتری شهر شاندرمن در استان گی ن قرار
گرفته و تحت مدیریت شييرکت شييفارود گی ن
میباشد .سری  2چفرود از شمال به سریهای
 5و 6چفرود ،از جنوب به حوزه شييييا ندرمن
(سریهای  2و  3این حوزه) و از شرق به سری
 1چفرود م حدود میگردد .در حال حاضييير
 2025/75هكتار از سيييطا سيييری (در حدود
 90/5در صد) قابل بهرهبرداری میبا شد .سری
 2چفرود معروف به سييری لتره به  47پارسييل
تق سیم شده ا ست .از نظر توپوگرافی منطقهای
اسييت کوهسييتانی و شييیب عمومی منطقه بین
صفر تا ه شتاد در صد میبا شد .دامنه ارتفاعی
(ارت فاع از سيييطا در یا) منط قه بین  900الی
 1500متر میباشد (شكل .)1
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شكل  -1موقعيت منطقه مورد مطالعه

روش اجراي پژوهش
اندازهگیریها در کار میدانی در قسيييمت
عملیات چوبكشيييی شيييامل طول مسيييیرهای
چوبك شی و طول وینچینگ ،اندازهگیری شیب
طولی مسيييیرهييا ،انييدازه گیری طول و قطر
مقطو عات و م حاسييي ب حجم آن ها بود .روش
ا ندازهگیری ز مان کار در این تحقیق به روش
زمانهای پیو سته و به کمك کرنومتری با دقت
یكصيييدم دقیقه بوده اسيييت .برای اندازهگیری
طول مسیر چوبكشی و طول نوارهای وینچینگ
به کمك متر نواری  30متری فواصيييل تا دقت
دهم متر ا ندازهگیری گرد ید .برای ا ندازهگیری
شیب مسیر چوبكشی و مسیر وینچینگ ضمن
بردا شت طول م سیر ،با ا ستفاده از شیب سنج

سيييونتو شيييیبهای مربوطه نیز اندازهگیری و
یادداشييييت گرد ید .ا ندازهگیری مقطو عات و
محاسيييبه حجم آن ها در محل کنده درخت و
م حل دپوی ک نار جاده جنگلی ان جام گر فت.
اندازهگیری قطر تنه ها در مقطع میانی تنه به
کمك خطکش دو بازو و تا دقت سيييانتیمتر
بوده و اندازهگیری طول تنه ها به کمك متر تا
دقت دسييیمتر انجام شييد .بدین ترتیب تعداد
نمونه های زمانسييينجی الزم برای هر یك در
جدول ( )1آمده است.

جدول-1دادههاي مربوط به زمانسنجي عمليات بهرهبرداري
تعداد نمونه مورد نیاز

مراحل

28

چوبكشی (با تیمبرجك)

43

چوبكشی (با رنجر)
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ج هت ان جام پژوهش از مدل ر یاضيييی
پیشبینی ز مان قطع ،چوبكشيييی ،بارگیری و
حمل ا ستفاده شده ا ست .مدل عبارت ا ست از
یك رگرسیون یك یا چند متلیره ،برای ساخت
مدل متلیرهایی که گمان میرود بر میزان تابع
اررگذار با شند ،مورد ا ستفاده قرار میگیرند .در
صيييورتیکييه ورود یييك متلیر ارر معنیداری
برمیانگین مربع خطای مدل دا شته با شد ،آن
متلیر وارد مدل خواهد شيييد .نحوه کار بدین
ترت یب بود که ب عد از وارد نمودن داده های
حا صل از زمان سنجی کار ،با ا ستفاده از روش
کولموگروف اسيييمیرنف از نر مال بودن توزیع
دادههای موجود در هر قسمت اطمینان حاصل
شد و سپس عملیات تجزیه واریانس به منظور
بهدسييييت آوردن چگونگی راب طه بین تابع و
متلیرها برای هر یك از اجزاء زمان سنجی شده
و فاکتور های مؤرر بر آن ان جام شيييد ( .)2با
ترسيييیم پراکنش ابر ن قار ،راب طه بین اجزای
زمانی یك نوبت چوبكشی با فاکتورهای مؤرر بر
ز مان ان جام کار مشيييخا گرد ید و همینطور
رابطه بین فاکتورهای مؤرر اندازهگیری شيييده
مثل فاصييله چوبكشييی ،شييیب ،حجم بار ،طول
وینچی نگ و ت عداد گردهبی نه و اررات مت قا بل
آن ها به صيييورت ترکیب های دوتایی با زمان
خالا یعنی زمان چوبكشيييی بدون احتسييياب
زمان تأخیر مشيييخا شيييده و مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .با توجه به ابر نقار م شخا
گردید که رابطه بین متلیرها و زمان چوبكشی،
اکثراً به صورت خطی است .برای تعیین ضرایب
رابت و متلیر مدل پیشبینی زمان چوبك شی از
روش متييداول رگرسيييیون چنييد متلیره و از

تكنیك رگرسيييیون گامبهگام اسيييتفاده گردید.
احراز اعتبار علمی مدل بدین منظور صيييورت
میگیرد که مشيييخا گردد آیا مدل سييياخته
شيييده رفتار سيييیسيييتم واقعی را به درسيييتی
شيييبیهسيييازی میکند یا خیر؟ در این مرحله
نتایج واقعی حاصييل از چند نوبت زمانسيينجی
در هر ماشييین با نتایج مشييابه به دسييت آمده
تو سط مدل مقای سه می شود .برای احراز اعتبار
علمی مييدل ریيياضيييی پیشبینی زمييانهييای
چوبكشيييی (با تیمبرجك و با رنجر) ،در کل 4
نوبت از اط عات حاصييل از زمانسيينجی (برای
هر ماشین  2نوبت) بهطور ت صادفی جدا شد ،و
در تهیه مدل دخالت داده ن شد ،و از آنها برای
احراز اعتبار مدل ا ستفاده شد .کلیه آنالیزهای
صيييورت گرفته در تحقیق حاضييير در نرم افزار
 SPSSورژن  21انجام شد.

نتايج
مدل ر یاضيييی پیشبینی ز مان چوبكشيييی
(چوبكشی با تیمبرجك):
برای تعیین مدل ریاضييی پیشبینی زمان
چوبكشيييی با تیمبر جك متلیر های فاصييي له
چوبك شی ،شیب م سیر ،حجم بار در هر نوبت،
تعداد گردهبینه در هر نوبت چوبكشی و اررهای
متقابل آن ها ،به عنوان متلیرهای مسيييتقل و
متلیر زمان چوبكشييی به عنوان متلیر وابسييته
در نظر گرفته شييدند .این مدل عبارت اسييت از
معادله رگرسييیون چند متلیره زمان انجام یك
نوبت چوبكشييی ،به صييورت تابعی از متلیرهای
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 :Dفاصله چوبكشی (متر)،

فاصييله چوبكشييی ،مسييافت وینك کردن بار و
حاصل ضرب فاصله چوبكشی در شیب مسیر:

 :Lمسافت وینك کردن بار (متر)،

T = 2/19 + 0/0272 D + 0/0899 L +

 :DSحا صل ضرب فا صله چوبك شی (متر) در
شیب مسیر چوبكشی (درصد).

0/000274 DS

خ صيييه جدول تجزیه واریانس مدل فوق
در جدول ( )2آمده است.

 :Tزمان یك نوبت چوبكشی (دقیقه)،

جدول  :2جدول تجزيه واريانس مدل رياضي پيشبيني زمان چوبكشي
سطا معنی
داری ()p

R2

رگرسيونSM
خطاSM

0/000

93%

42/94

=F

میانگین مربعات
))MS

درجه آزادی
))df

مجموع مربعات
()SS

منبع تلییر

254/29

3

762/88

رگرسیون

5/92

43

254/62

خطا

46

1017/51

کل

مقادیر عامل تورم واریانس ( )VIFکمتر از  10میباشند

همانطور که در در جدول ( )2دیده میشود
 R2برابر  %93میباشد ،این بدان معنی است که
متلیرهای موجود در مدل  %93تلییرات را
توجیه میکنند .از طرفی با توجه به p=0/000
میتوان نتیجه گرفت که حضور متلیرها در مدل
معنی دار میباشد .همچنین چون مقادیر عامل
تورم واریانس کمتر از  10میباشند ،بنابراین
بین متلیرهای مستقل همخطی وجود ندارد.

به منظور احراز اعتبار مدل ،قبل از انجام
تجزیه و تحلیلها اط عات حاصل از
زمانسنجی دو نمونه را از دادههای جمعآوری
شده مربور به چوبكشی را ،به طور کام ً
تصادفی جدا نموده و در تهیه ضرایب مدل
انتخابی دخالت داده نشد ،تا در پایان کار تهیه
مدل ،از آنها برای تعیین اعتبار مدل استفاده
گردد.

 احراز اعتبار مدل برای مدل ارائه شده درچوبكشی با تیمبرجك
جدول :3حدود باال و پايين بهدست آمده از مدل رياضي پيشبيني زمان چوبكشي
حد باال

حد پایین

ضریب

4/868

1/435

رابت

0/026

0/011

ضریب متلیر فاصله چوبكشی (متر)

0/0004

0/0001

ضریب متلیر فاصله(متر) در شیب (درصد)

0/092

0 /012

ضریب متلیر فاصله وینچینگ (متر)
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جدول :4نتايج احراز اعتبار مدل رياضي پيشبيني زمان زمان چوبكشي
زمان برآورد شده

زمان اندازه گیری شده

حدود اعتماد

5/91

3/98

 < 9/02زمان اندازه گیری شده < 2/74

7/87

9/03

 < 11/69زمان اندازه گیری شده < 3/89

مدل از اعت بار آ ماری الزم برخوردار اسييييت،
بدیهی ا ست در این ق ضاوت  5در صد احتمال
خطا وجود دارد.

طبق ن تایج بدسيييت آ مده از جدول ()4
زمانهای چوبك شی بهد ست آمده تو سط مدل
در م حدوده حدود اعت ماد قرار دار ند ،ب نابراین
میتوان با اطمینان  95در صد ق ضاوت کرد که

جدول  :5جدول تجزيه واريانس مدل رياضي پيشبيني زمان چوبكشي در پارسل231
سطا معنی
داری )(P

R2

0/000

48%/9

رگرسيونSM
درجه آزادی
= Fمیانگین مربعات )(MS
خطاSM
)(df
3
36/773
9/61

مقادیر عامل تورم واریانس ( )VIFکمتر از  10می-
باشند

3/825

مجموع مربعات
)(SS
110/318

رگرسیون

24

91/802

خطا

27

202/120

کل

منبع تلییر

طبق نتایج بدست آمده از جدول چهار در
جدول فوق  R2برابر %48/9میباشد ،این بدان
معنی است که متلیرهای موجود در مدل %48/9
تلییرات را توجیه میکنند .از طرفی با توجه به
 p=0/000میتوان نتیجه گرفت که حضور
متلیرها در مدل معنیدار میباشد .همچنین چون
مقادیر عامل تورم واریانس کمتر از  10میباشند،

چوبكشی با رنجر
به منظور احراز اعتبار مدل ،قبل از انجام
تجزیه و تحلیلها اط عات حاصل از
زمانسنجی دو نمونه را از دادههای جمعآوری
شده مربور به چوبكشی به سمت پایین را ،به
طور کام ً تصادفی جدا نموده و در تهیه ضرایب
مدل انتخابی دخالت داده نشد ،تا در پایان کار
تهیه مدل ،از آنها برای تعیین اعتبار مدل

 -احراز اعتبار مدل برای مدل ارائه شده در

استفاده گردد (جداول  5و .)6

بنابراین بین متلیرها همخطی وجود ندارد.

جدول  :5حدود باال و پايين بهدست آمده از مدل رياضي پيشبيني زمان چوبكشي
حد باال

حد پایین

ضریب

5/367

1/126

رابت

0/005

0/001

ضریب متلیر فاصله چوبكشی (متر) در حجم بار (مترمكعب)

0/001

0/000

ضریب متلیر فاصله چوبكشی (متر) در شیب مسیر چوبكشی (درصد)

0/091

0 /002

ضریب متلیر شیب مسیر وینچینگ
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جدول  :6نتايج احراز اعتبار مدل رياضي پيشبيني زمان چوبكشي
زمان برآورد شده

زمان اندازه گیری شده

حدود اعتماد

9/75

7/86

 < 20/97زمان اندازه گیری شده < 4/38

6/93

4/40

 < 13/43زمان اندازه گیری شده < 1/25

زمانهای چوبك شی بهد ست آمده تو سط
مدل در م حدوده حدود اعت ماد قرار دار ند،
بنابراین میتوان با طمینان  95در صد ق ضاوت
کرد که مدل از اعت بار آ ماری الزم برخوردار
اسييت ،بدیهی اسييت در این قضيياوت  5درصييد
احتمال خطا وجود دارد.
محاسبه هزینهها در سیستم چوبكشی زمینی:
 هزینههای رابتهزی نه های را بت در ف عال یت چوبكشيييی
شامل هزینههای سرمایهای مربور به ا سكیدر
و هزی نه های کارگری مربور به پرسييي نل
ا ستخدام شده در شرکت میبا شند .به منظور
محاسييبه این هزینهها بر حسييب مترمكعب در
مورد ماشييینآالت هزینه سيياعتی سييرمایهای
مربور به اسيييكیدر ،و در مورد کارگران هزینه
تسهیم شده ساالنه کارگران استخدامی شرکت
بر میزان تولید تقسييیم شييد .با توجه به این که
ما شین مورد ا ستفاده در فعالیت چوبك شی در
پسيييت هزینههای بهرهبرداری ،جادهسيييازی و
ساخت مسیر چوبكشی مشترن است بنابراین
 81/0درصيييد از این هزینهها به عنوان سيييهم
عمل یات چوبكشيييی در مورد پسييييت هزی نه
بهرهبرداری در نظر گرفته شد.
 هزینههای متلیراین هزینهها در فعالیت چوبكشييی شييامل
هزینه کارکرد مربور به اسيييكیدر و هزینههای

کارگری مربور به پرسينل اسيتخدام نشيده در
شيييرکت میباشيييند .به منظور محاسيييبه این
هزینييه هييا بر حسييييب مترمكعييب در مورد
ماشييینآالت هزینه سيياعتی کارکرد مربور به
اسيييكیدر و در مورد کارگران هزینه سييياعتی
کارگران اسييتخدام نشييده در شييرکت بر میزان
تولید تقسييیم شييد .با توجه به این که ماشييین
مورد اسييتفاده در فعالیت چوبكشييی در پسييت
هزینههای بهرهبرداری ،جادهسيييازی و مسيييیر
چوبكشی مشترن است بنابراین  81/0درصد از
هزینه های کارکرد ماشيييین به عنوان سيييهم
عمل یات چوبكشيييی در مورد پسييييت هزی نه
بهرهبرداری در نظر گرفته شد.
 پست هزینهی باالسریبه علت اینکه در این تحقیق کلیه و سایل
مورد اسيييت فاده که در ارت بار با هزی نه های
باالسييری بودند ،تحت تملك شييرکت بهرهبردار
بود ،از طرفی کارگران مورد اسيييت فاده نیز در
استخدام شرکت بهرهبردار بودند ،لذا هزینههای
باالسيييری به عنوان هزی نه های را بت در نظر
گرفته شيييد .منظور از این نوع هزینه ها همان
هزینه های اداری شيييامل هزینه های مدیریتی
( مدیر حوزه ،م عاو نت امور بهرهبرداری و ،)...
خدماتی و فنی بود .به منظور محاسيييبهی این
هزینهها ابتدا تسهیم هزینههای باالسری در هر
یك از پسييتهای (بهرهبرداری ،جادهسييازی و
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م سیر چوبك شی) با توجه به ساعات کار مربور
به هر پ ست انجام شد .برای محا سبه این نوع
هزی نه ها بود جه شييير کت در امور خد ماتی و
مدیریتی ،فنی و ارت با طات مربور به پسيييت
بهرهبرداری  168397100ریال در سال ،بودجه
شييير کت در امور خد ماتی و مدیریتی ،فنی و
ارت با طات مربور به پسييييت جادهسييييازی
 56199662ریال در سال و بودجه شرکت در
امور خد ماتی و مدیریتی ،فنی و ارت با طات
مربور به پسييت مسييیرچوبكشييی 43973018
ریال در سال بهدست آمد .با تقسیم این مقادیر
بر برداشت ساالنه ( 3770/8مترمكعب) ،میزان
هزینههای باالسييری مربور به پسييت مسييیر
چوبكشيييی به ترتیب  11661ریال برحسيييب
مترمكعب بهدست آمد.
تجزیييه و تحلیييل وضيييعیييت موجود در
عملیات چوبكشی:
 تجزیه و تحلیل زمان اجزای یك نوبتچوبكشی ،تاخیرها و انواع آن
م طال عه ز مانی یك نو بت چوبكشيييی در
پار سلهای مورد برر سی ن شان میدهد که در
چوبكشييی در پارسييل  ،237زمان حرکت با بار
(حدود  30در صد) بی شترین زمان یك سیكل
کاری را به خود اختصيييا میدهند .از طرف
دیگر نتایج نشان داد ،در چوبكشی با تیمبرجك
و رنجر ،زمانهای تاخیر قابل پیشييگیری 16/3
درصييد و  9/67درصييد از زمانهای تاخیر را به
خود اختصا میدهند.
 تجز یه و تحل یل هزی نهای وضيييع یتموجود و بالقوه در مرحله چوبكشی
مجموع هزینييههييای متلیر مربور بييه

عملیات چوبكشييی بدون لحاز زمانهای تاخیر
 14455ریال بر حسب مترمكعب بهدست آمد،
به ع بارت دیگر مجموع هزی نه های سييياعتی
متلیر مربور به عملیات خروج گردهبینه ها در
مورد اسيييك یدر  220547ر یال و مربور به
کارگران ا ستخدام ن شده  43689ریال میبا شد
یعنی در کل  264236ریال در ساعت.
بررسيييی و تجزیييه و تحلیييل دادههييای
جمعآوری شييده در پارسييلهای مورد مطالعه
نشان داد که متوسط میزان تولید در چوبكشی
با ا سكیدر تیمبرجك 22/93 ،مترمكعب در هر
سييييا عت و با رنجر  19/29مترمك عب در هر
ساعت میباشد .مقایسه تولید در حالت استفاده
از تیمبرجك نشيييان داد که نسيييبت به حالت
اسيييتفاده از رنجر 3/64 ،مترمكعب در سييياعت
قابل افزایش است.
از طرفی ،نتایج ن شان داد که در صورتیکه
زمانهای تاخیر قابلپیشگیری جزو زمان تولید
خالا درنظرگرف تهشيييود ،میزان هزی نه های
متلیر واحد تولید در چوبكشيييی با تیمبرجك،
 1780ریال بر حسيييب مترمكعب قابل کاهش
خواهد بود ،در حالی که در حالت اسيييتفاده از
رنجر این میزان به  770ریال کاهش می یابد.
مشيياهده میگردد میتوان به ازای هر مترمكب
چوبی که توسط اسكیدر خارج میگردد ،میزان
هزینييههييای متلیر واحييد تولیييد را حييداکثر
1780ریال کاهش داد ،که این نشيييان دهنده
تقدم تیمبرجك به رنجر میباشد.
بحث و نتیجهگیری
از سييييال  ،1970آ گاهی عمومی در باره
مو ضوعات محیطزی ستی افزایش یافته ،که این
مو ضوع همراه با افزایش معنیداری در طراحی
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ما شینآالت و ابزار بهرهبرداری به منظور بهبود
در مدیریت جنگل بودهاسيييت ( .)3امروزه ،این
نیاز احساس می شود که باید سیستمها و فنون
جدیدی از بهرهبرداری تعریف شييوند که مطابق
با اهداف مدیریت پایدار جنگل باشيييند ( .)6از
طرف دیگر تول ید و هزی نه از عوا مل اصيييلی
انتخيياب سيييیسيييتم بهرهبرداری محسيييوب
می شوند( )16و سیستم بهرهبرداری مورد عمل
بای ستی توجیه اقت صادی دا شته با شد ( .)12در
ایران ت ش هایی در جهت اقتصيييادیتر کردن
بهرهبرداری همراه با کاهش آسيييیب به جنگل،
هم در سطا تحقیق و هم در سطا اجرا صورت
گرفته اسييت .م حظات فنی و اقتصييادی نتایج
نشييان داد که حدود  75درصييد از هزینههای
پرداخت شيييده (سيييرمایهای ،رابت کارگری و
باالسيييری) برای بهرهبرداری از یك مترمكعب
چوب رابت میباشييند ،که این رقم بسييیار باال
بهد ست آمدها ست ،در واقع در مورد  75در صد
از هزینه ها بهرهبردار قادر به دخل و تصيييرف
نمیبا شد و تنها در مورد  25در صد از هزینهها
می توا ند اع مال مدیر یت ن ما ید و با مدیر یت
صييحیا آن را به حداقل ممكن برسيياند .به نظر
میرسييد دالیل اصييلی عدم توجه به کم کردن
هزی نه های بهرهبرداری را میتوان در کم بودن
نسيييبت هزینهها به درآمد (هزینهها حدود 14
درصيييد از درآمد بهدسيييتآمده را تشيييكیل
میدهند) ،عدم محا سبه خ سارتهای وارده به
ج نگييل ( ب هره بردار ع م هز ینييهای جهييت
آسييي یب هایی که به جن گل وارد میک ند،
نمیپردازد) و پایین بودن میزان بهرهی مالكانه
(به ازای یك مترمكعب چوب برداشيييتشيييده
شيييرکت بهرهبردار فقط  40000ریال به دولت

پردا خت میگردد) دانسييييت که این دال یل
بهرهبردار را بیع قه به پایین آوردن هزی نه و
کم کردن خسيييارت به جنگل مینماید .چنین
الگوئی در طول سييييال یان گذشييي ته مو جب
شييدهاسييت بهرهبردای از جنگل جهش بسييیار
کندی به سييوی بهرهبرداری صيينعتی داشييته
با شد .تنها هزینههایی که بهرهبردار میتواند در
آن اعمال مدیریت نماید ،هزینه های پرداخت
شييده در ارتبار با کارکرد ماشييین در پسييت
هزینه بهرهبرداری از درختان نشانهگذاری شده
در پارسل و هزینههای پرداخت شده در ارتبار
با کارگران ا ستخدام ن شدهای ا ست که تو سط
بهرهبردار به منظور عملیات چوبكشيييی به کار
گرفته میشوند که درصد ناچیزی از هزینههای
کل را شيييامل میگردد .بعضيييی از محققان در
تحقیقات خود در جنگلهای شييمال کشييور به
این نتیجه دست یافتهاند که با طراحی عملیات
بهرهبرداری ،هزینه های بهرهبرداری را  9تا 16
درصد میتوان کاهش داد ( .)5 ،1در هر صورت
از نظر محققان ،کاهش هزینه های بهرهبرداری
امكان پذیر اسيييت ( .)18 ،11همچنین نتیجه
این تحقیق نشييان داد که در بهرهبرداری فعلی
(در حال اجرا) در جن گل های شييي مال ایران،
میتوان به میزان ناچیزی از زمان تاخیرها کم
کرد ( تاخیرهای قابل پیشگیری) ،که در این
تحقیق از آن بيه عنوان گزینيهی بيالقوه یياد
میگردد .با این وجود اگر از ز مان های تاخیر
قابل پیشييگیری به عنوان زمان تولید اسييتفاده
گردد باز م حظه میگردد که هزینههای تولید
در مورد هر دو ماشین به میزان ناچیزی کاهش
خواهد یافت که تاریری در مدیریت نمیگذارند،
به عبارتی اگر زمانهای تاخیر قابلپیشيييگیری
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به ز مان های تول ید خالا ت بد یل شيييو ند و
هزینهی افت چوب به صييفر برسييد به ازای هر
مترمكعييب چوب برداشييييتشييييده در مورد
تیمبر جك و رنجر فقط  1780و  770ر یال از
هزینهها کاسته خواهد شد که اگر این مقدار به
درآ مد نا خالا بهدسيييتآ مده از فروش یك
مترمك عب چوب ( 2565090ر یال) تقسيييیم
گردد د یده میشيييود که این میزان درصيييد
ناچیزی از درآمد را شييامل میگردد ولی با این
وجود از نظر فنی اسيييت فاده از تیمبر جك بر
اسيييتفيياده از رنجر ترجیا داده میشيييود.
جورغ می و همكاران ( )8در بررسيييی عوامل
مورر در میزان تول ید و هزی نه چوبكشيييی با
ا سكیدر چر ال ستیكی تیمبرجك در سی ستم
گرده بینه کوتاه در جنگل خیرود نوشهر ،میزان
تول ید با و بدون تأخیر را به ترت یب  8/22و
 8/88مترمك عب به دسييييت آورد ند .به نظر
مييیرسييييد در حييال حيياضيييير نييیيياز بييه
سیاستگذاریهایی است که واحدهای تولیدی
جنگلداری را به سيييوی واحدهای صييينعتی با
مدیریت بهتر و کاهش هزینهها سوق دهد ،زیرا
با این شكل مدیریت (مدیریت دولتی) هزینهها
قابل بهبود نیستند و جنگلها نیز روز به روز رو
به نابودی پیشمیرود .بهعنوان اولین گام در
راسييي تای بهبود وضيييع یت وا حد های تول ید
جنگ لداری با ید به سييي یاسيييت گذاری فنی-
اقتصادی و کنترل بازار چوب پرداخت ( .)2ذکر
این نك ته ضيييروری اسييييت که ت حت عنوان
م كانیزاسيييیون ،ن با ید فقط ب كارگیری انواع و
اق سام ما شینهای پیچیده و بزرگ و کوچك را
مدنظر قرار داد بل كه با ید بازدهی به ازاء هر
وا حد کار م ن قضيييياوت در مورد سيييطا

مكانیزاسيييیون هر واحد جنگلداری قرار گیرد،
یعنی در درجهی اول باید بهبود نسييبت هزینه
به درآ مد طر مورد نظر باشييييد ( ،)10در
واحدهای تولیدی جنگلداری شيييمال کشيييور
بهدلیل ضعف سیستم بهرهمالكانه در اخذ کامل
حقوق دولت ،عدم نظارت و سيييیاسيييتگذاری
اقتصادی در راستای کاهش هزینهها ،انحصاری
بودن بازار فروش چوبآالت صييينعتی ،و قدرت
تعیین قی مت توسيييط شييير کت های بزرگ
بهرهبرداری جن گل و در نتی جه فزونی بیش از
حد درآمدها نسييبت به هزینههای اجرای طر
جنگ لداری تاکنون ت ش مشيييخصيييی برای
صييينعتی نمودن واحييدهييای تولیييدی ،بهبود
ساختار مدیریتی و بهطور کلی کاهش هزینهها
و جلوگیری از هرزروی هزینييههييا بييه عمييل
نیامدهاسيييت .از طرف دیگر ،با توجه به اینکه
عملیييات بهرهبرداری ،پرهزینييهترین بخش از
فعالیت های جنگلداری می باشيييد ،لذا ارزیابی
کييارایی عملكرد بييه منظور افزایش بهرهوری
وا حد های جنگ لداری برای تثب یت و پا یداری
مدیریت اقتصادی ،کاهش و تثبیت قیمت باالی
اسيييتراتژیك چوب و رقابت با تولیدات مشيييابه
بسیار مهم و اساسی میباشد .نتایج این تحقیق
نشان میدهد ،افزایش کارایی تولید در سیستم
بهرهبرداری فعلی امكانپذیر میباشد.
ه مانطور که وا نگ و هم كاران ( )16در
تحقیق خود در خصيييو ارزیييابی عملكرد
سی ستمهای بهرهبرداری ،متلیرهایی نظیر قطر
درخت ،فا صله بین درختان ن شانهگذاری شده،
حجم بار ،تعداد گردهبینه ،فاصيييله چوبكشيييی،
طول مسيييیر وینچینگ را به عنوان فاکتورهای
تاریرگذار بر روی بازدهی و هزینه سيييیسيييتم
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ام كا نات زیرب نایی و روش های بهرهبرداری) با
،تعیین مقادیر متو سط متلیرهای مورر در مدل
زميان انجيام کيار و هزینيه را در هر مرح له
) و بر اسييياس آن نیروی15( پیشبینی نموده
 ماشيييینآالت و بودجه الزم را برآورد نمود،کار
که گام مثبتی در امر برنامهریزی در سييیسييتم
.بهرهبرداری میباشد

بهرهبرداری در مراحل قطع و چوبكشييی معرفی
 در این تحقیق با تعیین متلیر های،نمودها ند
 مدل های،احت مالی مورر بر ز مان ان جام کار
، ریا ضی زمان انجام کار در مراحل قطع-آماری
 بارگیری و حمل،چوبكشييی از پای کنده تا دپو
 که از،بار از دپو به مراکز مصييرف بهدسييت آمد
نظر فنی با اسيييتفاده از این مدلها میتوان در
،مناطق مشابه (از نظر توپوگرافی و شیب عرصه
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