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چکیده
حفظ خاکهاي جنگلی بهعنوان پایۀ توليد در هنگام عمليات بهرهبرداري و چوبکش ی ،ب ا ه دب ب ه ح داقل رس اندن
تخریب و مدت زمان بازیابی آن بعد از عمليات بهرهبرداري ،ام ري ض روري اس ت ای ن تحقي ق در دو بخ پ اتم و
نمخانه جنگل خيرود بهمنظور ارزیابی محيط زیستی اثر شيب ،ترافيک و جهت رد چرخ بر رطوبت خاک و بازی ابی آن
با گذشت  22سال در مقایسه با منطقۀ شاهد انجام گرفت چهار مسير چوبکشی رهاشده با جهت رو به پایين و سنين
مختلف انتخاب و در هر یک از این مسيرها سه کالسۀ ترافيک و در هر کالسۀ ترافيک دو طبقۀ ش يب مش خ ش د
براي اندازهگيري رطوبت خاک ،پالتهایی با ابعاد  92×4متر تعيين شد و در ه ر پ الت ،نمون هب رداري در مس يرهاي
چوبکشی و منطقۀ شاهد انجام گرفت نتایج نشان داد در مسير چوبکشی  95-22ساله وزن رطوب ت خ اک در ش يب،
ترافيک و جهتهاي مختلف رد چرخ با منطقه شاهد تفاوت معنیداري ندارد با گذشت  22سال از عمليات چوبکش ی،
رطوبت خاک 1/7 ،درصد کمتر از منطقه شاهد بوده که این تفاوت از نظر آماري معنیدار نيست نتایج نشان میده د
که با افزای سن رها شدن ،درصد رطوبت خاک تمایل به بازیابی بيشتر (نزدیکی ب ه رطوب ت خ اک منطق ه ش اهد)
دارد
واژههای کلیدی :ارزیابی محيط زیستی ،بازیابی خاک جنگل ،رطوبت خاک ،مسير چوبکشی
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مقدمه و هدف
عمليات بهرهبرداري جنگل در چند دهۀ اخي ر ب ه
دالیلی از جمله زیاد بودن حجم چوبآالت قطعش ده،
وجود گونهه اي ص نعتی و داراي ارزش اف زودۀ زی اد،
شيبدار بودن قس مت اعظ م ای ن جنگ له ا ،ک اه
هزینۀ حم لونق ل اولي ه ،کوت اه ک ردن م دت زم ان
چوبکشی و توسعه مکانيزاسيون بهرهبرداري جنگل ،در
حال حرکت به سوي استفاده از ماشينآالت سنگين و
پرقدرت براي قطع و خارج کردن محصوالت چ وبی از
جنگل بوده است ( )Ampoorter et al., 2007با توجه
به اینکه عمليات بهرهبرداري جنگل ب ا اح دام مس ير
چوبکشی و تردد ماشينآالت براي خ روج محص والت
جنگلی در ای ن مس يرها هم راه اس ت ،ممک ن اس ت
ب هط ور متوس ط ح دود  92ت ا  25درص د
( )McMahon, 1995; Rab, 1996; Murphy, 2004از
کل منطقه را در بر گيرد ،که هر ساله س بب ص دمات
گسترده و تغيير خصوصيات فيزیکی خ اک ش ده و در
نهایت از توان توليدي آن کاس ته م یش ود ک ه ای ن
تغييرات به صورت کوبيدگی ( ;Buckley et al., 2003
 ،)Eisenbies et al., 2007اف زای وزن مخص و
ظ اهري خ اک (،)Dykstera and Curran, 2006
افزای مقاومت به نف و (،)Ampoorter et al., 2007
جاب هج ایی الی ۀ الش بر( (;Block et al., 2002
 ،)Rab et al., 2005; Demir et al., 2007ترکيب الیه
الشبر( با خ اک س طحی (،)Makineci et al., 2007
ک اه تهوی ه و نفو پ ذیري آبوه وا در خ اک
( ،)Kolka and Smidt, 2005ش ياري ش دن مس ير
( ،)Ballard, 2000; Horn et al., 2004جاب هج ایی و
هدر رفت خ اک س طحی ( ;Arvidsson et al., 2001
 ،)Tan et al., 2005ک اه ریش هدوان ی گياه ان
( ،)Barzegar et al., 2006فرس ای و تغيي رات
هي درولوژي عرص ه ( Rab, 1994; McCurdy et al.,
ا
ادل گازه
تالل در تب
 )2004و اخ
( )Gaertig et al., 2002است ی ک خ اک ب ا س اختار
خوب براي موجودات خاکزي (،)Jordan et al., 1999

ریش ه درخت ان ( )Greacen and Sands, 1980و
گياهان ( )Buckley et al., 2003بسيار ح ازز اهمي ت
است ) Arshad et al. (1996اظهار داش تند ک ه وزن
مخصو ظاهري ،وقتی که مق دار آن در خ اک رس،
الي و لوم و شن بهترتيب بيشتر از  9/75 ،9/47و 9/1
گرم بر سانتیمت ر مکع ب باش د ،محدودکنن دۀ رش د
است انجمن خاک امریکا ( )USDAب رآورد ک رد ک ه
افزای وزن مخصو ظاهري بي از  95درص د ب ه
ط ور کل ی ب راي اکوسيس تم خ اک مس ر اس ت
( Whalley et al. (1995) )Powers et al., 1998ب ه
این نتيجه رسيدند که رشد ریشه در مقاومت به نف و
 2مگاپاسکال کاه مییابد و هنگامی ک ه مق دار آن
به  3مگاپاسکال میرسد ،رشد متوقف میش ود رش د
ریشه نهال هم هنگامی که غلظت گاز اکس يژن کمت ر
از مح دوده  2ت ا  92درص د باش د ک اه م ییاب د،
بنابراین باید تخلخ ل ب همنظ ور حف ظ انتش ار ه واي
خوب ،فعاليتهاي ميکروبی و توسعۀ ریشه ،دست ک م
 92درصد باشد ()Koorevaar et al., 1983
ت داوم کوبي دگی و بازی ابی خصوص يات فيزیک ی
خاک ،بسته به درجۀ تراکم  ،عمق الیههاي خاک ،نوع
گي اهی و آبوه وا متف اوت اس ت
خ اک ،پوش
( )Rab, 2004بازیابی خاکهاي کوبيدۀ جنگلی در نب ود
تيمارهاي اصالحی ،تحت تأثير ش رایط اقليم ی ،فعالي ت
ریشهها و جانوران خاک آهسته است و به زم ان ط والنی
نياز دارد سریعترین نرخ بازیابی گزارششده ،ی ک س ال
پس از عمليات چوبکشی با اس کيدر چ رخ الس تيکی در
شرایط خشک روي خاک درش تباف ت در مين هس وتاي
آمریکا بوده است ( )Mace, 1971براس اس یافت هه اي
) Tiarks et al. (1997و )،Croke et al. (2001
رسيدن به بازیابی کام ل خصوص يات فيزیک ی بع د از
ی ک دوره  22ت ا  32س ال محق ق م یش ود ،البت ه
بهشرطی ک ه ه يچ اختالل ی در آنج ا ص ورت نگي رد
) Thorud and Fissel (1976نش ان دادن د ک ه ب راي
بازیابی عمق  2-1س انتیمت ر کوبي دهش ده ،در ت ردد
ماشينآالت در خاکهاي لومی تا شنی ممکن است 5
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تا  1س ال زم ان الزم باش د ) Ezzati et al. (2012در
جنگله اي ش مال نش ان دادن د ک ه وزن مخص و
ظاهري ،تخلخل و نفو پذیري خاک 22 ،سال پ س از
عمليات چوبکشی ،با منطقۀ شاهد اختالب معن یداري
دارد ( Jakobsen )1983و )Anderson et al. (1992
نشان دادن د ک ه مق دار وزن مخص و ظ اهري روي
مسيرهاي چوبکشی 25 ،تا  32س ال پ س از عملي ات
چوبکشی ،با منطقه دستنخورده تف اوت زی ادي دارد
بازی ابی کوبي دگی الی هه اي س طحی خ اک
( 2-92سانتیمتر) ،ممک ن اس ت  92ت ا  22س ال ی ا
بيشتر زم ان الزم داش ته باش د ( ;Dickerson, 1976
;Froehlich, 1979; Jakobsen, 1983; Rab, 2004
;Suvinon, 2007; Zenner et al., 2007
 )Goutal et al., 2013و الی هه اي فش رده عمي قت ر

خاک ،براي بازیابی به  52تا  922سال زمان ني از دارد
( Greacen and Sands, 1980; Page-Dumroese et
 )al., 2006با اینحال ب راي تس ریع بازی ابی تنه ا در
موارد استثنایی که خاک جنگل بهشدت کوبيده ش ده
است ،م یت وان از ماش ينه اي سس تکنن ده مانن د
خ راشدهن دهه اي س طحی ( ;Sinnet et al., 2008
 )Hartmann et al., 2014استفاده کرد که ای ن روش
ممکن است سبب آسيبدیدگی شدید ریشۀ درخت ان
و ج انوران ،اخ تالل در اس تقرار ب ذرها ،ن ابودي الی ۀ
گياهی حاضر و تغيير ترکيب الیۀ علفی شود بن ابراین
براي حفظ تن وع و عملک رد اکوسيس تم جنگ ل ،ای ن
روش باید در شدت آسيب و کوبيدگی خ اک زی اد ی ا
هنگامی ک ه س رعت بازی ابی طبيع ی ناک افی اس ت،
استفاده شود در همۀ خاکهاي جنگلی دیگر ،بازی ابی
خاک وابسته به فرایند طبيعی است که تحری ک ای ن
فرایندها ،سبب بهبود شرایط خاک و اف زای س رعت
بازیابی میشود
جنگلهاي شمال بهدليل نق تولي دي ب ههم راه
سایر نق هاي خ دماتی ،منحص رب هف رد ب ودن ای ن
جنگلها بهلحاظ تنوع اکوسيستمی و کاه روزافزون
سطح آن ،ل زوم توج ه اص ولی را ب ه متولي ان من ابع
طبيعی یادآور میش ود ب ا توج ه ب ه اینک ه عملي ات
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بهرهبرداري جنگل با احدام مس ير چوبکش ی و ت ردد
ماشينآالت براي خ روج محص والت جنگل ی در ای ن
مس يرها هم راه اس ت ،ه ر س اله س بب ص دمات
گستردهاي در خ اک ش ده و س طح وس يعی از ت وان
توليدي آن کاسته میشود؛ بنابراین حفاظت خاک ک ه
یک ی از مه مت رین اص ول در جنگل داري و م دیریت
جنگل است باید بهطور مداوم تکرار شود و مهندس ان
بهرهبردار باید سعی در توسعۀ فنونی داشته باشند ک ه
ضمن کاربرد ماشينآالت ،حاصلخيزي خاک کم نشود
در خص و بررس ی زم ان الزم ب راي بازی ابی خ اک
تخریبشده در اثر عمليات بهرهبرداري در جنگله اي
کوهس تانی ش مال ای ران ت اکنون در داخ ل کش ور
مطالعات کمی صورت گرفته است و هن وز جنب هه اي
زی ادي از آن در عل م جنگ ل ب اقی مان ده اس ت ک ه
نيازمند تحقيق بيشتر است مطالعۀ حاض ر ب همنظ ور
بررسی بازیابی رطوبت خاک بعد از عمليات چوبکش ی
در دورههاي  92تا  22ساله ب ا اه داب و فرض يهه اي
مط ر ش ده در ب اال در جنگ ل آموزش ی و پژوهش ی
خيرود میپردازد
مواد و روشها
منطقۀ تحقیق

این تحقيق در جنگل آموزشی پژوهش ی خي رود و
بهترتيب در پارس له اي  991و  297 ،294 ،292دو
بخ پ اتم و ن مخان ه انج ام گرفت ه اس ت مس احت
پارسل در بخ پ اتم  51/4هکت ار اس ت ک ه داراي
جهت عمومی شمال غربی اس ت پارس له اي بخ
نمخان ه ب هترتي ب  31 ،25/2و  52/2هکت ار وس عت
دارند که جهت عمومی در این س ه پارس ل ب هترتي ب
غربی ،جنوبی و شمال تا شمال غربی است ک ه ارتف اع
آنها پایينتر از  9992متر از سطح دری ا اس ت خ اک
عرصه در این دو بخ اغلب روي سنگ مادري آهکی
مربوط ب ه دورۀ ژوراس يک علي ا از دوران دوم اس ت و
داراي اقل يم نيم ه مرط وب ت ا مرط وب ب ا متوس ط
بارندگی  9322تا  9222ميلیمتر است تيپ پوش
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گياهی غال ب در ای ن دو بخ و پارس له اي م ورد
مطالعه راش -ممرزستان بههمراه گون هه اي افراپل ت،
شيردار ،ملج ،نمدار ،بلندمازو و توسکا است (شکل )9
روش تحقیق

براي رسيدن به اه داب م ورد نظ ر ،چه ار مس ير
چوبکشی رهاشده با جه ت چوبکش ی رو ب ه پ ایين و
فواصل سنی معين از زمان چوبکشی با دامن ه و تن وع
شيب طولی زیاد ،بدون درنظ ر گ رفتن ش يب عرض ی
(بهعلت اینکه در مسيرهاي با شيب عرضی ،شناس ایی
دقيق مح ل عب ور ب ا مش کالتی هم راه ب وده اس ت )
انتخاب شد در هر یک از مسيرهاي چوبکشی براساس
فاصله از دپو ،سه شدت ت ردد (ک م ،متوس ط و زی اد)
شناس ایی و براس اس ش يب ط ولی در ه ر کالس ۀ
ترافي ک ،دو کالس ۀ ش يب ( 2-22و بيش تر از 22
درص د) ج دا ش د ( )Ezzati et al., 2012بن ابراین
مطالع ه در قال ب آزم ای ط ر فاکتوری ل ب ر پای ۀ
بلوکهاي کامل تصادفی 9با سه فاکتور شدت ترافي ک
(کم ،متوسط و زیاد) ،دو طبقه شيب ( 2-22و بيش تر
از  22درص د) و چه ار س ن مس ير چوبکش ی (،2-5
 92-95 ،5-92و  95-22سال) و در سه تک رار انج ام
گرف ت ( ;Suvinon, 2007; Zenner et al., 2007
 )Goutal et al., 2013ش دت ترافي ک ب هص ورت
تقریبی و با توجه به معيار دوري و نزدیک ی ب ه دپ و و
جاده هاي جنگلی محاسبه شد ب هط وري ک ه من اطق
مجاور دپو بهعن وان ترافي ک ش دید و سرش اخهه اي
مس ير ب هعن وان ترافي ک س بک و من اطق بين ابين
بهعنوان ترافيک متوسط ارزیابی شدند در ه ر کالس ۀ
ترافيک ،در مجموع با توجه به ت أثير دو طبق ه ش يب
پ الت ب ا ابع اد  92×4مت ر پي اده ش د
ش
( )Zenner et al., 2007; Ezzati et al., 2012در ه ر
پالت پنج خط با فاصلۀ  2متر از همدیگر طراحی ش د
که س ه ت ا از ای ن خط وط ب ه تص ادب انتخ اب ش د

Randomized completely block design

1

( )Suvinon, 2007; Zenner et al., 2007روي ه ر
خط سه محل براي نمون هگي ري درنظ ر گرفت ه ش د،
بهطوري که یک نمونه در مرک ز ش يار س مت چ پ و
راست و نمونۀ دیگر در مرکز شيار وسط چرخه ا ق رار
گرفت براي تعي ين مح ل برداش ت نمون ه در داخ ل
جنگل نيز ،در مجاورت ه ر پ الت و ب هازاي ه ر خ ط
داخ ل مس ير در فاص لۀ  22ت ا  32مت ري از مس ير
چوبکشی ،یک نقطه برداش ت ش د رطوب ت خ اک را
اصوال به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم اندازهگي ري
میکنن د ( )Leonard et al., 2007روش غيرمس قيم
ب هص ورته ایی از جمل ه ن وترومتر ،بل وک گچ ی،
تانسيومتر ،پرتو گاما و  TDRانجام میگي رد در روش
مستقيم که در این تحقيق استفاده شد ،رطوبت خ اک
ب هروش وزن ی و از طری ق خش ک ک ردن نمون ه در
دستگاه آون با درجۀ حرارت  925درج ۀ س انتیگ راد
تعيين شد ،بهطوري که وزن تر نمونهها بالفاصله پ س
از نمونهگيري مشخ شد و بعد از قرار دادن نمونهها
در آون ،نمونههاي خشکش ده دوب اره وزن ش دند در
نهایت درصد رطوبت با اس تفاده از رابط ۀ  9ب هدس ت
آمد
رابطۀ 9
×922

وزن خشک (گرم) – وزن مرطوب (گرم)
وزن خشک (گرم)

= درصد رطوبت

تجزیهوتحلیل دادهها
دادهه اي جم عآوريش ده در ن رماف زار Excel

بهعنوان بانک اطالع اتی خي ره و س سس دادهه ا ب ه
محيط ن رماف زار  SPSSوارد ش د ت ا آن اليز و تحلي ل
آماري توسط آن صورت گيرد بهمنظور تجزیهوتحلي ل
دادهها ،ابتدا با آزمون کولموگروب -اسميرنوب ،نرم ال
بودن دادهها بررسی شد سسس بهمنظ ور بررس ی اث ر
شدت ترافيک ،دو طبقه شيب و چهار مسير چوبکش ی
با فاصلۀ زمانی معين بر مقدار رطوبت خاک ،از تجزی ۀ
واریانس دوطرف ه اس تفاده ش د در ص ورت معن یدار
بودن اثر هر یک از عوامل در تجزیهوتحلي ل واری انس
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دوطرفه از آزمونهاي مقایس هاي چندگان ه دانک ن در
سطح معن یداري  5درص د ب راي گ روهبن دي مق دار
بازی ابی رطوب ت خ اک اس تفاده ش د ب راي مقایس ۀ

شکل  -9موقعيت منطقۀ تحقيق در بخ

نتایج
نتایج تجزی هوتحلي ل اث ر س ن مس ير چوبکش ی،
کالسۀ ترافيک ،شيب طولی مسير چوبکشی ،جهت رد
چرخ و اثر متقاب ل آنه ا ب ر درص د رطوب ت خ اک در
جدول  9نشان داده شده است
اثر شیب بر تغییرات درصد رطوبت

تجزیهوتحليل دادههاي درصد رطوبت خ اک در دو
کالسۀ شيب مختل ف در ج دول  2نش ان داد ک ه ب ا
افزای شيب (شيب باالي  22درصد) مسير چوبکشی
درصد رطوبت کاه مییابد در مس ير  2-5و 5-92

913

رطوبت خاک در سه شدت ترافيک و دو کالسه شيب،
از آزمون تجزیۀ واریانس یکطرفه استفاده شد

پاتم و نمخانۀ جنگل خيرود

س ال ،درص د رطوب ت در منطق ۀ ش اهد ب ا مس ير
چوبکشی در ش يب  2-22درص د تف اوت معن یداري
ندارد ،ول ی ب ا مس ير چوبکش ی در ش يب ب االي 22
درص د تف اوت معن یداري دارد ک ه در ای ن مس يرها
درصد رطوبت در هر دو کالسه شيب کمت ر از منطق ه
ش اهد اس ت در مس يرهاي  92-95و  95-22س ال،
مسير چوبکشی در هر دو کالسۀ شيب ،فاق د اخ تالب
معنیدار با منطقۀ شاهد اس ت ،ب هط وري ک ه درص د
رطوب ت حت ی در مس ير  95-22س ال در دو کالس ه
شيب بيشتر از منطقۀ شاهد بهدست آمد

بازیابی رطوبت خاک در مسيرهاي چوبکشی  22سال بعد از عمليات چوبکشی
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جدول  -9نتایج تجزیۀ واریانس درصد رطوبت خاک در مسيرهاي چوبکشی
منبع تغييرات

مجموع مربعات

درجۀ آزادي

ميانگين مربعات

سن مسير چوبکشی
ترافيک
شيب
جهت رد چرخ
مسير×ترافيک
مسير×شيب
مسير×جهت رد چرخ
ترافيک×شيب
ترافيک×جهت رد چرخ
شيب×جهت رد چرخ
سن مسير×ترافيک×شيب
سن مسير×ترافيک×جهت رد چرخ
سن مسير×شيب×جهت رد چرخ
ترافيک×شيب×جهت رد چرخ
سن مسير×ترافيک×شيب×جهت رد چرخ
خطا
کل

99527/119
512/472
92725/432
22/249
2297/122
3521/252
9931/223
413/371
339/797
72/712
151/732
2431/124
753/712
271/117
9212/412
941999/223
9759252/237

3
2
9
2
2
3
2
2
4
2
2
92
2
4
92
717
123

3142/222
215/235
92725/432
92/929
332/324
9921/213
911/227
249/212
12/121
32/312
951/711
223/391
925/232
21/111
19/374
911/911

F
**

22/491
9/521ns
**52/114
2/254ns
9/717ns
**2/295
9/221ns
9/214ns
2/449ns
2/913ns
2/141ns
9/212ns
2/221ns
2/372ns
2/412ns

Sig
2/222
2/221
2/222
2/141
2/211
2/222
2/491
2/277
2/771
2/124
2/532
2/373
2/272
2/121
2/124

** تفاوت معنیدار در سطح  2/29درصد * ،تفاوت معنیدار در سطح  2/25درصد ns ،عدم تفاوت معنیدار

*

جدول  -2درصد رطوبت خاک (اشتباه معيار  ±ميانگين) در شيبهاي مختلف مسير چوبکشی
سن مسير چوبکشی (سال)
2-5
5-92
92-95
95-22

شيب
شاهد

 2تا 22درصد

بيشتر از  22درصد

31/127a±9/127
54/472a±9/127
52/422a±9/127
49/272a±9/127

49/312a±9/535
47/712a±9/524
41/913a±9/524
42/521a±9/524

21/119b±9/524
34/792b±9/524
42/942a±9/524
49/529a±9/524

* حروب التين نامتشابه ،نشانۀ معنیدار بودن اختالب ميانگينها در سطح احتمال  15درصد است

تغيي رات رطوب ت در دو کالس ۀ ش يب مس ير
چوبکشی در مقایس ه ب ا منطق ۀ ش اهد در ج دول 3
نشان میدهد که تغيي رات درص د رطوب ت در ش يب
باالي  22درصد بيشتر از ش يب  2-22درص د اس ت،
بهطوري که بهجز مسير  95-22سال در بقيۀ مسيرها
در ش يب ب االي  22درص د ،ک اه درص د رطوب ت
نسبت به منطقۀ شاهد مشاهده شده اس ت بيش ترین

درصد کاه رطوبت نسبت به منطقۀ شاهد در مسير
 5-92سال در شيب باالي  22درصد بهمق دار 32/27
درصد بوده است بيشترین درصد اف زای رطوب ت در
مسير  2-5سال با کالسۀ شيب  2-22درصد با مق دار
 3/17درصد بهدس ت آم ده اس ت در مس ير 95-22
س ال درص د رطوب ت حت ی بيش تر از منطق ه ش اهد
بهدست آمده است
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جدول  -3درصد تغييرات رطوبت در دو شيب مختلف
سن مسير (سال)

 2تا 22درصد

بيشتر از  22درصد

2-5

+3/17
-92/32
-2/42
+3/25

-24/21
-32/27
-92/42
+2/52

5-92
92-95
95-22

 +نشاندهندۀ بيشتر بودن درصد رطوبت در مسير چوبکشی نسبت به منطقه شاهد

معن یداري وج ود دارد در مس يرهاي  92-95و
 95-22ساله ،بين مس ير چوبکش ی و منطق ه ش اهد
تفاوت معنیداري مشاهده نشد (بهجز ترافي ک ش دید
در مسير  95-22س اله) در مس ير چوبکش ی 95-22
سال درصد رطوبت حتی در ترافي ک ش دید بيش تر از
منطقۀ شاهد است

اثر ترافیک بر تغییرات درصد رطوبت

نتایج تغييرات درصد رطوبت در شدت ترافيکهاي
مختلف مسير چوبکشی در جدول  4نشان میدهد که
این تغييرات بهصورت نامنظم است و از قاعدۀ خاص ی
پيروي نمیکند در مسير  2-5سال ب ين س ه کالس ه
ترافي ک مس ير چوبکش ی و منطق ۀ ش اهد تف اوت
معنیداري وجود ندارد در مس ير  5-92س ال درص د
رطوبت کمتر از منطقه شاهد است و بين آنها تف اوت

*

جدول  -4درصد رطوبت (اشتباه معيار  ±ميانگين) در ترافيکهاي مختلف مسير چوبکشی
ترافيک

سن مسير چوبکشی
(سال)

شاهد

شدید

متوسط

کم

2-5
5-92
92-95
95-22

31/127a±9/152
54/472a±9/152
52/422a±9/152
49/272a±9/152

34/744 ±9/127
49/373b±9/152
49/292b±9/152
43/122a±9/152

32/332 ±9/152
49/232b±9/152
41/579a±9/152
42/122a±9/152

35/122 ±9/152
49/934b±9/152
42/223a±9/152
31/325a±9/152

a

a

a

* حروب التين نامتشابه ،نشانۀ معنیدار بودن اختالب ميانگينها در سطح احتمال  15درصد است

جدول  5درصد تغيي رات رطوب ت را در دو ترافي ک
شدید و کم در مقایسه با منطقۀ شاهد نشان میدهد از
جدول مشخ است که درصد کاه در ترافيکه اي
ش دید بيش تر از ترافي که اي ک م اس ت بيش ترین و
کمت رین درص د ک اه در مس يرهاي 5-92س ال و
 95-22سال در ش دت ترافي ک زی اد و ک م ب همق دار
 25/24و  4/72درص د ب وده اس ت در مس ير 95-22

سال در ترافيک ش دید درص د رطوب ت در مقایس ه ب ا
منطقۀ شاهد  2/42درصد افزای داشته است
روند تغييرات درصد رطوب ت در ش دت ترافي ک و
شيبهاي مختلف مسير چوبکشی در مقایسه با منطقۀ
شاهد در شکلهاي  4 ،3 ،2و  5حاکی از آن است ک ه
ب ا گذش ت زم ان پ س از عملي ات چوبکش ی درص د
رطوبت به اندازۀ منطقۀ شاهد بازیابی میشود

بازیابی رطوبت خاک در مسيرهاي چوبکشی  22سال بعد از عمليات چوبکشی
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جدول  -5درصد تغييرات رطوبت در دو ترافيک شدید و کم در مقایسه با منطقه شاهد
سن مسير
چوبکشی (سال)

ترافيک شدید

ترافيک کم

2-5
5-92
92-95
95-22

-92/22
-25/24
-91/24
+2/42

-1/72
-24/41
-1/33
-4/72

 +نشاندهنده بيشتر بودن درصد رطوبت در مسير چوبکشی نسبت به منطقه شاهد

تردد کم

a

a

a

a

a

45

تردد متوسط

40
b

تردد زیاد

b

30
25
20
15

درصد رطوبت

شاهد

b

35

10
5
0
> 20%

0-20%

شیب (درصد)

شکل  -2روند تغييرات درصد رطوبت در شيب و ترددهاي مختلف در مسير  2تا  5سال با آزمون دانکن
حروب التين نامتشابه ،نشاندهندۀ معنیدار بودن اختالب ميانگينها در سطح احتمال  15درصد است

تردد کم

a

a

ab

تردد متوسط
تردد زیاد

b

b

50
40
30
20

درصد رطوبت

شاهد

b

b

b

60

10
0
> 20%

شیب (درصد)

0-20%

شکل  -3روند تغييرات درصد رطوبت در شيب و ترددهاي مختلف در مسير  5تا  92سال با آزمون دانکن
حروب التين نامتشابه ،نشاندهندۀ معنیدار بودن اختالب ميانگينها در سطح احتمال  15درصد است
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تردد کم
تردد متوسط

a

a

a
b

تردد زیاد

ab

917

60
ab
50

b

b

30
20

درصد رطوبت

شاهد

40

10
0
> 20%

0-20%

شیب (درصد)

شکل  -4روند تغييرات درصد رطوبت در شيب و ترددهاي مختلف در مسير  92تا  95سال با آزمون دانکن
حروب التين نامتشابه ،نشاندهندۀ معنیدار بودن اختالب ميانگينها در سطح احتمال  15درصد است

تردد کم
تردد متوسط

a

a

a

a
a

a

50

a
a

40

تردد زیاد

20

درصد رطوبت

شاهد
30

10
0
> 20%

شیب (درصد)

0-20%

شکل  -5روند تغييرات درصد رطوبت در شيب و ترددهاي مختلف در مسير  95تا 22سال با آزمون دانکن
حروب التين نامتشابه ،نشاندهندۀ معنیدار بودن اختالب ميانگينها در سطح احتمال  15درصد است

اثر تغیی رات جه ت رد چ ر در تغیی رات درص د
رطوبت

نتایج تحليل درصد رطوبت در جهته اي مختل ف
رد چ رخ در مس يرهاي چوبکش ی در ج دول 2
نشاندهندۀ این است که جه ت رد چ رخ نس بت ب ه
شيب و شدت ترافي که اي مختل ف اث ر کمت ري ب ر
تغييرات درصد رطوبت دارد بهجز مس ير  5-92س ال
که در هر سه جهت رد چرخ تفاوت معنیدار با منطقۀ
شاهد دارد در بقيۀ مسيرها تف اوت معن یدار مش اهده

نشد همينطور در همۀ مسيرها درصد رطوبت در ه ر
سه جهت رد چرخ کمتر از منطقۀ شاهد است ،ولی در
مسير  95-22سال در جهت رد چرخ وس ط و راس ت
درصد رطوبت حتی بيشتر از منطق ۀ ش اهد ب هدس ت
آمد
نتایج درصد تغييرات رطوبت در جهتهاي مختلف
رد چرخ در مقایسه با منطقۀ شاهد در جدول  7نش ان
داد که درصد کاه رطوبت با افزای سن رها ش دن
روند کاهشی داشته است ،بهطوري که پس از گذش ت

بازیابی رطوبت خاک در مسيرهاي چوبکشی  22سال بعد از عمليات چوبکشی
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 95-22س ال در رد چ رخ چ پ ب ه مق دار  22/72و
 9/12درصد بوده است در مسير  95-22سال درص د
رطوبت در مقایسه با منطقۀ شاهد در رد چرخ وسط و
راست به مقدار  2و  5/22درصد افزای داشته است

 22سال درصد رطوبت بيشتر از منطقۀ ش اهد اس ت
همچنين درصد کاه در رد چرخ وسط نسبت به رد
چرخهاي چپ و راست کمتر ب وده اس ت بيش ترین و
کمترین درصد کاه رطوب ت در مس يرهاي  5-92و

*

جدول  -2درصد رطوبت (ميانگين ±اشتباه معيار) در جهتهاي مختلف رد چرخ در مسير چوبکشی
جهت ردچرخ
سن مسير چوبکشی
(سال)

شاهد

چپ

وسط

راست

2-5
5-92
92-95
95-22

31/127a±9/127
54/472a±9/127
52/422a±9/127
49/272a±9/127

35/521a±9/112
31/135b±9/127
41/542a±9/127
42/539a±9/127

32/522a±9/127
42/511b±9/127
44/272ab±9/127
42/215a±9/127

34/125a±9/127
49/299b±9/127
44/923ab±9/127
43/422a±9/127

* حروب التين نامتشابه ،نشانۀ معنیدار بودن اختالب ميانگينها در سطح احتمال  15درصد است

جدول  -7درصد تغييرات رطوبت در جهتهاي مختلف رد چرخ
سن مسير (سال)

چپ

وسط

راست

2-5
5-92
92-95
95-22

-92/24
-22/72
-3/72
-9/12

-1/25
-29/12
-92/92
+2

-92/92
-24/35
-92/31
+5/22

 +نشاندهندۀ بيشتر بودن درصد رطوبت در مسير چوبکشی نسبت به منطقه شاهد

روند بازی ابی درص د رطوب ت در دورۀ  02س اله در
مقایسه با منطقۀ شاهد

روند بازیابی درصد رطوبت در س اله اي مختل ف
پس از عمليات بهرهبرداري در جدول  1نش اندهن دۀ
بازیابی درصد رطوبت با گذش ت  22س ال از عملي ات
نسبت به منطقۀ ش اهد بع د از عملي ات به رهب رداري
است ،بهطوري که در بين چهار مسير چوبکشی با بازۀ

سنی معين ،فقط مسير  2-5سال تف اوت معن یداري
با منطقۀ شاهد دارد کمترین درصد رطوبت در مس ير
 2-5سال و بيشترین درصد رطوبت در مس ير 92-95
سال بهدس ت آم ده اس ت پ س از گذش ت  22س ال
درصد رطوبت تفاوت معنیداري با منطقۀ شاهد ندارد،
ولی  1/72درصد کمتر بوده است
*

جدول  -1تغييرات (ميانگين ±اشتباه معيار) درصد رطوبت در سالهاي مختلف پس از عمليات بهرهبرداري
سالهاي مختلف پس از عمليات بهرهبرداري
درصد رطوبت

شاهد

2تا5

5تا92

92تا95

95تا22

42/412a±2/133

35/123b±9/221

49/144a±9/222

45/199a±9/222

49/172a±9/222

* حروب التين نامتشابه ،نشانۀ معنیدار بودن اختالب ميانگينها در سطح احتمال  15درصد است
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بحث
تغيير رطوبت خاک در پاسخ به کوبيدگی خاک در
اثر فعاليتهاي مدیریتی جنگل از جمله به رهب رداري
جنگل و آماده کردن دپوها در بس ياري از کش ورها از
جمله آمریکا و کان ادا ( ;Greacen and Sands, 1980
 )Rab, 2004; Ampoorter et al., 2007ب هوف ور
گزارش شده است از طرب دیگر ،نتایج نش ان داد ک ه
بعد از گذشت  22سال درصد رطوبت خاک تمایل ب ه
بازی ابی (منظ ور نزدیک ی رطوب ت خ اک مس يرهاي
کوبيدهشده ،به رطوبت خاک مناطق شاهد است) دارد
که این یافتهها با نتایج تحقيق ات )،Froehlich (1979
) Zenner et al. (2007) ،Rab (2004و Ezzati et al.
) (2012همخوانی دارد در مسير  2-5س ال در ش يب
 2-22درصد هر سه شدت ترافي ک ب ا منطق ۀ ش اهد
تفاوت معنیدار ندارد ،ولی در شيب ب االي  22درص د
هر سه شدت ترافي ک تف اوت معن یداري ب ا منطق ۀ
شاهد دارند در مسير  5-92س ال ،منطق ۀ ش اهد ب ا
تمام شدت ترافيکها و ه ر دو کالس ه ش يب ب هج ز
ترافيک زیاد در شيب  2-22درصد تفاوت معن یداري
دارد در مسير  92-95سال شدت ترافيکه اي ک م و
متوسط در هر دو کالسۀ شيب با منطقۀ شاهد تف اوت
معنیدار ندارد ،ولی در شدت ترافيک زیاد این اختالب
معنیدار است در مسير  95-22سال منطقۀ شاهد ب ا
مسير چوبکشی ب ا س ه کالس ۀ ترافي ک در دو طبق ه
شيب از لحاظ درصد رطوبت تفاوت معنیدار ندارد
رطوبت نزدیک به اشباع ،رطوبت مزرعه و ح د روان ی
خ اک مه مت رین معياره ا ب راي تعي ين قابلي ت
ترافيکپذیري یک خاک است ظرفي ت رط وبتی خ اک،
الیۀ الشبر( آلی و بزرگی نيروي وارد به خاک سه ج زء
موثر در ه رم کوبي دگی و ب هدنب ال آن س رعت بازی ابی
خ اکان د ()Horn et al., 2004; Rab et al., 2005
رطوبت ،ميزان باربري و تراکمپذیري خ اک مهمت رین
فاکتور تعيينکنن دۀ ش دت و بزرگ ی وزن مخص و
ظاهري هنگام اعمال بار روي خاک محسوب میش ود
( )Terzaghi and Peck, 1967نت ایج تجزی هوتحلي ل
درصد رطوب ت در دو طبق ۀ ش يب نش ان داد ک ه ب ا
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افزای شيب مسير چوبکشی درص د رطوب ت ک اه
بيشتري دارد ،بهطوري که این درصد کاه در شيب
باالي  22درصد بيش تر از ش يب  2-22درص د ب وده
اس ت چن ين نت ایجی ب ا یافت هه اي Ezzati et al.
) (2012که اعالم کردند با افزای ش يب ،رطوب ت در
مسيرهاي چوبکشی کاه پيدا کرده است همخ وانی
دارد درص د رطوب ت در تم ام مس يرهاي چوبکش ی
(بهجز شيب باالي  22درص د در مس ير  2-5و 5-92
سال) با منطقۀ ش اهد تف اوت معن یداري ن دارد و ب ا
گذشت  22سال از عمليات چوبکش ی درص د رطوب ت
در هر دو طبقۀ ش يب حت ی بيش تر از منطق ۀ ش اهد
است ک ه نش ان از بازی ابی درص د رطوب ت را بع د از
عملي ات چوبکش ی م یده د Siegel-Issem et al.
) (2005گزارش کردند که بين وزن مخصو ظ اهري
و ظرفيت رطوبتی خاک همبستگی منفی وجود دارد و
این همبستگی نشاندهندۀ کاه طرفيت رطوبتی ب ا
افزای وزن مخصو ظاهري اس ت در ای ن مطالع ه
هم مشخ شد که وزن مخصو ظ اهري در ش يب
باالي  22درصد بيشتر از ش يب  2-22درص د اس ت،
بنابراین افزای وزن مخصو ظاهري در ش يبه اي
بيشتر سبب کاه رطوبت خ اک ش ده اس ت رون د
تغييرات رطوبت خ اک در ش دت ترافي که اي زی اد،
متوسط و کم ،روند ن امنظمی داش ته اس ت در تم ام
مسيرهاي چوبکشی و در هر سه کالسۀ ترافيک (بهجز
مسير  5-92سال و شدت ترافيک زیاد مس ير 92-95
سال) رطوبت وزنی خاک در مقایسه با منطق ۀ ش اهد
بازیابی شده است و با آن تفاوت معنیداري ندارد؛ ام ا
در مقایسۀ کاه درص د رطوب ت در ش دت ترافي ک
زیاد و کم با منطقۀ شاهد مشخ است ک ه در تم ام
مس يرهاي چوبکش ی (ب هج ز ترافي ک ش دید مس ير
 95-22سال) ،درصد رطوبت در ترافيک زی اد نس بت
به ترافيک کم کاه بيشتري دارد در ترافيک ش دید
مسير  95-22س ال ،رطوب ت ب ه ان دازۀ  2/42درص د
نسبت به منطقۀ شاهد افزای داشته است خاکه اي
تخریبشده با وزن مخص و زی اد ب هدلي ل نزدی ک
شدن رات حين کوبيدگی و جهتگيري مج دد رات
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بازیابی رطوبت خاک در مسيرهاي چوبکشی  22سال بعد از عمليات چوبکشی

خ اک ،داراي کمت رین حج م آب اس ت
( )Horn et al., 2004همانطور که پيشتر اش اره ش د
با افزای ت ردد ،کوبي دگی خ اک س بب ک اه حج م
منافذ خاک میشود که این ک اه حج م اف زای وزن
مخص و و ک اه رطوب ت خ اک را در پ ی دارد ک ه
افزای بيشتر وزن مخص و ظ اهري و ک اه درص د
رطوبت در ترافيک زی اد در ای ن مطالع ه ای ن مطل ب را
تأزيد میکن د بازی ابی رطوب ت خ اک در هرس ه ش دت
ترافيک مسير  2-5سال شاید بهدليل کوبيدگی خ اک در
سالهاي اوليه بعد از بهرهب رداري و س فت ش دن خ اک
بوده باش د ک ه ای ن س فت ش دن م انع از دس ت دادن
رطوبت و اف زای رطوب ت نس بت ب ه س ایر مس يرهاي
چوبکش ی ب وده باش د در خ اکه اي جنگل ی وج ود و
ضخامت الیه الشبر( در قابلي ت کوبي ده ش دن خ اک
بسيار اهميت دارد ،بهطوري ک ه ای ن الی ۀ از ی کط رب
موج ب حف ظ رطوب ت خ اک و اف زای تخلخ ل و
نفو پذیري ،و از طرب دیگر سبب افزای قابليت تحم ل
خاک در اثر تن وارد به آن و جلوگيري از کوبيده شدن
خاک میشود ( )Greacen and Sands, 1980بازی ابی
رطوبت خاک با گذش ت  22س ال از عملي ات چوبکش ی
ممک ن اس ت ب ه دالیل ی از جمل ه رطوب ت ک م ح ين
عمليات ،وجود الیۀ الشبر( و از همه مهمتر گذشت 22
سال از عمليات چوبکشی باشد تغيي رات رطوب ت خ اک
تحت اثر متقابل شيب و ترافيک نش ان م یده د ک ه در
شيب و شدت ترافيکهاي زی اد رطوب ت خ اک ک اه
بيشتري دارد تغييرات رطوبتی خاک ممکن اس ت بس ته
به نوع بافت خاک متغير باشد ،بهط وري ک ه خ اکه اي
رسی تا رسی لومی بهدليل سهم زیاد تخلخ له اي ری ز،
ظرفيت نگهداري یادي دارن د و در اث ر ت ردد ب هراحت ی
دچار کوبيدگی میشوند در عوض در خاکهاي ماس هاي
بهدلي ل س هم بيش تر تخلخ له اي درش ت نس بت ب ه
تخلخلهاي ریز ظرفيت نگهداري رطوبت ک م اس ت ک ه
سبب میشود کوبيدگی کمت ر و س رعت بازی ابی بيش تر
شود ( )Ampoorter et al., 2007در این مطالع ه ه م
کمتر بودن رطوبت خاک و عدم بازی ابی آن در مس ير
 5-92سال ممکن است بهدليل عواملی از جمله باف ت

خاک ،ع دم بازی ابی وزن مخص و ظ اهري خ اک و
تخلخ ل خ اک باش د تغيي رات رطوب ت خ اک در
جهتهاي مختلف رد چ رخ رون د ن امنظمی دارد و از
قاعدۀ خاص ی پي روي نم یکن د در تم ام مس يرهاي
چوبکشی بهجر مسير  5-92س ال ،رطوب ت خ اک در
تمام جهتهاي رد چرخ در مقایسه ب ا منطق ۀ ش اهد
بازیابی شد و با آن تفاوت معنیداري نداشت در مسير
 95-22سال رطوب ت خ اک در مح ل رد چ رخه اي
وسط و راس ت ن ه تنه ا بازی ابی ش ده ،حت ی بيش تر
بهدست آمده اس ت ع دم بازی ابی رطوب ت خ اک در
مسير  5-92سال ممکن اس ت ب هدلي ل باف ت خ اک
مسير و رطوبت خاک در حين اج راي عملي ات باش د
در رطوبت زیاد خاک حين عملي ات چوبکش ی ،عب ور
ماشينها همراه با بينه سبب ایجاد شيارهاي در مح ل
چرخها و عبور بينه میشود عبور بيشتر ماش ينه ا و
بينه در این شيارها س بب شکس ته ش دن دان هبن دي
خاک بهدليل بکسوات چرخها و در نهایت افزای وزن
مخصو ظاهري نسبت به حالت عادي تا  93درص د
( )Poyry, 1992; Chanasyk et al., 2003و ک اه
رطوبت خ اک م یش ود تغيي رات رطوب ت خ اک در
سالهاي مختلف پس از عمليات بهرهبرداري نشان داد
که رطوبت خاک از مسير  2-5سال ت ا مس ير 95-22
س ال از  35/123درص د ب ه  49/172درص د رس يده
است که نشان از بازیابی رطوبت با گذشت زم ان دارد
رطوبت خاک در بين تمام مس يرهاي چوبکش ی فق ط
در مسير  2-5سال با منطقۀ ش اهد تف اوت معن یدار
دارد ب ا گذش ت  22س ال از عملي ات به رهب رداري،
رطوبت خاک در مسيرهاي چوبکشی با منطق ۀ ش اهد
تفاوت معنیداري ندارد ،ول ی ب ه ان دازۀ  1/72درص د
کمتر از منطقۀ شاهد اس ت ب ا توج ه ب ه ای ن نت ایج
میتوان استنباط کرد که فاکتور رطوب ت وزن ی خ اک
به نسبت وزن مخصو ظاهري ،تخلخل و مقاومت به
نف و در م دت زم ان کمت ري بازی ابی م یش ود
()Ezzati et al., 2012
بهطوري کلی میتوان نتيجهگيري کرد که بيشترین
تغييرات در خصوصيات فيزیکی خاک در شيب ب ي از
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 ش دت ترافي ک زی اد و مح ل عب ور، درص د22
الستيکهاي ماشين اتفاق افتاده و بازی ابی خصوص يات
،خاک در این شرایط کمتر ب وده اس ت رطوب ت خ اک
، سال کمتر از منطقۀ ش اهد اس ت22 اگرچه با گذشت
از نتایج مشخ است که با آن تفاوت معنیداري ندارد
ب هط ور کل ی م یت وان گف ت ب راي بازی ابی کام ل
 س ال الزم22  زمان بيشتر از،خصوصيات فيزیکی خاک
 هرچند که نتایج نشان داد بازیابی رطوب ت خ اک،است
روند طوالنیت ري را احتي اج دارد بازی ابی خصوص يات
 فرایندي طوالنی اس ت ک ه ب راي اظه ار،فيزیکی خاک
نظر قطعی در مورد بازیابی خصوص يات فيزیک ی خ اک
باید به مطالعات بيشتر در مدت زم انه اي ط والنیت ر
پرداخته شود چيزي که مشخ است ای ن اس ت ک ه
براي بازیابی کامل باید مدت زمان بيش تري از عملي ات
چوبکشی سسري شود براي کاه تخری ب و تغيي رات
در خصوصيات فيزیک ی خ اک بهت ر اس ت اق داماتی از
 و انج ام،جمل ه طراح ی مس يرهاي چوبکش ی دازم ی
ندادن عمليات چوبکشی ت ا ح د امک ان در ش يبه اي
 درصد صورت گيرد22 بيشتر از
بهطور کلی نتيجهگيري میشود ک ه اق دامات مه م
براي محدود ک ردن ت أثيرات منف ی ورود ماش ينآالت
چوبکشی به خ اکه اي حس اس جنگ له اي ش مال
 باقی نگهداشتن مازاد مقطوعات چوبی ب ر-9 :عبارتند از
 کاه فش ار-2 روي زمين براي تقویت خاک سطحی؛
 منتظر ماندن-3 بين ماشينآالت و خاک تا حد ممکن؛
براي ش روع عملي ات چوبکش ی ب راي ش رایط خش ک
 هنگامی که ظرفيت تحمل بار خاک بيشتر است؛،خاک
 برنامهریزي و طراحی مناسب عمليات چوبکشی-4
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Abstract
Forest soil conservation as a production base during the harvesting and skidding operations is
necessary, until the amounts of damage and recovery time of soil characteristics after the
operation are minimized. This research was carried out in two districts; Patom and
Namkhaneh of Forest Kheyrud in order to assess the environmental impact of slope, traffic
and rutting location on soil physical properties and recovery them over 20 years compared
with the controls. Four abandoned skid trails were selected in downward direction and
different ages and in each of these skid trails, three traffic classes and in each traffic class, two
slope classes were specified. For measuring the soil moisture, sample plots of 10×4 m were
located in the treatments. The results showed that in 15-20 year skid trail, soil moisture in
slope, traffic and rutting location were not significantly different with control area, but the
values were still higher than the control area. Over 20 years of skidding operations, soil
moisture was 9.7% lower than control area. However, these differences were not statistically
significant. The results indicated that with increasing abandoned age of skid trails, the soil
moisture tend to have more recovery rate.
Keywords: Environmental assessment, Forest soil recovery, Skid trail, Soil moisture.
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