
اهی بر میزان رواناب و تولید رسوبـثیر پوشش گیأت

آبخیز جنگل خیروددرحوزۀ در مقیاس پالت 









مریم اتحادي ابري؛ دانشجوي دکتري مهندسی جنگل، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران. 

باریس مجنونیان*؛ استاد گروه جنگلداري و اقتصاد جنگل، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

آرش ملکیان؛ دانشیار گروه مهندسی احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران. 

مقداد جورغالمی؛ دانشیار گروه جنگلداري و اقتصاد جنگل، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران. 

چکیده

پیامیهای   کن .شتتودجنگل می های آبخیز جنگلی یکی از مواردی استتک  ب با ت ییییر وصتتو تتیاو هییر  و ی برداری حوزهبهره
شیه اسک. بر این اساس در یحقیق حاضر اقیام بب بررسی یأثیر یر بررسی های آبخیز جنگلی  مبرداری حوزههییر  و ی  ناشی از بهره

های د  متر مربعی   در قا ب چهار یکرار های هییر  و ی در مقیاس پالوبرداری جنگل، بر مؤ فبییییر پوشتتتی هیاهی در اثر بهره

ستب از آذر مبتنی بر بارنیهی سال( در بخی1394یا آذر  1393های طبیعی بب  قوع پیو شی  ) طی یک شی   پژ ه هرازبن جنگل آموز

سک. بب شیه ا شیه در منطقب، میزان ر اناب   میزان ویر د،  صب  سنج ن طوری  ب بعی از هر  اقعب،  بعی از قرائک مقیار بارش از باران 

سوب بب سک آمی. نتایج یحقیق بیانر شی هیاهی در اثر بهره≥01/0Pدار )هر یأثیر معنید سوب  برداری، بر میزان( ییییر پو ر اناب   ر

شاهی )بی ن منطقۀ دار نیسک.  مترین میزان ر اناب   رسوب بب یرییب در شیب بر میزان ر اناب   رسوب معنییأثیر طبقۀ اسک   ی 

هرم  17/0سی سی    96/878برداری شیه بب ر ش ی  هزینی بهرهمنطقۀ    هرم بر مترمربع 08/0سی سی    331/372برداری( بهره

سک  ب بب یرییب بب برمترمربع   شی ا سیر چوبک سوب مربوط بب م شترین میزان یو یی ر اناب   ر سی 70/2290میزان  بی  2/1   سی 

داری مثبک   معنیرابطۀ باشی. همچنین ر ابط رهرسیونی بین میزان بارنیهی، یو یی ر اناب   رسوب نشان داد  ب هرم بر مترمربع می

یابی. رد   با افزایی بارنیهی، میزان ر اناب   رسوب افزایی میبین بارنیهی   ر اناب   رسوب  جود دا

.یو یی ر اناب، جنگل ویر د ی، یو یی رسوب،برداری جنگل، پوشی هیاهبهره :کلید واژگان

Email: bmajnoni@ut.ac.ir + 982632249312: * نویسنیه مسئول: شماره یماس

19/03/1395 تاریخ دریافت:

23/11/1395تاریخ تصویب: 

1-14ص 



 1398بهار ، 1، شماره 72منابع طبیعی ایران، د ره جلب   آبخیزداری، مریع م

 

2 

 مقدمه .1
یاج پوشتتتی دروتان جنگلی   چگونگی یوزیع مکانی 

سایی واك دارنی ]آن  [3ها اثر مهمی بر هییر  و ی   فر

 ب پوشتتتی هیاهی   جنگلی نقی مهمی را در  طوریبب

وۀ بخشتتتی از  ی  از طریق هیرش هوایی چر ییر  و  ه

مانی آنها، بارش کانی   ز  اهی ستتتر ک  ها،یوزیع م

یبخیر   یعرق، بروورد قطراو بتتاران بر ستتتطن زمین، 

فا میآب   افزایی نفوذ  اهی ر ان نی  ب از ایآن ای ن  

 ای در حفاظک آب   واك داردا عادهدییهاه، اهمیک فوق

[. پوشتتی هیاهی واك را در مقابل فرستتایی از 58، 48]

ناب یی ر ا پذیری، 37] طریق  اهی یو  [   افزایی نفوذ

چنین پوشتتتی هیاهی واك را با هم [.46]  نیحفظ می

شب  بو باران را بنموده   انر ی قطرا [14] هایی یثبیکری

وصتتتوص با یاج پوشتتتی،  اهی انیام هوایی بب ستتتیلۀ 

 نوان یوانی بب[. بنابراین پوشتتتی هیاهی می12دهی ]می

ی  مانع فیزیکی در رویاد فرستتایی  مل  رده   جریان 

[. از طرفی 32دهی ] رستتتوباو را در ستتتطن زمین ییییر

 اییوانی بر ر ی فرآینیههای جنگلی میبرداری حوزهبهره

ی   ییر  و  گذارد.یأثیر ه طب بیاز این ب  نر  بررستتتی راب

های جنگلی   یو یی رستتتوباو برداری حوزههای بهرهر ش

مختلف یحک  مطا عاو[. 18باشتتتی ]معلق ضتتتر ری می

شان  شی دهنیۀ یأثیر شرایط مختلف محیطی ن مثبک پو

ناب    اهی فرستتتایی واك  یاهی بر ر ی میزان ر ا ه

ناب   باشتتتتی. ر ش معمول برامی ی  اهی میزان ر ا

ستفاده از پوشی هیاهی مناسب   پاییار  فرسایی واك ا

 [.50، 43، 36، 28، 22، 10، 6اسک ]

سک  ب این موضوع ای بب طور هسترده پذیرفتب شیه ا

 میزان یو یییوانی می برداری جنگلچوب   بهرهبرداشتتتک 

شتاب دادن بب شیو های سطحی، آب سیلۀ را بب رسوب 

 [.33] در ی  منطقب، افزایی دهی های طبیعیفرسایی

نتیجب  بب این [49، 20، 16، 15] بستتیاری از مطا عاو

 
 

 

یوانی بب افزایی حجم می برداری جنگلبهرهانی  ب رستتییه

 .منجر شتتتود ر اناب ییییر در ا گوهای اثردر  ، ل ر اناب

شود   حجم ر اناب میجنگل زدایی در ابتیا با ت افزایی 

بب آرامی  اهی شتتود، ر اناب ید آغاز می قتی رشتتی مج

با برداری جنگل بهرهجنگلی،  زۀحودر ی  [. 41یابی ]می

بایی بر اهی یبخیر   یعرق    ثیر أییوازن آب  باران ر

 [.4] هذاردمی

ووبی از  ۀ ننیبینی پییشیب نیز ممکن اسک  درجۀ

[، 24در یحقیقی دیگری ] ه باشتتی.زرستتوب در حو میزان

های میزان یو یی رستتتوب در ستتتب پالو ر اناب با شتتتیب

نرخ بررستتی شتتی. نتایج نشتتان داد  %55یا  %9مختلف از 

سایی ، افزایی شیب ۀزا ی ورو وطی با یوجب بب  بب فر

شتر یابیمی سک دادن بی ذراو .  ال ه بر این، بب  لک از د

 هایدامنب بک ببنس ،یرطوالنی دارشیبی هاواك در دامنب

شتری برای، یر ویاه دارشیب سایی  ایجاد فر ک بی   فر

در ی  برداری بهرهسناریوهای مختلف دهی. آن مییوسعۀ 

یا آبخیز درحوزۀ  مایی 1بریتیی  لمب نی ] آز [. 21شتتتی

برداری ر ی باال یأثیر بهره نتایج نشتتان داد  ب بیشتتترین

این مطا عب استتتک.  بوده آب بازهشتتتک جریان ۀد ررفتن 

 50در  برداری بب ر ش قطع یکستتترهبهرهنشتتتان داد  ب 

 در ا ج جریان ٪25- ٪9افزایی  منجر بب ،هزدر تتی از حو

ی زمانی  ب هیچ مییریت آب، جریانا ج در مقایستتب با آب 

 . با این حال،شتتتود، میشتتتودمینا مال  یجنگل حوزۀدر 

داری هیچ اثر معنیجنگلی حوزۀ از  ٪30- ٪20برداری بهره

یان ا ج [. در یحقیق دیگری 21نیارد ] آب در ر یم جر

ناب    انواع پوشتتتییأثیر [، 2] یاهی بر ر ی میزان ر ا ه

های مختلف زمین )جنگل، مریع   فرستتتایی در  اربری

سک بان  شهر هربون  2زمین زرا ی( در   شمال غربی  در 

شان داد  ب یفا و مهم  شی   نتایج بیسک آمیه ن بررسی 

میزان یو یی رستتتوب یو یی  بین ر اناب  لی     معناداری

شی های هیاهی مختلف  جود شیه در هر ی  از انواع پو

1 British Colombia 

2 Vest Bank 
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 دارد.

جنگلی های بررستتتی وصتتتو تتتیاو ر اناب در حوزه

های بارانی برداری شتتیه بب ر ش هزینشتتی در جنگلبهره

تان مان جام  1در مر ز  ا ی نی نزی نشتتتتان داد  ب ان ا

با ت  اهبهره برداری بهرهیأثیراو  یبرداری هزینشتتتی 

 [.42]شود میر ی ر اناب 

ساالنۀ قطع یکسره بر ر ی میزان ر اناب فصلی   یأثیر 

های آل در شتترق فنالنی با استتتفاده از دادههای بورهجنگل

سال  18سال قبل    5بلنی میو هواشناسی را برای میو 

قطع یکستتره یأثیر دهی  ب بعی از قطع یکستتره نشتتان می

در  .[19سال بعی از آن نیز  جود دارد ] 18ر اناب یا ر ی 

ستتتاالنب همراه با فصتتتلی مورد یأثیراو این یحقیق چون 

قطع یأثیراو استتتک با ت درك بهتر  مطا عب قرار هرفتب

اشتتکال یأثیر آبخیز شتتیه استتک. بررستتی حوزۀ یکستتره بر 

( جنگل بر میزان مختلف شتتتیب )محیب، مقعر   هموار

ناب   فرستتتایی بارییند ر ا مال غرب  2ر منطقب  در شتتت

جنگلی نشتتان داد  ب منطقۀ  3پالو در  9یر یب، با ایجاد 

منطقۀ هموار بیشتر از د  منطقۀ میزان ر اناب   رسوب در 

دیگر بوده استتک   همچنین ا ثریک ذراو ایجاد شتتیه در 

نیازهدر قطعب هموار ی  اثر فرستتتایی  منطقۀ یر از د  ا

حیب منطقۀ دیگر بوده استتتک. در  اقع در د   مقعر   م

سوب متفا وانیازۀ  سکقطعاو ر در ایران  [.39] یر بوده ا

نیز در بررستتی اثر قطع هر هی دروتان بر وصتتو تتیاو 

جنگلی، نشان داد  ب میزان ر اناب در حوزۀ هییر  و یکی 

شیه منطقۀ  شتر از  ٪55قطع  سک. منطقۀ بی شاهی بوده ا

نابراین  مل یاو قطع هر هی بر وصتتتو تتتیاو واك   ب

[. بررستتی 7هذارد ]مییأثیر وصتتو تتیاو هییر  و یکی 

های برداری جنگل بر  یژهیسناریوهای مختلف بهرهیأثیر 

برداری های جنگلی نشان داد  ب با افزایی بهرهسیل حوزه

سیالب بب  ورو در زیر حوزه ها، میزان دبی ا ج   حجم 

شیه در همۀ  [.30یابی ]نمایی افزایی می یحقیقاو انجام 

 
 

 

ای جنگل در هها بر اهمیک حوزهسراسر دنیا  ب همگی آن

حفاظک از آب   واك یطابق نظر دارنی با یوجب بب اینکب 

مال در اثر در حوزه برداری   دیگر بهرههای جنگلی شتتت

سال یعیادی از دروتان   بب   ملیاو مییریتی جنگل، هر 

شود   با ت اهی حذف مییبع آن یاج پوشی   پوشی هی

ناب   رستتتوب  واك   میزان ر ا بر ز ییییرایی در آب   

سک نحوه   میزان این اثراو می ضر ری ا هردد  ب الزم   

مورد مطا عب قرار هیرد. بر همین استتاس یحقیق حاضتتر با 

برداری از پوشتتتی جنگلی بر هتیف ارزیتابی  می بهره

  رستتتوب در  های هییر  و ی از جملب یو یی ر انابمؤ فب

بخی هرازبن جنگتتل آموزشتتته پژ هشتتتی ویر د در 

 شهرستان نوشهر  ورو هرفتب اسک.

 

 . روش شناسی2

 مورد مطالعهمعرفی منطقۀ  .1.2
 10000 مساحک بب ویر د پژ هشی   آموزشی جنگل

 هرفتب قرار نوشتتتهر شتتترق  یلومتری 7 حی د در هکتار

 نیز را آن شتتما ی مرز  ب آن قستتمک نییرنییپا. استتک

 ستتتطن از باالیر متر 10 حی د اریفاع با دهییم یشتتتکیل

 یا   شتتیه شتتر ع نجارده ر ستتتای مجا رو در آزاد دریای

 جنگل نیا. ر دمی باال ییالق در متر 2200 حی د اریفاع

شک بب سی سر ه سعک بب هرازبنی سر  ب شیه مییق   

 شتتود.می محستتوب آن ازی ستتر نیستتوم هکتار، 5/1001

حاضتتر، براستتاس هیف مطا عۀ منظور انجام بب .(1)شتتکل 

ای با دارا بودن مییانی، منطقب پژ هی بعی از انجام بازدیی

جنگلی با دستتتترستتتی منطقۀ های هیف یحقیق ) یژهی

آسان   سهل ا و ول بب چهار منطقب، یکسان بودن سنگ 

صو یاو هییر  و ی  ماننی یأثیرهذار مادر    وامل  بر و

 جود اطال او پایب    جود امنیک ها، جهک   اریفاع پالو

 بب الزم برای یجهیزاو مورد استتتفاده(، مشتتخد هردیی.

1 Kalimantan 

2 Bartin 
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 نیا از 317   318 یهاپارستتتل پژ هی نیا انجام منظور

منطقۀ ی. قطعاو نمونب مربوط بب انشتتتیه انتخابی ستتتر

بخی هرازبن  318)دستتتک نخورده( در پارستتتل  شتتتاهی

مک بب قستتت نب مربوط  عاو نمو گل ویر د   قط های جن

بی ن پوشی منطقۀ بب شیوه ی  هزینی، شیه برداری بهره

بخی هرازبن  317یاجی   مسیرهای چوبکشی در پارسل 

 انی.جنگل ویر د قرار هرفتب

 مراحل اجرای پژوهش .2.2
ناب   رستتتوب  میزان یعیین برای یحقیق این در ر ا

یی شتتتیه در اثر  بارشبرداری بهرهیو  گل، از  های از جن

ستفاده طبیعی منطقب  1آزمایشی بب ابعاد  پالو 32شی.  ا

بی ن  2در  هی ) مار شتتتتا هار یی ی  از چ متر، در هر 

منطقۀ برداری شیه بب ر ش ی  هزینی، برداری(، بهرهبهره

یاج پوشتتتی   مستتتیر چوبکشتتتی، در د   قۀ بی ن   طب

 ، با چهار یکرار نصتتب شتتینی %40-20   %20-0شتتیب 

بب هیف یحقیق یوجب ها با . انتخاب ابعاد پالو(1)شتتتکل 

هیری فرستتایی ستتطحی،  نترل شتترایط مبنی بر انیازه

ناب   داول پالو، امکان جمعمحی دۀ حا م بر  آ ری ر ا

برهیرنیۀ های مناستتتب  ب در رستتتوب   نیز ایجاد یکرار

مورد مطا عب باشی،  ورو هرفک. بعی از هر منطقۀ شرایط 

باران ستتتنج  ستتتیلۀ بببارنیهی، میزان بارنیهی  اقعۀ بار 

 1393ای، ثبک هردیی شتتتر ع آماربرداری از آذر استتتتوانب

سال بعی، یعنی  ادامب یافک   در طول  1394آغاز   یا آذر 

هایی  ب منجر بب ایجاد ر اناب   این ی  ستتتال بارنیهی

 ثبک   انیازه هیری شینی. ،رسوب شیه بودنی

 

 (، Aشاهد )منطقۀ مستقر در چهار  هایپالت از مورد مطالعه در بخش گرازبن جنگل خیرود و نماییمنطقۀ . موقعیت 1شکل 

 (D( و مسیر چوبکشی )Cبدون تاج پوشش )منطقۀ (، Bبرداری شده تک گزینی )بهرهمنطقۀ 

 

انی   برای ها از جنه چوب ستتتاوتب شتتتیهاین پالو

 ننی، از اینکب از  ر د   ور ج آب جلوهیری میاطمینان 

انیازۀ انی   بب نایلون پالستتتیکی  ایق بنیی شتتیهبوستتیلب 

انی یا ر اناب حا لب سانتیمتر در واك فر  رفتب 20یا  15

متر مربعی بب بیر ن یرا ش نکنی   نمایانگر  2از این سطن 

ای ها  و بمیزان  اقعی ر اناب باشتتتی. در انتهای این پالو

یعبیب شتتیه یا ر اناب جاری شتتیه در ستتطن پالو را بب 

آ ری هیایک  نی. په از هر بار  قوع بارنیهی، جمعمخزن 

نب بب ظر ف نمو ناب  ب یوستتتط ور جی پالو  های ر ا

یک شتتتیه، جمع هیا ناب هر جمعآ ری  آ ری   حجم ر ا

بعی از هیری شتتتی. انیازهنمونب بر حستتتب ستتتی ستتتی 

ی آب   رستتتوب بب آزمایشتتتگاه برداری، ظر ف حا نمونب
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هیری غلظک رستتتوب از ر ش منتقل شتتتینی. برای انیازه

شی  آب ۀیخلی ستفاده  در این ر ش ابتیا ی   یتر  [.47]ا

نمونب آب   رستتتوب را در ن بشتتتر ریختب، ستتت ه آن را 

   ستت هحا ک ستتکون نگب داشتتتب ستتا ک بب 48میو بب

بعی از . آب باالی رستتتوباو هردیییخلیب آرامی اقیام بب بب

وا ی  ردن آب اضتتافی، رستتوباو موجود در  ف ظرف را 

  یوزین شیه ریختب یهیب های از قبل شستب   در ن فویل

 24میو ببهراد ستتتانتی ۀدرج 105  در آ ن در دمای 

ش   های فویل همراه با یوزین نمونب [.35شی ]سا ک و

میزان رسوب بر ، با  یهای رسوب    سر نمودن  زن فویل

سب  ضرب  ردن غلظک بهرم در  یتر بح سک آمی   با  د

رسوب در میزان حجم ر اناب، میزان رسوب بب هرم یبییل 

شی   په از یقسیم رسوب بر ابعاد پالو، میزان رسوب بر 

 حسب هرم بر مترمربع بیسک آمی.

  نوان بب Excel افزارنرم در شتتیهی آ رجمعی هاداده

 افزارنرم طیمح بب هاداده ستتت ه   رهیذوی اطال ای بان 

SPSS ورو آن یوسطی آمار لییحل   زیآنا  یا شیه  ارد  

یب منظوربب. ردیه یل   یجز تیا ها،داده یحل  آزمون با اب

هردیی. ی بررس هاداده بودن نرمال اسمیرنوف - و موهراف

های مختلف جنگلی د  فا تور پوشتتییأثیر  بررستتی برای

منطقۀ برداری شتتتیه بب ر ش ی  هزینی، )شتتتاهی، بهره

 ب یشتت طبقۀبی ن یاج چوشتتی   مستتیر چوبکشتتی(   

 میزان ر اناب   رستتتوب از بر در تتتی(، 20-40   0-20)

فا توریل در  طرفب د   اریانه یجزیۀ بر استتتاس آزمون 

 یکراراستفاده هردیی. 4یصادفی  با  قا ب طرح  امالً

 

 . نتایج3
ی  ماربرداری، درمجموع در طی  عۀ  23ستتتتال آ  اق

هیری انیازهبارنیهی،  ب منجر بب ایجاد ر اناب شتتتیه بود، 

صل پاییز،   اقعب مربوط 10شینی  ب از این یعیاد،   5بب ف

ستان،   اقعب مربوط بب  4 اقعب بهار    4 اقعب مربوط بب زم

ستان می صل یاب یرین مقیار بارش یرین    مبیی شود.ف

 قوع بب  11/9/1393   3/9/1393های یاریخ یرییب دربب

میلی متر بوده  6/3میلی متر    63پیوستتتک  ب بهترییب 

سک. همان سک بافک واك  1طور  ب از جی ل ا مشخد ا

برداری شتتیه بب ر ش ی  هزینی، شتتاهی   بهرهمنطقۀ در 

بی ن یاج پوشتتی   مستتیر چوبکشتتی منطقۀ  ومی   در 

آ ی مربوط بب مادۀ  ومی رستتی استتک. بیشتتترین میزان 

مادۀ برداری(    مترین میزان شتتتاهی )بی ن بهره منطقۀ

 مسیر چوبکشی اسک.منطقۀ آ ی، مربوط بب 

 مورد مطالعهمنطقۀ میانگین و انحراف معیار پارامترهای خاک، در چهار . 1جدول 

 متیییر
 مسیر چوبکشی             بی ن یاج پوشی   برداری شیهبهره شاهی

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 34/20 رس )%(
3/50 

5/6 2/23 2/4 34/28 3/4 57/32 65/5 
 56/8 42 91/7 1/46 8/6 45/51 51/11 شن )%(

 78/7 45/25 45/7 65/26 34/6 8/28 1/6 12/32 سیلک )%(

 45/1 46/4 2/1 01/5 38/1 8/5 03/1 69/6 آ یمادۀ 

 

 میزان رواناب .1.3
ناب را در هر  2جی ل  یار ر ا یانگین   انحراف مع م

برداری شیه بب ر ش ی  هزینی، شاهی، بهرهمنطقۀ چهار 

بی ن پوشی یاجی   مسیر جوبکشی در د   السب منطقۀ 

سک. همان %40-20   %20-0شیب  شان داده ا طور  ب ن

شتتتود بیشتتتترین میانگین ر اناب مربوط بب مشتتتاهیه می

بب میزان  %20مستتتیر چوبکشتتتی با شتتتیب باالیمنطقۀ 

سی    مترین میانگین ر اناب مربوط بب  94/3545 سی 
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 سی سی اسک. 372 /31بب میزان   %20شتتاهی با شتتیب  متر از منطقۀ 
 . میانگین و انحراف معیار رواناب در هر چهار منطقه در دو کالسه شیب2جدول 

 منطقب
 شاهی

0-20% 

 شاهی

20 -40% 

 بی ن یاج پوشی

0-20% 

 بی ن یاج پوشی

20 -40% 

ی  هزینی 

0-20% 

ی  هزینی 

20 -40% 

چوبکشی   مسیر

0-20% 

مسیر چوبکشی 

20 -40% 

 93/3545 7/2290 63/1092 96/878 9/1609 34/1219 02/791 31/372 میانگین

 11/4659 16/3099 51/1927 38/1692 64/2659 9/2291 1289 03/411 انحراف معیار

 

های هیاهی مختلف پوشییأثیر نتایج یجزیب   یحلیل 

بر میزان ر اناب های مختلف برداری   شتیبناشتی از بهره

دهی  ب نشان داده شیه اسک. نتایج نشان می 3در جی ل 

شییفا و معنی های مختلف داری بین چهار منطقب با پو

هیاهی   میزان ر اناب  جود دارد   ی بین میزان ر اناب   

 دار  جود نیارد.معنیرابطۀ  السب شیب 

 های مختلف بر میزان روانابهای گیاهی مختلف و شیبپوششتأثیر . نتایج تجزیه و تحلیل 3جدول

valueP F منبع ییییراو درجب آزادی 

 پوشی هیاهی 3 88/3** 000/0

 شیب 1 85/2 95/0

 پوشی هیاهی * شیب 3 24/1 65/0

 وطا 120  817/0

  ل 124  
 در ی 99دار در سطن معنی **در ی،  95دار در سطن معنی*

 

میزان ر اناب در ییمارهای دهنیۀ نشتتتان  2شتتتکل 

هیری انیازهمختلف در د   الستتب شتتیب در چهار فصتتل 

 یم  جود دهنیۀ ها با حر ف مشابب نشان باشی. ستونمی

 برای دانکن ایدار با یوجب بب آزمون مقایستتتبیفا و معنی

نیی، میهر ه شتتتود طور  ب مالحظب میباشتتتی. همانب

بیشتتترین میزان ر اناب مربوط بب فصتتل پاییز    مترین 

باشتتی. همچنین با میزان ر اناب مربوط بب فصتتل بهار می

یاهی در اثر بهره ناب  اهی پوشتتتی ه برداری میزان ر ا

تب استتتک یاف بب  ،افزایی  ناب  نابراین  مترین میزان ر ا ب

منطقۀ برداری(، بی ن بهرهیرییب مربوط بب ییمار شتتاهی )

بی ن پوشی منطقۀ برداری شیه بب ر ش ی  هزینی، بهره

 باشی.های چوبکشی مییاجی   در نهایک مسیر

 

 . میزان رواناب در تیمارهای مختلف در دو کالسه شیب در چهار فصل پاییز، زمستان، بهار و تابستان2شکل 
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کل  طۀ  3شتتت نیهی رراب بار هرستتتیونی بین میزان 

ستتتی( را در هر ی  از متر(   میزان ر اناب )ستتتی)میلی

دهی. در هر شتتکل ابر نقاط مناطق مورد مطا عب نشتتان می

  ابر  20-0ای   فرمول سمک راسک مربوط بب شیب دایره

بب شتتتیب   نقاط ضتتتربیر   فرمول ستتتمک چط مربوط 

مشتتخد  3طور  ب از شتتکلمتعلق استتک. همان 20-40%

استتتک بین میزان بارنیهی هر  اقعب   میزان ر اناب یو یی 

با افزایی میزان  ناداری  جود دارد    باط مع شتتتتیه اری

در  .یابییه نیز افزایی میبارنیهی، میزان ر اناب یو یی شتت

یاجی  یاهی    بب پوشتتتی ه ها  نب ین ناب   اقع میزان ر ا

حک  ،منطقب مریبط استتتک کب ی نیهی یأثیر بل بار میزان 

 منطقب نیز اسک.

 

 مورد بررسیمنطقۀ رگرسیونی بین میزان بارندگی و رواناب در دو کالسه شیب در چهار . رابطۀ 3شکل 

 

 رسوب .2.3
یار رستتتوب را در هر  4جی ل  یانگین   انحراف مع م

برداری شیه بب ر ش ی  هزینی، بهرهشاهی، منطقۀ چهار 

سیر چوبکشی در د  منطقۀ  طبقۀ بی ن پوشی یاجی   م

سک. همان %40-20   %20-0شیب  شان داده ا طور  ب ن

شتتود بیشتتترین میانگین رستتوب )هرم بر مشتتاهیه می

شیب باالی منطقۀ مترمربع( مربوط بب  شی با  سیر چوبک م

یانگین هرم در متر 7/1بب میزان  20% مربع    مترین م

بب  %20شتتاهی با شتتیب  متر از منطقۀ ر اناب مربوط بب 

 هرم در مترمربع اسک. 06/0میزان  

 . میانگین و انحراف معیار رسوب در هر چهار منطقه در دو کالسه شیب4جدول 

 رسوب

 )هرم بر مترمربع(

 شاهی

0-20% 

 شاهی

20 -40% 

 یاج پوشی بی ن

0-20% 

 بی ن یاج پوشی

20 -40% 

ی  هزینی 

0-20% 

ی  هزینی 

20 -40% 

 چوبکشی  مسیر

0-20% 

 مسیر چوبکشی

20 -40% 

06/008/050/052/015/017/02/17/1 میانگین

12/011/030/135/128/026/03/16/3 انحراف معیار

y = 34.094x - 10.64

R
2 = 0.3444

y = 39.064x - 140.33

R
2 = 0.2008
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 )میلی متر(بارندگی 

y = 75.036x - 490.59

R 2 = 0.4034

y = 60.782x - 366.44
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2 = 0.2765
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 )میلی متر(بارندگی 

y = 105.19x - 507.19

R
2 = 0.4332

y = 163.11x - 975.09

R
2 = 0.5224
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ی س
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ب 
روانا
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y = 36.102x - 128.86

R
2 = 0.292

y = 14.055x + 48.866

R 2 = 0.3584

0
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های جنگلی مختلف پوشییأثیر نتایج یجزیب   یحلیل 

شی از بهره شیبنا سوب برداری    های مختلف بر میزان ر

دهی  ب نشان داده شیه اسک. نتایج نشان می 5در جی ل 

های داری بین ییمارها )چهار منطقب با پوشییفا و معنی

مختلف جنگلی(   میزان رستتوب یو یی شتتیه،  جود دارد 

رابطۀ یزان رسوب یو یی شیه   د   السب شیب   ی بین م

 داری  جود نیارد.معنی

 های مختلف بر میزان رسوببرداری و شیببهرهپوشش های جنگلی مختلف ناشی از تأثیر . نتایج تجزیه و تحلیل 5جدول 

valueP F  منبع ییییراو آزادیدرجۀ 

 هیاهیپوشی  3 45/6** 009/0

 شیب 1 09/1 125/0

 پوشی هیاهی * شیب 3 150/1 98/0

 وطا 120 87/0 812/0

  ل 124  
 در ی 99دار در سطن معنی **در ی،  95دار در سطن معنی*

 

کل  طۀ  4شتتت نیهی رراب بار هرستتتیونی بین میزان 

نشتتتان متر(   مقیار رستتتوب )هرم بر مترمربع( را )میلی

ای   فرمول ستتتمک دهی. در هر شتتتکل ابر نقاط دایرهمی

شیب  سک مربوط بب  ضربیر   فرمول  20-0را   ابر نقاط 

شیب  سک. بب جز  40-20%سمک چط مربوط بب  منطقۀ ا

 برداری شتتتیه بب ر ش ی  هزینی ) الستتتب شتتتیب بهره

 بی ن یاج پوشتتتی ) الستتتب شتتتیب منطقۀ (   20-40%

مورد مطا عب بین میزان بارنیهی مناطق بقیۀ (، در 0-20%

   میزان رسوب یو یی شیه اریباط معناداری  جود دارد.

 

 مورد بررسیمنطقۀ رگرسیونی بین میزان بارندگی و مقدار رسوب در دو کالسه شیب در چهار رابطۀ  .4شکل 

ب
سو

ر
 (

گرم در مترمربع
)

 y = 0.01x + 0.023

R 2 = 0.4336

y = 0.0067x + 0.0884

R
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y = 0.0032x + 0.1681

R 2 = 0.0518
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y = 0.0164x + 0.0816

R 2 = 0.2028

y = 0.0097x + 0.2185

R 2 = 0.1401
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y = 0.0452x + 0.0414

R 2 = 0.5031

y = 0.0149x + 0.1316

R 2 = 0.229
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میزان رستتوب یو یی شتتیه در دهنیۀ نشتتان  5شتتکل 

ییمارهای مختلف در د   الستتتب شتتتیب در چهار فصتتتل 

دهنیۀ ها با حر ف مشابب نشان باشی. ستونهیری میانیازه

 ایدار با یوجب بب آزمون مقایستتتب یم  جود یفا و معنی

طور  ب مالحظب باشتتتی. همانبنیی میهر ه برای دانکن

شیه، مربوط بب فصل بیشترین میزان رسوب ایجاد  شودمی

 باشی.پاییز    مترین میزان مربوط بب فصل بهار می

 

 . میزان رسوب در تیمارهای مختلف در دو کالسه شیب در چهار فصل پاییز، زمستان، بهار و تابستان5شکل 

 

رابطب بین میزان مجموع ر اناب دهنیۀ نشان   6شکل 

شیب سوب در د   السب   %40- 20    %20–   مجموع ر

باشتتی. بیشتتترین مجموع ر اناب   مجموع رستتوب بب می

بی ن پوشتتی منطقۀ یرییب بب مناطق مستتیر چوبکشتتی، 

ی  هزینی   بهرهمنطقۀ یاجی،  بب ر ش  برداری شتتتیه 

همچنین با افزایی میزان باشتتی. شتتاهی مربوط میمنطقۀ 

ت یاف ناب، میزان رستتتوب نیز افزایی  ب استتتتک  ب ر ا

 میزان ر اناب بر یو یی رسوب اسک.دهنیۀ یأثیر نشان

 

 مورد مطالعهمنطقۀ بین میزان رواناب  و میزان رسوب در چهار رابطۀ . 6شکل 
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 گیرینتیجه. بحث و 4

 رواناب .1.4
شی اثر انهی ار ۀییجز جینتا  های جنگلی مختلف  پو

  ب اثر داد نشان ،2جی ل  در میزان ر انابی ر  بر ب،یش

ناب، در  های هیاهی مختلف بر میزانمتیییر پوشتتتی ر ا

های دار استتک   با ییییر پوشتتیمعنی %99ستتطن ا تماد 

ی  نی. در  وریمختلف هیاهی، میزان ر اناب نیز ییییر می

ن در ی بیشتر از میزا 20 ب میزان ر اناب در شیب باالی 

در تتی استتک   ی با ییییر  20ر اناب در شتتیب  متر از 

ه ری نکردداری از نظر آماشتیب، میزان ر اناب ییییر معنی

داری، با یوجب بب اوتالف استتتک  ب  لک این  یم معنی

ها در د   الستتتب شتتتیب   همچنین زیاد بودن میانگین

نحراف معیتتار داده هتتا    م بودن هتتا، یکرار  م دادها

سک   برای یعیین طبقب شیب ا شیب بر طبقۀ یأثیر های 

 یأثیرمیزان ر اناب، بب حجم آماری بیشتتتتر در اریباط با 

 های وا ی   الشبرهی نیاز اسک.بر متیییرشیب 

میزان ر اناب در ییمارهای دهنیۀ نشتتتان  2شتتتکل 

هیری انیازهمختلف در د   الستتب شتتیب در چهار فصتتل 

شود ییمار شاهی )بی ن طور  ب مالحظب میباشی. همانمی

مار بهرهبهره ی  هزینی در برداری(   یی بب ر ش  برداری 

چوبکشی نیز در ی  هر ه   های   مسیرهستنی ی  هر ه 

ییمار بی ن پوشتتتی یاجی بین این د  هر ه قرار دارد. با 

مار ناب در یی کب میزان ر ا فا و  جود این های مختلف مت

استتک   با  اهی پوشتتی هیاهی این میزان افزایی یافتب 

برداری منطقۀ بهرهاستتک   ی بین میانگین ییمار شتتاهی   

ی  هزینی اوتالف معنی نیارد در  داریبب ر ش   جود 

 وض بین میانگین ییمار شتتاهی   ییمار بی ن پوشتتی   

داری  جود دارد  ب این های چوبکشی اوتالف معنیمسیر

باشتتتی. در [ می22راستتتتا با نتایج یحقیق ]موضتتتوع هم

 مل برداشتتک دروتان ی  هزینی، شتتیوۀ برداری بب بهره

شخد )قطر هیف(   سیین بب قطر م بب  ورو  په از ر

سطن جنگل  ورو میپرا ن بنابراین در این . هیردیه در 

میزان باز شتتتین یاج های دیگر، شتتتیوه بر والف شتتتیوه

یوده   جنگل بب طور  امل پوشتتی جنگلی  متر استتک   

شیی در ینر از بین نمی . از طرفی با افزایی یابی نور وور

اثر  اهی یاج پوشی، میزان پوشی  لفی  ف جنگل نیز 

چنین در این ر ش، با باقی مانین شاخ هم یابی.افزایی می

برداری شتتیه، بهره ر تتۀ   برگ دروتان قطع شتتیه در 

بنابراین  ،شتودبا ت افزایی   پاییاری فلور  ف جنگل می

را بر ر ی یأثیر ی  هزینی  مترین شتتتیوۀ برداری بب بهره

سوب( جنگل  صو یان هییر  و ی  )میزان ر اناب   ر و

 [.42دارد ]

شکل میزان ر اناب د سک  متر از میزان  2ر  سمک را

شان  سک  ب ن سمک چط ا شکل  دهنیۀ یأثیر ر اناب در 

 شیب بر ر ی میزان ر اناب اسک   با افزایی شیب، میزان

[. میزان ر انتتاب در 24یتتابتتی ]ر انتتاب نیز افزایی می

شان  یأثیر یاج پوشی دروتان، دهنیۀ ییمارهای مختلف ن

صو یاو  شبرگ   دیگر و سک. منطقۀ  مق ال جنگلی ا

 رییأث جنگلی، یاج پوشی  ف، یاهیهپوشی میزان   نوع

باباران  ك،وا یآ  مواد باران   قطراو برابر دری یاجیی ر

ناب زانیم بر میمستتتتق طوربب هر چب  هذاردیم رییأث ر ا

شی هیاهی در اثر بهره شی میزان پو شیه با برداری  متر 

 چوبکشتتی  ال هیابی. در مستتیرهای ر اناب نیز افزایی می

شی هیاهی،  وبییهی واك در اثر  شتن پو ضور نیا بر ح

 های ور ج چوب، با ت افزایی میزان ر انابیرردد ماشین

سک.  وب شیه ا   اهیی برای امقیمبی یهیدر آن منطقب 

 کیییر  یه کیهیا واك، فرج   ولل ماننییی هامشخصب

 [.1] اسکی هاز مبادالو   بییهو ،یریپذنفوذ آب،

شکل همان شاهیه می 2طور  ب در  شترین  ،شودم بی

پاییز، فصتتتل  بب فصتتتل  یب مربوط  بب یری ناب  میزان ر ا

زمستان، فصل بهار   فصل یابستان اسک. در ابتیای فصل 

طوالنی بعی از فصتتل د رۀ پاییز   بعی از  قوع بارنیهی در 

ها با مقیار وشتت ، میزان ر اناب یو ییی با  جود بارنیهی

ر بوده اسک  ب بب واطر  م بودن رطوبک نسبی زیاد،  مت

واك   زیاد بودن ضتتریب جذب رطوبتی واك استتک   ی 
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چون بیشتتتترین یعیاد  قایع بارنیهی   بیشتتتترین میزان 

ها در فصل پاییز ایفاق افتاده اسک بنابراین ر اناب بارنیهی

یو یی شیه در فصل پاییز بیشتر از سایر فصول بوده اسک. 

ها بب  ورو برف بوده اسک بیشتر بارشدر فصل زمستان 

شتب   میزان  شتری برای نفوذ در واك دا بنابراین زمان بی

ر اناب یو ییی آن از فصل پاییز  متر بوده اسک. در فصل 

بهار   یابستان هم یعیاد  قایع بارنیهی  اهی یافتب   هم 

از طرفی میزان پوشی یاجی   پوشی  ف جنگل افزایی 

ین  مترین میزان ر اناب در این د  فصل یافتب اسک، بنابرا

 بوده اسک.

شتتتود، میزان مالحظب می 3طور  ب از شتتتکل همان

میزان بارنیهی یأثیر ای، یحک ر اناب بب طور قابل مالحظب

ناب نیز افزایی  نیهی، میزان ر ا بار با افزایی  استتتک   

باطمی بی. اری عۀ هر نیبی کینزد یا نیه  اق  زانیم  ی بار

ی اهیهپوشی نوع بب میمستق طور بب  ب دارد،  جود ر اناب

 [.26دارد ]ی بستگ

 رسوب .2.4
 های هیاهی مختلف  پوشتتتی اثر انهی ار ۀییجز جینتا

 ب اثر  داد نشتتان ،5جی ل  در میزان رستتوبی ر  بر ب،یشتت

بر میزان رسوب، در سطن  های هیاهی مختلفمتیییر پوشی

های مختلف دار استتک   با ییییر پوشتتیمعنی %99ا تماد 

 نی   ی با ییییر شتتیب هیاهی، میزان رستتوب نیز ییییر می

 داری از نظر آماری نکرده اسک.میزان رسوب ییییر معنی

رابطب رهرستتتیونی بین میزان دهنیۀ نشتتتان  4شتتتکل 

شود طور  ب مالحظب میبارنیهی   میزان رسوب اسک. همان

 یابی.با افزایی بارنیهی، میزان رسوب نیز افزایی می

، میزان رستتوب در شتتکل ستتمک 5با یوجب بب شتتکل 

راسک  متر از میزان رسوب در شکل سمک چط اسک  ب 

 شتتیب بر ر ی میزان رستتوب استتک.دهنیۀ یأثیر نشتتان 

های بشتتتترین میزان رستتتوب بب یرییب مربوط بب ییمار

منطقۀ بی ن پوشتتی هیاهی، منطقۀ ها چوبکشتتی، مستتیر

راستا اسک  ب هم ی  هزینی   شاهیشیوۀ برداری بب بهره

 باشی.می [33با نتایج یحقیق ]

بیشیرین میزان رسوب بب یرییب مربوط بب فصل پاییز، 

فصل زمستان، فصل یابستان   فصل بهار اسک. زیاد شین 

رستتتوب در پاییز نب ینها بب واطر زیاد بودن بارنیهی   بب 

طبع آن افزایی میزان ر اناب بوده استتتک، بلکب بب واطر 

  حذف یاج پوشتتتی جنگلی استتتک  ب با ها برگریزش 

بارش نیازه   بزرهی  بایی   افزایی ا باران ر ها،  اهی 

 نی   ر ی میزان یری بب واك  ارد میستتنگینضتترباو 

هذارد. همچنین د یل دیگر مییأثیر رستتوب یو یی شتتیه 

صل پاییز   بعی از  قوع  سوب در ابتیای ف افزایی میزان ر

ی از فصل وش ، بب واطر  م طوالنی بعد رۀ بارنیهی در 

های متوا ی شین موجودیک   سیاریک رسوب در بارنیهی

 [.17های جنگلی اسک ]هریزی واك  آب

، میزان رستتوب  ال ه بر اینکب 6   4با یوجب بب شتتکل 

باشتتتی، یحک یأثیر یحک  ناب  بارنیهی   ر ا یأثیر میزان 

 وامل دیگری ماننی ییییراو فصل نیز اسک  ب با ت شیه 

سوب،  متر از ض ستگی بین میزان بارنیهی   ر ریب همب

 ضریب همبستگی بین میزان بارنیهی   ر اناب باشی.

دستک آمیه از این قستمک با دقک در بررستی نتایج بب

پوشتتتی جنگلی بر میزان مالحظۀ یوان بب یأثیر قابل می

تایج یحقیق  ناب پی برد. از طرفی ن یی رستتتوب   ر ا یو 

برداری در  اهی میزان بهره حاضتتتر، یأثیر جنگل بی ن

سبک بب دیگر مناطق مورد مطا عب  سوب ن یو یی ر اناب   ر

شان می شبرگ  ف را ن شی   ال دهی  ب  لک آن یاج پو

 ب پوشتتتی یاجی با یأثیر ر ی طوریبب ،باشتتتیجنگل می

بارش، یبخیر   یعرق، یوازن آب،  یوزیع، شتتتیو   قیرو 

، وصتتو تتیاو داری رطوبک واكنفوذپذیری، ظرفیک نگب

فیزیکی   شتتیمیایی واك، با ت  اهی انر ی جنبشتتی 

بارنیهی   در نتیجب  اهی فرستتتایی، یو یی ر اناب   در 

سوبی می شبرگ الیۀ شود نهایک  اهی حر ک ذراو ر ال

سطحی  سطن واك را محافظک   از طریق ایجاد زیر  نیز 

از جیاستتازی ذراو واك جلوهیری   با ت اوذ رستتوباو 

هردد  تتب حر تتک ذراو وتتاك ر آب میمعلق موجود د

رستتتانی  ب در این طرف پایین شتتتیب را بب حیاقل میبب

نب قان مختلف ] زمی ، 44، 32، 23، 17، 9، 8، 3، 5محق



 1398بهار ، 1، شماره 72منابع طبیعی ایران، د ره جلب   آبخیزداری، مریع م

 

12 

 [ بب نتایج مشابهی رسیینی.51، 48

میزان  یفتتا و مهم   معنتتاداری بین ر انتتاب  لی  

رسوب یو یی شیه در هر ی  از انواع پوشی هیاهی  جود 

. جنگل   پوشی طبیعی  مترین میزان ر اناب [29] دارد

هتتا  مترین میزان وطر ر انتتاب   را دارنتتی   این زمین

فرستتایی واك را دارنی. در نتیجب وارج  ردن دروتان   

برداری   یا چرا با ت پوشتتتی طبیعی منطقب در اثر بهره

سوب   شود  ب این یحقیق نیز ماننیمیافزایی ر اناب   ر

ضر  شی هیاهی   جنگلی بر یأثیر بر یأیییی یحقیق حا پو

 میزان یو یی ر اناب   رسوب اسک.

هذاری میزان   های جنگلی برحوزهبرداری بهرهیأثیر

های مکانیو یی رسوب   ر اناب یوسط محققان مختلف در 

، 15] بستتیاری از مطا عاواستتک.  شتتیهیأییی مختلف نیز 

بب این49، 20، 16 ییه [  جب رستتت نی  ب نتی برداری بهرها

 یوانی بب افزایی در حجم  ل ر انابمیهای جنگلی حوزه

 جنگل زدایی. منجر شتتود ر اناب ییییر در ا گوهای اثردر 

شی    قتی ر ،شودمیحجم ر اناب در ابتیا با ت افزایی 

[. 41] یابیبب آرامی  اهی می، ر اناب شودمیمجید آغاز 

با  اهی یبخیر برداری جنگل بهرهجنگلی،  زۀحوی   در

 .[4] هذاردثیر میأیوازن آب ی ربایی برباران  یعرق   

یاس پالو، در  تب در مق جام هرف عاو ان طا   ال ه بر م

هیر میزان ر اناب   آبخیز نیز افزایی چشتتمحوزۀ مقیاس 

یاو بهره جب  مل یی  ردهرستتتوب در نتی یأی نی برداری را  ا

خیز جنگلی با های آبیو یی رسوب   ر اناب در حوزه[. 25]

یر یر نسبک بب حوزه های آبخیز با پوشی  مپوشی بیی

 .[50]برابر  اهی پییا  رده اسک  3   6یرییب بب

آن مقایسۀ بنیی نتایج حا ل از یحقیق حاضر   جمع

یوان میبا نتایج  مطا عب محققان دیگر در ستتتراستتتر دنیا 

فک  ب بهره جب هر های جنگلی همواره برداری حوزهنتی

سایی واك می سبب سوب   فر شود  افزایی ر اناب   ر

اما مقیار یأثیرهذاری آن بستتتتب بب نوع پوشتتتی، یرا م   

نوع   یوزیع هونتتب شتتتیوۀ هتتای جنگلی   همچنین 

باشی. با یوجب بب نتایج این یحقیق برداری، متفا و میبهره

برداری بب   نتایج بیستتتک آمیه از یحقیقاو مشتتتابب، بهره

بب ی  هزینی  یاج  ر ش  باز شتتتین  کب میزان  واطر این

برداری اسک، های بهرهپوشی جنگلی  متر از سایر شیوه

را بر ر ی ر اناب   یو یی رستتتوب در یأثیر  مترین میزان 

حال درك میزان هیررفک  نی.  با اینجنگلی ایفا میحوزۀ 

هره ب ثر  حوزهآب   وتتاك در ا لی،برداری  گ ن ج  هتتای 

مب نا گل بر مییران جن یکریزان    یاو را در ا  و نیی  مل ب

 مییریتی  م  وواهی  رد.
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