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 كتابچه نمونه سواالت چيست:

 دارد براي اولين بار در ايران توانسته افتخارسايت ما 

است كتابچه نمونه سواالت تمام دروس پيام نور كه هر 

يك حاوي تمامي آزمون هاي برگزار شده پيام نور 

) را در حتي االمكان با جواب (تمامي نيمسالهاي موجود

يك فايل به نام كتابچه جمع آوري كند و هر ترم نيز آن 

 را آپديت نمايد.

 مراحل ساخت يك كتابچه نمونه سوال
 (براي آشنايي با زحمت بسيار زياد توليد آن در هر ترم) :

 پيدا كردن يك درس در نيمسالهاي – چسباندن سوال و جواب – سرچ بر اساس كد درس –دسته بندي فايلها 
 وارد كردن – چسباندن نيمسالهاي مختلف يك درس به يكديگر –مختلف و چسباندن به كتابچه همان درس 

 اطالعات تك تك نيمسالها در سايت - آپلود كتابچه و خيلي موارد ديگر..

  با توجه به تغييرات كدهاي درسي دانشگاه استثنائات زيادي در ساخت كتابچه بوجود مي همچنين
 آيد كه كار ساخت كتابچه را بسيار پيچيده مي كند .

www.PNUEB.com 
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  مقدمه

تي داراي برنامه ريزي دقيق باشد شايد نتوانيم به اهداف تمامي فعاليتهاي ما در صورتيكه بخواهيم به نتيجه اي موفق آميز نايل شويم بايس

كوتاه مدتمان با برنامه ريزي ساده اي كه در ذهنمان هست نايل آييم ليكن براي اهداف بزرگ وبلند مدت نياز به برنامه ريزي هاي دقيق 

  .با ذكر جزييات و همچنين مكتوب نمودن آن روي كاغذ داريم 

هاي جنگلي نيز  به همين دليل مديريت جنگل و توده هاي جنگلي نيز نيازمند يك برنامه دقيق و مدون مديريت وكنترل جنگل وتوده 

توده هاي جنگلي داراي عمري بيش از عمر يك انسان ميباشد وبه همين دليل الزم است كه برنامه هاي مدوني داشته باشيم تا .دارد 

با كمك )بارده اقتصادي وحداكثر وخدمات ديگر جنگل –استمرار در توليد (نسلهاي مختلف بتوانند در رسيدن به اهداف جنگلداري 

  .گرفتن از علوم مختلف وابسته به جنگل يك برنامه دقيق نوشته و تدوين بنماييم
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  كليات جنگلداري

كه به دست مي با مطالعه تاريخچه و گذشته جنگلهاي ايران وشناخت وضعيت فعلي توده هاي جنگلي موجود اولين وكمترين نتيجهاي 

  .آيد اين است كه بايد از جنگلهاي خويش مواظبت بيشتري نموده و از آنها با دقت بيشتري بهره برداري كنيم 

يك  –اين مقررات شامل قوانين اكولوژيكي .حيوان وطبيعت بايد از مقررات خاصي استفاده كرد–براي حفظ جنگل از گزند انسان 

كنترل شخص بهره بردار و همچنين تهيه دستورالعمل –ي وروستاييان مجاور جنگل ودامهاي آنان سري قوانين اداري براي كنترل اهال

بهره برداري براي انجام صحيح عمل بهره برداري و جلو گيري از لطمه وارد شدن به زمين نهالهاي جنگلي وخود جنگل بعنوان يك 

  .اكوسيستم ميباشد

  :رت زير تشكيل شده استاجراي جنگلداري از قسمتهاي اساسي ومجزا بصو

  )آماربرداري –تعيين محدوده بخش وپارسلها –تهيه نقشه (اعمالي كه مارا بر جنگل مسلط ميسازد )الف

–تعداد در هكتار موجودي حجمي .استفاده از آمار و ارقام بعالوه تشريح پارسل براي گوياتر كردن آنها وشناخت آنچه كه داريم )ب

  .....رويش و

  .براي رسيدن به هدف)پارسل ويا توده(در هر واحد برنامه ريزي )واحد بهره برداي (پيش بيني شده در سطح جنگل  اجراي برنامه)ج

  كنترل عمليات اجرا ش ده و آنچه پيش بيني شده استونتيجه گيري از تمام عمليات اجرا شده)د

  

جنگلي موجود ، مشخص مي گردد كه بايد با دقت و  با مطالعه تاريخچه و گذشته جنگل هاي ايران و شناخت وضعيت فعلي توده هاي

وسواس بيشتري از آنها به طور عملي بهره برداري و در عين حال بر حفظ آنها بكوشيم تمام گزارش هاي گذشته دال بر اين است كه در 

  . ط به بد تبديل شده اند قديم خيلي جاها جنگل وجود داشته كه امروزه از بين رفته اند و يا توده هاي مرغوب به متوسط و متوس
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كارشناسان خارجي نظير تريگوبو ، گاليزر ، ظهر الدين ، ند ياكلوف واتر ، پيشكسوتان ايراني نظير ساعي ، جزيره اي و بنان در مديريت 

  . يك قضاوت اجمالي از كار آنان . گذشته و تا حدودي فعلي شركت داشته اند 

  . اال هستند جنگل هاي ما ناهمسان با تنوع گونه اي ب

  :دو اتفاق خيلي بد كه به موازات هم افتاد . خيلي از آنها قصد پياده كردن چيزي كه در اروپا بودند را داشتند 

  .يكي روش اشتباهي را پياده كنيم و بدتر اينكه تئوري درست هم غلط اجرا شود 

   

  تعاريف در جنگلداري

  .مشخص تحت پوشش زادآوري قرار گيردقسمتي از يك جنگل كه در مدت زمان : دانگ زادآوري

  شامل مساحت قسمتي از جنگل است كه در آن عمل تجديد حيات جنكل در طول مدت  صورت ميگيرد: دانگ واحد

  .مدت زماني كه گياهان از نظر فيزيولوژيك فعال بوده و داراي رشد ونمو عادي هستند:دوره

  .:ليات وآمار الزم در مورد وضعيت قبلي وفعلي جنگل وجود داردطرحي است كه در آن كليه اطالعات وعم:طرح جنگلداري 

  .نوع ونحوه برنامه ريزي ومديريت به منظور اداره و بهره برداري از جنگل ومحصوالت است:روش جنگلداري

  

ت ولي بايد در در زبان عام جنگل، به منطقه اي گفته مي شود كه از درختان خودرو تشكيل يافته و ضمنا زيستگاه جانوران وحشي اس

  . نظر داشت كه هر منطقه پوشيده از درخت يا درختچه را نمي توان جنگل دانست 

در يك جنگل كليه روابط اكولوژيك از ساده ترين تا مشكل ترين آنها بين گياهان ، جانوران و محيط اطراف آن وجود دارد ، از اين 

  :رو جنگل را مي توان به اين صورت تعريف كرد  
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بيوسنوز (رت است سطح وسيعي پوشيده از درخت ، درختچه و ساير گياهان كه همراه با جانوران اشتراك زيستي جنگل عبا

biocoenose ( پيشرفته آن بين عناصر تشكيل دهنده آن) به وجود آورد و تحت تاثير عوامل محيطي قادر به ادامه ) گياهان و جانوران

  . ي باشد م) بدون دخالت انسان ( حيات به طور مستقل 

  . در اصطالح جنگل شناسي ، جنگل عبارت است از اجتماعي كه اكثر افراد آن را درخت تشكيل مي دهد : اهميت جنگل 

براي صنايع الوار سازي ، مبل سازي ، كاغذ سازي ، كارتن سازي ، كبريت سازي ، پاكت : مقدار توليد و برداشت از چوب جنگل  - 1

. داراي ماده تانن است كه در صنايع استفاده مي شود ) مازو (مثال پوست درخت بلوط . رف روستايي سازي ، براي تهيه زغال و مصا

  .قالب كفش ، ابزار كشاورزي ، ادوات موسيقي ، قنداق تفنگ 

 . بسياري از كشور ها مانند اتريش يكي از منابع كسب درآمد اين كشور از چوب هاي جنگلي و صادرات آن ها مي باشد  - 2

جنگل ها به عنوان شش هاي كره زمين محسوب مي شوند زيرا هواي سرشار از اكسيژن بوده و به منظور به دست آوردن مكاني  - 3

 . جهت آرامش و فرار از آالينده هاي صنعتي است

نگر و به منظور جلوگيري از بسياري سيل هاي ويرا) فرسايش(گردشگاه هاي جنگلي و اكوتوريسم و حفاظت از آب و خاك كشور- 4

 .از طرفي تغذيه آب هاي زير زميني 

 ) .درمان ماالريا ( و يا پوست درخت گنه گنه ) دندان درد (مثل پوست درخت كدو قليايي : استفاده هاي دارويي 

عبارت از يك واحد مستقل طبيعي است كه در آن رابطه متقابل بين موجودات زنده و محيط غير زنده  ) ecosystem(اكوسيستم 

  . ارد از مشخصات بارز يك اكوسيستم طبيعي قابليت خود تنظيمي آن بدون دخالت انسان مي باشد وجودد

  . جنگل يكي از پايدارترين و كامل ترين اكوسيستم هاي زمين است
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  :هر اكو سيستم شامل سه بخش است 

ها مي باشد كه توليد اوليه جنگل را باعث  گياهان شامل درختان  ، درختچه ها ، علف ها  و خزه: توليد كنندگان اكوسيستم جنگل  - 1

  .مي شود 

پرندگان ، پستانداران ، حشرات ، خزندگان مي باشد كه توليد ثانويه جنگل را : جانوران شامل : مصرف كنندگان اكوسيستم جنگل  - 2

 .باعث مي شوند 

بديل كننده را به عهده دارند وقادرند مواد آلي توليد كه نقش ت... ) باكتري ها ، قارچ ها و ( ميكروارگانيسم ها : تجزيه كنندگان  - 3

 . شده را دوباره به مواد معدني تجزيه كنند و در تنظيم گردش زنجيره مواد غذايي يك اكوسيستم كمك به سزايي مي نمايد

  :جنگلداري )طرح(دوره

ات و تعهدات پيش بيني شده در برنامه طرح دوره يا طرح جنگلداري مدت زماني است كه طرح براي آن دوره تهيه ميشود وتمام عملي

  .سال نيز ميرسد 20تا15سال است ولي در جنگلهاي مخروبه وتنك اين مدت به  10معموال طول دوره طرح .در آن مدت اجرا ميشود

  :بخش 

چند يك بخش شامل .بخش قسمت وسيعي از يك منطقه جنگلي است كه تحت يك شيوه يا روش بخصوص مورد تربيت قرار گيرد 

  . سري است

  :سري 

سري واحد جنگلداري است وقسمتي از جنگل است كه داراي يك روش ويك شيوه ويك دوره واحد ويا سن وقطر قابل بهره برداري 

به عبارت ديگر سري جنگل قطعه محدود شده اي از جنگل است كه مناسب براي عمليات بهره برداري و اداره جنگل .يكساني هستند

هكتار استو  2000تا 200مساحت هر سري از .معموال قسمتي از يك حوزه آبخيز به عنوان سري انتخاب ميشود.ستا)طرح جنگلداري(

  .هكتار است 1000تا 800حد مطلوب آن 
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  :قطعه يا پارسل 

احد قطعه كوچكترين و.پارسل قطعه اي از سري است كه در سطح خود توده هايي كم وبيش همگن و با شرايط مشابهي را شامل ميشود

هكتار متغير  30تا 3سطح پارسل از . برنامه ريزي وكنترل كار است كه جهت دامنه وخاك وتوده رستني تقريبا يكنواخت داشته باشد

دره وبريدگي وشيب ) خط الراس(مرز قطعه ترجيحا از مرزهاي طبيعي مانند مجاري آب ودال .هكتار است15است وسطح مطلوب آن 

  .تشكيل ميشود....و

  .د كوچك مديريت جنگل استقطعه واح

  ):زير قطعه(سوپارسل 

به عنوان مثال قطعه در دو جهت يك شيب واقع شده باشد يا قسمتي از قطعه .اگر به عللي نتوان براي قطعه يا پارسل يك برنامه داد

ه مورد نظر دو يا چند براي قطع...در اينصورت با تقسيم بندي قطعه به سوپارسل هاي آوب و...مخروبه وقسمت ديگر مرغوب باشد و

  .برنامه داده ميشود

  واحد بهره برداري جنگل 

مجموعه يك سري وتاسيسات موجود در آن وهمچنين تمام فعاليتهايي را كه در طرح جنگلداري پيش بيني شده است واحد بهره 

  .برداري جنگل مينامند

  :توده جنگلي 

و امكان يك برنامه ريزي دراز مدت را فراهم آورد را توده جنگلي  كوچكترين قسمت جنگل كه از نظر تمام مشخصات يكسان بوده

  .مينامند
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  :دانگ

عبارتست از تعدادي پارسل هاي مشابه كه در طول مدت معين در آن برش هاي تجديد حيات يا اصالحي انجام ميگيرند كه مربوط به 

  .جنگلهاي دانه زاد همسال است

  :دانگ بندي 

  

در اين حالت تعدادي از پارسل ها را كه شرايط مشابه دارند با هم مخلوط ميكنند وبه . همسال انجام مي شودروشي است كه در دانه زاد 

  .صورت يك دانگ در نظر ميگيرند

  :دوره بهره برداري 

درجه از دوره مدت زماني است كه در پايان آن نهال ها يا جست ها يا پاجوش ها كه جانشين درختان بهره برداري شده ميشوند به آن 

  .تكامل برسند كه آماده برداشت مجدد باشند

مثال آشكوب بلوط در يك جنگل . منظور اشكوب باالي توده جنگلي كه وظيفه توليد محصول اصلي را بر عهده دارد: توده اصلي

  .بلوط ممرزستان

ويت پايه هاي موجود در شامل آشكوب مياني يا به طور كلي آشكوب مغلوب است توده فذعي باعث پرورش و تق: توده فرعي

  ممرزستان -مثال ممرز در جنگل بلوط. مي گردد و ضمنا توليد محصوالت اضافي را شامل مي شود) توده اصلي(آشكوب بااليي

در حالت مطلوب توده بسته يا كامال پر داراي درجه تاج . درصد باشد 90توده جنگلي كه درجه تاج پوشش آن بيش تر از : توده بسته

  .ي باشدپوشش يك م

طبيعي (به عبارت ديگر قسمتي از تاج پوشش در اين حالت باز شده است . درصداست 90تا  50درجه تاج پوشش اين توده بين :توده پر

  ).يا مصنوعي
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  .درصد بيشتر است 10درصد كمتر و از  50اين توده در حالتي است كه درجه تاج پوشش آن از : توده تنك

 .جنگلهاي كامال مخروبه در اين وضعيت قرار دارند. درصد است 10توده كمتر از  درجه تاج پوشش اين: توده خالي

  :تعاريف 

  . آشنا باشيم ) براي جنگل داري (براي درك بيشتر از گفته هاي يكديگر بهتر است با تعاريف موضوع صحبت 

چند ساله بزرگ و كوچك و درخت و هم كه در آن گياهان متنوع يكساله و ) جنگل كاري ها(باغي است وسيع و طبيعي : جنگل 

در چنين محيطي جانوران اعم از پستانداران ، حشرات و حتي باكتري ها و قارچ ها به يك زندگي مسالمت آميز . درختچه وجود دارند 

  .و پايدار رسيده اند 

ي داريم ولي از نظر تعريف جنگل از استوا به باال انواع جنگل داريم با توجه به درجه حرارت ، عرض جغرافيايي جنگل هاي متفاوت

در جنگل در . از عمق خاك به باال همه جا حيات وجود دارد كه همديگر را از بين نمي برند بلكه از هم استفاده مي كنند . يكسان است 

  . كنار همه عوامل مفيد ما به عنوان يك عامل ضربه زننده هستيم 

  . به سطح كوچكتري به اسم بخش تقسيم شود براي مديريت كردن ، جنگل بايد در ابتدا : بخش 

  . است ) تهيه و اجراي طرح جنگلداري(قطعه محدود شده اي كه مناسب براي بهره برداري و اداره جنگل 

يك حوضه آبخيز به . داراي طرح ، مديريت ، حسابداري ، شبكه جاده ، نيروي انساني ، ماشين آالت و تاسيسات خاص خود است 

  . هكتار  5000تا  1000مساحت 

 1000اما شرايط متفاوت جنگل ها مثال حاصلخيزي باال به طرف . در جنگل هرچه سطح كوچكتر باشد از نظر مديريتي آسانتر است 

بخش . تا بهتر بتوان روي نقشه نمايش داد . بخش بايد حوضه آبخز باشد . هكتار ميل پيدا مي كند  5000هكتار و حاصلخيزي كم به 

  . عنوان يك حوضه آبخيز است كه بايد ورودي به اسم جاده داشته باشد  محدوده اي به
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ناحيه حالت هاي مختلف . در تقسيم بندي سازمان جنگل ها ، سطح وسيعي كه شامل چند بخش مي شود را ناحيه مي گويند: ناحيه 

  . مديرتي و چند بخش را شامل مي شود 

دانه زاد ، شاخه زاد ، همسان ، ناهمسان و از جنبه ديگر جنبه جغرافياي اداري  در هر بخش زاد آوريهاي متفاوتي وجود دارد مثال

  .خودشان است مثال ناحيه چالوس

در هريك از آنها . حوزه آبخيز اصلي تقسيم كردند  103در تقسيم بندي جديد سازمان جنگل ها ، مناطق جنگلي شمال كشور را به 

  .در قالب طرح جامع پيشنهاد داده مي شود...) ع وكشاورزي و جنگل،مرت(بسته به نياز مديريت هاي مختلف 

سري حمايتي و حفاظتي ، غير قابل بهره برداري . در مديريت جنگلداري نا همسال و يا نزديك به طبيعت وجود دارند : سري 

  .و سري قابل بهره برداري) غيرتوليدي(

امكار را مي دهد كه تحت يك روش و يك شيوه اداره مي شود و هم زمين و درختان مشابه    اين -2آب و هوا -1به خاطر داشتن 

پيشنهاد سري بندي ) همسال ،سري و دانه زاد همسان ، دانه و شاخه زاد (جنين در صورت لزوم يك دوره مخصوص به خود داشته باشد

  .  نيز داده شده است ) با هدف مديريت واحد(بر اساس تيپ گياهي و ارتفاع از سطح دريا 

  

  ماربرداريآ

  :آمار برداري جهت شناخت وضع موجود درختان، درختچه ها و زادآوري جنگل و همچنين بمنظور شناخت از 

 موجودي در هكتار -

 گونه هاي مختلف -

 .طبقات قطري مختلف و استفاده از آن در برنامه ريزي جهت مكان برداشت -
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  :تشريح پارسل

جاده سازي، بهره (لداري است كه در آن زمان اجراي فعاليت پارسل كوچكترين واحد برنامه ريزي در يك طرح جنگ -

 .مشخص مي گردد...) برداري، جنگلكاري، عمليات پرورشي، زمانبندي خروج دام و 

براي مشخص كردن برنامه هاي اجرايي مذكور با استفاده ار كليه مطالعات انجام شده، خالصه وضعيتهاي زير در پارسل بايد 

  .مشخص شود

 

  :در ايرانجنگلداري 

در اين سال دستور تفكيك جنگلهاي دولتي از جنگلهاي اربابي صادر شد كه . دولت اساسا توجهي به جنگلها نداشت 1297تا سال 

  .بدليل وجود مشكالت، اجراي دستور ناتمام ماند و نتيجه اي حاصل نشد

مال بوجود آمد كه تشكيالت آن داراي يك رئيس در وزارت فالحت و فوايد عامه، سازمان ابتدايي براي جنگلهاي ش 1299در سال 

  .، يك معاون و دو مستحفظ بود)شريكر اتريشي(

 -گردو(تصويبنامه اي مشتمل بر هشت ماده از تصويب هيات وزيران گذشت كه براي اولين بار از حفاظت برخي درختان  1303در سال 

  .ان آمده استواز اجازه قطع درخت بحث به مي) توت -آزاد -بلوط -سور -شمشاد

به پيشنهاد لوئي نيكه فرانسوي ، تصويبنامه اي در هفت ماده به تصويب هيات وزيران رسيد كه در آن اصول جنگلداري  1311در سال 

  .يعني حفاظت، احياء، توسعه و بهره برداري مستمر در يكجا ديده مي شود

به مهندس كريم  1318رزي بوجود آمد كه تصدي آن در سال تشكيالت كوچكي بنام دايره جنگل در اداره امور كشاو 1317در سال 

  .ساعي واگذار شد

  .ماده وهشت تبصره به تصويب مجلس رسيد 18اولين بار قانون راجع به جنگلها مشتمل بر  1321در سال 
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ها مبتني بر روشي بود كه بهره برداري از جنگل 1338تا  1328از سال . نظام مدوني براي بهره برداري جنگلها وجود نداشت 1328تا سال 

  .توسط آقاي ژانتي، كارشناس سازمان ملل متحد در ايران پيشنهاد شده بود 

  :در اين روش اصول زير در نظر گرفته مي شد

  .هكتار باشد 200سطح مورد بهره برداري نبايد كمتر از 

  .متر مكعب باشد 300موجودي در هكتار نبايد كمتر از 

با گردش پنجاه ساله حدود يك پنجم موجودي با رعايت اصول جنگلشناسي مورد بهره برداري قرار مي  در يك پنجم عرصه مورد نظر

  .گيرد

اولين طرح جنگلداري به روش جنگلداري دانه همسال و با شيوه جنگلشناسي پناهي در منطقه لوه استان گلستان  1337-38از سال 

چند طرح نيز با همكاري سازمانهاي . حهاي جنگلداري در ساير مناطق تهييه شدتوسط پروفسور گلريز آلماني تهيه شد و متعاقب آن طر

  .بين المللي و شركت هاي خارجي بصورت مجتمع جنگل و صنعت تهيه شد

روشهاي جنگلداري كه در ايران بكار گرفته شد عمدتا دانه زاد همسال بود و كمتر به روش ناهمسال تهيه و اجرا مي شد ولي در سالهاي 

  .بتدريج همه طرحها به روش جنگلداري دانه زاد ناهمسال تهيه و اجرا مي شوند اخير

شركتهاي دولتي و (درصد آن توسط مجريان دولتي  6/73هكتار طرح جنگلداري تهيه شده بود كه  430058حدود  1357تا سال 

  .درصد توسط مجريان خصوصي اداره مي شد 4/26و ) ادارات كل

  :ود يك ميليون هكتار جنگل تحت پوشش اجراي طرح است كهحد) 80سال (در حال حاضر 

  درصد توسط شركتهاي دولتي، 2/48

  درصد آن توسط شركتهاي خصوصي، 6/35

  .درصد آن توسط شركتهاي تعاوني  جنگلنشينان اداره مي شود 2/16
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از انجا كه در قسمت هدف . كند درصد هاي مذكور با جابجايي مجريان و يا افزايش سطوح جديد طرح هاي در دست اجرا تغيير مي

بيان شد كه اجراي طرح جنگلداري عالوه بر تامين چوب و مواد اوليه مورد نياز، ايجاد اشتغال و حل بخشي از مشكالت اقتصادي كشور 

نكته زير  لذا ذكر چند. بمنظور تضمين استمرار توليد، بايد حفاظت، احياء و توسعه جنگل را بهتر از گذشته تامين و تضمين نمايد

  .ضرورت تهيه و اجراي طرحهاي جنگلداري را بيان مي نمايد

درصد كمتر از خارج از  68ميزان تجاوز به اراضي جنگلي و تغيير كاربري آن توسط متخلفين در داخل طرحهاي جنگلداري تا 

  ).تنظيم رابطه انسان با طبيعت(طرحهاست

ضمنا در مخروبه . درصد كمتر از خارج طرحهاست 53طرحهاي جنگلداري تا ميزان برداشت چوب غير مجاز توسط متخلفين در داخل 

به زير پوشش اجراي طرح در آمده و ) به بعد 70عمدتا از سال (به بعد 65ترين جنگلها كه در حاشيه روستا ها قرار دارد و از سالهاي 

  .توسط تعاونيهاي جنگلنشين اداره مي شود

ميليارد دالر است كه در سالهاي  100ر در تجارت جهاني ارزش محصوالت جنگلي حدود در حال حاض: نگرش هاي تازه به جنگل

مختلف نوسان پيدا مي كند ولي امروز اعتقاد بر اين است كه از دست دادن جنگل فقط از دست دادن درخت و چوب نيست بلكه از 

زيرا تنوع زيستي پايه توسعه براي محصوالت . ددست دادن تنوع حيات كه پايه و اساس زندگي بشريت را تشكيل مي دهد، مي باش

غذايي، دارويي و كشاورزي و ژنتيك است، بطوريكه دائما شاهد كشف داروي جديد با منشاء طبيعي از گياهان مختلف براي بيماري 

لذا امروزه در . تيمهاي صعب العالج و يا انتخاب واريته هاي مقاوم جهت اصالح نژاد نباتات اهلي از نظر كميت و كيفيت توليد هس

سطح جهان  ضروري تشخيص داده شده كه به منظور حفظ گونه هاي نادر، مورد تهديد و در حال انقراض، در بسياري ار نواحي نسبت 

بع به ايجاد مناطق قرق و حفاظت شده اقدام نمايند و با فراهم آوردن مصوبه ها و اهرمهاي قانوني دخالتهاي غير مجاز را كنترل و اين منا

لذا امروزه با اين ديدگاه طرحهاي جنگلداري تهيه ميشود تا ضمن بهره برداري . را بعنوان ميراث آيندگان و ميراث بشريت حفظ نمايند

  .از نعمات خدادادي و مواهب طبيعي ارزشهاي همه جانبه جنگل مورد حفاظت قرار گيرد

ريكه در بسياري از موارد ارزش توليد چوب در درجه بعدي اهميت بطور كلي امروزه جنگل را فقط محل توليد چوب نمي دانند، بطو

  .قرار مي گيرد
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  :اجتماعي و زيست محيطي جنگل -ارزشهاي اقتصادي

  :ارزش اقتصادي و اجتماعي مستقيم

  .اين ارزشها شامل ارزش مستقيم ريالي و ايجاد اشتغال هستند

ميليون متر مكعب چوب در چارچوب طرح و به صورت  1-2يانه بين از كليه جنگلهاي شمال كشور سال) 1360-1380(در حال حاضر 

البته تصميم . مجاز برداشت مي شود كه متناسب با قيمت روز چوبهاي داخلي و چوبهاي وارداتي، ارزش ريالي آن مشخص مي گردد

  .دهندبر اين است كه تا حل مشكالت اجتماعي و اقتصادي، برداشت چوب از جنگل را به حداقل ممكن كاهش 

خانواده به عبارت ديگر  20000كارگر مشغول كار در جنگل باشند، بطور متوسط ساليانه حدود  1-2مترمكعب  100اگر به ازاء هر 

  .يكصد هزار نفر بطور مستقيم از طريق فعاليت در جنگل امرار معاش مي نمايند -20000* نفر  5=100000بطور متوسط 

نفر مشغول كارند كه اگر هر  120000بخش صنايع مختلف چوب است كه در اين بخش حدود  توليدات جنگل خود مواد اوليه براي

هرچند كه . نفر از محل صنايع چوب امرار معاش مي نمايند  600000نفره را عهده دار باشد بطور متوسط  5نفر سرپرستي يك خانوار 

دالر در نظر گرفته  100-200مت هر متر مكعت چوب خام حداقل لذا اگر قي. بخشي از مواد اوليه صنايع مذكور از خارج وارد مي شود

  .ميليون دالر باعث صرفه جويي ارزي مي شوند 200شود جنگلهاي شمال در حال حاضر ساليانه حدود 

  :ارزش هاي زيست محيطي و اقتصادي غير مستقيم

ستم توسط هوموس، ريشه گياهان و زندگي خاك جنگل سيستم زهكشي ويژه اي دارد كه اين سي: جنگل  به عنوان ذخيره گاه آب

. ليتر آب را در يك متر مربع مي تواند ذخيره و نگهداري كند 50تا  20خاك جنگل تقريبا حدود . جانوران در خاك بوجود مي آيد

 بدين ترتيب ارزش جنگلهاي ما كه عمدتا در. اين خاصيت در ارضي شيب دار از فرسايش خاك وايجاد سيل جلوگيري مي كند

  .آب ذخيره شده در خاك جنگلي به تدريج جريان مي يابد. اراضي شيب دار قرار گرفته اند بيش از پيش آشكار ميگردد

بدين سبب است كه جويبار هاي جنگلي هميشه داراي آب صاف و زالل و دائمي است، در صورتيكه . و در فصل خشك نيز جاريست

گياهي است چنين وضعيتي كمتر ديده مي شود و جويبار ها كم آبتر، گل آلوده تر در خارج از مناطق جنگلي ومرتعي كه بدون پوشش 
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در برخي از كشور ها با ايجاد و حفظ پوشش گياهي در حوزه آبخيز سدها، عمر مفيد سد ها را از نظر پرشدن گل و . و يا موقتي هستند

  .خاك موجب افزايش عمر مفيد سدها مي شودجنگل با تامين آب مستمر و حفاظت . الي تقريبا مادام العمر نموده اند

بهمين دليل هواي جنگل . درختان جنگلي هوا يĤلوده شده به گرد و خاك و دوده را تصفيه ميكنند: جنگل به عنوان تصفيه كننده هوا

. ز توليد مي كنندبعالوه درختان در طول دوره رويش اكسيژن ني. برابر كمتر از هواي شهرهاي صنعتي گرد وخاك ودوده دارد 20- 100

در سن بهره برداري اكسيژن الزم براي زندگي يك نفر را تامين ) Picea abies(درخت نراد 20بطوريكه يك توده درخت متشكل از 

  .بعالوه درخت نراد گوگرد گاز سولفور ناشي از سوخت صنايع و دستگاه هاي حرارت مركزي را نيز مي گيرد.مي كند

جنگلكاري ها وفضتي (جنگلهاي احادث شده در مناطق پرجمعيت، در جاده ها و مناطق صنعتي : صدا جنگل بعنوان حفاظ در مقابل

  .بطوريكه در مناطق جنگلي ميزان صدا دو برابر كمتر از مناطق بدون جنگل است. باعث كاهش صدا مي شوند) سبز

در مناطق جنگلي و جاده هايي كه از . ق غير جنگلي استقدرت باد در مناطق جنگلي خيلي كمتر از مناط: جنگل بر عليه با وتعديل اقليم

مناطق جنگلي مي گذرد ،بادهاي جانبي و مجاور سطح زمين و انباشت توده هاي برف كه باعث مختل كردن ترافيك مي شود تقريبا 

كه در گرماي سوزان  به همين دليل است. تاج درختان جنگلي مانع از نوسان درجه حرارت هواي داخل جنگل مي شود. وجود ندارد 

  .تابستان و سرماي سخت و شديد زمستان هواي داخل جنگل ماليم تر از هواي خارج از جنگل است

انسان كه از سروصدا و هواي آلوده شهرها و مناطق صنعتي خسته مي شود دوست دارد كه آزادانه در دامن : جنگل محل تفريح و تفرج

جنگل محلي است كه اين شرايط ايده آل . ده كند و كسي با ايجاد سر وصدا مزاحم اونشمد طبيعت گردش نمايد و از هواي تميز استفا

طراحي هاي سرگرم كننده و ايجاد چنين مراكزي، ارزش جنگل را براي بازديدكنندگان آن . را براي تفريح و تفرج او فراهم مي نمايد

  .باشد... ورزشكاران، راهپيمايان وچنين مراكزي ميتواند در خدمت بازديدكنندگان، . افزايش مي دهد
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  )پارسل(تشريح وبرنامه ريزي قطعه

  تشريح قطعه

فرم تشريح قطعه و برنامه ريزي قطعات كه امروزه در طراحي منابع جنگلي شمال كشور مورد استفاده قرار مي گيرد برخالف فرم تشريح 

پراكنش درختان در ان قيد نمي شد حاصل تالش و نوآوري نه شرح فرم .طراحي اوليه كه صرفا بر مبناي كالسيك بوده و هيچ گ

  .بوده و اثر بسيار مفيد و ارزنده بر جاي گذارده اند 1368تا  1358كارشناسان اجراء در ناحيه شمال كشور بخصوص در دهه 

دس جنگل شناسي در اين فرم تشريح پارسل ضمن قيد بررسي هاي علوم پايه شامل زمين شناسي، خاك شناسي، اقليم شناسي، مهن

موظف مي شود حاصل پيمايش و رويت خود در عرصه هر قطعه را از نظر نوع گونه هاي درختي، پوشش علفي كف جنگل، تراكم 

جوان، ميانسال و (كميت و كيفيت درختان مادري، طبقه بندي درختان از نظر فراواني طبقات سني) درصد تاج پوششي(تاج درختان 

از جمله شناخت و كاربرد نوع ) بوم شناسي كاربردي(ز تخصص علم اكولوژي جنگل به شكل كاربرديعمق خاك با الهام ا) مسن

پوشش علفي كف جنگل، رانش زمين، زمين شناسي، خاك شناسي، دام و دامداري  و اثر تخريبي بر روي درختان و نهال هاي طبيعي، 

ها، زادآوري طبيعي و جهت دامنه، شيب عرصه، جهت برآورد ميزان  پتانسيل توليد رويشگاه از نظر ديرزيستي درختان به تفكيك گونه

زهكشي مكان و تناسب آن با نوع گونه هاي استقرار يافته، تركيب و فراواني درختان و نهايتا تيپ بندي توده سرپا و تفكيك تيپ هاي 

تا حاصل اين تيپ بندي و توضيحات ياد شده جنگلي در هر قطعه اعم از درختان مرغوب، نيمه مرغوب، نبمه مخروبه و مخروبه و نهاي

كه از رويت هر تيپ جنگلي در عرصه حاصل شده است را به منظور نمايش هر چه بهتر تيپ هاي جنگلي متمايز شده با رنگ هاي 

نام متري به تفكيك هر قطعه ب 50متفاوت با تشخيص مسئول تهيه طرح و كارشناس جنگل شناس بر روي نقشه توپوگرافي با خطوط 

  .نقشه تيپ بندي براي كل قطعات سري مورد طراحي با مداد رنگي رنگ آميزي و تهيه و ارائه نمايد

  :برنامه ريزي قطعه

و شرح الزم در هر تيپ جنگلي كه خود ) قطعات جزء يا سوپارسل(پس از شناخت توده هاي درختي سرپا و تفكيك تيپ هاي جنگلي 

ه مورد نظر نيز مي باشد نمادي است جهت منترل بر صحت تفكيك تيپ هاي جنگلي گوياي حضور كارشناس جنگل شناس در قطع

  .مستقر در قطعه
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حال نوبت به مرحله برنامه ريزي تيپ هاي جنگلي ميرسد كه از نظر تناسب هر تيپ با شيوه جنگل شناسي مورد نظر طرح و متناسب با 

اب نوع برش و تعيين روش از نظر چگونگي دخالت بيولوژيك در هدف طرح براي كل درختان سرپا در سري در دست طراحي و انتخ

  .راستاي شيوه جنگل شناسي تعيين مي شود

براي ساختار هر تيپ جنگلي و در نهايت محاسبه امكان برداشت و برنامه ربزي در تخصص هاي بهره برداري بهينه، جنگلكاري، 

  .ريزي جنگل كه حاصل پيمايش در عرصه قطعات بوده است ارائه مي گردد ساماندهي دام و غيره در اين قسمت از فرم تشريح و برنامه

  :تاريخچه بهره برداري

بهره برداري از محصوالت فرعي جنگلها و مراتع از گذشته هاي دور توسط روستاييان و عشاير رواج داشته و بصورت بخشي از منابع 

  :بطوريكه از اسناد و مدارك بر مي آيد. آمده بوددر ) غذا، دارو، تامين درآمد و مواد اوليه صنايع(رفع نياز

از دره سوستان عبور مي كرديم، كوچ نشينان مقدار زيادي  1958وقتي آغاز آوريل : فردريك بارث در كتاب ايل باصري مي نويسد

ا دنبالن فقط در ماه جمع آوري نموده كه معاش و غذاي يك هفته مارا كفاف مي كرد، وقتي از انها پرسيدم آي) قارچ كوهي(دنبالن 

  .آوريل و در دره سروستان پيدا مي شود، تنها جوابي كه تحصيل كردم بلي بود

كه در بعضي نواحي خاصه در قسمت (تمامي عوايد حاصله از اجاره دادن مرتع و فروش صمغ كتيرا: در كتاب مالك و زارع لمتون آمده

كه در زمين هاي مزروع ده دارند تقسيم مي شود و يا صرف امور عامالمنفعه  ميان دهقانان به نسبت سهمي) مركزي ايران يافت مي شود

  .از قبيل تعمير حمام و يا مسجد مي گردد

  .و يا در معالجه انواع بيماريها، از اين محصوالت بعنوان دارو استفاده مي نمودند كه تا امروز اينكار ادامه دارد 

بت و با دوام در صنايع دستس، بويژه قاليبافي و يا در دباغي پوست و غيره از اين و يا در صنايع مختلف منجمله تهيه رنگهاي ثا

  .محصوالت استفاده مي شد و مي شود
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  :اصول بهره برداري محصوالت فرعي

  :اصل بهره برداري مستمر

مستمر يا اصل استمرار مهمترين اصل در بهره برداري از محصوالت فرعي جنگلي و مرتعي همانند توليدات اصلي، اصل بهره برداري 

 توليد است، بدين معني كه باندازه اي از جنگل يا مرتع برداشت شود كه نه تنها به ادامه حيات طبيعي منبع مولد لطمه اي وارد نشود بلكه

يش يا بيش از برداشت بيش از رو. اين مقدار توليد برابر با ميزان رويش يا پتانسيل منبع است. بتواند وضعيت رويشي آنرا تعالي بخشد

بدين نحو كه . پتانسيل باعث ايجاد عدم تعادل در فيزيولوژي گياه و يا عدم تعادل در جامعه گياهي و حتي زنجيره محيط زيست مي شود

برداشت بيش از رويش و توان پايه، باعث ضعيف شدن پايه مي گردد و با حذف پايه هاي مرغوب و محصول ده، عناصر نامرغوب 

  .د و حتي با حذف اين عناصر تغذيه بعضي از جانوران در زنجيره اكوسيستم نيز مختل مي شودجايگزين مي گرد

  :اصل بهره برداري در چارچوب طرح

تا كنون در عرصه جنگلها و مرتع ،طرحهاي جنگلداري و مرتعداري بمنظور بهره برداري از چوب و علوفه تهيه مي شد و در مورد 

توجه به مطالب مطروحه در فوق ضرورت تهيه و تنظيم برنامه و اصولي كه بتواند پاسخگوي  با. محصوالت فرعي صحبتي نمي شد

  .مسايل فوق الذكر باشد ضرورت پيدا مي كند

اجتماعي جوامع بهره بردار و عدم امكان  –با توجه به تنوع محصوالت فرعي، تنوع شرايط اقليمي و متفاوت بودن شرايط اقتصادي 

ئوريك و مدون، تنظيم، چارچوب ودستورالعملي جامع و بي عيب ونقص براي آينده اي كوتاه مدت مشكل به دستيابي به اطالعات ت

بايد مد نظر قرار دا ...) خاك، گياهشناسي، ( ولي اصول كلي را كه در تهيه طرح، همچنين استفاده اي را كه از علوم پايه . نظر مي رسد

  .به شرح زير است

  :اصل هزينه

كه (به نظر مي رسد بر روي هزينه توليد تاثير دارد، عالوه بر تجربه وتخصص كارگران و تشكيل گروه هاي مناسب كاريآنچه كه فعال 

  :موارد زير مي باشد) تاكنون مطالعه علمي از نظر علوم كار بر روي آنها صورت نگرفته
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زيرا انتخاب . ر روي گياه يا جامعه گياهي اهميت داردانتخاب زمان مناسب بهره برداري، از نظر توليد كيفيت محصول و از نظر تاثير ب

بهره . (به گياه از نظر فيزيولوژيكي خسارت خواهد زد) كمي وكيفي(زمان نامناسب براي بهره برداري عالوه بر كاهش بازده توليد 

  ).يا برداشت محصول در زمان بارندگي... برداري در آفتاب شديد يا هنگام وزش بادو

بعنوان مثال تعداد مطلوب تيغ زني بر روي پايه بنه و فواصل بين زخم ها يا تعداد مطلوب چوب زني بر روي گون (رداشتتعيين ميزان ب

زيرا . بر روي ميزان توليد و هزينه احياء و بازسازي تاثير دارد) در بهره برداري گزانگبين و يا فواصل زماني بين بهره برداري در يك سال

تعداد زياد خراش بر روي تنه درخت بنه نه تنها باعث افزايش توليد نمي شود بلكه باعث افزايش هزينه توليد و يا  در بسياري موارد ايجاد

  .هزينه احياء و بازسازي و طوالني شدن دوره تناوب جهت ترميم مي گردد

  .كاهش  بهره مالكانه يا كاهش قيمت پايه

  .به مجريان واگذاري فعاليت هاي عمراني از محل اعتبارات عمراني

ر مستمر مجري در عرصه طرح است و حضور مستمر مجري .يكي ديگر از سياستها براي حفظ عرصه توسط مجريان طرح، حضو

يكي از فاكتور هاي موثر در اقتصادي بودن اجراي طرح سياست جلوگيري از كاهش . مستلزم اقتصادي بودن اجراي طرح مي باشد

بدين ترتيب با جلوگيري از كاهش قيمت، مجري . م صادرات و اجتناب از صادرات بيش از حد استقيمت با تنظيم ميزان توليد و تنظي

  .مي تواند با توليد ثابت و مستمر نسبت به حفظ، احياء و توسعه مستمر عرصه اقدام نمايد

  :انتخاب مجري براي بهره برداري 

  .به دو دسته مي توان تقسيم نمودبهره برداران محصوالت متمركزو تجاري را بطوريكه قبال ذكر شده 

  انتخاب بهره برداران با انعقاد قرارداد يكساله -الف

  .انتخاب بهره برداران با انعقاد قرارداد چند ساله يا طوالني مدت -ب
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استفاده مي  با انعقاد بهره برداران يا پيمانكاران براي بهره برداري محصوالت فرعي 1360معموال از گذشته هاي دور تا سالهاي  -الف

بود ولي در سالهاي اخير در مزايده ) بدون مشخص كردن ميزان محصوالت و قيمت پايه(شد وروال كار هم بصورت مزايده عرصه

  .ميزان محصول و قيمت پايه را مشخص مي كنند

يچگونه عالقه اي در بهره بردار از آنجاييكه در بهره برداري يكساله رابطه محكم و منطقي بين بهره بردار و طبيعت برقرار نمي شود و ه

جهت حفظ و احيائ عرصه بوجود نمي آيد، معموال اصول حفاظت و نكات فني در بهره برداري توسط بهره برداران رعايت نمي گردد 

  .مانند سربري بوته گون در توليد كتيرا، يا تيغ زني مفرط و نامطلوب در توليد سقز و يا چوب زني مفرط در توليد گزانگبين

  تشريح پارسل

تشريح پارسل در حقيقت مهمترين قسمت يك طرح جنگلداري است، چه در نتيجه اطالعات مربوط به توده هاي جنگلي و رويشگاه 

و ساير سرمايه ) جاده سازي(آنهاست كه ميزان برداشت از جنگل، نحوه دخالت هاي پرورشي، عمليات مربوط به حمل ونقل چوب

. در يك طرح جنگلداري هر جه تشريح رويشگاه و توده هاي جنگلي دقيقتر و بهتر انجام شود. كند گذاري ها ي الزم را مشخص مي

اگر بين تصميمات اتخاذ شده در يك طرح جنگلداري و واقعيات . نتايج حاصله از اجراي طرح نزديك تر به هدف تعيين شده باشد

ح ممكن است به نتايج ديگري بيانجامد و در اكثر موارد باعث رويشگاهي جنگلي آن هماهنگي كافي وجود نداشته باشد، اجراي طر

شناخت و تجزيه و تحليل كافي از جنگل مي تواند جلوي خسارت بعدي را . ايجاد هزينه هاي زيادي براي مجريان طرح خواهد شد

گاداري تا حد زيادي مربوط به ايجاد لغزش ها و رانش ها در طرحهاي جن.  چند مثال اين مساله را روشن مي كند. تاحد ممكن بگيرد

عدم شناخت و تشريح كافي وضعيت رويشگاهي جنگل از قبيل وضعيت اليه هاي زمي نشناسي، وضعيت پستي وبلندي ها، ميزان 

بارندگي، ميزان ذخيره آب در خاك هاي جنگلي، وجود چشمه سار ها و از همه مهمتر عدم شناخت و مطالعه كافي جوامع گياهي در 

تغيير ناگهاني . كسري برداشت از طرحها در مواردي مربوط به عدم تشريح دقيق كافي توده هاي جنگلي مي شود. ودجنگل مي ش

دردصد گونه هاي چوبي پس از برداشت درختان با توجه به انتظارات اوليه طرح غالبا مربوط به عدم تشريح كافي توده هاي جنگلي و 

جديد حيات طبيعي  جنگل در خيلي از موارد مربوط به در نظر نگرفتن كافي شرايط عدم توفيق ت. وضعيت آميختگي آنها مي شود

  .رويشگاهي، ساختاري و تاج پوشش توده جنگلي يا توده مادري مي گردد
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عمليات تشريح پارسل بايد با دقت و صرف . ذكر اين مثال ها اهميت تشريح دقيق رويشگاه و توده جنگلي را بخوبي مشخص مي كند 

تشريح رويشگاه شامل تشريح عوامل . في صورت گيرد، چه صرفه جويي وقت در اين قسمت و صرفه جويي در جاي غلط استوقت كا

رويشگاهي از قبيل وضعيت اقليمي منطقه، ميكروكليماي جنگلي، خاك شناسي، زمين شناسي و تعيين و تفكيك جوامع جنگلي مي 

  .باشد

دقيقترباش، ) بالقوه وبالفعل(هر چه تعيين جوامع جنگلي. ك جامعه يا تيپ جنگل استمهمترين قسمت تشريح رويشگاه تعيين و تفكي

برنامه ريزي هاي بعدي واقعي تر و متناسب با جنگل است، در حقيقت بايد اين سوال مطرح شود كه از نظر جامعه تيپ جنگل چه 

  .نيز بيشتر رديابي كنيم داشتيم و يه داريم؟ هر چه اختالف اين دو حالت زياد تر باشد علل آنها را

تشريح توده جنگلي شامل تشريح وضعيت ساختاري از قبيل سن، تركيب، ساختمان و تشريح وضعيت توده جنگلي در گذشته 

با استناد به اين دو قسمت يعني تشريح رويشگاه و وضعيت جنگل گذشته و حال است كه مي توان براي . و حال مي باشد) تاريخچه(

اگر بخواهيم براي يك جنگل برنامه ربزي جنگل شناسي  و در نتيجه طرح خيلي دقيقي اجرا كنيم . رنامه ريزي نمودآينده يك جنگل ب

  .بهتر است كليه توده هاي جنگلي همراه با رويشگاه هاي آنها مورد تشريح و بررسي قرار دهيم

  هدف جنگلداري

در جنگلداري دائما به دنبال مديريت صحيح براي ارايه بيالن . داشته باشيم منظور از نقشه،نقشه راه وعملكرد است تا برنامه ريزي مدوني 

مثال در جنگل هاي غرب . البته در خيلي موارد نمي شود از جنبه اقتصادي بيالن مثبت را در نظر گرفت و به دست آورد . مثبت هستيم 

  . كار با هزينه ي بيشتر نسبت به در آمد همراه است 

توده جنگلي به دليل توسعه سطح ، حاصلخيزي كم ، نحوه تاثير روي ميزان توليد ، ماشين توليد و توليد ، طبيعت  مديريت و كنترل يك

دوگانه برش ، طوالني بودن زمان توليد ، تنوع توليد و خدمات ، پيچيدگي توليد و اشكال و تعيين آن ، ريسك هاي فراوان كه در مدت 

  . هستند ، بايد بر اساس يك برنامه مدون نوشته شده باشد  طوالني اغلب نيز غير قابل پيش بيني
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در قياس بين زمين كشاورزي و جنگل مشاهده مي شودكه حاصل خيزي خاك جنگل كم است و انسان نمي تواند تاثير چنداني روي 

مثال انجام آزمايشات كشت . ردروي زمين ميزان توليد نيز تا حد خيلي كمي اثر مي گذا. آن بگذارد مثال نمي توان زمين را كود داد 

گونه هاي كند رشد يا سريع الرشد ، يا نزديك بودن پايه ها كه رقابت در توده رويش قطري و حجمي را كم مي كند كه مثال راه حل 

  .  آن تنك كردن با مقدار معيني است

  : وقتي درختي قطع مي شود  در توده دو اتفاق مي افتد : طبيعت دو گانه برش 

 خت به عنوان ماده مصرفي مورد توجه قرار مي گيرد چوب در - 1

 ) فضاي زيادتر براي پايه هاي ايجاد شده. (با خارج كردن يك پايه به رويش ساير پايه ها كمك مي شود  - 2

  : تنوع توليد و خدمات 

ريشه درخت در خاك . يك پايه درختي از لغزش وفرسايش خاك جلوگيري مي كند . توده جنگلي وظايف مختلفي را بر عهده دارد 

از پراكنش ذرات خاك جلوگيري مي كند يا نقش آن در انتقال آب دراكثر شهر ها با وجود توسعه كه در حال اعمال جنگلداري 

  . شهري براي جلوگيري از آلودگي هستند مشهود است 

  .  مثال در جنگل هاي زاگرس كه مهم ترين توليدشان آب است 

  : طوالني بودن زمان توليد 

 120-100در جنگل هاي شمال هر پايه كه به قطر بهره برداري برسد باالي . ر كنار همه توليدات مي خواهيم چوب هم داشته باشم د

  . سال سن دارد و با محصول ديگر رشته ها متفاوت است 

امل موثري كه واقعا در باطن  پيچيدگي امر توليد دليل بر نداشتن اطالعات ما نيست  بلكه بحث بر سر امكانات در دسترس ماست و عو

  . طبيعت اثر مي گذارد هنوز در ذهن بشر نگنجيده است 
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در جنگل صحبت از زمان طوالني و . طبيعت را نمي توان بر اساس مطالعات آزمايشگاهي تحت تسلط و تغيير و تحول خود در آورد 

  . ايد همه موارد در نظر گرفته شود مثال در ورودوكاشت  سوزني برگ ب. غير قابل پيش بيني بودن حوادث است 

  :اهداف عمومي در جنگل 

  استمرار در وجود جنگل و توليد آن  - 1

 بازده اقتصادي و حداكثر  - 2

 استفاده از خدمات ديگر جنگل  - 3

  . واينها تنها بر پايه يك برنامه ريزي مدون امكان پذير است 

  . نظر گرفته شوند  نيروها و ساير موارد در جنگل بايد براي دراز مدت و مستمر در

وجود جنگل در اولويت كار ما قرار دارد مثال كاري كه بازده اقتصادي باال دارد ولي به جنگل ضربه مي زند ما اين كار را انجام نمي 

  . دهيم 

در اهداف خصوصي نوعي از هدف ما در جنگل است كه باز هم بايد اولويت بندي شود مثال كار قطع و آموزش ، اگرچنانچه هدف 

  . اولويت اول آموزش باشد چنانچه قطع بخواهد صورت بگيرد بايد در حضور دانشجو انجام شود 

مديريت و . (( در طي زمان هاي مختلف با توجه به بر طرف كردن نياز از جنگل ، براي جنگلداري تعاريف مختلفي آورده شده است 

  )) ر جهت استمرار وجود و توليد آن برنامه ريزي جهت استفاده بهينه از جنگل و نظام دادن آن د

  . در تعريفي ساده مي توان جنگلداري را يك بخش از برنامه ريزي جنگل تعريف نمود 

  : نحوه اداره جنگل در شرايط فعلي 
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 –بهره برداري  –است كه تشكيل مراكز و واحد هاي جاده سازي )تعاوني و اجاره دادن –شخصي –مخلوطي از دولتي(به صورت فعلي 

عدم بهره برداري  جاده سازي واجراي عمليات پرورشي و محافظت كردن  درصورت-جهت بهره برداري انجام ميگيردجنگلكاري 

  . دولتي انجام ميگيرد به طوري كه برنامه ريزي و اجرا و مسئوليت و قدرت در يك واحد باشد  توسط بخش

واگذاري جنگل به بخش خصوصي يا . م جاده سازي الزم است حتي براي عمل حفاظت ه. بهره برداري بايد منطقي صورت گيرد 

  . چون آنها به فكر منافع و درآمد خود هستند ، نه نسل هاي آينده . تعاوني ها در واقع ضربه زدن به جنگل است 

  . در واقع دولت وظيفه حفظ جنگل را براي نسل هاي آينده بر عهده دارد 

  . ثبت است و نيز اكثرا جنگل هاي پر هزينه را به خش تعاوني واگذار كرده اند بخش خصوصي و تعاوني به دنبال بيالن م

  :مديريت جنگل در شمال و غرب 

هدف فقط جنگل هاي . وقتي راجع به جنگل صحبت مي شود . جنگل هاي غرب از دسته جنگل هاي قابل قياس با جنگل هاي شمالند 

به علت وسعت سطح تقسيم بندي صورت مي گيرد كه . مه جنگل ها بايد انجام شود مثال جاده سازي يا پارسل بندي در ه. شمال نيست 

  . مديريت شامل همه جنگل هاي ميشود .اين تقسيم را پارسل بندي مي گويند

  . براي حفظ جنگل از گزند انسان و حيوان و طبيعت بايد از مقراراتي پيروي كرد 

  ...قاچاق چوب ، كشاورزي  و .  ي كند انسان به طور غير اصولي از جنگل بهره برداري م

ميزان خسارت وارده از حيوانات برمامعلوم نيست ما هر گز به طور دقيق مثال .حيوانات وعوامل طبيعي نيز به جنگل آسيب ميرسانند 

  . تعداد شوكل يا گراز در هر هكتار را بر آورد نكرده ايم 

  ي انجام شده است و عكس العمل اعمال ماست ؟يا حوادث از قبيل رانش زمين آيا با پيش زمينه قبل

  

 . اجراي طرح هاي جنگلداري از قسمت هاي مجزا و اساسي تشكيل شده است  - 
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  . اعمالي كه ما را براي مسلط ساختن و امكان دست يابي به جنگل را مي دهد  -الف

بايد شبكه جاده و . واحدي مي خواهيم كار كنيم  اول بايد نقشه داشته باشيم و روي نقشه محدوده كاري مشخص شود و بدانيم براي چه

  . مرز بندي و پارسل بندي انجام شود 

برنامه ) بلندمدت،ميان مدت،كوتاه مدت (استفاده از آمار و ارقام و تشريح پارسل و تعيين اهداف عمومي و خصوصي از نظر زماني  -ب

روابط انسان و جنگل را حتما ديده و به صورت ايده آل و رويايي ريزي كردن ، در اين مرحله بايد واقعيت هاي موجود و حاكم بر 

  . تعيين هدف و برنامه ريزي نكرد 

اصله در همه جا  300اصله راش در هكتار است آيا به اين معني است كه اين  300آمار اطالعات بي جاني است  مثال وقتي صحبت از 

مثال در آمار برداري مشخص نيست كجا گاو سرا يا جاده . و اطالعات است  در واقع تشريح پارسل  جان بخشيدن به  داده ها. است 

  .است ولي پس از تشريح پارسل مشخص مي شود 

پس از تشريح پارسل اهداف مشخص مي شوند ، اهداف عمومي هر پارسل مشخص است و آنچه مورد توجه بيشتر قرار مي گيرد 

  . صوصي حفاظت است مثال در جنگل هاي غرب هدف خ. اهداف خصوصي است 

اين اهداف . سال بعد پياده كرد  4اهداف جنگلداري اهداف دراز مدتي هستند به اين علت نمي توان امسال هدف مشخص كرد و 

  . چون ثبات جنگل را از بين مي برد . مشخص شده را نبايد  بال فاصله تغيير داد 

مثال ارتباط تنگاتنگ مردم جنگل نشين كردستان و .  ورت مي گيرد پس از تعيين هدف برنامه ريزي براساس واقعيت هاي موجود ص

  . جنگل واقعيتي است كه بايد مد نظر قرار گيرد

اجراي برنامه هاي پيش بيني شده در واحد برنامه ريزي و ثبت و يادداشت كردن كارهاي انجام گرفته و پس از برنامه ريزي نوبت به  -ج

  . جديد نياز به داده هاي قبلي داريم براي تهيه برنامه . اجرا مي رسد 

  :تعيين هدف و اجرا  -كنترل مطالعه -ه
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آيا بعد از گذشت چند مدت . كنترل بايد در سه مقطع باال انجام شود . كنترل در كار جنگل هماهنگ كردن مجري و برنامه ريزي است 

  م شده است يا نه ؟ مثال جاده سازي در مدت معين انجا. هدف درست پيش بيني شده است يا خير 

  : پارسل يا قطعه 

به نام پارسل يا قطعه تقسيم شود ) هكتار 50تا  30(كنترل سطح بخش به سطوح كوچكتري  -4اجرا  -3برنامه ريزي  -2مطالعه  -1براي 

 .  

  .سطح آن و موقعيت ابعادي ن نبايد در طول اجراي جنگلداري تغيير كند

Cotta  را پيشنهاد كرده است هكتاري و حتي كوچكتر  20سطوح .  

عمل باال در سطح پارسل  4. كوچكتر بودن پارسل يك امتياز براي آن محسوب مي شود . پارسل بايد يك ضلع آن به جاده ختم شود 

 117ه البته اگر مورد خاصي مثال بخش پاتوم با ورود جاده در محدود. انجام مي گيرد و بنابر اين اجازه تغيير محدوده پارسل را نداريم 

جاده فرعي به بيرون مي آيد كه وارد نم خانه مي شود و ما با توجه به بزرگي سطح پارسل آن را به دو پارسل تقسيم مي كنيم به دو دليل 

 :  

 سطح پارسل نسبت به بقيه بزرگتر است  - 1

 . جاده ساخته شده امكان دسترسي به پارسل را فراهم مي كند  - 2

يا چند جهت جغرافيايي چند تيپ درختي  2با توجه به تفاوت در برنامه ريزي ها در پارسل داراي در جنگلداري همسال در بعضي موارد 

سطح مربوط به يك پارسل بسته به بزرگي سطح و تنوع در تيپ گياهي . لزوم تقسيم پارسل به سوپارسل و پاريز قطعه وجود دارد ... ) و 

  . ارسل تقسيم مي شود و لزوم مديريت متفاوت ، مي تواند به دو يا چند سوپ

  . در جنگلداري ناهمسال سوپارسل نداريم : نكته 
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مثال وجود دره در يك پارسل در جهت شيب شرقي و غربي و پوشش . سوپارسل بايد بعد از تشريح پارسل و آمار برداري انجام شود 

  . متفاوتي ديده مي شود يا اينكه هنوز در يك پارسلند به سوپارسل تقسيم مي شود

  

  . امروزه سوپارسل و سري نداريم چون جنگل هاي همسان نداريم و امروزه جنگلداري نزديك به طبيعت داريم : كته ن

به علت شاخه زاد بودن به . در جنگل هاي غرب يك سري پايه ها جوان و يك سري پايه ها مسن هستند و دو دوره بهره برداري داريم 

  .گونه اي خاص مديريت مي شوند 

  د از نظر خاك توده رستني ، جبهه يكنواخت باشد قطعه باي

  . و جاده تشكيل مي دهند ) به خصوص يالها( پايه اصلي پارسل بندي را حوزه آبگير : نكته 

تا عمل . يالها و دوره ها را و پس شبكه جاده جنگل را مشخص كرد ) بهد از تعيين مرز بخش( براي پارسل بندي روي نقشه ابتدا بايد 

  . دي بر اساس آن صورت بگيرد پارسل بن

براي اجراي پارسل بندي ابتدا روي نقشه كليدي . و جاده تشكيل مي دهد ) به خصوص يالها(پايه اصلي پارسل بندي را حوزه آبخيز 

در پارسل بندي به سطح مناسب خروج آسان . پياده مي شود  ) رنگ زرد(و شبكه جاده ) رنگ آبي( ، دره ها ) رنگ قرمز(يالها 

  . توجه مي شود ... محصوالت ، دست يابي به پارسل ، داشتن مشكالت مناسب و 

  .وجود دارد ) مرز مصنوعي+دره+جاده+يال(ج) دره+جاده + يال (ب) جاده +يال(در تعيين مرزهاي پارسل اولويت هاي الف 

-50پارسل . ر طبيعت به آساني انجام پذير باشد در صورت لزوم بايد پياده كردن آن د. حتي االمكان بايد از مرز مصنوعي استفاده نكرد 

  . هكتار است  20هكتار وسعت دارد كه ايده آل آن  30

  . ))بنابراين الزمه اصلي پارسل بندي ، وجود جاده ها مي باشد ((

  . ي استفاده كني اگر پارسل خيلي بزرگ شد از دره ها مي توان استفاده كرد و اگر باز هم بزرگتر شد مي توانيم از مرز هاي مصنوع
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درجه را دارد در نتيجه از 263براي اينكه از مرز مصنوعي استفاده كنيم بايد از يك جهت جغرافيايي استفاده كنيم مثال خطي آزيموت 

  . نقطه اول به نقطه دوم ديد رفته و فاصله را بر روي نقشه به دست آورده و با استفاده از مقياس در طبيعت آن را پياده مي كنيم 

  . عمل پارسل بندي نبايد حتما شكل هندسي باشد بلكه هر چه هندسي تر باشد هم پياده كردن آن راحت تر است و هم مديريت ان 

  . براي مرز مصنوعي از رنگ زدن درختان استفاده مي شود ولي دركشور هاي خارج از كاشت سنگ استفاده مي شود 

  . اط در يك سطح مسطح قرار دارند و در واقع شيب ندارند نقاطي كه ارتفاع آنها يكسان است يعني تمام نق

 متر يك مرز مصنوعي است چگونه مي توان آنرا پيدا كرد ؟  1200روي نقشه توپر گرافي مي توان گفت خط ارتفاع  •

م كه از جهت اگر خواستيم از مرز مصنوعي استفاده كنيم از خطي استفاده مي كني. پياده كردن در طبيعت با مشكل مواجه مي شود 

  . جغرافيايي مشخص برخوردار باشد 

  . از آزيموت ثابتي استفاده مي كنيم و فاصله به دست آمده را روي زمين متر مي كنيم 

  باشد فاصله بر روي زمين چند متر مي شود ؟ 10000:1سانتي متر باشد و مقياس  4/3مثال اگر فاصله بر روي نقشه 

  

  :وقتي مي خواهيم پارسل بندي كنيم بايد . فاصله به دست آمده افقي است 

 .است  25000:1است و در موارد استثنايي  10000:1بايد نقشه توپوگرافي داشته باشيم و نقشه هاي ما معموال  - 

 . يال فقط يك خط مستقيم نيست بلكه شكل هاي مختلفي مي تواند داشته باشد  - 

خاك هاي آهكي كه با ورود آب بستر آن پس روي مي كند و به پايين (مين در نقشه توپوگرافي خطوط بسته ، يا قله هستند ، يا دو

  . حركت مي كند 

  : اگر از ارتفاع كم به زياد حركت كنيم و خطوط داراي فرورفتگي هايي باشد دره است 
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  .اگر از ارتفاع زياد به كم حركت كنيم يال است 

  

  . ي روند دومين عكس قله است يعني ارتفاع بيشتر به ارتفاع كمتر م

  . دو قله ممكن است برجستگي يا فرورفتگي ديده شود 

و  GPSآزيموت روي نقشه مشخص مي شود و در طبيعت با متر قطب نما و فاصله مشخص مي شود كه به خاطر مشكل بودن استفاده از 

  . استفاده نمي كنيم و به طرف مرز مصنوعي مي رويم  1200آلتيتر از تراز 

  T.N=M.N+Dل با استفاده از فرمو

  . جاهايي كه خطوط ميزان خيلي به هم نزديكند جاهاي پر شيب و حفاظتي است . در سري نم خانه بيشتر مرز يال و جاده است 

  : نامگذاري 

  . جهت شناسايي و معرفي يك تقسيم بندي ارضي مشخص بايد براي آن نام گذاشت 

مثل جنگل خيرودكنار كه از نام رودخانه خيرود استفاده شده . تفاده مي شود اس... براي نام گذاري جنگل از نام روستا ، رودخانه و 

  . است 

  . عالمت گذاري روي درخت ، اعداد التين : صورت استفاده مي شود  2براي نام گذاري بخش از 

ي پاتم گرفته شده و يا بخش استفاده از نام محل هاي موجود درآن مثل نام چشمه و يا حتي گاو سرا مثل بخش پاتوم كه از اسم گاو سرا

 2 , 1از اعداد التين ) از عالمت گذاري روي درختان ( بر روي نقشه و در طبيعت . نم خانه كه نام چشمه موجود در آن مي باشد 

  . استفاده مي شود 

  . اسم نوشته مي شود در اجراي جنگل داري اگر سري وجود داشته باشد براي شناسايي آن روي نقشه از حروف الفبا و در طبيعت هم 
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حتي در مواردي كه امكانات وجود . عالمت گذاري روي درختان در طبيعت بايد به صورتي باشد كه يك راهرو يا داالن به وجود آيد 

  . اين داالن نه تنها به عنوان مرز بلكه نقش آتش بر را هم دارد . داشته باشد اين داالن از بوته و درختچه پاك تراشي مي شود 

  . را قطع كرده باشند از درختي كه در وسط است دوباره شماره گذاري مي شود  212و  211ر بين پارسل اگ

 4درختاني كه در مرز پارسل هستند درختان . در كشور ما براي تعيين مرز پارسل ها داالن نمي زنند و تنها از رنگ استفاده مي كنند 

  .ارد پارس د 4مثال يك درخت گوشه . شماره مي گويند 

  . زيرا راحت تر ديده مي شود . يكي است و سعي مي شود اين درخت در باالي جاده انتخاب شود  4درخت شماره 

  . اين درخت بهتر است قطر مناسبي داشته باشد و ارتفاع برابر سينه اش داده شود و درخت زنده باشد 

 . در باالي جاده انتخاب شود تا راحت تر ديده شود  - 1

 . ارتفاع برابر سينه اش ديده شود قطر مناسب و  - 2

رنگ قرمز يا . پارسل مي باشند با رنگ نيم دايره روي آن مي كشند و شماره درا در بااليش مي نويسند  2بر روي درختاني كه مرز 

  . )از رنگ سياه و سفيد هم استفاده شده است ( نارنجي بهترين رنگ است 

درختان چهار شماره داخل بخش دايره كامل نمايش ) در ارتفاع برابر سينه . ( اده مي شود چهار شماره ها را با يك دايره كامل نشان د

  . داده مي شوند 

  . در جنگل مرز بخش هم داريم 

  

  I-207بخش هستند  با نيم دايره نشان داده مي شوند و در باالي آن مثال نوشته اند  2پارسل بين  2درختاني كه در مرز 

چهار شماره هاي بين پارسل هاي دو . تا پارسل داشته باشم  99ي نشان مي دهد كه در داخل هر بخش مي توانيم اين سيستم شماره گذار

  . بخش را دو دايره كامل مي زنند و شماره هايش هم مثل قبل نوشته مي شود
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تفاوت استفاده در شمال و .  در جنگلداري يكي از نكات اساسي و مهم توجه به مردمي است كه از جنگل مورد نظر استفاده مي كنند

  . غرب در شدت وابستگي مردم به جنگل هاي مي باشد 

  : دانگ بندي و دانگ تجديد نسل 

) آزاد كردن ، تنك كردن يا روشن كردن ( دانگ قسمتي از جنگل است كه در آن در طول مدت برشهاي تجديد حيات يا اصالحي 

  . انجام مي شود 

  . ئم بر اساس طول دوره يا به صورت غير دائم بر اساس مدت صورت مي گيرد معموال دانگ بندي به صورت دا

و از . در طريقه ي يك دانگي يا دانگ واحد فقط به دانگي توجه مي شود كه در طول مدت در آن برشهاي تجديد حيات اجرا يم شود 

  . ه عنوان ناحيه اصالح شناخته مي شود بقيه سطح ب. اين جهت آن را دانگ يا ناحيه تحديد نسل يا تجديد حيات مي گويند 

تقريبا يك سوم سطح جنگل كه درختان آماده بهره برداري هستند ، محدود گرديده و ناحيه تجديد حيات  1883كار بيه بلو يا يادداشت 

همين مدت  در. در اين قسمت در يك سوم دوره برشهاي تجديد حيات صورت مي گيرد . را تشكيل مي دهند ) آبي(يا تجديد نسل 

با توجه به آمادگي توده صورت ) زرد و سفيد(دو سوم بقيه سطح عماليت اصالحي از قبيل آزاد كردن ، تنك كردن و يا روشن كردن 

  . مي گيرد 

  دانگ بندي 

   .عمل دانگ بندي مربوط به جنگل هاي داراي توده هاي دانه زاد همسان منظم و روش هاي مختلف جنگل مربوط به آن مي باشد 

در بخش بندي هم روي زمين عالمت مي گذاريم و هم روي نقشه در حالي كه در دانگ بندي روي نقشه عالمت مي زنيم ولي روي 

  . زمين هيچ عالمتي ديده نمي شود 
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اين كه روي نقشه است و روي برنامه اثر . بخش وسري به دانگ هايي تقسيم مي شود كه در هر دانگ اعمال خاصي صورت مي گيرد 

در  212ي گذارد در جنگلي كه به اين روش اداره مي شود فقط موقعي كه كتابچه طرح را داشته باشيم مي توانيم بگوييم مثال پارسل م

  . كدام دانگ است 

  : روش هاي مختلف دانگ بندي 

 دانگ دائم  - 1

 دانگ متغير - 2

 دانگ واحد  - 3

  ) ، روش حجمي فرانسوي  1883روش ( دانگ آبي ** 

  مدت زادآوري  -2دوره بهره برداري  -1: نكته بايد براي ما مشخص باشد در دانگ بندي دو 

خارج مي شويم جنگل به صورتي باشد كه دوباره با ورود به جنگل ، قابليت بهره  Xوارد جنگل  مي شويم و در سال  Yمثال اگر در سال 

  . برداري داشته باشد 

u
p 

U  : دوره بهره برداري  

P  :، در واقع همان كالس هاي سني است يعني مدت زاد آوري چند سال است ؟ در واقع نشان مي دهد وقتي از جنگل  مدت زاد آوري

  . خارج مي شويم پشت سر ما در جنگل زادآوري استقرار يافته وجود داشته باشد 

  : ساله عبارت است از  20ساله و مدت زادآوري  100تعداد دانگ براي جنگلي با دوره بهره برداري 

دانگ تعداد  = 
100
20 

  . درصد  10تا  5سطح دانگ ها بايد تقريبا يكسان باشد با درصد خطاي 
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  . سطح جنگل را تقسيم بر هر دانگ مي كنند مساحت هر دانگ به دست مي آيد 

مساحت هر دانگ

  :دانگ دائم 

يكي ديگر از شرايط پيوستگي و . ت و تعداد دانگ ها دائم و ثابت است مد. در طول دوره بهره برداري همه عوامل ثابت است 

  . تمام پارسل هاي تشكيل دهنده ي يك دانگ به هم پيوسته اند . يكپارچگي دانگ است 

  . كالس سني را ما معموال با اعداد التين نمايش مي دهيم 

به دوره بهره برداري  Iمثال دانگ .ر عكس كالس سني است شماره كالس ها به ترتيب مسن شدنشان است ولي در دانگ بندي درست ب

  . رسيده است  vكالس 

  است  vجوان ترين توده ها در دانگ 

  :دانگ متغير 

طول و مدت و دوره بهره برداري و تعداد دانگ ها مشخص مي شود ولي تفاوتي كه نسبت به دانگ ثابت مشاهده مي شود اين است 

تغيير ديگر اين است كه . جزا باشد و انتقال و جا به جايي از يك دانگ به دانگ ديگر مشاهده مي شود كه سطوح اين دانگ مي تواند م

  . به عال كالس سني متفاوت . با ورود يك تكه از دانگ ديگر به دانگ مورد نظر طول مدت بهره برداري اضافه مي شود 

  دانگ واحد 

100چنانچه  . ساله است  20ساله  و مدت زادآوري  100مثال دوره بهره برداري 
20 هكتاري تقسيم  200قسمت مثال  5سطح جنگل به  5

سال بعد بايد براي بهره برداري به دانگ دوم  20فقط دانگ زادآوري آن را مشخص مي كنيم و از نظر مديريتي مي دانيم كه . مي شود 

  . م آماده كني... پس بايد توده را با تنك كردن ، آزاد كردن و . برويم 
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  . در واقع در دانگ واحد ، ما دانگ زاد آوري داريم و بقيه جنگل را كه براي ما دانگ واحد بعدي مشخص است 

در همه اين روش ها دوره بهره . دانگ دائم هيچ انعطافي ندارد  و با توجه به اينكه طبيعت ثابت نيست دانگ متغير را ايجاد كردند 

مشخص مي شوند ، كه همه اين شرايط ما را به سمت جنگل دانه زاد همسان منظم سوق مي ... برداري كالس سني ، مدت زادآوري و 

  . دهد 

ما در . در جنگل طبيعي كه ناهمسان است امكان اين روش وجود ندارد . اين روش ها بايد براي اجرا در طبيعت امكان داشته باشد : نكته 

  . م جنگل هاي شمال اصال سيستم دانگ بندي موفق نداري

  :اصطالح دانگ مدت پايان يافته  

سال  در آن كار شده اما هنوز هم در آن پايه هاي مورد بهره برداري وجود دارد و ثانيا بايد بدانيم كه دانگ دوم كدام  20دانگي كه 

بهره برداري انتخاب  در ايران بهترين قسمت جنگل را به عنوان دانگ. سال آينده به هدف بهره برداري آماده شود  20است تا براي 

  . كرده اند 

  

ولي در دانگ آبي اين مسائل .در دانگ هاي دائم ، متغير ، واحد تعريف دوره بهره برداري و مدت زاد آوري مسطح مي شود ** 

  .مطرح نيست 

به رنگ . مي شود بدون در نظر گرفتن مدت زادآوري جنگل به سه قسمت تقسيم . در نقشه اين دانگ را با رنگ آبي نمايش مي دهيم 

  . آبي ميانسال زرد رنگ و جوان سفيد نمايش داده مي شوند 

از نظر درجه انعطاف پذيري اين روش . در اسالم هنوز هم اين روش اجرا مي شود . دوره بهره برداري نيز به سه قسمت تقسيم مي شود 

  . از بقيه روش ها درجه باالتري دارد 

   .اين دانگ بندي براي توده هاي نا همسان هم هست . ي محاسبه وجود دارد در بخش دانگ آبي يك سري فرمول ها
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  آيا در دانگ هاي ديگر هم بايد برش هاي زادآوري بزنيم ؟  . در دانگ اول بايد برش زادآوري بزنيم 

 20-25ري اختالف سني از نظر تئو. پس اين كار را نبايد انجام دهيم. يكي از شرايط منظمي  داشتن سطح مساوري و كالس سني است 

  . ساله با درختان قبلي به وجود مي آيد 

  . برش چند منظوره در ناهمسان صورت مي گيرد 

  » اصالح زاد آوري پيش به جا 

براي دانه زاد همسال به وجود مي آيد ولي در همسال هم استفاده مي شود و . قبل از بهره برداري در توده زادآوري ايجاد شده است 

  . در جنگل خيرودكنار زادآوري پيش به جا نداريم . سال زياد درست نيست براي ناهم

  :توده جنگلي 

يك جنگل است كه به خاطر مشخصاتي خاص مانند توع درخت ، سن ، فرم ، ابعاد ، نوع ... بخشي از مجموعه پوشش ، علف ، 

هكتار   5/0حد اقل سطح . دادن و تفكيك كردن است از ساير مناطق جنگلي مجاور خويش قابل تميز ... آميختگي ، فرم آميختگي و 

  . كه واحد برنامه ريزي است 

در خيلي از كشورها پارسل واحد . كه تاثير توده هاي كناري روي آن كمتر ايت . هكتار است  3-2حداقل سطح آن چيزي حدود 

  . برنامهريزي است ،چون سطح بزرگتر و تاثير همسايه ها كمتر است 

  . واحدي كه در آن مطالعه ، تعيين هدف ، اجرا و كنترل مي كنيم » ريزي واحد برنامه 

  . توده هم فاقد مرز مشخص ايت و تفكيك آنها با تجربه صورت مي گيرد 

به . عده سال هايي كه براي بهره برداري و ايجاد مجدد جنگل به طور طبيعي يا مصنوعي تا سن بهره برداري مجدد الزم است : دوره  

  . ه بهره برداري هم مي گويند آن دور
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بايد تكيه بر زادآوري طبيعي باشد . استفاده مي شود) چه درست و چه غلط ( توجه شود كه در دانه زاد ناهمسان از قطر بهره برداري 

  . رداخت در زادآوري طبيعي مي توان بعدا در تنك كردن مي توان به پرورش گونه هاي مورد نظر پ. چون از لحاظر هزينه صفر است 

  . دوره فقط در جنگل هاي دانه زاد همسال و يا شاخه زاد تعيين مي شود 

از نظر تكنولوژي مصرف براي هرگونه قطر . سني كه با بهره برداري درختان درآمد بيتشري كسب مي كنيم : سن بهره برداري 

  . هره برداري است مخصوص وجود دارد كه مدت زماني كه طول مي كشد تا به نظر مد نظر برسد دوره ب

  . دوره بهره برداري بايد عدد صحيح باشد تا در تقسيمات بعدي مشكل ايجاد نكند و تعداد دانگ صحيحي بدهد 

  . سريع الرشد بودن يا كند رشد بودن ، حاصل خيزي خاك ، عمليات پرورشي و تكنولوژي مصرف در سن بهره برداري موثرند : نكته 

  . اريم ، بايد بدانيم چند سال طول مي كشد تا به اين قطر برسد وقتي درختي با قطر مشخصي د

  

بارش با ورود به سني . در تعيين سن بهره برداري بايد به ديزيستي توجه شود چون حجم زياد چون با درون پوسيده سودي براي ما ندارد 

  . دچار درون قرمزي مي شود كه از قيمت چوب مي كاهد 

  ان از قطر صحبت مي كنيم نه سن   در دانه زاد ناهمس: نكته 

  . دوره بهره برداري مدت زادآوري ، تنك كردن ، آزاد كردن در دانه زاد همسان است 

  . سانتي متر نيستيم  75مثال در دانه زاد ناهمسان به دنبال قطع همه درختان با قطر . برش چند منظوره در ناهمسان صورت مي گيرد 

  . اجراي دقيق برنامه ، دوره را بايد به خواص زماني كوتاه تر به نام مدت تقسيم كرد  نكته براي دست يابي به هدف و

سال يكبار در يك دهم سطح ناحيه اصالحي ، برشهاي اصالحي و يا در قسمت هاي پيش بيني شده برش هاي تك  10به طور مثال هر 

  . گزيني صورت مي پذيرد 
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  . دوره بهره برداري = ن بهره برداري س= قطر هدف / رويش قطري متوسط بر حسب هدف 

  مدت زاد آوري 

فاصله زماني كه وقتي وارد دانگ مي شويم و برش هاي زاد آوري را مي زنيم پشت سرما دانگ زادآوري است كه استقرار يافته و 

  . نيازي به پايه مادري براي حمايت ندارد 

  . سال طرح جديد جنگلداري نوشته مي شود  10در ايران ، كه در پايان . ساله است   10) پريود طرح جنگلداري(مدت طرح جنگلداري 

  . مدت نيز همانند دوره مربوطه به جنگل هاي دانه زاد همسال و يا شاخه زاد مي باشد : نكته 

  . فاصله زماني بين دو نوبت عبور متوالي در يك محل ثابت است : گردش 

  : دو نوع گردش داريم 

 ) سال 5 حدود: (گردش زادآوري  )1

 سال  10براي اصالحي يا نك گزيني حدود : ( گردش پرورشي  )2

  . ساله است  5فاصله زماني بين برش هاي زادآوري است و در دانگ زادآوري رخ مي دهد كه معموال : گردش زادآوري 

  . سال است  10برابر گردش زادآوري يعني  2گردش پرورشي . رخ مي دهد ... و  5و  4و 3و  2در دانگ : گردش پرورشي 

برش هاي تجديد پناهي كه در محل هاي خاصي شروع مي شوند و بعد . بخش پذير باشد  uباشد كه هم بر  5اين اعداد بايد مضربي از 

لكه اي به وجود ميĤيد كه در مدت . اصطالحا  مخروط زادآوري ديده مي شود . براي اين كار مناسب است . دايره بزگ تر مي شود 

  . بزرگتر مي شود در واقع مخروط حجم است نه سطح  زمان زيادتر

  . در توده هاي ناهمسان ما اين اصطالحات را نداريم و مجاز به استفاده هم نيستيم :  نكته 

  ما بايد رويش قطري متوسط بر حسب سن و قطر هرف را داشته باشيم  uبراي مشخص شدن 
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u/p   = قطر هدف + رويش قطري متوسط بر حسب سنd2  

سال زادآوري و گردش پرورشي  5سال و گردش  20سال و پريود  100هكتار جنگل با طول دوره بهره برداري  1000اگر در : ال سو

  سال قصد انجام عمليات داشته باشيم وضعيت محاسبات چگونه مي شود ؟ 10

  

بي توليد نشده است مجبور به انجام اگر فرض كنيم يكي از دوره ها به سالن برخورد كند كه بذر جنو. اين حالت يك خطر دارد 

  . زادآوي مصنوعي هستيم 

  . وقتي كارمان در دانگ زادآوري تمام شد اصطالحا به آن دانگ مدت پايان يافته مي گوئيم 

  . يعني قبل از بهره برداري در توده زادآوري ايجاد شده است : زادآوري پيش به جا 

  فاصله زماني بين دو نوبت عبور از يك نقطه  –تفاوت دو گردش زادآوري و اصالحي : گردش 

  : امكان برداشت ساليانه 

  .حجمي با كنترل سطحي  –درختي و قطري  –سطحي  –حجمي . حجم قابل برداشت بدون لطمه به استمرار جنگل مخروط 

  . طول گردش زادآوري دو برابر گردش اصالحي است : نكته

  . خالف كالس سني آن است  در دانگ دائم شماره دانگ ها درست بر: نكته

  . بايد تعداد دفعات برش بيشتر با فاصله زماني كمتر و برش سبك تر صورت بگيرد 

البته اين زماني است كه جنگل حالت ايده آل دارد ، كه در نتيجه . در واقع بايد برداشت به گونه اي باشد كه كمتر از توليد آن باشد 

  . توليد جنوبي مهم دارد 

  .خت رويش جاري ساالنه داريم كه در هر مورد از مشخصه هاي درخت صدق مي كند در رويش در
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  . ، اندازه گيري و آنرا تقسيم بر سن مي كنيم ) قطر(يعني مشخصه مورد نظر : رويش متوسط بر حسب سن 

  . يعني مشخصه مورد نظر از ابتداي رويش تا سني كه در آن اندازه گيري صورت گرفته است جه اندازه اي دارد :  رويش كل 

وقتي توده جوان است رويش جاري . منحني رويش تك درخت با توده تفاوتي  ندارد و رويش جاري آن همواره در حال ازدياد است 

تر از رويش صورت گيرد چون در اين توده جوان درختان كم قطر و جوانند ولي در قطر هاي  پس از برداشت بايد كم. آن زياد است 

امكان . ( باال رويش جاري كم است پس برداشت بايد بيشتر از رويش باشد  تا فضاي كافي باز شود و جنگل خودش را جوان كند 

  . ) زادآوري فراهم شود 

  . حجمي و در دانگ هاي اصالحي برش سطحي بزنيم مثال در دانگ زادآوري برش : برداشت مخلوط 

  . متر مكعب بايد برداشت كنيم با در نظر گرفتن سطح  xيعني ساليانه : برداشت حجمي با كنترل سطحي 

  . كنترل سطح در واقع به معناي مهار كردن امكان برداشت در ديگر مناطق است 

سال  70-60و نگه داري پايه هاي آينده در داخل شاخه زاد ساده با دوره حدود  سال 3-5شاخه زاد با دوره (مقايسه اين مطالب با غرب 

دوره . ممكن است جنگل هاي شاخه زاد به صورت شاخه زاد باال اداره شود . قضيه فرث مي كند ) ناهمسان(و در شاخع زاد نامنظم )  

بعضي از . اشت بزرگ تر  براي قطع خود درخت اجرا مي شود اجرا مي شود و دوره برد... برداشت سه ساله براي شاخه زني علوفه دامو 

  . جست ها را قطع نمي كنند و اجازه مي دهند از افق چراي دام خارج شود 

  . بسته به تكنولوژي مصرف دوره بهره برداري عوض مي شود : نكته 

  :واحد بهره برداري جنگل و يا واحد مديريت و يا واحد اقتصادي 

است كه طرح جنگلداري دارد شبكه جاده دارد  پرسنل  ، ماشين )) بخش ((بهره برداري صحبت مي شود راجع به  وقتي راجع به واحد

  . آالت و مديريت از لحاظ مالي بيالن مثبت داشته باشد 

  .بخش اساس بهره برداري جنگل را تشكيل مي دهد » نكته 



 ٤٢    
 

  : واحد برنامه ريزي 

 –) تيپ گياهي و شرايط رويشگاهي  –عوارض طبيعي جاده (نحوه تعيين آن  –) كنترل  –اجرا  –برنامه ريزي  –تعيين هدف  –مطالعه (

  . بزرگي سطح واحد برنامه ريزي  –تيپ جامعه 

  . اين واحد برنامه ريزي پارسل است 

اگر . كل مي شود در برخي كشور ها توده است كه چون كوچك است سريعا تحت تاثير توده هاي همسايه قرار مي گيرد و كار ما مش

  . در مديريت سوپارسل داشته باشيم سوپارسل واحد برنامه ريزي مي شود 

  آيا در بهره برداري همه جنگل ها مي توانيم بيالن اقتصادي مثبت داشته باشيم ؟ 

در جنگل هاي . ورد شود در واقع بيالن مثبت با در نظر گرفتن ساير بايد برآ. در واقع اگر بيالن منفي باشد هيچ طرحي اجرا نمي شود 

مثال در جنگل هاي مخروبه شمال بيالن منفي است چون وظيفه داريم براي . شمال چوب و در غرب تاج پوشش اهميت دارد 

  . جنگلكاري مقداري هزينه صرف كنيم 

  . نيپ چيزي است كه ما االن مي بينيم ولي جامعه مي تواند وجود داشته باشد : نكته 

ممرزستان است ولي تيپ  –جامعه بلوط  115و  112مثال در پارسل . به دليل دست خوردگي تيپ يكي نيست  در شمال خيلي جاها

  . ممرز دارد جون بلوط هاي آن را قطع كرده اند 

  . پس تيپ هم به عنوان واحد برنامه ريزي مناسب نيست چون تيپ دائما در حال تغيير است و مرز مواج دارد 

  ..ه عنوان واحد برنامه ريزي انتخاب شود ؟خير  آيا رويشگاه ميتواند ب

به خاطر اينكه در جنگلداري نا همسان ما تنوع . اين نقطه نظرات به دليل اين است كه اين اشخاص به دنبال جنگلداري همسال هستند  

  . كاري خودمان را داريم نه اينكه مثال فقط تنك كردن را انجام دهيم 
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ه ريزي بزرگ تر باشد به سود ماست ولي مشكل بزرگي كه دارد اين است كه جنگل گردشي كم مي هرچه سطح واحد برنام: نكته 

البته سطوح . هكتاري ممكن است خيلي از توده ها ديده نشود و در برنامه ريزي دخالت داده نشود  100هكتاري و  30مثال پارسل . شود 

  . ناري روي آن اثر مي گذارد و آن را از كنترل ما خارج مي كند چون سطوح ك. كوچك هم برنامه ريزي را خيلي مشكل مي كند 

  

  :طرح جنگلداري 

  : شامل

  –چه اطالعاتي را شامل مي شود  –مراحل تهيه و تصويب  –اداره يا بخش خصوصي  –تيم تهيه كننده 

  –) چه كاري ، در كدام مكان ، در كدام زمان و چه مقدار و چه روشي ( پاسخ گو به  

بيالن  –برنامه ريزي  –زمين شناسي  –خاك  –آب و هوا  –تشريح پارسل  –آمار و ارقام  –شناسايي منطقه (هايي دارد  چه قسمت 

  )فرم هاي وقايع نگاري و كنترل  –مالي 

ه مي طرح به اداره كلي فرستاد. تيم تهيه كننده يك سرپرست دارد و چند نفر عضو كه هر كدام در رابطه با موضوعي كار كرده اند 

  . ) اداره كل گيالن ، نوشهر ، گلستان و ساري داريم  4در سطح شمال .( شود 

اگر تائيد شد به مرحله بعدي مي رود و گرنه دوباره به تيم تهيه طرح . در اداره كل تيم كارشناسي داريم كه طرح را بررسي مي كند 

  . ارجاع داده مي شود 

در اين مرحله توسط اشخاص با تجربه مطالعه . فرستاده مي شود ) چالوس( جنگل داري  سپس به دفتر فني جنگلداري شامل كارشناسان

مي شود كه اگر تاييد نشد دوباره به تيم تهيه طرح برگشت داده مي شود و در غير اين صورت پس از تاييد به شوراي عالي جنگلداري 

  . تمام برگه هاي آن مهر مي خورد  در اينجاست كه طرح خوانده مي شود و پس از تاييد.فرستاده مي شود 
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اگر شوراي مالي نقطه ضعفي پيدا كرد دوباره تيم تهيه كننده طرح در جريان قرار مي گيرد و اگر طرح تهيه شد و تاييد شد مرحله به 

اجرا شوند نه نسخه جمله جمله طرح بايد  6الي  5. نسخه تهيه مي شود  2مرحله به عقب بر مي گردد و از آن در هر مرحله حداقل 

مگر مواردي استثنايي مثال آبچكان يك درخت كه مشمول طرح نمي شود روي جاده باشد در اين . صفحه اي كم و نه زياد شود 

  . صورت با هماهنگي ناظر طرح مي توان آن را قطع و بهره برداري كرد 

از نظر اموال كار تيم تهيه كننده . اشند و ديد بهتري داشته باشند از نظر كارشناسي هرچه به ادارات باالتر مي رسيم بايد افراد با تجربه تر ب

  . بايد دولتي باشد چون از طرفي نفع عمومي داشته باشد و به طرف خاصي وابستگي نداشته باشد و به صالح جنگل و مردم كار كنند 

ش خصوصي واگذار كرده است و به اين يكي از كارهايي كه سازمان جنگل ها انجام داده است اين است كه تهيه طرح را به بخ

اين است كه طرح در هر مرحله بايد .بخص خصوصي يك مشكل مهم دارد . صورت ضرر و زيان زيادي به جنگل وارد مي شود 

  . پاسخگو باشد ، ممكن است تصميم گرفته شده در آن برهه زمان درست بوده باشد ولي بعدا قابل توجيه نباشد 

  . بخش خصوصي داده شده و نظارت هم به بخش خصوصي داده خواهد شد اجرا هم متاسفانه به 

  . جاده سازي و يا جنگلكاري را مي شود به بخش خصوصي واگذار كرد ولي با نظارت حتمي بخش دولتي اين امر بايد انجام گيرد

ه سازي  شود ؟ چه فصلي ؟ چه مكاني مثال كجا بايد جاد. موضوع پاسخ بدهد  5طرح شامل اطالعات زيادي است در واقع طرح بايد به 

در برگه اول طرح نقشه منطقه مشخص شده است . را بايد در نظر بگيريم ... و در جنگلكاري چه گونه اي ؟ چه مقدار بذر؟ چه زماني و 

 .  

تار است متر مكعب بر هك 320مثال وقتي گفته مي شود  كه موجودي حجمي جنگل . آمار و ارقام يكسري اطالعات خشك هستند 

سپس به سوي تشريح پارسل مي رويم كه زماني . بلكه ميانگين داده هاست . دليل بر اين نيست كه در همه نقاط اين مقدار وجود دارد 

مثال جاده سازي در فصل خشك و جنگلكاري در فصل مرطوب بهتر است انجام . كه اطالعات در كنار هم قرار مي گيرند مفيد هستند 

  . شود 
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در واقع يكي از پايه هاي عمل كنترل همين فرم هاي وقايع نگار . اي وقايع نگاري كارهاي پيش بيني شده را ثبت مي كنيم در فرم ه

  . كنترل توسط ناظر و تهيه كننده طرح انجام مي شود . است 

  :كشويي  –تجديد نظر  –طرح جنگلداري 

داري است و چنانچه براي مدت دوم صورت بگيرد طرح تجديد نظر چنانچه طرح براي بار اول در آن منطقه اجرا مي شود طرح جنگل

  . است 

بر اساس اينكه در منطقه چه اتفاقاتي مي افتد مثال وزش بادهاي گرم و خشك كه سبب آتش سوزي مي شود يا برف سنگين كه موجب 

  . طرح اجرا نمي شود  خسارت مي شود كه اين طرح كشويي تهيه مي شود ولي تا زماني كه اين اتفاقات نيافتد اين

كنترل ساليانه ، ميان مدت و بلند مدت  باعث مي شود هر جا احساس . طرح تجديد نظر معموال در پايان طرح جنگلداري تهيه مي شود 

  . خطر شد طرح متوقف شود و تجديد نظر بايد صورت بگيرد 

  .رح تجديد نظر مي كنيم شروع به تهيه ط 9تا  8چنانچه مجري از هدف طرح دور شود و نيز در سال 

  مراحل اجرايي تهيه طرح جنگلداري 

 تهيه نقشه توپوگرافي - 1

1نقشه  –جنگل گردشي ( محدود كردن بخش  - 2
 طبيعت برداشت و رسم نقشه نهايي) متر  10و خطوط  10000

 (...) برنامه ريزي شبكه جاده  - 3

 پارسل بندي - 4

 آمار برداري و تجزيه و تحليل اساس توليد  - 5

 )طرح تجديد نظر -طرح اوليه (ليل نتيجه عمليات گذشته تجزيه و تح - 6

 تعيين اهداف بلند و ميان مدت  - 7

 برنامه ريزي ميان مدت - 8



 ٤٦    
 

 برنامه ريزي ساليانه و تهيه بيالن مالي - 9

 پركردن فرم هاي وقايع نگاري ، كنترل و انجام حسابداري  -10

كه . ما بايد شبكه جاده داشته باشيم تا پارسل بندي كنيم .  بعد از تهيه شبكه جاده در طبيعت روي درختان رنگ آبي يا زرد مي كشيم

  . بعد برداشت مي شود و دوباره نقشه  آن تهيه مي شود . اين پارسل روي نقشه و بعد روي طبيعت پياده شود 

را مطالعه كنيم و  در سري نم خانه و پاتوم يكبار طرح نگلداري داشته اند ولي گرازبن كه تا به حال طرح نداشته بايد تاريخچه اش

  .برنامه ريزي دو هدف دارد . ما براي سه مقطع زماني تعيين هدف مي كنيم . اطالعات به دست آوريم و طرح تهيه كنيم 

 سال چه كار مي خواهيم بكنيم  10مثال در كل  - 1

 .ساليانه مشخص كنيم كه چه كاري مي خواهيم انجام دهيم  - 2

يا در سطح بخش اطالعات و . ثال آمار برداري را نمي توان قبل از پارسل بندي انجام داد گام بايد به ترتيب صورت بگيرد م 10اين 

از نظر دقت و . آماري كه به دست مي آيد متوسطي از بخش را به ما مي دهد در صورتي كه واحد برنامه ريزي ما بر اساس پارسل است 

  .  4و 3و 2و  1نظر برخي از گام ها را الزم نداريم مثال گام در طرح تجديد . پوشش ناهمگني ها پارسل بسيار مناسب تر است 

  . در واقع تشريح پارسل جان دادن به آمار و ارقام است . تشريح پارسل حتما بايد صورت بگيرد . آمار برداري حتما بايد انجام شود 

كه البته در جهت رسيدن به هدف .ن تغيير دادما در حد امكان سعي مي كنيم هرف بلند مدت را تغيير ندهيم ولي ميان مدت را مي توا

  . ممكن است پارسل در اثر بزرگي به دو قسمت تقسيم شود . بلند مدت است 

  :تفاوت طرح اوليه و تجديد نظر 

 در ايران ما طرح كشويي نداريم ولي علي رغموقت گير بودن اگر حادثه ناگهاني. طرح تجديد نظر بعد از تصويب حتما بايد اجرا شود 

  . اتفاق بيافتد چند سالي نسبت به برنامه خود جلوتر خواهيم بود 

  انجام كنترل هاي ساليانه ، ميان مدت و نهايي –) پريود( دوره يا مدت جنگلداري 
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  ) :پريود( دوره يا مدت جنگلداري 

لند شدن اين مدت ريسك هاي ما چون با ب. اين مدت ثابت است . سال  10مدت زماني كه طرح جنگلداري براي آن تهيه مي شود مثال 

سال هم نبايد كوتاه تر باشد به خاطر اينكه وقتي در  10از . چون حوادث پيش بيني نشده اي ممكن است اتفاق بيافتد . زياد مي وشد 

روي زمين موقعي در كارمان موفق هستيم كه زادآوري . جنگل فعاليت مي كنيم بايد اجازه بدهيم كه تاثيرش را در توده اعمال كند 

  . مستقر باشد 

سال ممكن است باشد چون در توده هاي غربي اتفاق خاصي ممكن است نيافتد و نيز نوع زادآوري مهم متفاوت  20تا  15مثال در غرب 

  .است 

  . ارد سال د 10طرح به مدت  20پس نياز به . ساله دارد 20خانواده برش هاي تدريجي پناهي براي همسال توده هاست ، مدت زادآوري 

يا در قسمت جلگه اي مستقر هستند يا در مناطق ييالقي كه البته مناطق جلگه اي اكثرا به باغ و كارخانه و ويال : جنگل هاي مخروبه 

جنگل هايي كه . شرايط رويشگاهي شمال از غرب خيلي مساعد تر است و سريع تر و راحت تر انجام مي شود . تبديل شده اند 

  . مكعب در هكتارند و اكثرا پايه هايي فرتوت و پوسيده دارند متر 100موجودي حجمي 

  . كنترل و ارزيابي را هم ساليانه انجام مي دهيم ، هم ميان مدت و هم نهايي 

تشكيالت و نظارتي هر ساله مجموعه فعاليت هاي منظور شده در طرح را در طبيعت كنترل مي كند ، كه آيا اين عوامل صورت گرفته 

  است يا نه ؟

اگر پيش بيني ها انجام نشده باشد ، اخطار داده مي شود و سال بعددوباره كنترل مي شود و چنانچه دوباره تكرار شود براي آن سال نشانه 

  . گذاري صورت نمي گيرد و مجري طرح هيچ درآمدي نخواهد داشت 

در خيلي موارد كنترل ميان مدت . اي ساليانه است صورت مي گيرد كه جمع بندي از كنترل ه 6يا  5يا  4كنترل ميان مدت در سال هاي 

اين كنترل در واقع وقتي به طرح تجديد نظر تبديل شود هميشه دليلش اين نيست كه به هدفمان . منجر به تهيه طرح تجديد نظر مي شود 

  . نرسيده ايم 
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است بر طبق هدف جنگلداري تغيير كند  پس طرح تجديد نظر ممكن. مثال در گذشته طرحي كه اعمال مي شد طرح همسال كردن بود 

 .  

  . كنترل صورت مي گيرد كه منجر به تهيه طرح تجديد نظر مي شود  10يا  9كنترل نهايي در پايان مدت جنگلداري معموال در سال 

ي مستمر  ايده آل در امر بهره بردار) با استفاده از علوم مختلف جنگل و هماهنگ ساخت آن ( هنر تدوين و برنامه ريزي » جنگلداري 

اجراي عمل جنگلداري را طريقه يا شيوه . ( از جنگل است به طوري كه به اهداف عمومي و خصوصي جنگلداري دست يافته شود 

  . مثال شيوه جنگلداري تك گزيني . مي گويند ) جنگلداري كه بستگي به روش پرورش جنگل دارد 

  . جنگلداري يك تعريف مطلق ندارد : نكته 

  . مثال روش دانه زاد يا روش شاخه زاد . حالتي كه جنگل زادآوري مي كند : روش 

  )) .جست(،شاخه زاد) بذر(دانه زاد ( روش يا حالت تجديد حيات جنگل كه استمرار وجود جنگل برپايه آن است 

  . ما جنگل هاي دانه زاد همسال و نا همسال و شاخه زاد همسال و ناهمسال داريم 

  .جنگل بر اساس جست هايي است كه به وجود مي آيد  در شاخه زاد وجود

  .در اندوخته گيري يكسري پايه ها را نگه مي داريم و بقيه را قطع مي كنيم و به طرف همسال شدن پيش مي بريم

به دانه كه تدريجي پناهي منجر ) برش يكسره يا تدريجي پناهي. (حالت بهره برداري و اجراي عمل جنگلداري است : شيوه يا طريقه 

  . زاد ناهمسال مي شود 

اهداف خصوصي و  –اهداف عمومي  –هماهنگي اهداف با سياست كلي دولت  –هدف جنگلداري شامل اهداف عمومي و خصوصي 

  . برنامه ريزي ) بلند و ميان مدت ، ساليانه ( تقسيم بندي زماني اهداف  –اولويت ها 
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  :اهداف عمومي 

 استمرار وجود توليد و جنگل  - 1

 ه برداري حداكثربهر - 2

 اقتصادي بودن فعاليت ها  - 3

  . در واقع نوع استفاده از جنگل را مشخص مي كند = آموزش و تحقيقات  –زنبور داري  –بهره برداري چوب : اهداف خصوصي 

  . بعد از تعيين اولويت ها اين مراحل مانع اجراي هم نمي شود . در اهداف خصوصي اولويت ها بايد مشخص شوند 

  :از نظر زماني هدف ها 

 بلند مدت - 1

 ميان مدت - 2

 )كوتاه مدت(ساليانه - 3

ما اجازه نداريم هدف بلند مدت جنگل را تغيير دهيم چون اين عوض كردن باعث نابودي جنگل مي شود ممكن است تغييراتي جزئي 

  . در آنها بدهيم 

  

  . في هر قدر كه ممكن است باشد اهداف عمومي بايد تضمين كننده وجود جنگل و توليد بي پايان آن از نظر كمي و كي

  . كسب بي پايان ساير خدمات ممكن از جنگل ، اخذ و كسب اين خدمات تا حد امكان با كم ترين كوشش ها و هزينه ها باشد 

نبايد جنگل را به حال خود رها . بايد به رابطه بين نگه داري محصول هزينه متحمل شده و درآمد در واحد سطح جنگل توجه داشت 

  . د و انتظار بيالن مالي مثبت از آن داشت كر
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واحد  12پس به تبع طبق نمودار با افزايش توليد افزايش هزينه هم داريم و يا مقال . تومان است  1500واحد توليد شده  5مثال هزينه 

  . تومان هزينه دارد  900توليد شده 

در ابتدا افزايش . ه است كه به ميزان توليد در واحد سطح بيفزاييم با توجه به منحني فوق مشاهده مي شود كه در ابتدا مقرون به صرف

  . مي باشد ) واحد سطح( هزينه در ابتدا مناسب با افزايش توليد در هكتار 

اما با افزايش توليد اين تناسب به هم خورده و افزايش هزينه به صورتي در ميĤيد كه ديگر براي ما مقرون به صرفه نخواهد بود تا به 

  . زايش توليد در هكتار اقدام كنيم اف

عالوه بر مسئله اقتصادي به اين نكته بايد توجه داشت كه خود رويشگاه نيز بسته به فاكتور هاي موثر در توليد تا يك حدي مي تواند 

  . توليد داشته باشد 

در ضمن بايد به حد توان . ه نخواهد بود پس با توجه به منحني مشخص مي شود كه براي افزايش توليد از يك حد به بعد مقرون به صرف

  . توليد رويشگاه و گونه هاي درختي نيز آگاه بود 

  :براي دستيابي به اهداف جنگلداري توده جنگلي بايد داراي شرايط و مشخصات ويژه اي باشند 

 ) رسيده به جامعه گياهي(تطبيق توده جنگلي با رويشگاه  - 1

 )و و زير خاكاستفاده بهينه از فضاي ر(انبوهي سطح  - 2

 )توليد چوب(اختالط مناسب گونه ها  - 3

 ) در طبقات قطري يا سني (ايده آل بودن موجودي حجمي  - 4

 ايده آل بودن پراكنش تعداد در طبقات قطري  - 5

 كنترل كافي در مورد آفات و بيماري ها و آتش سوزي ها  - 6

  . روي هم اثر مي گذارند پس اين اثر بايد مناسب باشد ... د و گونه هايي كه در كنار هم به وجود آمده اند بايد بدانيم كه از لحاظ تولي

  . از نظر توليد چوب بايد عالوه بر پهن برگ گونه هاي سوزني برگ هم براي جوابگويي به بازار نياز است 
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ده نباشند هستيم يا در هرس طبيعي براي چوب روكس به دنبال ساقه هاي درختي كه نور دي. برگ ممرز زودتر از بلوط تجزيه مي شود 

  )گره. (چون با نور جوانه هاي خفته بيدار مي شوند و شاخه هاي فرعي ايجاد مي شود 

پس . چون ابتداي منحني پايين است . تعداد پايه هاي مسن زياد شده كه فضايي را ايجاد مي كند كه زير آن زادآوري ايجاد نمي شود 

پس فشار نشانه . ين درختان مسن هم تعداد بذر كمتر و هم قوه ناميه ضعيف تري دارند ا. پايه هاي كم قطر و جوان تعداد كمتري دارند 

  .گذاري روي پايه هاي قطور اعمال مي شود 

  

  :كنترل كافي در مورد آفات و بيماري ها و آتش سوزي ها ؟

  اصل بازده اقتصادي –توجه به قانون نگهداري محصول شامل دو اصل استمرار وجود جنگل و توليد و اصل توليد حداكثر 

اين اصول هم با هم و . پس در كار بيالن منفي نبايد تحميل شود و يا قصد حداكثر استفاده با كم ترين هزينه مقصود درستي نيست 

  . هماهنگ بايد اعمال شود 

  خصوصيات يك طرح جنگلداري و تفاوت آن با برنامه ريزي هاي ديگر

  :وسعت منطقه مورد عمل و حاصلخيزي آن  - 1

مناطق جنگلي معموال از نظر حاصلخيزي و باردهي خاك فقيرتر از نواحي كشاورزي بوده و داراي پستي و بلندي بيشتري نيز مي باشند 

  :اين موضوع باعث مي شود تا .

اعمالي را كه اوال به علت وسعت سطح و پستي و بلندي منطقه محصوالت و ماشين هاي توليد پراكنده بوده ، نتيجتا مشاهده تمام منطقه 

  . بايد در آينده انجام دهيم مشكل مي شود 

  . ثانيا توليد و ماشين توليد ، توليد در هكتار ، هزينه و درآمد نيز از هر هكتار جنگل كمتر است 

  . هرچه از مركز به طرف خارج شكل مي رويم ارزش و توليد كم مي شوند : نكته 
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 :توليد و ماشين توليد  - 2

اين حالت در كشاورزي نيز صادق .ماشين ها ، دستگاه توليد كننده بوده و محصوالت متنوعي را توليد مي كننددرصنعت يك كارخانه 

در صورتي كه در جنگل . است يعني يك درخت سيب ماشين توليد كننده است و محصول آن سيب بوده كه بهره برداري مي شود

قتي كه درخت را به عنوان محصول قطع مي كنيم ، دستگاه يا ماشين توليد ماشين هاي توليد كننده و محصول توليد شده يكي بوده و و

  . كننده را نيز با اين عمل خويش قطع و برداشت كرده ايم 

اين حالت باعث مي شود كه عمل برنامه ريزي مشكل گردد زيرا هميشه بايد جواب اين سوال كه درخت به عنوان يك ماشين توليد 

  . عنوان محصول برداشت شد ، را دقيقا دانسته و سپس تصميم گرفته شود  كننده باقي بماند و يا به

 : ابعاد درختان ، تعداد ، رشد  - 3

باعث مي گردد كه تعيين موجودي سرپا ، توليد جاري و ساير ... ابعاد درختان ، تعداد آنها در سطح مورد عمل ، حالت رشدشان و 

  . با اشكال فراوان محاسبه و تعيين مي شوند  پارامتر هايي را كه براي برنامه ريزي الزم است

 : طبيعت دو گانه ي برش  - 4

براي به عمل آورن خاك و آماده كردن محيط براي زادآوري و بهتر كردن محصول ، يك كشاورز از شخم زدن و كود دادن استفاده 

كه با عمل قطعي كه انجام مي شود اين در صورتي كه براي موارد فوق اكثر عمليات خاصي در جنگل صورت نمي گيرد بل. مي شكند 

يعني با قطع يك  درخت محيط را براي زاداوري مناسب كرده و با اين عمل درخت . دنبال مي شوند ) كمك به حاصلخيزي(اهداف 

  . مزاحم ساير درختان نيز قطع مي شود كه منتج به رشد بهتر درتان باقي مانده مي گردد 

 :رختان مشكالت بهره برداري و برداشت د - 5

با حالت خاص منطقه از پستي و بلندي ، مشكالت ويژه اي را ازنظر وسايل و تكنيك هاي ) ابعاد بزرگ( با ابعادي كه درختان دارند 

  )پراكندگي توليد و در يك سطح وسيع(قطع ، حمل و انتقال محصوالت به وجود مي آورند
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 : طوالني بودن مدت برنامه ريزي  - 6

سال مي  10در صنعت كشاورزي مدت برنامه ريزي حداكثر به . يزي جنگلي طوالني بودن مدت آن است يكي از مشكالت برنامه ر

  . سال است  100رسد ، در صورتي كه در جنگل در اكثر موارد حداقل اين مدت 

د به وجود اين نكته جالب توجه است كه حداقل در جنگل هاي طبيعي يك جنگلبان نمي تواند سن بهره برداري درختي را كه خو

به همين دليل هم يكي از داليل مي باشد كه در انتهاي طرح هاي جنگل داري از فرم هاي كنترل وقايع . آورده به چشم خود ببيند 

  . نگاري استفاده مي شود تا انتقال تجارب و كارها از يك  نسل به نسل بعدي از هم گسسته نشده و هدف همچنان دنبال گردد 

  

  فرسوده شديم       وز داس سپهر سرنگون سوده شديم افسوس كه بي فايده

  دردا و ندامتا كه تا چشم زديم            نابوده به كام خويش ، نابوده شديم

ميليون هكتار در مناطق نيمه مرطوب تا نيمه خشك كشور واقع شده اند كه نيمي از  105درصد جنگل هاي كشور در سطح معادل  85

  . در ناحيه زاگرس پراكنده شده است) ميليون هكتار 55( آنها 

  . ميليون هكتار بيشترين مساحت را دارد  905/1ميليون هكتار است كه جنگل هاي هيركاني با  405/12مساحت جنگل هاي ايران » نكته 

آذربايجان ( استان كشور 11كيلومتر و سطح  200كيلومتر و عرض متوسط  1265ميليون هكتار ، با طول  275اين جنگل ها در عرصه 

پراكنده شده ) غربي ، كردستان، همدان ، كرمانشاه ، لرستان، خوزستان ، اصفهان ، چهارمال و بختياري ، كهكيلويه و بوير احمد ، فارس

  . اند 

تقسيم شده است كه نوع استفاده مردم از اين جنگل هاي در طيف وسيعي متفاوت ) شمالي ، مركزي و جنوبي(جنگل هاي زاگرس به 

  . ت اس



 ٥٤    
 

يك سوم از جنگل هاي زاگرس داراي تراكم . درصد بيشتر است  10هكتار با حداقل تاج پوشش  5/0جنگل حداقل سطح متوسط 

پوشش درختي آن شامل گونه هاي انواع بلوط ، گالبي  وحشي ، بنه ، زيتون و پوشش درختچه اي . درصد مي باشد  5پوشش كمتر از 

  . البته لوط و بنه جزء عناصر اصلي تيپ هاي گياهي اند . مي باشد آن شامل زالزالك ، بادام و كيكم 

ميليون هكتار از آن طرح مديريت منابع طبيعي  2طبق اطالعات دفتر جنگل هاي خارج از شمال تا كنون براي نزديك به 

  . تهيه شده است ) هدف،پايداري اكوسيستم جنگلي با تاكيد بر مشاركت مردمي (

  . هكتار به وجود آمده است  17910ذخيره گاه جنگلي با مساحت  66در اين جنگل ها 

در قالب طرح سازماندهي بهره برداري از محصوالت . هكتار جنگل كاري شده است  670588در اين جنگل ها تا كنون نزديك به 

هزار  27ي كنند كه شامل ميليون نفر زندگي م 98در محدوده اين جنگل ها چيزي در حدود . تن سقف برداشت شده است  545فرعي 

  . ميليون نفر جمعيت در داخل جنگل هستند  5/1هزار آبادي با  4آبادي شده كه از آنها تعداد 

  . درصد دانه زاد فرتوت كه پس از مرگ جانشين ندارند  7درصد فرم شاخه زاد و  93اين جنگل ها 

درصد دام  50عرصه آن تعليف گاه . گل را به عهده دارند درصد عشاير كشور و تمامي روستاهاي داخل جن 80اين جنگل ها سوخت 

  . مي باشد ) ميليون راس دام بزرگ و كوچك  30(كشور 

  .در عرصه آنها اتفاق مي افتد) ميليارد متر مكعب 150(درصد از نزوالت آسماني كل كشور  30

، كمتر شدن ) تنوع در بانه است  بيشترين) از زاگرس شمالي به جنوبي كاهش رطوبت و كاهش تنوع گياهي را داريم  - 1

رطوبتي كه وارد اين جنگل ها مي . ميلي متر را داريم  706ميلي متر و در بانه  405وابستگي مردم به جنگل و متوسط بارندگي 

 . شود از سمت غرب است و مي گويند جبهه هاي غربي مرطوب تر از جبهه هاي شرقي است 

، تامين سوخت ، ذغال گيري ، جنگ ، آتش سوزي ، بهره برداري غير اصولي ، توسعه اراضي كشاورزي : عوامل تخريب  - 2

 . وجود معدن ، جاده سازي و مسير خطوط ، چراي مفرط،تراكم جمعيت و فقط و بيكار
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راي ارتفاع پسند ، رطوبت پسند ، در دامنه هاي شمالي ، در عرض هاي پايين تراز كرمانشاه ديده نمي شود و بهترين گونه ب: ويول 

  . جايگزين شدن به جاي علوفه مي باشد 

در ارتفاات پايين تر ، دامنه هاي سنگالخي و جنوبي و عرض ها جغرافيايي پايين تر حتي در چهار محال و بختياري و پايين : بلوط ايراني 

  .تر به صورت خالص ديده مي شود

  . ي بلوط قطع مي شود اين گونه بيشتر از بقيه گونه ها. گال ديده نمي شود و يا به ندرت 

بهترين . در ارتفاعات پايين تر وي ول و در دامنه هاي سمت مشرق و جنوبي ديده مي شود ، تا ايالم و لزستان گسترش دارد : مازودار 

  . مازوج و چوب سبگ مناسب جهت خانه سازي است  –پايه براي توليد گز و گال 

  . مساحت دارد ) هكتار زمين زراعي 15000هكتار مرتع و  50000،  هكتار جنگل 80000( هكتار  145000شهرستان بانه 

روستا با  218بخش و  4اين شهرستان داراي . روستايي اند ) نفر 50000(نفر ساكن شهر و بقيه  55000نفر جمعيت  105000از حدود 

  . نفر در كيلومتر مربع مي باشد  72تراكم جمعيت 

  : آورده 

  . محصول مي شود ولي استمرار جنگل به خطر مي افتد  شاخه زاد از باال كه تنظيم

  :هموار خول 

  . شاخه زاد از پايين كه ضمن به دست آورن محصول استمرار جنگل هم حفظ مي شود 

  . دارد ) گال جار(هكتار سامان عرضي  18تقريبا هر خانوار (هكتار مساحت  530خانوار ،   36نفر جمعيت ،  200

كه در واقع بركه ها واحد هايي هستند كه بهره برداري در آنها . به نام بركه تقسيم مي كنند ) قسمت هايي(ناحيه هاگال جار را به : بركه 

در واقع . در خود بركه ها هم همه شاخه ها را قطع نمي كنند . هر سال بهره برداري يك بركه صورت مي گيرد . صورت مي گيرد 

  . جنگل به صورت ناهمسان اداره مي شود 
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  . دون  در شاخه زاد از پايين جست گروه ها را دون مي نامند 

  . در شاخه زاد از پايين به سمت جست هاي نازك را خلف مي گويند : خلف 

  .سال نگه داري شده اند تا به افق باالتر برسد 4الي  3پايه هايي هستند كه در دوره هاي :  شيخلف 

 

  

  برنامه ريزي در واحد هاي جنگل داري

   كليات

در ابتدا . نياز انسان به جنگل در زمان هاي مختلف ، متفاوت بوده است و با گذشت زمان نيز وابستگي بشر به طبيعت افزايش يافته است 

با پيشرفت تكنولوژي و توسعه . جنگل به عنوان پناهگاه و شكار ، سپس به عنوان چوب سوخت و مصارف ساختماني مورد توجه بود

ساس نياز بيشتر انسان به بهره مندي از منافع بي شمار اين مواهب طبيعي در ابعاد مختلف از سوي ديگر  ، اهميت صنايع از يك سو و اح

. اما با افزايش جمعيت و نباز به تامين غذاي بيشتر ، اراضي جنگلي به زمين هاي كشاورزي تبديل شد . و نقش جنگل بيشتر نمايان شد 

اين دخالت ها در ابتدا . با تهديد جدي مواجه ساخت و بشر دريافت كه بايد در جنگل دخالت كند اين فرآيند بقا جنگل ها را به شدت

خيلي كم اهميت و محدود بود ولي به تدريج به ضرورت دخالت اصولي و منطقي در جنگل پي برد كه منجر به پديد آمدن علوم و 

ي هماهنگ دخالت ها تحت عنوان برش ها و عمليات الزم براي به عبارت ديگر لزوم برنامه ريزي و اجرا. فنون مختلف جنگل شد 

  . استفاده منطقي از جنگل و تضمين تداوم توليد و خدمات جنگل ، منجر به پيدايش علم جنگلداري شد 

يد ، در ابتدا با)كه هميشه در جنگل ضروري است مگر در موارد خاص نظير استراحت دادن به جنگل(براي اجراي برش ها و عمليات 

البته اولين و مهم . هدف از دخالت در جنگل مشخص باشد تا بتوان با هدف مشخص شده ، جنگل را به جهت مورد نظر هدايت كرد

به جز در موارد .تري هدف حفاظت است و اهداف اكولوژيكي و اجتماعي از درجه اهميت باالتري نسبت به توليد چوب برخوردارند

  .يك هدف برنامه ريزي مي شود استثنايي، كه واحد جنگل داري با
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  . در اكثر موارد برنامه ريزي در واحد جنگل داري با در نظر گرفتن اهداف چندگانه يا چندمنظوره انجام مي شود 

برنامه ريزي واحد هاي جنگلي بايد بر اساس مالحظات اكولوژيك و بيولوژيك ، مالحظات اقتصادي و مالي و مالحظات اجتماعي 

واحد هاي جنگلي  به علت طوالني بودن دوره توليد و تاثير زياد جنگل روي محيط از جمله روي خاك ، بايد توجه در . انجام شود

در .داشت كه هر اشتباهي مي تواند به زيان هاي قابل توجهي در كوتاه مدت و زيان هاي جبران ناپذير در دوره دراز مدت منجر شود

. انسيل رويشگاه نيز بسيار ضروري است تا بتوان به بهترين وجهي از رويشگاه استفاده كرد برنامه ريزي واحد جنگل داري آگاهي از پت

ساير اطالعات مربوط به توده هاي جنگلي نيز ، مانند ساختار ، فرم پوششي ،وضعيت زادآوري توده ها ، تاريخچه تحول توده ها ،تعيين 

برنامه ريزي جنگل داري همچنين . ات دراره توده جنگل را روشن مي كند مرحله رويشي و غيره اهميت خاصي دارد و بسياري از ابهام

، بايد در نظر گرفتن رشد بسيار كند جنگل و تحول بسيار سريع نياز بازار و صنايع كوشش كند با پيش بيني تحوالت آينده در زمينه نياز 

يت بهره برداري جنگل را به سمت نياز بازار تغيير جهت دهد به انواع توليدات با در نظر گرفتن مالحظات اكولوژيكي و اجتماعي ، مدير

  . براي دستيابي به هدف هاي مورد نظر روش هاي مناسب از طريق جنگل داري متمركز و يا گسترده اعمال مي شود . 

. زماندهي شوند دخالت در جنگل بايد به صورتي بسيار سنجيده و اصولي و برپايه اهداف مشخص ، تعيين و برحسب زمان و مكان سا

براي برنامه ريزي ابتدا بايد اهداف انتخاب و سپس براي رسيدن به آن اهداف ، دخالت هاي الزم يا مطلوب برنامه ريزي شوند و اين 

م سيست. زيرا براي بلند مدت ، برنامه ريزي غير ممكن و غيرواقعي است . برنامه ريزي مي تواند كوتاه مدت و يا ميان مدت را شامل شود 

يك برنامه ريز جنگل داري با يك . برنامه ريزي بايد با توجه به سياست هاي ملي و منطقه اي براي واحد جنگلي مورد نظر ، تنظيم شود 

براي تهيه يك طرح جنگل . تهيه كنند طرح جنگل داري بايد اهميت و ظرافت مسئوليت و اقدامات خويش را به خوبي درك كند 

  : شود داري مراحل زير بايد طي 

  سازمان دادن منطقه) الف

  جمع آوري اطالعات ) ب

  برنامه ريزي) ج
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در اينجا نكاتي به اختصار درباره نقشه خواني و برخي موارد مهم از كاربرد نقشه توپوگرافي در طرح جنگل داري كه يكي از ابزار هاي 

تهيه نقشه امري الزم و زير بنايي . داري است ، پرداخته ميشود مهم و زير بنايي و به عبارت ديگر اولين ابزار در تهيه و اجراي طرح جنگل

به عالوه به نكاتي در باره پروژه جاده هاي جنگلي كه . است و مبناي مطالعات براي طراحي و اجراي پروژه هاي مختلف قرار مي گيرد 

  . يكي از مباحث زير بنايي در تهيه طرح هاي جنگل داري است پرداخته مي شود 

  اي توپوگرافي نقشه ه

نقشه هاي توپوگرافي به نقشه هايي گفته مي شود كه عالوه بر شكل مسطحاتي زمين ، وع ارتفاعي آن را به صورت مجموعه اي از 

در پروژه هاي مختلف ، تهيه نقشه . نمايش مي دهد ) كه به آنها خطوط تراز يا منحني هاي ميزان گفته مي شود (منحني هاي هم ارتفاع 

. گرافي اولين مرحله است و تقريبا هيچ طرح و برنامه اي را نمي توان بدون وجود يك نقشه توپوگرافي به مرحله اجرا درآورد هاي توپو

به عنوان مثال ، وجود نقشه هاي توپوگرافي در راه سازي براي تعيين خط مسير ، خطر پروژه و محاسبات مقدماتي حجم عمليات خاكي 

  . كاربرد وسيعي دارد 

  هاي مورد استفاده در امور جنگلداري  نقشه

در مورد عوارض ارتفاعي،چون . جزئيات عالم و عوارض مسطحاتي موجود در نقشه معموال در راهنماي نقشه درج و تشريح مي شود 

اعي ، شكل ارتفاعات معموال از روي منحني هاي ميزان مشخص است ، نيازي به ترسيم و تشريح همه اطالعات مربوط به عوارض ارتف

بدين منظور در حد . استفاده كنندگان بايد با ديدن منحني ها نوع عوارض ارتفاعي را تشخيص دهند . در راهنماي نقشه وجود ندارد 

  . امكان براي شناخت عوارض ارتفاع به چگونگي و شكل نمايش اين عوارض توسط منحني هاي ميزان در نقشه پرداخته مي شود 

  :دامنه 

اشكال متنوع و گوناگون دامنه ، ، به وسيله تغيير . ت از برجستگي ها گفته مي شود كه محل شروع ارتفاعات است دامنه به آن قسم

منحني هايي كه داراي فواصل منظظم و دور از هم هستند ، نمايانگر شيب ماليم و يكنواخت . شكل منحني ميزان ها ، نشان داده مي شود

  . ا ، معروف شيب تند و يكنواخت دامنه هستند دامنه و فواصل منظم و نزديك منحني ه



 ٥٩    
 

اگر منحني ها در نزديكي قله به هم نزديك و در دامنه كوه از هم فاصله بگيرند نمايانگر شيب تند در اطراف قله و شيب ماليم در دامنه 

شيب ماليم در اطراف قله و  كوه است و اگر منحني ها در نزديكي قله از يكديگر دور و در دامنه كوه به هم نزديك شوند ، معرف

  6-1ش.شيب تند در دامنه كوه خواهد بود 

  

  

  )دره(و خط القعر ) يال(خط الراس 

به عبارت ديگر فصل مشترك دو دامنه در باالي خط الراس . ، از تالقي قسمت هاي فوقاني دو دامنه به وجود مي آيد ) يال(خط الراس 

  6-2ش . است  Vيا  Uاين عارضه در روي نقشه به شكل . است 

آبريد در واقع عكس گرده ماهي است كه از باالي برجستگي شروع مي شود . دره از تالقي قسمت هاي تحتاني دو دامنه به وجود ميĤيد 

برعكس شباهت دارد كه راس آن متوجه قله و دو ظلع  Vبرعكس وUشكل آبريز نيز در منحني همانند دره به . و به دره پايان مي يابد 

   6-3ش .توجه دامنه است آن ، م

  )گودال(تپه و فرورفتگي 

در مورد تپه و تمايز آن از كوه ، مقدار ارتفاع دقيقي . تپه به عارضه اي گفته مي شود كه نسبت به سطح مجاور ، داراي ارتفاع باشد 

متر ارتفاع داشته  500اي كه بيش از متر در نظر گرفته مي شود و به عارضه  500تا  50وجود ندارد ، ولي به طور كلي ارتفاع تپه بين 

  6-4ش . مرتفع ترين نقطه كوه را قله مي نامند .باشد ، كوه اطالق مي شود

شكل فرورفتگي يا گودال در . فرورفتگي يا گودال ، به عارضه اي اطالق مي شود كه نسبت بسطح مجاور ، پست تر و پايين تر  باشد 

تفاوت كه در فرورفتگي يا گودال ارتفاع منحني هاي خارجي بيشتر از ارتفاع منحني هاي داخلي با اين . روي نقشه نيز همانند تپه است 

  6-5ش .است
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  : گردنه 

گردنه نقطه فرورفته يا گودي خط الراس است كه بيشتر ميان دو قله يا دو برجستگي مجاور هم قرار گرفته و جاده هاي جنگلي و 

  6-7و 6-6ش . شود  كوهستاني براي محل عبور جاده انتخاب مي

  

  : پرتگاه 

پرتگاه ، شيب تندي است كه به خط قائم نزديك است و منحني هاي ميزان مربوط به آن ، در صورت امتداد در تصوير افقي به هم 

  6-8ش .  متصل مي شوند 

  : بريدگي يا برش 

  6- 9ش . يا راه آهن احداث مي شود بريدگي يا برش عارضه اي است كه به دست بشر ساخته مي شود و غالبا در مسير جاده 

  

  تعيين شيب زمين با استفاده از خطوط تراز در نقشه هاي توپوگرافي 

به عبارت ديگر شيب هر امتداد برابر با ضلع . است  tgaشيب هر امتداد برابر با . به زاويه بين يك امتداد با سطح افق شيب گفته مي شود 

  . است ) d  يا فاصله افقي بين همان دو نقطه يا( به ضلع مجاور ) H∆ با اختالف ارتفاع دو نقطه يا(مثابل

متر و فاصله بين اين دو نقطه روي نقشه  B 800متر و ارتفاع  نقطه  820در روي خطوط ميزان منحني   Aبه عنوان مثال ، اگر ارتفاع نقطه 

  : به مي شودبه شرح زير محاس BوAشيب بين دو نقطه .سانتي متر باشد 4، معادل  1:10000

  : متر است بنابر اين  10هر ميلي متر برابر با  1:10000در روي نقشه :  جواب 
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  : برابر است با  Bو  Aشيب دو نقطه ) 400=10×40(متر در روي زمين  400مليمتر روي نقشه مساوي است با  40سانتي متر يا  4

  6-10ش :ضرب مي شود بنابر اين  100در و چون شيب را معموال برحسب درصد محاسبه مي كنند ، رابطه فوق 

  

  :تعيين مساحت يك منطقه در روي نقشه 

منطه اي كه براي برنامه طرح جنگل داري در نظر گرفته . تهيه نقشه توپوگرافي منطقه ، اولين گام در تهيه يك طرح جنگل دار ياست 

براي تعيين مساحت يك منطقه ، پس از برداشت آن ، با . مي شود ، ابتدا روي نقشه مشخص شده و مساحت آن اندازه گيري مي شود 

تعيين مساحت مستقيما در روي زمين انجام مي شود و يا پس از برداشت زمين و ترسيم آن روي كاغذ ، با يكي از روش هاي تعيين 

چند شكل هندسي  در صورتي كه منطقه يا جنگل مورد نظر از يك شكل هندسي و يا از مجموع. مساحت ، مساحي انجام مي وشد 

در اينجا به تشريح برخي از روش هاي . تشكيل شده باشد ، مساحت منطقه از فرمول هاي تعيين مساحت ، به راحتي قابل محاسبه است 

  . تعيين مساحت پرداخته مي شود 

  روش مختصات 

نقاطي كه از به هم پيوستن مستقيم آنها  در اين روش ، نقشه منطقه يا جنگل را داخل محور مختصات قرار داده و پس از تعيين مختصات

  :، نقشه مورد نظر به دست مي آيد،مساحت منطقه از فرمول اثبات شده زير محاسبه مي شود

  

X  وy  به ترتيب طول و عرض هر نقطه به سانتي متر وS  مساحت منطقه به سانتي متر است .  

در روي ( باشد مساحت نقشه منطقه را به سانتي متر مربع  59مطابق شكل  1:10000به توان مثال اگر مختصات نقاط منطقه در روي نقشه 

  . محاسبه كنيد ) در روي زمين ( و بر حسب هكتار ) نقشه



 ٦٢    
 

متر در روي زمين و به  10هر ميلي متر روي نقشه برابر  1:10000است و در مقياس  1:10000با توجه به اينكه مقياس شكل يا نقشه 

متر مربع و يك سانتي متر مربع  100بنابر اين در اين مقياس يك ميلي متر مربع برابر با . متر است  100ر برابر عبارت ديگر هر سانتي مت

  . هكتار خواهد بود  5/63برابر با  1:10000سانتي متر مربع در مقياس  5/63در نتيجه . متر مربع با يك هكتار است  10000برابر با 

  ) به كتب نقشه برداري مراجعه شود( نيز مي توان استفاده كرد  D.M.Dبراي محاسبه چند ضلعي از روش 

  

  تعيين مساحت به كمك شبكه نقطه چين 

شبكه نقطه چين از تعدادي نقاط تشكيل شده كه به فاصله يكسان و به طور منظم در روي طلق يا كاغذ شفاف به چاپ رسيده و مي توان 

براي تعيين مساحت ، شبكه نقطه چين را روي نقشه قرار داده و تمام نقاط . گيري كرد  با استفاده از آن ، مساحت يك نقشه را اندازه

نقاطي كه در روي خط مرزي يا خط مشخص كننده محدوده مساحت نقشه منطقه ، قرار مي . داخل نقشه يا شكل ، شمارش مي شوند 

ي اگر بيشتر نقطه به طرف خارج باشد ، شمارش نمي ، شمارش مي شوند ول.گيرند ، در صورتي كه بيشتر نقطه به طرف داخل باشد 

پس از شمارش نقاط با توجه به مقياس نقشه و فاصله .نقاطي كه كامال روي مرز قرار مي گيرند ، يك در ميان شمارش مي شوند .شوند

  .نقاط روي شبكه نقطه چين مساحت قابل محاسبه است

نقه  500و تعداد نقاط شمارش شده روي نقشه ،  1:20000ميلي متر و مقياس نقشه  4 اگر فاصله نقاط از هم روي شبكه نقطه چين ،: مثال 

  مساحت منطقه مورد نظر چند هكتار است؟. باشد 

ميلي متر  4متر در روي زمين است و دو نقطه روي شبكه نقطه چين  20هر ميلي متر برابر با  1:20000با توجه به اينكه در مقياس : جواب 

متر مربع  6400ميلي متر مربع در روي نقشه و  16متر مي شود ، بنابر اين هر نقطه بيانگر  80رند كه در روي زمين برابر با از هم فاصله دا

هكنار  320پس مساحت منطقه مورد نظر برابر با . نقطه است  500از آنجايي كه تعداد نقاط شمارش شده ، . در روي زمين است 

  :يعني .است
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  فاده از كالك ميلي متريتعيين مساحت با است

براي محاسبه در اين روش يك كالك ميلي متري را روي نقشه منطقه مورد نظر قرار مي دهند و پس از ترسيم محدوده منطقه مورد نظر 

در اين روش مربع . روي كالك ميلي متري ، با شمارش تعداد كل مربع ها ، مساحت منطقه با توجه به مقياس نقشه محاسبه مي شود 

ايي كه در روي خط مرزي قرار مي گيرند ، اگر بيشتر مربع ، داخل قرار داشته باشد ، شمارش شده و اگر بيشتر مربع به طرف خارج ه

پس از شمارش . باشد ، شمارش نمي شوند  مربع هايي كه درست وسط خط مرزي قرار مي گيرند ، يك در ميان شمارش مي شوند 

  . ساحت قابل توجه است مربع ها با توجه به مقياس نقشه م

 1:10000با توجه به اينكه در مقيسا . ميلي متر مربع باشد  2825و تعداد مربعات شمارش شده  1:10000به عنوان مثال اگر مقياس نقشه 

  : يعني .ار است هكت 25/28متر مربع در روي زمين است بنابر اين مساحت منطقه مور نظر برابر با  100هر ميلي متر مربع روي نقشه برابر با 

  

  

  اندازه گيري مساحت به وسيله پالني متر

پالني متر دستگاهي است كه براي اندازه گيري مساحت اشكال نامنظم روي نقشه استفاده مي شود كه با طي كردن پيرامون يك شكل 

پالني متر انواع .مي گيرد به وسيله نقطه يا سوزن ، مساحت شكل تعيين مي شود و در حقيقت يك انتگرال گيري مكانيكي صورت

  . رايج ترين آنها پالني متر قطبي است . از جمله آنها پالني متر قطبي ، ديسكي و ديجيتالي است . متعددي دارد 

آنگاه محيط شكل يا نقشه به دقت در جهت . روش كار به اين صورت است كه در نقطه شروع ، عدد ورنيه قرائت و يادداشت مي شود 

تفاوت اين دو عدد ، در عدد ثابت پالني متر . ده و پس از رسيدن دوباره به نقطه شروع عدد ورنيه قرائت مي شود ساعت گرد طي ش

بهتر است براي دقت بيشتر اين عمل چند بار . ضرب شده و با توجه به مقياس نقشه ، مساحت منطقه در روي زمين محاسبه مي شود 

  .مساحت منطقه مورد نظر در نظر گرفته شودتكرار شده و ميانگين بدست آمده به عنوان 

  . الزم به ذكر است كه روش هاي ديگري نيز براي محاسبه وجود دارند 
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  توجيه نقشه در طبيعت 

در عمليات صحرايي تهيه طرح جنگلداري ، يكي از ابزار هاي الزم براي تهيه طرح بايد به همراه داشته باشد ، نقشه توپوگرافي است و 

منظور از توجيه نقشه يعني افقي كردن نقشه و . ه براي برداشت و اندازه گيري هاي الزم ، نقشه با طبيعت توجيه شود ضرورت دارد ك

قرار دادن جهت هاي شمالي و جنوبي آن در امتداد جهت هاي شمالي و جنوب طبيعت توجيه نقشه در طبيعت معموال به دو روش توجيه 

  . شودمغناطيسي و توجيه امتدادي انجام مي 

  توجيه مغناطيسي 

در عمليات صحرايي تهيه طرح جنگلداري ، معموال از قطب . ساده ترين شيوه توجيه نقشه ، استفاده از قطب نما و عقربه مغناطيسي است 

  :براي توجيه مغناطيسي . نماي سونتو استفاده مي شود 

  . نقشه در وضعيت افقي قرار داده مي شود ) الف

  .  به حالت افقي قرار داده شده و جهت شمالي مغناطيسي با قطب نما تعيين مي شود قطب نما نيز كامال) ب

  . واقع شود ) شمال نقشه ( قطب نما طوري روي نقشه قرار داده مي شود كه جهت شمالي قطب نما ، به طرف باالي نقشه ) ج

  . طيسي درست در امتداد شمال نقشه قرار گيرد نقشه و قطب نما توما آن قدر گردانيده مي شوند تا نوك شمالي عقربه مغنا) د

با توجه به اينكه نقشه شمال جغرافيايي را نشان مي دهد مي توان نقشه را كمي بيشتر و به اندازه ميزان انحراف شمال جغرافيايي از ) ه

بدين . فيايي نقشه منطبق شود شمال مغناطيسي ، چرخانيد تا با اصالح مقدار زاويه انحراف ، جهت مغناطيسي قطب نما با جهت جغرا

  . ترتيب امتدادي كه با قطب نما تعيين مي شود ، كامال منطبق با امتداد نقشه و طبيعت است 

  توجيه امتدادي 

توجيه امتدادي يعني امتداد هاي نقشه با امتدادي هاي . موقعي كه قطب نما در دسترس نباشد ، از روش توجيه امتدادي استفاده مي شود 

براي اين منظور بايد طبيعت را كامال با نقشه منطبق نمود تا از بروز اشتباهات . در طبيعت به طور موازي و هم جهت قرار گيرند مشابه 



 ٦٥    
 

در اين صورت كافي است عارضه اي را . در اين روش اگر محل توقف گاه فرد ، در روي نقشه معلوم باشد . احتمالي جلوگيري شود 

ر طبيعت مشخص است پيدا كرد و طي از توقف گاه به آن عارضه در روي نقشه ، متصل كرد و سپس كه هم در روي نقشه و هم د

  . نقشه را حول نقطه ايستگاه آنقدر گردانيد تا خط مزبور درست در امتداد آن عارضه در طبيعت قرار گيرد 

موقعيتشان هم در طبيعت و هم در روي نقشه  اگر موقعيت ايستگاه معلوم نباشد الزم است دو نقطه اي كه به يكديگر ديد دارند ،

آنگاه يكي از آنها را به عنوان ايستگاه انتخاب كرده و لبه يك خط كش در امتداد دو نقطه مزبور در روي نقشه قرار . مشخص شود 

  . داده شود و آنقدر حول نقطه ايستگاه گردانيده شود تا نقطه ديگر از طبيعت در اتداد لبه خط كش ديده شود 

اگر قطب نما در دسترس نباشد و همچنين هيچ گونه نقطه و يا امتداد مشخصي در طبيعت وجود نداشته باشد ، در برخي شرايط ، شايد 

شمال يابي به كمك خورشيد و سايه سردستك ، شمال يابي ( بتوان با استفاده از يكي از روش هايي كه در شمال يابي استفاده مي شود 

  . امكان توجيه نقشه را فراهم كرد ) به كمك ساعت و غيره 

  : ساير نقشه ها 

در مورد ساير نقشه ها ، به دليل عدم ضرورت تشريح آنها . درباره نقشه هاي توپوگرافي ، برخي نكات مورد نظر ، به اختصار تشريح شد 

  . ، فقط به ذكر اسامي آنها اكتفا مي شود 

نقشه هاي توپوگرافي ، نقشه هاي پالتوگرافيك : نقشه هاي عمومي شامل  -توان به الفنقشه ها را بر مبناي موضوع و محتواي نقشه مي 

( يا نقشه هاي مسطحاتب ، نقشه قارهها و يا كشور ها يا نقشه هاي جغرافيايي و نقشه هاي جهاني با موضوعات عمومي مانند نقشه جهاني 

چارت ها يا نقشه هاي ناوبري هوايي و دريايي و : اي موضوعي شامل نقشه ه) و ب) كه پراكندگي خشكي ها و درياها را نشان مي دهد 

  . نقشه هاي با موضوع ويژه تقسيم بندي كرد 

در نقشه هاي با موضوع ويژه ، بر اطالعات خاصي . برخي نقشه هاي با موضوع ويژه در امور جنگل داري مورد استفاده قرار مي گيند 

مانند . نمونه هاي زيادي از نقشه هاي با موضوع ويژه وجود دارند ... ) ، تاريخي ، اقتصادي و مانند نقشه هاي سياسي ( تاكيد مي شود 

نقشه هاي كاربري زمين ، نقشه راه ها ، نقشه هاي زمين شناسي و خاك شناسي ، نقشه هاي هيدروگرافي و هيدرولوژي،نقشه هاي 
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كه رستني هاي مختلف و اطالعات ( ي مانند نقشه هاي پوشش گياهي و نقشه هاي ديگر... جهانگردي و توريستي ، نقشه هاي ثبتي و 

كه وضعيت زادآوري يك منطقه جنگلي را بر حسب گونه و شدت زادآوري ( نقشه تجديد حيات ) مربوط به آن را نمايش مي دهند 

  .)نشان مي دهد

شامل مرز سري ، مرز . ، گنجانده شده است  كه در آن كليه اطالعاتي كه براي نقشه يك طرح جنگل داري الزم است( نقشه سفيد 

  .)قطعات ، شماره قطعات ، شبكه جاده و غيره

  تشريح مختصر برنامه ريزي شبكه جاده در جنگل 

برنامه ريزي شبكه جاده در جنگل ، به منظور فراهم كردن امكان دسترسي به سري از پوشش دادن كل منطقه توسط شبكه جاده براي 

براي برنامه ريزي شبكه جاده ، بهتر است چند شبكه جاده در روي . برداري و ساير فعاليت هاي جنگل داري است انجام عمليات بهره 

  . نقشه طراحي شده و از بين آنها بهترين شبكه انتخاب شود 

، تراكم ) SD(در طرح و پروژه هاي جاده هاي جنگلي به منظور شبكه بندي جنگل ، رعايت استاندارد هاي مربوط به تراكم طولي

،حداقل و حداكثر شيب به درصد ، درصد )TA(، مرز چوبگير يا مرز ترانسپورت ، فاصله چوبگير با فاصله ترانسپورت) SA(فاصله اي 

  . شبكه بندي و در نظر گرفتن نقاط اجباري مثبت و منفي و برخي مشخصه هاي ديگر بايد مورد توجه قرار گيرد 

  : جاده ) SA(اي و تراكم فاصله ) SD(تراكم طولي 

 SAبين . تراكم طولي عبارت است از مقدار طول اده به متر در هكتار و تراكم فاصله اي بيانگر فاصله دو جاده از همديگر به متر است 

  . رابطه زير براقرار است  SDو 

  : متر جاده موجود باشد تراكم طولي برابر است با  4000هكتار جنگل  100به عنوان مثال اگر در 

SD=4000:100=  40 متر در هكتار         

  :برابر است با ) متوسط فاصله دو جاده از هم(و تراكم فاصله اي 
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SA = 10000:40=  متر       250

  ))TA(فاصله ترانسپورت(و فاصله چوبگير) مرز ترانسپورت(مرز چوبگير 

مي شود و در نواحي مسطح در وسط جاده قرار  خطي كه سطح چوبكشي جاده هاي مختلف را از هم جدا مي كند مرز چوبگير ناميده

  .خواهد بود SAعرض اين نوار معادل . نوار محدود كننده به دو مرز متوالي را نوار چوبگير يا حوزه چوبگير مي نامند . مي گيرد 

  

  

  ) E(درصد شبكه بندي جاده 

براي محاسبه درصد شبكه بندي ابتدا با .ستفاده كردبراي بررسي و قضاوت درباره شبكه جاده ، مي توان از درصد شبكه بندي جاده ا

 SAمقدار  SD.SA= 1000سپس از فرمول .به دست مي آيد ) SD(تقسيم طول جاده ها به سطح كل منطقه ، تراكم طولي جاده 

ه مشخص مي تمامي جاده ها با رسم دو خط در طرفين و به موازات هر جاد) با سطح پوشش جاده(محاسبه شده، آنگاه حوزه چوبگير 

 SAدر واقع عرض حوزه چوبگير هر جاده برابر است با اندازه . است  2فاصله هر يك از اين خطوط موازي تا جاده به اندازه . شود 

درصد شبكه بندي جاده ، از تقسيم حوزه . در نهايت با روش هاي تعيين مساحت ، سطح حوزه چوبگير مساحي و اندازه گيري مي شود .

  . يا سطح پوشش جاده به سطح كل منطقه به دست مي آيد  چوبگير

يك درصد شبكه بندي بسيار خوب و عالي است %  80تعيين شده است و %  80تا % 55براي يك شبكه جاده ، درصد شبكه ايده آل بين 

. كه جاده مورد توجه قرار گيرد عالوه بر دصد شبكه بندي ، تراكم جاده در هكتار نيز عامل ديگري است كه مي تواند براي بررسي شب. 

  . را به عنوان مالك قضاوت قرار داد  با كموند ريال براي بررسي شبكه جاده در دو منطقه ، مالك 

  طراحي شبكه جاده هاي جنگلي در روي نقشه 
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با . ا يكديگر ، مناسب خواهد بود اگر سري در منطقه مسطح و يا با شيب كم واقع شده باشد ، طراحي شبكه جاده با شاخه هاي موازي ب

افزايش شيب ، امكان طراحي شبكه جاده به صورت منظم و به موازات يكديگر ، امكان پذير نبوده و در بسياري موارد غير ممكن است 

ات ديگر ، از طرف ديگر ، در مناطق شيب دار عواملي مانند نوع خاك و وضعيت منطقه ، نوع بهره برداري ، نوع محصول و برخي نك. 

  .بايد قبل از اجراي طرح بررسي شوند

نقاط اجباري . در طراحي شبكه جاده در جنگل ، به مناطقي برخورد مي شود كه به نام نقاط اجباري مثبت و يا منفي ناميده مي شوند 

طبيعي و جذب كننده ، مراكز  مثبت نقاطي هستند كه جاده بايد حتما از آنها عبور داده شود مانند چشمه ، آبشار و ساير زيبايي هاي

محل مناسب براي )كه براي انشعاب محل مناسبي است(باستان شناسي ، مراكز صنعتي ، شهر ، محل عريض و نسبتا مسطح در مسير جاده 

واره هاي مانند دي.نقاط اجباري منفي نقاطي هستند كه جاده نبايد از آنها بگذرد. پيچ هاي تند ، نقاط انشعاب جاده به جاده و غيره 

  .صخره اي ، مناطق باطالقي ،مناطق ريزشي و رانشي و غيره

يكي از مهم ترين موضوعات در طرح شيب بندي جاده در يك منطقه جنگلي ، جهت انتخاب شبكه ايده آل، رعايت حد مجاز شيب 

ب زياد ، باعث افزايش هزينه تعمير همانطوري كه شي.نيز مي رسد% 12و در موارد استثنايي به % 10حداكثر شيب طولي جاده .جاده است

و نگهداري جاده مي شود ، درجاده هاي مسطح و فاقد شيب نيز در اثر تجمع آب ، ايجاد يخبندان و در نتيجه كنده شدن ، خرابي جاده 

 5/1الته حداقل و در جاده هاي آسف% 3لذا حداقل شيب جاده حدود .ها و ايجاد فرسايش ، هزينه نگه داري جاده ، افزايش خواهد يافت

متر  200و حدود % 3متر از طول جاده با شيب  200بنابراين در مناطق كامال مسطح،سعي مي شود حدود . در نظر گرفته مي شود%  2 –

است ، ولي در مناطق با شيب زياد ، شيب انتخابي % 5-8و يا % 4-6شيب ايده آل جاده هاي جنگلي . ساخته شود  -%3بعدي با شيب 

  .در نظر گرفته مي شود% 10ال جاده معمو

و اختالف ارتفاع آن دو ) D(طراحي شبكه جاده در روي نقشه با شيب مورد نظر ، با توجه به فاصبه بين دو نقطه در نقشه توپوگرافي 

ورت اگر شيب محاسبه شده بين دو نقطه معادل شيب مورد نظر باشد ، مسير تعيين شده در ص.صورت مي گيرد) ∆(نقطه از يكديگر

ولي اگر شيب محاسبه شده بيش از شيب مورد نظر باشد ، بايد طول  مسير طي شده بين دو .بررسي و رعايت ساير شرايط ،مناسب است

متر  Pمتر و اختالف ارتفاع آن دو نقطه  D (100(در صورتي كه فاصله افقي بين دو نقطه .نقطه ، افزايش يابد تا شيب مجاز به دست آيد
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بنابراين همانطوري كه قبال نيز تشريح شد ، براي محاسبه شيب متوسط بين دو نقطه ، از . است %Pدو نقطه برابر  باشد شيب بين آن

  : رابطه زير استفاده مي شود 

همان طوري كه قبال نيز بيان شد ، نقشه هاي توپوگرافي .برنامه ريزي شبكه جاده در ابتدا در روي نقشه توپوگرافي طراحي مي شود 

طوط ميزان منحني با خطوط تراز هستند كه مي توان با استفاده از آنها ، اختالف ارتفاعات بين خطوط را مشخص كرد و داراي خ

. متر است 50متر و گاهي اوقات  20متر و يا  10معموال اختالف ارتفاعات هر يك از اين خطوط از يكديگر بر حسب مقياس نقشه ، 

  .استفاده مي شود 1:25000و يا  1:20000و گاهي  1:10000، معموال از نقشه هاي با مقياس  براي طرح شبكه بندي جاده در يك منطقه

براي اين منظور ، با توجه به شيب مورد .براي پياده كردن مسير جاده در روي نقشه هاي توپوگرافي ، معموال از پرگار استفاده مي شود

ز يك خط ميزان تا خط ميزان بعدي طي شود ، محاسبه شده و دهنه پرگار كه گام نظر و مقياس نقشه ، فاصله افقي بين دو نقطه كه بايد ا

براي محاسبه اندازه گام پرگار ، اگر اختالف ارتفاع بين دو .باز شده و اين فاصله طي مس شود Wپرگار نيز ناميده مي شود ، به اندازه 

  : طه زير استفاده مي شود باشد از راب Wو طول گام پرگار  %P، شيب جاده  hخط ميزان متوالي 

  .در روي نقشه محاسبه شود wبر حسب متر در روي زمين به دست مي آيد كه با توجه به مقياس نقشه بايد  wدر اين رابطه 

  : در روي زمين برابر است با  wمقدار . باشد  1:25000متر و مقياس نقشه  P%  =10متر ،  h  =50اگر : مثال 

  

 25برابر با  1:25000زيرا هر ميلي متر روي نقشه . سانتي متر است  2ميلي متر يا  20ا توجه به مقياس نقشه برابر با در روي نقشه ب wاندازه 

يعني فاصله افقي طي شده بين . سانتي متر روي نقشه است  2ميلي متر يا  20متر روي زمين برابر با  500بنابر اين . متر در روي زمين سات

 500معادل (سانتي متر  2متر ، برابر  50با فاصله خطوط ميزان منحني  1:25000ن تا خط ميزان بعدي روي نقشه دو نقطه از يك خط ميزا

  6-14ش .خواهد بود% 10باشد ، شيب طولي مسير طي شده ، برابر با ) متر روي زمين

واقع بر يك خط ميزان  Aاز شده است ، از نقطه ميلي متر ب 20سانتي متر يا  2بنابر اين با استفاده از يك پرگار كه دهنه آن به اندازه 

منحني تا نقطه ديگر واقع در خط ميزان بعدي ، يك قوس ترسيم شده و براي ادامه عمليات نيز از نقطه دوم به نقطه سوم واقع بر خط 
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ست آمده به هم ، مسير اوليه بر با اتصال نقاط به د.اين عمليات تا انتهاي مسير ادامه مي يابد. ميزان بعدي قوس ديگري ترسيم مي شود 

  .روي نقشه تعيين مي گردد

پس از ترسيم پروژه جاده در روي نقشه بر اساس معيار هاي مربوطه و شناسايي منطقه مسير هادي قابل اجرا با استفاده از وسايلي مانند 

براي اطالعات بيشتر به درس . شت مي شودشيب سنج ،ژالون و پيكه تعيين شده و بر اساس سه عنصر مهم شيب ، آزيموت و فاصله بردا

  6-15ش .جاده سازي مراجعه شود

  

  ارزيابي و كنترل فعاليت هاي واحد بهره برداري 

ارزيابي و كنترل فعاليت هاي بخش بهره برداري در يك دوره كوتاه نيز ، امكان پذيراست ، در صورتي كه كنترل واحد توليدي حداقل 

در صورتي كه در واحد بهره برداري فعاليت . در واحد توليدي تغييرات در اكوسيستم مطالعه مي شود . دنياز به يك پريود ده ساه دار

هاي انجام شده و نتايج حاصله از اين فعاليت ها بررسي مي شود كه به طور مثال شامل فعاليت هايي مانند قطع ، چوب كشي ، فروش 

داراي شروع و خاتمه مشخصي بوده و قابل مقايسه با واحد توليد بيولوژيكي  كه هر يك... چوب ، جاده سازي ، احداث ساختمان و 

در صورتي كه واحد .زيرا حيات اكوسيستم به طور مستمر ادامه دارد و معموال خاتمه مشخصي ندارد.جنگل يا حيات اكوسيستم نيستند

حد بهره برداري بر خالف واحد توليد بيولوژيكي در وا. بهره برداري از يك سري عمليات مجزا هم و با نظم خاصي تشكيل شده است

با توجه به پر هزينه بودن واحد بهره برداري كه بيشترين هزينه را در واحد جنگل داري به خود . نيازي به مقايسه آمار برداري ها نيست

ين واحد خيلي مهم است كه در ا. است ... اختصاص مي دهد كه شامل هزينه ماشين آالت ، هزينه كارگري ، هزينه جاده سازي و 

به صورت سرپا،پس از قطع ، پس از حمل به كنار (ضمن نظارت دقيق ، فعاليت هاي اقتصادي هستند يا خير ؟ در مورد روش فروش 

همين طور درباره روش هاي . و اينكه كدام روش اقتصادي تر است ) جاده هاي جنگلي و يا پس از حمل به كارخانجات مصرف و غيره

حمل زميني ، استفاده كابل هوايي و غيره و يا سواالت ديگري كه ممكن است مطرح شود و بايد به همه « بهره برداري شامل مهتلف 

اين بررسي ها بايد توسط متخصصين . براي دادن پاسخ مناسب به اين سواالت نياز به انجام مطالعات موردي است . آنها پاسخ داده شود 

كنترل فعاليت هاي بخش بهره برداري ، خيلي از اشكاالت و ابهامات رفع شده و نتايج قابل توجهي به دست  با. بهره برداري انجام شود
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به عنوان مثال ، پس از قطع درخت و تجديد حجم درختان ، حجم دقيق انواع چوب آالت ، به تفكيك به متر مكعل به .خواهد آمد

عاريف ، حجم بر حسب واحد سيلو برآورد شده بود و حال مي توان ارزش در صورتي كه قبال استفاده از جدول ت.دست خواهد آمد

عالوه بر محاسبه ارزش سيلو مي توان مشخصه هاي . سيلو را محاسبه كرد كه يك سيلو برابر كمتر يا بيشتر از يك متر مكعب است

باره دقت جدول حجم مورد استفاده ديگري مانند مقدار و درصد حجم هاي صنعتي و هيزمي را نيز به تفكيك به دست آورد و در

درصد به دست آمده  15درصد و  85در يك بررسي درصد حجم هاي صنعتي و هيزمي در سري يك ناو اسالم به ترتيب .قضاوت كرد

پس از بررسي ، اريابي و كنترل واحد توليدي و بهره برداري و بررسي ميزان موفقيت و عدم موفقيت جنگل داري ، الزم است . است 

  .تايج اقتصادي طرح ارزيابي شودن

  :ارزيابي نتايج اقتصادي جنگل داري 

اهميت و نقش جنگل داري در طبيعت به سه دسته عمده بيولوژيكي ، اجتماعي و اقتصادي تقسيم بندي شده كه در فصل اول به اختصار 

يستم و طبيعت و از نظر اجتماعي دارد، در نقش بيولوژيكي و اجتماعي يا خدمات عمومي يا نقش هايي كه جنگل در اكوس. تشريح شد

  . اهداف اقتصادي كه در آن عمدتا توليد چوب مطرح مي شود ، در درجه بعدي اهميت قرار دايد . اولويت است

از نظر نقش اقتصادي ، جنگل ها يك واحد تجاري به حساب مي آيد كه مانند هر واحد اقتصادي ديگر ، توليد ، فروش ، بهره وري و 

اگر فقط نقش خدمات عمومي جنگل در نظر باشد ، در آمد حداكثر . در اين واحد نيز مطرح مي شود ... ادي بودن فعاليت ها و اقتص

نحوه مديريت و دخالت در جنگل در بازده اقتصادي و وضعيت كمي و كيفي فعلي و آينده طرح ، . مستمر در اولويت قرار مي گيرد 

وضعيت آينده جنگل بهبود . صحيح بر مبناي اصول علمي جنگل داري و جنگل شناسي اعمال شوداگر مديريت . تاثير بسزايي دارد

ولي اگر نشانه گذاري و قطع با توجه به ميزان امكان برداشت ساليانه .خواهد يافت ، در صورتي كه ممكن است درآمد فعلي كاهش يابد

ولي در ادامه . در اين صورت درآمد جاري ساليانه بسيار كاهي خواهد يافت ، فقط از درختان با ارزش و با درجه كيفي باال انجام شود ، 

همچنين اگر قطع بيش از حد مجاز و به ويژه در درختان با درجه عالي انجام .اين روند، وضعيت كيفي آينده جنگل را كاهش مي دهد

ده مي شود كه فعاليت ها و اقدامات كنوني نه بنابراين مشاه. در اين صورت در آينده جنگل به سمت تخريب پيش خواهد رفت .شود

تنها دربازه اقتصادي جاري ساليانه موثر است ، بلكه در تغيير پذيري ارزش جنگل نيز دخالت دارد و در نهايت در بيالن اقتصادي طرح 
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موده و به راحتي و با توجه به هزينه براي ارزيابي نتايج اقتصادي طرح ، مي توان كليه در آمد ها و هزينه ها را در دفاتر ثبت ن.موثر است

درامد هاي حاصل از فروش چوب آالت و همين طور ... ) شامل قطع ،تبديل ، حمل ، تعمير و نگه داري و (هاي جاري در طول پريود

ي يك طرح را بدين منظور، به طور اجمالي مي توان نتايج اقتصاد.ارزش تغيير موجودي حجمي سرپا ،بيالن اقتصادي طرح را اراوه نمود

  :به شرح زير ارزيابي كرد

  .مقدار برداشت ساليانه در طول پريود ثبت و يا با هم جمع شوند) الف 

  .درآمد ناخالص حاصل از فروش چوب آالت در طول پريود ثبت شود) ب

  .كل هزينه هاي بهره برداري محاسبه شود) ج

  .ره برداري برابر با كل درآمد خالص محصوال چوبي استتفاضل درآمد حاصل از فروش چوب آالت با كل هزينه هاي به) د
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 سواالت فصل اول 

 دانگ زادآوری را تعريف کنيد؟

 دانگ واحد چيست؟

 دوره را تعريف کنيد؟

.طرح جنگلداری را تعريف کنيد  

سوپارسل وپارسل را تعريف کنيد؟-قطعه-سری–بخش -هر اکوسيستم شامل چند بخش است؟دوره  

ظور انجام ميگيرد؟آمار برداری به چه من  

 منظور از تشريح پارسل چيست؟

.سو پارسل را تعريف کنيد  

 منظور از دوره بهره برداری چيست؟

.انواع توده را نام برده وشرح دهيد  

 

 

 سواالت فصل دوم

 اولين اصول در بهره برداری جنگل چه بود؟

.اهميت حفظ وحمايت جنگل را بنويسيد  

.محيطی  جنگل را بنويسيدارزشهای اقتصادی واجتماعی وزيست   

.ارزش اجتماعی اقتصادی مستقيم جنگل را بنويسيد  

.ارزش اجتماعی اقتصادی غير مستقيم جنگل را بنويسيد  

.فوايد جنگل را بنويسيد  

 سواالت فصل سوم  

 منظور از تشريح پارسل چيست؟

 برنامه ريزی تيپهای جنگلی چگونه انجام ميگيرد؟

.رح دهيداصل بهره برداری مستمر را ش  

 اصل بهره بردای در چارچوب طرح را شرح دهيد؟
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.مزيت انتخاب زمان مناسب در بهره برداری را بنويسيد  

 فاکتور موثر در اقتصادی بودن طرح کدام است؟

.تاثير ميزان برداشت بر روی توليد را شرح دهيد  

.تاثيرات کاهش بهره مالکانه بر جنگلداری را بنويسيد  

.ه چند گروه تقسيم ميشوند؟نام برده وشرح دهيدبهره برداران طرح ب  

مهمترين قسمت تشريح رويشگاه کدام است؟   

 

 سواالت فصل چهارم

.اتفاقاتی که پس از قطع درخت می افتد را شرح دهيد  

.تنوع توليد وخدمات در توده های جنگلی را بنويسيد  

.اهداف عمومی در جنگل را بنويسيد  

ست؟اهداف خصوصی در جنگل کدام ا  

.اجرای طرح های جنگلداری از چه بخش هايی تشکيل شده است  

 کنترل ومطالعه در جنگل به چه معناست در چند مرحله انجم ميگيرد؟

 پارسل چگونه تقسيم بندی ميشود؟

 سوپارسل چيست وچگونه ايجاد ميشود؟

.در تعيين مرزهای پارسل اولويت ها را بنويسيد  

.نه صورت ميگيردنامگذاری قسمتهای مختلف جنگل چگو  

.دانگ بندی چيست و دانگ تجديد نسل را شرح دهيد  

.روش های محتلف دانگ بندی را شرح دهيد  

.اصطالح دانگ مدت پايان يافته را شرح دهيد  

.توده جنگلی چيست  

 مدت طرح جنگلی در ايران چه ميزان است و به چه عواملی بستگی دارد ؟

 تفاوت تيپ وجامعه چيست؟

.کشويی را شرح دهيد–تجديد نظر طرح جنگلداری   

تفاوت طرح اوليه و تجديد نظر را بنويسيد؟   
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 جنگل هاي مخروبه را شرح دهيد؟

 منظور از كنترل ميان مدت چيست؟

 منظور از كنترل نهايي چيست ومنجر به چه ميشود؟

نام ببريد؟ براي دستيابي به اهداف جنگلداري توده جنگلي بايد داراي شرايط و مشخصات ويژه اي باشند  

مجنپ سواالت فصل  

.اين مالحظات را ذكركنيد–برنامه ريزي واحد هاي جنگلي بايد بر اساس مالحظاتي انجام گيرد   

براي تهيه يك طرح جنگل داري مراحلي را بايد مد نظر داشت اين مراحل كدامند؟   

.در جنگل را شرح دهيد)گودال(تپه و فرورفتگي    

ش  را شرح دهيد؟بريدگي يا برو  گردنه-پرتگاه    

 توجيه نقشه در طبيعت چيست؟

توجيه مغناطيسي چيست؟ منظور از  

 موقعي كه قطب نما در دسترس نباشداز چه روشي استفاده ميشود؟

 مهم ترين موضوعات در طرح شيب بندي جاده در يك منطقه جنگلي راشرح دهيد؟

نام ببريد؟ اهميت و نقش جنگل داري در طبيعت به چند دسته عمده تقسيم ميشود  
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