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  برف برگ بر عمق، جرم مخصوص و دماي اثر قطع گروهي درختان پهن
  )جنگل آموزشي و پژوهشي خيرود: مطالعة موردي(

  
  

  4ضرغاماهللا  نصرت  و5جعفر فتحي ،4، هوشنگ سبحاني3، مريم داغستاني2*، محبوبه ميرزاحسيني1محسن محسني ساروي

  ابع طبيعي دانشگاه تهران دانشكدة مناحياء مناطق خشك و كوهستاني،استاد گروه 1
  زدايي، دانشكدة منابع طبيعي دانشگاه تهران  كارشناسي ارشد بيابانآموختة  دانش2

  استاديار دانشگاه آزاد واحد ابهر3
  دانشيار گروه جنگلداري، دانشكدة منابع طبيعي دانشگاه تهران4
   نگل آموزشي و پژوهشي خيرودج، جنگلداريارشد كارشناس 5

  )91 / 7 / 1: پذيرش، تاريخ 89/  11/ 4: تتاريخ درياف( 
  

  چكيده 
منـاطق قطـع و   عنـوان   جنگلـي بـه  ة در اين تحقيق دو منطق . باشدداشته  ها    جنگلاثرهاي مختلفي در    تواند    قطع درختان مي  

  تا تغييراتي كه در اثر قطع درختان بر روي عمق، جرم مخصوص و دماي برف در جنگـل رخ مـي دهـد،                       نددانتخاب ش شاهد  
پيكـه   10 قطـع و     ةپيكه در قطع   10، توپوگرافي، شيب و مساحت منطقه     متناسب با گيري عمق برف      براي اندازه . دبررسي شو 

 روز  5منظور تعيين جرم مخصوص،  هر        به. دشگيري    ها اندازه   پيكهمحل   روز، ارتفاع برف در      5 شاهد نصب شد و هر       در قطعة 
 10 ةهـاي مختلـف بـه فاصـل     متـر مكعـب در عمـق         سـانتي  500 حجم   بابرداري    ه نمون ةو با وسيل   اي در برف حفر     بار چاله  يك

هـاي   در عمقنيز به كمك دماسنج، دماي برف      . برداري شد   نمونه از سطح برف تا سطح زمين از داخل برف           و هم از   متر  سانتي
 مربع و متر  گرم بر سانتي178/0 قطع منطقةدهد كه ميانگين جرم مخصوص برف در نتايج نشان مي. دش گيري اندازهمختلف 

. شـود داري بـين آنهـا مـشاهده نمـي        باشد كه از نظر آماري تفـاوت معنـي         مربع مي  متر   گرم برسانتي  151/0 شاهد   منطقةدر  
 عمـق بـرف بيـشتر    سببدار دارد و  قطع درختان با عمق برف و افزايش آن ارتباط معني    پوشش ناشي از      كاهش تاج همچنين  

 15/21 و بـا انجـام قطـع مقـدار آن بـه              اسـت  متـر    سانتي 88/13 شاهد     ةانگين ارتفاع برف در منطق    كه مي  طوريد، به شو مي
كه ميانگين دماي برف در     طوري به. داردپوشش     با كاهش تاج   دار   معني ة رابط  نيز افزايش دماي برف  . يابد افزايش مي  متر  سانتي
  .رسد  ميگراد  سانتية درج-3/10 كه با قطع درختان به است گراد  سانتية درج-3/3 شاهد قطعة

  
  .ماي برف، جرم مخصوص برفدبرگ، عمق برف، قطع گروهي،  درختان پهن :هاي كليديواژه
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  مقدمه و هدف
دليل نياز به مصنوعات و محصوالت چوبي، از ديـر بـاز              بشر به 

به همين دليل   . ها نموده است    شروع به بهره برداري از جنگل     
تـر از     برداري هرچه بيشتر و راحـت       هرهبا گذشت زمان براي ب    

). 1380ساريخاني،  (هاي جديدتري ابداع نمود       ها روش   جنگل
هاي هيدرولوژيكي در جنگل مقدار       از آنجا كه يكي از شاخص     

رسد با قطع هرچه بيشتر درختـان         نظر مي   بارش برف است به   
چـرا  . ها نيز تحت تاثير واقع شود       شرايط هيدرولوژيكي جنگل  

هـاي زيرزمينـي، و تـداوم جريـان و            ر تغذيـة آب   كه جنگل د  
ازديـاد آب رودخانـه نقـش مــوثري دارد، از ايـن رو بـا قطــع      

دليـل انباشـت      پوشش در يك منطقه، به      درختان و حذف تاج   
خورده و تامين آب نيـز در         هم  برف بيشتر تعادل آبي در آن به      

افزون بـر ايـن در صـورت ايجـاد          . شود  آن با مشكل روبرو مي    
هـاي    ادل در چرخة هيدرولوژيكي، امكان وقـوع سـيل        عدم تع 

بزرگ و در نتيجه فرسايش آبي منطقه وجود خواهـد داشـت            
)Scott et al., 2006 .(  با توجه به نبود مطالعة اين فرآينـد در

ايران، ضرورت دارد اثر قطع گروهي درختان از جمله بر روي           
ر د. عمق، جرم مخصوص و دماي برف مورد مطالعه قرار گيرد         

اين زمينه مطالعاتي در مناطق مختلف جهان  صورت گرفتـه           
هاي جنـوب    در كوه(Bomgartner, 1980)طور مثال  است به

اي به اين نتيجه رسيده است        ايالت داكوتاي آمريكا در مطالعه    
كه عمـق بـرف، در نـواحي عـاري از درخـت بيـشتر صـورت          

پوشـش و حـذف گيـرش هـوايي،           پذيرد زيرا با حذف تاج      مي
دليل عدم انباشت باران و برف توسط اندام هوايي درختان،            به

برف در سطح زيرين تجمع مي يابد و بـا ذوب بـرف و بـارش        
بـر ايـن   . شـود  باران، رواناب بيشتري روي زمـين جـاري مـي         

 سال با وجود استقرار     16اساس گزارش شده است كه پس از        
 گياهان و افزايش گيرش هوايي توسط گياهان، توزيع مكـاني         
برف تغيير يافته و با تجمع و ذوب شدن آن توليد روانـاب در              

  .شود زمان كمتري نسبت به زمان گذشته انجام مي
(Koivusalo & Kekkonen, 2002)  هـاي    نيـز، در جنگـل

. جنوب فنالند با تعيين دماي برف، ذوب برف را تعيين نمود
موجب آن انرژي الزم براي ذوب        آنها استفاده از مدلي كه به     

تـوان محاسـبه كـرد، آب         رف در يك منطقة جنگلي را مي      ب
حاصل از ذوب برف را محاسـبه و همچنـين ذوب آن در دو              

ترتيب در آنها اقـدام بـه قطـع يـك سـره               منطقة آبي كه به   

عنـوان شـاهد بـدون قطـع      درختان شده و قطعـة ديگـر بـه     
نتايج در اين تحقيـق نـشان   . درختان بوده، را بررسي كردند    

گـذارد،      ي خورشيد روي ذوب برف اثر مي      ژانرداده است كه    
كه تفاوت اندكي در حداكثرآب حاصل از ذوب برف           طوري  به

عالوه بـراين   . بين منطقة شاهد و منطقة جنگلي وجود دارد       
نتايج مبين اين است كه در اواسـط زمـستان منبـع اصـلي              
انرژي براي ذوب برف، امـواج خورشـيدي اسـت كـه باعـث              

  .اصل از برف مي شودذوب برف و تجمع آب ح
Georg et al. (2007)    با بررسي تـأثير توپـوگرافي و پوشـش 

مقيـاس   گياهي در تجمع و ذوب برف در دوازده قطعة كوچك    
جنگلي، چگالي برف، ميانگين عمق برف و مقدار آب حاصـل           

نتـايج  . انـد   گيـري كـرده     از ذوب آن در يك دورة بهاري اندازه       
ـ           وده كـه توپـوگرافي و      حاصل از اين پـژوهش نـشانگر ايـن ب

طور كلي  بر روي تجمـع و ذوب بـرف اثـر               پوشش جنگلي به  
ــا تحقيــق در Yong & Xiaohua (2008). كاهــشي دارد  ب

هـاي    خصوص تغييـرات دمـاي بـرف، دمـاي بـرف در عمـق             
مختلف در يك منطقة جنگلـي واقـع در بـريتيش كلمبيـا و              
رابطه بين جرم مخصوص و ذوب برف از طريق بررسي انـواع            

هاي رگرسيوني بـه ايـن نتيجـه رسـيده انـد كـه جـرم                  دلم
مخصوص با برداشـت و قطـع درخـت از جنگـل در مقيـاس               

كـه    نحـوي   بـه . دار دارد   وسيعي از حوضة آبخيز ارتباط معنـي      
آمده بيانگر اين نكته است كه با قطـع درختـان             دست  نتايج به 

جنگلي و كم شدن حجم درختان، دبي اوج جريانـات سـاالنه            
زايش يافته و با افزايش عمق بـرف نيـز دمـاي تـوده              بهاري اف 

كارگيري مـدل   با به) (Kristie et al., 2008. افزايش مي يابد
SAST                اقدام به بررسـي عمـق بـرف و ذوب آن همزمـان بـا 
 سـاله در منطقـة      13گيري رطوبت خاك در يـك دورة          اندازه

نتايج اين تحقيق نـشان داد    . شرق ايالت متحدة آمريكا كردند    
ها بين تجمع برف در جنگل و جريـان            در بسياري از سال    كه

. دار وجود دارد    رودخانه در فصول گرم رابطه مستقيم و معني       
)Sobota, 2011(  در تحقيقي به بررسي تجمع، ذوب و دماي

ايـن  .  پرداخـت  2011 تـا    2002هـاي     سطحي برف بين سال   
هـاي    كيلـومتر مربـع از بـرف      4/1مطالعه در مساحتي برابر با      

مقدار تجمـع سـاالنه بـرف       . شمال غربي لهستان انجام گرفت    
متر بـود و در        سانتي 65 حدود   2009 تا   2002هاي    بين سال 

دمـا بطـور   . متـر رسـيد    سـانتي 63 توده برف بـه  2009سال  
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دما در منطقة تجمع    . گيري شد   خودكار توسط دماسنج اندازه   
گـراد و در عمـق     درجه سـانتي  -7/3متري  1برف و  در عمق      

نتايج نـشان داد كـه دمـاي        . گراد بود    سانتي -3 /3 متري   10
عبـارتي   برف در اعماق برف كمي بيشتر از سطح برف است به       

دماي برف در سطح برف تحت تـاثير تغييـرات فـصلي اسـت             
چرا كه در زمستان سطح برف كمـي سـردتر و اعمـاق بـرف               

هـاي رويـي كـه        كمي دما بيشتر بوده كه ناشي از تجمع برف        
از آنجا كـه پژوهـشي در       . كنند است   فظ را بازي مي   نقش محا 

 اثر قطع گروهي درختـان بـر خـواص هيـدرولوژيكي            رابطه با 
هاي ايران انجام نشده اسـت، هـدف از تحقيـق حاضـر               جنگل

 درختــان ةبررســي و شــناخت اثــرات عمليــات قطــع يكــسر
  .استبرگ بر عمق برف، جرم مخصوص و دماي برف  پهن

  
  هامواد و روش

  ات منطقة تحقيق خصوصي-
منطقة مورد بررسي در جنگل آموزشي و پژوهـشي خيـرود           

 كيلـومتري شـهر نوشـهر در سـري نمخانـه و در              7واقع در   
 4100  در مجموع با مساحتي برابر با 218بخشي از پارسل 

اين پارسل داراي حـداقل ارتفـاع       . متر مربع واقع شده است    
. متر اسـت   1260 متر از سطح دريا و حداكثر ارتفاع         1180

 درصد و جهت شيب جنـوب       30 تا 20متوسط شيب پارسل    
مـساحت قطعـة    ). 1384داغستاني و همكاران،    (غربي است   

 متـر  2100صـورت گروهـي قطـع شـد،      مورد تحقيق كه به  
مربع و قطعة شـاهد نيـز در كنـار قطعـة قطـع و بـا همـان            

ايـن  . شرايط و مساحت مساوي با قطعة قطـع انتخـاب شـد           
 6/2 و حــداقل 29نگين حــداكثر دمــاي منطقــه داراي ميــا

متر   ميلي48/1330بارندگي ساليانه . گراد است درجة سانتي
  ).1384داغستاني و همكاران، (و بدون دورة خشكي است 

    
   روش تحقيق-

 1381از سـال    (گيري عمق برف طي چهار سال         براي اندازه 
، با توجه به وسعت، توپوگرافي و شيب منطقـه در         )1384تا  

 عدد پيكه قرار داده شد كه در مجموع         1 متر مربع    200هر  
 عـدد پيكـه در قطعـة        10 عدد پيكه در قطعـة قطـع و          10

ها در هـر       روز ارتفاع برف در پيكه     5شاهد نصب شدند و هر      
گيـري ارتفـاع      همزمـان بـا انـدازه     . گيري شد   دو قطعه اندازه  

برف، جرم مخصوص برف با حفر پروفيلي در برف تـا سـطح    
متـر     سـانتي  500بـرداري بـه حجـم         ا ظرف نمونـه   زمين و ب  

 10بــه فاصــلة هــر (هــاي مختلــف بــرف  مكعــب در عمــق
بـر اسـاس تحقيـق      ) متر از سطح برف تا سطح زمين        سانتي

Brokso (2003)نمونه برف داخـل ظـرف،   . ، نمونه تهيه شد
توسط ترازويي توزين و با توجه بـه مـشخص بـودن حجـم              

 مخصوص بـرف محاسـبه      ، جرم   نمونه و نسبت وزن به حجم     
گيري عمق و جرم مخصوص برف، درجة         عالوه بر اندازه  . شد

گيري   هاي مختلف همزمان با اندازه      حرارت برف نيز در عمق    
كمـك دماسـنج حرارتـي در         عمق و جرم مخصوص برف بـه      

ــاني   ــله زم ــدازه 5فاص ــار ان ــك ب ــد   روز ي ــري ش ــن . گي اي
دا نرمـال   ابتـ . ها در طي چهار سال ادامـه يافـت          گيري  اندازه

 tها بررسي شد و سپس آزمون آمـاري پـارامتري             بودن داده 
هــا در محــيط  در ادامــه داده. بــراي مقايــسه اســتفاده شــد

  .، مقايسه و تحليل شدند14 نسخة SPSSافزار  نرم
  

  نتايج
 تجمـع  و جـرم مخـصوص    ة براي مقايسT studenttآزمون 

يل برف در قطعات قطع و شاهد در طول فصل زمستان و اوا           
نتايج بيانگر اين اسـت كـه در تمـامي          . فصل بهار انجام شد   
 درصـد بـين عمـق و        5داري در سـطح       موارد تفاوت معنـي   

هاي مختلـف     دماي برف در دو منطقة قطع و شاهد در سال         
وجود دارد، برخالف عمـق در مـورد جـرم مخـصوص بـرف              

. داري بين دو منطقة شاهد و قطع ديـده نـشد            تفاوت معني 
صة تجزية واريانس عمق و جرم مخـصوص         خال 1در جدول   

. و دماي برف در منطقـة قطـع و شـاهد آورده شـده اسـت               
شـده    گيـري   هاي انـدازه    ميانگين عددي پارامتر    نيز 2جدول  

  .دهد هاي مختلف را نشان مي طي سال
قطـع و   هـاي     هنمودار مربوط به عمق تجمعي برف بين قطع       

ج مربوط به   نتاي . آورده شده است   4تا   1ي  ها  شاهد در شكل  
نيـز   قطع و شـاهد      ة جرم مخصوص برف در دو قطع      ةمقايس

، 12 تـا  9ي ها شكل و   آورده شده است   8 تا   5ي  ها  در شكل 
ي مختلـف و    ها   حرارت برف در عمق    ةنمودار مربوط به درج   

  .دهد را نشان مي سال 4در طي 
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  1384 تا 1381 هاي  در سالبرف حرارت ة درجعمق و ، ميانگين جرم مخصوص-1جدول 
 تيمار  P value  منطقة قطع منطقة شاهد

 1384 1383  1382  1381 1384 1383  1382  1381 1384 1383  1382 1381  صفت

جرم مخصوص 
)gr/cm3 (ns 

163/0 094/0  136/0  2117/0  159/0  089/0  254/0  2133/0  9601/0  9432/0  9432/0  9432/0  

  cm (*  52/7  19/11  68/19  45/16  37/12  55/16  56/32  13/23  0497/0  0428/0  0355/0  0445/0(عمق 
  c° (* 6/2-  7/3-  4/4-  8/2-  6/10- 5/9-  4/11-  6/8-  0322/0 0411/0  0321/0  0461/0(درجة حرارت 

  دار نبود اختالف معني: ns درصد و 5دار بين منطقة قطع و شاهد در سطح احتمال  اختالف معني: *                          
  

  1384 تا 1381هاي   حرارت در سالة درج و عمق،ين جرم مخصوص ميانگ-2جدول 
                تيمار

  قطعةمنطق منطقة شاهد            صفت

  gr/cm3( 151/0 178/0(جرم مخصوص
  cm( 88/13 15/21(عمق
  -c°( 3/3- 3/10( حرارتةدرج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1381 بعد از عمليات قطع در سال ة قطع و شاهددو قطع  عمق برف درة مقايس-1 شكل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1382عمق برف در دو قطعة قطع و شاهد بعد از عمليات قطع در سال  ـ مقايسة2شكل 
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  1383 مقايسة عمق برف در دو قطعة قطع و شاهد بعد از عمليات قطع در سال -3شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  1384عد از عمليات قطع در سال عمق برف در دو قطعة قطع و شاهد ب  مقايسة-4شكل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  1381 بعد از عمليات قطع در سال ة قطع و شاهد جرم مخصوص برف در دو قطعة مقايس-5شكل 
  
  
  
  
  
  

  1382 بعد از عمليات قطع در سال ة قطع و شاهد جرم مخصوص برف در دو قطعة مقايس-6 شكل
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  1383 بعد از عمليات قطع در سال قطع و شاهدة  جرم مخصوص برف در دو قطعة مقايس-7 شكل
  
  
  
  
  
  
  

  1384 بعد از عمليات قطع در سال ة قطع و شاهدجرم مخصوص برف در دو قطع ة مقايس-8 شكل
  
 
 
  
  
  
  
  
  

  
  1381ي مختلف در سال ها ـ نمودار ميانگين درجه حرارت برف در عمق9شكل 

  
  
  

    
    

      
  
  
  

  1382هاي مختلف در سال  ف در عمق حرارت برة نمودار ميانگين درج-10شكل 
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  1383ي مختلف در سال ها  نمودار ميانگين درجه حرارت برف در عمق-11 شكل
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  1384هاي مختلف در سال   نمودار ميانگين درجه حرارت برف در عمق-12شكل 

  بحث
دهد كه مقدار تجمـع بـرف      نشان مي  4 تا   1هاي    بررسي شكل 

شـده بيـشتر از       گيـري    طي چهار سال انـدازه     در قطعة قطع در   
توان به داليل سـه       اين افزايش تجمع را مي    . قطعة شاهد است  

پوشـش موجـب      اول اين كه حذف اثر تاج     : گانة زير نسبت داد   
افزايش تجمع برف شده است، چرا كه شاخه و برگ درختـان،         

دارد و همـين      مقداري از برف باريده شده را روي خود نگه مي         
شود در سطحي كه درخت وجـود دارد بـرف            وجب مي عامل م 

كمتري در زمين جمع شود و برف روي شاخ و بـرگ نيـز بـه                
ــه   ــا يافت ــن نتيجــه ب ــر شــود، اي ــا تبخي ــدريج ذوب ي هــاي  ت

Bomgartner (1980)هاي جنوب ايالـت داكوتـاي     كه در كوه
آمريكا انجام داد هماهنگي كامل داشته و نتيجة ايشان را تأييد 

پوشش و برخـورد نكـردن        كند حذف تاج    ي بيان مي  و. كند  مي
باران و برف بر روي درختان موجب اسـتقرار و تجمـع بـرف و           

 ;Jeorg et al., 2007(شـود   جاري شدن باران روي زمين مي

Bomgartner, 1980 .(  دومين دليل وزش باد است كه در اثـر

جريان چرخشي باد، موجب پراكندگي و تجمع بـرف در ايـن            
شود و اين امر نيز بـه بيـشتر شـدن             از درخت مي  سطح خالي   

سوم اينكه بـرف  . كند شده كمك مي تجمع برف در ناحية قطع   
هـاي اطـراف بـه        در فضاي قطع در اثر وزش باد و آوردن برف         

منطقة فاقد درخت موجب تجمع برف بيـشتر در ايـن ناحيـه             
 نيز در تحقيق خود اين فرضيه Georg et al. (2007). شود مي

پوشش جنگلي بر تجمع و ذوب برف اثـر كاهـشي دارد            را كه   
بررسي تغييـرات جـرم   ). Brofexi, 2003(مورد توجه قرار داد 

مخصوص برف بيانگر اين است كه تغييـرات جـرم مخـصوص            
برف در هر دو قطعه مشابه بوده است و اگـر تغييـري رخ داده               

علت تفاوت دما و ذوب شدن و يخ زدن متـوالي بـرف               است، به 
دهـد در      نشان مي  1لي اين تفاوت همانطور كه جدول       است، و 

. دار نشده است     درصد معني  5در سطح    قطعة قطع و شاهد   دو  
نتايج جدول تجزية واريانس در مورد بررسـي درجـه حـرارت            

هاي مختلف در دو قطعـة قطـع و شـاهد بيـانگر               برف در عمق  
 درصد بين عمق برف 5آنست كه تفاوت معني داري در سطح       
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يعني در تمـامي    . ها وجود دارد    رت برف در تمام سال    و در حرا  
تـر از     عبارتي گرم   ها دماي برف در قطعة شاهد بيشتر و به          سال

قطعة قطع است كه دليل اين موضوع به خاطرحضور درختان           
شوند حرارت خورشيد را  پوشش آنهاست كه سبب مي و اثر تاج

ن پوشش دريافت كرده و اين حـرارت را بـه زمـي             به كمك تاج  
منتقل نماينـد و در نهايـت پـس از دريافـت حـرارت توسـط                

شـود    ها، دماي برف افزايش يافته و سبب ذوب بـرف مـي             برف
) Koivusalo & Kekkonen, 2002(هاي  اين نتيجه با پژوهش

هاي جنوب فنالند بـر روي تجمـع و ذوب بـرف              كه در جنگل  
انجام  دادند تا حـدودي همـاهنگي دارد بـا ايـن تفـاوت كـه                 

بردگان بيان كردند  آنچه كه موجب دوب بـرف مـي شـود              نام
طور مستقيم روي ذوب برف اثـر         امواج مادون قرمز است كه به     

تر است ولي نقـش       گذارد و اين تأثير در زمستان محسوس        مي
طـور كـه      همـان . انـد   پوشش را در اين روند در نظر نگرفته         تاج

 دو  دهند با افزايش عمـق در هـر          نشان مي  12 تا   9هاي    شكل
عبـارتي گرمتـر      قطعة قطع و شاهد دماي بـرف بيـشتر يـا بـه            

تـر    شود يعني هر چه از سطح برف به سطح زمين نزديـك             مي
شـود كـه ايـن        تـر مـي     شود دماي برف بيشتر و برف گـرم         مي

موضوع ممكن است به دو دليـل باشـد؛ اول اينكـه در اعمـاق               
م گيـرد، دو    بيشتر، برف مقداري از دماي خود را از زمـين مـي           

هاي رويي مانند حفاظ و پوششي باعث افزايش دماي برف  برف
شوند و در نتيجه جهت ذوب برف از اعماق بـرف          در اعماق مي  

ــت     ــرف اس ــطح ب ــه س ــاران،  (ب ــستاني و همك   ).1384داغ
Yong & Xiaohua (2008) و Sobota (2011) نيـــز در 

تحقيقي مشابه به همين نتيجه دست يافتنـد كـه بـا افـزايش              
در مجمـوع قطـع     . يابـد   ماي برف نيز افزايش مـي     عمق برف د  

هم خـوردن تعـادل هيـدرولوژيكي منطقـه و           درختان سبب به  
  .شود هاي فصلي مي بروز سيالب
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Abstract 
Tree cutting can affect different aspects of forests. To investigate the changes on snow accumulation, density 
and temperature due to tree cutting in the forest, two forestry regions were selected, one control and the other 
the cutting region. For measuring snow accumulation, 10 pickets in cut area and 10 pickets in control area 
were installed and snow height was measured every 5 days. For determining the density, a snow profile was 
dug and sampling was done with 500 cm3 sampler from different depths every 5 days. Finally snow 
temperature was measured in different depths with thermometer. The results indicate that the average of 
snow density in cutting region and control region are 0.178gr/cm3 and 0.151gr/cm3, respectively and there 
isn't any significant difference between them. Also decreasing in canopy due to tree cutting has a significant 
relation with snow accumulation and its depth, which increases and they all together result more snow 
accumulation. So average of snow height in control region was 13.88cm and after cutting increased to 
21.15cm. Snow temperature increasing is significantly related to the decreases in canopy. Therefore the 
average of snow temperature in control region is -3.3°C which decreases to -10.3°C by cutting the trees.   
 
Key words: Hardwood, Snow accumulation, Group cutting, Snow temperate, Snow density, Kheyrud forest. 


