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 دهیچک
 تولیاد  و رواناا   مقادار  تغییار  آن پای  در و خاا   بیولوژیکی و شیمیایی فیزیکی، یهایژگیو برخی تغییر سبب جنگل، از یبرداربهره عملیات

 یهاا هیتوصا  بهباود  در ،جنگال  یباردار بهاره  عملیاات  اثار  در خا  خصوصیات تغییر پی در رسو  و روانا  تغییرات بررسی .شودیم رسو 

 در خاا   ماثثر  یهاا ریمتغ از یشامار  بررسای  یبرا پژوهش این .بود خواهد سودمند خا  شیفرسا و روانا  راتییتغ کردن یکمّ و یتیریمد

 در مربعای  متار  دو یهاا پاتت  ،اساس این بر .گرفت انجام خیرود پژوهشی آموزشی جنگل در جنگل، یبرداربهره اثر در رسو  و روانا  تولید

 گزینای، تک روش به شدهبرداریبهره منطقۀ (،یبرداربهره )بدون شاهد :(یبرداربهره مختلف یهاروش )با منطقه چهار هر در تکرار هشت قالب

 تعیاین  بارای  ،9612 آذر تاا  9616 آذر از وساته یپ وقوعبه طبیعی یهایبارندگ و هشد ایجاد چوبکشی یرهایمس و تاجی پوشش بدون منطقۀ

 مخصاوص  وزن آلای،  ماادۀ  درصاد  ،رطوبات  درصاد  بافات،  شامل خا  شیمیایی و فیزیکی خصوصیات شد. یریگاندازه رسو  و روانا  مقدار

 و رواناا   مقادار  بار  یباردار بهره اثر در گیاهی و تاجی پوشش تغییر داریمعن ریتأث گرانیب قیتحق جینتا شد. یریگاندازه نیز EC و pH ظاهری،

 یهمبستگ یآل مادۀ و اسیدیته ،ماسه درصد و ؛مثبت داریمعن یهمبستگ ،خا  یظاهر مخصوص وزن و رس درصد ،جینتا برپایۀ است. رسو 

 و ؛یمنفا  ارتباا   ،خا  یآل مادۀ و ماسه درصد ،خا  رطوبت درصد یرهایمتغ که شد مشخص نیهمچن .دارند  اروان رمقدا با یمنف داریمعن

 تحقیقاات  به شتریب توجه ضرورت قیقتح نیا جینتا .دارند رسو  مقدار با مثبت داریمعن یهمبستگ خا  ظاهری مخصوص وزن و رس درصد

 و یتیریماد  یهاتیعالف شودیم شنهادیپ رواین از .دهدیم نشان را شدهیبرداربهره مناطق و جنگلی اراضی در رسو  و روانا  برآورد ۀزمین در

 .شود اجرا و یطراح ،رفتهازدست خا  تیفیک یریپذبازگشت لیپتانس به توجه با و یاراض نیا تیقابل با متناسب یبرداربهره

 .خا  ظاهری مخصوص وزن آلی، مادۀ درصد ش،پوش تاج جنگل، یبرداربهره خا ، بافت :یدیکل هایهواژ

 

 هدف و مقدمه

 جهاانی  محیطیزیست تمشکت از ،خا  فرسایش

 را خاا   و آ  مناابع  جادی  طوربه که رودمی شماربه

 بارندگی از آمدهدستبه سطحی روانا  .کندمی تهدید

 هار  کاه  اسات  مختلفای  عوامل تابع ،خا  فرسایش و

  کنااد ماای  فتضااعی  یااا تقویاات  را دیگااری  ،یااک

(Begueria et al., 2006). و مهام  متغیرهاای  از یکی 

 هایویژگی فرسایش، و روانا  رخداد در بررسی شایان



 ...روانا  و رسو  در راتییتغ  032

 

 تغییار  و انساانی  هاای فعالیات  کاه  ازآنجا .است خا 

 هاای اکوسیساتم  ویاژه باه  ،اراضای  کااربری  غیراصولی

 ،فیزیکای  هاای ویژگای  بار  چشامگیری  تأثیر ،طبیعی

 مقاادار آن پای  در و هاا خااا  بیولاوژیکی  و شایمیایی 

 تغییارات  بررسای  ،گاذارد می خا  فرسایش و روانا 

 خصوصایات  تغییار  پای  در خاا   فرساایش  و رواناا  

 مختلاف  هایکاربری پوشش تحت هایخا  در ،خا 

 مختلاف  هاای فعالیت تأثیر .است ضروری هم، مجاور و

 بسایاری  تحقیقات در رسو ، و روانا  مقدار بر انسانی

  ;Zhang et al., 2004) ساااتا شاااده بررسااای

Pamukcu et al., 2014). تغییر بر تحقیقات این بیشتر 

 ;Mohammad & Adam, 2010) فمختلا  هایکاربری

Zokiab & Naser, 2011)، کااری جنگل و زدایای جنگل 

(Khazayi et al., 2011; Suryatmojo et al., 2013) 

  باااااارداریبهااااااره تااااااأثیرات همچنااااااین و

(Wagenbrenner et al., 2016; Etehadi Abari et al., 

 .اندداشته تمرکز (2017

Zhang et al. (2014) هاای آزماایش  از استفاده با 

 نفاوذ،  باارش،  شایب،  میان همبستگی ،باران سازشبیه

 ،گونااگون  گیااهی  هایپوشش در را فرسایش و روانا 

 بازده که داد نشان آنها هاییافته کردند. وتحلیلتجزیه

 گیاااهی، پوشااش انااواع در رسااو  و انااا رو الگاوی  و

 ماثثری  طاور باه  جنگال  ،ایان  بار عتوه است. متفاوت

 و روانااا  مقاادار و بخشاایده بهبااود را خااا  ساااختار

 و آ  حفاظات  عملکارد  اسات.  داده کااهش  را رسو 

 توسا   رسو  کاهش و آ  ذخیرۀ شامل جنگل خا 

 افاازایش بااا کااه اساات گیاهااان ایریشااه سیسااتم

 ،رواناا   سارعت  و مقادار  کااهش  و خا  پذیرینفوذ

 .شودمی رسو  مقدار کاهش سبب

 کاهش با جنگل برداریبهره جنگلی، حوزۀ یک در

 سابب  جنگال،  کف علفی پوشش و درختی پوششتاج

 و رباایی باران کاهش مچنینه و تعرق و تبخیر کاهش

 آبخیاز  حاوزۀ  یاک  در سطحی روانا  میانگین افزایش

 گاذارد مای  تاأثیر  آ  نتواز بر طریق این از و شودمی

(Etehadi Abari et al., 2017). روش باه  برداریبهره 

 گیااهی  و تااجی  وشاش پ باردن  بین از با یکسره قطع

 جنگاال لخاات خااا  درصااد افاازایش ساابب ،جنگاال

 گیااهی(  پوشاش  )بادون  لخت خا  افزایش ؛شودمی

 دارد رساو   مقادار  افازایش  بار  زیاادی  تاأثیر  جنگل

(Fernandez & Vega, 2016; Prats et al., 2016.) 

 مختلاف  آالتماشین از استفاده و مکانیزاسیون افزایش

 چوبکشای،  مسایرهای  ایجاد و برداریبهره عملیات در

 شااودماای خااا  فرسااایش و رسااو  افاازایش ساابب

(Wagenbrenner et al., 2016.) مسایرهای  و هاجاده 

 جنگاال در رسااو  تولیااد منبااع بیشااترین چوبکشاای

 .(Suryatmojo et al., 2011) روندمی شماربه

 تغییار  موجاب  نیز گزینیتک روش به برداریبهره

 عملیاات  از بعاد  .شاود مای  جنگال  خاا   خصوصیات

 خاا   نفوذپاذیری  ظرفیت چو ، خروج و برداریبهره

 در مقادار  ایان  کاه  یاباد مای  کااهش  درصد 60/62 تا

 رساادماای درصااد 0/29 بااه یکسااره قطااع شاایوهای

(Suryatmojo et al., 2011)اذعاان  محققاان  اگرچه ؛ 

 بار  گزینشی هایشیوه تأثیر زمینۀ در تحقیق که دارند

 اسااات هگرفتااا صاااورت کمتااار رساااو  و رواناااا 

(Suryatmojo et al., 2011). در مختلفی هایپژوهش 

 فرساایش  و رواناا   بار  خاا   مثثر هایویژگی زمینۀ

 Casermeiro et al. (2004) .اسات  هگرفت انجام خا 

 بار  خا  خصوصیات و گیاهی پوشش تأثیر بررسی به

 بیشاتر  کاه  گرفتناد  نتیجه و پرداختند فرسایش مقدار

 همبسااتگی ،خااا  در شاادهگیااریاناادازه متغیرهااای

 نااوع مقاباال در و دارنااد فرسااایش مقاادار بااا ضااعیفی

 هاای عامال  را خاا   آلی مادۀ درصد و گیاهی پوشش

 کردند. بیان فرسایش ۀکنندکنترل اصلی

Vahabi & Nikkami (2008) بافات  اثر بررسی به 

 در گیااهی  پوشاش  و شیب ، خا رطوبت درصد ،خا 

 حاوزۀ  در سااز نباارا  از اساتفاده  با تولیدی رسو  مقدار

 رس، درصد که داد نشان تایجن .پرداختند طالقان آبخیز

 درصاد  و مثبت همبستگی خا  رطوبت درصد و سیلت

 تولیادی  رساو   مقادار  باا  منفای  همبستگی نیز ماسه

 ماسااه درصاد  کاه  دهاد مای  نشاان  هاا بررسای  .داشات 
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 و (Santos et al., 2003) روانا  با دارمعنی همبستگی

 ماسااه درصااد افاازایش .دارد (Martz, 1992) رسااو 

 همچناین  .شودمی رسو  تولید و روانا  هشکا سبب

 باین  دارمعنای  همبساتگی  که دهدمی نشان هابررسی

 ،رس افازایش  باا  و دارد وجاود  فرساایش  و رس مقدار

  یابااادمااای کااااهش فرساااایش و رساااو  تولیاااد

(Zhang et al., 2004.) 

 زیاادی  تاأثیر  خا  ظاهری مخصوص وزن افزایش

 روانا  افزایش نتیجه در و خا  نفوذپذیری کاهش در

 در تحقیقای  هاییافته (.Adekalu et al., 2006) دارد

 رواناا   مقادار  و خاا   آلای  ماادۀ  باین  ارتبا  زمینۀ

 ظرفیات  افازایش  موجاب  آلای  ماادۀ  که کرد مشخص

 کااهش  نتیجاه  در و خاا   نفوذپذیری و آ  نگهداری

 مااانع نیااز و (Siegrist et al., 1998) روانااا  حجام 

 بهبااود (،Emadi et al., 2009) خاکدانااه فروپاشاای

 نهایات،  در و (Troeh et al., 1999) خاا   سااختمان 

 بار  EC و pH تاأثیر  مورد در .شودمی فرسایش کاهش

 صاورت  کمتری تحقیقات رسو  تولید و ا روان مقدار

 به خود تحقیقات در Elliot et al. (2007)است. گرفته

 و رواناا   مقادار  بر تأثیری EC که رسیدند نتیجه این

 مقادار  بار  داریمعنای  تاأثیر  pH ولای  ،نادارد  رسو 

 رواناا   مقادار  ،آن افازایش  باا  و دارد رسو  و روانا 

 .یابدمی کاهش

 از جلاوگیری  همچناین  و ناا  روا مقادار  از آگاهی

 از حفاظات  و مادیریت  در مهمی هدف خا  فرسایش

 و روانا  بررسی رواین از .رودمی شماربه طبیعی منابع

 فراینادهای  از یکای  عناوان باه  آن، بر تأثیرگذار عوامل

 متغیرهای از یکی .دارد تضرور ،خا  فرسایش اصلی

 ، خا فرسایش و روانا  رخداد در توجه شایان و مهم

 تحقیقاات  بیشاتر  کاه  ازآنجاا  .است خا  هایویژگی

 تغییار  باه  مرباو   رساو ،  و رواناا   زمینۀ در موجود

 در و است مختلف گیاهی هایپوشش و اراضی کاربری

 و رواناا   مقادار  بار  جنگال  از برداریبهره تأثیر زمینۀ

 ،اسات  گرفتاه  صورت ایران در اندکی تحقیقات رسو 

 بررسای  بارای  چناین هم و هادف  این با حاضر تحقیق

 رساو   و رواناا   مقادار  بار  خاا ،  خصوصایات  تأثیر

 انجاام  خیارود  پژوهشای  آموزشی جنگل در تولیدشده

 گرفت.

 

 هاروش و مواد
 پژوهش منطقۀ

 بخااش 692 و 697 هااایپارساال در تحقیااق ایاان

 .گرفات  انجام خیرود پژوهشی و آموزشی جنگل گرازبن

 07/01 و 23/62 برابر ترتیب به پارسل دو این مساحت

 و متار  9022 تا 9932 دریا سطح از ارتفاع است. هکتار

 و برداریبهره ۀشیو است. مترمیلی 9912بارندگی مقدار

 گزینای تاک  صاورت به ،تحقیق منطقۀ در شناسیجنگل

 02 ترتیاب به 692 و 697 هایپارسل کلی شیب است.

 منطقاۀ  باه  مرباو   نموناۀ  قطعاات  .اسات  درصد 91 و

 گارازبن  بخش 692 پارسل در (شاهد) هنشدبرداریبهره

 هاای قسامت  باه  مرباو   نمونۀ قطعات و خیرود جنگل

 پوشاش تااج  بادون  ،گزینای تاک  شایوۀ  باه  برداریبهره

 و باارداریبهاره  عملیااات منظاور باه  کااه هاایی قسامت )

 مسایرهای  و (اسات  شده قطع درختان همۀ ،ونقلحمل

 .اناد گرفتاه  قرار گرازبن بخش 697 پارسل در چوبکشی

 و ممرزسااتان -راش پارساال دو ایاان در جنگاال یاا ت

 درصاد  و اسات  درصاد  12 پوشاش تااج  درصد متوس 

 ممرز، درصد 62 راش، درصد 12 شامل هاگونه اختت 

 صاورت باه  آمیختگای  فارم  و هاا گوناه  ساایر  درصد 02

 اسات  عاالی  تا خو  کیفیت با انفرادی گروهی، ای،توده

 است. عقابی سرخس اغلب ،علفی گونه نوع و

 پژوهش روش

 در تولیدشاده  رساو   و رواناا   مقدار تعیین برای

 منطقاه  طبیعی هایبارش از جنگل، از برداریبهره اثر

 0 ابعااد  باه  آزمایشای  هاای پاتت  سپس د.ش استفاده

 هار  در تکرار هشت در ،(Prats et al., 2016) مترمربع

 ایان . شاد  ایجااد  ،(%91 یکسان شیب )با منطقه چهار

 اطمیناان  برای و ندشد ساخته چو  جنس از هاپتت

 بنادی عاایق  ناایلون  با ،هاپتت به آ  خروج و ورود از



 ...روانا  و رسو  در راتییتغ  072

 

 قارار  خا  سطح بیرون مترسانتی 91 ۀاندازبه و شدند

 رواناا   تاا  رفتند فرو خا  در مترسانتی 02 و گرفتند

 تاراوش  بیارون  باه  مربعی متر دو سطح این از حاصل

 باشاد  ساطحی  رواناا   واقعای  مقادار  نمایانگر و نکند

 آذر تاا  و شاد  آغاز 9616 آذر از آماربرداری .(9 )شکل

 ،ساااال یاااک ایااان طاااول در ؛یافااات اداماااه 9612

 و ثبات  رساو ،  و رواناا   باه  منجرشاده  هایبارندگی

 شدند. گیریاندازه

 

  ) (، گزینیتک ۀشدیبرداربهره منطقۀ )الف(، شاهد منطقۀ چهار در مستقر یهاپتت از نمایی -1 شکل

  )د( چوبکشی مسیر و )ج( پوششتاج بدون منطقۀ

 

 در کااه بااود متاارمیلاای 30 بارناادگی بیشااترین

 3/6 نیاااز بارنااادگی کمتااارین داد. رخ 26/21/9616

 از پاس  افتاد. اتفاق 23/22/9616 در که بود مترمیلی

 خروجای  توسا   که روانا  هاینمونه بارندگی، بار هر

 آوریجمع ،بود شده هدایت آوریجمع روفظ به پتت

 تقسیم با .شد گیریاندازه سیسی برحسب آن حجم و

 محاسابه  رواناا   ارتفااع  ،پاتت  سطح به روانا  حجم

 ارتفااع  بار  تولیدشاده  رواناا   ارتفااع  تقسایم  باا  .شد

 شاد  محاسابه  درصد حسببر 9روانا  ضریب بارندگی،

(Marques et al., 2007: Khazayi et al., 2011). 

 باه  رساو   و آ  حااوی  ظاروف  ،بارداری نموناه  از بعد

 رسو  غلظت گیریاندازه برای شدند. منتقل آزمایشگاه

 ابتدا روش این در شد. استفاده رسو  نشینیته روش از

 تماد به و ریخته بشر درون رسو  و آ  نمونۀ لیتر یک

 خاالی  از بعاد  شد. داشته نگه سکون حالتبه ساعت 22

 شساته  ظرف کف در موجود رسوبات ،فیاضا آ  کردن
                                                 
1. Runoff Coefficient 

 ریختاه  شاده تاوزین  و تهیاه  قبل از صافی کاغذ درون و

 تماد باه  گرادسانتی درجۀ 921 دمای در آون در و شد

 صاافی  کاغاذ  هاینمونه توزین با شد. خشک ساعت 02

 وزن ،صااافی کاغااذ وزن کااردن کساار و رسااو  همااراه

 شااد. محاساابه لیتاار در گاارم برحسااب نمونااه رسااو 

 ساطحی  خاا   نموناه  پاتت،  هار  مجاورت از ینهمچن

 خااا  پارامترهااای تعیااین باارای متاار(،سااانتی 62-2)

 هاای نموناه  د.ش (Casermeiro et al., 2004) برداشت

 0 الاک  از دادن عباور  و خشاک  برداشت از پس خا 

 شامل خا  بافت شد. منتقل آزمایشگاه به متریمیلی

 عیینت هیدرومتری روش به ماسه و سیلت رس، درصد

 مخصااوص وزن .(Walkley & Black, 1934) شااد

 سایلندر  )ابعااد  اساتوانه  سیلندر روش با خا  ظاهری

 ,Walkley & Black) شد محاسبه متر(سانتی 1×7/1

 اخاتتف  از وزنی روش به خا  رطوبت درصد .(1934

 در آون باا  کاردن،  خشاک  از پاس  و پیش خا  وزنی

  شااااد تعیااااین سلساااایوس درجااااۀ 921 دمااااای

 ب الف

 د ج
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(Foltz et al., 2009). روش بااه آلاای مااادۀ درصااد 

Walkley & Black (1934) و الکتریکاای هاادایت و 

 دساتگاه  ۀوسایل به اشباع عصارۀ تهیۀ با خا  اسیدیتۀ

EC و متر pH شدند. گیریاندازه متر 

 تحلیل روش

  افاازارناارم محاای  در شاادهآوریجمااع هااایداده

SPSS 17، وتحلیلتجزیه منظوربه .شدند وتحلیلتجزیه 

 نرماال  اسامیرنوف  -فوکولماوگر  آزمون با ابتدا ها،داده

 و واریاانس  تجزیاۀ  آزماون  از شاد.  بررسی هاداده بودن

 تاأثیر  بررسای  بارای  دانکن، اساسبر هامیانگین مقایسۀ

 شاد.  اساتفاده  رسو  و روانا  مقدار بر گیاهی، پوشش

 و تااأثیر حااد پیرسااون، همبسااتگی روش از همچنااین

 در شاده گیاری انادازه  متغیرهاای  از یک هر داریمعنی

 .شد بررسی رسو  و روانا  مقدار بر ،خا 

 نتایج

 حجاام معیااار انحااراف و میااانگین ،9 جاادول در

 منطقاۀ  چهاار  هر در را رسو  و روانا  ضریب روانا ،

 منطقاۀ  ،گزینای تاک  روش باه  شدهبرداریبهره شاهد،

 شاده  داده نشاان  چوبکشای  مسایر  و پوششتاج بدون

 و رواناا   مقادار  کمتارین  ،9 جادول  به توجه اب است.

 و (بارداری بهاره  )بدون شاهد منطقۀ به مربو  رسو 

 منطقاۀ  باه  مرباو   رساو   و رواناا   مقدار بیشترین

 پوشااش کاااهش بااا بناابراین  ؛اساات چوبکشاای مسایر 

 و رواناا   مقادار  ،بارداری بهاره  اثار  در تاجی و گیاهی

 در  رواناا  ضریب همچنین است. یافته افزایش رسو 

 شااهد،  منطقاۀ  برابار  21/2 چوبکشای،  مسایر  منطقۀ

 گزینای تک روش به شدهبرداریبهره منطقۀ برابر 30/0

 .است بوده پوششتاج بدون منطقۀ برابر 19/9 و

  مطالعه تحت منطقۀ چهار در رسو  و روانا  ضریب و حجم معیار انحراف و میانگین -9 جدول

 چوبکشی مسیر               پوششجتا بدون شدهیبرداربهره شاهد ریمتغ

 معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین 

 23/0072 0/0213 62/9091 10/0212 20/212 3/9171 91/296 33/269 (یسیس) روانا 

 10/2 13/2 22/2 22/2 62/2 63/2 00/2 01/2 لیتر( در )گرم رسو  غلظت

 70/6 70/6 12/9 93/0 20/9 31/9 73/2 12/2 )درصد( روانا  ضریب

 

 منطقاه  چهاار  تأثیر واریانس تجزیۀ نتایج 0 دولج

 کاف  علفای  پوشاش  و درختای  پوشاش تااج  تغییر )با

 را رساو   و روانا  مقدار بر (برداریبهره اثر در جنگل

 اخاتتف  ،P ≥29/2 مقادار  باه  توجاه  با .دهدمی نشان

 گیااهی  و تاجی پوشش با منطقه چهار بین داریمعنی

 بناابراین  ؛دارد وجاود  رسو  و روانا  مقدار و مختلف

 گیااهی،  پوشاش  و پوشاش تااج  کااهش  و برداریبهره

 است. شده رسو  و روانا  مقدار در تغییر سبب

 رسو  و روانا  مقدار بر برداریبهره تأثیر تحت مختلف درختی پوششتاج اثر واریانس آنالیز -0 جدول

 یداریمعن سطح F مقدار مربعات میانگین آزادی درجه مربعات مجموع تغییر منبع 

 روانا 

 292/2** 12/2 66/21110639 6 963317222 گیاهی پوشش تغییر

   12/3261120 02 26/192231923 خطا

    60 26/9212700072 کل

 رسو 
 222/2** 07/1 61/6 6 97/92 گیاهی پوشش تغییر

   63/2 02 30/11 خطا

    60  کل
 درصد 11 سطح در داریمعن ** درصد، 11 سطح در داریمعن*
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 ساطح  در دانکن آزمون اساسبر هامیانگین مقایسۀ

 و رواناا   مقادار  بیشاترین  کاه  دهاد مای  نشان 21/2

 ،آن مقدار کمترین و چوبکشی مسیر به مربو  ،رسو 

 و (باارداریبهااره )باادون شاااهد منطقااۀ بااه مربااو 

 در نتایج این است. گزینیتک روش به شدهبرداریبهره

 است. شده داده نشان 0 شکل

 

  .شدهبررسی منطقۀ چهار هر در دانکن آزمون با ) ( رسو  و )الف( روانا  حجم مقایسۀ -0 شکل

 است. درصد 11 احتمال سطح در هانیانگیم اختتف بودن داریمعن انگربی نامشابه یسیانگل حروف

 

 خاا   ۀشاد گیریاندازه متغیرهای به مربو  نتایج

 وزن ،آلاای مااادۀ ،ماسااه ،ساایلت رس، درصااد شااامل

 درصاد  و مترمکعب( سانتی در )گرم ظاهری مخصوص

 جادول  در اسایدیته  و الکتریکی هدایت ،خا  رطوبت

 مشاخص  6 جادول  از که طورهمان است. شده ارائه 6

 شاده بارداری بهره و شاهد منطقۀ رد خا  بافت ،است

 باادون منطقااۀ در و ؛لااومی ،گزیناایتااک روش بااه

 اساات. رساای لااومی ،چوبکشاای مساایر و پوشااشتاااج

 مربو  آلی مادۀ و خا  رطوبت درصد مقدار بیشترین

 مقادار  کمترین و ،(برداریبهره )بدون شاهد منطقۀ به

 منطقاۀ  باه  مرباو   آلای،  ماادۀ  و خا  رطوبت درصد

 وزن بیشااترین همچنااین اساات. چوبکشاای مساایر

 کاه  است چوبکشی مسیر به مربو  ظاهری، مخصوص

 اثر در خا  تخلخل کاهش و زیاد کوبیدگی آن، دلیل

 است. چوبکشی آالت ماشین تردد

 مطالعه تحت منطقۀ چهار در خا ، پارامترهای معیار انحراف و میانگین -6 جدول

 چوبکشی مسیر               پوششتاج بدون شدهبرداریبهره شاهد رمتغی

 معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین عیارم انحراف میانگین معیار انحراف میانگین 

 67/2 97/1 03/2 09/1 22/2 61/1 26/2 11/1 اسیدیته
 01/2 92/2 07/2 99/2 61/2 22/2 61/2 96/2 (ds/m) الکتریکی هدایت

 07/9 97/2 02/9 27/2 62/9 00/2 61/9 90/2 (3g/cm) ظاهری مخصوص وزن
 2/97 )%( رس

6/12 
1/3 2/00 0/2 2/03 6/2 2/01 31/1 

 13/2 3/21 19/7 3/22 2/3 2/12 19/99 )%( ماسه
 72/7 2/01 21/7 2/01 62/3 2/02 9/3 1/69 )%( سیلت
 21/9 23/2 0/9 29/1 62/9 2/1 26/9 31/3 آلی مادۀ

 32/2 67/29 62/7 21 02/1 90/12 2/90 1/19 )%( خا  رطوبت درصد

 

 الف ب
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 یکمّا  متغیرهاای  باین  ارتباا   شاناخت  منظوربه

 در رساو   و رواناا   مقدار با خا  در شدهگیریاندازه

 کاه  گرفات  شاکل  همبستگی ماتریس ،برداریبهره اثر

 نتایج به توجه با است. شده ارائه 2 جدول در آن نتایج

 هکا  شودمی مشخص 2 جدول در شدهارائه همبستگی

 دارمعنای  ارتبا  اسیدیته، و آلی مادۀ ،ماسه متغیرهای

 رس و ،ظااهری  مخصاوص  وزن متغیرهاای  و ،منفی و

 دارنااد. روانااا  مقاادار بااا مثباات و دارمعناای ارتبااا 

 رطوبات  درصاد  و آلی مادۀ ،ماسه متغیرهای همچنین

 وزن متغیرهااای و ،منفاای و دارمعناای ارتبااا  خااا 

 باا  مثبات  و دارمعنای  ارتبا  رس و ظاهری مخصوص

 دارند. تولیدشده رسو  مقدار

 رسو  و روانا  و خا  پارامترهای بین پیرسون همبستگی ضریب نتایج -2 جدول

 رسو  روانا  

خا  پارامترهای یهمبستگ  یداریمعن  یهمبستگ  یداریمعن   

 093/2 972/2 20/2 -661/2* اسیدیته

 030/2- 276/2 000/2 999/2 (ds/m) الکتریکی هدایت

 721/2 226/2 *691/2 229/2** (3g/cm) ظاهری مخصوص وزن

 222/2 2/ 602* 229/2 2/ 690* )%( رس

 222/2 -21/2 222/2 -661/2* )%( ماسه

 22/2 023/2 060/2 961/2 )%( سیلت

 266/2 -63/2 * 972/2 -931/2 )%( خا  رطوبت درصد

 221/2 -690/2* 206/2 -612/2* آلی مادۀ
 درصد 11 سطح در داریمعن ** درصد، 11 سطح در داریمعن*

 

 بحث
 سابب  جنگلای  پوشاش تااج  کاهش با ،برداریبهره

 رباایی بااران  کااهش  همچنین و تعرق و تبخیر کاهش

 گاااذاردمااای تاااأثیر آ  تاااوازن بااار و شاااودمااای

(Wagenbrenner et al., 2016; Etehadi  

Abari et al., 2017.) آماده دسات به نتایج به توجه با، 

 اثار  در رسو  غلظت و روانا  ضریب روانا ، میانگین

 تحقیقاات  همانناد  ،پوشاش تااج  کاهش و برداریبهره

 ;Suryatmojo et al., 2011) زمیناه  ایان  در دیگار 

Wagenbrenner et al., 2016; Fernandez & Vega, 

 دهنادۀ نشاان  موضاوع  این است. یافته افزایش (2016

 جنگال  کاف  شابر  ال و پوششتاج بیشتر تراکم تأثیر

 باادون منطقااۀ در ،جنگاال( کااف آلاای مااادۀ مقاادار)

 خاا   سااختار  مثثری طوربه جنگل .است برداریبهره

 اسات.  داده کاهش را رسو  و روانا  مقدار و بهبود را

 آ  ذخیارۀ  شامل جنگل خا  و آ  حفاظت عملکرد

 اسات  گیاهان ایریشه سیستم توس  رسو  کاهش و

 سارعت  کااهش  و رواناا   کااهش  نفوذ، افزایش با که

  شاااودمااای رساااو  کااااهش موجاااب جریاااان،

(Zhane et al., 2014).  ساطح  از نیاز  الشابرگی  ۀالیا 

 محااف،،  سطحی ایجاد طریق از و کرده محافظت خا 

 سابب  و کناد مای  جلاوگیری  خاا   ذرات جداسازی از

 کاه  دشومی آ  در موجود معلق رسوبات شدن نشینته

 کمتارین  باه  را شیب پایین طرفبه خا  ذرات حرکت

 نتایج (.Mohammad & Adam, 2010) رساندمی حد

 در گیاهی پوشش و پوششتاج تغییر که دهدمی نشان

 مقدار بر داریمعنی تأثیر ،ونقلحمل و برداریبهره اثر

 مقایساۀ  از حاصال  نتایج است. داشته رسو  و روانا 

 و رواناا   مقادار  کمتارین  کاه  داد نشاان  هاا میانگین

 باه  شاده بارداری بهره و شاهد منطقۀ به  مربو رسو 

 باا  راساتا هام  نتاایج  ایان  .اسات  بوده گزینیتک روش

 که است Suryatmojo et al. (2011) تحقیق هاییافته

 تاأثیرات  کااهش  سبب گزینشی، برداریبهره دادند نشان

 شایوه  ایان  در .شاود مای  رواناا   مقادار  بار  برداریبهره
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 پوشاش تااج  شادن  زباا  میازان  دیگر، هایشیوه برختف

 باین  از کامال  طاور به جنگل و توده و است کمتر جنگلی

 اثار  در خورشاید  ناور  تابش افزایش با طرفی از .روندنمی

 نیاز  جنگال  کاف  علفی پوشش مقدار ،پوششتاج کاهش

 همچنین (.Suryatmojo et al., 2011) یابدمی افزایش

 درختااان باار  و شاااخ ماناادن باااقی بااا روش، ایاان

 و افازایش  سابب  شاده، برداریبهره عرصۀ در شدهقطع

  شااااودماااای جنگاااال کااااف فلااااور پایااااداری

(Hartanto et al., 2003) مقادار  کاهش ،خود این که 

 .دارد پی در را رسو  و روانا 

 نشاان  هاا میاانگین  مقایساۀ  از حاصل نتایج همچنین

 مسایر  باه  مربو  رسو  و روانا  مقدار بیشترین که داد

 عاتوه  مطالعه این چوبکشی مسیرهای در است چوبکشی

 کوبیادگی  گیااهی،  و تااجی  پوشاش  نداشاتن  حضاور  بر

 افزایش سبب چو ، خروج هایماشین تردد اثر در خا 

 کوبیاادگی اساات. شااده منطقااه آن در روانااا  مقاادار

 فارج وخلال  مانناد  هاایی مشخصه کاهش برای ایمقدمه

 اساات گااازی مبااادالت و تهویااه ،نفوذپااذیری خااا ،

(Fernandez & Vega, 2016: Prats et al., 2016). 

 پوشاش  هناوز  چاون  ،تااجی  پوشاش  بدون منطقۀ در

 تخریاب  و کوبیدگی و نرفته بین از جنگل کف گیاهی

 رواناا   مقدار است، چوبکشی مسیر از کمتر نیز خا 

 چوبکشای  مسایر  از پوشاش تاج بدون منطقۀ رسو  و

 رساو   و رواناا   معیار انحراف بودن زیاد است. کمتر

 تباع باه  و بارنادگی  که است دلیل این به ،9 ولجد در

 ساال  یاک  طاول  در ،آمدهدستبه رسو  و روانا  آن

 باه  نسابت  آن مقادار  بناابراین  ؛است شده گیریاندازه

 کمتارین  و پاییز فصل در مقدار )بیشترین بارش فصل

 و برگای بای  زمان همچنین و تابستان( فصل در مقدار

 بناابراین  اسات.  باوده  متغیر جنگل، درختان برگداری

 نتایج کم صحت ۀدهندنشان هاداده زیاد معیار انحراف

 و گیاری انادازه  طبیعای  شارای   دلیال به بلکه ،نیست

 اسات  شرای  آن از آمدهدستبه قعیوا ارقام همچنین

 زمان کردن ترطوالنی ،توانمی مشکل این حل برای و

 آمااری  حجام  افزایش و ساله( چندین مطالعۀ) تحقیق

 کرد. پیشنهاد را رسو  و روانا  ایهداده

 در خاا   پارامترهاای  گیاری اندازه از حاصل نتایج

 شااهد  منطقۀ که داد نشان مطالعه تحت منطقۀ چهار

 بیشااترین و ظاااهری مخصااوص وزن مقاادار کمتاارین

 باه  نسابت  را خاا   رطوبات  درصاد  و آلی مادۀ مقدار

 بقایاای  مثبات  تاأثیر  دلیال باه  کاه  دارد دیگر مناطق

 درصاد  حفا،  بار  متاراکم،  پوشاش تاج وجود و گیاهی

  اسااات آلااای ماااادۀ افااازایش و خاااا  رطوبااات

(Troeh et al., 1999). بررساای از حاصاال نتااایج 

 داد نشاان  رسو  و روانا  مقدار بر خا ، خصوصیات

 ظاااهری، مخصااوص وزن آلاای، مااادۀ پارامترهااای کااه

 بااا داریمعناای ارتبااا  رس و ماسااه ذرات و اساایدیته

 درصااد پارامترهااای همچنااین رنااد.دا روانااا  مقاادار

 و ظااهری  مخصاوص  وزن آلای،  ماادۀ  خاا ،  رطوبت

 رساو   مقادار  با داریمعنی ارتبا  رس و ماسه ذرات

 دارند. تولیدشده

 افازایش  خاا   نفوذپذیری ،ماسه درصد افزایش با

 ذرات طرفای  از .کندمی تولید کمتری روانا  و یابدمی

 در ان،آسا  شادن  جادا  و کام  چسابندگی  رغمبه ماسه

 نتیجاه  در و کرده مقاومت روانا  ۀوسیلهب انتقال برابر

 همبساتگی  بناابراین  ؛کنناد مای  تولید کمتری رسو 

 وجاود  رواناا   مقادار  باا  ماسه ذرات مقدار بین منفی

 هااااییافتاااه باااا همراساااتا نتاااایج ایااان کاااه دارد

 مقدار افزایش با .است Santos et al. (2003)تحقیقات

 و یاباد مای  کااهش  انتقال ابربر در خا  مقاومت رس،

 اثار  در همچناین  و کناد مای  منتقال  بیشاتری  رسو 

 تخلخال  کااهش  و آماده وجاود باه  سطحی چسبندگی

 رواناا   و یاباد مای  کااهش  خاا   نفوذپاذیری  خا ،

 جادا  نظر از خا  سیلت بخش .کندمی تولید بیشتری

 ؛است رس و ماسه بین واس  حد انتقال، و ذرات شدن

 و رواناا   تولید مقدار با داریعنیم همبستگی بنابراین

 تحقیاق  نتاایج  باا  همراساتا  که دهدنمی نشان رسو 

Santos et al. (2003)   .ایان  نتاایج  همچناین  اسات 

 نشاان  کاه  است هاییپژوهش نتایج با همراستا تحقیق

 در مهمای  تأثیر خا  ظاهری مخصوص وزن دهندمی
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 رواناا   افازایش  نتیجاه  در و خا  نفوذپذیری کاهش

 مسااایر بناااابراین ؛(Adekalu et al., 2006) ددار

 ،ونقال حمال  آالتماشاین  تاردد  علات به که چوبکشی

 نتیجه در و خا  فشردگی و کوبیدگی بیشترین دارای

 بیشترین ،است ظاهری مخصوص وزن مقدار بیشترین

 ارتباا   همچناین  دارد. نیاز  را رساو   و روانا  مقدار

 کناد مای  مشاخص  روانا  مقدار و خا  آلی مادۀ بین

 و آ  نگهاداری  ظرفیات  افازایش  موجب آلی مادۀ که

 رواناا   حجام  کااهش  ،نتیجاه  در و خا  نفوذپذیری

 ماانع  خا  آلی مادۀ .(Siegrist et al., 1998) شودمی

 بهبااود ،(Emadi et al., 2009) خاکدانااه فروپاشاای

 پایاان  در و (Troeh et al., 1999) خاا   سااختمان 

 باا  شااهد  منطقاۀ  اینبناابر  ؛شودمی ،فرسایش کاهش

 و رواناا   مقادار  کمتارین  آلای،  ماادۀ  مقدار بیشترین

 دارد. مطالعه تحت مناطق دیگر بین را رسو 

 رطوبات  درصاد  کاه  داد نشاان  تحقیاق  این نتایج

 منطقاۀ  نادارد.  داریمعنی تأثیر روانا  مقدار بر خا 

 دلیال باه  را خا  رطوبت درصد مقدار بیشترین شاهد

 منطقه، این که صورتی در دارد. انبوه پوششتاج وجود

 نیز آن لدلی که کندمی تولید را روانا  مقدار کمترین

 آ ، نگهاداری  ظرفیات  افزایش بر آلی مادۀ زیاد تأثیر

 نفوذپاذیری  افازایش  نتیجه در و خا  تخلخل افزایش

 تحقیاق  نتاایج  (Siegrist et al., 1998).  اسات  خا 

 را رساو   ارمقد بر خا  رطوبت درصد دارمعنی تأثیر

  تحقیقاااات نتاااایج باااا همراساااتا کاااه داد نشاااان

Adekalu et al. (2006)  .در کمتاری  مطالعاات  اسات 

 مقادار  بار  اسایدیته  و الکتریکای  هادایت  تاأثیر  زمینۀ

 ایان  ،تحقیقات بیشتر در و دارد وجود رسو  و روانا 

 رساو   و رواناا   مقادار  بار  داریمعنی تاثیر عامل دو

 الکتریکای،  هادایت  مقادار  کاه  داد نشان نتایج .ندارند

 رسااو  و روانااا  مقاادار بااا داریمعناای همبسااتگی

 روانااا  مقاادار باار تنهااا اساایدیته همچنااین .نداشاات

 نتایج با همراستا نتایج این که داشت منفی همبستگی

 متأثر عامل دو این است. Elliot et al. (1989) تحقیق

 و هاا کااتیون  نظیر خا  شیمیایی خصوصیات سایر از

 تشاکیل  در که هستند خا  در پذیرانحتل هایونآنی

 دارند. تأثیر خا  در آ  نفوذ و خاکدانه پایداری و

 باا  آن مقایساۀ  و حاضر حقیقت نتایج بندیجمع با

 تاوان مای  ،جهاان  سراسار  در دیگر محققان هاییافته

 یکساره،  )قطاع  جنگال  بارداری بهاره  که گرفت نتیجه

 آ  هادررفت  سبب همواره و...(، گزینشی نواری، برش

 گیاهی و تاجی پوشش کاهش دلیلبه .شودمی خا  و

 و جنگاال باارداریبهااره طاای خااا  کیفیاات تناازل و

 نتیجه در و کاهش خا  نفوذپذیری مقدار ،ونقلحمل

 اگرچه است. یافته افزایش خا  رسو  و روانا  مقدار

 و بارداری بهاره  شایوۀ  به بسته ،یتأثیرگذار این مقدار

 گیااهی،  پوشاش  کااهش  و پوششاجت شدن باز مقدار

 مناسااب شاایوۀ انتخااا  بااا بنااابراین ؛اساات متفاااوت

 مناساب  ابازار  و هاا تکنیاک  از اساتفاده  و برداریبهره

 را جنگال  تودۀ و خا  بر وارد آثار توانمی ،ونقلحمل

 بارداری بهاره  هاای روش از استفاده امروزه .داد کاهش

 تخریاب  کااهش  سابب  تواندمی ،شدهکنترل گزینشی

 شامل که شود رسو  و روانا  تولید نتیجه در و خا 

 ممنوعیات  کام،  شایب  باا  چوبکشای  مسیرهای ایجاد

 هاای فصال  و فرسایش به حساس ناطقم در چوبکشی

 نظاارت  سیستم وجود همچنین .شودمی سال مرطو 

 مدیران و ریزانبرنامه برای را مشکل شناسایی ،کارامد

 بندیاولویت در ار آنها و کرد خواهد پذیرامکان جنگل

 .داد خواهد یاری مدیریتی عملیات
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Abstract 

Globally, soil erosion is one of the most important environmental problems which are threats to soil 

and water resources. Soil properties are the main parameters that affect the runoff and soil erosion 

processes. Therefore, this study was conducted to investigate the effects of some soil properties on 

runoff and sediment yield components in plot scale (2m×1m) with eight replicates in four different 

treatments (control area, harvested area, without canopy cover and skid trail) in the northern forests of 

Iran during December 2014 until December 2015. The runoff volume and coefficient and sediment 

yield were also measured through field data collection and lab analysis by weighting and decantation 

methods. Some of the soil physical and chemical properties consisted of texture, moister content, 

organic matter, bulk density, pH, and EC were determined. The results of the study indicate that the 

effect of vegetation cover changes due to harvesting on runoff volume and sediment yield is 

significant (P≤0.01). There were positive and significant relationships between clay percent and bulk 

density and negative and significant relationships between organic matter, sand percent and pH with 

runoff. Also, there were positive and significant relationships between clay and bulk density negative 

and significant relationships between organic matters, sand and moister content with sediment yield. 

Keywords: Bulk density, Canopy cover, Forest harvesting, Organic matter, Soil texture. 
 


