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چکیده
امروزه اهمیت استفاده از مسیرهای چوبکشی متناسب با روشهای بهرهبرداری و شیوة جنگلشناسی در واحدهای جنگلداری شمال کشور ،ضرورت
ارزیابی دقیق و همهجانبة این مسیرها را ایجاب میکند .همچنین تردد ماشینآالت در مسیرهای چوبکشی تأثیر زیادی روی خصوصیات فیزیکی
خاک دارد ،تا حدی که با گذشت چندین سال ،خصوصیات فیزیکی خاک در مسیرهای چوبکشی نمیتواند ترمیم شود .هدف از انجام این پژوهش
اندازهگیری نرخ رواناب در دو طبقة شیب  0-%20و  %20- %40مسیرهای چوبکشی است .به این منظور در منطقة بهرهبرداری شده در مسیر
چوبکشی و منطقة شاهد در بخش گرازبن جنگل خیرود اقدام به نمونهبرداری از رواناب تولیدی شد .در این تحقیق از بارشهای طبیعی منطقه به
دلیل ایجاد تکرارهای بیشتر و بهدست آوردن اطالعات استفاده شد .با توجه به نرمال بودن رواناب تولیدی بهوسیلة آزمونهای پارامتری مقایسة
میانگین بین آنها صورت گرفت .نتایج این تحقیق نشان داد که مسیرهای چوبکشی و کاهش پوشش گیاهی عامل اصلی افزایش رواناب در
جنگلهای طبیعی هستند و نوع پوشش ،تغییر فصل و اثرات متقابل آنها بر میزان رواناب تأثیر معنیدار دارند .بهعبارت دیگر ،مقدار بارش و تغییر
فصل بر میزان رواناب تولیدی نقش دارند ،همچنین در تحقیق حاضر شیب و اثرات متقابل آنها اثر معنیداری بر مقدار رواناب تولیدی نداشته
است.
کلید واژگان :اثرات محیطزیستی ،بهرهبرداری جنگل ،چوبکشی ،مسیر چوبکشی ،رواناب
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 .1مقدمه
جنگلهای طبیعی عالالوه بالر تولیالد چالوب بالرای بشالر،
تالالأمینکننالالدة آب ،هالالوا ،منظالالره ،مالالواد والالذایی و دارویالالی و
زیستگاه بسالیاری از جالانوران محسالوب مالیشالوند .بنالابراین
جنگلها از مهمترین اکوسیسالتمهالای خشالکی هسالتند کاله
کاالها و خدمات متنوعی را فراهم میآورند .یکی از مهمتالرین
عملکردهالای اکوسیسالتم جنگلالی ،نقالش آن در حفازالت از
منالالابع آبالالی و تنظالالیم ارتفالالاع و حجالالم روانالالاب سالالطحی در
آبخیالزهالا اسالت ( ;Bruijnzeel, 1988; Bennett, 2001
 .)Akay et al., 2008. Ayed & Adam, 2010از
گذشتههای دور ،همواره نقش و جایگاه جنگلها در حفظ
آب ،جلوگیری از ایجالاد سالیالب و نیالز کالاهش فرسالایش
خاک مورد توجه جوامع مختلف بالوده اسالت .آبخیالزهالای
جنگلی ،آب حاصل از بارش را به اشکال مختلف گرفتاله و
جذب می نمایند و از این رو به تنظیم جریان فصلی کمک
میکننالد (.)Akay et al., 2008. Ayed & Adam, 2010
کمیالالت و کیفیالالت آب ناشالالی از آبخیالالزهالالای جنگلالالی در
بخش ها و فعالیتهای دیگری چون کشاورزی ،تولید برق،
تفرج و زیستگاه ماهیان و سایر گونالههالای حیالات وحالش
اهمیت دارند ( .)Myers, 1988تأثیرات مدیریت جنگل بر
کمیت و کیفیت و دورة زمانی رواناب برای مدیران جنگالل
و کاربران آب جالب بوده است و موضوع مهمی برای بحث
است .یونانیان باستان عقیالده داشالتند کاله قطالع یکسالرة
جنگل باعث خشک شدن چشمهها میشالود ،درحالالیکاله
تعدادی از مطالعالات نشالان دادهانالد کاله قطالع جنگاللهالا
مالالالیتوانالالالد جریالالالانهالالالای سالالالاالنه را افالالالزایش دهالالالد
( .)Bosch & Hewlett, 1982در واقع ارتباط بستهای بین
وضعیت جنگل ،فرایندهای روانالاب و کیفیالت آبالی کاله از
جنگل جریان پیدا میکند ،است .بهطور کلی ،جنگلها در
مناطق مرطوب رشد میکنند و جریالانهالای آب سالطحی
بالالهنسالالبت کمالالی در مقیالالاس دامنالاله ایجالالاد مالالیشالالود
( ،)Dunne & Leopold, 1978باله عنالوان ملالال ،منالاطق
جنگلکاری شده باله طالور معمالول مقالادیر زیالادی آب بالا

کیفیت باال تولیالد مالیکننالد ( .)Dissmeyer, 2000پال
میتوان بیان کرد که شیوههای مدیریتی ضعیف میتوانالد
کیفیت این آبها را کاهش دهد.
تاجپوشش درختان جنگلی و چگالونگی توزیالع مکالانی
آنها ،اثرات مهمی بر هیدرولوژی و فرسالایش خالاک دارد.
پوشالالش جنگلالالی نقالالش مهمالالی را در بخشالالی از چرخالالة
هیدرولوژیک از طریق جذب هوایی بارشها ،توزیع مکالانی
و زمانی آنها ،کاهش سالرعت برخالورد قطالرات بالاران بالر
سطح زمین ،تبخیر و تعرق ،کاهش رواناب و افزایش نفالو
آن ایفا مالیکنالد کاله اهمیالت فالوقالعالادهای در حفازالت
آب و خالاک دارد ( ;Chang, 2003; Dong et al., 2012
 .)Dung et al., 2012همچنین پوشش گیالاهی از طریالق
دریافت باران موجالب تبخیالر بخشالی از آن ،از یالکسالو و
انتقال آهستة بخشی دیگر از آن به سطح زمین میگالردد
و در عینحال با ایجالاد مالانع در مقابالل حرکالت آب روی
زمین سبب افزایش نفالو آب باله داخالل خالاک مالیشالود
( ;Luce & Black, 2001; LU, 2001; Morgan, 2005
 .)Khanal et al., 2011پ تغییر پوشالش گیالاهی تالأثیر
عمیقی بالر چرخالة آب دارد و کالاهش پوشالش گیالاهی در
مسیرهای چوبکشی و بهرهبرداری از جنگل حجم متوسط
رواناب سطحی و عملکالرد کلالی آب را بالرای منطقالهای از
زمین افزایش میدهد ( .)Suryatmojo et al., 2013عالوه
بر این ،چوب و رواناب محصوالت مشترک جنگل هسالتند
و بهرهبرداری درختان میتواند باعث افزایش رواناب شالود
( .)Rowse & Center, 1998از طرفالی دیگالر ،در منالاطق
بهرهبرداری شده ،حضور مواد آلی در کالف جنگالل ،ماننالد
الیة الشبرگ ،بقایای چوبی و زبری سطح در جلالوگیری از
جدا شدن رات خاک بسیار مهم است و تالا حالدی باعالث
کالاهش روانالالاب و حرکالالت رات بالاله سالالمت پالالایین شالالیب
مالالیشالالود ( .)Hartanto et al., 2003در جاهالالایی کالاله
پیوسالالتگی خالالاک ضالالعیف اسالالت بارنالالدگیهالالای شالالدید و
دماهای باال ،باعث میشود ،خاکهالایی کاله فرسالایشگالر
هستند نسالبت باله تالأثیرات ماشالینآالت و از بالین بالردن
پوشالالش گیالالاهی حساسالالیت بیشالالتری نشالالان دهنالالد .ایالالن

اثرات محیطزیستی عملیات بهرهبرداری جنگل بر...
حاالت بیشتر در دامنههالا رخ مالیدهالد ( ;Zachar, 1982

.)Ross & Dykes, 1996
بهطور معمول پ از قطالع یکسالره ،میالزان روانالاب از
حوزة آبخیز جنگل در کوتاهمدت افزایش مییابد و اثالرات
آن حداقل برای  18سال در حوزة آبخیز مشاهده میشود
ولی در درازمدت به علت افزایش تبخیالر و تعالرق تجدیالد
حیات درختان جوان توده میتواند منجر به کاهش حجالم
رواناب شود ( .(Ide et al., 2013امروزه اهمیت استفاده از
مسیرهای چوبکشی متناسب با روشهالای بهالرهبالرداری و
شیوة جنگلشناسی در واحدهای جنگلداری شمال کشور،
ضرورت ارزیابی دقیق و همهجانبة این مسیرهالا را ایجالاب
مالالیکنالالد .همچنالالین تالالردد ماشالالینآالت در مسالالیرهالالای
چوبکشی تالأثیر زیالادی روی خصوصالیات فیزیکالی خالاک
دارد ،تا حدی که با گذشت حدود  10سالال ،خصوصالیات
فیزیکی خاک در مسیرهای چوبکشی نمالیتوانالد تالرمیم
شود .عالوهبر این ،در مسیرهای چالوبکشالی عالدم وجالود
الیة خاک ،باعث افزایش رواناب سطحی ،جدا شالدن رات
خاک توسط قطرات باران و حرکت بالدون مالانع روانالاب و
رات خالالالاک بالالاله سالالالمت پالالالایین شالالالیب مالالالیشالالالود
( ،)Hartanto et al., 2003کاله ایالن خالود عامالل ایجالاد
فرسایش است .فرسایش خاک و پیامالدهالای ناشالی از آن
نیز ،امروزه به یکی از مهمترین مسائل زیسالتمحیطالی در
دنیا تبدیل شده است ( )Ekwue et al., 2009که بهطالور
جالالالالدی منالالالالابع آبوخالالالالاک را تهدیالالالالد مالالالالیکنالالالالد
( .)Qiang Deng et al., 2008فرسایش خاک توسالط آب
شامل وقالایع پالیدرپالی جالدایش رات ،حرکالت آهسالته،
انتقال و رسوبگذاری است .سالقوط قطالرات بالاران عامالل
فرسالالایندهای اسالالت کالاله حرکالالت رات خالالاک را تسالالهیل
میکند .فرسایش پاشمانی باران بهعنوان اولین رویالداد در
فرسایش خاک ،مالوادی را بالرای انتقالال بعالدی و حرکالت
آهستة خاک فراهم میکند .همپنین منابع تالأثیرگالذار بالر
فرسایش شامل مسیرهای چوبکشی ،جادههالای جنگلالی و
دپوها نیز است و مسیرهای چوبکشی منبالع اصاللی تولیالد
رسالوب باله شالمار مالیرونالد ( ;Trimble & Sartz, 1957
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 .)Gilmour, 1971; Douglas et al., 1993پال منالابع
اصلی تولید رسوب در منالاطق جنگلالی شالامل :جالادههالا،
مسیرهای چوبکشالی و واحالدهالای برداشالت چالوب اسالت
( .)Motha et al., 2003در محدودة مسیرهای چوبکشی و
مناطق تحت بهرهبرداری ،فقدان و یا کم بودن تاجپوشالش
باعث رفتارهای هیالدرولوژیکی از جملاله افالزایش روانالاب،
فرسایش خاک و مستعد شدن به منظور حرکالات تالودهای
میشود (.)Gucinski et al., 2001
) ،Daghestani (2003اثالالالرات قطالالالع گروهال الی بالالالر
خصوص الیات هی الدرولوژیکی را در بخالالش نمخانالالة جنگالالل
خیرود بررسی و نتیجه گرفت که میزان روانالاب در قطعالة
قطالع  55درصالد بیشالتر از قطعالة شالاهد و میالزان حمالل
رسوب در این قطعه  82درصد بیشتر از قطعة شاهد است
و در نهایت نتیجهگیری کرد که تغییرات رو به افزایش دو
عامل رواناب و رسوب در اثالر گذشالت زمالان بیالانگر بالروز
تغییرات هیالدرولوژی در طالوالنی مالدت اسالت و عملیالات
قطالالع گروهالالی و چوبکشالالی بالالر خصوصالالیات خالالاک و
خصوصیات هیدرولوژیکی تأثیر میگذارند.
 Etehadi Abariو همکاران ( )2017تالأثیر ساله تیمالار
بهره برداری جنگل شامل بهره برداری به شالیوة گزینشالی،
سطح بدون تاج پوشالش و مسالیر چوبکشالی را باله همالراه
منطقة شاهد بر مقدار رواناب و رسوب در جنگالل خیالرود
بررسی کردند و نتیجه گرفتند کاله نالوع و مقالدار پوشالش
تأثیر معنیداری بر مقدار رواناب و رسوب دارد .همچنالین،
بیشترین مقدار رسوب و رواناب در مسیرهای چوبکشالی و
منطقة بدون تاج پوشش اندازهگیری شد.
از آنجاییکه عبالور اسالکیدرهالا و ماشالینآالت جنگلالی
خاک را فشرده میکند ،ساخت مسیرهای چوبکشالی باعالث
ایجاد اختالل در سطح خاک مالیشالود و آبهالای سالطحی
حاصل از باران و بالرف بالهآسالانی جالذب نمالیشالود و ایالن
آبهای سطحی بهصورت کانالهالایی بالر روی مسالیرهالای
چوبکشی جریالان پیالدا مالیکننالد و خالود باعالث افالزایش
سرعت و حجم آب بهسمت پالایین شالیب مالیشالوند؛ پال
درنتیجالاله روانالالاب ایجالالاد شالالده باعالالث هالالدررفت خالالاک و
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تخریبهای فیزیکی زیادی میشود و میزان رواناب تولیالدی
بهعنوان یکی از فرایندهای اصاللی فرسالایش خالاک ،امالری
ضروری است .اهداف این تحقیالق عبارتنالد از :انالدازهگیالری
نرخ رواناب در دو طبقة شیب مسیرهای چوبکشی و بررسی
اثر مسالیر هالای چوبکشالی بالر مقالدار روانالاب تولیالد شالده.
فرضیههالای تحقیالق عبارتنالد از :ارتبالاط بالین مسالیرهالای
چوبکشی و کمیت روانالاب تولیالدی و ارتبالاط بالین کمیالت
رواناب تولید شده در مسیرهای چوبکشی و شیب مسیر.

 .2مواد و روشها
 .1.2معرفی منطقة مورد مطالعه
منطقة مورد مطالعه بخالش گالرازبن جنگالل آموزشالی و
پژوهشی دانشکدة منالابعطبیعالی دانشالگاه تهالران (جنگالل
خیرود) است .قطعات نمونة مورد پژوهش مربوط به منطقالة
شاهد و بهره برداری نشده در پارسل  318و قطعات نموناله
مربوط به قسمت بهرهبرداری شالده (مسالیر چوبکشالی) باله
شیوة تک گزینی در پارسل  317این بخش مستقر هستند.
پارسالالل  317دارای  35/315هکتالالار مسالالاحت ،بالالا -1230
 1160متر ارتفاع از سطح دریا و متوسط ارتفاع  1140متالر
از سطح دریا است .جهت عمومی قطعة جنالوبی و شالمالی
بوده و تیپ خاک آلفیسول است .نفو پذیری خاک منطقاله
متوسط و نوع اقلیم مرطوب است .تیپ فعلی جنگالل راش-
ممرز به همراه سایر گونهها است .پارسالل  318دارای 36/9
هکتار مساحت ،با  1150 - 1240متر ارتفاع از سطح دریالا
و متوسط ارتفالاع  1200متالر از سالطح دریالا اسالت .جهالت
عمومی قطعة شمالی و جنوبی بوده و تیپ خاک آلفیسالول
است .نفو پذیری خاک منطقه خوب و نوع اقلالیم مرطالوب
است .تیپ فعلی جنگل نیز راش -ممرز است.

 .2.2روش تحقیق
بهمنظور انجام مطالعة حاضالر ،براسالاس اهالداف پالژوهش
بعد از انجام بازدید میدانی ،منطقهای با دارا بودن ویژگیهالای
هالالدف تحقیالالق (منطقالالة جنگلالالی بالالا دسترسالالی آسالالان و

سهلالوصول ،امکانات موجود در منطقه ،وجود اطالعات پایاله
و وجود امنیت الزم برای تجهیزات مورد استفاده و شرایط تالا
حالالد ممکالالن یکسالالان از نظالالر خاکشناسالالی) ،مشالالخ شالالد.
همچنین سایر عوامل مؤثر بر مؤلفههای هیالدرولوژیک مالورد
مطالعه (رواناب) از جمله جهت و ارتفاع محل پالتها نیالز تالا
حد امکان یکسان در نظر گرفتاله شالد .بالرای تعیالین میالزان
رواناب تولید شده در اثر بهرهبرداری از جنگل در مسالیرهالای
چوبکشی و منطقة شاهد ،از بارشهالای طبیعالی منطقاله باله
دلیل ایجالاد تکرارهالای بیشالتر و بالهدسالت آوردن اطالعالات
استفاده شد .بهمنظور تعیین محالل نمونالهبالرداری ،بالا بازدیالد
میالالدانی از جنگالالل ،منطقالالهای کالاله از لحالالا توپالالوگرافی و
ویژگیهای خاک یکسان بود ،انتخالاب شالد .سالپ تعیالین
محل نصب پالتها بهصورت منظم -تصادفی صورت گرفالت.
به این صورت که بعد از مشخ شدن موقعیالتهالای شالیب
موردمطالعه ،محل اولین تکرار باله صالورت انتخالابی مشالخ
شد ،سپ تکرارهای بعدی به صورت سیستماتیک به فاصلة
معین تعیین شد .بعد از تعیین محل نمونهبالرداری ،پالالتهالا
مستقر و نمونهبرداری با پالتهای  2مترمربعی (1*2متر) در
دو کالس شیب  20 - 0و  40 – 20درصد ،با لحا  4تکرار
در هر دو کالسه شیب در منطقالة شالاهد و مسالیر چوبکشالی
انجام شد .در انتهای پالتهالا لولالهای تعبیاله شالده اسالت تالا
رواناب جاری شده در سطح پالالت را باله مخالزن جمالعآوری
هدایت کند .پ از هر بار وقوع بارندگی ،نمونالههالای روانالاب
که توسط خروجی پالت به زروف جمعآوری هالدایت شالده،
جمعآوری و اندازهگیری میشد (شکل .)1
معمولترین روش اندازهگیری بارندگی بالا یالک سالری
وسالالایل انالالدازهگیالالری اسالالت کالاله بالالهطالالور معمالالول زالالرف
استوانهای به قطر  20/3سانتیمتر ( 8ایالن)) اسالت .بالاران
سنج مورد استفاده در این پژوهش بارانسنج استاندارد (یا
ویرثبات) بوده که اولب به خاطر صالرفهجالویی اقتصالادی
استفاده میشوند .باران سنج استاندارد ارتفالاع بارنالدگی را
 10برابر بزرگتر نشان میدهد ،زیالرا آب بالاران از طریالق
قیف وارد یک استوانة درونی میشود که سطح مقطالع آن
 10برابر کوچکتر است.
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مورد استفاده قرار گرفت .تمامی آزمونهای آماری در این
پژوهش با کمالک نالرمافالزار  SPSSو رسالم نمالودارهالا بالا
استفاده از نرمافزار  Excelانجالام گرفتاله اسالت .عالالوه بالر
موارد کر شده روابط رگرسیونی بین مقدار بارش و میزان
رواناب خروجی در دو منطقه بهدست آمده است.

 .3نتایج
شالالالکل  2میالالالزان روانالالالاب خروجالالالی در دو منطقالالالة
بهرهبرداری شده به روش تکگزینی (مسالیر چوبکشالی) و
منطقة شالاهد (بهالرهبالرداری نشالده) در دو طبقالة شالیب
مختلالالف ( %20 - %40و  )0- %20بالالرای چهالالار فصالالل را
نشان میدهد .نتایج نشان داد که بشترین میالزان روانالاب
با مقدار  3825سیسی مربوط به فصالل پالاییز در مسالیر
چوبکشی در شیب  %20-%40و کمترین میزان رواناب بالا
مقدار  98سیسی مربوط به فصل بهار در منطقة شاهد بالا
شیب  0-%20است.

شکل  .1پالت مستقر در مسیر چوبکشی

در پژوهش پیشرو پال از بررسالی پالراکنش دادههالا
(نرمالالالال بالالالالودن توزیالالالالع) بالالالالا اسالالالالتفاده از آزمالالالالون
کلموگروف-اسالمیرنوف در نالرمافالزار  SPSS 17تجزیاله و
تحلیل آماری صورت گرفت .با توجه به نرمال بودن رواناب
و رسوب تولیدی بهوسیلة آزمالونهالای پالارامتری مقایسالة
میانگین بین آنها صورت گرفت ،سپ با توجه به سالطح
معنیداری تیمالارهالا در آزمالون تجزیالة واریالان  ،آزمالون
مقایسة میانگینها (دانکن) در سالطح احتمالالی  5درصالد

4500
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971
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668
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پایییز
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پایییز

تابستان

بهار

زمستان

پایییز

تابستان

شیب بیشتر از 20

500

98
بهار

مسیر چوبکشی

307

زمستان

شیب کمتر از 20

401 301

618

1000

پایییز

شیب بیشتر از 20

1500 1160

رواناب (سی سی)

2898 3020

3000

0

شیب کمتر از 20
شاهد

شکل  .2بررسی تأثیر نوع پوشش ،شیب ،فصل بر مقدار رواناب در طول یک سال

نتایج حاصالل از تجزیالة واریالان در جالدول  1نشالان
میدهد که نوع پوشش (مسیر چوبکشی و منطقة شالاهد)،

تغییر فصل و اثرات متقابل پوشش و فصل از نظالر آمالاری
بر مقدار روانالاب اثالر معنالیدار دارد ولالی شالیب و اثالرات
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متقابل آنها دارای اثر معنیدار بر مقدار رواناب نیست.
جدول  .1نتایج تجزیة واریانس تأثیر نوع پوشش ،شیب ،فصل و اثرات متقابل آنها بر رواناب خروجی در طول یک سال
منابع تغییر

مجموع مربعات

درجة آزادی

میانگین مربعات

آمارة F

P

پوشش
شیب
فصل
پوشش و شیب
پوشش و فصل
شیب و فصل
پوشش ،شیب و فصل
خطا
مجموع

25617320/13
84093/98
29342538/35
47271/84
14439163/52
383334/68
5542320/93
125230807/65
29176425/12

1
1
3
1
3
3
3
48
64

25617320/13
84093/98
9780846/11
47271/84
4813054/50
127778/22
1847440/30
2608975/15

819/9
0/032
3/749
0.018
1/845
0/049
0/708

0/003
0/858
0/017
0/893
0/0152
0/985
0/552

آماری اختالف معنیداری وجود دارد و فصل پالاییز دارای
بیشترین مقدار رواناب و فصل بهار دارای کمتالرین مقالدار
رواناب خروجی است.

شالالکل  3نتالالایج حاصالالل از مقایسالالة میالالانگین روانالالاب
تولیدی در طول یک سال بارنالدگی را باله صالورت فصاللی
نشان میدهد .آزمون گروهبندی میانگینها (دانکن) نشان
داد که بین مقدار رواناب خروجی در فصول مختلف از نظر
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شکل  .3مقایسة میانگین رواناب تولیدی در واحد سطح در طول یک سال با آزمون دانکن
حروف التین نامتشابه نشانگر معنیدار بودن اختالف میانگینها در سطح احتمال  95درصد است.

جدول  ،2نتایج حاصل از تجزیة واریان نوع پوشش و
فصل را بر میزان رواناب تولیدی مالورد بررسالی قالرار داده
است .نتایج نشان میدهد که نوع پوشش و فصل هردو باله
طور مشترک بر میزان رواناب تأثیر معنیدار دارد.
شکل  4نتایج حاصل از مقایسة میانگین رواناب تولیدی

در طول یک سالال بارنالدگی را باله صالورت فصاللی و در دو
منطقة شاهد و مسالیر چوبکشالی نشالان مالیدهالد .آزمالون
گروهبندی میانگینها (دانکالن) نشالان داد کاله بالین مقالدار
رواناب خروجی در نالوع پوشالش و فصالول مختلالف از نظالر
آماری اختالف معنیداری وجود دارد و در مسیر چوبکشالی
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چهار فصل و در مسیر چوبکشی در فصالل بهالار و تابسالتان
وجود دارد .با این وجود بین مقدار رواناب در منطقة شالاهد
در طول چهار فصل و در مسیر چوبکشالی در فصالل بهالار و
تابستان از نظر آماری اختالف معنیداری وجود ندارد.

در فصل پاییز و زمستان بیشترین مقدار رواناب وجالود دارد،
هر چند از نظر آماری بالین روانالاب در مسالیر چوبکشالی در
فصل پالاییز و زمسالتان اخالتالف معنالیداری وجالود نالدارد.
همچنین کمترین مقدار رواناب در منطقالة شالاهد در طالول

جدول  .2تأثیر نوع پوشش و فصل بر میزان رواناب
منابع تغییر

مجموع مربعات

درجة آزادی

میانگین مربعات

آمارة F

P

پوشش و فصل

6939902.201

7

9914146.001

4.229

0.001

خطا

131287829.101

56

2344425.519

مجوع

291764250.124
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شکل  .4مقایسة میانگین رواناب تولیدی در واحد سطح در طول یک سال با آزمون دانکن
حروف التین نامتشابه نشانگر معنیدار بودن اختالف میانگینها در سطح احتمال  95درصد است.

در شکل  ،5نمودار پراکنش ابر نقاط رابطة بین میالزان
رواناب (متغیر وابسته) و میزان بارش (متغیالر مسالتقل) را
در مسیر چوبکشی با شالیب  %20-%40نشالان داده اسالت.
جدول  ،3نتایج تجزیة واریان رگرسالیونی بالرای ارتبالاط
بین بارش و میزان رواناب را در مسالیر چوبکشالی (شالیب
 )%20 - %40نشان میدهد .بالا توجاله باله ایالنکاله مقالدار
سطح معنیداری بزرگتر از  0/05است میتوان بیان کالرد
که بین مقادیر مختلف بالارش در سالطح معنالیداری پالنج
درصد (با اطمینان  )%95اختالف معنیداری وجود ندارد.

در شکل  ،6نمودار پراکنش ابر نقاط رابطة بین میالزان
رواناب (متغیر وابسته) و میزان بارش (متغیالر مسالتقل) را
در مسیر چوبکشی بالا شالیب  0-%20نمالایش داده شالده
است .جدول  ،4نتایج تجزیالة واریالان رگرسالیونی بالرای
ارتباط بین بارش و میزان روانالاب را در مسالیر چوبکشالی
(شیب  )0-%20نشان میدهد .با توجه به ایالنکاله مقالدار
سطح معنیداری بزرگتر از  0/05است میتوان بیان کالرد
که بین مقادیر بارش در سطح معنیداری پنج درصالد (بالا
اطمینان  )%95اختالف معنیداری وجود ندارد.
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شکل  .5پراکنش ابر نقاط رابطة بین بارندگی و رواناب در مسیر چوبکشی با شیب %20-%40

جدول  .3تجزیة واریانس رگرسیونی بین بارندگی و رواناب در مسیر چوبکشی با شیب %20-%40
منبع

مجموع مربعات

درجة آزادی

میانگین مربعات

مدل
خطا
مجموع

53984488.33
233279690.10
287264178.43

1
18
19

53984488.33
12959982.78

R2
0.188

F
4.165

r
0.434

P
06/05
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R² = 0.1596
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شکل  .6پراکنش ابر نقاط رابطة بین بارندگی و رواناب در مسیر چوبکشی با شیب 0-%20

جدول  .4تجزیة واریانس رگرسیونی بین بارندگی و رواناب در مسیر چوبکشی با شیب 0-%20
منبع

مجموع مربعات

درجة آزادی

میانگین مربعات

مدل
خطا
مجموع

20630405.78
109160747.65
129791153.43

1
18
19

20630405.78
60644885.98

F
3.402

R2
0.159

r
0.399

P
0.082
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در شکل  ،7نمودار پراکنش ابر نقاط رابطة بین میالزان
رواناب (متغیر وابسته) و میزان بارش (متغیالر مسالتقل) را
در منطقة شاهد با شالیب  %20-%40نشالان داده اسالت.
جدول  ،5نتایج تجزیة واریان رگرسالیونی بالرای ارتبالاط
بین بارش و میزان رواناب را در منطقالة شالاهد (بالا شالیب

 )%20 - %40نشان میدهد .بالا توجاله باله ایالنکاله مقالدار
سطح معنیداری بزرگتر از  0/05است میتوان بیان کالرد
که بین مقادیر مختلف بالارش در سالطح معنالیداری پالنج
درصد (با اطمینان  )%95اختالف معنیداری وجود ندارد.
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شکل  .7پراکنش ابر نقاط رابطة بین بارندگی و رواناب در منطقة شاهد با شیب %20-%40

جدول  .5تجزیة واریانس رگرسیونی بین بارندگی و رواناب در منطقة شاهد با شیب %20-%40
منبع

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

مدل
خطا
مجموع

1252994.727
6199897.772
7452892.5

1
18
19

1252994.72
344438.7651

در شکل  ،8نمودار پراکنش ابر نقاط رابطة بین میالزان
رواناب (متغیر وابسته) و میزان بارش (متغیالر مسالتقل) را
در منطقة شاهد با شیب  0-%20نمایش داده شده اسالت.
جدول  ،6نتایج تجزیة واریان رگرسالیونی بالرای ارتبالاط
بین بالارش و میالزان روانالاب را در منطقالة شالاهد (شالیب
 )0-%20نشان میدهد .با توجه به ایالنکاله مقالدار سالطح
معنیداری بزرگتر از  0/05است میتالوان بیالان کالرد کاله
بین مقادیر بالارش در سالطح معنالیداری پالنج درصالد (بالا
اطمینان  )%95اختالف معنیداری وجود ندارد.
شکل  9میزان بارندگی و میانگین رواناب را در مسالیر
چوبکشی با شیب  %20 - %40نشان میدهد .نتایج نشالان

F
3.638

R2
0.169

r
0.410

P
0.073

داد که بیشترین میالزان بارنالدگی انالدازهگیالریشالده66 ،
میلیمتر در منطقه بالوده کاله منجالر باله تولیالد میالانگین
 2400سیسی رواناب در تاریخ  1394/04/30شده است.
همچنین نتایج نشان داد که کمترین میالزان بارنالدگی در
منطقالالة مالالورد مطالعالاله  2/8میلالالیمتالالر بالالوده و روانالالاب
انالالدازهگیالالری شالالده برابالالر بالالا  232/5سالالیسالالی در تالالاریخ
 1393/09/06بوده است .در حالالیکاله ،بیشالترین میالزان
رواناب  15212/5سیسی بالا  35میلالیمتالر بارنالدگی در
تاریخ ( 1393/09/13فصل پاییز) و کمترین میزان رواناب
صالالفر سالالیسالالی بالالا  41میلالالیمتالالر بارنالالدگی در تالالاریخ
( 1394/04/23فصل تابستان) رخ داده است.
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y=22.95 =x + 166.01
R² = 0.1138
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شکل  .8پراکنش ابر نقاط رابطة بین بارندگی و رواناب در منطقة شاهد با شیب 0-%20

جدول  .6تجزیة واریانس رگرسیونی بین بارندگی و رواناب در منطقة شاهد با شیب 0-%20
منبع

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

مدل
خطا
مجموع

3457063.25
27137042.37
30594105.63

1
18
19

3457063.25
1507613.46
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شکل  .9ارتباط بین رواناب و بارندگی در مسیر چوبکشی با شیب  40-20درصد

شکل  10میزان بارندگی و میانگین رواناب را در مسیر
چوبکشی با شیب  0- %20نشان میدهد .نتایج نشالان داد
که بیشترین میزان بارندگی برابر با  66میلالیمتالر بالوده و
متوسط رواناب تولیالدی در همالین زمالان برابالر بالا 2925
سیسی در تالاریخ ( 1394/04/30فصالل تابسالتان) اسالت.

همچنین نتایج نشان داد که کمترین میزان بارندگی 2/8
میلیمتر بوده و رواناب تولیدی برابر با  52/5سالیسالی در
تاریخ ( 1393/09/06فصل پاییز) بوده است .در حالیکاله،
بیشترین میزان رواناب برابر با  9712/5سیسی بالوده کاله
در رویالالداد بارنالالدگی بالالا مقالالدار  35میلالالیمتالالر در تالالاریخ
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 1393/09/13رخ داده است .از سوی دیگالر نتالایج نشالان
داد کالاله کمتالالرین میالالزان روانالالاب انالالدازهگیالالری شالالده در
مسیرهایی با شیب  0-%20برابر با  25سیسالی بالوده کاله
70
60
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در رویالالالدادی بالالالا  41میلالالالیمتالالالر بارنالالالدگی در تالالالاریخ
 1394/04/23رخ داده است.
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شکل  .10ارتباط بین رواناب و بارندگی در مسیر چوبکشی با شیب  20-0درصد

شالالکل  11میالالزان بارنالالدگی و میالالانگین روانالالاب را در
منطقة شاهد با شیب  %20 - %40نشان مالیدهالد .نتالایج
نشان داد که بیشترین میزان بارندگی در منطقاله برابالر بالا
 66میلیمتر بوده که منجر به تولید روانالاب بالا 1387/5
سیسی در تالاریخ ( 1394/04/30فصالل تابسالتان) شالده
است همچنین نتایج نشان داد که کمترین میزان بارندگی
برابر با  2/8میلیمتر بوده که منجر به تولید روانابی برابالر
با  42/5سیسی در تالاریخ  1393/09/06شالده اسالت .در
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شکل  .11ارتباط بین رواناب و بارندگی در منطقة شاهد با شیب  40-20درصد

رواناب (سی سی)

50

حالالالیکالاله بیشالالترین میالالزان روان الاب  1625سالالیسالالی در
رویالالدادهای بارنالالدگی بالالا مقالالدار  35میلالالیمتالالر در تالالاریخ
 1393/09/13و  18میلالالالیمتالالالر بارنالالالدگی در تالالالاریخ
 1393/12/12بوده و کمترین میزان رواناب برابر بالا صالفر
در رویالالدادهالالایی بالالا  10میلالالیمتالالر بارنالالدگی در تالالاریخ
 6 ،1393/09/05میلیمتر بارندگی در تاریخ  94/03/04و
 41میلیمتر بارندگی در تاریخ  1394/04/23بوده است.
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شکل  12ارتباط بین بارندگی و میانگین روانالاب را در
منطقة شاهد با شیب  0- %20نشان میدهد .نتایج نشالان
داد که بیشترین میزان بارندگی در منطقة شاهد با شالیب
0 - %20برابر با  66میلیمتالر بالوده کاله منجالر باله تولیالد
روانابی برابر با  712/5در تالاریخ  1394/04/30سالیسالی
شده است .همچنین نتایج نشان داد کاله کمتالرین میالزان
بارندگی برابر با  2/8میلیمتر است که سبب ایجاد روانابی
70

برابر با  40سیسی در تاریخ  1393/09/06شده است .در
حالیکه بیشترین میزان رواناب اندازهگیری شده برابالر بالا
 5787/5سیسی بوده که در رویداد بارندگی برابالر بالا 35
میلالالیمتالالر در تالالاریخ  1393/09/13رخ داده و کمتالالرین
میزان رواناب اندازهگیری شالده برابالر بالا صالفر در رویالداد
بارندگی با  41میلیمتر در تاریخ  1394/04/23بالهدسالت
آمده ست.
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شکل  .12ارتباط بین رواناب و بارندگی در منطقة شاهد با شیب  20-0درصد

 .4بحث و نتیجهگیری
نتایج نشان داد که بیشترین میزان رواناب تولیالدی بالا
مقدار  3825سیسی در فصل پاییز و در مسیر چوبکشالی
با شیب  %20-%40بوده و کمترین میزان رواناب با مقالدار
 98سیسی در فصالل بهالار و در منطقالة شالاهد بالا شالیب
 0-%20اسالالت .یکالالی از دالیالالل تالالأثیر پوشالالش گیالالاهی در
کاهش میزان فرسایش و تولید رواناب نیز ،نرسیدن تمامی
میزان بارندگی در طی یک فرایند بارش باله سالطح زمالین
است که علت آن بارانربایی است .در نتیجه میتوان ایالن
گونه بیان کرد که بارانربایی تاجپوشالش سالهم زیالادی از
تالالراز آبالالی را در اکوسیسالالتم جنگلالالی بالاله خالالود اختصالالا
میدهد و سهمی از بارشها به صورت بارانربالایی تبخیالر
شده و به جو بر میگردد و از دست دادن برگهالا در دورة

خزان باعث کاهش مقادیر بارانربالایی ،زرفیالت نگهالداری
تالالاجپوشالالش و نسالالبت تبخیالالر بالاله شالالدت بالالاران در زمالالان
بارندگی میشالود .تقسالیمبنالدی بالاران باله تالاجپوشالش و
بارانربایی تاجپوشش به شدت تحت تأثیر اندازة باران قرار
دارد .در واقالالع بالالا افالالزایش بارنالالدگی ،مقالالدار بالالارانربالالایی
تاجپوشش افالزایش ولالی درصالد بالارانربالایی آن کالاهش
مییابد .در بارانهایی با مقدار کم ،بارانربایی تالاجپوشالش
افزایش مییابد ،که دلیل آن را میتالوان ایالن گوناله بیالان
کرد که در بارانهایی با اندازة کوچالک ،سالهم بیشالتری از
باران صالرف خالی کالردن و تکمیالل زرفیالت نگهالداری
تاجپوشش میشود و سپ این مقدار آب بالاران از سالطح
تاجپوشش تبخیر و به صورت بارانربایی از دسترس خارج
میشود .اصلیترین عامل تأثیر گذار بر توزیع اجزای باران،
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مقدار باران در هر رخداد است و همچنین در دورة خشک
متوسط دمای هوا بیشتر است که سالبب مالیشالود مقالدار
آبدوستی برگها افزایش و در نتیجاله مقالدار تالاجبالارش
کاهش یابد ( ;Ramos-Scharron & MacDonald, 2005
.)Rijsdijk et al., 2007
نتایج ایالن تحقیالق ،بالا نتالایج تحقیقالات Daghestani
( )2003و  Etehadi Abariو همکاران ( )2017همخوانی
دارد که بیان داشتند نوع و مقدار پوشش تأثیر معنیداری
بر مقدار رواناب و رسوب دارد .در نتیجه اثر فصل بر میزان
رواناب تولیدی در جنگل را نیز میتوان به صورت وجود و
یا عدم وجود پوشش گیاهی بر روی سالطح جنگالل مالورد
بررسالالی قالالرار داد .کمبالالود سالالطح تالالاجپوشالالش بالاله طالالور
معنیداری میزان نرخ نفو پذیری خاک را کاهش میدهالد
( .)Casrmerio et al., 2004با توجه به مطالب کر شالده
میتوان نتیجه گرفت کاله میالزان قابالل تالوجهی از حجالم
بارندگی در اثر فرایند بارانربایی دوباره به جالو برگشالته و
به سطح جنگل نمیرسد و افزایش بالارانربالایی در فصالل
بهالالار و تابسالالتان هالالم سالالبب شالالده کالاله کمتالالرین میالالزان
روانالالاب در ایالالن فصالالل تولیالالد شالالود ( ;Stednick, 1996
.)Sensoy & Omer, 2013
فرسایش و کوبیدگی خاک جنگل نیز مهمترین عارضالة
عملیات چوبکشی زمینی اسالت .بالا توجاله باله اینکاله تالردد
ماشالالینآالت چوبکشالالی روی مسالالیرهای چوبکشالالی انجالالام
میگیرد و این مسالیرها نیالز هالی) گوناله عملیالات تلبیتالی
ندارنالالد ،عامالاللهالالای تخریالالب فیزیکالالی خالالاک مسالالیرهای
چوبکشی ،فرسایش و کوبیدگی و به دنبال آن تولید روانالاب
و رسالوب اسالت ( & Daghestani, 2003; Akbarimehr
.)Naghdi, 2012; Etehadi Abari et al., 2017
مسیرهای چوبکشی نیز پوشش سطحی کمتری دارند کاله
نه تنها منجر به افزایش رواناب میشالود ،بلکاله همچنالین
باعث جدا شدت رات خاک و انتقال رسوب نیز میشالوند
( )Anisur & Hiure, 2004که با نتایج ایالن پالژوهش کاله
بیان کنندة افزایش رواناب در مسیر چوبکشالی نسالبت باله
منطقة شاهد است همسو میباشد .عالوه بر این باال بالودن
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کوبیدگی خالاک در مسالیرهالای چوبکشالی باعالث کالاهش
نفو پالذیری خالاک و در نتیجاله افالزایش روانالاب سالطحی
مالالیگالالردد ( .)Ziegler et al., 2000همچنالالین نتالالایج
تحقیقات  )2012( Akbarimehr & Naghdiبیالانگر ایالن
موضوع است کاله متغیالر اصاللی تالأثیرگالذار بالر روانالاب و
فرسایش خاک شیب است ،هر چنالد  Arnaezو همکالاران
( )2004دریافتند که شیب مسالیر چوبکشالی هالی) تالأثیر
معنیداری بالر مقالدار روانالاب نالدارد،)2008( Bahadur .
بیان داشت که بیشترین مقدار رواناب و هدررفت خالاک از
پالتهایی با شیب تند حاصل مالیشالود .در حالالیکاله در
تحقیق حاضر بین شیب منطقه و حجم روانالاب باله دلیالل
تالالأثیر سالالایر فالالاکتورهالالا (از جملالاله پوشالالش گیالالاهی ،الیالالة
الشالالبرگ ،میالالزان بارنالالدگی و )...همبسالالتگی معنالالیداری
مشاهده نشده است.
در این تحقیالق مشالخ شالد کاله فصالل تابسالتان بالا
میانگین  42/75میلیمتر دارای بیشترین میزان بارنالدگی
و فصل بهار با میانگین  16میلیمتر دارای کمترین مقالدار
بارندگی بوده در حالی کاله بیشالترین روانالاب تولیالدی در
فصل زمستان و پاییز و کمترین رواناب تولیالدی در فصالل
بهار است .در برخی مطالعات کاهش زرفیت نفالو خالاک،
به دلیل افزایش میزان رطوبت ،عامل اصلی تولیالد روانالاب
بیان شده است ( .)Cerda, 2007از نتایج باله دسالت آمالده
میتوان دریافت که حجم رواناب تولیدی تالا حالدودی باله
میزان بارش بستگی دارد و عوامل دیگالر از جملاله فصالل،
نوع پوشالش گیالاهی و تالاجپوشالش درختالان همبسالتگی
بیشتری با حجم رواناب تولیدی دارند .در فصل تابستان با
وجود بارندگیهای فالراوان باله دلیالل وجالود تالاج پوشالش
درختان و بارانربایی ،رواناب کمتری تولید میشالود ،ولالی
فصل پاییز و زمستان به دلیل خزان درختان و کمتر بودن
تاج بارش ،رواناب سطحی افزایش مییابد .در این تحقیق،
حجم رواناب بر خاک لخت بالهطالور معنالیداری بیشالتر از
قطعات نمونة دربرگیرنده پوشش گیاهی است که این امالر
باعث بیشتر شدن رواناب در مسالیر چوبکشالی نسالبت باله
منطقالالة شالالاهد شالالده اسالالت کالاله بالالا نتالالایج تحقیالالق

1396  زمستان،4  شماره،70  دوره، مجله منابع طبیعی ایران،محیط زیست طبیعی

 پ میزان بارش و.تأیید کنندة فرضیه اول پژوهش است
 باله،تغییر فصل بالر میالزان روانالاب تولیالدی نقالش دارنالد
گونهای که در فصالل پالاییز و زمسالتان باله دلیالل کالاهش
پوشالالشگیالالاهی و همچنالالین کالالاهش بالالارانربالالایی توسالالط
تاجپوشش درختان رواناب تولیدی افالزایش مالییابالد و در
فصل تابستان و بهار کمتالرین روانالاب انالدازهگیالری شالده
 در تحقیق حاضر شیب و اثالرات متقابالل آنهالا اثالر.است
.معنیداری بر میزان رواناب تولیدی نداشته است
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) همخوانی دارد که نتیجالهEtehadi Abari et al., 2017(
گرفتند که بیشترین مقدار رسوب و روانالاب در مسالیرهای
.چوبکشی اندازهگیری شد
با توجه به نتایج حاصل از تحقیق حاضر میتوان بیالان
کرد که مسیرهالای چوبکشالی و کالاهش پوشالش گیالاهی
عامل اصلی افزایش رواناب و تولید رسوب در جنگاللهالای
 تغییر فصل و اثرات متقابالل،طبیعی هستند و نوع پوشش
آنها بر میزان رواناب تأثیر معنیدار دارند که ایالن نتیجاله
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