مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران
سال دهم ،شمارۀ  ،9تابستان 1921
ص 121-181

بررسی عملکرد برخی تیمارهای اصالحی در بازیابی خصوصیات فیزیکی خاک مسیرهای چوبکشی
(مطالعۀ موردی :جنگل دارابکالی ساری)
4

پژمان ایمانی ،*1مجید لطفعلیان  ،2آیدین پارساخو 3و رامین نقدی

1دانشجوی دکتری مهندسی جنگل دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری
9دانشیار گروه جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری
 9استادیار گروه جنگلداری دانشکدۀ علوم جنگل ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان
 1استاد گروه جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،گیالن
(تاریخ دریافت1929/10/2 :؛ تاریخ پذیرش)1929/11/99 :

چکیده
خروج چوب توسط اسکیدر ممکن است سبب کوبیدگی ،ایجاد شیارهای عمیق و فرسقایخ خقاو شقود از ایقنرو بقرای احیقا و بازیقابی
خصوصیات فیزیکی خاو مسیرهای چوبکشی ،باید تیمارهای اصالحی انجام گیرد در این تحقی عملکرد چهار نوع تیمار اصالح کوبیدگی
خاو روی مسیرهای چوبکشی یکساله ،در دو کالسۀ شیب کم ( )0-90و شیب زیاد (بیخ از  )90با پنج تکقرار ماالعقه شقد  990نمونقه
خاو که نیمی از آنها پیخ از اعمال تیمارها و نیمی دیگر یک سال بعد از اعمال تیمارها جمعآوری شده بود تجزیقهوتحلیقل شقد تقا ا قر
اصالحی تیمارها سنجیده شود نتایج نشان داد که در کالسۀ شیب کمتر از  90درصد ،وزن مخصقوص اقاهری و درصقد پقوکی خقاو در
قاعات نمونه با تیمار اصالحی در مقایسه با تیمار شاهد عرصۀ جنگل اختالف معنیداری داشت تیمارهای شیار قائم ،شیار مقورب و مقازاد
مقاوعات با تیمار شاهد مسیر چوبکشی اختالف معنیداری نداشت و فقط استفاده از تیمار مرکب ،سبب کاهخ معنقیدار وزن مخصقوص
ااهری و افزایخ درصد پوکی خاو نسبت به تیمار شاهد مسیر چوبکشقی شقد در کالسقۀ شقیب بیشقتر از  90درصقد ،همقۀ تیمارهقای
اصالحی خاو با تیمار شاهد عرصۀ جنگل اختالف معنیدار داشتند ،اما در مقایسه با تیمار شاهد مسیر چوبکشی هقی کقدام از تیمارهقای
نامبرده نتوانست اختالف معنیداری ایجاد کند از بین تیمارهای بررسیشده در تحقی حاضر ،تیمار مرکب بهتقرین کقارایی را در بازیقابی
خصوصیات فیزیکی خاو در دو کالسۀ شیب کمتر و بیشتر از  90درصد نشان داد
واژههای کلیدی :درصد پوکی ،شیار قائم ،مازاد مقاوعات ،مسیر چوبکشی ،وزن مخصوص ااهری

مقدمه
امروزه ایقن موضقوع کقه بهقرهبقرداری از سقرمایه،
مستلزم نگهداری و نگهبانی از آن است ،بقه اسقتد ل
نیاز ندارد باید اذعقان کقرد کقه دخالقت غیراصقولی و
نامعقول در اکوسیستم جنگل ،سبب بقر هقم خقوردن
* نویسندۀ مسئول

تعادل اکوسیستم میشقود در ایقن میقان ،خقاو کقه
مبدأ همۀ تحو ت اساسقی در جنگقل اسقت ،اهمیقت
خاصی دارد به راههای خروج چقوب از عرصقۀ جنگقل
تا دپوی کنار جادههای جنگلی ،مسیر چوبکشی گفتقه
میشود این مسیرها ممکقن اسقت بقهمنظقور خقروج
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توسققط ماشققینآ ت چوبکشققی زمینققی احققدا شققده
باشند که به آنها مسیرهای اسکیدررو گفتقه مقیشقود
( )Lotfalian, 2011در کشقققورهایی کقققه بیشقققتر
جنگل ها ،کوهسقتانی و شقیبدارند ،چوبکشقی زمینقی
رایج ترین شیوۀ خارج کقردن چقوبآ ت و مقاوعقات
است در این نواحی ،مسیرهای چوبکشی ممکن اسقت
بهطور متوسط حدود  19تا  91درصد از کل مناقه را
در بر گیرد ،که بسته به نوع ماشین بهکاررفته ،شرایط
توپوگرافی عرصه و نحوۀ طراحقی عملیقات چوبکشقی،
این اعداد متفاوتاند ) (Murphy, 2004عبور و مقرور
ماشینآ ت چوبکشی نهتنهقا بقر رشقد تقودۀ جنگلقی
باقیمانده تأ یرگذار است ،بلکقه بیشقترین تقأ یر آنهقا
متوجه خاو عرصه و بهویژه مسیرهای چوبکشی است
) .(Ezzati et al., 2014در متقون زیقادی ،حفااقت و
حمایت از منابع طبیعقی در حقین عملیقات مقدیریتی
جنگل توصیه شده است؛ به این صورت که حفااقت و
نگهداری منابع آبی و خقاکی ،مهقمتقرین اصقل بقرای
حاصلخیزی جنگل و مدیریت پایدار عنوان شده اسقت
) (McCurdy et al., 2007ازآنجا که بازیقابی شقرایط
فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی خاو و عرصۀ جنگلقی
در ا ققر عملیققات بهققرهبققرداری ،در درازمققدت سققخت،
پرهزینه ،کُند و زمانبر است ،باید در پی راه حلهقایی
برای کاهخ این ا رها بود ) (Rab, 2004خاو جنگل،
از عوامل اصلی در اکوسیستمهای جنگلقی اسقت کقه در
تعامققل بققا دیگققر عوامققل زیسققتی و غیرزیسققتی ،محققیط
مساعدی را بقرای رشقد و پراکنقدگی رسقتنیهقا ایجقاد
میکنقد خقاو و پوشقخ گیقاهی جنگقل تحقت تقأ یر
یکدیگر قرار دارند و بهعبارتی دارای ا رهقای متقابقلانقد
خققروج مقاوعققات ،از مهققمتققرین بخققخهققای عملیققات
بهرهبرداری است خروج چوب بقا اسقکیدر ممکقن اسقت
سبب کوبیدگی خاو ،ایجاد شیارهای عمی و فرسقایخ
مسقیرهای چوبکشقی شقود ) .(Wood et al., 2003بقا
افزایخ عبور اسکیدر ،کوبیدگی خاو مسیر چوبکشقی
بیشتر می شود که به شیاری شدن مسیرها میانجامقد
) (Lotfalian & Parsakhoo, 2009همچنین شقیاری
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شدن ممکن است سبب ایجاد گقالی یقا خنقدو شقود
کوبیدگی و فشقردگی خقاو بقهعنقوان یکقی از انقواع
اساسی آسیب ناشی از بهقرهبقرداری ،موجقب محقدود
شدن رویخ ریشه ،کاهخ نفوذپذیری آب در خقاو و
کاهخ قابلیت تولید میشود شاید بتوان گفت یکی از
مهمترین ا رهای بهرهبرداری در جنگلها ،کوبیقدگی و
تغییر شرایط خاو است نوع ماشین ،بافت خاو ،نوع
بهره برداری ،تعداد تردد و هرکدام بهصورت جداگانقه
ا رهقققای متفقققاوتی بقققر خقققاو خواهقققد داشقققت
( )Lotfalian, 2012در ا ر متراکم شدن خاو ،رشد و
نفوذ ریشه کاهخ مییابد که سبب جذب کمتر عناصر
غذایی و آب و در نتیجه کاهخ رشد درختان میشقود
) (Jordán-López et al., 2009فشققردگی خققاو
نخستین پیامد تردد اسکیدرهاست که بقهواسقاۀ وزن
ماشین با بار ،لرزش موتور و بکسوات چقر هقا ،خقاو
مسققیرهای چوبکشققی متققراکم مققیشققود کققه کققاهخ
نفوذپذیری آب و هوا در خاو و افقزایخ روانقاب را در
پقی دارد ( )Pinard et al., 2000کوبیقدگی خقاو در
بلندمدت بر بهرهوری خاو ،تقودۀ جنگقل و تغییقرات
هیدرولوژیکی تأ یر میگذارد ( )Ozturk, 2016شقیب
طولی مسیر از دیگر عوامل تأ یرگذار بر رونقد تخریقب
خاو است؛ بهطوری که با افزایخ شیب طولی مسقیر،
وسعت و شدت تخریب خاو افزایخ مییابد و صقدمه
بققه خققاو در ترددهققای کمتققری اتفققاو مققیافتققد
( )Najafi et al., 2009عبور ماشقینآ ت چوبکشقی،
سققبب تققراکم خققاو مسققیر چوبکشققی و تغییراتققی در
سققققاختمان خققققاو و رطوبققققت آن مققققیشققققود
( )Macri et al., 2017جادهها و مسیرهای چوبکشی،
بیشترین مققدار رسقوب را از زمقینهقای جنگلقی بقه
آبراههها تولید میکنند کاهخ تولید رسوب ،مسقتلزم
کاربرد روشهای حفااتی ماننقد انحقرافدهنقدههقای
آب ،زهکخهای عرضی ،پوشاندن ساح و غیقره اسقت
)(Akay et al., 2008

مهمترین راهکار حفاات مسیرها پس از پایان کار،
ایجاد کانال های قائم در مسیرها بهمنظور توقف و نفوذ
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آب در آنها و کانال های مورب بهمنظقور خقروج آب از
مسققیر اسققت ،درحققالی کققه خققروج آب از مسققیرها در
بسیاری از اوقات موجب بازگشت در بخقخ دیگقری از
پارسل به مسیر مقی شقود و فققط روانقاب سقاحی را
افقزایخ مقیدهقد ( )Lotfalian, 2011بقا اسقتفاده از
نتایج پژوهخ حاضر میتوان مسیرهای چوبکشی را کقه
دیگر قرار نیست از آنها استفاده شود ،هرچه سریعتقر از
نظققر کوبیققدگی اصققالح کققرد و بققهمنظققور ازسققرگیری
فعالیت های بیولوژیکی و تجدید حیات به دامان جنگقل
بازگردانقد؛ مسقیرهایی کقه بقهدلیقل پقارهای از مسقائل
زیستمحیای و اجرایی ،دیگر کاربردی ندارند و بایقد از
نظر ادافیکی و هیدرولوژیکی به شرایط طبیعقی جنگقل
برسققند بازیققابی خققاوهققای کوبیققدۀ جنگلققی در نبققود
تیمارهای اصالحی ،تحت تأ یر شرایط اقلیمقی ،فعالیقت
ریشققههققا و ج قانوران خققاو آهسققته و زمققانبققر اسققت
) (Sohrabi et al., 2016این کار بقا اعمقال تیمارهقای
بازگرداننده ،سریعتر صورت میگیرد انتخاب روش کقار
موضوع تحقی حاضر است در برخی کشقورها بقهویقژه
ایا ت متحدۀ آمریکا ،از دیربقاز پقژوهخهقای بسقیاری
ماننققد تحقیقق یادشققده دربققارۀ ا ققر عملیققات اصققالح
کوبیدگی خاو انجام گرفته است ،اما متأسفانه بهدلیقل
زیاد بودن هزینههای اجرایی اینگونه عملیات ،و وقتگیر
و دشوار بودن کار در ایران ،تحقیققات خیلقی کمقی در
این زمینه صورت گرفته است ضرورت تحقیق حاضقر،
انتخاب بهترین تیمار اصالحی خاو از بقین تیمارهقای
معرفیشده است و اینکه کدام تیمار مقیتوانقد مشقکل
کوبیدگی خاو را بهبود بیشتری بخشد
مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

این پژوهخ در جنگلهقای سقری دو دارابکقال بقه
مساحت  9919هکتار و پارسل شمارۀ  10به مسقاحت
 92/9هکتار انجقام گرفقت سقری مقذکور در حوضقۀ
آبخیز شمارۀ  11واقع شقده اسقت (شقکل  )1جهقت
عمومی این پارسل ،شمال غربی است نوع سنگ مادر
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مناقه ،مارن ،ماسهسنگ آهکی و آهک ماسهای است
خاو مناقه قهوهای شستهشده با اف کلسیک اسقت
بافت خاو مناقه ،نیمقهسقنگین (لقومی -رسقی) تقا
سنگین (رسی -سقیلتی) و نفوذپقذیری آب در خقاو،
متوسط تا ضعیف است ریشهدوانی ،اغلب متوسقط تقا
ضعیف است که علت آن ،وجود یقۀ سقنگین رس در
عم زیرین است تیپ جنگل راش -ممقرز و گیاهقان
همراه آسپرو  ،سیکالمن ،ویقو  ،کقارکس و گرامینقه
است در فصلهای مختلف سال درجۀ حقرارت متغیقر
است؛ در روزهقای گقرم سقال حقداکطر مالق درجقۀ
حرارت به  98درجۀ سقانتیگقراد مقیرسقد میقانگین
بارندگی  191میلی متر در سال برآورد شده که گقاهی
این ریزش در ارتفاعات بهصورت برف دیقده مقیشقود
()Anonymous, 2004
روش پژوهش

نخسققت قسققمتهققایی از مسققیرهای چوبکشققی
بهنحوی انتخاب شد که ارتفاع از سقاح دریقا ،شقیب،
جهققت ،تققاریخ سققاخت ،بافققت خققاو ،نققوع ماشققین
چوبکشی و حجم چوب انتقالیافته از روی آنها مشقابه
باشد تاریخ سقاخت مسقیر چوبکشقی تحقت ماالعقه
اسفند  1929است طول مسیر چوبکشی  1900متقر،
با جهت شمال -شمال غربی و حقدود ارتفقاعی مسقیر
 910-110متر است جهت چوبکشی رو به با بقود و
با اسکیدر تیمبرجک  450Cعملیات چوبکشی صقورت
گرفت سپس دو تیمار شاهد و چهقار تیمقار اصقالحی
بهمنظور بررسی کارکرد روش هقای اصقالح کوبیقدگی
خاو بررسی شد این تیمارها عبارتاند از:
تیمارهای شاهد شامل:
 1شرایط داخل تودۀ جنگل؛
 9کوبیدگی در مسیرهای چوبکشی قبل از اعمقال
تیمارهای اصالحی
تیمارهای اصالحی شامل:
 1روش جاری که طقی آن شقیارهای مقورب و بقا
فواصل زیاد ،آب را از مسیرها خارج میکنند؛
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 9استفاده از مازاد مقاوعقات موجقود در مناققه
شامل مخلوطی از شبرگ و سرشاخهها بقه ضقخامت
 10-11سانتیمتر بهعنوان مازاد مقاوعات؛

 9شیارهای قائم بر مسیر چوبکشی بهصقورتی کقه
موجب توقف آب و سپس نفوذ آن شود؛
 1ترکیب شیار قائم با مازاد مقاوعات

شکل  -1موقعیت مناقۀ تحقی در سری دو دارابکال ،پارسل ده

برای هر تیمار اصالحی ،یک قاعه نمونه به عرض 1
متر و طول  1متر بر روی مسیرهای چوبکشی انتخقابی
پیاده شد این تحقی در مسیرهایی با دو کالسۀ شقیب
کم ( )0-90و زیاد (بقا ی  )90بقا پقنج تکقرار صقورت
گرفت (شکل  )9در هر کالسۀ شیب 90 ،قاعقه نمونقه
اعمال شد که ده قاعه نمونه تیمار شقاهد (پقنج تیمقار
شاهد عرصۀ جنگل و پنج تیمار شاهد مسیر چوبکشقی)
و  90قاعه نمونه تیمار اصالحی بود که در مجمقوع در
دو کالسۀ شیب  90قاعه نمونه اعمال شقد در مرحلقۀ
بعد ،تیمار مقازاد مقاوعقات و ایجقاد شقیارهای ققائم و
مورب بر مسیر به کمک کارگران و ابقزار دسقتی انجقام

گرفت در تیمار مازاد مقاوعقات از سرشقاخههقایی بقه
قار حداکطر  9سانتیمتر و طول حداکطر  10سانتیمتر
استفاده شد بهطور میانگین حدود  9کیلوگرم شبرگ
و سرشاخه به ضخامت  10-11سانتیمتقر بقر روی هقر
متققر مربققع از قاعققات نمونققه پخققخ شققد شققیار قققائم
بهصورت کامالً عمقود بقر مسقیر چوبکشقی بقا عمق و
پهنای  90سانتیمتر احدا شد شیار مقورب بقا زاویقۀ
 90درجه نسبت به محور مرکقزی مسقیر و بقا عمق و
پهنای  90سانتیمتر در انتهای پقالت بقهنحقوی تعبیقه
شد که بتواند آب ورودی از جنگل و مسیر را بهسقهولت
به خارج از مسیر منحرف کند تیمار مرکب شامل یقک
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شیار قائم بههمراه مازاد مقاوعقات بقود قبقل و بعقد از
اجققرای عملیققات اصققالح کوبیققدگی خققاو (بیسققتم
اردیبهشت سال  1921و  ،)1929مقدار رطوبقت و وزن
مخصوص ااهری خاو در داخل هر تیمقار در درون رد
چقر هققا ،مرکقز مسققیر و یقک نقاققه در گوشقۀ مسققیر
اندازهگیری شقد در ابتقدای دورۀ تحقت ماالعقه180 ،
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نمونه خاو و یک سال بعد نیز  180نمونه خاو دیگقر
از محل تیمارها برداشت شد تقا ا قر اصقالحی تیمارهقا
سنجیده شود نمونه های خاو بهکمک سیلندر فو دی
با وزن  199/98گرم ،به ارتفاع  10سانتیمتقر و قاقر 8
سانتیمتر برداشت شد ()Kolka & Smidt, 2004

شکل  -9نمایی شماتیک از یک نمونه پالت از تیمار شیار قائم در تحقی حاضر

پس از انتقال نمونههای جمعآوریشده به آزمایشگاه،
وزن مرطوب هر نمونه خاو توسط تقرازوی دیجیتقال بقا
دقت میلیگرم بهدست آمد در مرحلۀ بعقد ،نمونقههقا در
کورۀ الکتریکی خشک شده و سپس وزن خشک آنهقا بقا
ترازوی دیجیتال اندازهگیری شد وزن مخصوص اقاهری
هر نمونه خاو بهکمک راباۀ  1محاسبه شد:

خاو در داخل استوانه ققرار گرفقت بقا انقدازهگیقری
اختالف ارتفاع اسقتوانه مقدرج ،حجقم سقنگ و ریشقه
بهدست آمد
درصد رطوبت وزنی خاو :رطوبت وزنی خاو های
جمعآوری شده از راباۀ  9محاسبه شد:
راباۀ 9

راباۀ 1
(وزن سنگ و ریشه – وزن کل خاو خشک)
(حجم سنگ و ریشه – حجم استوانه)

×100

(وزن خاو خشک – وزن خاو مرطوب)
وزن خاو خشک

= درصد رطوبت
وزنی خاو

= وزن مخصوص ااهری

برای محاسبۀ حجم سقنگ و ریشقه خقاو در هقر
نمونه به روش زیر عمل شد:
مقدار وزن سنگ و ریشقۀ موجقود در نمونقه هقای
خاو با استفاده از ترازوی دیجیتالی تا سه رقم اعشقار
اندازه گیری شد سپس بقرای بقهدسقت آوردن حجقم،
استوانۀ مدرج تقا حجقم مشخصقی از آب پقر شقد در
مرحلۀ بعد ،مقدار سنگ و ریشۀ موجود در هقر نمونقه

درصد پوکی خاو :درصد پوکی خاو یا Porosity

خاو متغیری است که پس از محاسبۀ وزن مخصوص
ااهری میتوان آن را از طری راباۀ  9بهدست آورد:
راباۀ 9
×100

وزن مخصوص ااهری
وزن مخصوص حقیقی

–  = 100درصد پوکی خاو
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همچنققین شققایان ذکققر اسققت کققه وزن مخصققوص
حقیقققی خققاو بققا روش پیکنققومتری در آزمایشققگاه
خاوشناسی اندازهگیری شد
روش تحلیل

بعققد از وارد کققردن دادههققای جمققعآوریشققده بققا
اسققتفاده از نققرمافققزار  SPSSنسققخه  19و بققا آزمققون
کولموگروف-اسمیرنوف از نرمال بودن توزیع دادههقای
موجققود در هقققر قسققمت اطمینقققان حاصققل شقققد
تجزیهوتحلیل آماری در قالب طرح پایقۀ بلقوو کقامالً
تصادفی با چهار تیمقار اصقالحی کوبیقدگی خقاو ،دو
تیمار کنتقرل و پقنج تکقرار صقورت پقذیرفت پقس از
معنیدار شقدن ا قر تیمارهقا بقرای مقایسقۀ میقانگین
دادهها از آزمون  SNKاستفاده شد

نتایج
بررسی ویژگیهای فیزیکی خاک در ابتدای دورۀ
تحقیق بعد از اعمال تیمارها

نتققایج بررسققی وزن مخصققوص اققاهری و درصققد
رطوبت خقاو در ابتقدای دورۀ تحقت ماالعقه (سقال
 ،)1921برای کالسه های شیب بیشقتر و کمتقر از 90
درصد برای همۀ تیمارهای تحقت ماالعقه نسقبت بقه
تیمققار شققاهد مسققیر چوبکشققی اخققتالف معن قیداری
نداشتند؛ در صورتی که نسبت به تیمار عرصۀ جنگقل،
بهطور معنیداری بیشتر بودند همچنین درصد پقوکی
خاو نیز برای همۀ تیمارهای تحت ماالعقه بقا تیمقار
شاهد مسیر چوبکشی اختالف معنیداری نشان نقداد،
ولی بهطور معنقیداری کمتقر از تیمقار شقاهد عرصقۀ
جنگل بود (جدول )1

جدول  -1مشخصات فیزیکی خاو در تیمارهای مختلف در ابتدای دورۀ تحت ماالعه (اردیبهشت )1921
تیمارها
کالسۀ شیب

 ≥ % 90شیب

 <% 90شیب

متغیرها

شاهد مسیر
چوبکشی

شاهد عرصۀ
جنگل

شیار مورب

شیار قائم

مازاد مقاوعات

تیمار مرکب

وزن مخصوص ااهری

1/90±0/09 a

1/00±0/01b

1/18±0/09 a

1/12±0/01a

1/90±0/09a

1/90±0/09a

درصد رطوبت

91/20±9/90a

99/09±9/89b

91/90±1/92a

91/00±1/91a

91/19±1/11a

91/18±1/29a

درصد پوکی

11/19±9/10b

11/11±1/99a

11/18±1/21b

11/29±9/01b

11/01±9/98b

19/11±1/10b

وزن مخصوص ااهری

1/91±0/01 a

1/09±0/01 b

1/91±0/01 a

1/91±0/09 a

1/91±0/01 a

1/99±0/09 a

درصد رطوبت

99/99±9/9a

99/91±1/80b

99/18±9/12 a

99/11±9/19 a

91/11±9/99 a

99/90±9/12 a

درصد پوکی

11/19±1/20 b

11/90±1/92 a

11/11±9/01 b

19/98±9/18 b

19/99±9/19 b

19/82±9/98 b

بررسی ویژگیهای فیزیکی خاک در پایاان دورۀ
تحقیق

مشخصات فیزیکقی خقاو در تیمارهقای اصقالحی
خاو نسبت به تیمارهای شاهد در انتهای دورۀ تحقت
ماالعه (اردیبهشت  ،)1929از نظر آماری بررسی شقد
(جدول  )9نتایج تجزیۀ واریانس در انتهای دورۀ تحت
ماالعه نشان داد کقه در کالسقههقای شقیب کمتقر و
بیشققتر از  90درصققد بققین تیمارهققای مختلققف مققورد
ماالعه اختالف معنیداری در سقاح  1درصقد وجقود
دارد (جدول )9

وزن مخصوص ظاهری

نتایج بررسی وزن مخصوص اقاهری خقاو نشقان
داد کققه در کالسققۀ شققیب کمتققر از  90درصققد ،همققۀ
تیمارهای اصالحی خاو با تیمار شاهد عرصقۀ جنگقل
اختالف معنیداری داشت و تیمارهای شیار قائم ،شیار
مورب و مقازاد مقاوعقات بقا شقاهد مسقیر چوبکشقی
اختالف معنیداری نداشقت و فققط اسقتفاده از تیمقار
مرکب (مقازاد مقاوعقات و شقیار ققائم) سقبب ایجقاد
کاهخ معنقیدار وزن مخصقوص اقاهری نسقبت بقه
تیمار شاهد مسیر چوبکشی شد بقرای کالسقۀ شقیب
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بیشتر از  90درصد ،همۀ تیمارهای اصالحی خقاو بقا
تیمار شقاهد عرصقه اخقتالف معنقیدار داشقت؛ بقین
تیمارهققا نیققز اخققتالف معنققیداری مشققاهده نشققد و
هی کدام از تیمارها نیز اختالف معنیداری نسقبت بقه
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تیمار شاهد مسیر چوبکشقی ایجقاد نکقرد (شقکل )9
ستون ها در شکل  9نشاندهندۀ اختالف معنقیدار در
ساح  1درصد بین تیمارهای اصالحی است

جدول  -9مشخصات فیزیکی خاو در تیمارهای مختلف در انتهای دورۀ تحت ماالعه (اردیبهشت )1929
تیمارها
کالسۀ شیب

 ≥ % 90شیب

 <% 90شیب

متغیرها

شاهد مسیر
چوبکشی

شاهد عرصۀ
جنگل

شیار مورب

شیار قائم

مازاد مقاوعات

تیمار مرکب

وزن مخصوص ااهری

1/90±0/09 a

1/00±0/01b

1/11±0/01 a

1/19±0/01a

1/18±0/09a

1/19±0/09 b

درصد رطوبت

91/20±9/90 a

99/09±9/89 c

92/19±9/98 b

98/11±1/00 b

98/28±1/11 b

90/11±1/11 b

درصد پوکی

11/19±9/10 c

11/11±1/99 a

18/99±9/09 c

12/90±9/01 bc

18/22±9/19 bc

10/91±9/08 b

وزن مخصوص ااهری

1/91±0/01 a

1/09±0/01 b

1/91±0/01 a

1/99±0/09 a

1/91±0/09 a

1/99±0/01 a

درصد رطوبت

99/99±9/9 a

99/91±1/80d

92/11±1/11 b

91/00±9/02 c

92/11±1/11 b

91/10±1/22 c

درصد پوکی

11/19±1/20 b

11/90±1/92 a

19/92±1/89 b

11/29±1/11 b

11/89±1/91 b

11/81±1/11 b

جدول  -9تجزیۀ واریانس متغیرها بر وزن مخصوص ااهری ،درصد پوکی و درصد رطوبت خاو (اردیبهشت )1929
کالسۀ شیب

متغیرها

مجموع مربعات

درجۀ آزادی

میانگین مربعات

F

 ≥ % 90شیب

وزن مخصوص ااهری
درصد رطوبت
درصد پوکی

0/92
810/98
911/01

1
1
1

0/08
199/01
192/11

**91/09
**11/28
**99/19

مقدار
P Value
0/001
0/009
0/001

 <% 90شیب

وزن مخصوص ااهری
درصد رطوبت
درصد پوکی

0/12
191/11
111/98

1
1
1

0/19
111/88
111/81

**199/91
**91/18
**12/19

0/001
0/009
0/009

** معنیدار در ساح  22درصد

شکل  -9تأ یر تیمارهای مختلف اصالحی بر وزن مخصوص ااهری خاو
(شکل سمت چپ طبقه شیب کمتر از  90و شکل سمت راست طبقه شیب بیشتر از  90درصد)
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رطوبت خاک

درصد رطوبت خاو در کالسۀ شقیب کمتقر از 90
درصد در همۀ تیمارها بقهطقور معنقیداری بقهترتیقب
کمتر از تیمار شاهد مسیر چوبکشی و بیشتر از تیمقار
شاهد عرصۀ جنگل بود بین تیمارهای اصالحی خقاو
نیز اختالف معنیداری از نظر ایقن مشخصقه مشقاهده
نشد در کالسۀ شقیب بیشقتر از  90درصقد ،رطوبقت
خققاو همققۀ تیمارهققای تحققت ماالعققه ،اخققتالف

معنیداری با شاهد مسیر چوبکشقی و عرصقه داشقت
درصد رطوبت در تیمارهای شیار قائم و تیمقار مرکقب
نیز بهطور معنیداری کمتر از تیمارهای شیار مقورب و
مازاد مقاوعات بود (شقکل  )1سقتونهقا در شقکل 1
نشاندهندۀ اختالف معنیدار در ساح  1درصقد بقین
تیمارهای اصالحی است

شکل  -1تأ یر تیمارهای اصالحی بر درصد رطوبت خاو
(شکل سمت چپ طبقه شیب کمتر از  90و شکل سمت راست طبقه شیب بیشتر از  90درصد)

درصد پوکی خاک

نتایج درصد پوکی خاو در کالسۀ شقیب کمتقر از
 90درصد نشان داد که همۀ تیمارهای اصالحی خقاو
نسبت به تیمار شاهد عرصه بهطور معنقیداری کمتقر
بود از بین تیمارهای اصالحی خاو فقط تیمار مرکب
سبب افزایخ معنیدار درصد پوکی نسقبت بقه تیمقار
شاهد مسیر چوبکشی شد همچنین درصقد پقوکی در
تیمار مرکب بهطور معنیداری بیشقتر از تیمقار شقیار
قائم بود در کالسۀ شیب بیشتر از  90درصقد ،درصقد
پوکی خاو تیمارهقای اصقالحی بقه طقور معنقیداری
کمتر از شاهد عرصه بود همچنین اختالف معنیداری
بین تیمارهقای اصقالحی بقا یکقدیگر و شقاهد مسقیر

چوبکشی مشاهده نشد (شکل  )1ستون هقا در شقکل
 ،1نشان دهندۀ اختالف معنقیدار در سقاح  1درصقد
بین تیمارهای اصالحی است
مقایسۀ اثار تیمارهاای اصاالحی خااک پا

از

گذشت یک سال

نتایج آزمون  tجفتی در کالسۀ شیب کمتقر از 90
درصد نشان داد که وزن مخصوص ااهری خاو بقین
تیمارهای اصالحی شقیار مقورب ،شقیار ققائم و مقازاد
مقاوعققات در سققالهققای  1921و  1929اخققتالف
معنیداری ندارند؛ ولی تیمقار مرکقب در سقال 1929
به طقور معنقیداری وزن مخصقوص اقاهری خقاو را
نسبت به سال  1921کقاهخ داد درصقد رطوبقت در
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کالسۀ شیب کمتقر از  90درصقد در همقۀ تیمارهقای
اصالحی خاو در سال  1929نسبت بقه سقال 1921
اختالف معنیداری داشتند عالوه بر این ،درصد پوکی
خاو در کالسۀ شیب کمتر از  90درصد در تیمارهای
شیار مورب ،شیار قائم و مازاد مقاوعات بین دو سقال
 1921و  1929اختالف معنیداری نشان ندادنقد؛ امقا
در تیمار مرکب درصقد پقوکی خقاو در سقال 1929
نسبت به سال  1921بهطور معنیداری افزایخ یافقت
در کالسۀ شقیب بیشقتر از  90درصقد وزن مخصقوص
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ااهری خاو در همۀ تیمارهای اصالحی خقاو در دو
سال اختالف معنیداری نداشت؛ امقا در مقورد درصقد
رطوبت خاو در کالسۀ شیب بیخ از  90درصد ،همۀ
تیمارهای اصقالحی در سقال  1929نسقبت بقه سقال
 1921اختالف معنیداری داشتند همچنین در مقورد
درصققد پققوکی خققاو در کالسققۀ شققیب بیشققتر از 90
درصد ،هی کقدام از تیمارهقای اصقالحی نتوانسقت در
سال  1929نسبت به سال  1921اختالف معنقیداری
ایجاد کند (جدول )1

شکل  -1تأ یر تیمارهای اصالحی بر درصد پوکی خاو
(شکل سمت چپ طبقه شیب کمتر از  90و شکل سمت راست طبقه شیب بیشتر از  90درصد)

جدول  -1نتایج آزمون  tجفتی خصوصیات خاو برای تیمارهای اصالحی بین سالهای  1921و 1929
تیمارها

کالسۀ شیب

متغیرها

 ≥ % 90شیب

وزن مخصوص ااهری
درصد رطوبت
درصد پوکی

1/90ns
**8/01
1/81ns

 <% 90شیب

وزن مخصوص ااهری
درصد رطوبت
درصد پوکی

1/20ns
**1/91
1/19ns

** معنیدار در ساح  22درصد
 nsاختالف معنیداری وجود ندارد

شیار مورب

شیار قائم

مازاد مقاوعات

تیمار مرکب

1/11ns
**10/11
1/09ns

1/89ns
**11/98
9/00ns

**10/19
**8/88
**1/98

0/18ns
**9/99
1/89ns

1/89ns
**9/21
1/29ns

1/10ns
**1/91
1/99ns
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رابطۀ بین درصد رطوبت و وزن مخصوص ظاهری
خاک در دو کالسۀ شیب کمتر و بیشتر از  22درصد

نتایج تحقی حاضر نشان داد که میزان کوبیقدگی
در کالسۀ شیب بیشتر از  90درصد بیشقتر از کالسقۀ

شیب کمتر از  90درصد بود همچنین با افقزایخ وزن
مخصوص ااهری ،مقدار رطوبت خاو مسیر چوبکشی
نسبت به عرصۀ جنگل بیشتر شد (شکل )9

شکل  -9راباۀ درصد رطوبت و وزن مخصوص ااهری خاو در دو کالسۀ شیب

بحث
کوبیقققدگی خقققاو مقدمقققهای بقققرای کقققاهخ
مشخصققههققایی ماننققد خلققلوفققرج خققاو ،هققدایت
هیدرولیکی آب ،نفوذپذیری ،تهویقه و تبقاد ت گقازی
است ) (Salehi et al., 2012بین تیمارهای اصقالحی
خاو تنها تیمار مرکب توانست وزن مخصوص ااهری
خاو را بهطور معنیداری کاهخ دهد که دلیقل آن را
میتوان ایجاد فرصت برای نفقوذ آب و تجزیقۀ بقایقای
گیققاهی و مققواد آلققی ،آزاد شققدن پلققیسققاکاریدها و
موسیالژها عنوان کرد که در پیوستگی ذرات خاو بقه
یکدیگر تأ یر مطبتی دارند مواد آلی ،فعالیت موجودات
ریز (قارچها ،بقاکتریهقا ،جلبقکهقا و ) و جانقداران
درشت (کرم های خاکی ،موریانقههقا ،حشقرات و ) را
تحریققک مققیکننققد کققه نتیج قۀ آن افققزایخ پایققداری
خاکدانققههاسققت ()Blanco-canqui & Lal, 2009
میتوان اینطور بیان کرد که در تیمار مرکقب ،وجقود

بقایای گیاهی موجب تولید مواد آلی و افزایخ فعالیت
جانققداران موجققود در خققاو ،بهتققر شققدن وضققعیت
نفوذپذیری و زهکشی میشود کقه ایقن امقر خقود بقه
بهبود درصد پوکی خاو و سیستم تهویهای آن کمقک
میکند در نهایت همۀ این عوامل موجب استقرار بهتر
سیستم ریشه ای گیاهان میشود همچنقین از طرفقی
ایجاد شیار قائم در تیمار مرکب سبب نفوذ بیشقتر آب
به داخل پالت شد و شرایط را برای رشد پوشخ علفی
مساعد کرد در نتیجه تا حدودی ایقن تیمقار توانسقت
کوبیدگی خاو را بهبود بخشد نتقایج تحقیق حاضقر
نشان میدهقد کقه وزن مخصقوص اقاهری خقاو در
کالسققۀ شققیب بیشققتر از  90درصققد ،بعققد از عملیققات
چوبکشی با اسکیدر بهطور معنیداری افزایخ یافت از
آنجا که نیروی واردشده به خاو سقبب تغییقر مکقان
ذرات خاو و کوبیدگی و تنخهای برشی ناشقی از آن
شده است ،ایقن امقر سقبب نزدیقک شقدن و بقه هقم
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پیوسقققتن ذرات خقققاو و در پقققی آن ،افقققزایخ وزن
مخصوص میشود این یافته بقا یافتقه هقای محقققانی
ماننقد )Horn et al. (2007); Jamshidi et al. (2008
همخوانی دارد
درصد رطوبت خاو در کالسۀ شقیب کمتقر از 90
درصد در همۀ تیمارهقا بقه طقور معنقیداری کمتقر از
تیمار شاهد مسیر چوبکشی و بیشقتر از تیمقار شقاهد
عرصۀ جنگل بود در کالسۀ شیب بیشتر از  90درصد،
رطوبت خاو همقۀ تیمارهقا ،اخقتالف معنقیداری بقا
شاهد مسیر چوبکشی و عرصه داشت ارفیت رطوبتی
خاو ،یۀ شبرگ آلی و بزرگی نیروی واردشقده بقه
خاو سه جقزء مقث ر در هقرم کوبیقدگی و در پقی آن
سرعت بازیابی خقاوانقد ) (Rab et al, 2004فقاکتور
رطوبت وزنی خاو به نسبت وزن مخصوص اقاهری و
درصد پوکی خقاو در مقدت زمقان کمتقری بازیقابی
میشود در سالهای بعد از عملیات بهرهبرداری نسبت
به سالهای ابتدایی ،وزن مخصوص با درصقد کمتقری
افزایخ پیدا میکند این مسئله شاید بهدلیل کوبیدگی
شدید در سالهای اولیه بعقد از بهقرهبقرداری و سقفت
شدن خاو بوده باشد که این سفت شدن خاو مانع از
دست دادن رطوبت و افزایخ رطوبت به نسقبت سقایر
مسیرهای چوبکشی شده است )(Gomez et al, 2002
یافتهها نشان داد که در کالسۀ شیب کمتقر از 90
درصد ،درصد پوکی خاو در همۀ تیمارهای اصقالحی
خاو نسبت به تیمار شاهد عرصه به طقور معنقیداری
کمتر است از بقین تیمارهقای اصقالحی خقاو فققط
تیمار مرکقب سقبب افقزایخ معنقیدار درصقد پقوکی
نسبت به تیمار شاهد مسیر چوبکشی شقد در کالسقۀ
شققیب بیشققتر از  90درصققد ،درصققد پققوکی خققاو
تیمارهای اصالحی بهطور معنقیداری کمتقر از شقاهد
عرصه بود در شیبهای بیشتر از  90درصد ،به دلیقل
کاهخ سرعت اسکیدر ،مدت زمان ویبرۀ خقاو بیشقتر
از مناط دارای شیب کمتر اسقت کقه ایقن وضقعیت
سبب تشدید کوبیدگی مسیر چوبکشی و افزایخ زمقان
بازیابی مثلفههای خاکی میشود .بر ا ر فشار مکقانیکی

121

اعمالشدۀ ناشی از تقردد ،سقاختمان متخلخقل خقاو
تخریقب مققیشققود و ذرات خققاو در شققبکۀ تخلخل قی
جدید و نزدیک به هم قرار میگیرد و حفرههای بزرگ
خاو کاهخ مقییابقد ) (Horn et al.,2007بقا ادامقه
تردد ،هوای محبوسشده در حفرههای ریز خاو مقانع
کاهخ حجم خاو میشود ) (Xu et al.,1992کاهخ
درصد پوکی خاو بیشتر در ارتبقا بقا وزن مخصقوص
ااهری خاو است در ا قر چوبکشقی زمینقی و اعمقال
فشار بیخ از ارفیت باربری ،خاو در معرض فشار قرار
میگیرد و حجم منافذ خاو کاهخ مییابد این تقنخ
بیشتر بر تخلخلهای درشقت (ماکروپورهقا) بقهنسقبت
تخلخلهای ریز تأ یرگقذار اسقت در طقی کوبیقدگی و
تخریقب سقاختارهای درشقت ،بقر سقهم منافقذ ریقز
)میکروپورها( افقزوده مقیشقود )(Fernández., 2002
) Webb (2002در ماالعۀ کوبیدگی خاو بیقان کقرد
که مهمترین عامل کاهخ درصد پوکی خاو ،کقاهخ
وزن مخصوص حقیقی خاو بهدلیل شرایط اقلیمقی و
انبسا و انقباض رسها ،ر دادن فرایندهای یخبندان
و کاهخ تردد وحوش در مسیر چوبکشی پقس از رهقا
کردن آن بوده است برای توسعۀ ریشهدوانی گیاهان و
گونههای درختی ،وجود اکسیژن ،منافقذ بقه ضقخامت
 90-10میکرومتر و تخلخلهای درشقت کقه بقیخ از
 10-90درصقد حجقم خقاو را تشقکیل داده باشقند،
ضروری است رسیدن جریان اکسیژن و تخلخقلهقای
هوایی به کمتر از  10درصد خاو ،سبب ایجاد شرایط
بحرانی برای تهویۀ خاو میشود این مهم برای رشقد
گیاهققان شققرایط نامناسققبی را مهیققا مققیکنققد.
تجزیهوتحلیل مجموع درصقد پقوکی خقاو در مسقیر
چوبکشی در دو شیب کمتقر از  90درصقد و بیشقتر از
 90درصققد ،تققأ یر کوبیققدگی خققاو در مسققیرهای
چوبکشی را بهخوبی در ایقن منقاط نشقان مقیدهقد.
بهطوری که در شیبهای بیشتر از  90درصد ،کقاهخ
درصد پوکی خاو همواره بیشتر از شیبهای کمتقر از
 90درصققد بققوده اسققت ایقن نتققایج بققا یافتققههققای
) Najafi et al. (2009در ماالعقۀ تخریقب خقاو در
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نققققواحی شققققیبدار همخققققوانی دارد همچنققققین
) McNabb et al. (2001در تحقیقات خود در آلبرتای
کانادا بقه ایقن نتیجقه رسقیدند کقه یقک سقال بعقد از
عملیات بهرهبرداری ،میقزان نفوذپقذیری آب در خقاو
تغییرات معنیداری یافت؛ آنها این افزایخ سرعت نفوذ
آب را به افزایخ سهم تخلخلهای درشت خاو نسبت
دادند آنها اعالم کردند که برای بازگشقت مثلفقههقای
خاکی در شیبهای بیشتر از  90درصد در مسقیرهای
چوبکشی ،بیشتر از سه سال زمان زم است
راباۀ بین درصد رطوبت و وزن مخصقوص اقاهری
خاو در دو کالسۀ شیب کمتقر و بیشقتر از  90درصقد
نشان داد که کوبیدگی در کالسقۀ شقیب بیشقتر از 90
درصد ،بیخ از کالسۀ شیب کمتر از  90درصقد اسقت
دلیل ایقن موضقوع را مقیتقوان بیقان کقرد کقه بیشقتر
گرانیگاه وزن ماشین به قسمت عقب جابهجا میشقود و
بنابراین در این قسمت از ماشین فشار بیشتری بر خاو
اعمققال و در نتیجققه کوبی قدگی خققاو در طققول مس قیر
شیبدار تشقدید مقیشقود )(Agherkakli et al.,2010
همچنین با افزایخ وزن مخصقوص اقاهری ،رطوبقت
خاو مسیر چوبکشی نسبت به عرصقۀ جنگقل بیشقتر
شده است اگرچه با کوبیدگی بیشتر خقاو ،نفقوذ آب
به داخل آن کقاهخ مقییابقد ،ایقن کوبیقدگی سقبب
میشود که سرعت نفوذ مقدار آب راهیافته به مسقیرها
کمتر باشد از طرفی دلیقل بیشقتر شقدن رطوبقت در
مسیرهای چوبکشقی نسقبت بقه عرصقۀ جنگقل نفقوذ
رواناب جاریشده بقر سقاح مسقیر بقه داخقل خقاو
توسققط تیمارهققای اصققالحی خققاو اسققت ماالعققات
) Šušnjar et al. (2006در جنگقلهقای کرواسقی و
) Najafi et al. (2009در شقمال ایقران ،شقیب را
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مهمترین عامل مث ر در تخریب خقاو عنقوان کردنقد
نتایج تحقی حاضر نیز مث ر بقودن نققخ شقیب را در
فرایند بازیقابی خقاو ا بقات کقرد و نشقان داد کقه بقا
افزایخ شیب ،کوبیدگی خاو بیشقتر و درصقد پقوکی
کمتر میشود
نتیجهگیری
از بین تیمارهای بررسقیشقده در تحقیق حاضقر،
تیمار مرکب (شیار قائم و مقازاد مقاوعقات) ،بهتقرین
کارایی را در بازیابی خصوصیات فیزیکقی خقاو در دو
کالسۀ شیب کمتر و بیشتر از  90درصد نشان داد در
تیمار مرکب ،وجقود بقایقای گیقاهی ،موجقب افقزایخ
فعالیت جانداران و میکروارگانیسقمهقا ،کقاهخ تقراکم
خاو و افزایخ عناصر غقذایی مقیشقود از طرفقی بقا
وجود شیار قائم هنگام بارنقدگی ،مققداری آب داخقل
بانکت باقی میمانقد و ایقن میقزان آب موجقب ایجقاد
رطوبت کافی و در دسترس گیقاه بقرای انحقالل مقواد
غذایی خواهد بود همۀ این موارد سبب میشود که در
ایققن پققالت وضققعیت بهتققری از نظققر تهویققه ،حققرارت،
گردش عناصر غذایی و ارتبا بقین گیقاه و آب برققرار
باشد و در واقع پالت تیمقار مرکقب از دیگقر تیمارهقا
حاصلخیزتر باشد در تیمار بانکت مورب ایقن وضقعیت
وجققود نداشققت و آب توسققط بانکققت از مسققیر خققارج
میشد با توجقه بقه نتقایج بقهدسقتآمقده ،مقیتقوان
استنبا کرد که تیمار مرکب در کالسۀ شیب کمتر از
 90درصد نسبت به تیمارهای دیگقر ،در رونقد اصقالح
خاو عملکرد بهتری داشته است
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Abstract
Logging operation by skidders can lead to soil compaction, rutting and erosion of skid trails.
Therefore, in order to restore the soil physical properties of skid trails, it is necessary to perform
improvement treatments. In this study, four compaction improvement treatments were investigated on
one-year-old skid trails with two slope classes of low slope (0-20) and high slope (over 20) and 5
replications. 360 soil samples were taken, half of them before applying the treatments and the other
half a year after the treatments application, and were analyzed to evaluate the improvement effect of
the treatments. Results of low slope class showed that there was a significant difference between soil
bulk density and porosity percentage in improvement treatment plots and control plots of forested
area. Treatments of orthogonal groove, diagonal groove and logging residuals showed no significant
difference with the control skid trail, and only the use of the combined treatment was able to
significantly reduce bulk density and increase porosity percentage compared to the control skid trail.
For high slope class, all soil improvement treatments showed a significant difference with control
plots; however, compared to the control skid trail, none of the mentioned treatments could cause
significant differences. Among the studied treatments, the combined treatment had the best
performance in restoring soil physical properties in both low and high slope classes.
Keywords: Bulk Density, Logging Residuals, Orthogonal Groove, Porosity Percentage, Skid Trail.
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