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 چكيده

 حجم اسكيدر درنتيجه ،شود مي اسكيدرها فعاليت محدوديت سبب ،دامنه باالي در آن قرارداشتن و جاده طولي تراكم بودن پايين

 دو دامنه باالوپايين به چوب كشيدن مقايسه براي .کند  ميخارج قطع ازمنطقهتري  ني طوالزمان مدت صرف با را چوب از كمتري

 تا قطع ازمحل پيوسته )Time Study( سنجي زمان روش با چوب خروج یواجزا انتخاب ند،بود چوب خروج آماده كه پارسل

 رگرسيون معادله طريق از ها هداد .شد سمر آن نمودار  )Excel( كامپيوتري افزار  نرموباسيستم ده،شگيري   اندازهبالعكس و دپو

 لک .شد نظرگرفته در Y وابسته متغير توليد يزانمو چوبكشي هزينه ،زمان و X مستقل متغير عنوان به چوبكشي فاصله كه دومتغيره

 چوب توسطم .است بوده مترمكعب ٢٥٨ ساعت ١١ در و ٢٠٠ ساعت ١٦ در ترتيب به دامنه باالوپايين به شده خارج چوب حجم

 به چوبكشي درهرنوبت شده خارج چوب حجم متوسط .آمد دست به مترمكعب ٥/٢٣ و ٥/١٢ ترتيب به ساعت هر در شده خارج

 حداكثرحجم .آمد دست به بکعمترم ٤٣ و ٣٤ ترتيب به روز هر در شده خارج چوب حجم متوسط .بود مترمكعب ٥و ٢/٣ ترتيب

 خروج زمان پارسل دو هر در چوبكشي فاصله افزايش با .بود مترمكعب ٥/٨و٦ بترتي به چوبكشي نوبت هر در شده خارج چوب

 هزينه و دوش ميدوبرابر منفی شيب به نسبت چوب خروج زمان حداکثر مثبت درشيب که تفاوت اين با يابد،  ميافزايش چوب

 .است يمنف شيب کمتراز مثبت درشيب توليد ميزان و منفي شيب از بيشتر مثبت شيب در نيز چوبکشي

 
    .سنجي زمان  وتوليد هزينه، دامنه، پايين دامنه، باالي چوبكشي، :كليدي يها هواژ
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 ... پايين و باال هب چوب کشيدن مقايسه                                                                ٤٠٤

  قدمهم
 در اسكيدرها فعاليت كردن محدود در مهم عوامل از يكي
 اصول .است چوبكشي مسير شيب ،چوب خروج و حمل
 بايد چوب كشيدن كه است آن ازجنگل چوب خروج كلي
 بار وزن بايد صورت اين غير در ،اشدب دامنه پايين سمت به
 در زيرا ،داد كاهش دامنه باالي سمت به دركشيدن را

 وزن در درصد نسبت به كشش نيروي مثبت هاي شيب
 از بار و اسكيدر وزن %١ حدود .شود  ميكم آن بار و اسكيدر
 در .شود  ميكم شيب درصد يك هر براي ماشين قدرت
 كشش برنيروي دارمق اين منفي هاي شيب در كه صورتي
 شيب( چوب كشيدن جهت .)٣( شود  ميافزوده اسكيدر
 حركت سرعت خروج، براي بار حجمبر روي  )منفي و مثبت

 ها شيب در .است مؤثر چوبكشي هزينه و زمان اسكيدر،
 دليل به كه است مهم چوب خروج مسير شيب جهت بيشتر

 تراكم نبودن وكافي شمال هاي جنگل بودن كوهستاني
 نظر از خاك شرايط ،دار شيب يها هدامن در جاده طولي
 خاكي عمليات حجم بودن باال و باتالقي و رانش و لغزش
 .مورد توجه قرار گيرد بايد

 پايين سمت به چوب كشيدن به مربوط مقايسه درمورد
 طور به  )مثبت شيب( دامنه باالي و )منفي شيب( دامنه
 مورد در فقط .است نگرفته صورت مدوني مطالعه خاص
 ،است چوبكشي زمان افزايش در مهم عامل كه شيب،
 از برخي تحقيق و ارشد كارشناسي يها هنام پايان درقالب
 يمؤثر عامل را شيب و گرفته انجام مطالعاتي استادان
 .اند هدانست

 توسط چوبكشي بر مؤثر عوامل در مورد )١٣٦٨( سبحاني
 و داده انجام اي همطالع كالرك الستيكي چرخ اسكيدر
 كل حجم و نوبت هر در تنه تعداد شيب فاصله، هايمتغير
 .)٤( است دانسته مؤثر را چوبكشي نوبت هر در بار

 چرخ اسكيدر توسط چوبكشي مورد در  )١٣٦٨( فقهي
 زمان كه گرفت نتيجه و داد انجام يهاي بررسي الستيكي

 چوبكشي، فاصله هايمتغير از تابعي صورت به چوبكشي
 .)٧( است چوبكشي نوبت هر در تنه حجم و تعداد شيب،

 توسط چوب خروج مطالعه با )١٣٧١( اقتصادي
 تابعي صورت به چوبكشي زمان كه گرفت نتيجه اسكيدرتاف

 تعداد چوبكشي، مسير شيب چوبكشي، فاصله هايمتغير از
 .)١( است چوبكشي هرنوبت در بينه گرده حجم و

 توسط چوب روجخ ياجزا سنجي زمان با  )١٣٧٣( ور هپيل
 هايمتغير از تابعي چوبكشي زمان كه گرفت نتيجه اسكيدر
 چوبكشي مسير شيب و هرنوبت در بينه گرده حجم فاصله،
 .)٢( است

 اسكيدر توسط چوب خروج در مورد )١٣٧٧( سبحاني
  اي همطالع )كاركرد روز ٢٨( زتور و )كاركرد روز ١٢٨(

 بمترمكع ٢٠٠٠ مدت اين در كه گرفت نتيجه و داد انجام
 طور به و شده خارج )مترمكعب٦/١٥ روزي( بينه گرده

 خارج چوب حجم و داشته، كاركرد ساعت ٦ روزانه متوسط
 آمده دست به مترمكعب ٦/٣ متوسط طور به بار هر در شده
 .)٥( است
 بينه، گرده اندازه مانند هاييمتغير اهميت )١٩٦٥( آدامز
 هر در موجودي ميزان و چوب انتقال فاصله متوسط شيب،
  .)٢( است دانسته مؤثر چوب خروج زمان در را ايكر

 به چوب كشيدن مورد در اي همطالع )١٩٩٢( اوانسون
 در D5H كاترپيالر اسكيدر يك با دامنه باالوپايين سمت
 .)٩( داد انجام زالندنو در كانگرو هاي جنگل
 با دامنه پايين به چوب خروج مورد در )١٩٩٢( هيل
 Tahorakuri هاي جنگلدر دار كچنگ كاترپيالر اسكيدر

 .)١٠( داد انجام اي همطالع زالندنو در
 فاکتورهاي اب ١چوبكشي فاصله مقايسه بررسي اين از هدف
 حمل جهت دو در توليد ميزان و چوبكشي هزينه و زمان
 شيب( دامنه پايين و )مثبت شيب( باال سمت به چوب

                                           
 وهزينه زمان وفاکتورهاي بوده مستقلمتغير  چوبكشي هفاصل مقايسه اين در ‐۱

 .دکنن تغييرمي دان وابسته هاي متغيرکه توليد ميزان و چوبکشي
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 نکا جنگلداري درطرح ۱۸۹ و ۳۲ پارسل ۲ در )منفي
  .است المرودظ

 

 ها روش و مواد

  مطالعه مورد مناطق

 طرح يك بخش ١٨٩و ٣٢ پارسل دو در بررسي اين
 ميسها شركت هاي طرح سري از ظالمرود ‐نكا جنگلداري

 .شد انجام ،است واقع ونكا ساري شهرهاي بين كه نكاچوب 
  )مثبت مسيرچوبكشي شيب جهت( يك بخش ٣٢ پارسل

  ٤٧٥ دريا ازسطح ارتفاع نگينميا هكتار، ٧٢/٣٦ مساحت با
 درجه ١٧ الي  ۸/۱۵ ساليانه  حرارت درجه متوسط متر،

 و طول ،متر ميلي ٧٦٠ ساليانه بارندگي ميانگين ،گراد سانتي
 ٥٣ تا  دقيقه ١٨ و درجه ٥٣ ترتيب به جغرافيايي عرض
 ٣٦ تا  دقيقه ٢٩ و درجه ٣٦ و شرقي دقيقه ٢٧ و درجه
 روش راندزين، خاك پتي شمالي، دقيقه ٣٥ و درجه

 تدريجي  شناسي جنگل شيوه و همسال زاد دانه جنگلداري
 جاده طولي تراكم .است راش ‐ممرز جنگل تيپ و پناهي

 هكتار در متر ۲۸/۲۳ چوبكشي مسير طولي تراكم و ۲/۶
         .)٦( است

 مسيرچوبكشي شيب جهت( يك بخش ١٨٩ پارسل
 دريا ازسطح رتفاعا ميانگين هكتار، ۱/٤٢ مساحت با  )منفي
 درجه۸۲/۱۵ ساليانه حرارت درجه متوسط متر، ٧٧٠
 طول ،متر ميلي ١٠٣٠ ساليانه بارندگي ميانگين ،گراد سانتي

           تا دقيقه ١٨ و درجه ٥٣ ترتيب به جعرافيايي عرض و
  تا دقيقه ٢٩ و درجه ٣٦ و شرقي دقيقه ٢٨ و درجه ٥٣
 ، لويژه راندزين خاك تيپ ، شمالي دقيقه ٣٥ و درجه ٣٦

 پناهي شناسي جنگل شيوه و واحد دانگ جنگلداري روش
 و ۴۶/۵ جاده طولي تراكم .است ممرز – راش جنگل وتيپ
 .)٨( است هكتار در متر ٧٠ چوبكشي مسير تراكم

 و شک، خاک خيکسان پارسل هردو در خاک وضعيت
 ونيز شده انجام آفتابي روزهای در چوب خروج عمليات
 .ه استبود متعادل و مطلوب کامال هوايي و آب شرايط

 تحقيق روش

 براي آماده شده قطع درختان تنه كه قطع پارسل دو
 باالي در جاده  )٣٢( پارسل در .دشدن انتخاب بودند، خروج
 قرار دامنه درپايين جاده )١٨٩( دوم پارسل در و دامنه
 با چوبكشي مسيرهاي و اصلي يها هجاد ابتدا .داشت
 دو هر در متري ٥٠ مترنواري و سنتو سنج بشي و نما قطب
 متر ٢٥ هر فواصل به و شده برداشت و مساحي پارسل
 سنجي زمان صورت به ،گيري  اندازهروش .دش كوبي پيكه

 منطقه و دپو محل در گير اندازه دو توسط كه بوده پيوسته
 چوب ازخروج مرحله هر ١زماني سيكل و ندشد مستقر قطع
  برگهدر وگيري  اندازه را جكاسكيدرتيمبر وسيله به

 درختان چوب خروج سيستم اين در .کردند ثبت مخصوص
 يها هبين يا تنه تمام صورت به زني سرشاخه و ازقطع پس
 در حركت از پس اسكيدر و شوند  ميتبديل كوتاه و بلند

 شده مستقر باتنه فاصله نزديکترين در چوبكشي مسيرهاي
 ها هتن به آن کردن صلمت و تنه سمت به کابل کشيدن با و

 سر يكهيجا تا شود  مياسکيدرکشيده سمت به وينچ توسط
 سپس ،گيرد قرار لبند ما روي بر و دوش بلند زمين از ها هبين
 هر در شده مصرف زمان( شود مي حمل دپو سمت به

 ازاجزای هريک جمع حاصل چوب خروج )سيکل( مرحله
 رايب بينه گرده طول و مياني قطر .)است چوب خروج
گيري     اندازه))g(m) *l V =( هوبر فرمول از( حجم برآورد

 .)است تنه طول l و تنه ميانی مقطع سطح g که( دش
 كامپيوتري افزار  نرمسيستم وارد شده آوری جمع یها هداد

                                           
 درها   بينه وگرده شده شروع قطع منطقه در کنده ازکنار چوب، خروج زمانی سيکل ‐۱

 آوری جمع محل(دپو سمت به اسکيدر وسيله هب شده تعيين ازقبل مسيرچوبکشی داخل

 از هريک شده مصرف  زمان .شود می حمل شده ريزی شن جنگلی یها درکنارجاده )چوب

 کشيدن قطع، منطقه سمت باربه اسکيدربدون کتحر شامل تفکيک به چوب خروج اجزای

 کابل کردن جمع بينه، دورسرگرده قالب دارای کابل بستن بينه، گرده سمت به وينچ کابل

 در بار با اسکيدر حرکت مالبنداسکيدر، روی سرتنه دادن قرار و وينچ توسط تنه به متصل

 کردن جا هجاب و کارگر طتوس تنه دور از کابل کردن باز دپو، سمت به مسيرچوبکشی داخل

  . استاسکيدر جلو در شده تعبيه بيلها با  تنه
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Excel وهزينه زمان فاکتورهای تغييرات روند و شد 
 داده نشان چوبکشی فاصله افزايش توليدبا وميزان چوبکشی

 .شد

 
  ) منفي شيب ( دامنه پايين و  ) مثبت شيب ( باال سمت به چوب كشيدن از حاصل نتايج  ‐١ جدول

 )منفي شيب( ١٨٩ پارسل ) مثبت شيب( ٣٢ پارسل شدهگيري   اندازهعواملرديف
 مترمكعب٢٥٨ ساعت١١ مترمكعب٢٠٠ ساعت١٦ زمان درمدت شده خارج چوب حجم كل ١
 مترمكعب٥/٢٣ مترمكعب٥/١٢ درهرساعت شده خارج چوب حجم متوسط ٢
 مترمكعب ٥ مترمكعب ٢/٣ درهرنوبت شده خارج چوب حجم متوسط ٣
 مترمكعب ٤٣ مترمكعب ٣٤ درهرروز شده خارج چوب حجم متوسط ٤

٥ 
 شده خارج چوب حجم وحداكثر حداقل

 درهرنوبت
 مترمكعب ٤٥/٨و١٨/٢ مترمكعب ٦ /٠٣و ٨٢/٠

 دقيقه١٣ دقيقه١٥ هرنوبتدر چوب خروج زمان متوسط ٦
 

  نتايج

 هر ارز نرخ با ريال ۱۶۸۰۰۰۰۰اسكيدر ساعتي هزينه
در  درهردوپارسل ماشين .شد محاسبه ريال ٨٠٠٠دالر

 نكهاي هب توجه با .است داشته كاركرد  روز ١٢ مجموع
 براي ازاسكيدر ،است ساعت ١٠٠٠اسكيدر ساليانه كاركرد
 پس .شود می تفادهاس سال از ماه شش مدت به چوب خروج
 .باشد داشته كاركرد دقيقه۳۰و ساعت ٥بايدحدود روز هر

 سريع وخروج چوبكشي يها ههزين كاهش براي بنابراين
 نحو به را كاري بازده كامل نظارت بايدبا جنگلي آالت چوب
 .افزايش داد صحيح

             کشور ساخت سی۴۵۰ مدل تيمبرجك اسكيدر  
 و بينه گرده صورت به چوب جخرو برای که است کانادا
 .شود می استفاده چوبکشی مسيرهای بلنددرداخل یها هتن
 تواند می را چوب مترمكعب ٧ تا درهرنوبت دستگاه اين
             روز هر در متري ٥٠٠  متوسط فاصله از و كند، حمل

 كاتالوگ از ترجمه( كند  ميخارج را بينه گرده ٥٠
Timberjack(. 

 سمت به چوب كشيدن كه دهد  ميشانن ١ جدولنتايج 
 و بيشتر چوب حجم كمتر، زمان مدت در دامنه پايين
 .گيرد  ميانجام باالتر كاري بازده و بيشتر ساعتي كاركرد

 

  گيری ونتيجه بحث

 جهت ، چوب كشيدن  زمان در مؤثر عوامل از يكي  
 يها ههزين در زيادي تاثير كه است، مسيرچوبكشي شيب

 طولي تراكم بودن پايين .دارد برداري رهبه واحد چوبكشي
 يال روي در جاده داشتن قرار و قطع هاي پارسل در جاده
 دامنه باالي به  چوب از زيادي حجم كه شود  ميموجب
 چوب، خروج زمان افزايش سبب عمل اين .شود منتقل

   .شود  ميبرداري بهره واحد يها ههزين و ماشين استهالك
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 مثبت شيب درجهت چوب خروج زمانبر چوبكشي اصلهتأثيرف ‐۱ کلش
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 منفي شيب درجهت چوب خروج برزمان چوبكشي تأثيرفاصله  ‐۲ شكل

 
 افزايش چوبكشي زمان ،چوب كشيدن فاصلهبا زياد شدن 

          دامنه باالي به چوب دركشيدن وضعيت اين .يابد مي
 كه  صورتيدر ،شود  ميزياد بيشتري سرعت با )۱ شكل(

 انجام تري ماليم باسرعت زمان افزايش روند اين ۲ درشكل
 منحني چوبكشي زمان منحني كلي طور به و گيرد مي

 .دهد  مينشان را افزاينده
 



 ... پايين و باال هب چوب کشيدن مقايسه                                                                ٤٠٨
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 مثبت شيب درجهت چوبكشي برهزينه چوبكشي تأثيرفاصله ‐۳ كلش
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 منفي شيب درجهت چوبكشي برهزينه چوبكشي تأثيرفاصله ‐۴ شکل

 
 مستقيم رابطه  چوبكشي زمان با نيز چوب خروج هزينه  
 منحني ۳ درشكل .يابد  ميافزايش آن نسبت به و رددا

 شيب و يابد  ميافزايش بيشتري سرعت با چوبكشي هزينه

 در كه صورتي در است، باالتر آن هزينه حداكثر و تندتر آن
 زياد تري ماليم شيب با هزينه افزايش روند اين ۴ شكل
 .شود مي



 ٤٠٩         ١٣٨٥ سال ،۲ شماره ،٥٩ جلد ايران، طبيعي منابع مجله
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 مثبت شيب درجهت توليد ميزانرب چوبكشي تأثيرفاصله ‐۵ شكل
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 منفي شيب درجهت توليد برميزان چوبكشي تأثيرفاصله ‐۶ شكل

  
 شده خارج چوب ازحجم ست اعبارت توليد، ميزان
 با ۶ و ۵ هاي شكل در كه )ساعت( زمان واحد در ازجنگل

 در كمتري دفعات تعداد اسكيدر چوبكشي فاصله افزايش
 چوب از كمتري حجم نتيجه در .كند  ميخارج را ها هتن روز



 ... پايين و باال هب چوب کشيدن مقايسه                                                                ٤١٠

 مذکور هاي نمودار .شود  ميخارج قطع منطقه از ساعت در
 را وضعيت اين .دنده  مينشان را كاهنده شكل ميسه رابطه
 باالي سمت به چوب كه مثبت شيب با مسيرهايي درمورد
 ميزان كه دهد  مينشان ۵ شكل شود  ميكشيده دامنه
 كمتر آن نوسانات تر طوالني چوبكشي صلفوا در توليد
 را مترمكعب ۱۰از تر وپايين شده يكنواخت حالت وتقريبا

 توليد ميزان پايين چوبكشي فواصل در و دهد  مينشان
 با مسيرهاي در كه  صورتي در .است منفي شيب از كمتر
 ۲۰ حدود و شده بيشتر نوسانات )۶ شكل( منفي شيب

 هاي مسير در بنابراين .دهد  مينشان را ساعت در مترمكعب
 حجم افزايش با بايد هزينه كاهش براي طوالني چوبكشي

  .افزايش داد را توليد ميزان اسكيدر ظرفيت به بسته بار،
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A Study and Comparison of Uphill and Downhill Skidding  
with a Timberjack Skidder 

 
S.R.Mostafanezhad1 

 
Abstract       
A low wood density and construction of a skidder uphill is a problem that results in extraction of a  

volume of wood. For a comparison of uphill and downhill skidding two parcels were taken in to 
studied. Skidding time was assessed between the felling area and depot using "time study" method. 
Regresion equation was employed in the analyses. Results of study are persented as follows: Total 
volume of wood extracted uphill and downhill, and their respective skidding times were 200 m3, 16 H 
and 285m3, 11H. Mean volume of wood was 12.5m3, 23.5m3, for each cycle 3.2m3, 5m3, and for each 
day 34m3, 43m3 respectively. Maximum volume of wood at each cycle was 6m3, 8.5m3. By increase in 
skidding distance, time and cost of skidding were increased for positive gradients twice as much as 
those for negative gradients. Amount of wood produced in positive gradients was at a lower level than 
that in negative gradients.  
 
Keywords: Skidding, Uphill, Downhill, Produce, Cost, Time study. 
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