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 6دانشجوی دکتری مهندسی جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
 2استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
دانشیار گروه مهندسی احیای مناطق خشک و کوهستانی ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
 2دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
(تاریخ دریافت ;6392/33/9 :تاریخ پذیرش)6391/33/63 :

چکیده
بهرهبرداری از جنگل با تاثیر بر فرایند چرخۀ مواد مغذی ،بر کیفیت آب تأثیر میگذارد و سبب میشود که موواد مغوذی مولوول در گیواه
شسته شود و از طریق خاک به جریانهای رودخانهای برسد .نوع و شیوۀ عملیات بهرهبرداری ،عاملی مهم در مقدار مواد مغذی خارجشده از
منطقه است .هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر تغییر پوشش گیاهی در پی بهرهبرداری از جنگل بر پارامترهای کیفیت روانواب ،در بخوش
گرازبن جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود است .برای این توقیق ،در مقیاس پالتهای دو متر مربعوی و در قابوب چهوار تکورار مبتنوی بور
بارندگیهای طبیعی از آذر  6393تا آذر ( 6392در طی یک سال) نمونههای آب جمعآوری و پارامترهای هدایت ابکتریکی ،غلظت اموال
مولول در آب ،اسیدیته و مقدار کاتیونها و آنیونها آزمایش شد .نتایج نشان داد که بهجز اسیدیته ،بین تمام پارامترهای کیفیوت روانواب
ذکرشده و چهار منطقه (شاهد ،منطقۀ بهرهبرداریشده به روش تکگزینی ،منطقۀ بدون پوشش تاجی و مسیر چوبکشی) بررسیشده در دو
کالسۀ شیب ( 3تا  23درصد و  23تا  23درصد) ،اختالف معنیداری در سطح  3/36وجود دارد .همچنین ضرایب همبستگی اسپیرمن بین
کاتیونها و آنیونها نشان داد که همبستگی مثبت در سطح  3/36درصد بین کلسیم و منیزیم و همبستگی مثبت در سوطح  3/32درصود
بین سدیم و پتاسیم ،در بین چهار منطقۀ بررسیشده وجود دارد .با کاهش پوشش تاجی و گیاهی در اثر بهرهبورداری ،مقودار پارامترهوای
هدایت ابکتریکی ،غلظت امال مولول در آب و مقدار کاتیونها و آنیونها افزایش موییابود؛ بنوابراین بهورهبورداری از جنگول بوا افوزایش
کاتیونها و آنیونهای رواناب توبیدشده ،سبب کاهش کیفیت رواناب میشود.
واژه های کلیدی :بهرهبرداری از جنگل ،پارامترهای کیفیت رواناب ،پوشش تاجی ،جنگل خیرود.

مقدمه
از دیرباز ،همواره نقش و جایگاه جنگلها در حفو
آب ،جلوگیری از ایجاد سیالب و نیز کاهش فرسوایش
خوواک کووانون توجووه جوامووع مختلو بوووده اسووت.
بهرهبرداری یک فعابیت ضوروری در مودیریت جنگول
است و شامل تمام فعابیتها از قطع درخت توا توویول
چوب به کارخانه است که اگر بهدرستی برنامهریوزی و
 نویسندۀ مسئول

اجرا شود ،سود پیشبینیشده را موقق خواهد ساخت.
در مقابل ،طراحی و اجرای ضعی برنامۀ بهورهبورداری،
پرهزینه خواهد بود و به صدمات زیستمویطی منجور
خواهد شد (.(Jourgholami & majnounian, 2010
هنگام برداشت از جنگول ،تغییورات مهموی در آبخیوز
اتفاق میافتد که میتواند غلظت مؤبفه های شویمیایی
مولووول را در جریووان آبراهووهای تغییوور دهوود .تغییوور
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پوشووش گیوواهی در اثوور فعابیووتهووای جنگلووداری و
مدیریت جنگل ،ممکن است سبب تغییر دمای رواناب
توبیدشده شود .مقیاس ایون تغییورات ،بوه موقعیوت و
فاصلۀ مول عملیات برداشت از جریان های رودخانه ای
و همچنین شدت و درجۀ برداشت تاجپوشش بسوتگی
دارد .برداشت چوب سبب میشود که مقودار بیشوتری
از تابش خورشید به تنۀ درختان برسد و دموا افوزایش
یابد.
) Stednick (2000به تأثیر برداشت چوب بر دموای
جریانهای آب پرداخت و بیان کرد که دمای آب بعد از
بهره برداری و خروج چوب افزایش مییابود؛ اموا میوزان
این تغییر به شدت عملیات بهورهبورداری بسوتگی دارد.
براساس توقیقات انجامگرفته در سراسر جهان ،پو از
برداشت شدید چوب در خاکهایی با زهکشی مناسوب،
اغلب تلفات مواد مغوذی (کواتیون و آنیوون) از منواطق
برداشت چوب افرایش مییابد (.)Brooks et al., 2013
قطووع یکسوورۀ جنگوولهووای پهوونبوور شوومابی در
نیوهمپشیر 6موجب افزایش نیتروژن ،کلسیم و پتاسویم
در چهار سال اول برداشت شد (.)Martin et al., 1986
قطع یکسورۀ پهونبرگوان در کاروبینوای 2شومابی سوبب
خروج مواد مغذی  1/2کیلووگرم در هکتوار در سوال اول
پ از قطع شد که شامل عناصر سدیم ،کلسیم ،منیزیم،
فسفر و پتاسیم بود (.)Swank & Waide, 1972
) Bäumler (1999با بررسی تأثیرات تنوک کوردن
 23درصد بر خصوصیات شیمیایی آب نتیجوه گرفوت
که مقدار اسیدیته تغییر چشمگیری نکرد و همچنوین
این عملیوات سوبب افوزایش هودایت ابکتریکوی شود.
برداشووت جزئووی  33درصوود از منطقووه کووه توسوو
) Wang et al. (2006انجام گرفت نیز نشان مویدهود
کووه اسوویدیته بووهطووور معنوویداری کوواهش یافووت.
) Reuss et al. (1997به بررسی تأثیرات قطع یکسوره
بر میزان اسیدیته و هدایت ابکتریکی رواناب پرداختند
و بیان کردند کوه هور دو پوارامتر در منطقوۀ قطوع در
مقایسه با منطقۀ شاهد ،افوزایش یافوت .نووع و شویوۀ
عملیات بهره برداری و شیوۀ درموان پو از برداشوت،
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عاملی مهم در مقدار مواد مغذی خارجشوده از منطقوه
است .به عنوان مثال ،برداشتهای جزئی و بورش هوای
تنووک کووردن گونووۀ دوگووالس در اورگووان 3بووهطووور
چشمگیری ،شیمی خواک و در نتیجوه کیفیوت آب را
توت تأثیر قرار نمیدهد در مقابل قطع یکسره سوبب
افووووزایش خووووروج مووووواد مغووووذی موو ویشووووود
)3 26 .(Fredriksen, 1971
بهرهبرداری به شیوۀ قطع یکسوره در کانوادا سوبب
افزایش آنیون و کاتیون های موجود در رواناب میشود
(Nordin et al. (2007) .)Feller & Kimmins, 1976
نشان دادند که مقدار آهون ،منگنوز ،پتاسویم و فسوفر
شناسواییشوده ،در طوی برداشوت چووب درختوان در
جنوب ونکوور 2افزایش چشمگیری یافوت و همچنوین
عملیوات برداشووت چوووب در بووریتیش کلمبیووا ،سووبب
افزایش پتاسیم ،کلسیم و نیترات و همچنوین افوزایش
هوودایت ابکتریکووی و اکسوویژن مولووول در آب شوود
).)Hetherington, 1976
) Kasran & Nik (1994به بررسی رسوبات معلوق
ناشی از روش بهرهبرداری تکگزینوی در یوک حوضوۀ
آبخیز کوچک در مابزی پرداختند .نتایج نشان داد کوه
بهرهبرداری بهطور مشخصی رسوبات معلق را افوزایش
میدهد .عالوهبر ایون ،عوامول دیگوری ماننود شورای
اقلیمی منطقه نیز در توبیود رسووب توأثیر مویگوذارد.
) Thompson et al. (2002به بررسی کیفیت آب پ
از بهرهبرداری جنگول در دو حوضوۀ آبخیوز در شومال
شورقی تاسومانی 2پرداختنود .شواخ هوای آبوودگی،
مجموع نیتروژن ،مجموع فسفر ،کل رسووبات مولوول،
کل رسوبات معلق در آب ارزیابی شدند .نتایج نشان داد
که مقادیر بارندگی ،خاک و نوع سنگ مادر تأثیر اندکی
در توبید رسوب در این دو منطقوه داشوتند .در هور دو
منطقه مقدار کل رسوبات مولول بعود از بهورهبورداری
1
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بیشتر از قبل بود و مقدار هر دو مشخصه پ
بهرهبرداری به مقدار قبل از آن بازگشت.
در مقایسۀ توقیقات انجامگرفته در زمینوۀ کمیوت
رواناب توبیدشده در اثر فعابیتهای مودیریتی جنگول،
پژوهش در زمینۀ کیفیت رواناب کمتر است .هودف از
این مطابعوه ،بررسوی توأثیر پوشوش گیواهی ناشوی از
بهرهبرداری و میزان شیب منطقوه بور کیفیوت روانواب
توبیدشده ،تعیین مقدار پارامترهای کیفیوت روانواب و
یافتن ارتباط این پارامترها با یکدیگر بود.
مواد و روشها
منطقة پژوهش

جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود به مساحت 8333
هکتار در حدود  1کیلومتری شورق نوشوهر قورار گرفتوه
است .پایینترین قسمت آن کوه مورز شومابی آن را نیوز
تشکیل میدهد ،با ارتفاع حدود  63متور بواتتر از سوطح
دریای آزاد ،از مجاورت روستای نجارده شروع می شوود و
تووا ارتفوواع حوودود  2233متوور در یوویالق بووات موویرود
( .)Forestry plan of Gorazbon district, 2010داین
جنگل به هشت سری تقسیم شده کوه سوری گورازبن
به وسعت  6336/2هکتار ،سومین سری آن است.
شیوة اجرای پژوهش

برای اجرای این پژوهش پارسل هوای  361و 368
از سری گرازبن انتخاب شدند .قطعات نمونۀ مربوط به
منطقۀ بهره بردارینشده (در حوال حاضور) در پارسول
 368بخش گورازبن جنگول خیورود و قطعوات نمونوه
مربوط به قسمتهای بهرهبرداری به شیوۀ تکگزینوی،
تووکگزینووی (مسوویرهای چوبکشووی) و منطقووۀ بوودون
پوشش تاجی در پارسول  361قورار گرفتوهانود .بافوت
خاک در این دو پارسل بومی رسوی و جامعوۀ گیواهی،
راش – ممرزستان است .همچنین بهرهبرداری در ایون
منووواطق بووورای بوووار اول صوووورت مووویگرفوووت و
آموواربرداریهووای ایوون توقیووق در همووان سووال اول
بهرهبرداری انجوام پوذیرفت توا توأثیرات بهورهبورداری
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بهدرستی اندازهگیری شود.
در ای ون توقی وق بوورای تعیووین کیفیووت روانوواب
توبیدشده در اثر بهرهبرداری از جنگول ،از بوارشهوای
طبیعووی منطقووه اسووتفاده شوود و در هوور دو پارسوول
باران سنج استوانه ای ،بورای انودازهگیوری بواران ،قورار
گرفت .پالتهای آزمایشی بوه ابعواد  6در  2متور و در
چهار تکرار در هر یک از تیمارها در دو کالسۀ شیب 3
تا 23درصد و  23تا  23درصد نصب شود .در مجمووع
 32پالت نصب شد (شکل  .)6این پوالتهوا از جون
چوب ساخته شده و بورای اطمینوان از ورود و خوروج
آب به پالتها ،با نایلون پالستیکی عایق بندی شدند و
بهاندازۀ  62سانتیمتر بیرون خاک و 23سانتیمتور در
خاک فرو رفتند تا رواناب حاصل از این سطح دو متور
مربعی به بیرون تراوش نکند و نمایانگر مقودار واقعوی
رواناب سطوی باشد .پوشش گیاهی داخل این پالتها
در تمام آماربرداری ها دست نخوورده نگوه داشوته شود
انتهای ایون پوالت هوا بوبوهای تعبیوه شود توا روانواب
جاریشده در سوطح پوالت را بوه مخوزن جموع آوری
هدایت کند .آماربرداری از آذر  6393آغاز شد و تا آذر
سال بعد ،یعنی  6392ادامه یافت .در طول ایون یوک
سال بارندگیهایی که بوه ایجواد روانواب منجور شوده
بودند ثبت و اندازهگیری شد .بارندگی به میلویمتور و
رواناب حاصل از آن به سیسی انودازهگیوری شود و از
هر نمونه رواناب پارامترهای هودایت ابکتریکوی (،)EC
اسوویدیته ( ،)pHغلظووت امووال مولووول ( )TDS1و
کوواتیونهووا (کلسوویم ،منیووزیم ،سوودیم و پتاسوویم) و
آنیونها (کلر ،سوبفات و بیکربنات) اندازهگیری شود.
اندازهگیری کاتیون های سودیم و پتاسویم بوا دسوتگاه
فلیم فتومتری و اندازه گیری بقیۀ کاتیون و آنیون ها به
روش تتراسیون انجام گرفت.
روش تحلیل

بهمنظور تجزیوهوتولیول دادههوا ،ابتودا بوا آزموون
کوبموگروف-اسمیرنوف نرموال بوودن دادههوا بررسوی
Total Dissolved Solids
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تجزیوۀ واریوان شوبیه اسوت .همچنوین رابطوۀ بوین
کاتیونها و آنیونها بوا اسوتفاده از آزموون همبسوتگی
اسپیرمن بررسی شد .تجزیۀ آماری دادهها بوا اسوتفاده
از نرم افزار آماری  SPSSو رسم نمودارها بوا نورم افوزار
اکسل انجام گرفت.

شد .به منظور بررسی ارتباط بین چهار منطقۀ (شواهد،
منطقۀ بهرهبرداریشده بوه روش توکگزینوی ،منطقوۀ
بدون پوشش تاجی و مسیر چوبکشی) مورد نظر در دو
کالسۀ شیب ( 3تا  23درصود و  23توا  23درصود) و
پارامترهووای کیفیووت روانوواب ،از آزمووون ناپووارامتری
کروسکال -وابی استفاده شد که به آزمون پوارامتری
الف

ب

ج

د

شکل  -1نمایی از پالتهای مستقر در چهار منطقۀ شاهد (اب ) ،منطقۀ بهرهبرداریشدۀ تکگزینی (ب)،
منطقۀ بدون تاج پوشش (ج) و مسیر چوبکشی (د)

نتایج
در طووی یووک سووال آموواربرداری ،در مجموووع 26
رخداد بارندگی ،که به ایجاد رواناب منجور شوده بوود،
اندازه گیری شد که از این تعداد 9 ،رخداد مربووط بوه
پاییز 2 ،رخداد مربوط به زمستان 2 ،رخداد مربوط به
بهار و  3رخداد مربوط به تابستان میشود .بیشترین و
کوومتوورین مقوودار بووارش بووهترتیووب در توواریخهووای
 6393/9/3و  6393/9//66بوووووهمقووووودار  12و 3/1
میلیمتر روی داد .میانگین بارندگی  36میلیمتر بوود
که نسبت به سال هوای قبول آن ،جوزو سوال پربواران
موسوب میشود.
برای هر نمونوه از روانواب توبیدشوده ،پارامترهوای
هدایت ابکتریکوی ،غلظوت اموال مولوول ،اسویدیته،
آنیونهوا و کواتیونهوا در ارتبواط بوا کیفیوت روانواب
سنجیده شد .نتایج این بررسی در زیر آمده است:

 هدایت ابکتریکیدر جدول  6ارتباط بین تیمارهای بررسیشوده در
این توقیق و میزان هدایت ابکتریکی ( )ECبا استفاده
از آزمون ناپارامتری کروسکال -وابی نشان داده شده
است که با توجه به مقدار  Pvalueکه کوچکتر از 3/36
است ،میتوان فرض صفر را رد کرد؛ یعنی بین میوزان
هوودایت ابکتریکووی در چهووار منطقووه بووا پوشووشهووای
گیاهی مختل و دو کالسۀ شیب ،اختالف معنویداری
وجود دارد.
شکل  2نشاندهندۀ میانگین هدایت ابکتریکوی در
بین چهار منطقوه بوا پوشوش گیواهی مختلو در دو
کالسووۀ شوویب اسووت .میووانگین هوودایت ابکتریکووی در
منطقۀ شاهد  ،31/2در منطقوۀ توکگزینوی  ،21/8در
منطقۀ بدون پوشش  88/1و در مسیر چوبکشوی 622
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میکروموس بر سانتیمتر است .همانطور که مالحظوه
میشود با کاهش پوشش تاجی در اثر بهورهبورداری ،و

نیز با افزایش شیب منطقه ،هدایت ابکتریکوی افوزایش
یافته است.

جدول  -6آمارههای آزمون ناپارامتری کروسکال -وابی

برای هدایت ابکتریکی

تیمارها

تعداد

میانگین رتبه

منطقۀ شاهد (شیب کمتر از  23درصد)

83

289/12

منطقۀ شاهد (شیب  23تا  23درصد)

83

5563/338

منطقۀ تکگزینی (شیب کمتر از  23درصد)

83

2125/263

منطقۀ تکگزینی (شیب  23تا  23درصد)

83

0125/275

بدون پوشش گیاهی شیب کمتر از  23درصد)

83

0625/322

بدون پوشش گیاهی (شیب  23تا 23درصد)

83

7313/318

مسیر چوبکشی (شیب کمتر از  23درصد)

83

4563/355

مسیر چوبکشی (شیب  23تا  23درصد)

83

4188/401

جمع

123

آمارههای آزمون
کای اسکوار

درجه آزادی

معنیداری

باتی  20زیر  20باتی  20زیر  20باتی  20زیر  20باتی  20زیر 20
درصد

درصد

مسیر چوبکشی

درصد

تکگزینی

درصد

درصد

بدون پوشش تاجی

درصد

درصد

شاهد

32/2

1

3/333

هدایت ابکتریکی (میکرو موس بر سانتی متر)

200
150
100
50
0
درصد

61

شکل  -2تغییرات هدایت ابکتریکی در بین چهار منطقه با پوشش گیاهی مختل در دو کالسۀ شیب

 غلظت امال مولولارتباط بین چهار منطقۀ شاهد (بدون بهرهبرداری)،
بهره برداریشده بوه روش توکگزینوی ،منطقوۀ بودون
پوشش تاجی و مسیر چوبکشی در دو کالسۀ شویب و
غلظت امال مولول با اسوتفاده از آزموون ناپوارامتری
کروسکال -وابی نشان داده شده است که با توجه به
مقدار  Pvalueکه کوچوک تور از  3/32اسوت ،مویتووان
فرض صفر را رد کرد؛ یعنی بین پوشوشهوای گیواهی
مختل در اثر بهورهبورداری و غلظوت اموال مولوول،

اختالف معنیداری وجود دارد (جدول .)2
با توجه به شکل  ،3غلظت اموال مولوول نیوز بوا
کاهش پوشش گیاهی در اثر بهره برداری افزایش یافته
است .میانگین غلظت امال مولول در منطقوۀ شواهد
 ،23/12در منطقۀ تکگزینی  ،32/82در منطقۀ بدون
پوشش  13/22و در مسیر چوبکشی  81/13میلیگورم
در بیتر است همچنوین غلظوت اموال مولوول در دو
کالسۀ شیب با هم متفاوت بووده و بوا افوزایش شویب
منطقه ،افزایش یافته است.

آیا بهرهبرداری از جنگل ،کیفیت رواناب را تغییر میدهد؟

68

جدول  -2آمارههای آزمون ناپارامتری کروسکال -وابی

غلظت
امال مولول
(میلیگرم در بیتر)

برای غلظت امال مولول

تیمارها

تعداد

میانگین رتبه

منطقۀ شاهد (شیب کمتر از 23درصد)

83

236/99

منطقۀ شاهد (شیب  23-23درصد)

83

326/99

منطقۀ تکگزینی (شیب کمتر از  23درصد)

83

216/63

منطقۀ تکگزینی (شیب  23تا 23درصد)

83

331/2

بدون پوشش گیاهی شیب کمتر از  23درصد)

83

692/23

بدون پوشش گیاهی (شیب  23تا 23درصد)

83

366/31

مسیر چوبکشی (شیب کمتر از  23درصد)

83

231/18

مسیر چوبکشی (شیب  23تا  23درصد)

83

338/22

جمع

123

آمارههای آزمون

تکگزینی

بدون پوشش تاجی

شاهد

غلظت امال مولول

مسیر چوبکشی

درصد

3/33

(میلی گرم بر بیتر)

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

درجه آزادی

1

معنیداری

100
80
60
40
20
0
باتی  20زیر  20باتی  20زیر  20باتی  20زیر  20باتی  20زیر 20

کای اسکوار

16/82

شکل  -3میانگین غلظت امال مولول در چهار منطقه در دو کالسۀ شیب

 3/32است ،نمیتوان فرض صفر را رد کرد؛ یعنی بین
پوشووشهووای گیوواهی مختلو در اثوور بهوورهبوورداری و
تغییرات اسویدیته ،اخوتالف معنویداری وجوود نودارد
(جدول .)3

 اسیدیتهارتباط بین پوششهای مختل و میوزان اسویدیته
با اسوتفاده از آزموون ناپوارامتری کروسوکال -وابوی
نشان داد که با توجه به مقودار  Pvalueکوه بوزر تور از

جدول  -3آمارههای آزمون ناپارامتری کروسکال -وابی

اسیدیته

برای اسیدیته

تیمارها

تعداد

میانگین رتبه

منطقۀ شاهد (شیب کمتر از 23درصد)

83

298/23

منطقۀ شاهد (شیب  23تا  23درصد)

83

322/89

منطقۀ تکگزینی (شیب کمتر از  23درصد)

83

322/62

منطقۀ تکگزینی (شیب  23تا  23درصد)

83

339/26

بدون پوشش گیاهی شیب کمتر از  23درصد)

83

296/23

بدون پوشش گیاهی (شیب  23تا  23درصد)

83

368/12

مسیر چوبکشی (شیب کمتر از  23درصد)

83

211/22

مسیر چوبکشی (شیب  23-23درصد)

83

322/32

جمع

123

آمارههای آزمون
کای اسکوار

درجه آزادی

معنیداری

8/2

1

3/2
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 کاتیونهادر این توقیق کاتیونهای سدیم ،پتاسیم ،کلسویم
و منیزیم در ارتبواط بوا کیفیوت روانواب انودازهگیوری
شدند .در جدول  2نتایج آزمون ناپارامتری کروسکال-
وابی در ارتباط با کاتیونها آورده شده است .با توجه
به مقدار Pvalueهای بهدستآمده برای هر کاتیون ،بوین

مقدار کاتیونها و تغییرات پوشش گیواهی و تغییورات
شیب ارتباط معنیداری در سطح  3/36وجود دارد .در
شکل  2میانگین کاتیون ها در ارتباط بوا منطقوه هوای
مختل از نظر پوشش گیاهی نشوان داده شوده اسوت.
بیشترین مقدار کاتیون در هر چهار منطقوه بوهترتیوب
مربوط به کلسیم ،منیزیم ،پتاسیم و سدیم است.

جدول  -2آمارههای آزمون ناپارامتری کروسکال -وابی

کاتیونها

تیمارها

تعداد

منطقۀ شاهد (شیب کمتر از  23درصد)

83

منطقۀ شاهد (شیب  23تا  23درصد)

83

منطقۀ تکگزینی (شیب کمتر از  23درصد)

83

منطقۀ تکگزینی (شیب  23تا  23درصد)

83

بدون پوشش گیاهی شیب کمتر از  23درصد)

83

بدون پوشش گیاهی (شیب  23تا  23درصد)

83

مسیر چوبکشی (شیب کمتر از  23درصد)

83

مسیر چوبکشی (شیب  23تا  23درصد)

83

جمع

123

شیب بیشبر  20درصد

برای کاتیونها
کاتیونها

معنیداری

سدیم

3/333

پتاسیم

3/333
3/338

کلسیم

3/332

منیزیم

شیب کمتر  20درصد

منیزیم

پتاسیم
کلسیم

سدیم

منیزیم

پتاسیم
کلسیم

سدیم

منیزیم

پتاسیم
کلسیم

سدیم

منیزیم

پتاسیم
کلسیم

سدیم

بدون پوشش تاجی

70
60
50
40
30
20
10
0

کاتیون ها (میلی گرم در بیتر)

مسیر چوبکشی

تک گزینی

69

شاهد

شکل  -2میانگین کاتیونها در چهار منطقه با پوشش گیاهی مختل در اثر بهرهبرداری در دو کالسۀ شیب

نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بوین
کاتیونهای کلسیم ،منیزیم و منیزیم ،پتاسیم در تمام
مناطق مطابعوهشوده ارتبواط معنویداری وجوود دارد.
جدول  2رابطه و معادبۀ رگرسیونی بین کواتیون هوا را
نشان میدهد.

 آنیونهاعالوه بر کاتیونها ،آنیونهایی نظیر کلور ،سووبفات
و بیکربنات نیز انودازهگیوری شودند .هموانطوور کوه
جدول  1نشان میدهد میوزان تغییورات آنیوونهوا در
ارتباط با تغییر پوشش گیاهی و تغییر شویب منطقوه،
در سوطح  3/36معنوویدار بوووده و بوا کوواهش پوشووش

آیا بهرهبرداری از جنگل ،کیفیت رواناب را تغییر میدهد؟

23

بیشترین مقدار آنیون در هر چهار منطقه بهترتیب بوه
سوبفات ،بیکربنات و کلر تعلق دارد.

گیاهی در اثر بهرهبرداری ،مقدار آنیونها افزایش یافته
است .همان طور کوه در شوکل  2مشواهده مویشوود،

جدول  -2معادبههای رگرسیونی برای کاتیونهای موجود در رواناب
کلسیم و منیزیم

منبع
منطقۀ شاهد
منطقۀ بهرهبرداری تکگزینی
منطقۀ بدون پوشش گیاهی
مسیر چوبکشی

منیزیم و پتاسیم

R2 Adj

معادبه

R2 Adj

معادبه

0/603
0/644
0/190
3/82

Mg = 0/274 Ca +6/1606

0/0547
0/0865
0/1717
0/034

K = 0/096 Mg + 1/76

Mg = 0/4413 Ca +8/589
Mg = 0/2702 Ca +25/793
Mg = 0/5157 Ca +16/93

جدول  -1آمارههای آزمون ناپارامتری کروسکال -وابی

آنیونها

تیمارها
منطقۀ شاهد (شیب کمتر از 23درصد)

83

منطقۀ شاهد (شیب  23تا  23درصد)

83

منطقۀ تکگزینی (شیب کمتر از  23درصد)
منطقۀ تکگزینی (شیب  23تا  23درصد)

83

بدون پوشش گیاهی شیب کمتر از  23درصد)

83

بدون پوشش گیاهی (شیب  23تا  23درصد)

83

مسیر چوبکشی (شیب کمتر از  23درصد)

83

منطقۀ شاهد( شیب کمتر از 23درصد)

83

منطقۀ شاهد (شیب  23تا  23درصد)

83

جمع

123

معنیداری

کاتیونها

3/333

کلر

3/333

سوبفات

3/333

بیکربنات

شیب کمتر  20درصد

کلر

بیکربنات

سوبفات

کلر

بیکربنات

سوبفات

کلر

بیکربنات

سوبفات

کلر

بیکربنات

سوبفات

بدون پوشش تاجی

700
600
500
400
300
200
100
0

آنیون ها (میلی گرم در بیتر)

مسیر چوبکشی

تک گزینی

K = 0/012 Mg + 7/30
K = 0/091 Mg + 14/56

برای آنیونهای کلر ،سوبفات و بیکربنات

تعداد

شیب بیشبر  20درصد

K = 0/109 Mg + 3/24

شاهد

شکل  -2تغییرات آنیونها در چهار منطقه با پوشش گیاهی مختل در اثر بهرهبرداری در دو کالسۀ شیب

نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که فق
بین کلر و سوبفات در دو منطقۀ شاهد و منطقۀ بودون

پوشش همبستگی در سطح  3/32وجوود دارد و بوین
بقیۀ آنیونها در هر چهوار منطقوه ،رابطوۀ معنویداری
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وجود ندارد تا بتوان از روی یوک آنیوون ،آنیوون هوای

26

دیگر را مواسبه کرد (جدول .)1

جدول  -1آمارههای ضریب همبستگی اسپیرمن برای آنیونهای کلر ،سوبفات و بیکربنات
R

Pvalue

کلر و بیکربنات
Pvalue
R

منبع

بیکربنات و سوبفات
Pvalue
R

منطقۀ شاهد

3/393

3/89

*3/221

3/361

3/312

3/63

منطقۀ بهرهبرداری تکگزینی
منطقۀ بدون پوشش گیاهی
مسیر چوبکشی

3/391
3/391
3/322

3/6
3/6
3/822

3/392
*3/128
3/611

3/83
3/33
3/323

3/232
3/232
3/ 668

3/11
3/11
3/169

بحث
هنگام برداشت چوب از جنگل تغییرات مهموی در
آبخیزها اتفاق میافتد که میتواند غلظوت مؤبفوههوای
شیمیایی مولوول در جریوانهوای آبراهوهای را تغییور
دهد .درختان در یک مول قادر به جذب مواد غوذایی
از خاک نیستند و قسمتهای غیرتجاری درختوان کوه
بهصورت بقایای چوبی باقی میماننود ،مقوادیر تجزیوۀ
تشبر جنگل را افزایش میدهند .همچنین برداشت
تاج پوشش جنگل ،مول را گرم تور مویکنود و سوبب
افزایش فعابیت میکروارگانیسم های خاک میشود کوه
این امر خود سبب میشود که کاتیونهای بیشوتری از
سیسوتم خوارج شوود ( .)Brooks et al., 2013نتوایج
نشان داد کوه مقوادیر پارامترهوای  ECو  TDSدر هور
چهار منطقۀ بدون بهرهبرداری (شاهد) ،بهرهبرداری بوه
روش تووکگزینووی ،منطقووۀ بوودون پوشووش گیوواهی و
مسیرهای چوبکشی ،دارای اختالف معنویدار اسوت و
مقدار این پارامترها با کواهش پوشوش گیواهی در اثور
بهرهبرداری ،افزایش مییابد که این نتایج مشابه نتوایج
توقیقوات ) Sun et al. (2004) ،Loughlin (1994و
) Thompson & Wallbrink (2002اسوت کوه بیوان
کردند در اثر بهرهبرداری جنگل ،پارامترهای شویمیایی
آب از جملووه  ECو  TDSتغییوور موویکننوود و ایوون
پارامترها بعد از توق بهرهبرداری ،بوه حابوت پیشوین
برمیگردد.

کلر و سوبفات

نتایج  pHنشان داد که تغییر پوشش گیاهی در اثر
بهرهبرداری ،تأثیر مشخ و معنیداری بر این پارامتر
نووودارد کوووه ایووون نتیجوووه همسوووو بوووا توقیوووق
) Bäumler & Zech (1999اسووت کووه بیووان کوورد
بهرهبرداری با شدتهای کم تأثیر چشمگیری بر میزان
اسووویدیته نووودارد Campbell & Doeg (1989) .در
توقیق خود در زمینۀ تأثیرات بهرهبرداری بور کیفیوت
رواناب ،به افزایش چشومگیر موواد مغوذی و رسووبات
مولول در آب پ از بهرهبرداری اشاره کردند که ایون
نتایج همراستا با یافتههوای توقیوق اسوت کوه در اثور
بهرهبرداری و کاهش پوشش گیاهی ،مقدار کاتیونها و
آنیونها افزایش مییابد .نویسندگان عمدهترین منوابع
افوزایش رسووبات را جوادهسوازی )شوامل مسویرهای
چوبکشی و تقاطع آبراههها با جاده( عنوان کردنود کوه
همووانطووور کووه در ایوون توقیووق مشوواهده م ویشووود،
بیشترین مقدار کاتیون و آنیوونهوا مربووط بوه مسویر
چوبکشی است.
نتووایج مربوووط بووه ضوورایب همبسووتگی و روابوو
رگرسیونی بین کواتیون هوا نشوان داد بوین کلسویم و
منیزیم و منیزیم و پتاسویم ارتبواط معنواداری وجوود
دارد .با در دست داشتن این رواب و با توجه به اینکوه
آنابیز پارامترهای کیفیت آب ،هزینهبر و وقتگیر است و
همچنووین در ایووران بووهدبیوول کمبووود بودجووههووای
توقیقاتی ،عالقۀ وافری به برآورد از این طریوق وجوود
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دارد ،میتوان با در دسوت داشوتن یکوی از پارامترهوا،
پارامترهوای دیگور را بوهطوور مناسوبی بورآورد کورد
(.)Maqbool et al., 2012; Nohegar et al., 2011
) Fredriksen (1971بیان کورد کوه نووع و شویوۀ
عملیات بهرهبرداری ،عاملی مهم در مقدار مواد مغوذی
(کوواتیون و آنی وونهووا) ،خووارجشووده از منطقووه اسووت.
بهعنوان مثال ،برداشت های جزئی و بورشهوای تنوک
کردن بهطور چشومگیری ،شویمی خواک و در نتیجوه
کیفیت آب را توت تأثیر قرار نمیدهد؛ در مقابل قطع
یکسره سبب افوزایش خوروج موواد مغوذی مویشوود.
همانطور که نتایج این توقیق نشان داد ،بهرهبورداری
تک گزینی سبب افورایش مقودار کواتیون و آنیوون هوا
میشود ،اما این مقدار کمتر از مقدار بهدسوتآموده در
مناطق بودون پوشوش تواجی و مسویرهای چوبکشوی
است Wang et al. (2006) .نیوز در زمینوۀ تغییورات
شیمیایی آب آبراهه در پی بهرهبرداری ،به اثر معنیدار
بهرهبرداری برمقدار کاتیونها اشاره کردند .نویسندگان
نشان دادند که این تغییرات در برشهوای توکگزینوی
کمتر از قطع یکسره است و میزان تغییرات نیز بسته به
ناحیۀ جغرافیایی و شیوۀ برش متفاوت خواهود بوود .بوا
توجه به افوزایش مقودار کواتیون و آنیوون هوا در ایون
توقیق ،میتوان نتیجه گرفوت کوه کیفیوت شویمیایی
آب کاهش پیدا کرده است که این خود در اثر کواهش
پوشش تواجی و گیواهی منطقوه و همچنوین کواهش
نفوذپذیری خاک و در نتیجه افزایش روانواب سوطوی
است ،زیرا با برداشت درختوان در طوی بهورهبورداری،
مقدار بارانربایی از تاجپوشش کواهش موی یابود و آب
بیشتری در اختیوار خواک قورار مویگیورد کوه سوبب
افزایش رواناب سطوی میشود .همچنین حذف ریشوۀ
درختوان ،کوه توأثیر مهموی در حوداقل کوردن ورود
رسوبات به داخل آبراههها دارد ،سوبب افوزایش مقودار
رسوب میشود .یکوی از بوورانهوای زیسوتمویطوی
جوامووع انسووانی ،بوو آبووودگی منووابع آب اسووت.
دخابتهای انسانی در بیشتر کاربریهای اراضی سبب

آیا بهرهبرداری از جنگل ،کیفیت رواناب را تغییر میدهد؟

بوروز تغییورات فیزیکوی ،شویمیایی و بیوبووژیکی در
آبراههها ،رودخانهها و سایر منوابع آبوی مویشوود .ایون
تغییرات اغلب منفی است .کیفیت آبی کوه از باتدسوت
حوضه های آبخیز جریان مییابد ،تا حد زیادی از طریق
شوویمی بووارش ،عواموول اقلیمووی ،خوواکهووا ،تی وههووای
زمینشناسی ،پوشوش گیواهی و فعابیوتهوای کواربری
اراضی در حوضههای آبخیز تعیوین مویشوود؛ بنوابراین
آبخیزداران باید پیونودهای بوین ایون عوامول ،عملیوات
کاربری اراضی و کیفیت ناشی از آنها را تشخی دهند.
فعابیتهای بهرهبرداری نیوز بوهعنووان یکوی از عوامول
مسبب توبید رسوب به آبراهوههوا گوزارش شوده اسوت.
بیشترین اثرهای منفی بهرهبرداری در ارتباط با حرکوت
وسایل نقلیه و ماشینآتت ،چوبکشوی و بوارگیری اسوت
( .)Ampoorter et al., 2010; Ballard, 2000ازآنجوا
که فعابیتهای جنگلداری میتواند کیفیت آب را توت
تأثیر قرار دهد ،ضروری است که کیفیت آب بهخصوص
در حوضههوای آبخیوز بوزر ارزیوابی شوود .یکوی از
مهمترین فعابیتهای جنگلداری که میتوانود کیفیوت
آب را تووت توأثیر قورار دهود ،بهورهبورداری اسوت و
مهمترین اثرات تخریبی بهرهبورداری در زمینوۀ تغییور
پوشش گیاهی اسوت کوه از مقودار بوارش رسویده بور
سطح زمین میکاهد و از منوابع آب و خواک حفا وت
میکند .میزان این تأثیر بوهخصووص در نقواط تقواطع
جاده و آبراهه که مکانی برای ورود رسوبات بوه داخول
آب اسوت ،شودت موییابود .بوا دانسوتن دقیوق توأثیر
عملیات بهرهبرداری جنگول بور کیفیوت آب مویتووان
اقدامات تزم را برای کاهش اثرهای زیسوتمویطوی و
بهبووود کیفیووت روانوواب انجووام داد .اقووداماتی از قبیوول
اعمال بهرهبرداری با دقت بیشتر و توسعۀ نوواحی بوافر
میتواند به طور مؤثری در حفا ت از خواک و کیفیوت
رواناب مؤثر واقوع شوود؛ بنوابراین بوهمنظوور کواهش
آبودگی رواناب و آب آبراههها ،بهرهبورداری بوا شودت
کمتر ،در زموان مناسوب و طراحوی دقیوق مسویرهای
چوبکشی در شیبهای پایین پیشنهاد میشود.
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Abstract
Forest harvesting by cutting off the nutrient cycling processes affects the water quality causes the
soluble nutrients in the plant to be washed out and flowing through the soil to the river. The type and
method of harvesting are important factors in the amount of nutrients get out from the area. The
present study aims at investigating the effect of forest harvesting on runoff quality components in plot
scale (2m*1m) with four replicates in tow slope scale (0-20%, 20-40%) in the northern forests of Iran
during December 2014, December 2015. The rain depth was measured by using a rain gauge installed
in the study area. Statistical analysis was conducted to evaluate the effect of forest harvesting on water
quality. Samples were analyzed for EC, TDS, pH, anions (Chlorine, sulfate, bicarbonate) and cations
(Calcium, magnesium, sodium, and potassium). Kruskal- Wallis Test at 0.01 significance levels was
used. The results of the study showed that there was significant effects of forest cover and slope (P
<0.01) on EC, TDS, anions and cations among four sites (without logging, under logging selective
cutting, without canopy cover and skid trail). Spearman correlation coefficients between anions and
cations were determined. There was significant correlation between Calcium, magnesium at 0.01
levels and sodium, potassium at 0.05 levels of four sites. An attempt has been made to develop the
linear equations among cations parameters. The usefulness of these linear regression equations in
predicting the water quality is an approach, which can be applied in any other locations. The main
disturbance features of forest harvesting are the changes in vegetation characteristics that reduce the
rainfall and protect soil and water. Management approaches such as application of precise harvesting
can effectively protect the soil and stream water quality.
Key Words: canopy covers, forest harvesting, Kheyrud Forest, water quality.
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