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تأثیر پوشش گیـاهی بر میزان رواناب و تولید رسوب
در مقیاس پالت درحوزۀ آبخیز جنگل خیرود
 ﻣﺮﯾﻢ اﺗﺤﺎدي اﺑﺮي؛ داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺟﻨﮕﻞ ،داﻧﺸﮑﺪة ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.

 ﺑﺎرﯾﺲ ﻣﺠﻨﻮﻧﯿﺎن*؛ اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﺟﻨﮕﻠﺪاري و اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻨﮕﻞ ،داﻧﺸﮑﺪة ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.

 آرش ﻣﻠﮑﯿﺎن؛ داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺣﯿﺎء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ،داﻧﺸﮑﺪة ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
 ﻣﻘﺪاد ﺟﻮرﻏﻼﻣﯽ؛ داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﺟﻨﮕﻠﺪاري و اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻨﮕﻞ ،داﻧﺸﮑﺪة ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
چکیده
بهرهبرداری حوزه های آبخیز جنگلی یکی از مواردی استتک ب با ت ییییر وصتتو تتیاو هییر و ی جنگل میشتتود .کن پیامیهای
هییر و ی ناشی از بهرهبرداری حوزههای آبخیز جنگلی میر بررسی شیه اسک .بر این اساس در یحقیق حاضر اقیام بب بررسی یأثیر
ییییر پوشتتتی هیاهی در اثر بهرهبرداری جنگل ،بر مؤ فب های هییر و ی در مقیاس پالو های د متر مربعی در قا ب چهار یکرار
مبتنی بر بارنیهیهای طبیعی بب قوع پیو ستب از آذر  1393یا آذر  (1394طی یک سال) در بخی هرازبن جنگل آموز شی پژ ه شی
ویر د ،شیه ا سک .بب طوری ب بعی از هر اقعب ،بعی از قرائک مقیار بارش از باران سنج ن صب شیه در منطقب ،میزان ر اناب میزان
ر سوب ببد سک آمی .نتایج یحقیق بیانهر یأثیر معنیدار ( )P≤0/01ییییر پو شی هیاهی در اثر بهرهبرداری ،بر میزان ر اناب ر سوب
اسک ی یأثیر طبقۀ شیب بر میزان ر اناب رسوب معنی دار نیسک .مترین میزان ر اناب رسوب بب یرییب در منطقۀ شاهی (بی ن
بهرهبرداری)  372/331سی سی  0/08هرم بر مترمربع منطقۀ بهرهبرداری شیه بب ر ش ی هزینی  878/96سی سی  0/17هرم
برمترمربع بی شترین میزان یو یی ر اناب ر سوب مربوط بب م سیر چوبک شی ا سک ب بب یرییب بب میزان  2290/70سی سی 1/2
هرم بر مترمربع می باشی .همچنین ر ابط رهرسیونی بین میزان بارنیهی ،یو یی ر اناب رسوب نشان داد ب رابطۀ مثبک معنیداری
بین بارنیهی ر اناب رسوب جود دا رد با افزایی بارنیهی ،میزان ر اناب رسوب افزایی مییابی.

کلید واژگان :بهرهبرداری جنگل ،پوشی هیاهی ،یو یی رسوب ،یو یی ر اناب ،جنگل ویر د.
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 .1مقدمه
یاج پوشتتتی دروتان جنگلی چگونگی یوزیع مکانی
آنها اثر مهمی بر هییر و ی فر سایی واك دارنی []3
ببطوری ب پوشتتتی هیاهی جنگلی نقی مهمی را در
بخشتتتی از چر وۀ ه ییر و ی از طریق هیرش هوایی
بارش ها ،یوزیع م کانی ز مانی آن ها ،اهی ستتتر ک
بروورد قطراو بتتاران بر ستتتطن زمین ،یبخیر یعرق،
اهی ر انآب افزایی نفوذ آن ای فا می نی ب از این
دییهاه ،اهمیک فوقا عادهای در حفاظک آب واك دارد
[ .]58 ،48پوشتتی هیاهی واك را در مقابل فرستتایی از
طریق اهی یو یی ر ا ناب [ ]37افزایی نفوذ پذیری،
حفظ می نی [ .]46همچنین پوشتتتی هیاهی واك را با
ری شبهایی یثبیک [ ]14نموده انر ی قطراو باران را بب
ستتتیلۀ انیام هوایی ببوصتتتوص با یاج پوشتتتی ،اهی
میدهی [ .]12بنابراین پوشتتتی هیاهی مییوانی بب نوان
ی مانع فیزیکی در رویاد فرستتایی مل رده جریان
رستتتوباو را در ستتتطن زمین ییییر دهی [ .]32از طرفی
بهرهبرداری حوزه های جنگلی مییوانی بر ر ی فرآینیهای
ه ییر و ی یأثیر ب گذارد .از اینر بررستتتی راب طب بین
ر شهای بهرهبرداری حوزههای جنگلی یو یی رستتتوباو
معلق ضتتتر ری می باشتتتی [ .]18مطا عاو مختلف یحک
شرایط مختلف محیطی ن شان دهنیۀ یأثیر مثبک پو شی
ه یاهی بر ر ی میزان ر ا ناب اهی فرستتتایی واك
می باشتتتتی .ر ش معمول برای اهی میزان ر ا ناب
فر سایی واك ا ستفاده از پو شی هیاهی منا سب پاییار
اسک [.]50 ،43 ،36 ،28 ،22 ،10 ،6
بب طور ه ستردهای این مو ضوع پذیرفتب شیه ا سک ب
برداشتتتک چوب بهرهبرداری جنگل مییوانی میزان یو یی
رسوب را بب سیلۀ آبهای سطحی ،شتاب دادن بب شیو
فرساییهای طبیعی در ی منطقب ،افزایی دهی [.]33
بستتیاری از مطا عاو [ ]49 ،20 ،16 ،15بب این نتیجب
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رستتییهانی ب بهرهبرداری جنگل مییوانی بب افزایی حجم
ل ر اناب ،در اثر ییییر در ا گوهای ر اناب منجر شتتتود.
جنگل زدایی در ابتیا با ت افزایی حجم ر اناب میشود
قتی رشتتی مجید آغاز میشتتود ،ر اناب بب آرامی اهی
می یابی [ .]41در ی حوزۀ جنگلی ،بهرهبرداری جنگل با
اهی یبخیر یعرق باران ر بایی بر یوازن آب یأثیر
میهذارد [.]4
درجۀ شیب نیز ممکن اسک پییبینی ننیۀ ووبی از
میزان رستتوب در حوزه باشتتی .در یحقیقی دیگری [،]24
میزان یو یی رستتتوب در ستتتب پالو ر اناب با شتتتیبهای
مختلف از  %9یا  %55بررستتی شتتی .نتایج نشتتان داد نرخ
فر سایی بب ورو وطی با یوجب بب زا یۀ شیب ،افزایی
مییابی .ال ه بر این ،بب لک از د سک دادن بی شتر ذراو
واك در دامنبهای شیبدار طوالنییر ،نسبک بب دامنبهای
شیبدار ویاهیر ،فر ک بی شتری برای ایجاد فر سایی
یوسعۀ آن میدهی .سناریوهای مختلف بهرهبرداری در ی
حوزۀ آبخیز در بریتیی لمب یا1آز مایی شتتتی نی [.]21
نتایج نشتتان داد ب بیشتتترین یأثیر بهرهبرداری ر ی باال
رفتن د رۀ بازهشتتتک جریان آب بوده استتتک .این مطا عب
نشتتتان داد ب بهرهبرداری بب ر ش قطع یکستتتره در 50
در تتی از حوزه ،منجر بب افزایی  ٪25- ٪9در ا ج جریان
آب در مقایستتب با ا ج جریان آب ،زمانی ب هیچ مییریتی
در حوزۀ جنگلی ا مال نمیشتتتود ،میشتتتود .با این حال،
بهرهبرداری  ٪30- ٪20از حوزۀ جنگلی هیچ اثر معنیداری
در ر یم جر یان ا ج آب نیارد [ .]21در یحقیق دیگری
[ ،]2یأثیر انواع پوشتتتی ه یاهی بر ر ی میزان ر اناب
فرستتتایی در اربری های مختلف زمین (جنگل ،مریع
زمین زرا ی) در سک بان 2در شمال غربی شهر هربون
برر سی شی نتایج بی سک آمیه ن شان داد ب یفا و مهم
معناداری بین ر اناب لی میزان یو یی رستتتوب یو یی
شیه در هر ی از انواع پو شیهای هیاهی مختلف جود

1British Colombia
2Vest Bank
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یأثیر پوشی هیاهی بر میزان ر اناب یو یی رسوب در...

دارد.
بررستتتی وصتتتو تتتیاو ر اناب در حوزههای جنگلی
بهرهبرداری شتتیه بب ر ش هزینشتتی در جنگلهای بارانی
در مر ز ا ی مان تان1ا نی نزی نشتتتتان داد ب ان جام
بهرهبرداری هزینشتتتی با ت اهی یأثیراو بهرهبرداری
ر ی ر اناب میشود [.]42

سراسر دنیا ب همگی آنها بر اهمیک حوزههای جنگل در
حفاظک از آب واك یطابق نظر دارنی با یوجب بب اینکب
در حوزه های جنگلی شتتت مال در اثر بهرهبرداری دیگر
ملیاو مییریتی جنگل ،هر سال یعیادی از دروتان بب
یبع آن یاج پوشی پوشی هیاهی حذف میشود با ت
بر ز ییییرایی در آب واك میزان ر ا ناب رستتتوب

یأثیر قطع یکسره بر ر ی میزان ر اناب فصلی ساالنۀ
جنگلهای بورهآل در شتترق فنالنی با استتتفاده از دادههای
بلنی میو هواشناسی را برای میو  5سال قبل  18سال

میهردد ب الزم ضر ری ا سک نحوه میزان این اثراو
مورد مطا عب قرار هیرد .بر همین استتاس یحقیق حاضتتر با
هتیف ارزیتابی می بهرهبرداری از پوشتتتی جنگلی بر

بعی از قطع یکستتره نشتتان میدهی ب یأثیر قطع یکستتره
ر ی ر اناب یا  18سال بعی از آن نیز جود دارد [ .]19در
این یحقیق چون یأثیراو ستتتاالنب همراه با فصتتتلی مورد
مطا عب قرار هرفتب استتتک با ت درك بهتر یأثیراو قطع

مؤ فبهای هییر و ی از جملب یو یی ر اناب رستتتوب در
بخی هرازبن جنگتتل آموزشتتته پژ هشتتتی ویر د در
شهرستان نوشهر ورو هرفتب اسک.

یکستتره بر حوزۀ آبخیز شتتیه استتک .بررستتی یأثیر اشتتکال
مختلف شتتت یب (م حیب ،مقعر هموار) جنگل بر میزان
ر اناب فرستتتایی در منط قب باریین2در شتتت مال غرب
یر یب ،با ایجاد  9پالو در  3منطقۀ جنگلی نشتتان داد ب
میزان ر اناب رسوب در منطقۀ هموار بیشتر از د منطقۀ
دیگر بوده استتک همچنین ا ثریک ذراو ایجاد شتتیه در
اثر فرستتتایی در قطعب هموار ی انیازهیر از د منطقۀ
دیگر بوده استتتک .در اقع در د منط قۀ مقعر م حیب
انیازۀ قطعاو ر سوب متفا ویر بوده ا سک [ .]39در ایران
نیز در بررستتی اثر قطع هر هی دروتان بر وصتتو تتیاو
هییر و یکی حوزۀ جنگلی ،نشان داد ب میزان ر اناب در
منطقۀ قطع شیه  ٪55بی شتر از منطقۀ شاهی بوده ا سک.
بنابراین مل یاو قطع هر هی بر وصتتتو تتتیاو واك
وصتتو تتیاو هییر و یکی یأثیر میهذارد [ .]7بررستتی
یأثیر سناریوهای مختلف بهرهبرداری جنگل بر یژهیهای
سیل حوزههای جنگلی نشان داد ب با افزایی بهرهبرداری
در زیر حوزهها ،میزان دبی ا ج حجم سیالب بب ورو
نمایی افزایی مییابی [ .]30همۀ یحقیقاو انجام شیه در

 .2روش شناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
جنگل آموزشی پژ هشی ویر د بب مساحک 10000
هکتار در حی د  7یلومتری شتتترق نوشتتتهر قرار هرفتب
استتک .پایینیرین قستتمک آن ب مرز شتتما ی آن را نیز
یشتتتکیل میدهی با اریفاع حی د  10متر باالیر از ستتتطن
دریای آزاد در مجا رو ر ستتتای نجارده شتتر ع شتتیه یا
اریفاع حی د  2200متر در ییالق باال میر د .این جنگل
بب ه شک سری یق سیم شیه ب سری هرازبن بب سعک
 1001/5هکتار ،ستتومین ستتری از آن محستتوب میشتتود.
(شتتکل  .)1ببمنظور انجام مطا عۀ حاضتتر ،براستتاس هیف
پژ هی بعی از انجام بازدیی مییانی ،منطقبای با دارا بودن
یژهیهای هیف یحقیق (منطقۀ جنگلی با دستتتترستتتی
آسان سهل ا و ول بب چهار منطقب ،یکسان بودن سنگ
مادر وامل یأثیرهذار بر و صو یاو هییر و ی ماننی
جهک اریفاع پالوها ،جود اطال او پایب جود امنیک
الزم برای یجهیزاو مورد استتتفاده) ،مشتتخد هردیی .بب

1Kalimantan
2Bartin
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منظور انجام این پژ هی پارستتتلهای  317 318از این
ستتتری انتخاب شتتتیهانی .قطعاو نمونب مربوط بب منطقۀ
شتتتاهی (دستتتک نخورده) در پارستتتل  318بخی هرازبن
جن گل ویر د قط عاو نمو نب مربوط بب قستتت مک های
بهرهبرداری شیه بب شیوه ی هزینی ،منطقۀ بی ن پوشی
یاجی مسیرهای چوبکشی در پارسل  317بخی هرازبن

بهرهبرداری) ،بهرهبرداری شیه بب ر ش ی هزینی ،منطقۀ
بی ن یاج پوشتتتی مستتتیر چوبکشتتتی ،در د طب قۀ
شتتیب  ، %40-20 %20-0با چهار یکرار نصتتب شتتینی
(شتتتکل  .)1انتخاب ابعاد پالوها با یوجب بب هیف یحقیق
مبنی بر انیازههیری فرستتایی ستتطحی ،نترل شتترایط
حا م بر محی دۀ داول پالو ،امکان جمعآ ری ر اناب

جنگل ویر د قرار هرفتبانی.

رستتتوب نیز ایجاد یکرار های مناستتتب ب در برهیرنیۀ
شرایط منطقۀ مورد مطا عب باشی ،ورو هرفک .بعی از هر
بار اقعۀ بارنیهی ،میزان بارنیهی بب ستتتیلۀ باران ستتتنج

 .2.2مراحل اجرای پژوهش
در این یحقیق برای یعیین میزان ر ا ناب رستتتوب
یو یی شتتتیه در اثر بهرهبرداری از جن گل ،از بارش های
طبیعی منطقب ا ستفاده شی 32 .پالو آزمای شی بب ابعاد 1
در  2متر ،در هر ی از چ هار یی مار شتتتتا هی ( بی ن

استتتتوانبای ،ثبک هردیی شتتتر ع آماربرداری از آذر 1393
آغاز یا آذر سال بعی ،یعنی  1394ادامب یافک در طول
این ی ستتتال بارنیهی هایی ب منجر بب ایجاد ر اناب
رسوب شیه بودنی ،ثبک انیازه هیری شینی.

شکل  .1موقعیت منطقۀ مورد مطالعه در بخش گرازبن جنگل خیرود و نمایی از پالتهای مستقر در چهار منطقۀ شاهد (،)A
منطقۀ بهرهبرداری شده تک گزینی ( ،)Bمنطقۀ بدون تاج پوشش ( )Cو مسیر چوبکشی ()D

این پالوها از جنه چوب ستتتاوتب شتتتیهانی برای
اطمینان از اینکب از ر د ور ج آب جلوهیری می ننی،
بوستتیلب نایلون پالستتتیکی ایق بنیی شتتیهانی بب انیازۀ
 15یا  20سانتیمتر در واك فر رفتبانی یا ر اناب حا لب
از این سطن  2متر مربعی بب بیر ن یرا ش نکنی نمایانگر
میزان اقعی ر اناب باشتتتی .در انتهای این پالوها و بای

یعبیب شتتیه یا ر اناب جاری شتتیه در ستتطن پالو را بب
مخزن جمعآ ری هیایک نی .په از هر بار قوع بارنیهی،
نمو نب های ر ا ناب ب یوستتتط ور جی پالو بب ظر ف
جمعآ ری هیا یک شتتتیه ،جمعآ ری حجم ر ا ناب هر
نمونب بر حستتتب ستتتی ستتتی انیازههیری شتتتی .بعی از
نمونببرداری ،ظر ف حا ی آب رستتتوب بب آزمایشتتتگاه

5
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بی ن یاج چوشتتی مستتیر چوبکشتتی) طبقۀ شتتیب
( 40-20 0-20در تتتی) ،بر میزان ر اناب رستتتوب از
یجزیۀ اریانه د طرفب بر استتتاس آزمون فا توریل در
قا ب طرح امالً یصادفی با  4یکراراستفاده هردیی.

منتقل شتتتینی .برای انیازههیری غلظک رستتتوب از ر ش
یخلیۀ آب ا ستفاده شی [ .]47در این ر ش ابتیا ی یتر
نمونب آب رستتتوب را در ن بشتتتر ریختب ،ستتت ه آن را
ببمیو  48ستتا ک ببحا ک ستتکون نگب داشتتتب س ت ه
ببآرامی اقیام بب یخلیب آب باالی رستتتوباو هردیی .بعی از
وا ی ردن آب اضتتافی ،رستتوباو موجود در ف ظرف را

 .3نتایج

شستب در ن فویلهای از قبل یهیب یوزین شیه ریختب
در آ ن در دمای  105درجۀ ستتتانتیهراد بب میو 24
سا ک و ش شی [ .]35با یوزین نمونبهای فویل همراه

در طی ی ستتتتال آ ماربرداری ،درمجموع  23اق عۀ
بارنیهی ،ب منجر بب ایجاد ر اناب شتتتیه بود ،انیازههیری
شینی ب از این یعیاد 10 ،اقعب مربوط بب ف صل پاییز5 ،
اقعب مربوط بب زم ستان 4 ،اقعب بهار  4اقعب مربوط بب
ف صل یاب ستان می شود .بیییرین میرین مقیار بارش

رسوب سر نمودن زن فویلهای ا یب ،میزان رسوب بر
ح سب هرم در یتر ببد سک آمی با ضرب ردن غلظک
رسوب در میزان حجم ر اناب ،میزان رسوب بب هرم یبییل
شی په از یقسیم رسوب بر ابعاد پالو ،میزان رسوب بر

ببیرییب در یاریخ های  1393/9/11 1393/9/3بب قوع
پیوستتتک ب بهترییب  63میلی متر  3/6میلی متر بوده
ا سک .همانطور ب از جی ل  1م شخد ا سک بافک واك
در منطقۀ شتتاهی بهرهبرداری شتتیه بب ر ش ی هزینی،
ومی در منطقۀ بی ن یاج پوشتتی مستتیر چوبکشتتی
ومی رستتی استتک .بیشتتترین میزان مادۀ آ ی مربوط بب
منطقۀ شتتتاهی (بی ن بهرهبرداری) مترین میزان مادۀ

حسب هرم بر مترمربع بیسک آمی.
دادههای جمعآ ری شتتیه در نرمافزار  Excelبب نوان
بان اطال ایی ذویره ستتت ه دادهها بب محیط نرمافزار
 SPSSارد شیه یا آنا یز یحلیل آماری یوسط آن ورو
هیرد .ببمنظور یجز یب یحل یل داده ها ،اب تیا با آزمون
و موهراف -اسمیرنوف نرمال بودن دادهها بررسی هردیی.
برای بررستتی یأثیر د فا تور پوشتتیهای مختلف جنگلی
(شتتتاهی ،بهرهبرداری شتتتیه بب ر ش ی هزینی ،منطقۀ

آ ی ،مربوط بب منطقۀ مسیر چوبکشی اسک.

جدول  .1میانگین و انحراف معیار پارامترهای خاک ،در چهار منطقۀ مورد مطالعه
متیییر
رس ()%
شن ()%
سیلک ()%
مادۀ آ ی

شاهی

بی ن یاج پوشی

بهرهبرداری شیه

مسیر چوبکشی

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

20/34
50/3
32/12
6/69

6/5
11/51
6/1
1/03

23/2
51/45
28/8
5/8

4/2
6/8
6/34
1/38

28/34
46/1
26/65
5/01

4/3
7/91
7/45
1/2

32/57
42
25/45
4/46

5/65
8/56
7/78
1/45

 .1.3میزان رواناب
جی ل  2م یانگین انحراف مع یار ر ا ناب را در هر
چهار منطقۀ شاهی ،بهرهبرداری شیه بب ر ش ی هزینی،
منطقۀ بی ن پوشی یاجی مسیر جوبکشی در د السب

شیب  %40-20 %20-0ن شان داده ا سک .همانطور ب
مشتتتاهیه میشتتتود بیشتتتترین میانگین ر اناب مربوط بب
منطقۀ مستتتیر چوبکشتتتی با شتتتیب باالی %20بب میزان
 3545/94سی سی مترین میانگین ر اناب مربوط بب
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سی سی اسک.

منطقۀ شتتاهی با شتتیب متر از  %20بب میزان 372 /31

جدول  .2میانگین و انحراف معیار رواناب در هر چهار منطقه در دو کالسه شیب
منطقب

شاهی
%20-0

شاهی
%40- 20

بی ن یاج پوشی
%20-0

بی ن یاج پوشی
%40- 20

ی هزینی
%20-0

ی هزینی
%40- 20

مسیر چوبکشی
%20-0

مسیر چوبکشی
%40- 20

میانگین

372/31

791/02

1219/34

1609/9

878/96

1092/63

2290/7

3545/93

انحراف معیار

411/03

1289

2291/9

2659/64

1692/38

1927/51

3099/16

4659/11

یفا و معنیداری بین چهار منطقب با پو شیهای مختلف
هیاهی میزان ر اناب جود دارد ی بین میزان ر اناب

نتایج یجزیب یحلیل یأثیر پو شیهای هیاهی مختلف
ناشتی از بهرهبرداری شتیبهای مختلف بر میزان ر اناب

السب شیب رابطۀ معنیدار جود نیارد.

در جی ل  3نشان داده شیه اسک .نتایج نشان میدهی ب

جدول .3نتایج تجزیه و تحلیل تأثیر پوششهای گیاهی مختلف و شیبهای مختلف بر میزان رواناب
منبع ییییراو

درجب آزادی

پوشی هیاهی
شیب
پوشی هیاهی * شیب
وطا
ل

3
1
3
120
124

F
**

3/88
2/85
1/24

Pvalue

0/000
0/95
0/65
0/817

*معنیدار در سطن  95در ی ** ،معنیدار در سطن  99در ی

شتتتکل  2نشتتتان دهنیۀ میزان ر اناب در ییمارهای
مختلف در د الستتب شتتیب در چهار فصتتل انیازههیری
میباشی .ستونها با حر ف مشابب نشان دهنیۀ یم جود
یفا و معنیدار با یوجب بب آزمون مقایستتتبای دانکن برای
هر هبنیی ،می باشتتتی .همانطور ب مالحظب میشتتتود
بیشتتترین میزان ر اناب مربوط بب فصتتل پاییز مترین

میزان ر اناب مربوط بب فصتتل بهار میباشتتی .همچنین با
اهی پوشتتتی ه یاهی در اثر بهرهبرداری میزان ر اناب
افزایی یاف تب استتتک ،ب نابراین مترین میزان ر ا ناب بب
یرییب مربوط بب ییمار شتتاهی (بی ن بهرهبرداری) ،منطقۀ
بهرهبرداری شیه بب ر ش ی هزینی ،منطقۀ بی ن پوشی
یاجی در نهایک مسیرهای چوبکشی میباشی.

شکل  .2میزان رواناب در تیمارهای مختلف در دو کالسه شیب در چهار فصل پاییز ،زمستان ،بهار و تابستان
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رواناب

2

R = 0.3444

3000
2000
1000
0

y = 60.782x - 366.44

16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

y = 75.036x - 490.59

2

R = 0.2765

2

R = 0.4034
بدون تاج پوشش

70

60

40

50

بارندگی

30

20

10

50

60

y = 105.19x - 507.19
2

R = 0.4332

0

10

16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

y = 163.11x - 975.09
2

R = 0.5224
مسیر چوبکشی

رواناب (سی سی)

50

60

70

40

30

0

10

20

70

40

30

20

0

70

60

40

50

بارندگی

(میلی متر)

30

20

10

0

رواناب

R 2 = 0.3584

R = 0.292

4000

y = 34.094x - 10.64

تک گزینی

2

R = 0.2008

(سی سی)

شاهد

2

y = 39.064x - 140.33

8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

رواناب

y = 14.055x + 48.866

y = 36.102x - 128.86

5000

(سی سی)

 20-40%متعلق استتک .همانطور ب از شتتکل 3مشتتخد

منطقب نیز اسک.

(سی سی)

شتتت کل  3راب طۀ رهرستتتیونی بین میزان بار نیهی
(میلیمتر) میزان ر اناب (ستتتیستتتی) را در هر ی از
مناطق مورد مطا عب نشتتان میدهی .در هر شتتکل ابر نقاط
دایرهای فرمول سمک راسک مربوط بب شیب  20-0ابر
نقاط ضتتتربیر فرمول ستتتمک چط مربوط بب شتتتیب

استتتک بین میزان بارنیهی هر اقعب میزان ر اناب یو یی
شتتتتیه اری باط مع ناداری جود دارد با افزایی میزان
بارنیهی ،میزان ر اناب یو یی شتتیه نیز افزایی مییابی .در
اقع میزان ر ا ناب نب ین ها بب پوشتتتی ه یاهی یاجی
منط قب مریبط استتتک ،بل کب ی حک یأثیر میزان بار نیهی

(میلی متر)

شکل  .3رابطۀ رگرسیونی بین میزان بارندگی و رواناب در دو کالسه شیب در چهار منطقۀ مورد بررسی

مشتتاهیه میشتتود بیشتتترین میانگین رستتوب (هرم بر
مترمربع) مربوط بب منطقۀ م سیر چوبک شی با شیب باالی

 .2.3رسوب
جی ل  4م یانگین انحراف مع یار رستتتوب را در هر

 20%بب میزان  1/7هرم در مترمربع مترین م یانگین
ر اناب مربوط بب منطقۀ شتتاهی با شتتیب متر از  %20بب
میزان  0/06هرم در مترمربع اسک.

چهار منطقۀ شاهی ،بهرهبرداری شیه بب ر ش ی هزینی،
منطقۀ بی ن پو شی یاجی م سیر چوبک شی در د طبقۀ
شیب  %40-20 %20-0ن شان داده ا سک .همانطور ب

جدول  .4میانگین و انحراف معیار رسوب در هر چهار منطقه در دو کالسه شیب
رسوب
(هرم بر مترمربع)
میانگین
انحراف معیار

شاهی
%20-0
0/06
0/12

شاهی
%40- 20
0/08
0/11

بی ن یاج پوشی
%20-0
0/50
1/30

بی ن یاج پوشی
%40- 20
0/52
1/35

ی هزینی
%20-0

ی هزینی
%40- 20

0/15
0/28

0/17
0/26

مسیر چوبکشی
%20-0
1/2
1/3

مسیر چوبکشی
%40- 20
1/7
3/6
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مختلف جنگلی) میزان رستتوب یو یی شتتیه ،جود دارد
ی بین میزان رسوب یو یی شیه د السب شیب رابطۀ
معنیداری جود نیارد.

نتایج یجزیب یحلیل یأثیر پوشیهای جنگلی مختلف
نا شی از بهرهبرداری شیبهای مختلف بر میزان ر سوب
در جی ل  5نشان داده شیه اسک .نتایج نشان میدهی ب
یفا و معنیداری بین ییمارها (چهار منطقب با پوشیهای

جدول  .5نتایج تجزیه و تحلیل تأثیر پوشش های جنگلی مختلف ناشی از بهرهبرداری و شیبهای مختلف بر میزان رسوب
درجۀ آزادی
3
1
3
120
124

منبع ییییراو
پوشی هیاهی
شیب
پوشی هیاهی * شیب
وطا
ل

F

Pvalue

**6/45
1/09
1/150
0/87

0/009
0/125
0/98
0/812

*معنیدار در سطن  95در ی ** ،معنیدار در سطن  99در ی

شتتت کل  4راب طۀ رهرستتتیونی بین میزان بار نیهی
(میلیمتر) مقیار رستتتوب (هرم بر مترمربع) را نشتتتان
میدهی .در هر شتتتکل ابر نقاط دایرهای فرمول ستتتمک

بهرهبرداری شتتتیه بب ر ش ی هزینی ( الستتتب شتتتیب
 )20-40%منطقۀ بی ن یاج پوشتتتی ( الستتتب شتتتیب
 ،)0-20%در بقیۀ مناطق مورد مطا عب بین میزان بارنیهی

را سک مربوط بب شیب  20-0ابر نقاط ضربیر فرمول
سمک چط مربوط بب شیب  40-20%ا سک .بب جز منطقۀ

میزان رسوب یو یی شیه اریباط معناداری جود دارد.

3
2
1
0

y = 0.0097x + 0.2185

y = 0.0164x + 0.0816

R 2 = 0.1401

R 2 = 0.2028

0

4

بی ن یاج پوشی

3
2
1
0

70

60

50

40

30

20

بارندگی (میلی متر)

10

0

3
2
1
0

70
5

4

بهرهبرداری شیه

60

50

40

30

20

10

y = 0.0149x + 0.1316

y = 0.0452x + 0.0414

R 2 = 0.229

R 2 = 0.5031

مسیرچوبکشی

رسوب (گرم در مترمربع)

70

60

50

40

30

20

10

R = 0.2527

رسوب (گرم در مترمربع)

2

R = 0.2032

4

2

0
5
4
3
2
1
0

70

60

50

40

30

20

10

0

رسوب (گرم در مترمربع)

y = 0.0067x + 0.0884

5

R 2 = 0.4336

شاهی

y = 0.0099x + 0.0434

R 2 = 0.0518

رسوب (گرم در مترمربع)

y = 0.01x + 0.023

y = 0.0032x + 0.1681

5

بارندگی(میلی متر)

شکل  .4رابطۀ رگرسیونی بین میزان بارندگی و مقدار رسوب در دو کالسه شیب در چهار منطقۀ مورد بررسی
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شتتکل  5نشتتان دهنیۀ میزان رستتوب یو یی شتتیه در
ییمارهای مختلف در د الستتتب شتتتیب در چهار فصتتتل
انیازههیری میباشی .ستونها با حر ف مشابب نشان دهنیۀ
یم جود یفا و معنیدار با یوجب بب آزمون مقایستتتبای

دانکن برای هر هبنیی می باشتتتی .همانطور ب مالحظب
میشود بیشترین میزان رسوب ایجاد شیه ،مربوط بب فصل
پاییز مترین میزان مربوط بب فصل بهار میباشی.

رسوب (هرم در مترمربع)
شکل  .5میزان رسوب در تیمارهای مختلف در دو کالسه شیب در چهار فصل پاییز ،زمستان ،بهار و تابستان

رسوب (گرم بر مترمربع)

20

رسوب

16
12
8
4
0
مسیر چوبکشی تک گزینی بدون تاج
پوشش

شاهد

ررواناب (سی سی)
رسوب (گرم بر متر مربع)

24

رواناب

80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

28
24
20
16
12
8
4
0

80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

رواناب
رسوب

مسیر چوبکشی تک گزینی بدون تاج
پوشش

شکل  .6رابطۀ بین میزان رواناب و میزان رسوب در چهار منطقۀ مورد مطالعه

شاهد

رواناب (سی سی)

شکل  6نشان دهنیۀ رابطب بین میزان مجموع ر اناب
مجموع ر سوب در د ال سب شیب –%40- 20 %20
میباشتتی .بیشتتترین مجموع ر اناب مجموع رستتوب بب
یرییب بب مناطق مستتیر چوبکشتتی ،منطقۀ بی ن پوشتتی

یاجی ،منط قۀ بهرهبرداری شتتتیه بب ر ش ی هزینی
منطقۀ شتتاهی مربوط میباشتتی .همچنین با افزایی میزان
ر ا ناب ،میزان رستتتوب نیز افزایی یاف تب استتتتک ب
نشاندهنیۀ یأثیر میزان ر اناب بر یو یی رسوب اسک.
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 .4بحث و نتیجهگیری
 .1.4رواناب
نتایج یجزیۀ اریانه اثر پو شیهای جنگلی مختلف
شیب ،بر ر ی میزان ر اناب در جی ل  ،2نشان داد ب اثر
متیییر پوشتتتی های هیاهی مختلف بر میزان ر اناب ،در
ستتطن ا تماد  %99معنیدار استتک با ییییر پوشتتیهای
مختلف هیاهی ،میزان ر اناب نیز ییییر می نی .در وریی
ب میزان ر اناب در شیب باالی  20در ی بیشتر از میزان
ر اناب در شتتیب متر از  20در تتی استتک ی با ییییر
شتیب ،میزان ر اناب ییییر معنیداری از نظر آماری نکرده
استتتک ب لک این یم معنیداری ،با یوجب بب اوتالف
میانگین ها در د الستتتب شتتتیب همچنین زیاد بودن
انحراف معیتتار دادههتتا ،یکرار م دادههتتا م بودن
طبقبهای شیب ا سک برای یعیین یأثیر طبقۀ شیب بر
میزان ر اناب ،بب حجم آماری بیشتتتتر در اریباط با یأثیر
شیب بر متیییرهای وا ی الشبرهی نیاز اسک.
شتتتکل  2نشتتتان دهنیۀ میزان ر اناب در ییمارهای
مختلف در د الستتب شتتیب در چهار فصتتل انیازههیری
میباشی .همانطور ب مالحظب میشود ییمار شاهی (بی ن
بهرهبرداری) یی مار بهرهبرداری بب ر ش ی هزینی در
ی هر ه هستنی مسیرهای چوبکشی نیز در ی هر ه
ییمار بی ن پوشتتتی یاجی بین این د هر ه قرار دارد .با
جود این کب میزان ر ا ناب در یی مار های مختلف مت فا و
استتک با اهی پوشتتی هیاهی این میزان افزایی یافتب
استتک ی بین میانگین ییمار شتتاهی منطقۀ بهرهبرداری
بب ر ش ی هزینی اوتالف معنیداری جود نیارد در
وض بین میانگین ییمار شتتاهی ییمار بی ن پوشتتی
مسیرهای چوبکشی اوتالف معنیداری جود دارد ب این
موضتتتوع همراستتتتا با نتایج یحقیق [ ]22میباشتتتی .در
بهرهبرداری بب شتتیوۀ ی هزینی ،مل برداشتتک دروتان
په از ر سیین بب قطر م شخد (قطر هیف) بب ورو
پرا نیه در سطن جنگل ورو میهیرد .بنابراین در این
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شتتتیوه بر والف شتتتیوههای دیگر ،میزان باز شتتتین یاج
پوشتتی جنگلی متر استتک یوده جنگل بب طور امل
از بین نمیر نی .از طرفی با افزایی یابی نور وور شیی در
اثر اهی یاج پوشی ،میزان پوشی لفی ف جنگل نیز
افزایی مییابی .همچنین در این ر ش ،با باقی مانین شاخ
برگ دروتان قطع شتتیه در ر تتۀ بهرهبرداری شتتیه،
با ت افزایی پاییاری فلور ف جنگل میشتود ،بنابراین
بهرهبرداری بب شتتتیوۀ ی هزینی مترین یأثیر را بر ر ی
و صو یان هییر و ی (میزان ر اناب ر سوب) جنگل
دارد [.]42
میزان ر اناب در شکل  2سمک را سک متر از میزان
ر اناب در شکل سمک چط ا سک ب ن شان دهنیۀ یأثیر
شیب بر ر ی میزان ر اناب اسک با افزایی شیب ،میزان
ر انتتاب نیز افزایی مییتتابتتی [ .]24میزان ر انتتاب در
ییمارهای مختلف ن شان دهنیۀ یأثیر یاج پو شی دروتان،
مق ال شبرگ دیگر و صو یاو منطقۀ جنگلی ا سک.
میزان نوع پو شیهیاهی ف ،یاج پو شی جنگلی ،یأثیر
بارانربایی یاجی در برابر قطراو باران مواد آ ی واك،
ببطور مستتتتقیم بر میزان ر اناب یأثیر می هذارد هر چب
پو شی هیاهی در اثر بهرهبرداری متر شیه با شی میزان
ر اناب نیز افزایی مییابی .در مستتیرهای چوبکشتتی ال ه
بر ح ضور نیا شتن پو شی هیاهی ،وبییهی واك در اثر
یرردد ماشینهای ور ج چوب ،با ت افزایی میزان ر اناب
در آن منطقب شیه ا سک .وبییهی مقیمبای برای اهی
مشخصبهایی ماننی ولل فرج واك ،هیایک هییر یکی
آب ،نفوذپذیری ،یهویب مبادالو هازی اسک [.]1
همانطور ب در شکل  2م شاهیه می شود ،بی شترین
میزان ر اناب بب یری یب مربوط بب فصتتتل پاییز ،فصتتتل
زمستان ،فصل بهار فصل یابستان اسک .در ابتیای فصل
پاییز بعی از قوع بارنیهی در د رۀ طوالنی بعی از فصتتل
وشتت  ،میزان ر اناب یو ییی با جود بارنیهیها با مقیار
زیاد ،متر بوده اسک ب بب واطر م بودن رطوبک نسبی
واك زیاد بودن ضتتریب جذب رطوبتی واك استتک ی
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چون بیشتتتترین یعیاد قایع بارنیهی بیشتتتترین میزان
بارنیهیها در فصل پاییز ایفاق افتاده اسک بنابراین ر اناب
یو یی شیه در فصل پاییز بیشتر از سایر فصول بوده اسک.
در فصل زمستان بیشتر بارشها بب ورو برف بوده اسک
بنابراین زمان بی شتری برای نفوذ در واك دا شتب میزان
ر اناب یو ییی آن از فصل پاییز متر بوده اسک .در فصل

بیشیرین میزان رسوب بب یرییب مربوط بب فصل پاییز،
فصل زمستان ،فصل یابستان فصل بهار اسک .زیاد شین
رستتتوب در پاییز نب ینها بب واطر زیاد بودن بارنیهی بب
طبع آن افزایی میزان ر اناب بوده استتتک ،بلکب بب واطر
ریزش برگها حذف یاج پوشتتتی جنگلی استتتک ب با
اهی باران ر بایی افزایی ا نیازه بزرهی بارش ها،

بهار یابستان هم یعیاد قایع بارنیهی اهی یافتب هم
از طرفی میزان پوشی یاجی پوشی ف جنگل افزایی
یافتب اسک ،بنابراین مترین میزان ر اناب در این د فصل

ضتترباو ستتنگینیری بب واك ارد می نی ر ی میزان
رستتوب یو یی شتتیه یأثیر میهذارد .همچنین د یل دیگر
افزایی میزان ر سوب در ابتیای ف صل پاییز بعی از قوع

بوده اسک.
همانطور ب از شتتتکل  3مالحظب میشتتتود ،میزان
ر اناب بب طور قابل مالحظبای ،یحک یأثیر میزان بارنیهی
استتتک با افزایی بار نیهی ،میزان ر ا ناب نیز افزایی

بارنیهی در د رۀ طوالنی بعی از فصل وش  ،بب واطر م
شین موجودیک سیاریک رسوب در بارنیهیهای متوا ی
آبهریزی واكهای جنگلی اسک [.]17
با یوجب بب شتتکل  ،6 4میزان رستتوب ال ه بر اینکب

می یا بی .اری باط نزدیکی بین هر اق عۀ بار نیهی میزان
ر اناب جود دارد ،ب بب طور مستقیم بب نوع پوشیهیاهی
بستگی دارد [.]26

ی حک یأثیر میزان بارنیهی ر اناب باشتتتی ،ی حک یأثیر
وامل دیگری ماننی ییییراو فصل نیز اسک ب با ت شیه
ضریب همب ستگی بین میزان بارنیهی ر سوب ،متر از
ضریب همبستگی بین میزان بارنیهی ر اناب باشی.
با دقک در بررستی نتایج ببدستک آمیه از این قستمک
مییوان بب یأثیر قابل مالحظۀ پوشتتتی جنگلی بر میزان
یو یی رستتتوب ر ا ناب پی برد .از طرفی ن تایج یحقیق
حاضتتتر ،یأثیر جنگل بی ن بهرهبرداری در اهی میزان
یو یی ر اناب ر سوب ن سبک بب دیگر مناطق مورد مطا عب
را ن شان میدهی ب لک آن یاج پو شی ال شبرگ ف
جنگل میباشتتتی ،ببطوری ب پوشتتتی یاجی با یأثیر ر ی
یوزیع ،شتتتیو قیرو بارش ،یبخیر یعرق ،یوازن آب،
نفوذپذیری ،ظرفیک نگبداری رطوبک واك ،وصتتو تتیاو
فیزیکی شتتیمیایی واك ،با ت اهی انر ی جنبشتتی
بارنیهی در نتیجب اهی فرستتتایی ،یو یی ر اناب در
نهایک اهی حر ک ذراو ر سوبی می شود الیۀ ال شبرگ
نیز سطن واك را محافظک از طریق ایجاد زیر سطحی
از جیاستتازی ذراو واك جلوهیری با ت اوذ رستتوباو
معلق موجود در آب میهردد تتب حر تتک ذراو وتتاك
ببطرف پایین شتتتیب را بب حیاقل میرستتتانی ب در این
زمی نب محق قان مختلف [،44 ،32 ،23 ،17 ،9 ،8 ،3 ،5

 .2.4رسوب
نتایج یجز یۀ ار یانه اثر پوشتتتیهای هیاهی مختلف
شتیب ،بر ر ی میزان رستتوب در جی ل  ،5نشتتان داد ب اثر
متیییر پوشیهای هیاهی مختلف بر میزان رسوب ،در سطن
ا تماد  %99معنیدار استتک با ییییر پوشتتیهای مختلف
هیاهی ،میزان رستتوب نیز ییییر می نی ی با ییییر شتتیب
میزان رسوب ییییر معنیداری از نظر آماری نکرده اسک.
شتتتکل  4نشتتتان دهنیۀ رابطب رهرستتتیونی بین میزان
بارنیهی میزان رسوب اسک .همانطور ب مالحظب میشود
با افزایی بارنیهی ،میزان رسوب نیز افزایی مییابی.
با یوجب بب شتتکل  ،5میزان رستتوب در شتتکل ستتمک
راسک متر از میزان رسوب در شکل سمک چط اسک ب
نشتتان دهنیۀ یأثیر شتتیب بر ر ی میزان رستتوب استتک.
بشتتتترین میزان رستتتوب بب یرییب مربوط بب ییمار های
مستتیرها چوبکشتتی ،منطقۀ بی ن پوشتتی هیاهی ،منطقۀ
بهرهبرداری بب شیوۀ ی هزینی شاهی اسک ب همراستا
با نتایج یحقیق [ ]33میباشی.
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 ]51 ،48بب نتایج مشابهی رسیینی.
یفتتا و مهم معنتتاداری بین ر انتتاب لی میزان
رسوب یو یی شیه در هر ی از انواع پوشی هیاهی جود
دارد [ .]29جنگل پوشی طبیعی مترین میزان ر اناب
را دارنتتی این زمینهتتا مترین میزان وطر ر انتتاب
فرستتایی واك را دارنی .در نتیجب وارج ردن دروتان

مقیاس حوزۀ آبخیز نیز افزایی چشتتمهیر میزان ر اناب
رستتتوب در نتی جب مل یاو بهرهبرداری را یأی یی ردهانی
[ .]25یو یی رسوب ر اناب در حوزههای آبخیز جنگلی با
پوشی بیییر نسبک بب حوزه های آبخیز با پوشی میر
ببیرییب  3 6برابر اهی پییا رده اسک [.]50
جمعبنیی نتایج حا ل از یحقیق حاضر مقایسۀ آن

پوشتتتی طبیعی منطقب در اثر بهرهبرداری یا چرا با ت
افزایی ر اناب ر سوب می شود ب این یحقیق نیز ماننی
یحقیق حا ضر یأیییی بر یأثیر پو شی هیاهی جنگلی بر

با نتایج مطا عب محققان دیگر در ستتتراستتتر دنیا مییوان
نتی جب هر فک ب بهرهبرداری حوزه های جنگلی همواره
سبب افزایی ر اناب ر سوب فر سایی واك می شود

میزان یو یی ر اناب رسوب اسک.
میزان یأثیر هذاری بهرهبرداری حوزه های جنگلی بر
یو یی رسوب ر اناب یوسط محققان مختلف در مکانهای
مختلف نیز یأییی شتتیه استتک .بستتیاری از مطا عاو [،15

اما مقیار یأثیرهذاری آن بستتتتب بب نوع پوشتتتی ،یرا م
یوزیع هونتتبهتتای جنگلی همچنین نوع شتتتیوۀ
بهرهبرداری ،متفا و میباشی .با یوجب بب نتایج این یحقیق
نتایج بیستتتک آمیه از یحقیقاو مشتتتابب ،بهرهبرداری بب

 ]49 ،20 ،16بب این نتی جب رستتت ییها نی ب بهرهبرداری
حوزه های جنگلی مییوانی بب افزایی در حجم ل ر اناب
در اثر ییییر در ا گوهای ر اناب منجر شتتود .جنگل زدایی
در ابتیا با ت افزایی حجم ر اناب می شود ،قتی ر شی
مجید آغاز می شود ،ر اناب بب آرامی اهی مییابی [.]41
در ی حوزۀ جنگلی ،بهرهبرداری جنگل با اهی یبخیر
یعرق بارانربایی بر یوازن آب یأثیر میهذارد [.]4
ال ه بر م طا عاو ان جام هرف تب در مق یاس پالو ،در

ر ش ی هزینی بب واطر این کب میزان باز شتتتین یاج
پوشی جنگلی متر از سایر شیوههای بهرهبرداری اسک،
مترین میزان یأثیر را بر ر ی ر اناب یو یی رستتتوب در
حوزۀ جنگلی ایفا می نی .با اینحال درك میزان هیررفک
آب وتتاك در ا ثر ب هره برداری حوزههتتای ج ن گ لی،
بر نا مبریزان مییران جن گل را در ا و یکب نیی مل یاو
مییریتی م وواهی رد.

References
[1] Ampoorter, E., Goris, R. Cornelis, W.M. and Verheyen, K. (2007). Impact of mechanized logging on compaction
status of sandy forest soils, Forest Ecology and Management, 241, 162-174.
[2] Ayed, G. M., Adam, M. A. (2010). The impact of vegetative cover type on runoff and soil erosion under different land
uses. Journal of Catena, 8, 97-103.
[3] Blanco H., Lal R. (2008). Principles of soil conservation and management. Springer, Heidelberg, 620pp.
[4] Bosch, J., and Hewlett, J. (1982). A review of catchment experiments to determine the effect of vegetation changes
on water yield and evapo-transpiration. Journal of Hydrology, 55) 4(, 3-23.
)[5] Casermeiro, M.A., Molina, J.A., de la Cruz Caravaca, M.T., Costa, J.H., Massanet, M.I.H. and Moreno, P.S. (2004.
Influence of scrubs on runoff and sediment loss in soils of Mediterranean climate. Catena, 57, 91–107.
[6] Chaplot, V.A.M., Bissonnais, Y.L. (2003). Runoff feature for interrill erosion at different rainfall intensities, slope
lengths, and gradients in an agricultural lossial hillslope. Soil Science Society of American Journal, 67, 844–851.

13

...یأثیر پوشی هیاهی بر میزان ر اناب یو یی رسوب در

[7] Daghestani, M. (2003). Research study on effect of group selection on hydrological characters, A thesis presented for
the master of science degree in forestry.
[8] Descroix, L., Viramontes, D., Vauclin, M., Gonzalez Barrios, J.L., Esteves, M. (2001). Influence of soil surface
features and vegetation on runoff and erosion in the Western Sierra Madre (Durango, Northwest Mexico). Catena,
43, 115–135.
[9] Deuchras S.A Townend, J., Aitkenhead, M.J. and Fitzpatrick, E.A. (1999). Changes in soil structure and hydraulic
properties in regenerating rain forest. Soil Use and Management, 15, 183–187.
[10] Dunjo, G., Pardini, G., Gispert, M. (2004). The role of land use–land cover on runoff generation and sediment yield
at a microplot scale. Journal of Arid Environment, 57, 99–116.
[11] Dunjó, G., Pardini, G. and Gispert, M. (2003). Land use effects on abandoned terraced soils in a Mediterranean
catchment. Catena, 52, 23–37.
[12] Durán Z.V.H., Rodriguez P.C.R., Francia M.J.R., Cárceles RB., Martinez R.A., Perez G.P. (2008). Harvest intensity
of aromatic shrubs vs. soil-erosion: an equilibrium for sustainable agriculture (SE Spain). Catena, 73(1), 107-116.
[13] Gomi T, Sidle RC, Ueno M, Miyata S, Kosugi K. (2008). Characteristics of overland flow generation on steep
forested hillslopes of central Japan. Journal of Hydrology, 361, 275–290.
[14] Gysscls G., Poesen J., Bochet E., Li Y. (2005). Impact of plant roots on the resistance of soils to erosion by water.
Progress in Physical Geography, 2, 189-217.
[15] Harr, R., Harper, W., Krygier, J., and Hsieh, F. (1975). Changes in storm hydrographs after road building and clearcutting in Oregon coast range. Water Resources Research, 11(3), 436- 444.
[16] Harris, D. D. (1977). Hydrologic changes after logging in two small Oregon coastal watersheds. U.S. Geological
Survey Water Supply, 2037, 1- 31.
[17] Hartanto, H., Prabhu, R., Widayat, A.S.E., Asdak, C. (2003). Factors affecting runoff and soil erosion: plot-level soil
loss monitoring for assessing sustainability of forest management. Forest Ecology and Management, 180, 361–374.
[18] Hotta, N., kayama, T and Suzuki, M. (2007). Analysis of suspended sediment yields after low impact forest
harvesting. Hydrologica. Processes, 21, 3565–3575.
[19] Ide, J., Finér. L., Laurén, A., Piirainen, S., Launiainen, S. (2013). Effects of clear-cutting on annual and seasonal
runoff from a boreal forest catchment in eastern Finland. Forest Ecology and Management, 304, 482–491.
[20] Jones, J., and Grant, G. (1996). Peak flow responses to clear-cutting and roads in small and large basins, western
Cascades, Oregon. Water Resources Research, 32(4), 959-974.
[21] Kothyari, B.P., Verma, P.K., Joshi, B.K., Kothyari, U.C. (2004). Rainfall–runoff–soil and nutrient loss relationships
for plot size areas of Bhetagad watershed in CentralHimalaya, India. Journal of Hydrology, 293, 137–150.
[22] Kuras, P., Alila, Y., and Weiler, M. (2012). Forest harvesting effects on the magnitude and frequency of peak flows
can increase with return period. Water Resources Research, 48, 65-75.
[23] Lal, R. (1996). Deforestation and land-use effects on soil degradation and rehabilitation in western Nigeria. Runoff,
soil erosion and nutrient loss, Land Degrad Develop, 7, 99–119.
[24] Liu, B., Nearing, M., and Risse, L. (1994). Slope gradient effects on soil loss for steep slopes. Transactions of the
ASAE, 37(6), 1835-1840.
[25] Malmer, A. (1990). Stream suspended sediment load after clear-felling and different forestry treatments in tropical
rainforest, Sabah, Malaysia. Int. Assoc. Hydrol. Sci. Publ. 192, 62–71.
[26] Merzer, T. (2007). The effects of different vegetative cover on local hydrological balance of a semiarid afforestation,
M.Sc thesis, Jacob Blaustein Institute for Desert Research, Ben Gurion University of the Negev.205pp.
[27] Miyata S, Kosugi K, Gomi T, Onda Y, Mizuyama T. (2007). Surface runoff as affected by soil water repellency in a
Japanese cypress forest, Hydrological Processes, 21, 2365–2376.
[28] Mohammed, A. (2005). Rangeland condition at southern West Bank. Hebron University Research Journal 2, 42–54.

1398  بهار،1  شماره،72  د ره، مجلب منابع طبیعی ایران،مریع آبخیزداری

14

[29] Mohammad, A.G. and Adam, M.A. (2010). The impact of vegetative cover type on runoff and soil erosion under
different land uses. Catena, 81, 97–103.
[30] Moradnezhad, M. (2013). Effect of different forest harvesting sensrios on the flood characteristics, case study:
Kheyroud Forest, A thesis presented for the Master of Science degree in forestry, 114pp.
[31] Motha, J., Wallbrink, P., Hairsine, P., and Grayson, R. (2003). Determining the sources of suspended sediment in a
forested catchment in southeastern Australia, Water Resources Research, 39(3).
[32] Negi, G.C.S., Joshi, V., Kumar, K. (1998). Springsanctuary development to meet household water demand in the
mountains: a call for action. In: Research for Mountain Development: Some Initiatives and Accomplishments.
Gyanodya Prakashan, Nainital, India, 25–48.
[33] Nelson, E., and Booth, D. (2002). Sediment sources in an urbanizing, mixed land-use watershed. Article. Journal of
Hydrology, 264(1-4), 51-68.
[34] Oztas, T., Koc, A., Comakli, B. (2003). Change in vegetation and soil properties longe a slope on overgrazed and
eroded rangelands. Journal of Arid Environment 55, 93–100.
[35] Putjaroon W., Pongewn, K. (1987). Amount of Runoff and Soil Losess from Various Landuse Sampling Plots in
Province, Thailland, in: Proceeding of Forest Hydrology and watershed mamagement, IAHS-AISH, Publication,
167-198.
[36] Reid, K.D., Wilcox, B.P., Breshears, D.D., MacDonald, L. (1999). Runoff and Erosion in a Pinon Juniper Woodland:
Influence of Vegetation Patches. Soil Science Society of American Journal 63, 1869–1879.
[37] Rey, F. (2003). Influence of vegetation distribution on sediment yield in forested marly gullies. Catena 50: 549–562.
[38] Sadeghi, S.H.R. and Yasrebi, B. (2009). Soil and water conservation in watersheds, University of Tarbiat Modares
press, 40.
[39] Sensoy H, Kara, O. (2014). Slope shape effect on runoff and soil erosion under natural rainfall conditions. iForest,
7, 110-114.
[40] Snyman, H.A., duPreez, C.C. (2005). Rangeland degradation in semi-arid South Africa—II: influence on soil quality.
Journal of Arid Environments, 60, 483–507.
[41] Swank, W. T., Swift, J.R., and Douglass, J. E. (1988). Streamflow changes associated with forest cutting, species
conversions, and natural disturbances. Forest Hydrology and Ecology at Coweeta, 297-312.
[42] Suryatmojo, H. Masamitsu, F. Kosugi, K., and Mizuyama, T. (2012). Effects of selective logging methods on runoff
characteristics in paired small headwater catchment. The 3rd International Conference on Sustainable Future for
Human Security, Kyoto University, Japan.
[43] Tromble, J.M. (1976). Semiarid rangeland treatment and surface runoff. Journal of Range Management, 29, 251–
255.
[44] Truman, C.C., and Bradford, H. (1990). Antecedent water content and rainfall energy influence on soil aggregate
breakdown, Soil Science Society of America Journal, 54, 1385–1392.
[45] Vacca, A., Loddo, S., Ollesch, G., Puddu, R., Serr, G., Tomasi, D., Aru, A. (2000). Measurement of runoff and soil
erosion in three areas under different land use in Sardinio. Catena, 40, 69–92.
[46] Wainwright I., Parsons A.J., Schlesinger, W.H. (2002) Hydrology - vegetation interactions in areas of discontinuous
flow on a semi-arid hajada, Southern New Mexico. Arid Environment, 51, 319-338.
[47] Walling D.E., Collins, A.L., Sichingabula, H.A., Leeks G.J.L. (2001). Integrated Assessment of Catchment
Suspended Sediment Budgets. Land Degradation and Development, 12, 387-415.
[48] Wang, L. X., Zhang, Z. Q. (2001). Impacts of forest vegetation on watershed runoff in dry land area. Nat Resource,
16, 5: 439–444.
[49] Wright, K., Sendek, K., Rice, R., and Thomas, R. (1990). Logging effects of streamflow- Strom runoff at Caspar
Creek in northwestern California. Water Resources Research, 26, 7, 1657-1667.
[50] Zhang, X.C., Norton, D., Nearing, M.A. (1997). Chemical transfer from soil solution to surface runoff. Water
Resources Research, 33, 809–815.

15

...یأثیر پوشی هیاهی بر میزان ر اناب یو یی رسوب در

[51] Zhang, Z. Q., Zhao, Yu. X. X., Qin, Y. T. (2003). Advance in researches on the effect of forest on hydrological
process. Chinese journal of Appled Ecology, 14, 1: 113–116.

