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ارزیابی اثرات برداشت چوب بر مقدار رسوب در حوزههای آبخیز جنگلی
(مطالعۀ موردی :حوزۀ آبخیز خیرودکنار نوشهر)
 سعیده جوریز؛ دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی جنگل ،دانشكدۀ منابعطبيعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 مقداد جورغالمی*؛ دانشيار دانشكدۀ منابعطبيعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 آرش ملکیان؛ دانشيار دانشكدۀ منابع طبيعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 مریم اتحادی ابری؛ دانشجوي دکتري علوم جنگل ،دانشكدۀ منابع طبيعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.

چکیده
تغییر کاربری زمین ،بهطور قابلتوجهی میتواند بر هیدرولوژی یک حوزۀ آبخیز جنگلی تأثیر بگذارد .پوشششش گیاهی نق مهمی در
جلوگیری از فرسششای خاک دارد .برداشششچ بو  ،تاپ پوشش را تغییر می دهد و خاک را در معرض آ و باد قرار می دهد .فشششردگی
خاک و حذف پو ش کف جنگل در م سیرهای بوبک شی باعث کاه ظرفیچ گنجای آ در خاک و در نتیجه کاه سرعچ نفوذ
آ و افزای روانا شده که سبب هدررفچ خاک می شود .بهمنظور اندازهگیری نرخ هدررفچ خاک در دو طبقه شیب مسیر و بررسی
اثر مسیر های بوبکشی بر مقدار هدررفچ خاک ،این تحقیق در بخ گرازبن جنگل خیرود در دو منطقۀ شاهد و مسیربوبکشی بعد از
عملیات بوبک شی در سطح قطعهنمونه به مدت یک سال (پاییز  1393تا پاییز  )1394انجام شد .نتایج ن شان داد که بی شترین میزان
ر سو با مقدار  1/938گرم در لیتر مربوط به ف صل پاییز در م سیر بوبک شی با شیب  40-20در صد و کمترین میزان ر سو با مقدار
 0/1گرم در لیتر مربوط به ف صل پاییز در منطقۀ شاهد با شیب  40-20در صد ا سچ .نوع پو ش (م سیر بوبک شی و منطقۀ شاهد)،
ف صل و اثرات متقابل پو ش و ف صل ،از نظر آماری بر میزان ر سو اثر معنیدار دارد ،ولی شیب و اثرات متقابل پو ش و شیب و
همچنین شیب و ف صل از نظر آماری بر میزان ر سو معنیدار نی سچ .آزمون گروه بندی میانگینها (دانکن) ن شان داد که بین مقدار
رسو تولیدی در فصول مختلف از نظر آماری اختالف معنیداری وجود دارد و فصل پاییز دارای بی شترین مقدار رسو و فصل بهار و
تاب ستان دارای کمترین مقدار ر سو تولیدی ا سچ .هربند بین مقدار ر سو تولیدی در ف صول بهار و تاب ستان از نظر آماری اختالف
معنیداری وجود ندارد.
کلید واژگان :بهرهبرداری جنگل ،بوبکشی ،رسو  ،مسیر بوبکشی ،جنگل خیرود.
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 .1مقدمه
بهرهبرداری غیر اصولی از جنگلها در طی سالیان گذشته
به ویژه در قرن بی ستم موجب نابودی ب سیاری از جنگلهای
دنیا ششششده اسشششچ که این امر تبعاتی بون افزای سشششیل،
فرسای و از دسچ رفتن خاک را در بر داشته اسچ و روز به
روز آ شکارتر می شود .وقتیکه وزن مخ صوص ظاهری خاک
افزای مییابد (و فضاهای خالی به دنبال آن کاه مییابد)
ضریب نفوذ بارندگی و آ های سطحی کاه مییابد .نفوذ
آهسشششتۀ آ منجر به کمبود آ خاک ،روانا سشششطحی،
فر سای ورقهای و ایجاد گالی می شود .اثر ب سیار مهم منتج
از نفوذپذیری پایین خاک های کوبیدهششششده ،ایجاد روانا
اسشششچ که نفوذ آ در خاک را کاه داده و اغلب منجر به
فرسششای خاک و شششسششچشششوی سششریع مواد معدنی خاک
میشود [.]17 ،8 ،3
هیدرولوژی جنگل شششامل اثرات پوش ش گیاهی جنگل
در برخۀ آ  ،فرسششای خاک و کیفیچ آبی اسششچ که در
شششرایع عادی ،وارد یک حوزۀ آبخیز جنگلی می شششود یا با
پوشششش گیاهی جذ ششششده و یا در پروفیل خاک ذخیره
شششده تا توسششع پوش ش گیاهی گرفته شششده و یا به عنوان
جریان پایه وارد نهرها ششششود [ .]13تغییر کاربری زمین،
بهطور قابلتوجهی میتواند بر هیدرولوژی یک حوزۀ آبخیز
جنگلی تأثیر بگذارد .مطالعۀ مدل سازی شده ن شان داد که
جنگششلزدایی اثر قششابششل توجهی بر تعششادل آ و انرژی و
همچنین پویایی آ و هوای نزدیک به سشششطح دارد [.]23
اثرات هیدرولوژیکی با توجه به تغییر نوع پوششش اراضشششی
بسششیار متنوع هسششتند ،زیرا آنها میتوانند بر بسششیاری از
مؤلفه های برخۀ هیدرولوژیکی تأثیر ب گذارد .بسشششیاری از
پژوه ها به این نتیجه ر سیدند که بهرهبرداری جنگل می
توانششد بششه افزای در حجم کششل روانششا در اثر تغییر در
الگوهای روانا منجر شششود [ .]28 ،16 ،10 ،9جنگلزدایی
در ابتدا باعث افزای حجم روانا میشششود و وقتی رشششد
مجدد آغاز میشششود ،روانا به آرامی کاه مییابد [.]25
در یک حوزۀ جنگلی ،بهرهبرداری جنگل با کاه تبخیر و
تعرق و بارانربایی بر توازن آ تأثیر میگذارد [.]5
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جنگلها حداکثر میزان حفاظچ خاک را ارائه میکنند،
با این حال ،پوششش جنگلی از تمام فرسششای سششطحی
جلوگیری نمی ک ند [ .]13 ،7م طال عهای میزان هدرر فچ
خاک را سششاهنه برابر  0/14تن در یک ایکر از قطعه نمونه
کنترل جنگلی در آپاهبیا اندازهگیری کردند [ .]12بهطور
گستردهای پذیرفته شده اسچ که برداشچ بو میتواند
با شتا دادن به شدت فر سای از عر صه ،سبب افزای
ورود رسو به آ های سطحی شود [.]21
منبع آلودهکن ندۀ غیر نق طهای ،بهعنوان یک منبع
اصلی مشکالت کیفیچ آ های سطحی شناخته میشود و
با رسششو حملشششده از عرصششۀ جنگل منبع اصششلی این
آلودگی اسششچ [ .]27رسششوبات ریز معلق که در کانالهای
آ تهن شین نمی شود ،سبب می شود که آ نهرها ،قهوه
ای و تیره به نظر برسشششد و همچنین میزان نور خورششششید
رسشششیده به پایین نهرها را کاه میدهد ،که منجر به
محدودکردن فتو سنتز و اک سیژن تولید شده در نهرها می
شود [ .]22رسوبات درشچ دانه و بزرگ در نهرها میتواند
باعث تخریب کانال ششششود که باعث کاه ظرفیچ نهرها
شده و ممکن ا سچ خطر جاری شدن سیل و بی ثباتی
کانال را افزای دهد [.]22
حذف پوش گیاهی ،بارانربایی قطرات باران و انسجام
ریششششه ها را کاه میدهد و خاک را در معرض افزای
خطر جدا شششدن قرار می دهد .بهره برداری دامنه ها می تواند
نرخ فر سای را یک تا پنج برابر بی از نرخ م شاهده شده
در دامنۀ دسچنخورده افزای دهد [ .]20این مطالعه سهم
فرسششای خاک حاصششل از سشیسششتم جادهها و مناطق بهره
برداریشششده و بهرهبردارینشششده را در حوزۀ آبخیز پس از
برداشششچ  6درصششد از منطقه در یک الگوی درهم آمیخته
جدا نموده اسچ و مشخص شد که مناطق بهرهبرداری شده
 5-15درصششد از رسششو کل منطقه را ایجاد میکند [.]20
درجۀ شیب عرصه نیز ممکن ا سچ ،پی بینیکننده خوبی
از تلفات رسششو در حوضششه باشششد .در تحقیق دیگری ،نرخ
فرسای طبیعی با دامنههای مختلف از  9-55درصد شیب
را در سه قطعه نمونه اندازهگیری روانا برر سی شد []18
و نتایج ن شان داد نرخ فر سای به صورت خطی با توجه به
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سینوس زاویۀ شیب ،افزای مییابد که ن شاندهندۀ هدر
رفچ خاک بیشششتر در ش شیب های تندتر اسششچ .عالوهبراین،
شیب باعث د سچ دادن بی شتر خاک در دامنههای طوهنی
تر در مقایسششه با دامنه های کوتاه تر اسششچ ،زیرا ش شیب های
طوهنیتر ،فرصچ بیشتری برای توسعۀ شیارهای فرسایشی
فراهم میکند [.]18
حذف تاپ پوششش جنگل در سششراسششر منطقه سششبب
کاه مقاومچ آیرودینامیکی شده ،که سرعچ باد بر روی
سشششطح خاک را افزای مید هد .آز مایششششی در مقیاس
قطعهنمونه بهمنظور بررسششی اثر باد و باران در فرسششای
دامنه انجام ششششد [ ]14و نتایج نششششان داد هنگامی که
پو ش گیاهی در حو ضه حذف می شود ،خاک در معرض
خطر تأثیر از قطرات باران ناشی از باد بر روی سطح خاک
قرار میگیرد که سششبب افزای رسششو در دسششترس برای
انتقال می شود .این آزمای ن شان داد که ترکیبی از باد و
باران بهطور قابلتوجهی میزان فرسای را افزای میدهد
و ن شان میدهد که از د سچ دادن پو ش گیاهی ممکن
اسششچ نرخ انتقال رسششو را در طول یک رویداد باران به
دلیل افزای شتا باد سرعچ ببخشد .باران منتقلشده با
باد منجر به افزای  113به  1108برابر در فرسشششای
خاک نسششبچ به قطعهنمونه ای که در معرض باد نیسششچ،
شده اسچ [.]14
پوششش گیاهی نه تنها باران را قبل از رسششیدن آن به
خاک بارانربایی میکند ،بلکه با تثبیچ خاک ،فرسشششای
سطحی را کاه میدهد .اثر کاه بسبندگی ریشه در
بار ر سو را در حوضهای در آیداهو مدل سازی شد []15
و نتایج نشان داد که انتقال رسو در درازمدت در حوضه
با وقایع بارانهای شدید غلبه دارد که در آن خاک آ سیب
پذیر جدا می شود و آستانۀ این وقایع توسع بسبندگی و
تراکم ری شه گیاهی دیکته می شود .این یافتهها ن شان می
دهد که حوادث فر سای شی پس از کاه پو ش گیاهی
بیشششتر تکرار میشششوند ،بهدلیل اینکه بارش کمتری برای
فرسای دامنه مورد نیاز اسچ [.]15
فششششردگی خاک و حذف پوشششش کف جن گل در
مسیرهای بوبکشی باعث کاه ظرفیچ گنجای آ در

خاک و در نتیجه کاه سرعچ نفوذ آ و افزای روانا
می شود .پس تراکم باعث افزای روانا سطحی می شود.
با اینحال ،بهدلیل فشششردگی خاک و افزای نیروی وارده
بین ذرات ،ممکن اسچ خاک فشرده شده ،فرسای پذیری
کمتری داشته باشد ،ولی به همان میزان هم مقدار روانا
افزای می یا بد [ .]11 ،4ا هداف این تحقیق ع بارت ند از
ا ندازهگیری نرخ هدرر فچ خاک در دو طب قه شششش یب
م سیرهای بوبک شی ،برر سی اثر م سیرهای بوبک شی بر
مقدار هدررفچ خاک .فرضیههای تحقیق عبارتند از:
 عملیششات بوبکششششی اثر معنیداری بر کمیششچرسو تولیدی دارد.
 ششششیب دارای اثر معنیداری بر کمیچ رسشششوتولید شده در مسیرهای بوبکشی اسچ.

 .2روش شناسی
 .2.1معرفی منطقۀ مورد مطالعه
منطقۀ مورد پژوه بخ گرازبن جنگل آموزشششی و
پژوهشششی دانشششکدۀ منابعطبیعی دانشششگاه تهران (جنگل
خیرود) اسششچ .بخ گرازبن به وسششعچ  1001/5هکتار،
سششومین بخ از نظر شششروع طرج جنگلداری (از سششال
 )1389در جنگل خیرود مح سو می شود .قطعات نمونه
مورد پژوه مربوط به منطقۀ شششاهد و بهرهبردارینشششده
در پارسشششل  318و قط عات نمو نه مربوط به قسششش مچ
بهرهبرداری شده (م سیر بوبک شی) به شیوۀ تکگزینی در
پار سل  317این بخ م ستقر شدند .سنگ مادر بخ
گرازبن ،آهکی و متعلق به دوران ژوراسششیک باهیی بوده و
در بعضششی نقاط طبقات سششخچ شششکافدار و طبقات نرم به
طور متناو رویهم قرار گرفتند.
پارسششل  317دارای  35/3هکتار مسششاحچ ،با ارتفاع از
سطح دریا  1160-1230متر و متوسع ارتفاع از سطح دریا
 1140متر اسچ .جهچ عمومی قطعۀ جنوبی و شمالی بوده
و تیپ خاک آلفیسول اسچ .نوع هوا و اقلیم مرطو و تیپ
فعلی جنگل راش -ممرز به همراه سایر گونهها اسچ .پارسل
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 318دارای  36/9هکتار مسششاحچ ،با ارتفاع از سششطح دریا
 1150 - 1240متر و متوسششع ارتفاع از سششطح دریا 1200
متر اسچ .جهچ عمومی قطعه شمالی و جنوبی بوده و تیپ
خاک آلفیسشششول اسشششچ .نوع هوا و اقلیم در این پارسشششل
مرطو و تیپ فعلی جنگل نیز راش -ممرز اسچ.

 .2.2روش تحقیق
بهمنظور انجام مطالعۀ حاضششر ،براسششاس اهداف پژوه
بعد از انجام بازدید میدانی ،منطقهای با دارا بودن ویژگی
های هدف تحقیق (منطقۀ جنگلی با دسششترسششی آسششان،
ام کا نات موجود در منط قه ،وجود اطال عات پا یه و وجود
امنیچ هزم برای تجهیزات مورد اسششتفاده و شششرایع تا حد
ممکن یکسان از نظر خاکشناسی) ،مشخص شد .همچنین
سشششایر عوامل مؤثر بر مؤلفههای هیدرولوژیک مورد مطالعه
(روانا و رسششو ) از جمله جهچ و ارتفاع محل پالتها نیز
تا حد امکان یک سان در نظر گرفته شد .در تحقیق پی رو
برای تعیین میزان روانا و رسششو تولیدشششده در اثر بهره
برداری از جنگل در مسیرهای بوبکشی و منطقۀ شاهد ،از
بارشهای طبیعی منطقه ،به دلیل ایجاد تکرارهای بی شتر و

بهدسچ آوردن اطالعات استفاده شد .بهمنظور تعیین محل
نمونه برداری ،با بازدید میدانی از جنگل ،منطقهای که از
لحاظ توپوگرافی و ویژگیهای خاک یکسشششان بود ،انتخا
ش شد .س ش س تعیین محل نصششب پالتها بهصششورت منظم-
ت صادفی انجام شد .بدین صورت که بعد از م شخص شدن
موقعیچهای شششیب ،محل اولین تکرار به صششورت انتخابی
مششخص ششد ،سش س تکرارهای بعدی بهصشورت منظم به
فا صلۀ معین تعیین شد .بعد از تعیین محل نمونهبرداری،
پالت ها مسشششتقر و نمونهبرداری با پالت های دو مترمربعی
(1*2متر) در دو طبقه ششششیب  20-0و  40- 20درصشششد
(بهدلیل وجود دو کالسشششه عمده ششششیب در منطقۀ مورد
مطالعه) ،با بهار تکرار در هر دو کالسششه شششیب در منطقۀ
شاهد و مسیر بوبکشی انجام شد .در انتهای پالتها لولهای
تعبیه شده ا سچ تا روانا جاری شده در سطح پالت را به
مخزن جمعآوری هدایچ کند .پس از هر بار وقوع بارندگی،
نمو نه های روا نا که توسشششع خروجی پالت به ظروف
جمعآوری هدایچ شششده ،جمعآوری و اندازهگیری میشششد
(ششششکل  .)1بارانسشششنج مورد اسشششتفاده در این پژوه ،
بارانسنج معمولی (روزانه) اسچ.

شکل  .1پالت مستقر در منطقۀ شاهد و مسیر چوبکشی

 .2.3تعیین میزان رسوب تولید شده
بعد از نمونهبرداری روانا تولیدی در اثر بارش ،ظروف
حاوی آ و رسششو به آزمایشششگاه منتقل میشششوند .برای
اندازهگیری غلظچ ر سو از روش تخلیّه [ ]26آ ا ستفاده
شد .در این روش ابتدا یک لیتر نمونه آ و رسو را درون

ب شر ریخته ،آن را به مدّت  48ساعچ به حالچ سکون نگه
داشته و س س بهآرامی آ باهی رسوبات تخلیّه شد .بعد از
خالی کردن آ اضششافی ،رسششوبات موجود در کف ظرف را
شسته و درون ظرفهای (پلیچ) از قبل تهیّه و توزین شده
ریخته و در آون در دمای  105درجه سشششانتیگراد به مدّت
 24سششاعچ قرار داده و بدین صششورت عمل خشششک کردن
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رگرسیونی بین مقدار بارش و میزان روانا خروجی در دو
منطقه ،مقدار بارش و میزان ر سو خروجی در دو منطقه
بهدسچ آمده اسچ.

صششورت گرفچ .با توزین نمونههای ظرفها (پلیچها) همراه
رسو و کسر نمودن وزن ظرفهای (پلیچهای) اولیّه ،وزن
رسششو نمونه برحسششب گرم در لیتر محاسششبه شششد .در این
تحقیق  20رخداد بارندگی با متوسع روزانه  22/9میلیمتر
از پاییز  1393تا پاییز  1394اندازهگیری ششششد .حداکثر
بارندگی اندازهگیری ششششده  66میلیمتر و حداقل بارندگی
 2/8میلیمتر اسچ.

 .3نتایج
 .1.3بررسی رسوب تولیدی در طول یک سال بارندگی
ششششکل ( )2میزان رسشششو تولیدی در دو منطقۀ بهره
برداریشششده (مسششیر بوبکشششی) و منطقۀ شششاهد (بهره
برداری نششششده) در دو ششششیب مختلف ( 20-0و 40-20
در صد) برای بهار ف صل بارندگی را برر سی کرده ا سچ.
نتایج نشان داد که بیشترین میزان رسو با مقدار 1/938
گرم در لیتر مربوط به فصششل پاییز در مسششیر بوبکشششی با
شیب  40-20درصد و کمترین میزان رسو با مقدار 0/1
گرم در لیتر مربوط به فصل پاییز در منطقۀ شاهد با شیب
 40-20درصد اسچ.

 .4.2آزمونهای آماری
در پژوه پی رو پس از بررسشششی پراکن داده ها
(نر مال بودن توزیع) با اسشششت فاده از آزمون کلموگروف-
اسشششمیرنوف در نرمافزار  SPSS 17تجزیه و تحلیل آماری
صشششورت گرفچ .با توجه به نرمال بودن روانا و رسشششو
تولیدی بهوسشششیلۀ آزمونهای پارامتری مقایسشششۀ میانگین
بین آنها صششورت گرفچ ،س ش س با توجه به سششطح معنی
داری تیمار ها در آزمون تجزیه واریانس ،آزمون مقایسشششۀ
میانگین ها (دانکن) در سشششطح احتمالی  5درصشششد مورد
اسشششت فاده قرار گر فچ .عالوه بر موارد ذکر ششششده روابع

2.5

1.938

2.0

0.947

1.0

0.6150.706

0.470
0.186

0.372
0.279
0.2280.2720.252
0.1590.122
0.103

0.2710.181

تابستان

بهار

زمستان

پایییز

بهار

تابستان

زمستان

پایییز

تابستان

بهار

زمستان

پایییز

تابستان

بهار

زمستان

مسیر بوبکشی

پایییز

شیب بیشتر از 20

شیب کمتر از 20

شیب بیشتر از 20

0.5
0.0

رسوب (گرم در لیتر)

1.5

شیب کمتر از 20

شاهد

شکل  .2بررسی تأثیر نوع پوشش ،شیب ،فصل بر مقدار رسوب تولیدی در طول یک سال

نتایج حاصششل از تجزیه واریانس در جدول ( ،)1بیانگر
این موضوع اسچ که نوع پوش (مسیر بوبکشی و منطقۀ
شاهد) ،فصل و اثرات متقابل پوش و فصل از نظر آماری

بر میزان رسشششو اثر معنیدار دارد ،ولی ششششیب و اثرات
متقابل پو ش و شیب و همچنین شیب و ف صل از نظر
آماری بر میزان رسو معنیدار نیسچ.

جدول  .1نتایج تجزیه واریانس تأثیر نوع پوشش ،شیب ،فصل و اثرات متقابل آنها بر میزان رسوب خروجی
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مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره F

P

منابع تغییر
پوش

3/12

1

3/12

10/16

0/003

شیب

0/71

1

0/71

2/33

0/133

فصل

224/8

3

0/94

3/07

0/036

پوش

و شیب

0/85

1

0/85

2/78

0/102

پوش

و فصل

2/95

3

0/98

3/22

0/031

شیب و فصل

0/61

3

0/20

0/66

0/575

پوش  ،شیب و فصل

1/71

3

0/57

1/78

0/147

خطا

14/69

48

0/31

مجموع

40/09

64

بیشششترین مقدار رسششو و فصششل بهار و تابسششتان دارای
کمترین مقدار رسششو تولیدی اسششچ .هربند بین مقدار
رسششو تولیدی در فصششول بهار و تابسششتان از نظر آماری
اختالف معنیداری وجود ندارد.

شششکل ( )3نتایج حاصششل از مقایس شۀ میانگین رسششو
تولیدی در طول یک سششال بارندگی را به صششورت فصششلی
نشان میدهد .آزمون گروهبندی میانگینها (دانکن) نشان
داد که بین مقدار رسو تولیدی در فصول مختلف از نظر
آماری اختالف معنیداری وجود دارد و فصششل پاییز دارای

a

0.4

b

0.2

رسوب (گرم در لیتر)

0.6

ab
b

0.8

0.0
تابستان

زمستان

بهار

پاییز

شکل  .3مقایسۀ میانگین رسوب تولیدی در واحد سطح در طول یک سال

اسچ .نتایج نشان میدهد که اثرات متقابل پوش
از نظر آماری بر میزان رسو تأثیر معنیدار دارد.

جدول ( ،)2نتایج حاصل از تجزیه واریانس نوع پوش
و ف صل را بر میزان ر سو تولیدی مورد برر سی قرار داده

و فصل

جدول  .2تأثیر نوع پوشش و فصل بر میزان رسوب
منابع تغییر

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره F

P

پوش و فصل
خطا
مجوع

8/89
18/59
40/09

7
56
64

1/27
0/33

3/82

0/002

شششکل ( ،)4نتایج حاصششل از مقایس شۀ میانگین رسششو

تولیدی در طول یک سال بارندگی را به صورت ف صلی و
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تولیدی در مسششیر بوبکشششی در فصششل پاییز بوده اسششچ.
همچنین نتایج نششششان داده که کمترین میزان رسشششو
تولیدی در منطقۀ شاهد به صورت بهار فصل و در مسیر
بوبکشی در فصل بهار و تابستان اسچ.

در دو منطقۀ شششاهد و مسششیر بوبکشششی نشششان میدهد.
آزمون گروه بندی میانگین ها (دانکن) نششششان داد که بین
م قدار روا نا خروجی در فصشششول مختلف از نظر آ ماری
اختالف معنیداری وجود دارد و بیشششترین مقدار رسششو
a
ab
b

b

b

b

b

b

رسوب (گرم در لیتر)

1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

شکل  .4مقایسۀ میانگین رسوب تولیدی در واحد سطح در طول یک سال با آزمون دانکن.
حروف التین نامتشابه نشانگر معنیدار بودن اختالف میانگینها در سطح احتمال  95درصد است.

م سیر بوبک شی ( شیب  40-20در صد) ن شان میدهد .با
توجه به این که مقدار سشششطح معنیداری بزرگتر از 0/05
اسشششچ میتوان بیان کرد که بین مقادیر مختلف بارش در
سششطح معنیداری پنج درصششد (با اطمینان  )%95اختالف
معنیداری وجود ندارد.

در شششش کل ( ،)5نمودار پراکن ابر ن قاط راب طۀ بین
میزان رسشششو (متغیر وابسششش ته) و میزان بارش (متغیر
م ستقل) را در م سیر بوبک شی با شیب  40-20در صد
نششششان داده اسشششچ .جدول  ،3ن تایج تجز یه وار یانس
رگرسششیونی برای ارتباط بین بارش و میزان رسششو را در

5.0
4.0
3.0
2.0
1.0

رسوب (گرم در لیتر)

y = 0.0105x + 0.7619
R² = 0.0266

0.0
70

60

50

40

30

20

10

0

بارندگی (میلیمتر)
شکل  .5پراکنش ابر نقاط رابطۀ بین بارندگی و رسوب در مسیر چوبکشی (با شیب  40-20درصد)

جدول  .3نتایج تجزیه واریانس رگرسیونی بین بارندگی و رسوب در مسیر چوبکشی (با شیب  40-20درصد)
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منبع

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

R2

r

P

مدل
خطا
مجموع

0/78
26/77
27/55

1
18
19

0/77
1/48

0/52

0/02

0/16

0/48

م سیر بوبک شی ( شیب  20-0در صد) ن شان میدهد .با
توجه به این که مقدار سشششطح معنیداری بزرگتر از 0/05
اسشششچ میتوان بیان کرد که بین مقادیر بارش در سشششطح
معنیداری پنج درصشششد ( با اطمینان  )%95اختالف معنی
داری وجود ندارد.

در شششش کل ( ،)6نمودار پراکن ابر ن قاط راب طۀ بین
میزان رسشششو (متغیر وابسششش ته) و میزان بارش (متغیر
مسششتقل) را در مسششیر بوبکشششی با شششیب  20-0درصششد
نمای داده شششده اسششچ .جدول  ،4نتایج تجزیه واریانس
رگرسششیونی برای ارتباط بین بارش و میزان رسششو را در

2.5
2.0
1.5
1.0
0.5

رسوب (گرم در لیتر)

y = 0.0128x + 0.162
R² = 0.1565

0.0
70

60

40

50

20

30

0

10

بارندگی (میلیمتر)
شکل  .6پراکنش ابر نقاط رابطۀ بین بارندگی و رسوب در مسیر چوبکشی (با شیب  20-0درصد)

جدول  .4نتایج تجزیه واریانس رگرسیونی بین بارندگی و رسوب در مسیر چوبکشی (با شیب  20-0درصد)
منبع

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

R2

r

P

مدل
خطا
مجموع

1/10
5/86
6/96

1
18
19

0/10
0/32

3/37

0/15

0/39

0/08

در شششش کل ( ،)7نمودار پراکن ابر ن قاط راب طۀ بین
میزان رسشششو (متغیر وابسششش ته) و میزان بارش (متغیر
مستقل) را در منطقۀ شاهد با شیب  40-20درصد نشان
داده اسچ .جدول  ،5نتایج تجزیه واریانس رگرسیونی برای
ارتباط بین بارش و میزان روانا را در منطقۀ ششششاهد ( با

شششیب  40-20درصششد) نشششان میدهد .با توجه به اینکه
مقدار سطح معنیداری کمتر از  0/05ا سچ میتوان بیان
کرد که بین مقادیر مختلف بارش در سشششطح معنیداری
پنج درصشششد ( با اطمینان  )%95اختالف معنیداری وجود
دارد.
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0.8

رسوب (گرم در لیتر)

y = 0.0051x + 0.0338
R² = 0.249

0.6
0.4
0.2
0.0

70

30
40
50
بارندگی (میلیمتر)

60

20

10

0

شکل  .7پراکنش ابر نقاط رابطۀ بین بارندگی و رسوب در منطقۀ شاهد (با شیب  40-20درصد)
جدول  .5نتایج تجزیه واریانس رگرسیونی بین بارندگی و رسوب در منطقۀ شاهد (با شیب  40-20درصد)
منبع

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

R2

r

P

مدل
خطا
مجموع

0/17
0/52
0/69

1
18
19

0/17
0/29

5/92

0/24

0/49

0/02

منطقۀ شاهد ( شیب  20-0درصد) نشان میدهد .با توجه
به اینکه مقدار سششطح معنیداری بزرگتر از  0/05اسششچ
میتوان بیان کرد که بین مقادیر بارش در سشششطح معنی
داری پنج درصشششد ( با اطمینان  )%95اختالف معنیداری
وجود ندارد.

در شششش کل ( ،)8نمودار پراکن ابر ن قاط راب طۀ بین
میزان رسشششو (متغیر وابسششش ته) و میزان بارش (متغیر
مستقل) را در منطقۀ شاهد با شیب  20-0درصد نمای
داده ششششده اسشششچ .جدول ( ،)6ن تایج تجز یه وار یانس
رگرسششیونی برای ارتباط بین بارش و میزان رسششو را در

0.6

y = 0.0032x + 0.1233
R² = 0.1474

رسوب (گرم در لیتر)

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

70

60

30
40
50
بارندگی (میلیمتر)

20

10

0

شکل  .8پراکنش ابر نقاط رابطۀ بین بارندگی و رسوب در منطقۀ شاهد (با شیب  20-0درصد)
جدول  .6نتایج تجزیه واریانس رگرسیونی بین بارندگی و رسوب در منطقۀ شاهد با شیب  20-0درصد
منبع

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

R2

r

P

مدل
خطا
مجموع

0/07
0/39
0/46

1
18
19

0/07
0/02

3/21

0/14

0/38

0/09

674

مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،72شماره  ،3پاییز 1398

 .3.2ارتباط بین بارندگی و رسوب تولیدی
ششکل ( )9ارتباط بین بارندگی و میانگین رسشو را در
مسیر بوبکشی با شیب  40-20درصد نشان میدهد .نتایج
ن شان داد که بی شترین میزان بارندگی برابر با  66میلیمتر
70

بارندگی (میلیمتر)

50

5

رسو

4

بارندگی

40

3

30

2

20

1

10

رسوب (گرم در لیتر)

60

بوده که منجر به تولید رسشششوبی با  0/36گرم در لیتر در
تاریخ  1394/04/30شده ا سچ و همچنین کمترین میزان
بار ندگی برابر با  2/8میلیمتر بوده که  1/63گرم در لیتر
رسو را در تاریخ  1393/09/06تولید کرده اسچ.

0

0

شکل  .9ارتباط بین رسوب و بارندگی در مسیر چوبکشی (با شیب  40-20درصد)

شششکل ( )10ارتباط بین بارندگی و میانگین رسششو را
در پالتهای مسیر بوبکشی با شیب  20-0درصد نشان
میدهد .نتایج نششششان داد که بیششششترین میزان بارندگی
روزانه برابر با  66میلیمتر بوده که منجر به تولید رسششوبی
80

بارندگی (میلیمتر)

40
20
0

رسو
بارندگی

3
2.5
2
1.5
1
0.5

رسوب (گرم در لیتر)

60

با  0/14گرم در لیتر ،در تاریخ  1394/04/30شده ا سچ.
همچنین ن تایج نششششان داد که کمترین میزان بار ندگی
روزانه  2/8میلیمتر بوده و رسو اندازهگیری شده برابر با
 0/025گرم در لیتر در تاریخ  1393/09/06بوده اسچ.

0

شکل  .10ارتباط بین رسوب و بارندگی در مسیر چوبکشی (با شیب  20-0درصد)

شکل ( )11ارتباط بین بارندگی و میانگین رسو را در
منطقۀ شاهد با شیب  40-20در صد ن شان میدهد .نتایج
ن شان داد که بی شترین میزان بارندگی برابر با  66میلیمتر
بوده که منجر به تولید  0/50گرم در لیتر رسششو در تاریخ

 1394/04/30شده اسچ .همچنین کمترین میزان بارندگی
برابر با  2/8میلیمتر بوده که  0/04گرم در لیتر رسشششو را
در تاریخ  1393/09/06تولید کرده اسچ.
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شکل  .11ارتباط بین رسوب و بارندگی در منطقۀ شاهد (با شیب  40-20درصد)

شکل ( )12ارتباط بین بارندگی و میانگین رسو را در
منطقۀ شاهد با شیب  20-0در صد ن شان میدهد .نتایج
ن شان داد که بی شترین میزان بارندگی برابر با  66میلیمتر
بوده که منجر به تولید  0/35گرم در لیتر رسششو در تاریخ
80

بارندگی (میلیمتر)

40
20
0

رسو

1
0.8
0.6
0.4
0.2
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 1394/04/30شششششده اسششششچ .همچنین ،کمترین میزان
بار ندگی برابر با  2/8میلیمتر بوده که  0/36گرم در لیتر
رسو را در تاریخ  1393/09/06تولید کرده اسچ.

0

شکل  .12ارتباط بین رسوب و بارندگی در منطقۀ شاهد (با شیب  20-0درصد)

 .3.3ارتباط بین رواناب و رسوب تولیدی
ششششکل ( )13ارتباط بین میانگین روانا و رسشششو
تولیدی را در مسیر بوبکشی با شیب  40-20درصد نشان
میدهد .نتایج نششششان داد که بیششششترین میزان روانا و
ر سو  ،به ترتیب برابر با  15212/5سی سی و  1گرم در
لیتر مربوط به تاریخ ( 1393/09/13فصششل پاییز) اسششچ.
همچنین کمترین میزان روانا و رسشششو به ترتیب برابر
صشششفر سشششیسشششی و صشششفر گرم در لیتر مربوط به تاریخ

( 1394/04/23فصل تابستان) اسچ.
شکل ( )14ارتباط بین میانگین روانا و ر سو تولیدی
را در پالتهای مسیر بوبکشی با شیب  40-20درصد نشان
میدهد .نتایج نششششان داد که بیششششترین میزان روانا اندازه
گیری شششده  9712/5سششیسششی بوده که منجر به تولید 0/2
گرم در لیتر رسو در تاریخ  1393/09/13شده و بیشترین
میزان رسشششو  2/3گرم در لیتر در روانابی به میزان 6010
سیسی در تاریخ  1393/09/03تولید شده اسچ.
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شکل  .13ارتباط بین رواناب و رسوب در مسیر چوبکشی (با شیب  40-20درصد)
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شکل  .14ارتباط بین رواناب و رسوب در مسیر چوبکشی (با شیب  20-0درصد)

ششششکل ( )15ارتباط بین میانگین روانا و رسشششو
تولیدی را در منطقۀ شاهد با شیب  40-20در صد ن شان
میدهد .نتایج نشان داد که بیشترین میزان روانا 1625
سی سی بوده که منجر به تولید ر سوبی به میزان 0/07
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شکل  .15ارتباط بین رواناب و رسوب در منطقۀ شاهد (با شیب  40-20درصد)

رواناب (سی سی)

0.8

روانا

گرم در لیتر در تاریخ 1393/09/13و  0/06گرم در لیتر
در تاریخ  1393/12/12شده ا سچ و نیز بی شترین میزان
رسشششو  0/72گرم در لیتر با روا نا تول یدی به میزان
 1337/5سیسی مربوط به تاریخ  1393/11/11اسچ.
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ششششکل ( )16ارتباط بین میانگین روانا و رسشششو
تولیدی را در منطقۀ شاهد با شیب  20-0در صد ن شان
مید هد .ن تایج نششششان داد که بیششششترین میزان روا نا
 5787/5سی سی با ر سوبی به میزان  0/21گرم در لیتر
مربوط به تاریخ  1393/09/13بوده و بیششششترین میزان
1
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ر سو  0/52گرم در لیتر با روانابی به میزان  687/5سی
سشششی در تاریخ  1394/06/28اندازهگیری ششششده اسشششچ.
همچنین کمترین میزان روانا و رسششو به ترتیب صششفر
سیسی و صفر گرم در لیتر مربوط به تاریخ 1394/04/23
اسچ.

1000
0

شکل  .16ارتباط بین رواناب و رسوب در منطقۀ شاهد (با شیب  20-0درصد)

 .3.4ارتباط بین بارندگی و رسووووب تولیدی بر
حسب زمان در هر فصل
نتایج نشششان داد که بیشششترین میزان بارندگی 42/75
میلیمتر با  0/18گرم در لیتر رسششو تولیدی ،در فصششل
تابسشششتان و کمترین میزان بارندگی  16میلیمتر با 0/25
گرم در لیتر رسشو تولیدی در فصشل بهار بوده اسشچ .در
حالی که بیششششترین میزان رسشششو  1/94گرم در لیتر با
 17/8میلیمتر بارندگی در فصشششل پاییز و کمترین میزان
رسششو  0/18گرم در لیتر با  42/75میلیمتر بارندگی در
فصششل تابسششتان اسششچ .بیشششترین میزان بارندگی 42/75
میلیمتر با  0/17گرم در لیتر رسششو تولیدی ،در فصششل
تابسشششتان و کمترین میزان بارندگی  16میلیمتر با 0/27
گرم در لیتر رسشو تولیدی در فصشل بهار بوده اسشچ .در
حالیکه بی شترین میزان ر سو  0/70گرم در لیتر با 20
میلیمتر بارندگی در فصشششل زمسششش تان و کمترین میزان
رسششو  0/17گرم در لیتر با  42/75میلیمتر بارندگی در
فصل تابستان اسچ.

نتایج نشششان داد که بیشششترین میزان بارندگی 42/75
میلیمتر با  0/25گرم در لیتر رسششو تولیدی ،در فصششل
تابسشششتان و کمترین میزان بارندگی  16میلیمتر با 0/11
گرم در لیتر رسشو تولیدی در فصشل بهار بوده اسشچ .در
حالی که بیششششترین میزان رسشششو  0/25گرم در لیتر با
 42/75میلیمتر بارندگی در فصششل تابسششتان و کمترین
میزان رسو  0/06گرم در لیتر با  17/8میلیمتر بارندگی
در فصششل پاییز اسششچ .همچنین ،بیشششترین میزان بارندگی
 42/75میلیمتر با  0/27گرم در لیتر رسششو تولیدی ،در
فصششل تابسششتان و کمترین میزان بارندگی  16میلیمتر با
 0/12گرم در لیتر رسو تولیدی در فصل بهار بوده اسچ.
در حالیکه بیشششترین میزان رسششو  0/27گرم در لیتر با
 42/75میلیمتر بارندگی در فصشششل تابسشششتان و کمترین
میزان رسشششو  0/12گرم در لیتر با  16میلیمتر بارندگی
در فصل بهار اسچ.
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 .3.5ارت باط بین روا ناب و رسووووب تول یدی بر
حسب زمان در هر فصل
نتایج نشان داد که بیشترین میزان روانا و رسو به
ترتیب  4626/07سی سی و  1/94گرم در لیتر ،در ف صل
پاییز بوده و کمترین میزان روا نا و رسشششو به ترت یب
 506/25سی سی و  0/25گرم در لیتر در فصل بهار اسچ.
همچنین ،بیششششترین میزان روانا و رسشششو به ترتیب
 3019/5سی سی و  0/70گرم در لیتر ،در ف صل زم ستان
بوده و کمترین میزان روانا و رسششو به ترتیب 668/12
سششیسششی در فصششل بهار و  0/17گرم در لیتر در فصششل
تابستان اسچ.
نتایج نشان داد که بیشترین میزان روانا و رسو به
ترتیب  1004/6سی سی در فصل زمستان و  0/27گرم در
لیتر ،در ف صل بهار بوده و کمترین میزان روانا و ر سو
بهترتیب  301/4سششیسششی و  0/06گرم در لیتر در فصششل
پاییز ا سچ .همچنین ،بی شترین میزان روانا و ر سو به
ترتیب  1159/64سی سی در ف صل پاییز و  0/27گرم در
لیتر ،در فصشششل تابسشششتان بوده و کمترین میزان روانا و
رسششو بهترتیب  265سششیسششی و  0/12گرم در لیتر در
فصل پاییز اسچ.

 .4بحث و نتیجهگیری
 .1.4بررسی رسوب تولیدی در طول یک سال بارندگی
بیشششترین میزان رسششو تولیدی با مقدار  1/93گرم در
لیتر مربوط به فصششل پاییز در مسششیر بوبکشششی با شششیب
 40-20درصششد و کمترین میزان رسششو با مقدار  0/1گرم
در لیتر مربوط به فصل پاییز در منطقۀ شاهد با شیب -20
 40درصششد اسششچ .پوششش گیاهی سششطح خاک نیز نق
مؤثری در کنترل فر سای دارد .یک زمین حتی در شیب
تند و با بارندگیهای شدید اگر پوش خوبی داشته باشد،
در برابر فرسای مقاومچ میکند .تحقیقی در شرق تگزاس
نشان داد که در صورت برابری سایر شرایع ،کاه سطح
جن گل حوزۀ آبخیز به میزان  10درصشششد ،میزان روا نا
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ساهنه  20میلیمتر افزای مییابد که به دنبال آن ر سو
تولیدی هم به میزان قابل توجهی افزای مییابد [.]6
برر سی میزان ر سو تولیدی م سیرهای بوبک شی و
یک جنگل طبیعی را (دسشششچنخورده) در جزیرۀ ویرجین
ایالچ متحده نشششان داد که مسششیرهای بوبکشششی اثر قابل
توجهی در میزان رسشششو تولیدی نسشششبچ به یک جنگل
طبیعی دارد و میتوان نتی جه گر فچ که با ن تایج این
پژوه نیز همخوانی دارد [ .]24بررسشششی اثر اسشششتقرار
پو ش جنگلی در تولید ر سو م سیرهای بوبک شی رها
شده ن سبچ به م سیرهای در حال ا ستفاده ،ن شان داد که
رسششو تولیدی در مسششیرهای بوبکشششی که پس از رها
شدن ،پو ش گیاهی در آنها م ستقر شده ا سچ ،ب سیار
کمتر از مسیرهایی اسچ که در حال استفاده هستند [.]8
این نتایج با پژوه حا ضر که ن شان داد میزان ر سو در
م سیر بوبک شی بی شتر از منطقۀ شاهد ا سچ ،همخوانی
دارد .همچنین نتایج پژوه در شششمال ایران [ ]1نشششان
داد که بیشترین فر سای در مناطق جنگلی از مسیرهای
بوبکشششی در واحدهای بهرهبرداری به سششبب کاه نرخ
نفوذ و افزای روانا نشأت میگیرد.

 .2.4ارتباط بین بارندگی و رسوب تولیدی
طبق نتایج بهد سچ آمده ،همانطور که در ق سمچ قبل
بیان شد ف صل تاب ستان با میانگین  42/75میلیمتر دارای
بیششششترین بارندگی و فصشششل بهار با میانگین  16میلیمتر
دارای کمترین مقدار بارندگی ساهنه بوده اسچ .بهرهبرداری
در فصل زمستان و استفاده بیشتر از مسیر بوبکشی در این
فصل ،میتواند دلیل تولید بیشتر رسو در این فصل باشد.
در فصل تابستان بهدلیل وجود هیههای تاپپوش درختان
و پوششش های گیاهی انرژی جنبشششی باران بسششیار کاه
مییابد و حتی به صششفر میرسششد [ ]6که این خود میتواند
توجیهکنندۀ فرسششای پاشششمانی باران و در نتیجه کاه
رسو تولیدی در فصل تابستان باشد .در تحقیقی که طی
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سون1

سالهای  1953-1956در ای ستگاه تحقیقاتی هندر
در زیمباوه ،بهمنظور بررسشششی اهمیچ پوشششش گیاهی در
کاه فرسای صورت گرفچ نشان داد که میزان فرسای
در زمینهای لخچ و عاری از پوش گیاهی  99/14درصد
بی شتر از مناطقی بود که دارای پو ش گیاهی بوده ا سچ
[ ]19که این خود نشششاندهندۀ نق بسششیار مهم پوششش
گیاهی و جنگل در کاه فر سای و تولید ر سو ا سچ.
اما در منطقۀ شششاهد با شششیبهای  20-0و  40-20درصششد
بی شترین میزان ر سو بهترتیب برابر با  0/25و  0/27گرم
در لیتر مربوط به ف صل تاب ستان بهعلچ بارندگیهای فراوان
اسچ و کمترین میزان رسو در منطقۀ شاهد با شیب -0
 20و  40-20درصشششد ،بهترتیب برابر با  0/06گرم در لیتر
مربوط به فصششل پاییز و  0/12گرم در لیتر مربوط به فصششل
بهار میبا شد ،که دلیل این مو ضوع فراوانی پو ش گیاهی،
هیۀ هشششبرگ در فصششل خزان و بقایای آلی گیاهان بر روی
خاک اسچ [.]11 ،7

 .3.4ارتباط بین رواناب و رسوب تولیدی
در فر سای آبی ،نیروهای عمدهای که باعث جدا شدن
ذرات خاک از تودۀ خاک میششششوند ،نیروی ذربهای قطرات
باران و جریانهای سششطحی اسششچ [ .]17 ،3در مسششیرهای
بوبکششششی حذف پوشششش تاجی درختان باعث برخورد
مسشششتقیم قطرات باران با ذرات خاک میششششو ند .انرژی
جنبشششی قطرات باران که عامل مهمی در جداسششازی ذرات
خاک محسششو میشششود با حذف تاپپوششش درختان به
حداکثر خود میرسششد [ .]6بنابراین اهمیچ پوشش گیاهی
در آن اسشششچ که تاپپوشششش متراکم گیاهان از برخورد
مسشششتقیم قطرات باران به سشششطح خاک جلوگیری میکند.
همچنین خاک زیر پوش گیاهی ،دارای نیروی بسبندگی
سطحی باهیی اسچ که توسع مواد آلی تجزیهنشده ،شبکۀ
متراکم ریشششههای فرعی و مویین به وجود میآید .این نیرو
باعث کاه نرخ فرسای پاشمانی خاک و در نتیجه تولید
کمتر رسو میشود [.]29
Henderson

1

کمترین میزان روانا تولیدی در منطقۀ شاهد با شیب
 40-20و  20-0درصد بهترتیب برابر با  301/42سیسی و
 265سی سی و کمترین میزان ر سو تولیدی نیز برابر با
 0/06گرم در لیتر و  0/12گرم در لیتر مربوط به فصشششل
پاییز اسشششچ .در نتیجه با افزای مقدار هششششبرگ ،حجم
روانا و نرخ هدررفچ خاک جنگل کاه مییابد .بنابراین
در این پژوه ثابچ شده اسچ که حجم روانا و رسو با
افزای درصششد پوش ش گیاهی و هشششبرگ کاه مییابد.
این یافته ها با نتایج تحقیق دیگری در این زمینه [ ]2هم
خوانی دارد .آن ها دریافتند که در برخی گونه ها ،درصشششد
پوش ش گیاهی نمایندۀ تراکم ریشششهها بود و متوسششع نرخ
فرسششای با تراکم ریشششههای سششطحی گیاهان همبسششتگی
خطی معنیدار دارد و با افزای پوشششش گ یاهی حجم
رسو تولیدی کاه مییابد.
با توجه به نتایج حا صل از تحقیق حا ضر میتوان بیان
کرد که مسیرهای بوبکشی و کاه پوش گیاهی عامل
اصلی افزای روانا و تولید رسو در جنگلهای طبیعی
هستند و نوع پوش  ،تغییر فصل و اثرات متقابل آنها بر
میزان روانششا تششأثیر معنیدار دارنششد کششه این نتیجششه
تأییدکنندۀ فر ضیه اول پژوه ا سچ .پس میزان بارش و
تغییر ف صل بر میزان روانا و ر سو تولیدی نق دارند،
بهگونهای که در فصشششل پاییز و زمسشششتان به دلیل کاه
پوششش گیاهی و همچنین کاه بارانربایی توسششع تاپ
پوش درختان روانا و رسو تولیدی افزای مییابد و
در فصشششل تابسشششتان و ب هار کمترین روا نا و رسشششو
اندازهگیری شده ا سچ .همچنین با افزای حجم روانا ،
میزان رسششو تولیدی در سششطح جنگل بهطور معنیداری
افزای می یا بد که این موضشششوع نششششانده ندۀ وجود
همبسششتگی مثبچ بین میزان روانا و رسششو تولیدی در
جنگل ا سچ .در تحقیق حا ضر شیب و اثرات متقابل آنها
اثر معنیداری بر میزان روانا و رسششو تولیدی نداشششته
اسششچ .همچنین ،بررسششی روانا باید شششدت بارش اندازه
گیری شده و با سایر پارامتر ها مورد مقایسه قرار گیرد که

680

1398  پاییز،3  شماره،72  دوره، مجله منابع طبیعی ایران،مرتع و آبخیزداری

.پارامترها نیز بهدسچ میآمد

در اینصشششورت احت ماه ارت باط معنیداری بین سششششایر
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