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  چکیده

هـاي  دهد، میزان درصد حجـم پوسـت در بعضـی از گونـه    با توجه به این که قسمتی از حجم یک درخت را پوست آن تشکیل می

توسکا (قشالقی) انتخاب و قبل از قطع (پلت) و  به همین منظور براي محاسبه حجم پوست، دو گونه افرا .جنگلی ارقام قابل توجهی دارد

پوست آن ثبـت و سـپس   گیري، سپس پوست در محل قطر برابر سینه کنده و قطر بیدرختان توسکا و افرا قطر برابر سینه با پوست اندازه

قطعـه، پوسـت   متري تقسیم و در دو سـطح مقطـع هـر     6/2 یا 3متر محاسبه شد. بعد از قطع، درختان به قطعات ضخامت پوست به میلی

مکعب و در نهایت درصد حجم پوست محاسبه گردید. براي هـر یـک از   درخت کنده شده و حجم قطعه با پوست و بدون پوست به متر

دو گونه مورد بررسی تمام روابط موجود بین قطر برابر سینه و سن درخت، دو برابر ضخامت پوست و ارتفـاع و حجـم پوسـت، درصـد     

درصد و براي گونه افرا  34/7بر اساس نتایج این بررسی، پوست گونه توسکا . با پوست محاسبه گردید حجم پوست، حجم کامل درخت

متر بـراي گونـه   سانتی 40دهد. بیشترین مقدار درصد حجم پوست در کالسه قطري زیر از حجم کامل درخت را تشکیل میدرصد  39/4

گیري کرد که هـر چـه تنـه    توان نتیجهدست آمد. با توجه به نتایج این تحقیق میمتر براي گونه افرا بهسانتی 25توسکا و در کالسه قطري 

تر باشند، درصد پوست تشکیل دهنده بیشتر و میزان حجم چوب در آنها کمتر است و برعکس هرچه شاخه یا تنـه قطـورتر   درختان نازك

 باشد، درصد پوست تشکیل دهنده کمتر و حجم چوب آن بیشتر است.

  افرا، توسکا، حجم پوست، حجم درخت، سطح مقطع ي:کلید واژگان
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  لهأبیان مس

فرساست گیر و طاقتگیري برخی از آنها وقتدر طبیعت پارامترهایی وجود دارند که با هم در ارتباط هستند، ولی اندازه

گیري جنگل در چون وسایل اندازه گیري، جداول و محاسبات و تخصص الزم دارد.هاي فنی اندازهو نیاز به وسایل و دستگاه

ها، شوند و تهیه آنها نیز مشکل بوده و در دسترس همه قرار ندارد و از طرفی محاسبه برخی پارامترداخل کشور ساخته نمی

هاي حمثل قطر برابر سینه و غیره که همه کارکنان فنی طر هاي سادهجاد رابطه بین پارامترنیاز به قطع درخت و هزینه دارد، با ای

هاي گیري فاکتورتوان با صرف وقت و هزینه کم، امکان اندازهداري قادر به انجام هستند و احتیاج به تخصص ندارد، میجنگل

شود. یکی از تر انجام میتر و راحتگردد و هم کارها سریعجویی میمهم را عملی ساخت که هم در وقت و هزینه صرفه

طور کلی باشد. بهگیر است، حجم پوست درختان در طبقات مختلف قطري میمشکل و وقت گیري آنهایی که اندازهپارامتر

عنوان یک ماده ارزان قیمت مورد تواند بهپوست درختان می .دهدقسمتی از حجم کل یک درخت را پوست آن تشکیل می

 .رودعظیمی از پوست درختان از بین می برداري در جنگل، مقادیرهمه ساله در اثر بهره .مصرف در صنایع مختلف قرار گیرند

هاي شمال ایران از جلگه تا که در اغلب جنگل خصوص توسکا و افرادر حالی که با شناخت خواص پوست درختان، به

وان از آن استفاده بهینه ـت) و اطالع از میزان حجم پوست آنها می1381ابتی، ـو ث1375دق، ـکنند (مصد میـرش 2000ارتفاع 

 ل آورد تا جنبه سودآوري نیز براي صاحبان جنگل داشته باشد.عمبه

هاي جنگلی ارقام قابل توجهی دارد. دانستن درصد پوست در میزان درصد حجم پوست در بعضی از درختان گونه

م هاي جنگلی بر اساس حجهاي باالي چوب در ایران و با توجه به این که معامالت چوبدرختان جنگلی با توجه به قیمت

گذاري چوب و برآورد میزان گیرد، بسیار حائز اهمیت است. بنابراین تعیین میزان آن در امر قیمتدرخت با پوست انجام می

هاي احتیاجات چوب براي مراکز تولیدي صنایع چوب اهمیت فراوانی دارد. لذا ضروري است در تعیین درصد پوست گونه

  آید.  عملخصوص صنعتی) اقدام اساسی بهجنگلی (به

) جنوب غربی شهرستان تنکابن که در طول 32رود، جنگل داربار (حوزه آبخیز داري تیروماین بررسی در طرح جنگل

متر از سطح دریا  2300تا  400ارتفاع و  36˚ 36΄ 29" تا 36° 28΄ جغرافیاییو عرض  50˚ 47΄ 39" تا 50° 38΄ جغرافیایی

اصله درخت افرا مورد بررسی قرار گرفتند. قبل از قطع درخت، قطر  45اصله درخت توسکا و  33انجام شد. تعداد  ،درقرار دا

گذاري و بعد از قطع گیري شد. سپس محل قطر برابر سینه روي درخت عالمتمتر اندازهبرابر سینه درختان تا دقت میلی

کش به ضخامت پوست درخت در محل قطر برابر سینه با خط درخت، پوست در دو طرف محل قطر برابر سینه کنده شد.

) در بیشتر موارد در یک مقطع، ضخامت پوست درختان در دو 1379گیري و دو برابر آن ثبت گردید (زبیري، متر اندازهمیلی

 6/2قطعاتی به طول باشد، لذا میانگین آنها محاسبه و ثبت شد. در ادامه از پاي کنده به طرف تاج درخت طرف تنه یکسان نمی

دون پوست (با کندن پوست در محل مربوطه) به ـگذاري و براي هر قطعه قطر با پوست و همچنین قطر بمتر عالمت 3یا 

هاي ها و قسمتگیري در مورد شاخهمتر انجام شد. اندازهسانتی 30گذاري قطعات تا قطر گیري گردید. عالمتمتر اندازهمیلی

رسید ادامه یافت. طول درخت نیز با استفاده از متر تعیین شد. سن متر میسانتی 7تا جایی که قطر به قطر (استري) نیز کم

درخت نیز پس از قطع درخت و با شمارش دوایر سالیانه روي کنده درخت تعیین گردید. سپس حجم با پوست و حجم بدون 

  حاسبه و بر اساس آن درصد پوست تعیین گردید.) م1368و بنیاد، 1363پوست هر قطعه با روش اسمالین (ساریخانی، 

براي مقایسه درصد حجم پوست در تک درخت توسکا و افرا، یک درخت توسکا و یک درخت افرا که قطر هر دو آنها 

-70متر و سانتی 31- 50متر و سانتی  7- 30کالسه قطري شامل:  5متر بود انتخاب گردید، هر دو درخت در سانتی 90بیش از 

). کلیه محاسبات آماري در 1367متر مورد بررسی قرار گرفتند (بنیاد، سانتی 90متر و بیش از سانتی 71-90متر و تیسان 51

  انجام شد.  SPSS افزارمحیط نرم



  هاي داربار تنکابنمیزان درصد حجم پوست دو گونه توسکا و افرا در جنگلبررسی  :خدابخشی                                                   53

 

  هااوردتدس

 100و حداقل آن در کالسه قطري  يمترسانتی 40داکثر درصد پوست در کالسه قطري ـاساس نتایج تحقیق، ح بر

درصد و با افزایش قطر درختان  34/7مشاهده گردید، متوسط درصد پوست درختان توسکا در جنگل مورد مطالعه متري سانتی

  .)1(جدول  رصد حجم پوست در آنها  کاهش یافتحجم پوست آنها افزایش یافت ولی د

  

  هاي قطري مختلف در گونه توسکانتایج بررسی درصد پوست در کالسه -1جدول 

  حجم پوست درصد

 )مترمکعب(

  کل پوست حجم

 )مترمکعب(

  کل درخت با پوست حجم

 )مترمکعب(

  درخت تعداد

 )اصله(

  قطري کالسه

 متر)(سانتی

60/9 44/0 59/4 3 40 

43/9 36/0 81/3 2 45 

40/8 75/0 90/8 3 50 

79/7 66/0 53/8 2 55 

50/7 07/1 30/14 3 60 

73/6 78/0 55/11 2 65 

64/6 36/1 54/20 3 70 

53/6 56/2 17/39 5 75 

71/6 23/1 31/18 2 80 

_ _ _ _ 85 

68/6 30/2 52/34 3 90 

32/6 55/1 58/24 2 95 

56/5 39/2 01/43 3 100 

  

هاي قطري باال درصد پوست کمتر شود. در کالسهطور کلی هرچه قطر درخت کمتر باشد، درصد پوست آن بیشتر میبه

قطر، درصد توان گفت که با افزایش طور کلی میاي مورد مطالعه قرار نگرفت. بهمتر، نمونهسانتی 85 قطريگردد. در طبقه می

  .)1(شکل  یابدحجم پوست کاهش می

  

  
  نمودار درصد پوست گونه توسکا در طبقات قطري مختلف -1 شکل                                       
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چه قطر شاخه کمتر باشد، درصد حجم یابد و هرآن کاهش می جم پوست درهرچه قطر درخت افزایش یابد، درصد ح

  شود.پوست در آن بیشتر و حجم چوب در آن کمتر می

  

  گونه افرا:

مشاهده شد متري سانتی 25درصد بوده و بیشترین درصد حجم پوست در طبقه قطري  39/4حجم پوست درختان افرا 

  که از روند افزایشی یا کاهشی مشخصی برخوردار نیست.دهد درصد حجم پوست را نشان می، 2. جدول )2(جدول

  

  هاي مختلف قطري در گونه افراسهبررسی درصد پوست در کال -2 جدول

  حجم پوست درصد

 )مترمکعب(

  کل پوست حجم

 )مترمکعب(

  کل درخت با پوست حجم

 )مترمکعب(

  درخت تعداد

 )اصله(

  قطري کالسه

 متر)(سانتی

45/6 23/0 35/0 ١ 25 

09/6 06/0 97/0 ٢ 30 

67/5 04/0 63/0 ١ 35 

75/4 04/0 90/0 1 40 

30/4 18/0 16/4 3 45 

27/4 34/0 99/7 4 50 

22/4 75/0 77/17 6 55 

23/4 26/0 04/6 2 60 

12/4 28/0 87/6 2 65 

4.10 83/0 29/20 5 70 

83/3 25/0 59/13 2 75 

85/3 74/1 20/45 7 80 

96/3 28/0 17/7 1 85 

  
  
  

  

  درصد حجم پوست در طبقات قطري مختلف در گونه افرا -2 شکل
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  توصیه ترویجی

بري، ساالنه مقادیر زیادي هاي چوبآالت صنعتی از تنه درختان توسط کارخانهبا توجه به این نکته که پس از تهیه چوب -

حال با توجه به دانستن  .دهندقرار میخرده و چوب و کاغذ آید که با قیمت کم در اختیار صنایع تختهدست میپوست به

بري و همچنین میزان حجم پوستی که از تبدیل هاي چوبآالت جنگلی توسط کارخانهمیزان حجم مصرف ساالنه چوب

از لحاظ مالی  کهفروش رساند تري به سایر صنایع بههاي مناسبتوان آنها را به قیمتمی ،شودتنه درختان حاصل می

 براي مجموعه داشته باشد.سودآوري بیشتري 

هاي مزمن و توان از شیوع بیماريمی اکسیدانی طبیعی (فنل) در پوست درختان توسکا و افرا،دلیل وجود ترکیبات آنتیبه -

خرده و توانند خریدار بهتري نسبت به صنایع تختهصنایع داروسازي می رد.تخریب بسیاري از مواد غذایی جلوگیري ک

  د.نچوب کاغذ باش

هاي مختلف یک درخت یکسان نیست یجه این تحقیق نشان داد که در هر دو گونه مورد بررسی درصد پوست در قسمتنت -

تواند کاري نیز میهاي جنگلبرداري در تودهگردد. این نتیجه در تعیین قطر بهرهو با کم شدن قطر، درصد آن بیشتر می

  اهمیت داشته باشد.

تر از طور منفرد و تنها در طبیعت وجود دارند، ضخیمو توسکا، پوست درختانی  که  بهطور کلی در هر دو گونه افرا به -

طور گروهی و در کنار هم قرار دارند، چون تأثیر شرایط اقلیمی و شرایط نامساعد جوي بر روي درختانی است که به

  درخت منفرد بیشتر از درختان گروهی است. 

هایی که از نظر شرایط اقلیمی و آب و هوایی با هم هر دو گونه در رویشگاهرسد درصد حجم پوست درختان نظر میبه -

هایی که از نظر صنایع و تجارت چوب داراي اهمیت لذا بهتر است در مورد تمام گونه .باشند، فرق داشته باشدمتفاوت می

  عمل آید.هاي شمال بههایی در سطح کلیه جنگلبررسی ،باشندمی

  

 

  بینه گونه توسکاسطح مقطع گرده -3شکل                                           
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