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مقاله پژوهشی

ارزیابی تأثیرات شیوة بهرهبرداری نواری جنگل بر میزان فرسایش خاک
(مطالعة موردی :جنگل چفرود گیالن)
5

شهریار صبح زاهدی ،1رامین نقدی ،*2محمدرضا غریبرضا ،3علی صالحی 4و قوامالدین زاهدی
 1دانشجوی دکتری جنگلداری ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صومعهسرا.
 2استاد ،گروه جنگلداری ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صومعهسرا.
 3استادیار ،پژوهشکدة حفاظت خاک و آبخیزداری ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران.
 9دانشیار ،گروه جنگلداری ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صومعهسرا.
 5استاد ،گروه جنگلداری ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،تهران.
(تاریخ دریافت1300/0/10 :؛ تاریخ پذیرش)1300/19/20 :

چکیده
تحقیق حاضر برای نخستینبار ،نرخ فرسایش خاک را با استفاده از روش رادیوایزوتوپی در جنگلهای هیرکانی که با شیوة بهرهبرداری نواری در
سه دهۀ قبل برداشت شده است نشان میدهد .براساس سوابق موجود ،عرصۀ منتخب در پارسل  093حووزة چفورود گویالن انتخوا شود .در
عملیات میدانی ،بهمنظور بررسی پایداری خاک ،با صفحۀ تراش از اعماق مختلف در منطقۀ مرجع بوهصوورت طبقوات  2توا  39سوانتیمتوری
(حداکثر عمق نفوذ سزیم) نمونهبرداری شد .سپس در مناطق مرجع ،برداشتشده و بهرهبردارینشده ،نمونوههوایی بوا توجوه بوه طوول نووار و
وضعیت توپوگرافی منطقه با دستگاه مغزهگیر هسته برداشت شود .نمونوههوا مطوابق دسوتورامعمل  IAEAآمواده و مقودار رادیوسوزیم آنهوا در
آزمایشگاه سازمان انرژی اتمی شمارش شد .میانگین فعامیت سزیم  130نقاط نمونهبرداری مرجع  5009/1بکرل بر متور مربوع محاسوبه شود.
بنابراین برای دستیابی به اهداف پژوهش ،با اسوتفاده از سوه مودل تووازن جرموی  Iو  IIو تبودیل تناسوبی ،مقودار فرسوایش در نووار طبیعوی
برداشتنشده این مقدار  9/0 ،9/2و  9/0تن در هکتار در سال است ،درحامی که در نوار برداشتشده این مقدار بوهترتیوب  5/09 ،0/00و 9/00
تن در هکتار در سال افزایش یافته است .این فرایند پس از گذشت  20سال از بهرهبرداری ،بهطور متوسط ،موجب هدررفت خاک به مقدار 1/2
میلیمتر در نوار برداشتشده و  9/0میلیمتر در قسمت طبیعی در سال شده است .نتایج نشان داد که از این روش میتوان در بررسی مباحو
هیدروموژی جنگل استفاده کرد .همچنین میتوان به تأثیر حفاظتی جنگل در کاهش فرسایش و حفظ خاک اشاره کرد.
واژههای کلیدی :بازپخش خاک ،برداشت جنگل ،جنگل هیرکانی ،رادیونوکلوئید بارشی ،سزیم .130

مقدمه
فرسایش خاک فرایندی طبیعی اسوت کوه برخوی
فعامیت های انسانی مانند جاده سوازی ،تغییور کواربری
( )Gharibreza et al., 2013; Nosrati et al., 2017و
 نویسندة مسئول

بهورهبورداری جنگول ()Wagenbrenner et al., 2016
موجب تشدید آن میشود .روش بهورهبورداری در سوه
دهه قبل ،در طرح های جنگلداری شمال ایران کواربرد
یافته است .در این شیوه ،برش بهصورت نوارهوایی کوه
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عرض آنها یک تا دوبرابر طول درختان قطعشده است،
انجام میگیرد .در شیوة برش نواری کالسیک ،جنگول
بووه قطعووات موونظم تقسوویم موویشووود و هرسووامه
در یکووی از ایوون قطعووات بوورش صووورت موویگیوورد
( .)Marvie Mohadjer, 2005در صورت استقرار نیافتن
زادآوری یووا بووهمنظووور کمووک بووه تجدیوود حیووات ،از
جنگلکوواری نیووز اسووتفاده م ویشووود .برداشووت چووو و
بهرهبرداری جنگل ،موجب افوزایش دبوی اوج جریوان آ
میشود (Etehadi Abari et al. .)Naghdi et al., 2015
) (2017گزارش کردهاند که مقدار روانا  ،ضریب روانا
و غلظت رسو در منطقۀ بهوره بورداریشوده بوه روش
تک گزینی ،بهترتیوب  2/3 ،1/9و  1/10برابور بیشوتر از
منطقۀ شاهد (بودون بهوره بورداری) بووده اسوت .قطوع
یکسره سبب نرخ از دست دادن خاک  9/59میلویگورم
در یک هکتار در سال میشود (.)Borrelli et al., 2017
هزینۀ جهانی ساالنۀ فرسایش خواک و رسوو گوذاری
آن در پایین دست در حدود  999میلیارد دالر بورآورد
شده اسوت ( .)Pimentel, 2006براسواس برآوردهوای
فائو ،بویش از  50میلیوون هکتوار از اراضوی ایوران در
نتیجۀ فعامیت های انسوانی در معورض فرسوایش آبوی
بیشتر از  19تن در هکتار در سال است .کاهش شایان
توجه عملکرد حوضه های آبخیز ایران بوهدمیول حجوم
زیوواد فرسووایش ،بیووانگر ضوورورت روزافووزون پووایش و
پیگی وری ایوون پدیوودة مخوور اسووت .در ایوون زمینووه،
بهکارگیری روش های نو و دانوش روز اهمیوت زیوادی
دارد ( .)Alipour et al., 2013بووهمنظووور تخمووین
فرسایش خواک ،روشهوای کموی و کیفوی متعوددی،
ابداع و استفاده شده است ،اندازه گیری فرسایش خاک
و مقدار رسو به صورت مستقیم بوهدمیول زموان بور و
هزینووهبوور بووودن در بس ویاری از حوض وههووای آبخیووز
غیرممکن است .بنابراین برای رفع این مشکل میتوان
از مدلهای فرسایشی اسوتفاده کورد (.)IAEA, 2014
اسووتفاده از رادیونوکلوئیوودهای ریزشووی سووزیم  130و
سر  219بوهطوور فزاینوده ای بورای ارزیوابی مقودار
فرسایش خاک در سراسر جهان بهکوار رفتوه و اعتبوار
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یافتهاند (.)Gaspar et al., 2013; Mabit et al., 2008
تحقیقات متعدد در محیط های مختلف نشان میدهود
که استفاده از این ایزوتوو هوا بوهصوورت مسوتقل یوا
ترکیبی ،برای ارزیابی مقدار فرسایش خاک یوا تجموع
رسو ارزشمند اسوت و مزایوای بسویاری نسوبت بوه
روشهوووای پوووایش یووا مووودلسوووازی معموووول دارد
(.)Mabit et al., 2008, 2014; Porto & Walling, 2012
مزایای اصلی آن ،ارزیابی میوانمودت ( 59سوامه) مقودار
فرسایش و رسو براسواس بازدیود از منطقوه بوهمنظوور
جمعآوری اطالعات توزیعشده برای نقاط مختلف حوضوه
است که برای بررسوی امگوهوای فضوایی توزیوع خواک و
همچنین اعتبارسنجی مدل های فرسایش نیز کاربرد دارد
( .)He & Walling, 2003روش نمونوهگیوری آن نسوبتا
ساده و مقرون به صورفه اسوت و مویتوانود در زموانی
کوتاه بسته به تراکم نمونه برداری و اندازة منطقۀ تحت
بررسووی کاموول شووود .جابووهجووایی خوواک در طووول
نمونه برداری نیز کم است و با فعامیت های بذر و کشت
تداخل نمیکند .بوه عوالوه هوی گونوه توداخل روانوا
طبیعی و فرایندهای فرسایش همانند محودودة کورت
فرسایشووی وجووود نوودارد (.)Mabit et al., 2008
هزینه های این روش تنها شامل هزینۀ حمل ونقول بوه
عرصه ،برداشت نمونه و شمارش موجودی سزیم 130
خواک اسوت Walling & Quine (1992) .اسوتدالل
کردهانود کوه پوراکنش مجودد آن اصووال بوا تحووالت
فیزیکی خاک مانند فرسایش و شخم همراه است و بوه
همین علت میتواند بهعنوان ردیا محیطوی مناسوب
برای تعیین جابهجایی خاک از طریق فرسایش آبی یوا
بادی بهکار رود .سزیم  130منبع طبیعوی نودارد و در
طووی شووکافت هسووتهای آزمووایشهووای هسووتهای و
آزادسازی از راکتورهای هستهای ایجواد مویشوود کوه
نیمهعمری معادل  39/10سوال دارد و اشوعۀ گاموا بوا
انرژی  001/0 keVساطع مویکنود (.)Poreba, 2006
اساس محاسبۀ فرسایش به روش رادیوسزیم برمبنوای
مقایسۀ مقدار ذخیرة سزیم ( 1130برحسب بکورل بور
1. 137Cs inventory
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متر مربع) موجوود در خواک در معورض فرسوایش بوا
ذخیرة رادیو سزیوم در سوایت مرجوع 1اسوت .منطقوۀ
مرجع ،عرصهای است که از آغاز سال  1059کشت یوا
تخریب نشده باشد .این سایت باید از زمان اومین واقعۀ
جهانی بارش سزیم  )1059( 130ثابت بووده باشود .از
مرتع دائموی اطوراف محول پوژوهش یوا منطقوهای از
جنگل دسوت نخووردة مسوط و همچنوین در برخوی
شرایط از مناطقی مانند باغ ها ،گورستان ها ،قطعهای از
باغ میوه ،باغ ها ،تاکستان ها و باتالق هوا نیوز مویتووان
بووهعنوووان مکووانهووای مرجووع مناسووب اسووتفاده کوورد
( .)IAEA, 2014کاهش نسوبی سوزیم  130در خواک
نسبت به نمونۀ مرجع ،نشاندهندة هودررفت خواک و
فرسایش و افزایش نسبی سزیم  130نسبت به نمونوۀ
مرجع نشان دهندة انباشوت خواک و رسوو در طوول
دامنوه اسوت Nosrati et al. (2017) .نورخ فرسوایش
خاک را برای کاربریهای حوضۀ آبخیز زیارت گرگوان
بووا اسووتفاده از عناوور رادیواکتیوو سووزیم  130بوورآورد
کردند .در آن پژوهش اراضی کشاورزی با میزان 30/0
و اراضی جنگلی با  5/2تن در هکتار در سال ،بهترتیب
بیشووترین و کمتوورین میووزان فرسووایش را بووه خووود
اختااص دادنود .همچنوین )Azmodeh et al. (2010
فرسایش در خواکهوای تحوت پوشوش کواربریهوای
جنگل ،زراعی و باغ را با اسوتفاده از شوبیهسواز بواران
بررسی کرده و مقدار فرسایش خاک در اراضی زراعوی
و باغ را بهترتیب  1/00و  1/30برابور کواربری جنگول
انوودازهگیووری کردنوود .پووژوهشهووای انجووامگرفتووه
( )Gharibreza et al., 2013که تغییر کاربری اراضی و
برآورد توزیع مجدد خاک با استفاده از سزیم  130را در
مناطق گرمسیری دریاچۀ حوضۀ آبریز  ،BERAموامزی
بررسی کردهاند ،نشان داد که میانگین نرخ فرسوایش در
منوواطقی کووه قطووع یکسووره صووورت گرفتووه بووود،
 015 ±395t h -1 y-1بورآورد شود ،درصوورتی کوه ایون
مقدار به  110 ±30و  09 ±35 t h-1 y-1برای زمینهایی
که بهترتیب زیر کشت نخل روغنوی و چوو السوتیک
1. Reference site

رفته بودند ،کاهش یافتوه بوود .هودف پوژوهش حاضور،
بررسووی کوواربرد رادیوایزوتووو سووزیم  130در بررسووی
مباح هیدروموژی جنگل و همچنین بورای اوموین بوار
تعیین نرخ فرسایش و مقودار هودررفت خواک ناشوی از
شیوة بهره برداری نواری است که در سه دهوه قبول ،در
جنگلهوای هیرکوانی شومال کشوور تحوت سرپرسوتی
شرکت شفارود در غر استان گیالن انجام گرفته بود.
مواد و روشها
منطقة پژوهش

محدودة تحقیق ،سری  0اورما در حوزة  19چفرود
بین مختاات جغرافیوایی  30˚ 39' 19″توا 39' 95″
˚ 30عرض شمامی و  90˚ 93' 59″توا 90˚ 99' 29″
طول شرقی در شهرستان رضوانشهر استان گویالن واقوع
شووده اسووت (شووکل  .)1مسوواحت کوول سووری بووامب بوور
 1500/00هکتووار اسووت .میووانگین بارنوودگی حوضووه
 1990/0میلویمتور اسوت .از نظور موقعیوت رویشووگاهی
محدودة مورد پژوهش در ارتفاع میانبند و بوین حوداقل
 399متر و حداکثر  099متر از سوط دریوا واقوع شوده
است .با توجه به وضعیت میوانگین ارتفواعی رویشوگاه ،از
جنگل آمیختۀ پهنبرگ با تنوع درختوی بسویار تشوکیل
شده است .از محاظ نسبت فراوانی گونۀ ممورز بوا 10/23
درصوود و بلوووط  5/02درصوود ،توسووکا  19/00درصوود،
گونههای صنعتی مانند افورا ،شویردار ،نمودار ،ملوج ،آزاد،
گویالس وحشوی  10/09درصوود و سووایر گونووههووا نظیور
انجیلی ،خرمندی ،میلکی ،مرگ و کاج تودا  90/00درصود
سط سری را تشکیل میدهند .بررسیها نشان میدهود
در منطقۀ مذکور در سال  1300با تمرکز برداشوت در ده
پارسل شوامل قطعوات  091توا  019بوه مسواحت 505
هکتار با شیوة قطوع یکسوره و نوواری متنواو و مکوهای
حجمی معادل  25501متر مکعب برداشوت شوده اسوت
(.)Tarahan Sabz Alborz Consulting Engineers, 2015
منطقۀ مورد پژوهش بین شویب  39-59درصود قورار
دارد .تقریبوا  09درصود بافوت خواک از سوویلت و رس
تشکیل شده است.
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شکل  -1موقعیت مناطق نمونهبرداری در حوضۀ آبخیز  19چفرود ،استان گیالن و کشور ایران

شیوة اجرای پژوهش

برای برآورد فرسایش بوه روش رادیونوکلوئیودهای
ریزشی ،نمونههای منطقۀ مرجوع ،براسواس اسوتاندارد
سازمان بین اممللی انرژی اتمی ،از محلی برداشته شود
که دست نخوورده بوود و در آنجوا شوواهد فرسوایش و
رسوو گوذاری وجوود نداشوت ( .)IAEA, 2014ابتودا
برای بررسوی و تأییود مناسوب بوودن منطقوۀ مرجوع،
نمونههایی درون عرصۀ جنگلی منتخب بوا اسوتفاده از
نمونه بردار صفحه تراش به ابعاد  59×29سانتیمتور توا
عمق حداکثر  39سانتیمتری (حداکثر عمق مهاجرت
رادیو سزیم) و بهازای هر طبقۀ دو سانتیمتوری ،یوک
نمونه برداشت شد ( .)IAEA, 2014سپس نمونههوای
خاک در نقاط مرجع ،نوارهای بهرهبرداریشوده و نووار
طبیعی بواقیمانوده ،براسواس پارامترهوای موورد نیواز
مدل های برآوردکنندة فرسایش خاک (عمق بوازپخش
خاک بعد از بهره برداری سامیانه نسبت به شاخص آغاز

بهره برداری جنگل ،سال بهورهبورداری ،عموق خواک و
بارنوودگی سووامیانه) بووا اسووتفاده از مغووزهگی ور خوواک1
(سیلندری استوانهای با قطر  9و ارتفاع  39سانتیمتر)
به عمق متوسط  39سانتیمتور ،تقریبوا هومضوخامت
نمونۀ مرجوع برداشوت شودند ( .)IAEA, 2014بودین
صورت  11نمونه در سوط منطقوۀ مرجوع بوهصوورت
تاادفی و با توجوه بوه وضوعیت توپووگرافی 0 ،نمونوه
به صورت انتخابی به روش خطی (ترانسکت) ،از بواالی
یال تا پایین دامنه ،محل تقاطع با مرز جاده ،در طوول
هوور یووک از نوارهووای برداشووتشووده و نوووار طبیعووی
باقیمانده برداشت شد .نمونهها بهنحوی برداشوته شود
تا امکان محاسبۀ جورم مخاووص ظواهری و بافوت و
مواد آمی خاک فراهم آید .نمونهها پس از خشک شدن
در دمای  195درجۀ سانتیگراد در آون ،خورد شوده و
با امک ،بخش ریزتر از  2میلیمتر به وزن حداقل 599
1. Bulk Corer
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گرم جدا و بهصورت پودر به اندازة ریزدانوه در ظوروف
مخاوص دستگاه طیف نگار گاما آماده شود .شومارش
سووزیم  130در آزمایشووگاههووای آنووامیز هسووتهای
پژوهشکدة مواد و چرخۀ سوخت هستهای پژوهشوکدة
علوم و فنون هستهای سازمان انرژی اتمی ایران انجوام
گرفت .فعامیت سزیم  130از پرتوهای گاموا در انورژی
 002 keVبا شمارش مدت  19ساعت بوهدسوت آمود.
همچنین پس از بررسی نرمال بودن دادهها بوا آزموون
کومموووگروف-اسوومیرنوف ،ارتبوواط بووین عواموول بافووت
خاک ،فرسایش برآوردشده بوا مودل هوای مختلوف در
مناطق بهره برداریشده و مناطق طبیعی دست نخورده
در محیط برنامۀ  SPSS 18تجزیهوتحلیل شد.
برآورد فرسایش با مدلهای تبدیل

با توجه به تغییرات صورتگرفته در خاک در زمان
عملیات بهرهبرداری ،حمولونقول چوو و حفور چاموه
به منظور نهامکاری ،مقدار فرسایش با مدلهای بورآورد
بازپخش خاک :مدل تناسبی و مدلهای توازن جرموی
 Iو  IIمحاسبه شد کوه متناسوب بوا شورایط عملیوات
انجامگرفته (حفر گودال ،خواکبورداری و جابوهجوایی
خاک) ،کاربری اراضی و توپوگرافی حوضه های جنگلی
است.
مدلهای توازن جرمی

موودلهووای توووازن جرمووی بوورای ارزیووابی نوورخ
طوالنیمدت فرسوایش آبوی خواک ( 59و  199سوال
برای سزیم  130و سر مازاد  )219استفاده میشود.
نرخ فرسوایش بورای مودل هوای تووازن جرموی  Iو II
به ترتیب از روابط  1و  2بهصوورت زیور محاسوبه شود
(:)Walling et al., 2014
رابطۀ 1
])Y= [10 (B.D.X) / P] [1-(1-(X/100))^1/(t-1963

رابطۀ 2

)dA(t)/dt = (1-Γ)I(t) – (λ+P(R/d)) A(t

) :A(tفعامیت تجمعی سوزیم  130در واحود سوط

(بکرل بر متر مربع)؛  :Rنرخ فرسایش (کیلوگرم بر متور
مربع در سال)؛  :dعموق جورم انباشوتگی نشواندهنودة
عمق متوسط شخم یا جابهجایی خاک (کیلوگرم بر متر
مربوووع)؛  :λثابوووت واپاشوووی سوووزیم ( 130در سوووال)؛
) :I(tریزش رسو ساالنۀ سوزیم ( 130بکورل بور متور
مربع در سال)؛  :Γنسبت جابوهجوایی سوزیم  130توازه
رسو یافته در اثر فرسایش قبل از مخلوط شدن با الیوۀ
شخم.
پوووسزمینوووۀ ریاضوووی مووودلهوووای تبووودیل
رادیونوکلوئی ودهای ریزشووی ( )FRNsکووه اخیوورا نیووز
توسوط ) Walling et al. (2014تاوحی شوده اسوت
( ،)Rabesiranana et al., 2016هموۀ محاسوبات الزم
مربوط به مدل هوای تبودیل بورای رادیونوکلوئیودهای
ریزشی سزیم  ،130سور موازاد  219و بریلیووم  0را
در خود دارد و به عنوان یک بستۀ نرمافوزاری مناسوب
براساس یوک مواکرو قابول اجورا در نورم افوزار اکسول
( )Add inدر سایت  1IAEAموجوود اسوت و قابلیوت
دریافت و بهرهبرداری بهصورت رایگان را دارد.
نتایج
نتایج نشان داد که بین موجودی سزیم  130خاک
و ذرات سیلت که قسمت اعظم بافت خاک را تشوکیل
میدهد ،رابطۀ افزایشی با ضریب تعیوین  9/05برقورار
است (شکل  .)2همچنین بین مواد آموی و موجوودی و
فعامیت سزیم رابطۀ توانی مسوتقیم بوا ضوریب تعیوین
( )R2= 9/923وجود دارد (شکل  ،)3یعنی در افق های
باالی خاک که بیشترین مواد آمی خاک متمرکز است،
مقدار سزیم بیشتری نیز مشاهده میشوود .بوهعبوارتی
بین مواد آمی و مقودار و فعامیوت سوزیم بوا توجوه بوه
افزایش عمق رابطۀ نزومی وجود دارد؛ یعنی با افوزایش
عمق که مقدار مواد آمی خاک کاهش مییابد ،مقدار و
فعامیت سزیم نیز کم مویشوود .بررسوی بافوت خواک
نمونه های گرفتهشده از نقاط مرجع نشان میدهد کوه
1. http://www-naweb.iaea.org/nafa/swmn/modelstoolkits. html
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بیش از  59درصد این خاکها از سویلت و تقریبوا 39
درصد از رس و بقیه از ماسه تشکیل شده است (شکل
 .)9بنابراین با توجه به ماهیت چسوبندگی سوزیم بوه

شکل  -2رابطۀ فراوانی سیلت با موجودی سزیم در منطقۀ مرجع

59

ذرات ریز خاک پس از ریزش ،میتوان از این روش در
این مناطق استفاده کرد.

شکل  -3رابطۀ توانی فعامیت سزیم با مواد آمی در منطقۀ مرجع

شکل  -9بافت خاک در اعماق مختلف منطقۀ مرجع

توزیع نمایی فعامیت سزیم نسبت بوه عموق نقواط
نمونه برداری حاصول از نمونوه هوای برداشوتشوده در
منطقووۀ مرجووع در شووکل  5نشووان داده شووده اسووت.
همانطور که نتایج نشان داد ،بین مقدار سزیم با عمق
خاک در منطقۀ مرجع ،رابطۀ نزومی با ضوریب تعیوین
( )R2= 9/050برقرار اسوت؛ یعنوی بوا افوزایش عموق،
مقدار سزیم کاهش مییابد .بهعبارتی ،نقواط شواهد از
پایداری برخوردار بوده و نشاندهندة بوههوم نخووردن

خاک در این نقاط است ،بنابراین میتوان از نتوایج آن
در برآورد محاسوبات اسوتفاده کورد .بیشوترین مقودار
سزیم در افقهای  9-2و  2-9سوانتیمتوری خواک در
مناطق مرجوع بوهترتیوب بوه مقودار  35/05و 99/03
بکرل بر کیلوگرم وجود دارد.
مجموع فعامیوت سوزیم  130نقواط نمونوهبورداری
 5009/1بکرل بر متر مربع محاسبه شود کوه مبنوای
محاسبۀ فرسوایش و رسوو منطقوۀ مطامعوه در نظور
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نوار برداشتشده و مقدار  21/0 ،50/1و  9/0بکرل بور
کیلوگرم را در نوار طبیعی باقیمانده نشان میدهد.

گرفته شد .نتایج شمارش مقدار سزیم  130هر یوک از
نمونههای گرفتهشده ،بهترتیب مقدار بیشینه ،متوسوط
و کمینه  20/0 ،90/1و  0/0بکورل بور کیلووگرم را در

شکل  -5توزیع نمایی سزیم در افقهای مختلف خاک در منطقۀ مرجع

فرسایش برآوردشده با اسوتفاده از مودل هوای تبودیل
تناسوووبی ،تووووازن جرموووی  Iو  ،IIدر نووووار طبیعوووی
بوواقیمانووده ،9/0 ،9/0 ،و  9/2توون در هکتووار در سووال
بوده ،درحامی که این مقدار در نوار بهورهبورداریشوده
بهترتیب  5/09 ،9/00و  0/00تون در هکتوار در سوال
است (جدول .)1

با توجوه بوه ایون نکتوه کوه هنگوام بهوره بورداری
به واسطۀ حضور ماشین آالت سونگین بودین منظوور و
حمل ونقل چو و سپس حفر گودال به منظور احیوا و
جنگلکواری ،خواک در منطقووه دچوار دسوتخوووردگی
میشود ،برای برآورد فرسایش در منطقه از مودلهوای
تناسووبی ،توووازن جرمووی  Iو  IIاسووتفاده شوود .مقوودار

جدول  -1فرسایش ویژة خاک در نوارهای باقیماندة طبیعی و برداشتشده در حوضۀ 19چفرود
فرسایش

جرم چگامی مخاوص ظاهری

نرخ از دست دادن
خاک (درصد)
3/11
3/51

(تن در هکتار)

مدل
تناسبی

توازن جرمی
I

توازن جرمی
II

(کیلوگرم بر متر مکعب)

نوار طبیعی باقیمانده

9/0

9/0

9/2

1159/00

نوار برداشت شده

9/00

5/09

0/00

000/35

نتایج بررسی دادهها (جدول  )1نشان میدهود کوه
بامب بر  3/51درصد از خاک پس از بهره برداری به هوم

ریخته است ،بهعبارتی با توجه به عمق متوسط در نظر
گرفتهشده برای کاشت نهال ها ( 259کیلوگرم بر متور
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مربع) در طی دورة بعد از بهرهبورداری معوادل 09/01
کیلوگرم بر متر مربع هدر رفته است .از طرفی با توجه
به وزن مخاووص خشوک بوهدسوتآموده بورای ایون
ترانسکت ( 000/35کیلوگرم بر متر مکعب) ،این سط
از فرسایش معادل  0/0میلیمتر است .بدین ترتیب در
بووازة  20سووامه بووین زمووان بهوورهبوورداری و سووال
نمونه برداری ،نرخ متوسط سواالنۀ هودررفت خواک در
دامنۀ مورد پژوهش 9/20 ،میلیمتور در سوال بورآورد
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شده است.
شکل  0نمایانگر رابطۀ بین جورم (وزن) مخاووص
ظاهری خاک با نرخ فرسایش در مناطق نووار طبیعوی
دستنخورده و منواطق برداشوتشوده اسوت .چنانکوه
مالحظه میشود ،در نووار برداشوتشوده ،نقواطی کوه
دارای جرم مخاوص ظاهری باالتری هسوتند ،میوزان
نرخ فرسایش آنها نیز بیشتر است.

شکل  -0رابطۀ رگرسیونی بین جرم مخاوص ظاهری خاک با نرخ فرسایش در مناطق نوار طبیعی (راست) و نوار برداشتی (چپ)

بحث
پژوهش حاضر برای اومینبار از روش رادیوایزوتو
بارشی سزیم  130بورای تعیوین توأثیرات شویوههوای
بهورهبوورداری در جنگوولهوای هیرکووانی شوومال ایووران
استفاده کورده اسوت .تواکنون ،روش مشخاوی بورای
کمیسازی این تأثیرات در کشور معرفی نشوده اسوت.
ازآنجووا کووه بهوورهبوورداری از جنگوول در کشووور ،رونوود
پرتحومی از قطع یکسره ،نواری و تکگزینوی را تجربوه
کرده است ،هی رویکورد و روش مودونی در شوناخت
تأثیر این روش ها به ویژه بر فرسایش خواک در برناموۀ
مدیریت بهره بورداری و حفاظوت از منوابع طبیعوی در
دسووتور کووار تاوومیمسووازان وجووود نداشووته اسووت.
پژوهش های انجامگرفته در این زمینه ،به بررسی نورخ

فرسایش کاربریهوای موجوود پرداختوهانود کوه از آن
جمله میتوان بوه تحقیقوات ) Nosrati et al. (2017و
همچنین ) Azmodeh et al. (2010اشاره کرد .توزیوع
نمایی ذخیرة رادیوسزیم در نیمرخ خواک پویشفورض
دستنخورده بودن محول نمونوۀ مرجوع اسوت کوه بوا
افزایش عموق ذخیورة رادیوسوزیم بوهدمیول فروپاشوی
کاهش یافتوه باشود .بررسوی توزیوع سوزیم در اعمواق
مختلف خاک و وجود روند نزومی موجود نشاندهنودة
انتخا یک منطقۀ مرجوع مناسوب اسوت .ایون نکتوه
بسویار حوائز اهمیووت اسوت ،بوهگونووهای کوه در همووۀ
پژوهشهایی کوه بوه بورآورد فرسوایش بوا اسوتفاده از
روش های رادیونوکلوئید بارشی میپردازند ،این قسمت
بررسی میشود ،زیرا دقوت نتوایج ،ارتبواط زیوادی بوه
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مقدار رادیوسزیم  130بهدسوتآموده در ایون قسومت
دارد .همانطور که در پوژوهش (Mabit et al. (2008
نیز آمده است ،بورآورد نورخ فرسوایش خواک براسواس
مقایسۀ موجودی رادیوسزیم ( 130فعامیت ناحیه ای) در
عرصۀ پژوهش با موجودی رادیوسوزیم  130در منواطق
باثبات و دستنخورده بهعنوان مناطق مرجوع بوهدسوت
میآید و مهم است که هی فرسایش خواک یوا رسووبی
در مناطق مرجع رخ نداده باشد و اطمینان حاصل شوود
که موجودی مرجوع نشواندهنودة ورودی ذرات اصولی
اسوت .نتیجوۀ پوژوهشهوای )Walling et al. (2014
بهعنوان صاحب نظر این رشوته و دسوتورامعمل IAEA
در اسووتفاده از رادیونوکلوئیوودها بوورای پووژوهشهووای
فرسایش خاک ،تأییدکنندة این مطلوب اسوت .رابطوۀ
مستقیم بین مواد آمی و موجودی یا فعامیت سزیم کوه
در پژوهشهای ) Matinfar et al. (2011نیز مشواهده
شده است ،نشاندهندة سطوح جذ زیاد برای جوذ
کردن این رادیونوکلوئید در محول هوای غیرفرسایشوی
است .فعامیت کل سزیم نقاط نمونهبورداری در منطقوۀ
مرجع  5009/1بکرل بر متر مربوع محاسوبه شود کوه
امبته این میزان بوا پوژوهش )Matinfar et al. (2011
در نقاط دیگر که مقدار  5909بکرل بور متور مربوع را
گزارش کردند ،همخوانی دارد.
برآورد مقدار فرسایش درازمدت در منطقۀ پژوهش
با استفاده از مدل های تبدیل تناسبی ،توازن جرموی I
و  ،IIنشان داد که این مقدار در نوار برداشت ،بهواسطۀ
عملیات بهرهبرداریشده بهترتیب  5/09 ،9/00و 0/00
تن در هکتار در سال و بسیار بیشتر از نقاط طبیعوی و
دست نخورده با مقدار  ،9/0 ،9/2و  9/0تون در هکتوار
در سال است .علوت کمتور بوودن فرسوایش در نقواط
طبیعی را میتوان در نقوش جنگولهوا در حفاظوت از
خاک دانست .با اجرای عملیات بهوره بورداری جنگول،
سط تاج پوشش درختان از بین میرود و مقدار نفووذ
آ  ،تبخیوور و تعوورق و بووارانربووایی درختووان کوواهش
( )Wagenbrenner et al., 2016و ضووریب روانووا
افووزایش مووییابوود (.)Fernandez & Vega, 2016
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بنابراین وقتی خاک در معرض ضربات مستقیم باران و
روانا قورار مویگیورد ،موجوب تفورق ذرات خواک و
تشدید فرسایش در مناطق برداشت میشود .امبته این
نتیجووووه بووووا یافتووووههووووای برخووووی تحقیقووووات
()Gharibreza et al., 2013; Etehadi Abari et al., 2017
تطابق دارد .نتایج بررسی رابطۀ بوین جورم مخاووص
ظووواهری خووواک بوووا میوووزان فرسوووایش در منطقوووۀ
بهرهبرداریشدة تحت مطامعه نشان داد کوه بوین آنهوا
رابطۀ مستقیم وجوود دارد .در منواطق برداشوتشوده،
بهواسطۀ حضور ماشین آالت سنگین بوه منظوور قطوع،
تبدیل و خروج چو  ،خاک منطقه کوبیده شوده و در
نتیجۀ فشرده شدن ،کاهش خلل و فرج ،قدرت جوذ
و نگهداری آن کاهش می یابد و موجب افزایش روانا
و فرسوایش مویشوود (.)Fernandez & Vega, 2016
نتایج این تحقیق ،همراستا با نتایج پژوهشهایی اسوت
که تأیید میکنند جورم مخاووص ظواهری خواک در
کاهش نفوذپذیری خاک و در نتیجه افزایش روانوا و
فرسایش خاک اثرگذار است (.)Adekalu et al., 2006
همچنین بررسی تجزیه وتحلیل دادهها در بین منواطق
برداشت شده و مناطق دست نخورده نشان میدهد کوه
بووین فرسووایش بوورآوردی در منوواطق فوووق تفوواوت
معنیداری وجود دارد .در مناطق بهرهبورداریشوده بوا
کوواهش توواجپوشووش ناشووی از برداشووت ،حضووور
ماشینآالت و کاهش قدرت نفوذپذیری خواک ،میوزان
نرخ فرسایش همان طور کوه در نتیجوۀ پوژوهش هوای
( Etehadi Abari et al. (2017نیوز آموده ،بیشوتر از
سایر مناطقی است که مورد بهره بورداری واقوع نشوده
است.
به طور کلوی هور گونوه دخاموت در محودودة جنگول
بهویژه فعامیتهای عمرانوی و توسوعهای موجوب کواهش
پوشش گیاهی ،ایجاد روانا و از بین رفتن موادة حیواتی
خاک میشود کوه بازسوازی آن در شورایط حوال حاضور
زندگی انسانی ،غیرممکن و جبورانناپوذیر اسوت .در ایون
پژوهش ،تأثیر یکی از فعامیتهای بهرهبرداری جنگول ،در
فرایند فرسایش بررسوی شوده اسوت .مویتووان از نتوایج
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سپاسگزاری
نگارندگان مراتب سپاسوگزاری خوود را از صوندوق
حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور برای مسواعدت
 بوا عنووان،05030090 مامی طرح تحقیقواتی شومارة
«بررسوی اثوورات شویوههووای بهوورهبورداری جنگوول بوور
Cs137 فرسایش خاک با استفاده از رادیوایزوتو های
 آموووزش و توورویج،» و از سووازمان تحقیقوواتPb210 و
، پژوهشوکدة حفاظوت خواک و آبخیوزداری،کشاورزی
،مرکز تحقیقات و آموزش کشواورزی و منوابع طبیعوی
 ادارة کوول منووابع طبیعوی و،دانشووکدة منووابع طبیعوی
 شوورکت و دفتوور نظووارت شوورکت،آبخیوزداری گوویالن
سهامی شفارود برای پشوتیبانی و ایجواد امکانوات الزم
.بووورای اجووورای ایو ون پوووژوهش اعوووالم موویدارنووود

پووژوهش حاضوور و دیگوور پووژوهشهووای انجووامگرفتووه در
سرتاسر جهوان اسوتفاده کورد و بوا تحقیقوات بیشوتر در
 جنگلشناسوی و،زمینۀ شیوههای مختلف حفاظت خاک
 موودیریت مناسووبی را بوورای شوورایط خوواص،جنگلووداری
جنگلهای با قودمت تواریخی و ارزشومند هیرکوانی کوه
 علموی و فرهنگوی ملول،بهتوازگی در سوازمان آموزشوی
. اتخاذ کورد،) نیز به ثبت رسیده استUNESCO( متحد
در ایوون زمینووه موویتوووان از قابلیووتهووای مختلووف
 بووهمنظوور بررسووی دقیوقتوور،رادیونوکلوئیودهای بارشوی
استفاده از آنهوا و مقایسوۀ روش هوای مختلوف مودیریت
جنگل و حفاظت خاک مانند روشهوای بیومنهدسوی در
 بدینگونه مدیران خواهنود.جنگلهای ایران استفاده کرد
توانست تاومیمهوای مناسوبی را بورای اجورای هرگونوه
مدیریت طرح انتخا کنند تا ضمن حفظ منابع بواارزش
. از مواهب طبیعی جنگل نیز بهرهمند شد،طبیعی
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Abstract
The present study reveals for the first time the rate of soil erosion using radioisotope method in the
Hyrcanian forests, which were harvested three decades ago by strip harvesting. Based on the available
records, the selected area in compartment 703 of Chafroud Guilan region was selected. In order to
study the soil stability in field operations, a scraper plate was used to take samples in different depths
of the reference area, from 2 centimeters depth up to 30 cm (maximum penetration depth of cesium).
Then, in the reference, harvested and non-harvested areas, some samples were taken by core sampler.
Samples were prepared according to IAEA guidelines and then, the quantity of their radiocesium was
counted in the laboratory of Atomic Energy Organization. Finally, the mean 137Cs zones of the
selected samples were 5894.1 Bq/m2. Therefore, in order to achieve the desired objectives of the
study, three models named as MBI, MBII, and Proportional Conversion were used to reveal the
erosion rate in which it was discovered that the non-harvested natural strips had some rates of 0.2, 0.7
and 0.6 t-ha-1-y-1, while in the harvested strips the rates were increased up to 8.87, 5.80 and 4.77 t-ha-1y-1, respectively. Accordingly, it resulted in an average soil loss of 1.2 mm in the harvested strips and
0.9 mm in the natural parts per year and after 29 years of harvesting. Consequently, they can be
considered as efficient methods in studying the forest hydrology and they also showed the protective
role of forests in reducing the soil erosion.
Keywords: Soil redistribution, Forest utilization, Hyrcanian forest, Fallout radionuclide, 137Cs.
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