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 : بهره برداري از جنگل عبارت است از 1 .

 قطع، سرشاخه زني و تبديل چوب آالت   الف  

 نشانه گذاري، قطع و خروج چوب آالت از جنگل    ب  

 قطع، سرشاخه زني، تبديل و خروج چوب آالت از جنگل   ج  

 نشانه گذاري، قطع، سرشاخه زني، تبديل، خروج چوب آالت از جنگل   د  

 هسته مركزي عمليات بهره برداري از جنگل كداميك از موارد زير است؟2 . 

 تهيه و طراحي طرحهاي بهره برداري   ب                  حمل فراورده هاي چوبي به كنار جاده هاي جنگلي   الف  

 انداختن درخت و درجه بندي و تبديل آن   د                   تهيه، اجرا و ساخت جاده هاي جنگلي   ج  

 از مزاياي تحويل چوب به وسيله موسسه جنگلي به خريدار در محل مصرف چيست؟3 . 

 حمل مستقيم از كنار راههاي جنگلي اصلي و فرعي به محل مصرف   ب    تر سادهمديريت    الف  

 تر ريزي آسان برنامه   د    قيمت هاي باالتر   ج  

 براي باال بردن راندمان كار كارگران، بهترين نحوه پرداخت دستمزد به كدام صورت است؟ 4 . 

 .يا واحد كار انجام شده پرداخت شود) حجم(دستمزد بر اساس تكه اي    الف  

 . دستمزد بايد ساعتي محاسبه شود و هر روز پس از انجام كار پرداخت گردد   ب  

 .داش ساليانه خوب استدستمزد به صورت ماهيانه با پا   ج  

 .دستمزد ماهيانه بهترين نوع پرداخت است زيرا كارگر احساس امنيت مي كند   د  

 مطالعات كار در امر بهره برداري به كدام منظور انجام مي گيرد؟5 . 

 جايگزين كردن ماشين به جاي انسان در عمليات بهره برداري   الف  

 ار ارزش كزمان الزم و اصالح و تعيين    ب  

 تعيين زبده ترين كارگران براي شرايط اضطراري    ج  

 تشخيص كارگران كم كار در عمليات بهره برداري    د  

كداميك از روشهاي مطالعات زماني، مناسب اندازه گيري زمان در عمليات قطع و تبديل درخت و بهره برداري به منظور تنظيم 6 . 

 جداول كار است؟

 روش زمانهاي منقطع   ب    روش ضريب دقايق   الف  

 روش زمانهاي پيوسته   د    روش ميانگين گيري   ج  

 هزينه ساعتي ماشين كه به دو بخش عمده تقسيم مي شود، كدام است؟ 7 . 

 هزينه پرسنل و هزينه سوخت   ب  هزينه هاي ثابت و هزينه هاي متغير   الف  

 هزينه الستيك و زنجير و هزينه بدنه   د  هزينه هاي استهالك مدلي و هزينه استهالك كاري   ج  

  

  

 

WWW.20FILE.ORG



 
        
        

        ))))1111((((يكيكيكيك                        
        

        25252525         -- -- -- --        40404040         -- -- -- --        
        اصول مهندسي جنگلاصول مهندسي جنگلاصول مهندسي جنگلاصول مهندسي جنگل        

                                                                                                                            1411142141114214111421411142                                 
 مهندسي منابع طبيعي و محيط زيستمهندسي منابع طبيعي و محيط زيستمهندسي منابع طبيعي و محيط زيستمهندسي منابع طبيعي و محيط زيست

        
        

 4444ازازازاز2222صفحهصفحهصفحهصفحه

 

 

 

پيدا را هر چه ارزش يك ماشين بهره برداري بيشتر باشد، هزينه ساعتي كاركرد آن به كداميك از عوامل زير بيشترين وابستگي 8 . 

 كند؟ مي

 مهارت و توانايي كار خدمه   ب  ميزان قدرت و توانايي كار دستگاه   الف  

 ميزان حجم كار ساليانه   د    مديريت كار و توليد   ج  

  شود؟ اي انجام مي كشيدن تمام تنه چوبهاي قطور سوزني برگ توسط چه وسيله9 . 

 كابل   د  چوكر   ج  تراكتور كوچك   ب  اسكيدر   الف  

اسب چه راه حلي من) اواخر زمستان و اوايل بهار(در صورت باقي ماندن نابرابري در حجم و قدرت كار ماهيانه در فصل كار 10 . 

 باشد؟ مي

 استخدام كارگران دائمي   ب  استخدام كارگران محلي موقت   الف  

 باال بردن سرعت كار با همان تعداد كارگر   د    توقف كار   ج  

 اولين اقدام پس از انداختن درخت در عمليات بهره برداري در شرايط جنگلهاي شمال ايران كدام است؟11 . 

  بندي چوبدرجه    ب    تبديل چوب   الف  

 جمع آوري و نگهداري چوب آالت   د  حمل به صورت تمام درخت   ج  

در درجه بندي فراورده هاي جنگلي، جنگلبانان و بهره برداران بايستي كدام عوامل را در نظر بگيرند كه قادر به توليد چوب براي 12 . 

 تامين حداكثر ارزش آن باشند؟

 ر و طول تنه درختقط   ب  معايب چوب و موارد مصرف    الف  

 طول تنه و معايب موجود   د    طول تنه و تاج درخت   ج  

 :يكي از مهمترين اصول درجه بندي چوب اين است كه درجه بندي13 . 

 .براي مدتهاي طوالني تري قابل استفاده باشد   الف  

 . درجات متعددي را در نظر بگيرد تا فاصله قيمت ها به حداقل برسد   ب  

 .كليه مصارف و گونه ها فقط يك مشخصه كمي داشته باشدبراي    ج  

 . تنها كيفيت چوبهاي گونه هاي مختلف را مد نظر قرار دهد   د  

  خاص تهيه تراورس است؟  ركن تشخيص چوبهايكداميك از موارد زير مهمترين 14 . 

 سالم بودن تنه   ب           سانتيمتر بدون پوست 27داشتن قطر بيشتر از    الف  

 راست بودن محور طولي تنه و نداشتن انحناء دو طرفه   د           نداشتن گره هاي بزرگتر از يك سوم قطر مقطع بينه   ج  

 شود؟ براي كنترل تغيير رنگ چوب درخت بلوط در قسمتهاي پوست كنده و مقاطع بنيه و ديواره شكافها از چه روشي استفاده مي15 . 

 ود كننده مثل گچ يا پارافيناستفاده از مواد مسد   الف  

 .پوست كنده شوند، از اين خطر بهتر حفظ مي شوند كامالاگر چوب ها و تنه ها  ب  

 هر روز روي آن آب پاشيده شود   ج     

 استفاده از آتش سوزي كنترل شده   د  
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 تيغه پهن با پروفيل نازك از ويژگيهاي مختص كدام يك از تبرها مي باشد؟16 . 

 تبر مخصوص قطع درخت   د  تبر سرشاخه زني   ج  تبر شكافنده   ب        چهار تراش كردن تبر   الف  

 جهت دواير ساليانه چوب در دسته تبر بايد به چه شكلي باشد؟17 . 

 )تيغه عمود بر دواير ساليانه( تانژانتي    ب  )تيغه موازي دواير ساليانه( شعاعي    الف  

 )تيغه عمود بر دواير ساليانه(شعاعي    د   )ساليانه تيغه موازي دواير(تانژانتي    ج  

 : دندانه هاي مثلثي براي برش چوب 18 . 

 .الياف چوب استطولي يعني در جهت در امتداد    ب  .در امتداد مورب نسبت به الياف چوب است   الف  

 .به امتداد الياف بستگي ندارد   د  .در امتداد عمود بر الياف چوب است   ج  

  ) : در مقايسه با چوبهاي نرم( واصل دندانه هاي مثلثي در اره ها براي چوبهاي سخت ف19 . 

 .بيشتر است   ب             .بستگي به رطوبت دارد   الف  

 .كمتر است   د          .فاصله دندانه ها ارتباطي به سختي و نرمي چوب ندارد   ج  

براي چوبهاي سخت در اره هاي دو سر دندانه رنده اي به ترتيب ) ندانه هاي برنده پخ در دو طرف د( زاويه رأس و زاويه كناري 20 . 

 از راست به چپ چند درجه است؟

 35 - 70   د  40 - 65   ج  35 - 65   ب  40  -  70   الف  

 شود؟ كدام خصوصيت اره كماني باعث كاهش اصطكاك تيغه و چوب، رواني كار و صرفه جويي در وقت و انرژي مي21 . 

 محكمي تيغه   د  بلندي تيغه  ج  نازكي تيغه   ب  باريكي تيغه   الف  

 شوند و نسبت روغن به بنزين در آنها چگونه است؟ هاي موتوري مدرن از چه موتورهايي ساخته مي اره22 . 

  5به  1 –يك زمانه . د  25يك به  –ج  دو زمانه   1به  5 –ب  چهار زمانه   1به  2 –سه زمانه   الف  

 تحت چه شرايطي، اختالف ارتفاع دندانه رنده كننده و خارك محدود كننده به حداكثر نزديكتر مي شود؟23 .

   سرعت زنجير كمتر –چوب سفت تر  –طول تيغه بيشتر  –قدرت بيشتر موتور    الف  

 جير بيشتر سرعت زن –چوب سفت تر  –طول تيغه كمتر  –قدرت بيشتر موتور    ب  

 سرعت زنجير كمتر –چوب سست تر  –طول تيغه كمتر  –قدرت بيشتر موتور    ج  

 سرعت زنجير بيشتر  –چوب سست تر  –طول تيغه كمتر  –قدرت كمتر موتور    د  

 قدرت برش اره مووري به جز قدرت موتور، به كدام عوامل ديگر بستگي دارد؟24 . 

 و سن درخت قطر درخت   ب  قطر درخت و درجه سختي چوب    الف  

 قطر و ارتفاع درخت   د  ارتفاع درخت، سختي و نرمي چوب   ج  
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 تفاوت فرم گوه هاي مخصوص انداختن درخت و گوه هاي مخصوص شكافتن چوب كدام است؟25 . 

 .گوه هاي مخصوص انداختن درخت باريكترند و زاويه پروفيل آنها كوچك تر است   الف  

 .وص انداختن درخت پهن ترند و زاويه پروفيل آنها بزرگ تر استگوه هاي مخص   ب  

 .گوه هاي مخصوص انداختن درخت پهن ترند و زاويه پروفيل آنها كوچك تر است   ج  

 .گوه هاي مخصوص انداختن درخت باريكترند و زاويه پروفيل آنها بزرگ تر است   د  
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