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 (3/3/2632؛ تاریخ پذیرش: 23/5/2632)تاریخ دریافت: 

  دهیچک
حجمم  متوسط تبع آن افزایش بهو خاک جنگل  پذیریو کاهش تخلخل و ظرفیت نفوذفشردگی  تراکم وسبب آالت در جنگل، ور ماشینعب

 ،هدف از ایمن تحقیمق  کاهش رواناب در شرایط آزمایشگاهی، بر  هامالچ ریتأثدربارة قبل تحقیقات با توجه به نتایج . شودیمرواناب سطحی 

مسمیر  و  (شماهد جنگمل  ) نخمورده دسمت  جنگمل  تیممار  ،تیمار بدون مسیر چوبکشی یهاپالترواناب تولیدشده در مقایسۀ مقدار تعیین و 

راهکارهمای مفیمدی بمرای     تما بمود  بخش نمخانه جنگل آموزشی و پژوهشی خیمرود  شرایط طبیعی در در ، ارهخاکمالچ تیمار با چوبکشی 

متمر   3 یهما پمالت برای این مطالعه در  .رود کاربهت از آب جنگل و کاهش رواناب منظور حفظ کارکرد حفاظبه یبرداربهرهتأثیرات  کاهش

خروجی پالت بمه ظمروف   قسمت موجود در  یهالولهکه توسط رواناب  یهانمونه ،طبیعی یهایبارندگاساس برمربعی و در قالب سه تکرار 

و  (شماهد جنگمل  ) نخمورده تیمار جنگل دسمت  مقدار رواناب در کهنتایج نشان داد  .شد یریگاندازهو  یآورجمع، شدیمهدایت  یآورجمع

بیشمترین مقمدار روانماب در تیممار      ؛بمود  متریلیم 22/2و  22/2، 22/2ترتیب اره بهتیمار مالچ خاکمسیر با و  بدون تیمار مسیر چوبکشی

 ارهخماک شد. همچنین با اسمتفاده از ممالچ    مشاهده نخورده )شاهد جنگل(دست جنگلو کمترین آن در تیمار  مسیر چوبکشی بدون تیمار

مقدار رواناب تولیدی قبل از کاربرد مالچ در مسیرهای چوبکشی نسبت بمه   که یحالدر  ،درصد کاهش پیدا کرد 23شده تولیدمقدار رواناب 

ش کمیمت روانماب در   همای ممالچی سمبب کماه    که استفاده از پوشمش  گرفت توان نتیجهدر نهایت میدرصد بود.  20نخورده دستجنگل 

 شود.مسیرهای چوبکشی می

 تیمار. بدون چوبکشی مسیر اره،خاک مالچ چوبکشی، عملیات رواناب، نخورده،دست جنگل :کلیدی یهاواژه

 

 مقدمه

حفاظمت از   ،هاجنگل هایکارکرد نیترمهمیکی از 

منابع آبی و تنظیم ارتفاع و حجم روانماب سمطحی در   

بما افمزایش    (.Mobarghei et al., 2010)آبخیزهاست 

آن اثرهمای  جنگمل،   یبرداربهرهمکانیزاسیون عملیات 

چشمممگیری افممزایش یافتممه اسممت  طمموربممهخمماک بممر 

(Binkley & Brown, 1993; Oyarzun, 1995) . عبور

تراکم و فشمردگی خماک   سبب آالت در جنگل، ماشین
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در سماختمان، بافمت و    چشممگیر تغییرات  شود کهمی

خمماک ماننممد افممزایش وزن   وضممعیت هیممدرولو ی  

مخصوص ظاهری، کماهش تخلخمل، تهویمه و کماهش     

ایجماد  سبب و سرانجام  دارد در پیرا  ظرفیت نفوذ آب

رشمد گیاهمان   منفی بر  ریتأثاختالالت فیزیولو یکی و 

 ;Bekele et al., 2007; Bolat et al., 2015) شودیم

Cambi et al., 2015).  یهما جنگمل در  خصموص بمه 

 بینه کوتماه و  یهاروشبه  یبرداربهرهکه شمال ایران 

زمینمی نظیممر   یهممانیماشم بلنمد بمما اسمتفاده از   بینمه  

علممت بممه ،دگیممریممماسممکیدر چممرت السممتیکی انجممام 

تمردد زیماد   نیمز  کوهستانی و شیبدار بمودن منطقمه و   

اسممکیدرها، عملیممات خممروم چمموب موجممب تشممدید   

 & Jourgholami)کوبیدگی و تراکم خاک شده است 

Majnounian, 2011; Jourgholami, 2012.)  در

منماطقی کمه    ایم  یبمردار بهمره  منماطق فاقمد عملیمات   

، گیمرد ممی کمتمر انجمام   با شمدت   یبرداربهرهعملیات 

الشبرگ و بقایای الیۀ وجود مواد آلی در جنگل، مانند 

موجمب افمزایش زبمری     و شاخه و برگ درختان چوبی

 در جلموگیری از جمدا شمدن ذرات   کمه   شودیمسطح 

کماهش  سبب بسیار مهمی دارد و تا حدی تأثیر خاک 

 شمود یمم سمت پایین شمیب  بهرواناب و حرکت ذرات 

(Hartanto et al., 2003 پس تغییر پوشش ،)یاهیم گ ،

آب دارد و کمماهش پوشممش چرخممۀ تممایثیر عمیقممی بممر 

از جنگمل   یبرداربهرهگیاهی در مسیرهای چوبکشی و 

را  ضممریب روانممابحجممم متوسممط روانمماب سممطحی و 

. در (Suryatmojo et al., 2013دهممد )افممزایش مممی

مسمممیرهای چوبکشمممی و منممماطق تحمممت محمممدودة 

 یرفتارهاسبب پوشش  تامیا کمبود نبود ، یبرداربهره

هیدرولو یکی از جمله افزایش رواناب و فرسایش خاک 

 شممودیممم یاتممودهحرکممات  بممرایو مسممتعد شممدن 

(Gucinski et al., 2001; Etehadi Abari et al., 2018.) 

عملیمات  تأثیر یکی از راهکارهای مهم برای کاهش 

 و جلوگیری از فرسایش خماک  و چوبکشی یبرداربهره

مالچ در سمطح خماک اسمت.     پوششدر جنگل، ایجاد 

 نیتمأم یک روش معممول حفماظتی بمرای     2پاشیمالچ

پوشمش ممالچ   . پوشش سطح خاک و حفاظت آن است

 یوربهممرهو  حفاظمت زمینممۀ در  یدارای مزایمای مهمم  

بمر  خاک است. وجود پوشمش ممالچ در سمطح خماک     

هیدرولو یکی و هیمدرولیکی   یهایژگیوخواص خاک، 

خماک ناشمی از فرسمایش     هدررفترواناب و در نتیجه 

ثیرگذاری بر أ. فون خاک که عامل تگذاردیم ریتأثآب 

ممواد مغمذی و بهبمود     0سمازی مواد آلی، کمانی تجزیۀ 

 ریتمأث تحمت   توانمد یمم خواص فیزیکمی خماک اسمت،    

(. حتی Merlim et al., 2005پوشش مالچ قرار بگیرد )

 تا حمد زیمادی   تواندیمپوشش جزئی مالچ روی خاک، 

و مقممدار  دادهقممرار  ریتممأثدینامیممک روانمماب را تحممت 

 ;Findeling et al., 2003روانماب را کماهش دهمد )   

Rees et al., 2002).   در برابمر کماهش رطوبمت    ممالچ

و موجمب   کنمد یمم عممل   محافظیۀ ال همچونخاک، 

  شمود یمم افمزایش نفموذ    نیمز  واناب سطحی وکاهش ر

(Ji and Unger, 2001.) نفموذ  پوشاندن خاک با مالچ ،

دهمد کمه در   ممی بارنمدگی را افمزایش   در ممدت  خاک 

. افمزایش  ابمد ییمم خاک نیز افزایش  رطوبت آن نتیجۀ

نفوذ سمطح خماک تحمت پوشمش ممالچ، سمبب        مقدار

 ;Gicheru et al., 2005) شودیماناب کاهش حجم رو

Adekalu et al., 2007 .) اخیمر بمه انمواع     یهما سمال در

از ممازاد مقطوعمات درختمان     مشمتق  یهما ممالچ مختلف 

 (.Smets et al., 2008شده است )توجه بیشتری جنگلی 

در شمده  تخریمب جنگلمی   یهما خماک بنابراین بازیابی 

ی بسمیار کنمد   انسان یهاتیفعالشرایط اقلیمی و بدون 

و بسته بمه عمواملی چمون بافمت خماک، شمرایط       است 

هوایی، شمدت و وسمعت خسمارت و تعمداد تمردد      وآب

ممکمن  تراکم و عمق خاک نیز چوبکشی و  یهانیماش

 ;Rab, 2004) بکشمد  طمول سمال   222تما   2از  است

Zenner et al., 2007   کممه بمما توجممه بممه عمموار )

در  تمر عیسمر محیطی و مخرب آن، بایمد هرچمه   زیست

جایگزینی اقدامات مهندسی برای احیا و مرممت   زمینۀ

                                                           
1 Mulching 

2 Mineralization 
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 مسیرهای چوبکشی اقدام شود.

ع پوشممش انمموازمینممۀ تممأثیر در  تحقیقممات زیممادی

تولیمد   مقمدار در  یبمردار بهمره تمأثیرات  و نیمز   مالچی

 Masoumian et al. (2017) است.گرفته رواناب انجام 

 تیمارمختلف کنترل فرسایش شامل اثر سه  هایروش

و بقایای شمات و بمرگ    ارهخاکو  2های عرضیزهکش

برگمان بمر مقمدار روانماب و فرسمایش مسمیرهای       پهن

نتمایج نشمان داد    .کردندارزیابی و مقایسه را چوبکشی 

ش خماک مسمیرهای   ایکه مقدار متوسط رواناب و فرس

ترتیمب  بمه  عرضمی  همای زهکمش چوبکشی تحت تیمار 

، تحمت پوشمش   ربمع ر مگمرم بمر متم    2/3لیتر و  2/23

لیتمر و   1/23ترتیمب  بمه برگان پهنشات و برگ  یبقایا

لیتمر   2/22ترتیب به ارهخاکلیتر و تحت پوشش  1/0

ممثثرترین  مربع بمود کمه نشمان داد     گرم بر متر 3/2و 

 Prats et al. (2012)اسمت.   ارهخماک تیممار کنترلمی   

اثربخشی و کارایی ممالچ بقایمای جنگمل را در کماهش     

در نهالکماری   یسموز آتمش ایش پمس از  رواناب و فرسم 

اکالیپتوس و کمام در شممال و مرکمز پرتغمال بررسمی      

مالچ پوسمت اکمالیپتوس بسمیار     براساس نتایج،. کردند

تما   25متوسط ضمریب روانماب را از    طوربهبود و  مثثر

درصممدی  25کمماهش  سممببکمماهش داد و درصممد  03

بمه بررسمی آثمار     Khazayi et al. (2011) رواناب شد.

 جینتما . درولو یکی تخریب سطح جنگمل پرداختنمد  هی

 بیتخر( >222/2P) داریمعن ریتأث انگریبآنان،  قیتحق

از جملمه روانماب،    یدرولو یم ه یهما مثلفمه جنگل بمر  

کمه   ینحوبهضریب رواناب، غلظت و تولید رسوب بود. 

 دیم تولروانماب و غلظمت و    بیضمر رواناب،  دیتول مقدار

 یجنگلمنطقۀ ت به شده نسببیتخرمنطقۀ رسوب در 

برابر ارزیابی شده  21و  3، 2، 5 بیترتبه ،نشدهتخریب

کوچک اثر  یهاکرتدر Sadeghi et al. (2014)  .است

کاه و کلش برنج را بر تولید رواناب سطحی و هدررفت 

 برنج کلش و کاه کاربرد تأثیر آنها. کردندخاک بررسی 

 بما  تکمرار  سمه  در را مربع متر در کیلوگرم نیم مقدار با

 بما  خماک  همدررفت  و رواناب مقدار بر درصد 02 شیب

                                                           
1 Water bar 

 ایماسه رسی لومی خاک یرو باران سازشبیه از استفاده

 دو در تیمارهما  اثمر  کمه  داد نشمان  نتایج .مطالعه کردند

 حجمم  کماهش  بمر  سماعت  بمر  متریلیم 32 و 52 شدت

 32 حدود در بیترتبه شاهد کرت با مقایسه در و رواناب

 شمدت  دو هر در خاک هدررفت مقدار و بود درصد 33 و

 تمأثیر  Abbasi et al. (2015) .دکمر  متوقمف  کمامالی  را

رسوب و رواناب  کنترلبر  دیآملیآکریپلو  درومالچیه

 پمژوهش . این کردنددر شرایط آزمایشگاهی را ارزیابی 

 پوشمش  نموع  و یبارنمدگ  شمدت  ،بیش تأثیرات دربارة

 انجمام  شیفرسما  از حاصمل  رسموب  و روانماب  بر خاک

 همم  و درومالچیم ههم است. نتایج نشان داد که  گرفته

 .شمدند  رسموب  و رواناب کاهش سبب ،دیآملیآکریپل

 حجمم  و از بین بمرد  کامالی را رسوب مقادیر درومالچیه

 اسمتفاده از  داد. کماهش  درصد 25 حدوددر  را رواناب

 در هکتمار  در لموگرم یک 05 مقمدار  بمه  دیم آملیآکریپل

 شیفرسا کاهش در یکمتر ریتأث ومالچدریه با سهیمقا

 بمدون ممالچ،   شاهد قطعات به نسبت اما داشت، خاک

 درصمد و  30 تما  62ترتیب به را و رواناب رسوب ریمقاد

 .کاهش داد درصد 1 تا 5

Hartanto et al. (2003)  به بررسی مقدار رواناب و

 یرهایمس، یبرداربهرههدررفت خاک در مناطق تحت 

پرداختنمد.   )شماهد(  نخمورده ستدچوبکشی و مناطق 

در  و همدررفت خماک   نتایج نشان داد که مقدار رواناب

بود شاهد کمتر  یهاپالتشده از یبرداربهره یهاپالت

کمتری  و هدررفت خاک شاهد رواناب یهاپالتنیز و 

 .شمتند واقع در مسیر چوبکشمی دا  یهاپالتنسبت به 

، پوشمش امتمثل  عواملیه رسیدند که به این نتیج آنها

و بماقی مانمدن ممواد     هما الشبرگتراکم درختان، عمق 

عوامممل  نیتممرمهممم یبممرداربهممرهچمموبی حاصممل از 

رواناب و رسوب در جنگمل   مقداراکولو یکی در تعیین 

و  شمده یبمردار بهره یهاپالتدر  آنهاکه مقدار هستند 

کمترین مقمدار   ،و در مسیر چوبکشی بود بیشتر ،شاهد

 .را داشتند

رواناب  مقدارمقایسۀ تعیین و  ،این تحقیق هدف از

 و تیممار  بدون مسیر چوبکشی در تیمارهای دشدهیتول
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مقایسۀ و نیز  (شاهد جنگل) نخوردهدست جنگل تیمار

 بما  مسمیر چوبکشمی  در  دشدهیتولرواناب  مقداربا  آنها

آیما اسمتفاده از ممالچ    و اینکه  است ارهخاکمالچ تیمار 

اناب مسیرهای چوبکشی کاهش روبر چشمگیری  ریتأث

 .بوده استقدر چ ریتأثداشته و این 

 

 هاروشمواد و 
 پژوهشمنطقۀ 

بخممش  020و  022 یهمماپارسمملدر تحقیممق  نیمما

. گرفتانجام  رودیخ یپژوهشو  یآموزشجنگل نمخانۀ 

کمه   اسمت خیمرود  بخش نمخانه بخش دوم از جنگمل  

 طمممول جغرافیمممایی  هکتمممار، 2265 دارای مسممماحت

عممر  جغرافیممایی و  52° 63' 62" تمما °52 63' 62"

مسماحت  همچنین  است. 63° 62' 2" تا °63 60' 2"

متوسمط  . هکتمار اسمت   231 یبمردار بهرهقابل  قسمت

حمداقل   متوسط و متریلیم 2212این منطقه  بارندگی

 ۀدرجم  3/26 تما  25/3حرارت سالیانه  ۀدرجو حداکثر 

ی ایمن بخمش   هما درصد تعداد گونمه  .است گرادیسانت

(، 35/2) افراپلت(، 26/65(، ممرز )31/52) راش شامل

برداشمت   .است (30/2) ی دیگرها( و گونه20/2بلوط )

حجم چوب خروجی  صورت گرفت؛گزینی تک ةشیو به

 متمر  623 ماصله درخت بمه حجم   52، 022در پارسل 

اصله درخمت بمه حجمم     60، 020مکعب و در پارسل 

همای  چوبکشی در پارسل عملیاتمکعب بود.  متر 022

السمتیکی  چمرت  اسمکیدر با  2633در شهریور  یادشده

. همموا در طممول دو هفتممه در طممی گرفممتتمماف انجممام 

 گرم و خشک بود. ،عملیات چوبکشی

 روش پژوهش

از  میمدانی  دیم بازد با ،یبردارنمونه محل نییتع برای

 یهما یژگم یوکه از لحاظ توپوگرافی و  یامنطقهجنگل، 

 (و سمن  ممادر   خماک  PH)مانند بافمت خماک و    خاک

 بمرای اجمرای ایمن پمژوهش    . شمد  یکسان باشد انتخاب

از سری نمخانه انتخماب شمدند    020و  022 یهاپارسل

خماک   .مسیر چوبکشی انتخماب شمد  چهار در مجموع  و

 بعمد  بود. یجنگل یاقهوهجنگل در بخش نمخانه از نوع 

مطالعمه  تحمت   بیشم  یهما تیم موقع مشخص شمدن  از

 محل درصد(، 02-05)شیب غالب مسیرهای چوبکشی 

بمرای  مشمخص شمد.   تصمادفی   صمورت به هاپالتنصب 

مسمیر  دستیابی به اهداف تحقیق، از سمه تیممار شمامل    

بمدون  ، مسیر چوبکشمی  ارهخاکمالچ چوبکشی با تیمار 

بممرای جنگممل( )شمماهد نخممورده و جنگممل دسممتتیمممار 

 سمه یتکمرار مقا  سمه  ها استفاده شد کمه در برداشت داده

از قطمع   در ایمن تحقیمق   شمده اسمتفاده  ةارخاکشدند. 

 دسمت بمه  متمر یسانت 2-6 طولبهو  راشگونۀ درختان 

کیلموگرم بمر متمر     2/2به مقدار  هاپالتآمد و در سطح 

پممراکنش تکرارهمما در مسممیرهای   مربممع پخممش شممد. 

 از بعمد شرایط متفاوت انجام گرفت. با چوبکشی مختلف 

متمر   3 طحبما سم   ییهما پالت ،یبردارنمونه محل نییتع

 در کمه  یچموب  یهما تختمه  ازمتر( با استفاده 2×3) مربع

 مسمتقر (، تهیمه و  متمر یسمانت  02) بمود  رفته فرو خاک

بمه   هما پمالت رواناب حاصل از سمطح   نکهیا برایشدند )

واقعمی روانماب    مقمدار بیرون تمراوش نکنمد و نمایمانگر    

با هر سه تیمار انجمام   هاپالت از این یبردارنمونه ،باشد(

روانمماب  مقممدارتعیممین  یبممرا قیممتحق نیمما در ت.گرفمم

از  واقممع در مسممیر چوبکشممی یهمماپممالتدر  دشممدهیتول

مقمدار بماران در   شمد.   استفادهطبیعی منطقه  یهابارش

دسمتی   سنجباران چهارهر رخداد بارندگی، با استفاده از 

( در متمر یسمانت  00و عممق   متمر یسمانت  1)قطر دهانه 

مطالعمه   تحمت  یهما تپمال ترین فضمای بماز بمه    نزدیک

(، کمه  (Sadeghi et al., 2016) متمر  62)حداکثر فاصله 

، شده بمود کامالی عمودی در کف جنگل مستقر  صورتبه

آغاز شمد و   2633آماربرداری از شهریور . شدآوری جمع

ای لوله هاپالتدر انتهای ادامه یافت.  2632 فروردینتا 

پالت را به شده در سطح تعبیه شده بود تا رواناب جاری

در طمول ایمن ممدت    آوری همدایت کنمد.   مخزن جممع 

شد.  یریگاندازهثبت و  ،رواناب کنندةایجاد یهایبارندگ

روانماب کمه    یهما نمونمه پس از هر بار وقموع بارنمدگی،   

همدایت   یآورجممع توسط خروجمی پمالت بمه ظمروف     

 شد. یریگاندازهو  یآورجمع، شدیم
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 .ارهخاکمالچ مسیر با تیمار  )م( ؛شاهد جنگل )ب( ؛)الف( مسیر چوبکشی بدون تیمار یهاپالتتیمارهای  ۀنمون -2 لشک

 

 روش تحلیل آماری

 یآممار  افمزار نرمبا استفاده از  هاداده یآمار یۀتجز

SPSS 22   اکسمل انجمام    افمزار نمرم و رسم نمودارها بما

 نرممال  ابتمدا  ،هما داده لیم وتحلهیم تجز منظوربه گرفت.

 یبررس رنوفیاسم -فوکولموگر آزمون باها داده بودن

تجزیمۀ  پمارامتری   یهما آزمونبا استفاده از  سپس. شد

مقایسمۀ  و بمرای   گرفمت بین تیمارها صمورت  واریانس 

روانماب از آزممون   بمر  میانگین اثر تیمارهمای مختلمف   

همچنین روابمط رگرسمیونی بمین    دانکن استفاده شد. 

 روانماب خروجمی در سمه تیممار     مقمدار مقدار بارش و 

 آمد. دستبه

 نتایج

رخممداد  26در طممی مممدت آممماربرداری، در کممل  

کمه   شمد  یریم گاندازهبه ایجاد رواناب منتهی بارندگی 

و  2/223ترتیمب  بیشترین و کمترین مقدار بمارش بمه  

 .بمود  متمر یلیم 1/22بارندگی و متوسط  متریلیم 6/1

تحمت   دشمده یتولنماب  مقدار روا رخداد بارش،برای هر 

، ارهخماک ممالچ  مسمیر چوبکشمی بما تیممار     تیمارهای 

 و مسیر چوبکشمی  (شاهد جنگل) نخوردهدستجنگل 

آورده  2شمد کمه در جمدول     یریم گانمدازه  بدون تیمار

 .شده است

 یچوبکش ریشاهد مس ماریشاهد جنگل و ت ماری، تارهخاکمالچ  ماریدر سه ت دشدهیتولرواناب  میانگین مقدار -2 جدول

 رواناب افزایشدرصد  متر()میلی رواناب میانگین مقدار تیمار

 - 22/2 (شاهد جنگل)نخورده جنگل دست

 0/20 22/2 مسیر چوبکشی بدون تیمار

 0/26 22/2 ارهخاکمالچ مسیر با تیمار 

 

مقمدار   ،شمود یمم دیمده   2در جدول  که طورهمان

 ن تیماربدو در تیمار مسیر چوبکشی دشدهیتولرواناب 

شاهد ) نخوردهدستجنگل بیشترین مقدار و در تیمار 

مقمدار روانماب    کمترین مقدار را داشته اسمت.  (جنگل

و مسمیر بما    بدون تیممار  در مسیر چوبکشی دشدهیتول

درصمد   0/26و  0/20 ترتیمب بمه  ارهخماک تیمار ممالچ  

. اسمت  (شماهد جنگمل  نخمورده ) جنگل دستبیشتر از 

بمدون   در مسیر چوبکشمی  دشدهیتولهمچنین رواناب 

 الف ب م
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 .است ارهخاکتیمممار مممالچ مسممیر بمما درصممد بیشممتر از  2/52 تیمممار

 

 )شاهد جنگل(،  نخوردهدستجنگل بین مقدار بارش و رواناب در تیمارهای رابطۀ  -0شکل 

 . ارهخاکمسیر چوبکشی بدون تیمار و مسیر چوبکشی با تیمار مالچ 

 درصد است. 33و  35روابط رگرسیونی در سطوح  یداریمعن ةدهندنشان بیترتبه **و  *م عالئ

 

رگرسممیونی بممین مقممدار بممارش و رابطممۀ  0شممکل 

ممالچ  مسمیر چوبکشمی بما تیممار     رواناب در سه تیمار 

و مسمیر   (شاهد جنگمل ) نخوردهدستجنگل ، ارهخاک

کمه   طمور همان دهد.را نشان می بدون تیمار چوبکشی

طه بمین مقمدار   بیشترین راب ،شودیمدیده  0در شکل 

پمس  و بدون تیممار  بارش و رواناب در مسیر چوبکشی 

و اسمت   ارهخماک ممالچ  مسیر چوبکشی با تیمار  از آن،

کمتمرین   (شماهد جنگمل  ) نخمورده دستجنگل تیمار 

 .دهدیممقدار را به خود اختصاص 

 های مختلفماریت در دشدهیتولمیانگین رواناب  واریانستجزیۀ نتایج آزمون  -0 جدول

بعمن  F P درجه آزادی 

شدهحیتصحمدل   0 36/2  2/226* 

مبدأعر  از   2 22/62  222* 

36/2 0 تیمار  226/2 * 

   63 خطا

   63 کل

شدهحیتصحمقدار کل   61   

 درصد 35* معناداری در سطح 
 

بمین اثمر    ،شمود یمم  مشماهده  0ه در جدول کچنان

تفمماوت  دشممدهیتولتیمارهممای مختلممف روی روانمماب  

اثممر  ۀمقایسمموجممود دارد. همچنممین در   یداریمعنمم

)بما اسمتفاده از آزممون     تیمارهای مختلمف بمر روانماب   

مشماهده   نشان داده شده است، 6شکل که در  دانکن(

 ممار یبما دو ت  ممار یبدون ت یچوبکش ریمس نیبکه شد 
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 ماریبا ت یچوبکش ری)شاهد( و مس نخوردهدستجنگل 

 گمر، ید یاز سمو وجود دارد.  یداریاره تفاوت معنخاک

 نخوردهدستجنگل  یمارهایت نیداد که ب شانن جینتا

تفماوت   ،ارهخماک  ممار یبما ت  یچوبکش ری)شاهد( و مس

که این نتیجه در  دوجود ندار یاز نظر آمار یداریمعن

 .شودیممشاهده  6شکل 

 

 مسیر چوبکشی های در تیمار دشدهیتولرواناب  (شدهدادهنشان دامنۀ، خطای معیار ±) میانگینمقایسۀ  -6شکل 

  .دانکن آزمون با (شاهد جنگلنخورده )جنگل دستو  بدون تیمار ، مسیر چوبکشیارهخاکمالچ با تیمار 

 .است درصد 35 احتمال سطح در هانیانگیم اختالف بودن داریمعن دهندةنشان نامتشابه نیالت حروف

 

 بحث

ر مقدار روانماب  ب شدتبهعملیات چوبکشی زمینی 

الشمبرگ و  الیمۀ  حمذف   طوری کمه ، بهگذاردیم ریتأث

مواد آلی و کوبیدگی خماک و افمزایش وزن مخصموص    

  شممممودیمممممافممممزایش روانمممماب  سممممببخمممماک 

(Jourgholami et al., 2014; Cambi et al., 2015) .

محافظ بعدی در برابمر بماران   الیۀ  ،پوششتامبر افزون

 تنهما نمه الشبرگ کف جنگمل  الیۀ  .استالشبرگ الیۀ 

را در برابممر انممر ی جنبشممی بمماران و فرسممایش  خمماک

 سمبب بلکه ماننمد اسمفنج    ،کندیمپاشمانی محافظت 

 .(Marx et al., 1999) شودیمذخیره و نفوذ آب 

مسممیر در ایممن تحقیممق اثممر تیمارهممای مختلممف   

بدون  ، مسیر چوبکشیارهخاکمالچ چوبکشی با تیمار 

ب بمر روانما  )شاهد جنگل(  نخوردهدستجنگل و  تیمار

نشان داد که تیممار  تحقیق این  ارزیابی شد. دشدهیتول

 دشمده یتولکماهش مقمدار روانماب    سبب  ارهخاکمالچ 

. پممس از عملیممات  روی مسممیرهای چوبکشممی شممد  

، سممپس رودیمممالشممبرگ از بممین  الیممۀ چوبکشممی 

معمدنی خماک    ۀبه الیم مستقیم  طوربهباران  هایهقطر

، ذیری کمم پبا توجه به مقدار نفوذخاک و  زندیمضربه 

 ایجمماد روانمماب   کممه شممودیممماشممباع  سممرعتبممه

 سمممطحی و فرسمممایش و تسمممریع آبشمممویی ممممواد   

 را در پمی دارد معدنی مغمذی از مسمیرهای چوبکشمی    

(Stuart & Edwards, 2006).    این تحقیمق نشمان داد

افزایش رواناب موجب و تخریب جنگل  یبرداربهرهکه 

 کهیطوربه ،شودیمنشده یبرداربهرهنسبت به مناطق 

مقدار رواناب در مسمیر چوبکشمی نسمبت بمه جنگمل      

یافتمۀ  بما   . ایمن موضموع  درصد بیشتر بوده است 0/20

Khazayi et al. (2011)  نشمان داد  او  .همخموانی دارد

شمده نسمبت بمه    تخریمب تولید رواناب در منماطق  که 

برابمر بیشمتر ارزیمابی    پنجنشده تخریبمناطق جنگلی 

مقمدار  بیشمترین  وبکشمی  تیممار شماهد مسمیر چ   شد. 

 ارهخماک رواناب را نسبت به تیمار شاهد جنگل و مالچ 

کمه ایمن نتیجمه مشمابه نتمایج      به خود اختصماص داد  
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است کمه بیمان کمرد     Hartanto et al. (2003)تحقیق 

مسمیر   یهما پالتدر  دشدهیتولبیشترین مقدار رواناب 

 چوبکشی بوده است.

ن، عممق  ، تمراکم درختما  پوشمش تاممثل  هاییعامل

و بمماقی مانممدن مممواد چمموبی حاصممل از    همماالشممبرگ

 مقدارعوامل اکولو یکی در تعیین  نیترمهم یبرداربهره

در همما عاممملکممه ایممن اسممت روانمماب در داخممل جنگممل 

مسممیرهای چوبکشممی کمتممرین مقممدار و در جنگممل    

شمده در مسمیرهای   سمبب  کمه   بیشترین مقمدار را دارد 

دگی و تمراکم  علمت تمردد اسمکیدرها کوبیم    بهچوبکشی 

کماهش خلمل و   سمبب   . این وضمعیت خاک بیشتر شود

سمبب  آن  در پمی فرم و افزایش وزن مخصوص خاک و 

کاهش ظرفیت نفوذ خماک و افمزایش روانماب سمطحی     

نتمایج مربموط بمه    . شده است روی مسیرهای چوبکشی

ان داد که با افمزایش  روابط بین مقدار بارش و رواناب نش

و همچنمین بما    کندیمپیدا مقدار رواناب افزایش  ،بارش

 3/21 دشمده یتولمقدار رواناب  ،ارهخاکاستفاده از مالچ 

 تحقیقمماتکممه بمما   یابممدمممیدرصممد کمتممر کمماهش  

Masoumian et al. (2017)، Prats et al. (2012) ،

Sadeghi et al. (2014)  وAbbasi et al. (2014) 

نیز به این نتیجه رسیدند کمه اسمتفاده    آنها. استمشابه 

، الشمبرگ و شمات و   ارهخماک زیستی مانند  یهامالچز ا

کماهش حجمم   سمبب  نج برگ درختان و نیمز کلمش بمر   

ممالچ   تمأثیر زیماد  که علت آن  شودیم دشدهیتولناب ارو

آب و نیمز افمزایش   و نفموذ  در افزایش ظرفیت نگهداری 

بنمابراین فشمردگی    .استبت خاک ورط ظتخلخل و حف

پوشش کف جنگل خاک در اثر تردد اسکیدرها و حذف 

در مسیرهای چوبکشی، سبب کاهش ظرفیت نگهمداری  

خمماک و در نتیجممه کمماهش سممرعت نفمموذ آب   آب در 

سمطحی حاصمل از بماران و     یهاآب، در نتیجه .شودیم

 ییهما کانمال  صمورت بمه و شوند نمیجذب  یآسانبهبرف 

سمبب  و  کننمد یمروی مسیرهای چوبکشی جریان پیدا 

سممت پمایین شمیب    بمه افزایش سرعت و حجم روانماب  

. شمود یممنجر فرسایش و ایجاد رواناب  بهکه  شوندیم

بر کمیمت روانماب    یبرداربهرهعملیات تأثیر با آگاهی از 

 یطیمحستیزآثار برای کاهش را اقدامات الزم  توانیم

و بهبممود کمیممت روانمماب انجممام داد. در قالممب مممدیریت 

جنگممل راهکارهممای مفیممدی بممرای جلمموگیری از ایممن  

 یبممرداربهممره همماییشممامد و بممه حممداقل رسمماندن اثرپ

بما ممنوعیمت قطمع و     نکمه یا خصوصبه ،اندیشیده شود

ایران، حفاظت، احیا و تمرمیم   یهاجنگلدر  یبرداربهره

بمردن بهتمرین    کمار بهمسیرهای چوبکشی با استفاده از 

حفظ کارکرد حفاظمت   منظوربهپوشش روی سطح آنها، 

 یهما جنگمل تولیمد آب   از آب و خاک جنگمل و بهبمود  

آتمی   یهاسالخزری و کاهش رواناب و رسوب در طول 

 بسیار مهم و اساسی است.موضوعی 

 ریتممأثجنگممل و  یبممرداربهممرهاثممر تحقیممق در ایممن 

در روی مسمیرهای چوبکشمی    ارهخماک استفاده از مالچ 

شمممال بمما اسممتفاده از  یهمماجنگمملروانمماب در  ایجمماد

ن منظمور مقمدار   بمه ایم   .شمد طبیعی بررسی  یهابارش

 شمماهد) نخمموردهدسممتجنگممل روانمماب در تیمارهممای 

مسمیر چوبکشمی    وبدون تیمار  یچوبکش ریمس ،(جنگل

نتمایج   .شمد  یابیم و ارز یریگاندازه ارهخاک مالچبا تیمار 

 نخوردهدستجنگل نشان داد که مقدار رواناب در تیمار 

مسمیر   وبمدون تیممار    یچوبکش ریمسو  (جنگل شاهد)

 22/2و  22/2ترتیمب  به ارهخاک مالچتیمار  چوبکشی با

کمه بیشمترین مقمدار روانماب در     است  متریلیم 22/2و 

و کمتمرین آن در   بمدون تیممار   یچوبکشم  ریمسم تیمار 

مشاهده شمد.  ( جنگل شاهد) نخوردهدستجنگل تیمار 

مقمدار روانماب    ارهخماک همچنین بما اسمتفاده از ممالچ    

 کمه  یحمال در ،درصد کاهش پیمدا کمرد   3/21 دشدهیتول

مقدار رواناب تولیدی قبل از کاربرد ممالچ در مسمیرهای   

درصمد   0/20 نخمورده دسمت چوبکشی نسبت به جنگل 

بنابراین استفاده از مالچ بعمد از عملیمات چوبکشمی     بود.

چشمممگیری کمماهش  طمموربممهزمینممی مقممدار روانمماب را 

بنمابراین   .شمود یمم فرسمایش  کاهش موجب و  دهدیم

رواناب در مسیرهای چوبکشمی بایمد   برای کاهش مقدار 

تا با توجمه بمه مقمدار     کرددیگر را هم مطالعه  یهامالچ

نموع   نیمثثرتر، آنهابودن  صرفهبهکاهش رواناب و بهینۀ 

 رود. کاربهو شود مالچ انتخاب 
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Abstract 

Forest machinery traffic on forests causes significant changes in increasing the bulk density, reducing 

porosity, ventilation and reducing water infiltration rate which resulted in an increasing surface runoff.  

Past studies frequently reported the effect of mulch on reducing runoff in laboratory conditions. The 

aim of the present study was to determine and compare the amount of produced runoff in an untreated 

skid trails, an undisturbed forest (control area), and skid trail plots covered by sawdust, under natural 

conditions in Namkhaneh District, Kheyrud Forest. In this study, the runoff plots (6 m2) were 

established triplicate and the runoff collected by pipes were measured in the outlet plots based on 

natural rainfall conditions. The results revealed that applying sawdust mulch to the skid trail decreased 

runoff compared to the untreated skid trail. The runoff amount in undisturbed forest, untreated skid 

trail, and sawdust mulch treatments were 0.40, 1.44 and 0.71 mm, respectively. The highest and the 

lowest amount of runoff were found for untreated skid trail and undisturbed forest treatments, 

respectively. Also, by application of sawdust mulch, the amount of generated runoff reduced by 

48.4%, while the amount of runoff before applying the mulch in skid trail was 72.2% higher than the 

intact forest. As a result, much application in forest skid trails will lead to decreasing the amount of 

runoff.   

Keywords: Undisturbed forest, Runoff, Skidding operations, Sawdust mulch, Untreated skid trails. 

 



 

 


