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ارزیابی اثر پوشش جنگلی بر پارامترهای کمی و کیفی رواناب
در حوزۀ آبخیز پارک جنگلی چیتگر تهران
 اعظم طبرزدی؛ دانشجوي دکتري مهندسی جنگل ،دانشكدۀ منابع طبيعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 مقداد جورغالمی*؛ دانشيار گروه جنگلداري و اقتصاد جنگل ،دانشكدۀ منابع طبيعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 علیرضا مقدم نیا؛ دانشيار گروه احياء مناطق خشک و کوهستانی ،دانشكدۀ منابع طبيعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 باریس مجنونیان؛ استاد گروه جنگلداري و اقتصاد جنگل ،دانشكدۀ منابع طبيعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 پدرام عطارد؛ دانشيار گروه جنگلداري و اقتصاد جنگل ،دانشكدۀ منابع طبيعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
چکیده
در چ شم انداز شهری ،ب سیاری از چالشهای محیط زی ستی نظیر رواناب نا شی از آب رگبار و ری سک سیالب ،آلودگی شیمیایی و ذرات
معلق هوا ،خاک و آب شهری ،جزیره گرمایی شهری و امواج حرارتی تاب ستانه ت شدید می شوند .روانابهای نا شی از بارشهای شدید در
بسیاری از مناطق جهان منجر به سیل ،فرسایش ،رسوب و حمل عناصر میشوند که پوشش گیاهی جنگلی یکی از مهمترین عوامل تعدیل
سیالب و کنترل فرسایش و رسوب است .دراین پژوهش وضعیت کیفی رواناب در پارک جنگلی چیتگر با هدف تعیین الگوی کیفی رواناب
پارک جنگلی و اثر پوشش جنگلی برآن ،مورد بررسی قرار گرفت و دبی رواناب ،پارامترهای فیزیکی و شیمیایی در طی  3رویداد رگبار (5
دی و  25بهمن  95و  15اردیبهشت  )96مورد اندازهگیری و تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج پژوهش حاکی از آن بود که مقادیر میانگین
پارامترهای دبی  1988/3لیتر بر سااااعت ،کل مواد جامد محلول ( 40/64 )TDSمیلیگرم در لیتر،کل مواد جامد معلق (2064 /8 )TSS
میلیگرم در لیتر  ،7/75 pH ،کل سیم  2/95میلیگرم در لیتر ،منیزیم  2/23میلیگرم در لیتر ،سدیم  584/4میلیگرم در لیتر  ،پتا سیم
 5/71میلیگرم در لیتر ،نیترات  1/36میلیگرم در لیتر و ف سفات  0 /71میلیگرم در لیتر بود .همچنین ارزیابی همب ستگی بین پارامترها
حاکی از وجود همب ستگی زیاد بین پارامترها بود که قویترین آنها شامل همب ستگی بین کل سیم با دبی رواناب ( )0/66و کل مواد جامد
محلول ()0/69؛ سدیم با  )0/71( pHو کل مواد جامد محلول ( )0/65بود .بررسی خصوصیات رواناب سه زیر حوضه  29%( Aپوشش)B ،
( 31%پوشش)و 24%( Cپوشش) نشان داد که افزایش درصد پوشش موجب کاهش میزان رواناب در بارشهای ساالنه شد .همچنین در اثر
باالتر بودن پوشش گیاهی در زیرحو ضههای  Aو  ،Bمیزان امالح معلق ،امالح کل ،سدیم ،پتا سیم و کل سیم رواناب کمتر بود .اما در مورد
یونهای نیترات و ف سفات احتماال به دلیل افزایش فعالیتهای بیولوژیکی در پو ششهای جنگلی باالتر ،میزان آن در زیرحو ضههای دارای
پوشش  29و  31درصد بیشتر از زیرحوضه دارای پوشش  24درصد بود.
کلید واژگان :دبی ،رواناب شهری ،کیفیت آب ،کل مواد جامد محلول ،کل مواد جامد معلق ،پارک جنگلی چیتگر
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 .1مقدمه
جنگلها به عنوان منابع بسیاری از خدمات اکوسیستم
در صورتی که بکر (د ست نخورده) با شند معموالً ر سوب
تولید نمیکنند و آب حا صل از آنها تمیز ا ست .همچنین
جنگلکاری شهری میتواند بر چرخههای آب ،گرما ،کربن
و آلودگی شهری تاثیرگذار باشد .روانابهای سطحی یکی
از مهمترین عوا مل تغییر شااا کل زمین و تغییر کیف یت
آبهای سطحی و زیر ق شری در سرا سر جهان مح سوب
میشاااوند .تغییرات ناگهانی کمّیت روانابهای ساااطحی
منجر به رخداد ساااوانحی همچون سااا یل ،زمین لغزش،
رواناب ،گل و الی و فرسایش قابل توجه در چشماندازهای
طبیعی می شود که با مدیریت منا سب حو ضه میتوان از
این رخدادها جلوگیری کرد [ .]1از طرف دیگر ،روانابهای
سطحی بهواسطه عبور از زمینهایی با کاربریهای مختلف
میتواند منجر به آلوده شدن آبهای سطحی و زیر زمینی
شاااود ،کما اینکه در مناطق کشااااورزی که اساااتفاده از
کودهای شیمیایی و سموم و آفتکش ها مر سوم ا ست،
روانابهای سطحی منجر به آلوده شدن منابع آب سطحی
مجاور ،به باالتر از اسااتانداردهای سااالمت محیط زیسااتی
شده است [.]2
جنگلها یکی از مهمترین منابع این کره خاکی هستند
که نقش کل یدی در چرخه آب ،حفاظت خاک و حفاظت
از زیستگاهها دارند .با این حال هنوز هم توسعه کشاورزی
در جهان تهدیدی جدی برای جنگل محسااوب میشااود
[ .]3گرچه پارامترهای فیزیکی ،گرافیکی و ادافیکی تأثیر
قابل توجهی بر میزان و کیفیت رواناب سطحی در مناطق
طبیعی دارنااد [ ،]4امااا یکی از کاااراییهااای جنگاال و
پوششهای گیاهی دائمی افزایش کیفیت رواناب و در کنار
آن ،کاهش و کنترل مقدار آن اسااات [ .]5پوشاااش های
جنگلی منجر به افزایش نرخ نفوذ آب در خاک شاااده و
بواساااطه جذب مواد ذایی منجر به کاهش آالی نده هایی
همچون نیترات و فسفات میشوند [ .]6در یک اکوسیستم
طبیعی ،بهره برداری از زمین و ایجاد تغییر در شارایط ،به
ویژه پوشاااش گ یاهی و کاربری اراضااای بر پاسااا های

هیدرولوژیک همچون شدت رواناب ،جاری شدن سیالب،
میزان فرسایش و رسوب منطقه تأثیرگذار است .از این رو،
کاربری ارا ضی و پو شش گیاهی زمین از عوامل ا صلی در
مطالعات منابع آب و رفتار هیدرولوژیک حوضااه هسااتند
[.]7
ارزیابی کمّی و کیفی رواناب در کشااورهای مختلف به
طور قابل توجهی انجام شده است .همچنین تحقیقاتی در
زمینه کمّ یت رواناب در داخل ک شور صورت گرفته ا ست،
اما بررس ای کیفی رواناب ،بهخصااوص رواناب پوشااشهای
جنگلی در داخل کشاااور به ندرت مورد توجه واقع شاااده
اسااات .در ساااال  1999با بررسااای جامع کیفیت رواناب
جنگل در شرق آسیا ،محققین [ ]8دریافتند که در مناطق
با پوشش جنگلی انبوه میزان لظت یون کلر در آب کمتر
از مناطق باز اساات .همچنین میزان نیترات در مناطقی با
خاک توساااعه یافته و مرطوب ،بیشاااتر از خاک هایی با
توسااعهیافتگی کم اساات .لظت یون سااولفات نیز تحت
تأثیر ظرفیت نگهداشت سولفات خاک است .با مدل سازی
راب طة بین کاربری زمین و کیف یت آب های ساااطحی،
محققین [ ]9به این نتیجه رسیدند که کاربری زمین تأثیر
قا بل توجهی بر آب های ساااطحی بویژه میزان نیترات،
ف سفات و کلیفرم دارد و بیشترین میزان این پارامترها در
روانابهای حاصااال از زمینهای کشااااورزی و شاااهری
مشاهده شد .ارزیابی میزان رواناب ،فرسایش و کیفیت آب
تحاات تااأثیر جااادههااای جنگلی در جنگاالکاااریهااای
کوئینزلند نشااان داد که ضااریب رواناب و ذرات معلق آب
در روانابهای جادههای خاکی در مقایسه با جادههای یر
خاکی باالتر بود .همچنین ،میزان بار نیتروژن و فسااافر
رواناب نیز در جاده های خاکی بیشاااتر از جاده های یر
خاکی بدست آمد [ .]10به بررسی تأثیر تیپهای مختلف
جنگلی بر تشاااک یل روا ناب و سااایالب نشاااان داد که
خ صو صیات خاک تأثیر بی شتری بر فرآیند ت شکیل رواناب
نسبت به نوع توده جنگلی دارد [ .]11ارزیابی خصوصیات
خاک و رواناب در کاربریهای مختلف توسط نشان داد که
 pHدر خاکهای جنگلی کمتر و عناصااار ذایی بیشاااتر
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اسااات و لظت عناصااار در رواناب با لظت آن در خاک
همخوانی بااالیی دارد [ .]12همچنین میزان منیزیم در
رواناب جنگلی و میزان پتاس ایم در رواناب مرتع باالتر بود.
یافتههای حا صل از ارزیابی تأثیر شدت آتش سوزی جنگل
نشاااان داد که آتشساااوزی جنگل منجر به افزایش قابل
توجه کدورت ،کاهش اکسااایژن محلول و افزایش 0/75

پوشاااش جنگلی بر میزان تولید رواناب نشاااان داد که در
جنگل میزان نفوذ آب در خاک بسیار بیشتر از مرتع است
[.]20
در داخل کشااور ،بررس ای تأثیر نوع کاربری اراض ای بر
ایجاد رواناب در حو ضه آبخیز ک سیلیان با ا ستفاده از مدل
 ،HEC-HMSن شان داد که کاربری ک شاورزی در مقای سه

وا حدی در  pHروا ناب میشاااود و این آ ثار تا طول 50
کیلومتری رودخانه مجاور نیز مشااهود بود [ .]13بررساای
کیفیت آب و رواناب در حا شیه بزرگراههای دامنهای تحت

با کاربری مرتع و جنگل رواناب بیشتری تولید میکند ،اما
در این تحقیق ،تغییرات کیفیت رواناب مورد بررساای قرار
نگرفات [ .]21مطاالعاه تغییرات روانااب و کیفیات آب

اعمال کمپوساات و مال نشااان داد که وجود این دو ماده
منجر به کاهش روا ناب و در نتی جه کاهش آبشاااویی
عنا صر خاک و فر سایش می شود [ .]14با برر سی میزان
باکتریهای مدفوعی در روانابهای کشاااورزی و شااهری،

سطحی رودخانه گرگانرود [ ]22ن شان داد که کیفیت و
مقدار رواناب در نقاط مختلف یک حوضاااه با توجه به نوع
پوشااش و کاربری ،بخصااوص از نظر پارامترهای ،HCO3
 SO4 ،TDSو  SARتغییرات معنیداری دارد .پژوهش

محققین در یافت ند که د ما ،کدورت و ذرات معلق کل
همبساااتگی مثبتی با تراکم باکتری ها دارد [ .]15نتایج
حاااصاااال از مطااالعااه تااأثیر چمنزار ،جنگاال ،مرتع و
کاربریهای ترکیبی بر میزان نیتروژن رواناب ،حاکی از آن
بود که کاربری های ترکیبی بیشاااترین نیتروژن را وارد
رواناب میکنند و کمترین نیتروژن در کاربری های چمن،
جنگل و مرتع مشاااهده شااد [ .]16بررساای تأثیر شاابکه
نهرب ندی بر حفظ کیف یت و کم یت روا ناب جن گل های
بورآل ،نشان داد که مدیریت شبکه نهربندی تأثیر کمی بر
رواناب و نیتروژن و فسااافر محلول در آب دارند و میزان
کربن آلی محلول در آب را نیز کاهش میده ند [.]17
ارز یابی بلند مدت پو یایی رواناب و بارندگی در جنگل های
خشک حاره ،نشان داد که بارش زودهنگام نزوالت و شدت
بارندگی مهمترین عامل تعیینکننده الگوی بارش -رواناب
و فرآیندهای فرسااایش و تغییرات کیفیت و کمّیت رواناب
است [ .]18در سال  2017تأثیر پوشش جنگلی بر رواناب
را در بخشهایی از جهان مورد برر سی شد و نتایج ن شان
داد که در تمامی مناطق رابطه معکوسی بین شدت رواناب
و میزان پوشااش جنگلی وجود دارد و میزان حساااساایت
رواناب به پوشاش گیاهی در حوضاههای بزرگ مشاهودتر
اسااات [ .]19همچنین بررسااای تأثیر گونههای درختی و

انجام شده روی کیفیت رواناب شهری در شهر نی شابور
نیز حاکی از آن بود که رواناب شااهری در برخی از مناطق
شهر میتواند جهت اهداف ک شاورزی و بع ضاً شرب مورد
اسااتفاده قرار گیرد [ ،]23اما با این حال ،برخی از مناطق
شهر روانابهایی با کیفیت پایینتر از استانداردهای شرب
تول ید میکنند .در پژوهشااای که توساااط خوش روش و
همکاران ان جام شاااد ،نتایج تأثیر نوع کاربری بر میزان
شدت سیالب و رواناب و دبی اوج در حو ضه کالرد شت
نشااان داد که بیشااترین حفاظت خاک و کمترین شاادت
رواناب و دبی اوج نسااابی در اراضااای با پوشاااش جنگلی
مشاهده شد و اراضی کشاورزی و شهری منجر به افزایش
پارامترهای سیالب حو ضه شدهاند [ .]24با این حال این
پژوهش نیز تأثیر کاربری و پوشاااش بر کیفیت روا ناب را
مورد بررسی قرار نداده است .بررسی عوامل زمین شناختی
تأثیرگذار بر کیفیت رواناب در دشت قلعه قاضی نشان داد
یکی از عوامل تأثیرگذار بر کیفیت رواناب ،کیفیت و میزان
آلودگی لیتولوژی (جنس سنگ) منطقه است و توپوگرافی
و فیزیوگرافی منط قه نیزیکی از عوا مل تعیین کن نده در
کیفیت رواناب محساااوب میشاااود [ .]25تأثیر کاربری
اراض ای بر مقدار رواناب حوضااه آبخیز چالوس رود ،نشااان
داد که اراضااای جنگلی یکی از مهمترین پوشاااش ها در
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کنترل رواناب و سیالب محسوب میشود [.]26
از آنجایی که ماه یت رواناب و وضاااع یت پارامتر های
کیفی آن به خصوص رواناب پوششهای جنگلی در جهان
و علیالخصااوص کشااورما کمتر مورد توجه و اندازهگیری
قرار گرفته اساات ،همچنین اثر تراکم و نوع پوشااشهای
جنگلی نیز بر این پارامترها ارزیابی ن شده ا ست .از این رو،
هدف این پژوهش ارزیابی کمی و کیفی رواناب در سه زیر
حوضااه با تراکم پوشااش گیاهی مختلف در پارک جنگلی
چیتگر و مقایسه وضعیت پارامترهای کمی و کیفی رواناب
در این جنگل شهری با یکدیگر است .از این نظر ،پژوهش
حاضر یک نوآوری در بررسی جنگلهای دست کاشت در
کشور محسوب میشود.

 .2روش شناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
منط قة مورد م طال عه در این پژوهش در بخش ربی
پارک جنگلی چیتگر در طول جغراف یایی51˚ 12′ 25″
شرقی و عرض جغرافیایی 35˚ 43′ 40″شمالی واقع شده
است .در این بخش سه زیر حوضه به طور تصادفی انتخاب
شااد .انتخاب زیر حوضااهها بر این اساااس بود که مدیریت
پارک تغییراتی در رواناب ایجاد نکرده و از زیر حو ضههای
دیگر رواناب را به این زیرحوضهها هدایت نکرده باشد .پس
از انتخاب زیر حوضااهها ،خصااوصایاتی همچون مساااحت،
شیب متوسط ،درصد پوشش گیاهی و ویژگیهای فیزیکی

و شااایمیایی خاک مورد اندازهگیری قرار گرفت .جدول 1
خصوصیات زیر حوضههای مورد بررسی را نشان میدهد.
موقعیت منطقه مورد مطالعه ،زیر حوضههای مورد بررسی
و نقاط نمونهبرداری (خروجی زیرحوضااهها) در شااکل 1
نشان داده شده است.

 .2.2خاک منطقه مطالعاتی
رژیم رطوبتی خاک منطقه خشااک و رژیم حرارتی آن
گرم بوده و از رسااوبات تشااکیالت البرز نشااأت گرفته و
عمدتاً آهکی اساات .جنس ساانگ و ا لب ساانگریزهها
آهکی و توف بوده و به ندرت مارن نیز مشاهده می شود .با
توجه به اینکه میزان بارندگی در این منطقه کمتر از 300
میلیمتر در سال ا ست ،و پراکنش بارندگی شدیداً ف صلی
است ،امکان شستشوی امالح کم بوده و افقهای کلسیم و
گ نیز در خاک منطقه تشکیل شده است [.]27

 .3.2پوشش جنگلی پارک چیتگر
پوشاااش جنگلی پارک چیتگر متشاااکل از گونه های
سوزنی برگ و پهن برگ ا ست که در حدود  53در صد از
پو شش پارک مربوط به گونههای سوزنی برگ کاج تهران
( ،)Pinus eldaricaسرو نقرهای ()Cupressus arizonica
و سااارو خمرهای ( )Biota orientalisبوده و حدود 47
درصاااد از پوشاااش جنگلی مربوط به گونههای پهن برگ
بوده که عمدتاً شاااامل اقاقیا (،)Robinia pseudoacacia
زبان گنجشک ( ،)Fraxinus excelsiorدا دا ان ( Celtis
 )caucasicaو ار وان ( )Cercis siliquastrumاست [.]27

جدول  .1خصوصیات زیرحوضههای مورد بررسی در پارک جنگلی چیتگر
زیر حوضه

مساحت (متر مربع)

شیب متوسط ()%

پوشش جنگلی ()%

نوع پوشش

بافت خاک

A

30171

8

29

کاج -ار وان

شنی -رسی

B

18016

7

31

کاج

شنی -رسی

C

78101

7

24

کاج -اقاقیا -ار وان

شنی -لومی
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شکل  .1موقعیت منطقه مورد مطالعه ،زیر حوضههای مورد بررسی و نقاط نمونهبرداری در پارک جنگلی چیتگر

 .4.2اقلیم منطقه مطالعاتی
جهت بررسااای اقلیم منطقه مورد مطالعه و همچنین
میزان بارندگی از اطالعات اقلیمی ایستگاه مهرآباد بواسطه
سطح اعتبار بی شتر ا ستفاده شد .بر ا ساس دادههای10
سااااله ( 1383الی  )1393این ایساااتگاه ،میانگین درجه
حرارت روزانااه در این منطقااه در حاادود  18/7درجااه
سااانتیگراد برآورد شااد که گرمترین ماه سااال ،تیرماه با
م یانگین  31/2درجه و ساااردترین ماه ساااال ،دی ماه با
میانگین  5درجه سانتیگراد برآورد شد .در این منطقه در
فصل تابستان بواسطه تأثیر سیستم پرفشار جنب حارهای،
میزان بارندگی کم و ناچیز اسااات .بنابراین عمده بارندگی
ساالنه در این منطقه در آبانماه تا فروردین سال بعد رخ

میدهد .مجموع میانگین بارندگی سااااالنه در این منطقه
 224/4میلیمتر برآورد شاااده اسااات که کمترین میزان
بارندگی در مردادماه با م یانگین  1میلیمتر و بیشاااترین
میزان بارندگی در فروردین ماه با م یانگین  44/6میلیمتر
مشاهده شده است (شکل .)2

 .5.2نمونهبرداری
پس از تعیین مرز زیر حوضااااه ها و خروجی آن ها،
نمونهبرداری از خروجی زیر حوضاااه ها جهت اندازهگیری
کمی و کیفی رواناب در سه نوبت در تاری های  5دی ماه
و  25بهمن ماه  ،1395و  15اردیبهشاات ماه  1396انجام
شد که در این سه تاری بارندگیها منجر به ایجاد رواناب
در خروجی زیر حو ضهها شد .همچنین نمونهبرداریها در
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هر ایستگاه بین ساعات  9تا  13هر یک ساعت ،برداشت و
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .تنها در  15اردیبهشااات

که بار ندگی از حدود ساااا عت  11ظهر شاااروع شاااد
نمونهبرداری از ساعت  13الی  17انجام گرفت.

میلیمتر

60

30

50

25

40

20

30

15

20

10

10

5

0

0

بارندگی

درجه سانتیگراد

70

35

دما

شکل  .2منحنی آمبروترمیک ایستگاه سینوپتیک مهر آباد (نزدیکترین ایستگاه هواشناسی به منطقه مورد مطالعه)
طبق آمار  10ساله اخیر (از سال  1383تا سال ) 1393

 .6.2اندازهگیری خصوووو ووو یات کمی و کیفی
رواناب
خصااوص ایات مورد اندازهگیری در این بررس ای شااامل
دبی ،ذرات معلق کل ( ،)TSSکل مواد جا مد محلول
( ،)TDSکلسایم ،منیزیم ،سادیم ،پتاسایم ،pH ،نیترات و
ف سفات بود .اندازهگیری دبی رواناب با ا ستفاده از سر ریز
مثلثی که در محل تعبیه شااده بود انجام گرفت .کل مواد
جامد محلول با اسااتفاده از کا ذ صااافی در آزمایشااگاه و
 TDSو  pHبا اسااتفاده از دسااتگاه  TDSمتر اندازهگیری
شاااد .میزان کلسااایم به روش  Ca -3500اساااتاندارد
اندازهگیری آب و پسااااب ،منیزیم  ،Mg- 3500سااادیم
 ،Na - 3500پتا سیم  ،K - 3500نیترات NO3 - 4500
و فسفات به روش  P - 4500اندازهگیری شد [.]28

 .7.2تجزیه و تحلیل آماری
جهت تجزیه و تحلیل آماری ابتدا دادههای پژوهش وارد
نرم افزار  SPSS 20شده و سپس آمارههای اولیه متغیرها بر

ا ساس ای ستگاه شامل میانگین ،حداقل ،حداکثر و انحراف
معیار محاساابه شااد .سااپس ارتباط بین تمامی متغیرها با
اسااتفاده از روش همبسااتگی پیرسااون مورد تحلیل قرار
گرفت و رابطه رگرسااایونی بین دبی با پارامترهای دارای
همبستگی باال تعیین شد و در نهایت با استفاده از آزمایش
فاکتوریل دو عاملی  3×3در قالب طرح پایه کامالً تصااادفی
دادهها تجزیه واریانس شاااد و میانگین متغیرها به تفکیک
ای ستگاه و روز با ا ستفاده از روش توکی در سطح آماری 5
درصد مورد مقایسه قرار گرفت.

 .3نتایج
 .1.3وضعیت پارامترها
آماره های اولیه در جدول  2حاکی از آن اسااات که
میزان دبی در ایسااتگاه سااوم باالتر از دو ایسااتگاه دیگر
ا ست ،که به و ضوح این اختالف نا شی از در صد پو شش
گیاهی ای ستگاه  Cا ست .هر سه زیرحو ضه از نظر شیب و
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وضعیت خاک تقریباً مشابه بوده و تنها جهت زیرحوضهها
تفاوت اندکی دارد ،به گونهای که زیر حوضاااه  Aدارای
ج هت جنوبی ،زیر حوضااااه  Bدارای ج هت شااارقی و
زیرحو ضه  Cدارای جهت جنوب شرقی بوده ا ست .میزان
پوشاااش ایساااتگاههای  Aو  Bبه ترتیب  1/2و  1/3برابر
ایسااات گاه  Cبود .همین م قدار پوشاااش ،خود یکی از

باالتر رواناب در این زیر حوضه است.
بررسااای دادههای بدسااات آمده از لظت کلسااایم و
منیزیم نشان میدهد که میزان کلسیم در ایستگاه سوم از
دو ایستگاه دیگر بیشتر بوده و میزان منیزیم در ایستگاه 2
و  3تقریباً یکسااان اساات .میزان ساادیم موجود در رواناب
نیز ن شان میدهد که ای ستگاه دوم و سوم به مراتب میزان

مهمترین عوامل کاهش رواناب سطحی به شمار میآید.
کل مواد جامد محلول در هر ساااه ایساااتگاه بین  2تا
 245میلیگرم در لیتر متغیر بود و به طور م یانگین در

سدیم بیشتری نسبت به ایستگاه اول دارند در صورتی که
میزان پتاسیم در هر سه ایستگاه تقریباً یکسان بود .میزان
نیترات نیز در ساااه ایساااتگاه مورد مطالعه بین  0/09تا

ای ستگاه اول و سوم تقریباً یک سان بوده و در ای ستگاه دوم
کمتر بود .ذرات محلول نیز در ای ستگاه سوم ب سیار بی شتر
از دو ایسااتگاه دیگر بود .همچنین میزان  pHدر ایسااتگاه
دوم بیشااتر از دو ایسااتگاه دیگر بود که حاکی از قلیائیت

 3/45متغیر بود که نشااااندهنده لظت پایین نیترات در
هر سه زیرحو ضه ا ست در صورتی که میزان ف سفات بین
صفر تا  4/7متغیر بود و حاکی از آن است که فسفات قابل
دسترس در این منطقه قابل توجه است.

جدول  .2آمارههای اولیه متغیرهای مورد بررسی در منطقه مورد مطالعه
pH

کلسیم
()mg/l

منیزیم
()mg/l

سدیم
()mg/l

پتاسیم
()mg/l

نیترات
()mg/l

فسفات
()mg/l

ذرات معلق کل ذرات محلول
دبی ()l/h
کل ()mg/l
()mg/l
میانگین

868/92

53/73

198/67

7/57

0/75

0/99

35/33

5/33

1/21

1/00

حداقل

9/00

7/50

116/00

7/27

0/20

0/20

21/00

4/00

0/09

0/50

حداکثر

3132/00

170/90

356/00

7/80

1/80

3/00

47/00

7/00

3/35

2/20

انحراف معیار

932/86

48/42

86/07

0/17

0/49

0/89

6/95

0/72

1/03

0/48

میانگین

634/04

14/87

1474/50

7/96

2/17

2/93

699/33

5/07

1/95

0/41

حداقل

68/40

2/67

2/67

7/32

0/40

0/60

121/00

2/00

0/60

0/00

حداکثر

1010/40

68/39

3720/00

8/52

4/40

7/00

2040/00

8/00

3/45

1/90

انحراف معیار

390/26

18/12

1257/93

0/38

1/48

2/01

788/18

1/94

1/11

0/60

میانگین

4461/96

53/33

4521/33

7/72

5/93

2/76

1018/53

6/73

0/92

0/73

حداقل

48/60

8/91

2900/00

7/10

3/00

1/60

235/00

5/00

0/25

0/00

حداکثر

12960/00

243/54

6270/00

8/19

9/50

4/90

2540/00

8/00

1/70

4/70

انحراف معیار

4256/82

59/46

866/12

0/36

2/57

0/96

1053/36

0/80

0/47

1/37

1988/3

40/64

2064/8

7/75

2/95

2/23

584/4

5/71

1/36

0/71

ایستگاه

ایستگاه A
ایستگاه B
ایستگاه C

میانگین کل
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ساادیم همبسااتگی قوی داشااته و با میزان نیترات رابطه
عکس را نشااااان داد .میزان  pHنیز با م قدار ساااادیم
همبسااتگی قوی و مثبتی را نشااان داده اساات .در نهایت
میزان ساادیم و فساافات نیز همبسااتگی قوی و مثبتی را
ن شان میدهند .در مجموع نتایج همب ستگی ن شان دهنده
نقش کلیدی ساادیم در نمونههای مورد بررس ای اساات .از

 .2.3همبستگی بین متغیرها
ماتریس همبساااتگی بین متغیر ها در جدول  3ارا ئه
شده است .بر اساس این نتایج دبی رواناب رابطه مستقیمی
با ذرات محلول کل ،کل سیم و پتا سیم دا شته ،در صورتی
که افزایش دبی روا ناب با کاهش میزان  pHو فسااا فات
همراه بود .همچنین کال مواد جااماد محلول باا میزان
فساافات و ساادیم رابطه مسااتقیم و با میزان نیترات رابطه
عکس داشااته که حاکی از وابسااته بودن این دو فاکتور به
ر سوبات بود .کل مواد جامد محلول نیز با میزان کل سیم و

بین متغیرهای ارائه شاااده در جدول  ،3پنج متغیر دبی،
رواناب ،کلسااایم ،سااادیم ،کل مواد جامد محلول و pH
همبستگی قابل توجهی را نشان دادهاند.

جدول  .3همبستگی پیرسون بین متغیرهای مورد بررسی (* :**،به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  5و  1درصد)
پارامتر

ذرات معلق کل

ذرات محلول کل

pH

کلسیم

منیزیم

سدیم

پتاسیم

نیترات

فسفات

دبی

-0/09

*0/35

*-0/33

**0/66

0/12

-0/25

**0/38

-0/25

**-0/40

0/24

0/14

-0/01

-0/25

*

0/23

**

*

0/35

**

ذرات معلق کل
ذرات محلول کل
pH
کلسیم
منیزیم
سدیم
پتاسیم
نیترات

 .3.3مقایسه میانگینها
مقایساااة میانگین متغیرهای مورد بررسااای در ساااه
زیرحو ضه جنگلی پارک چیتگر در شکلهای  3و  4ن شان
داده شااده اساات .دبی و رواناب حاصاال از بارش نزوالت
جوی در هر دو زمان  5و  25بهمن ماه در زیرحوضاااه C
( 24%پوشاااش گ یاهی) به طور معنیداری باالتر از دو
زیرحوضااه  29%( Aپوشااش گیاهی) و  31%( Bپوشااش
گیاهی) بود .از نظر رواناب جاری شااده در خروجی هر دو
زیر حوضااه  Aو  Bدر سااه زمان  5دی 25 ،بهمن و 15
اردیبهشاات تفاوتی وجود نداشاات .ذرات معلق موجود در
رواناب هر سه زیرحو ضه در تاری های  5دی و  25بهمن

0/69

0/09

0/03

0/35

*

-0/36

*

0/34

0/65

0/34

*

-0/36

0/11

0/06

**0/71

0/07

-0/18

*0/32

0/18

0/29

0/59

*

-0/31

-0/16

-0/31

*

0/31

-0/29

0/22

-0/25

0/53

-0/20

0/16

0/04

*

**

-0/22

ماه تفاوت معنیدار نداشت .اما در زیرحوضه  Cبا کمترین
در صد پو شش گیاهی ( ،)%24بارش بهاره  15اردیبه شت
سبب افزایش بسیار زیاد در ذرات معلق محلول آن نسبت
به دو زیرحوضاااه دیگر شاااد .کل ذرات محلول رواناب
سطحی در هر سه زمان بارندگی در زیرحو ضه  Cباالتر از
دو ایستگاه دیگر بود .میزان  pHدر هر سه بارندگی تقریبا
تفاوتی بین زیرحوزهها ندا شت و در بازه بین  7/5الی 8/3
نوسااان داشاات .میزان کلساایم موجود در هر سااه زمان
بارندگی زیرحوضاااه  Cباالتر از دو ایساااتگاه دیگر بود .و
تفاوت میزان کلسیم دو زیر حوضه  Aو  Bتنها در بارندگی
رگباری  15اریبهشت مشاهده شد.
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شکل .3نمودار مقایسه میانگین پارامترهای مورد اندازهگیری
در رواناب ایستگاههای  29%( Aپوشش) 31%( B ،پوشش) و  24%( Cپوشش) در سه واقعه بارندگی
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شکل .4نمودار مقایسه میانگین پارامترهای مورد اندازهگیری
در رواناب ایستگاههای  29%( Aپوشش) 31%( B ،پوشش) و  24%( Cپوشش) در سه واقعه بارندگی (ادامه)

در بااارناادگی  5دی ،تفاااوت معنیدار از نظر میزان
منیزیم بین زیرحوضاااهها وجود نداشااات .اما در بارندگی
های  25بهمن و  15اردیبهشاات ،رواناب دو ایسااتگاه  Bو
 Cدارای میزان منیزیم باالتری در مقایسااه با ایسااتگاه A
بود .میزان سدیم موجود در رواناب ای ستگاه  Aدر هر سه
زمان بارندگی به طور معنیداری کمتر از ایسااتگاه  Cبود.
همچنین رواناب ایستگاه  %31( Bپوشش) در هر دو واقعه
بارندگی  25بهمن و  15اردیبه شت میزان سدیم کمتری
ن سبت به ای ستگاه  %24( Cپو شش گیاهی) دا شت .میزان
پتاساایم رواناب ایسااتگاه  Cدر هر سااه زمان بارندگی در

مقایساااه با دو ایساااتگاه  Aو  Bباالتر بود .در هر یک از
بارندگی های  5دی 25 ،بهمن و  15اردیبهشااات ،میزان
فسفات در هر دو ایستگاه  Aو  Bبه طور معنیداری باالتر
از ایساااتگاه  Cبود .باوجود نوساااانات نیترات موجود در
رواناب در بارندگیهای زمستانه  5دی و  25بهمن ،تفاوتی
بین ساااه ایساااتگاه مورد مطالعه وجود نداشااات .اما در
بارندگی شدید بهاره  15اردیبه شت ،میزان نیترات رواناب
ایسااتگاه  Cبا اختالف بساایار زیاد نساابت به دو ایسااتگاه
دیگر باالتر بود.

ارزیابی اثر پوشش جنگلی بر...

 .4بحث و نتیجهگیری
تاکنون تحقیقات زیادی روی وضاااعیت کمی رواناب و
تأثیر بارندگی بر آن ان جام گرف ته اسااات .این تحقی قات
حاکی از آن اسااات که بین بارندگی و دبی رواناب رابطه
م ستقیمی وجود دارد که این رابطه در ف صولی با بارندگی
یکنواخت ،دقیقتر و در ف صول با نو سان بی شتر بارندگی،
کمتر اسااات [ .]29در این پژوهش در مجموع در روزهای
نمونهبرداری 5 ،دی  15میلیمتر با شاادت متوسااط 0/8
میلیمتر بر ساااا عت 25 ،بهمن  19میلیمتر با شااادت
متوسااط  1/12میلیمتر بر ساااعت و  15اردیبهشاات 8
میلیمتر با شدت متو سط  2میلیمتر بر ساعت ،بارندگی
ثبت شاااد .با توجه به میزان بارندگی و دبی اندازهگیری
شااده در دو روز ابتدایی ،مشااخم میشااود که در این دو
روز ،افزایش روانااب بر افزایش باارنادگی در هر سااااه
زیرحو ضه منطبق ا ست ،در صورتی که در اردیبه شت ماه
الگوی خاصی حتی بین زیرحوضهها مشاهده نشد .این امر
میتواند به دلیل عدم امکان تأمین آب مورد نیاز اشاااباع
خاک در این تاری باشاااد ،زیرا میزان بارندگی در این روز
تن ها  6میلیمتر بوده و از دو روز اب تدایی پژوهش کمتر
اساات .گرچه پارامترهای مهمی همچون شاایب عرصااه،
وضاااعیت خاک و سااانگ مادری اهمیت باالیی در تعیین
شااادّت و مقدار رواناب دارند [ ،]30اما در این پژوهش هر
سااه زیرحوضااه از نظر این خصااوص ایات یکسااان انتخاب
شااادهاند تا بتواند میانگین مناسااابی از این پارک جنگلی
با شد .تفاوت تاثیرگذار این سه زیر حو ضه در صد پو شش
بود و همانطور که نتایج نشان داد ،در ایستگاههای جنگلی
 Aو  Bکه به ترتیب دارای درصد پوشش  29و  31درصد
بودند ،میزان رواناب در هر بارش کمتر از ایستگاه  Cبا 24
در صد پو شش بود .به عبارت بهتر افزایش در صد پو شش
جنگلی در چیتگر تاثیر قابل مالحظهای بر کاهش رواناب
در پارک داشته است.
طبق تحقیقات انجام شاااده ،میزان پوشاااش گیاهی و
جنگلی تااأثیر معنیداری بر میزان  pHو کاادورت و در
نتیجه کل مواد جامد محلول رواناب دارد ،به طوری که با
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افزایش پوشش گیاهی منطقه میزان هر سه فاکتور کاهش
می یا بد [ .]13،12در این م طال عه نیز زیر حوضاااه  Cبا
کمترین در صد پو شش ( )%24در مقای سه با دو ای ستگاه
دیگر که دارای پو ششهای باالتر بودند از نظر کیفیت آب
مانند کل ذرات معلق ،کل ذرات محلول ،کل سیم ،پتا سیم
و ساادیم رواناب هر سااه زمان بارندگی به طور معنیداری
باااالتر بود .کااه بااا نتااایج پیشاااین در مورد اثر مثباات
جن گل کاری و پوشاااش گ یاهی بر بهبود کیف یت روا ناب
سطحی منطبق بود [.]13،12
تحقیقات مشابه بسیار کمی با پژوهش حاضر در جهان
وجود دارد که بتوان اعداد و ارقام را به طور خاص مورد
بررساای قرار داد .زیرا روشهای اندازهگیری و ارائه مقادیر
در پژوهشهای مختلف ،متفاوت ا ست .برر سی انجام شده
در حاشااا یه جاده های جنگلی [ ،]10حاکی از آن بود که
میزان ح مل نیتروژن کل روا ناب در جن گل بین  3تا 5
کیلوگرم بر کیلومتر و میزان حمل فساافر بین  0/2تا 0/6
کیلوگرم بر کیلومتر اساات .گرچه نتایج این دو پژوهش از
نظر کمی قابل مقای سه نی ست اما در مجموع میزان ف سفر
در رواناب چیتگر بیشتر و میزان نیترات در هر دو پژوهش
تقریباً در یک سااطح اساات .باالتر بودن میزان فساافات را
میتوان به اختالف میزان پوشاااش جنگلی در چیتگر و
پژوهش انجام شاااده نسااابت داد .محققین [ ]30اظهار
داشاااتند که قبل از آتشساااوزی ،میزان نیترات آبهای
جاری جنگل در حدود  0/06و میزان فسااافات در حدود
 0/21میلیگرم در لیتر برآورد شد که دلیل اختالف نتایج
بین این پژوهش و پژوهش حاضاار را میتوان به وضااعیت
رواناب دائمی و فصاالی مربوط دانساات .باالتر بودن میزان
نیترات و فساافات روانابهای ایسااتگاههای  Aو  Bپارک
چیتگر در مقایسااه با ایسااتگاه  Cمیتواند به دلیل درصااد
پوشاااش باالتر و به دنبال آن فعالیت جانوری (فضاااوالت،
الشه) ،گیاهی (بقایای گیاهی ،ترشحات ریشه) و بیولوژیک
خاک (باکتریهای تجزیه کننده) باشااد که ساابب افزایش
این مواد در پوششهای متراکمتر جنگلی شده است.
تاکنون اندازهگیری پارامترهای سدیم ،پتاسیم ،منیزیم
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و کلساایم در رواناب به ندرت انجام شااده اساات [ ]15و
بنابراین از نظر آماری ،تف سیر نتایج پژوهش و مقای سه آن
با سایر تحقیقات کار دشواری است .با این حال ،بر اساس
تحقیق ان جام شاااده [ ،]17میزان ذرات معلق موجود در
رواناب وابسااتگی زیادی به بافت خاک دارد و در بافتهای
درشاات و شاانی کمترین میزان را داشااته و در بافتهای

را شاید بتوان به ا ستفاده از کود حیوانی در پای برخی از
پایههای درختی و همچنین اساااتفاده تفرجی قابل توجه
مردم از پارک چیتگر دانسااات .میزان پتاسااایم ،بر خالف
سایر پارامترها ،در هر دو پژوهش تقریباً نزدیک بود .میزان
پتاسااایم در رواناب جنگلی برابر با  3/7و در مرتع برابر با
 5/7میلیگرم بر لیتر اندازهگیری شد [ ]12که با توجه به

رساای و ساایلتی به حداکثر میرسااد .این محققین اظهار
داشاااتند که در مناطقی که مدیریت نهر انجام میگیرد
(همچون پارک چیتگر) ،میزان ذرات معلق در خاکهای با

پوشاااش ترکیبی جنگل و مرتع در زیرحوضاااههای مورد
بررسااای در پارک چیتگر ،میزان پتاسااایم با پژوهش ذکر
شده ،مشابه به نظر میرسد.

با فت ریز میتوا ند به حدود  145میلیگرم در لیتر نیز
برساااد و با گذشااات زمان از تغییرات نهرها ،لظت ذرات
معلق در ساااالهای آینده کاهش یابد .بنابراین ،از آنجایی
که در پارک چیتگر نیز مدیر یت و هدا یت نهر ان جام

در زمینااة همبساااتگی بین پااارامترهااای کیفی آب
تحقیقات بسیار کمی انجام شده است که این تحقیقات در
زمی نة همبساااتگی پارامتر ها در آب های ساااطحی و یا
زیرزمینی بوده و در زمینه رواناب تاکنون پژوهش مدونی

میگیرد ،در نظر گرفتن این ف عال یت در هن گام تفسااایر
نتایج بسااا یار اهم یت دارد .میزان نیترات نیز در پژوهش
[ ]17بسیار کمتر از پژوهش حاضر بود که این اختالف به
دل یل تراکم پایینتر پوشاااش درختی و علفی در منط قه
چیتگر اسااات ،در صاااورتی که میزان فسااافات در هر دو
پژوهش تقریباًیک سان به نظر میر سد .متا سفانه در داخل
کشااور ارزیابی کیفیت رواناب جنگلی تاکنون به درسااتی
انجام نگرفته اسااات تا بتوان نتایج را مقایساااه کرده و به
تفسیر مناسبی رسید.
نتایج بررسی رواناب در کاربریهای متفاوت ،نشان داد
که میزان کلسااایم و منیزیم محلول در رواناب از تمامی
کاربری ها بیشاااتر و به ترت یب در حدود  212و 65/7
میلیگرم بر لیتر بود [ ،]12در صاااورتی که در پژوهش
حاضاار میزان این دو عنصاار بساایار پایین و به ترتیب در
حدود  3و  2/23میلیگرم بر لیتر برآورد شااد ،که اختالف
قا بل تو جه بین ن تایج دو پژوهش را میتوان مربوط به
توساعه بسایار کم خاک در پارک جنگلی چیتگر دانسات.
میزان سااادیم در پژوهش انجام شاااده [ ،]12در رواناب
جنگلی در حدود  10/7میلیگرم بر لیتر برآورد شاااد در
صورتی که در پژوهش حاضر مقدار آن بسیار قابل توجه و
در حدود  584/4میلیگرم بر لیتر برآورد شد .این اختالف

انجام نگرفته اسات [ .]31،32تحقیقات نشاان میدهد که
در آبهای سطحی همب ستگی قابل توجهی بین برخی از
پارامترهای کیفی آب وجود دارد .بین میزان  pHو فسفات
در آب های جاری فلور یدای آمریکا همبساااتگی معنیدار
منفی وجود دارد که از نظر شااایم یایی منطقی به نظر
میرساااد [ ،]31زیرا با افزایش میزان قل یا یت ،رساااوب
فساافات در آب افزایش یافته و در نتیجه فساافات محلول
کاهش پیدا میکند .این در صااورتی اساات که در پژوهش
حا ضر همب ستگی بین ف سفات و  pHمثبت ا ست و ن شان
مید هد که راب طه بین پارامتر های آب در روا ناب ممکن
است مشابه رابطه پارامترها در آبهای جاری نباشد .عالوه
بر این ،این محققین نشاااان دادند که بین فسااافر کل و
نیترات آب همب ستگی ب سیار قوی و مثبتی وجود دارد در
صورتی که در پژوهش حا ضر همب ستگی معنیداری بین
دو پارامتر مشاااهده نشااد .بین نیترات و  pHنیز در هر دو
پژوهش همبساتگی معنیداری مشااهده نشاد .رابطة بین
پارامترهای کیفی آب در رود جاکارا در نیجریه نشااان داد
کااه بین ذرات معلق کاال و  pHهمبساااتگی مثباات و
معنیداری وجود دارد [ ،]32در صاااورتی کااه چن ین
همبستگی در نتایج پژوهش حاضر مشاهده نشد .همچنین
نتایج این محققین نشاااان داد که بین ذرات محلول کل و
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 pHهمبستگی معنیداری وجود ندارد که چنین نتیجهای
در پژوهش حاضااار نیز مشااااهده شاااد .عدم معنیداری
همب ستگی بین برخی پارامترهای مورد برر سی در رواناب،
به دل یل ت عداد داده ها و وار یانس آن ها بود که در اکثر
مطالعات میدانی قابل مشاهده است.
عالوه بر این ،همبستگی قابل توجه بین کلسیم با دبی

پارامترهای مورد بررسی به ویژه دبی رواناب بودند .بررسی
رابطه بین پارامترهای کیفی و همچنین مقای سه نتایج این
پژوهش با نتایج پژوهشهای انجام شااده روی کیفیت آب
رودخانهها نشان میدهد که روابط بین پارامترها در رواناب
ب سیار متفاوت از آبهای جاری ا ست که این امر میتواند
ناشی از ماهیت رواناب از نظر سرعت تشکیل و عمر کوتاه

و ذرات محلول کل میتوا ند حاکی از آهکی بودن خاک
منطقه و سنگ مادری با شد .همب ستگی باالی بین سدیم
با  pHو ذرات محلول کل نشاااان میدهد که میزان pH

باشاااد .بنابراین احتمال میرود که با افزایش طول عمر
رواناب و ثبات شدّت آن ،و ضعیت کیفی آب و روابط بین
پارامترها به وضاااعیت آبهای دائمی ساااطحی نزدیکتر

خاک ممکن ا ست واب ستگی بی شتری به این عن صر ن سبت
به سایر عنا صر دا شته با شد و وفور عن صر سدیم در خاک
بیشااتر باشااد .تا کنون تحقیقات مکتوبی در زمینه رابطه
همبسااتگی بین پارامترها در رواناب انجام نگرفته اساات تا

شود .تفاوت درصد پوشش گیاهی در زیرحوضههای مورد
مطالعه نشان داد که افزایش درصد پوشش موجب کاهش
میزان روا ناب در بارش های سااااال نه منط قه میشاااود.
ه م چ ن ین در ا ثر باااال تر بودن پوشاااش گیااا هی در

بتوان با مقایسااه نتایج این پژوهش به تفاساایر دقیقتر و
روشااانتری دسااات یا فت و ع مده تحقی قات در زمی نه
همب ستگی بین پارامترهای آبهای سطحی و سفرههای
زیرزمینی انجام گرفته است.
در این پژوهش به ارز یابی وضاااع یت کمی و کیفی
رواناب در سه زیرحو ضه بخش ربی پارک جنگلی چیتگر
پرداخته شااد .ارزیابی دامنه تغییرات و میزان اختالف بین
روز ها و ایسااات گاه های مختلف نشاااان مید هد که زیر
حو ضهها بر ا ساس در صد پو شش ،دارای اختالفاتی از نظر

زیرحوضاااه های  Aو  Bپارک چیتگر ،میزان امالح معلق
کل ،امالح محلول کل ،ساادیم ،پتاساایم و کلساایم رواناب
کمتر بود .میتوان گ فت که از نظر کیف یت امالح موجود
در رواناب ،افزایش پوشش جنگلی اثر مثبتی داشته است.
اما در مورد یونهای نیترات و فسااافات ،احتماال به دلیل
افزایش ف عال یت های بیولوژیکی در پوشاااش های جنگلی
باالتر ،میزان آن در زیرحوضههای دارای پوشش  29و 31
درصد بیشتر از زیر حوضه دارای پوشش  24درصد بود.
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