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چكيده
کاهش پوشش جنگلی و گیاهی در اثر بهرهبرداری ،عمدتاً باعث افزایش حجم رواناب سطحی میشود .یکیی از رو هیای بهیرهبیرداری جنگی  ،در
شمال ایران به شیوۀ گزینشی است .این تحقیق در بخش گرازبن جنگ آموزشی و پژوهشی خیرود ،با هدف تعیین تأثیرات بهرهبرداری گزینشی بیر
حجم رواناب سطحی  ،ضریب رواناب و غلظت رسوب ،انجام شده است .بر این اساس پالتهای دو متر مربعی و در قالیب ههیار تکیرار در دو منطقیأ
شاهد (بدون بهرهبرداری) و منطقۀ بهرهبرداری شده به رو تک گزینی در دو کالسه شیب  % 20-0و  % 40-20ایجاد شد و بارندگیهای طبیعیی
به وقوع پیوسته از آذر  1393تا آذر  ،1394برای تعیین میزان رواناب سطحی و میزان رسوب ،اندازهگیری شدند .نتایج تحقیق بیانگیر عیدم تیأثیر
معنیدار ( ،)Pvalue≥0/05تغییر پوشش تاجی و علفی در اثر بهرهبرداری و شیب ،بر میزان رواناب سطحی و رسوب است .همچنین نتیایج نشیان داد
تغییر فص  ،تنها بر میزان رسوب معنیدار بوده است .میزان رواناب ،ضریب رواناب و غلظت رسوب در منطقۀ بهرهبرداری شده به رو تک گزینیی،
به ترتیب  2/3 ،1/4و  1/16برابر بیشتر از منطقۀ شاهد (بدون بهرهبرداری) بوده است .همچنین نتایج تجزیۀ واریانس رگرسیونی نشان داد کیه بیین
میزان بارندگی و میزان رواناب ،ارتباط معناداری ( )Pvalue≤0/05وجود دارد.
کليد واژگان :بهرهبرداری تکگزینی ،جنگ خیرود ،ضریب رواناب ،حجم رواناب ،غلظت رسوب
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 .1مقدمه
تغییر پوشش گیاهی مییتوانید تیأثیر زییادی بیر روی
هرخۀ هیدرولوژیکی داشته باشد .پوشش گیاهی بهوسییلۀ
تاج پوشیش ،سیسیتم ریشیهای و الییۀ الشیبرگی ،باعیث
کنترل فرسایش خاک مییشیود (.)Gyssels et al., 2005
بنابراین کاهش پوشش گیاهی در منطقیه ،باعیث افیزایش
میییییزان روانییییاب و فرسییییایش خییییاک میییییشییییود
( .)Singer & Bissonnais, 1998تییأثیر فعالیییتهییای
مختلف انسانی بر میزان رواناب و رسوب ،در تحقییقهیای
زیادی در سرتاسر جهان مورد بررسیی قیرار گرفتیه اسیت
( .)Zhang et al., 2013; Pamukcu et al., 2014بیشیتر
اییین تحقیقییات بییر روی تغییییر کییاربریهییای مختلییف
(،)Vacca et al., 2000; Mohammad & Adam, 2010
جنگ زداییی وجنگی کیاری ( ;Cosandey et al., 2005
 )Chaves et al., 2008و همچنین تیأثیرات بهیرهبیرداری
( )Van Der Plas & Bruijnzeel, 1993تمرکیز داشیته
است.
تحقیقات انجام شده در سراسر دنیا ،همگیی آنهیا بیر
اهمیت جنگ  ،در حفاظت از آب و خاک تطابق نظر دارند
( ;Lal, 1996; Zhang et al., 2003; Bowes et al., 2005
 .)Suryatmojo, 2009بهیرهبیرداری حییوزههیای جنگلییی
میییتوانیید بییر فرآینییدهییای هیییدرولوژیکی تییأثیر بگییرارد
(.)Hotta et al., 2007کییاهش پوشییش گیییاهی در اثییر
بهرهبرداری عموماً باعث افزایش میانگین رواناب در منطقه
میشود .به طور گسیتردهای ایین موضیوع پریرفتیه شیده
است که برداشت هوب و بهیرهبیرداری جنگی مییتوانید
میزان تولید رسوب را به وسیلۀ افزایش آبهای سطحی و
شتاب دادن به شدت فرسیایش در ییک منطقیه ،افیزایش
دهید ( .)Sensoy & Kara, 2014بسییاری از مطالعیات
( ،)Harr et al., 1975; Jones &Grant, 1996بیه ایین
نتیجه رسیدهاند که بهرهبرداری جنگ میتواند به افزایش
حجم ک رواناب ،در اثر تغییر در الگوهیای روانیاب منجیر
شود .بهرهبیرداری جنگی در ابتیدا باعیث افیزایش حجیم

رواناب میشود و وقتی رشد مجدد آغیاز شید ،روانیاب بیه
آرامی کیاهش میییابید ( .)Swank et al., 1988در ییک
حوزۀ جنگلی ،بهرهبرداری جنگ با کاهش تبخیر و تعیر
و بیییاران ربیییایی بیییر تیییوازن آب تیییأثیر مییییگیییرارد
( Marques .)Bosch & Hewlett, 1982و همکییاران
( ،)2007با بررسی اثر پوششگیاهی بر رواناب و فرسایش
خاک در حوزۀ آبخیز جنگلی در اسپانیا و تحت رگبارهیای
شییدید در پییالتهییای اسییتاندارد ،نتیجییه گرفتنیید کییه در
پالتهای دارای پوشش گییاهی ،مقیدار رسیوب و روانیاب
ناهیز است ،ولی در پالتهای فاقید پوشیش ایین مقیادیر
زیاد است .بهطوری که ضریب روانیاب بیه  35درصید نییز
رسییده اسییت Kuras .و همکییاران ( ،)2012سییناریوهای
مختلف بهرهبرداری را در ییک حیوزۀ آبخییز در بیریتیش
کلمبیییا آزمییایش کردنیید .اییین مطالعییه نشییان داد کییه
بهیرهبییرداری بیه رو قطییع یکسییره ،منجیر بییه افییزایش
 %25-%9در اوج جریییان آب میییشییود در صییورتی کییه
بهرهبرداری %30-%20از حیوزه ،هیی اثیر معنییداری در
رژیم جرییان اوج نیدارد Hartanto .و همکیاران (،)2003
فاکتورهای اکولیوژیکی تأثیرگیرار بیر روانیاب و فرسیایش
خاک را در اثر بهرهبرداری در کلیمانتال انیدونزی بررسیی
کردند .نتایج نشان داد که تیاج پوشیش ،تیراکم نهیالهیا،
عمییق الیییۀ الشییبرگی و مییازاد مقطوعییات از مهییمتییرین
فاکتورهای اکولوژیکی تعیین کنندۀ اندازه و بزرگی رواناب
است.
درجه شیب نیز بیر مییزان روانیاب سیطحی و رسیوب
تولید شده در منطقیه تیأثیر مییگیرارد Liu .و همکیاران
( ،)1994در تحقیقی میزان تولیید رسیوب در سیه پیالت
روانیاب بیا شییبهییای مختلیف از  %9تیا  %55را بررسییی
کردند .نتایج نشان داد نرخ فرسایش به صیورت خطیی بیا
توجه به زاویۀ شیب ،افیزایش میییابید Sensoy .و Kara
( ،)2014به بررسی تأثیر اشکال مختلف شیب جنگی بیر
میزان رواناب و فرسایش در منطقۀ بالتین در شمال غیرب
ترکیه پرداختند .نتایج نشان داد رواناب و میزان رسوب در
منطقه هموار بیشتر از دو منطقه با شیب محیدب و مقعیر
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است و اکثریت ذرات ایجاد شده در اثر فرسایش در قطعیۀ
هموار ،یک اندازهتر از دو منطقه با شییب محیدب و مقعیر
است بوده اسیت .در واقیع در دو منطقیۀ مقعیر و محیدب
اندازۀ قطعات رسوب متفاوتتر بوده است.
استفاده از حوزههای جفیت بیه طورگسیتردهای بیرای
بررسی تغییرات هیدرولوژیکی در اثر تغییر پوشش گیاهی
بهکار رفته است ( .)Brown et al., 2005در ایین رو از
دو حوزه با خصوصیات مورفولوژی مشابه از قبیی انیداره،
شیب ،جهت ،خاک و آب و هوا استفاده میشیود .بررسیی
خصوصیات رواناب بهوسیلۀ حوزههای جفت در جنگ های
بهرهبرداری شده به رو گزینشی در جنگ هیای بیارانی
در مرکز کالیمانتان اندونزی نشان داد که ضیریب روانیاب
در منطقۀ شاهد (بدون بهرهبیرداری)  31/35درصید و در
منطقۀ بهرهبرداری شده به شیوۀ گزینشیی 44/8 ،درصید
بوده است .در نتیجه انجام بهرهبرداری به شییوۀ گزینشیی
نسبت به سیایر شییوههیای بهیرهبیرداری ،باعیث کیاهش
تییأثیرات بهییرهبییرداری بییر روانییاب سییطحی میییشییود
(.)Suryatmojo et al., 2011
در اییران نییز  ،)2005( Ghorbaniبیا بررسیی اثیر
میکروکلیمایی تخریب جنگ های هیرکانی به این نتیجیه
رسید که با قطع درختان جنگلیی ،هییدرولوژی ،اقلییم و
حیات فون و فلور منطقیه تغیییر میییابید و هشیم انیداز
منطقه نیز به صورت زنجیرهای دستخو نوسان میشیود.
 Khazayiو همکییییاران ( ،)2011بییییه بررسییییی آثییییار
هیدرولوژیکی تخرییب جنگی پرداختنید .نتیایج تحقییق
نشان دهندۀ تأثیر معنیدار تخریب جنگ بیر مؤلفیههیای
هیدرولوژی مانند رواناب ،ضریب روانیاب ،غلظیت و تولیید
رسوب بوده است .به نحوی که مقدار تولید رواناب ،ضیریب
رواناب و غلظت و تولید رسوب در منطقیۀ تخرییب شیده،
نسبت به منطقۀ جنگلی تخریب نشده به ترتییب ،6 ،7 ،5
 18برابر بیشتر ارزیابی شد.
در زمینۀ تأثیر بهرهبرداری تک گزینی بر روی روانیاب
و رسییوب ،تحقیقییات کمتییری در سییایر کشییورها ،صییورت
گرفتیه اسیت ( .)Suryatmojo et al., 2011بیا توجیه بیه
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اینکه در ایران ،در این زمینیه ،تحقیقیی صیورت نگرفتیه،
بنییابراین انجییام تحقیقییی در زمینییۀ بررسییی تییأثیرات
هیییدرولوژیکی بهییرهبییرداری گزینشییی بییر روی روانییاب و
رسوب ضروری است .هدف کلی این تحقیق ،ارزیابی کمی
تأثیر بهرهبرداری تک گزینی ،بر مؤلفههای هییدرولوژی از
جمله میزان حجم رواناب ،ضریب رواناب و غلظت رسیوب
و همچنین بررسی ارتباط بین میزان بارنیدگی ،بیا مییزان
رواناب و رسوب است.

 .2مواد و روشها
 .1.2معرفی منطقۀ مورد بررسی
جنگ آموزشی و پژوهشی خیرود به مساحت 10000
هکتار در حدود  7کیلیومتری شیر نوشیهر قیرار گرفتیه
است .پایینترین قسیمت آن کیه میرز شیمالی آن را نییز
تشکی میدهد با ارتفاع حیدود  10متیر بیاالتر از سیط
دریای آزاد در مجاورت روستای نجارده شیروع شیده و تیا
ارتفاع حدود  2200متر در ییال باال میرود .این جنگی
به هشت سری تقسیم شده که سری گیرازبن بیه وسیعت
 1001/5هکتار ،سومین سیری از آن محسیوب مییشیود
(شک  .)1بهمنظور انجام مطالعۀ حاضیر ،براسیاس هیدف
پژوهش بعد از انجام بازدیید صیحرایی ،منطقیهای بیا دارا
بییودن ویژگیییهییای هییدف تحقیییق (منطقییۀ جنگلییی بییا
دسترسی آسان و سه الوصول به منطقه ،امکانات موجود
در منطقه ،وجود اطالعات پایه و وجود امنییت الزم بیرای
تجهیزات مورد استفاده) ،مشخص گردید .به منظور انجیام
این پژوهش پارس های  318و  317از این بخش انتخاب
شدهاند .قطعات نمونۀ مربوط به منطقۀ بهرهبرداری نشیده
(در حال حاضیر) در پارسی  318بخیش گیرازبن جنگی
خیرود و قطعات نمونۀ مربوط به قسمتهای بهیرهبیرداری
به شیوۀ تک گزینی ،در پارس  317بخش گرازبن جنگ
خیرود قرار گرفتهاند.
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 .2.2روش بررسی
در این تحقیق بیرای تعییین مییزان تغیییر در روانیاب
سطحی و رسوب تولید شده در اثر بهرهبرداری از جنگی ،
از بار های طبیعی منطقه اسیتفاده گردیید .در مجمیوع
 16پالت آزمایشی به ابعاد ییک متیر (عیر)) در دو متیر
(طول در جهت شیب) و در ههار تکرار در هر دو منطقیه،
در دو کالسه شیب  %20-0و  %40-20نصب شیدند .ایین
پالتها از جنس هوب ساخته شدهاند و برای اطمینیان از
ورود و خروج آب به پالتها ،بهوسییلۀ نیایلون پالسیتیکی
عایقبندی شدند و به انیدازۀ  15سیانتیمتر بییرون سیط
خاک و 20سانتیمتر در خاک فرو رفتند تا رواناب حاصیله

از ایین سییط  2متیر مربعییی بییه بییرون تییراو نکنیید و
نمایانگر میزان واقعی رواناب سطحی باشد .پوشش گیاهی
داخ این پالتها در تمام آمار برداریهیا دسیت نخیورده
نگه داشته شد .در انتهای این پالتها لولهای تعبییه شیده
تا رواناب سطحی جاری شده در سط پالت را بیه مخیزن
جمع آوری هدایت کند .برای اندازهگیری بیار بیاران در
منطقه ،باران سنج استوانهای قرار داده شد .بعد از هیر بیار
واقعییۀ بارنییدگی ،میییزان بارنییدگی ثبییت گردییید .شییروع
آماربرداری از آذر  1393آغاز و تا آذر سیال  1394ادامیه
یافت و در طول یک سال بارندگیهایی که منجر به ایجیاد
رواناب و رسوب شده بودند ،ثبت و اندازهگیری شدند.

A

B

شکل  .1نمایی از پالتهاي مستقر در منطقۀ بدون بهرهبرداري ( )Aو بهرهبرداري شده به روش تک گزینی (،)B
نماي شماتیک از پالت و مخزن جمع آوري رواناب و رسوب ) (Cدر بخش گرازبن جنگل آموزشی خیرود

پس از هیر بارنیدگی ،نمونیههیای روانیاب کیه توسیط
خروجی پالت به ظروف جمع آوری هیدایت شیده ،جمیع
آوری و حجم رواناب هر نمونه بر حسب سی سیی انیدازه-
گیری شد .بعد از نمونهبرداری ،ظروف حاوی آب و رسوب
به آزمایشگاه منتق شدند .برای اندازهگیری غلظت رسوب
از رو تخلیّه آب استفاده شید .در ایین رو ابتیدا ییک
لیتر نمونه آب و رسوب را درون بشر ریخته ،سیپس آن را
بهمدّت  48ساعت بهحالت سیکون نگیه داشیته و سیپس
بهآرامی اقدام به تخلیّۀ آب باالی رسوبات گردیید .بعید از

خالی کردن آب اضافی ،رسوبات موجود در کیف ظیرف را
شسته و درون فوی های از قب تهیّه و توزین شده ریخته
و در آون در دمای  105درجۀ سیانتیگیراد بیهمیدّت 24
ساعت خشک شد .با توزین نمونههای فوی همراه رسیوب
و کسر نمودن وزن فویی هیای اولیّیه ،وزن رسیوب نمونیه
برحسب گرم در لیتر محاسبه شد.

 .3.2تجزیهوتحليل آماری
دادههای جمعآوری شده در محیط نرمافیزار SPSS 17
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وارد شده تا آنالیز و تحلی آماری توسط آن صیورت گییرد.
این آزمایشها در قالب طرح فاکتوری کامالً تصادفی انجیام
شد تا به وسیلۀ آن اثر نوع پوشش تاجی و گییاهی ،شییب،
فص و اثرات متقاب آنها بر میزان رواناب و رسیوب در دو
منطقۀ مطالعاتی ،ارزیابی و کمی شوند .به منظیور تجزییه و
تحلی دادهها ،ابتدا با آزمون کولموگراف -اسمیرنوف نرمال
بودن دادهها بررسی شد .از آزمون تجزیۀ واریانس دوطرفیه،
برای بررسی تأثیر پوشش گیاهی ،شیب و فصی بیر مییزان
رواناب و رسوب استفاده شد .همچنین ارتبیاط بیین مییزان
بارندگی با میزان رواناب و غلظت رسوب ،بیهوسییلۀ آزمیون
تجزیۀ واریانس رگرسیونی بررسی شدند.

 .3نتایج
شک  2نشاندهندۀ تاریخ و مییزان بارنیدگی در طیی
آماربرداری است .در طی یکسال آمیاربرداری ،درمجمیوع
 23واقعۀ بارندگی که منجر به ایجیاد روانیاب شیده بیود،
اندازهگیری شدند که از این تعداد 10 ،واقعیه مربیوط بیه
فص پاییز 5 ،واقعه مربوط به زمستان 4 ،واقعیه بهیار و 4
واقعه مربوط به فص تابستان میشود.
جدول  1مییانگین و انحیراف معییار روانیاب سیطحی،
رسییوب و ضییریب روانییاب را در هییر دو منطقییۀ شییاهد و
بهرهبرداری شده به رو تک گزینی ،در دو کالسه شییب
 %20-0و  %40-20نشان داده است.
13930909
پاییز

70

13931212
زمستان
بهار
13940116

60

تابستان
13940423

بارندگی (میلی متر)

50
40
30
20
10
0

13
9
13 3090
9 3
13 3090
9 5
13 3090
9 6
13 3090
9 8
13 3090
9 9
13 3091
9 1
13 3091
9 3
13 3111
9 1
13 3112
9 5
13 3120
9 1
13 3121
9 2
13 3122
9 3
13 4011
9 6
13 4012
9 4
13 4021
9 7
13 4030
9 4
13 4042
9 3
13 4043
9 0
13 4060
9 4
13 4062
9 8
13 4071
9 8
13 4072
94 6
08
10

شکل  .2میزان بارندگی به وقوع پیوسته در تاریخهاي مختلف در طی یکسال آمار برداري

جدول  .1میانگین و انحراف معیار حجم و ضریب رواناب و رسوب در هر دو منطقه در دو کالسه شیب
منطقۀ شاهد
متغییر
بارندگی (میلی متر)
رواناب (سی سی)
ضریب رواناب
غلظت رسوب
(گرم در لیتر)

شیب  20-0درصد

منطقۀ بهرهبرداری شدۀ تک گزینی
شیب  40-20درصد

شیب  20-0درصد

شیب 40-20درصد

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

26/38
372/31
2/17

17/58
441
1/75

26/38
791/02
4/39

17/58
1289
4/34

26/38
878/96
4/9

17/58
1692
4/11

26/38
1092/63
7/05

17/58
1327
6/9

0/21

0/2

0/24

0/35

0/25

0/26

0/3

0/35

با توجه بیه جیدول  1مشیاهده مییشیود کیه منطقیۀ
بهرهبرداری شده حجم رواناب و غلظیت رسیوب بیشیتری

نسبت به منطقۀ شاهد (بدون بهرهبیرداری) داشیته اسیت.
بیشترین مییزان مییانگین روانیاب سیطحی و رسیوب بیه
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مقدار  Pvalueکه بزرگتر از  0/05است ،اثر معنییداری بیر
مییزان روانییاب نداشیته اسییت کیه بییا توجیه بییه اخییتالف
میانگینها در دو منطقۀ شاهد و بهیرهبیرداری شیده ،ایین
عدم معنیداری به احتمال زیاد به خاطر تکیرار کیم بیوده
است .همچنین نتایج تجزیۀ واریانس بیرای رسیوب نشیان
داد که بین میزان رسوب در دو منطقۀ بدون بهرهبیرداری
و بهرهبرداری شده در دو کالسه شیب ،با توجه بیه مقیدار
 Pvalueکه بزرگتر از  0/05است ،اختالف معنیداری از نظر
آماری وجود ندارد .ولی تغیییر فصی  ،اثیر معنییداری بیر
میزان رسوب داشته است.

ترتیب  1092/63سی سی و  0/3گرم در لیتیر اسیت کیه
مربوط به منطقۀ بهیرهبیرداری شیده بیا شییب بیاالی 20
درصد است .ضریب رواناب در منطقۀ بهرهبرداری شیده بیا
شیب کمتر از  20درصد 2/25 ،برابر و در شیب بیشیتر از
 20درصد 1/60 ،برابر منطقۀ شاهد است.
نتایج تجزیۀ واریانس تأثیر پوششهای جنگلیی ناشیی
از بهرهبرداری تک گزینیی ،شییبهیای مختلیف و فصیول
مختلف ،بر میزان رواناب سطحی و رسوب در جیدول  2و
 3نشان داده شده است .تجزیه و تحلیی وارییانس نشیان
میدهد که پوشیشهیای جنگلیی ناشیی از بهیرهبیرداری،
شیب ،فصول مختلف و اثرات متقاب آنهیا ،بیا توجیه بیه

جدول  .2آنالیز واریانس اثر پوششهاي گیاهی ،شیب و فصول بر میزان رواناب
منبع تغییرات
پوشش
شیب
فص
پوشش و شیب
پوشش و فص
شیب و فص
پوشش ،شیب و فص
خطا
مجموع

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آمارۀ F

1884404/41
2229408/57
2633981/98
201264/49
789599
690037/74
447239/09
11724/21
20602/82

1
1
3
1
3
3
3
76
92

1884404/41
2229408/57
887993/99
201264/49
263199/67
230013/30
149079/89
89/49

0/91
1/05
0/420
0/096
0/126
0/110
0/071

Pval
0/ 345
0/305
0/758
0/759
0/944
0/954
0/957

*معنیدار در سط  95درصد ** ،معنیدار در سط  99درصد

جدول  .3آنالیز واریانس اثر پوششهاي گیاهی ،شیب و فصول بر میزان رسوب
منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آمارۀ F

پوشش
شیب
فص
پوشش و شیب
پوشش و فص
شیب و فص
پوشش ،شیب و فص
خطا
مجموع

0/67
0/009
0/706
0/02
0/13
0/279
0/005
5/88
13/02

1
1
3
1
3
3
3
76
92

0/67
0/009
0/265
0/004
0/067
0/093
0/002
0/77

0/86
0/005
*3/04
0/057
0/126
1/110
0/02

*معنیدار در سط  95درصد ** ،معنیدار در سط  99درصد

Pval
0/ 345
0/97
0/031
0/86
0/98
0/315
0/99
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رسوب (گرم در لیتر)

رواناب (سی سی

رسوب (گرم در لیتر)

1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

03 05 06 08 09 11 13 11 25 01 12 23 16 24 17 04 23 30 04 28 18 26 10
09309309309309309309311311312312312401401402403404404406406407407408
3
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

رسوب (گرم در لیتر)

1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

B

رسوب

3 5 6 8 9 1 3 1 5 1 2 3 6 4 7 4 3 0 4 8 8 6 0
90 90 90 90 90 91 91 11 12 20 21 22 11 12 21 30 42 43 60 62 71 72 81
30930 930930930930930931931931931931940940940940940940940940940 940940
9
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

رواناب (سی سی
رسوب (گرم در لیتر)

رواناب

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

رسوب

رواناب

1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

03 05 06 08 09 11 13 11 25 01 12 23 16 24 17 04 23 30 04 28 18 26 10
09309 309309309309309311311312312312 401401402403404404 406406407 407408
3
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

رسوب

رواناب (سی سی)

A

رواناب
رسوب

رواناب

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

رواناب (سی سی)

شک  3نشاندهندۀ تغییرات میزان روانیاب و رسیوب
در طی یکسال آماربرداری اسیت .شیک ( )Aمربیوط بیه
منطقۀ شاهد (بدون بهرهبرداری) و شیک ( )Bمربیوط بیه
منطقۀ بهرهبرداری شده به رو تک گزینی است .همان-
طور که مشاهده میشود بیشیترین مییزان روانیاب 8412
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

سییی سییی بییوده کییه در تییاریخ  1393/09/13بییا میییزان
بارندگی  45میلی متر و بیشترین میزان رسوب  1/1میلی
گرم بر لیتر بیوده کیه در تیاریخ  1393/03/05بیا مییزان
بارندگی  62میلی متر رخ داده است و هیر دو مربیوط بیه
منطقۀ بهرهبرداری شده به رو تک گزینی بوده است.

03 05 06 08 09 11 13 11 25 01 12 23 16 24 17 04 23 30 04 28 18 26 10
09 09 09 09 09 09 09 11 11 12 12 12 01 01 02 03 04 04 06 06 07 07 08
93393 393393393393393393393393393393394394394394394394 394394394 394394
3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

شکل  .3تغییرات رواناب و رسوب در طی یکسال در دو منطقۀ بدون بهرهبرداري( )Aو بهرهبرداري شده تک گزینی ()B
سمت راست مربوط به کالسه شیب  20-0درصد و سمت چپ کالسه شیب  40-20درصد

جدول ،4نتایج تجزیۀ واریانس رگرسیونی برای ارتباط
بییین بارنییدگی و میییزان روانییاب را در منطقییۀ شییاهد و
بهرهبرداری شده به رو تک گزینی نشیان مییدهید .بیا
توجییه بییه ایینکییه مقییدار سییط معنییداری کییوهکتر از

0/05است میتوان بیان کرد کیه بیین بارنیدگی و مییزان
رواناب در سط معنیداری پنج درصد (با اطمینیان )%95
ارتباط معنا داری وجود دارد.

جدول  .4نتایج تجزیۀ واریانس رگرسیونی بین بارندگی و رواناب
منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

R2

r

Pvalue

شاهد

9794109/41

1

9794109/41

**14/5

0/24

0/49

0/000

تک گزینی

6894109/56

1

59410/87

** 11/6

0/21

0/45

0/001

*معنیدار در سط  95درصد،

**

معنیدار در سط  99درصد
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جدول ،5نتایج تجزیۀ واریانس رگرسیونی برای ارتباط
بین بارندگی و میزان رسوب را در منطقۀ شیاهد و بهیره-
برداری شده به رو تک گزینی نشان میدهد .بیا توجیه
نتایج بهدست آمیده مییتیوان بییان کیرد کیه تنهیا بیین
بارندگی و مییزان رسیوب در منطقیۀ بهیرهبیرداری شیده،

ارتباط معنیدار وجیود دارد ولیی بیین مییزان بارنیدگی و
میزان رسوب در منطقیۀ شیاهد ارتبیاط معنیاداری وجیود
ندارد .میزان رسوب بیشتر تحت تأثیر فصول مختلف است
تا تحت تأثیر میزان بارندگی.

جدول  .5نتایج تجزیۀ واریانس رگرسیونی بین بارندگی و رسوب
منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

R2

r

P

شاهد

0/94

1

0/94

1/59

0/03

0/18

0/21

تک گزینی

0/63

1

0/63

**7/6

0/14

0/36

0/008

*معنیدار در سط  95درصد،

**

معنیدار در سط  99درصد

 .4بحث و نتيجهگيری
بهرهبرداری تک گزینی ،با کاهش تاج پوشش جنگلیی
بر خصوصیات هیدرولوژیکی تأثیر میگرارد .بهطیوریکیه
در یک حوزۀ جنگلی ،بهرهبرداری جنگ با کاهش تبخییر
و تعییر و بییاران ربییایی بییر تییوازن آب ت یأثیر میییگییرارد
( .)Bosch & Hewlett, 1982با توجه نتایج بهدست آمده،
میانگین رواناب ،ضریب رواناب و غلظت رسوب در منطقیۀ
بهرهبرداری شده ،همانند تحقیقیات دیگیر در ایین زمینیه
( )Harr et al., 1975; Jones & Grant, 1996افیزایش
یافته است که این میزان به ترتیب  2/3 ،1/4و  1/16برابر
منطقۀ شاهد (بدون بهرهبرداری) است .این موضوع نشیان
دهندۀ تأثیر تراکم بیشیتر تیاج پوشیش و الشیبر کیف
جنگ در منطقۀ بدون بهرهبرداری است .پوشش تاجی بیا
تأثیر روی توزیع ،شدت و قیدرت بیار  ،تبخییر و تعیر ،
توازن آب ،باعیث کیاهش انیرژی جنبشیی بارنیدگی و در
نتیجه کاهش تولید رواناب و در نهایت کاهش تولید ذرات
رسوبی میشیود ( .)Gyssels et al., 2005الییۀ الشیبر
نیز سط خیاک را محافظیت و از طرییق ایجیاد سیطحی
محافظ ،از جداسازی ذرات خاک جلیوگیری و باعیث اخیر
رسوبات معلق موجود در آب میگیردد کیه حرکیت ذرات

خییاک بییهطییرف پییایین شیییب را بییه حییداق میییرسییاند
( .)Mohammad & Adam, 2010نتییایج اییین تحقیییق،
همراستا با نتیایج تحقییق  Zhangو همکیاران ( )2003و
 ،)2009( Suryatmojoاسییت کییه بیییان کردنیید ،عمییق و
ضریب رواناب در حیوزههیای بیا پوشیش جنگلیی دسیت
نخورده و بدون بهرهبردرای بهترتیب  3و  5برابیر کمتیر از
منییاطق بییا پوشییش جنگلییی بهییرهبییرداری شییده اسییت و
همچنین تولید رسوب در آبخیز جنگلی با پوشش بیشتر،
نسبت به حوزههای آبخیز با پوشش کمتر  3برابیر کیاهش
پیدا میکند ).(Zhang et al., 2003
نتایج تجزیۀ واریانس نشان مییدهید کیه تغیییر تیاج
پوشییش و پوشییش گیییاهی در اثییر بهییرهبییرداری ،تییأثیر
معنیداری بر میزان رواناب سطحی و رسوب نداشته است
کییه علییت اییین عییدم معنیییداری ،بییا توجییه بییه اخییتالف
میانگینها در دو منطقۀ بهرهبرداری شده و منطقۀ شیاهد
(بدون بهرهبرداری) و همچنین زیاد بیودن انحیراف معییار
دادهها ،تکرار کم دادهها و کوتاه بودن زمان مطالعه است و
برای تعیین تأثیر تیاج پوشیش و پوشیش گییاهی در اثیر
بهرهبرداری بر میزان رواناب سیطحی و رسیوب بیه حجیم
آماری بیشتر و زمان مطالعه طوالنیتر نیاز است.
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در رو تگ گزینی ،عم برداشیت درختیان پیس از
رسیدن به قطر مشخص (قطر هدف) و به صورت پراکنیده
در سط جنگ صورت میگیرد .بنابراین در این شیوه بیر
خالف شیوههای دیگر ،میزان باز شدن تاج پوشش جنگلی
کمتر است و توده و جنگ به طور کام از بین نمیرونید.
از طرفی با افزایش تابش نور خورشید در اثر کیاهش تیاج
پوشش ،میزان پوشیش علفیی کیف جنگی نییز افیزایش
مییابید ) .(Suryatmojo et al., 2011همچنیین در ایین
رو  ،با باقی ماندن شاخ و بر درختیان قطیع شیده در
عرصۀ بهرهبرداری شده ،باعث افزایش و پایداری فلور کیف
جنگ میشیود (،)Hartanto et al., 2003کیه ایین خیود
باعث کاهش میزان رواناب و رسوب میشیود .بنیابراین بیا
توجه به نتایج تحقیق  Suryatmojoو همکیاران (،)2011
انجییام بهییرهبییرداری گزینشییی ،باعییث کییاهش تییأثیرات
بهرهبرداری بر میزان رواناب سطحی میشود.
 )2005( Ghorbaniو  Khazayiو همکییاران (،)2011
به این نتیجه رسیدند که قطع درخت و تخریب جتگ بیا
تغییر فلور و فیون و اقلییم منطقیه ،تیأثیر معنییداری بیر
مؤلفههای هیدرولوژیکی مانند روانیاب و رسیوب دارد کیه
این نتایج ،با نتیایج ایین تحقییق مغیایرت دارد .بیا وجیود
افزایش میانگین رواناب و رسوب در منطقیۀ بهیرهبیرداری
شده نسبت به منطقۀ شیاهد ،ولیی از نظیر آمیاری مییزان
رواناب و رسوب معنیدار نشده است ،بنابراین بهرهبیرداری
بییه رو تییک گزینییی باعییث تخریییب جنگیی و تییأثیر
معنیداری بر مؤلفههای هیدرولوژیکی نمیشود.
در هر دو منطقۀ شاهد (بدون بهرهبیرداری) و منطقیۀ
بهرهبرداری شده بیه رو تیک گزینیی ،مییزان روانیاب و
رسوب در کالسه شیب  % 40-20بیشتر از کالسیه شییب
 % 20-0بوده است که نشان مییدهید بیا افیزایش شییب
منطقه ،میزان رواناب و رسوب نییز افیزایش میییابید کیه
هیمراسیتا بیا نتیایج تحقییق  Liuو همکیاران (;)1994
 Sensoyو  )2014( Karaاست.
نتایج مربیوط بیه تغیییرات روانیاب و رسیوب در طیی
یکسال آماربرداری نشان داد که تغییرات رسیوب در هیر
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دو منطقۀ شاهد (بدون بهرهبرداری) و منطقۀ بهرهبیرداری
شده به رو تک گزینیی و در هیر دو کالسیه شییب ،تیا
حدودی تحت تأثیر تغییرات رواناب است .در تیاریخهیایی
که میزان رواناب بیشتر بوده ،میزان رسیوب بیشیتری نییز
تولید شده است .اما میزان رسوب عیالوه بیر اینکیه تحیت
تأثیر رواناب باشد ،تحت تیاثیر تغیییرات فصی نییز بیوده
است .با توجه به نتایج بیهدسیت آمیده ،بیشیترین مییزان
رسوب در ابتدای فص پیاییز رخ داده اسیت .زییاد شیدن
رسوب در پاییز نه تنها به خاطر زیاد بودن بارنیدگی و بیه
طبع آن افزایش میزان رواناب بوده است ،بلکیه بیه خیاطر
ریز بر ها و حرف تاج پوشیش جنگلیی اسیت کیه بیا
کاهش باران ربایی و افیزایش انیدازه و بزرگیی بیار هیا،
ضربات سنگینتری به خاک وارد مییکنید و روی مییزان
رسوب تولید شده تأثیر میگرارد که هیمراسیتا بیا نتیایج
تحقیق  Hartantoو همکاران ( )2003میباشد .همچنیین
با توجه به نتیایج تحقییق  Bowesو همکیاران ( )2005و
 Khazayiو همکاران ( ،)2011دلی دیگر افزایش مییزان
رسوب در ابتدای فص پیاییز و بعید از وقیوع بارنیدگی در
دورۀ طوالنی بعد از فصی خشیک ،بیه خیاطر کیم شیدن
موجودیت و سیاریت رسیوب در بارنیدگیهیای متیوالی و
آبگریزی خاکهای جنگلی است.
بیشترین میزان رواناب در تیاریخی رخ داده اسیت کیه
بیشترین میزان بارندگی را داشته است .در نتیجه بارندگی
نقش مهمی در تولید رواناب ایفا میکند که هیمراسیتا بیا
نتییییییایج تحقیقییییییات  Hartantoو همکییییییاران
( )Suryatmojo2003و  Mohammadو )2011( Adam
است .بهطوریکه بیشترین میزان روانیاب تولیید شیده در
منطقۀ شاهد  1250سی سی (کالسیه شییب  )% 20-0و
 4000سی سی (کالسیه شییب  )% 40-20و در منطقیۀ
بهرهبرداری شده  7510سی سی (کالسه شییب )% 20-0
و  8412سی سی (کالسه شیب  )% 40-20بوده است که
در تاریخ  1293/09/13با میزان بارنیدگی  45میلیی متیر
اتفییا افتییاده اسییت .در تییاریخهییای  1394/04/30و
 1393/09/05میزان بارندگی بیه ترتییب  62و  61میلیی
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متر بوده است ،که در این تیاریخهیا نییز روانیاب افیزایش
یافته است ولی میزان رواناب ،در ایین تیاریخهیا کمتیر از
میزان رواناب در تاریخ  1293/09/13بیا مییزان بارنیدگی
 45میلی متر اسیت کیه دلیی آن ،رطوبیت قبلیی خیاک
حاص از بار های قب است .بهطوریکه بارندگی بعیدی
در مدت کوتاهی بعد از بارندگی قبلی بهوقوع پیوسیته ،در
همییین رابطییه نیییز )1996( Lal ،بییه نتییایج مشییابهای
رسیدهاند.
با توجه به نتایج بهدست آمیده ،مییزان روانیاب تولیید
شییده در هییر دو منطقییۀ بییدون بهییرهبییرداری و منطقییۀ
بهرهبرداری شده ،عالوه بر مییزان تیاج پوشیش و پوشیش
گیاهی ،تحت تأثیر میزان بارندگی منطقیه نییز اسیت .بیه
نظر میرسد که در بارنیدگیهیای شیدید ،نقیش کنترلیی
پوشییش تییاجی و پوشییش علفییی کمتییر اسییت و در اییین
بارندگیها میزان رواناب و رسوب تولید شده بیشتر تحیت
تیییأثیر مییییزان بارنیییدگی اسیییت تیییا مییییزان پوشیییش
تییاجی و علفییی کییف جنگ ی ( ;Zhang et al., 2003
.)Mohammad & Adam, 2010

جمعبندی نتایج حاص از تحقیق حاضر و مقایسیۀ آن
با نتایج مطالعۀ محققان دیگیر در سراسیر دنییا مییتیوان
نتیجه گرفت که بهرهبرداری جنگ همواره سبب هدررفت
آب و خاک میگردد ،اما مقدار تأثیرگیراری آن بسیته بیه
شیوۀ بهرهبرداری و نوع سیستم حم و نق  ،نوع پوشیش
جنگلی ،تراکم و توزیع گونههای جنگلی متفاوت است .بیا
اینحال انتخاب شیوۀ مناسیب بهیرهبیرداری و اسیتفاده از
تکنیکها و ابزار مناسب قطیع و حمی و نقی  ،مییتوانید
باعث کاهش اثرات وارده بیه خیاک و تیودۀ جنگی شیود.
امروزه استفاده از تکنیکهای بهرهبرداری گزینشی کنترل
شده ،میتواند باعث کاهش میزان تولید روانیاب و رسیوب
شود که شام زهکشی مناسب جادهها برای عبور روانیاب
سطحی ،ایجاد مسیرهای هوبکشی با شیب کم ،ممنوعیت
بهرهبرداری اطراف رودخانهها مییشیود .همچنیین وجیود
یک سیستم نظارت کارآمد ،امکان شناسایی مشیک را بیه
برنامییهریییزان و مییدیران جنگ ی میییدهیید و آنهییا را در
اولویتبندی عملیات مدیریتی کمک خواهد کرد.
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