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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

 

This study was conducted to investigate the effect of degradation due to traditional forest 

exploitation on runoff and sediment following the change of some soil characteristics in the 

Zagros vegetation area in Manesht and Qalarang protected areas in the north of Ilam. Based 

on the objectives of the study, the treatments of degraded forest, intact forest (control) and 

agricultural lands in the region were considered in three slopes (15, 25 and 35%) and each 

in three replications. In this study, runoff and sediment due to rainfall were considered. 

Analysis of variance test was used to investigate the effect of vegetation cover on runoff 

and sediment, Duncan's test was used to compare means, and Pearson's correlation method 

was used to determine the significance and extent of each variable measured in the soil on 

runoff and sediment. The results showed that with increasing the slope, the amount of 

water infiltration in the soil decreases and as a result, more runoff and sediment is 

produced. The results showed that the amount of runoff, sediment and runoff coefficient in 

degraded forest lands is higher than the treatment of intact forest (control) and agricultural 

lands. In degraded forest lands, the amount of runoff is 5.43 mm and sediment is 0.3671 

tons per hectare and in untouched forest lands (control), the amount of runoff is 0.33 mm 

and sediment is 0.0019 tons per hectare, respectively, and in agricultural lands, the amount 

of runoff, and sediment were calculated as 22. 0.00 mm and 0.004 t / ha, respectively. The 

results of correlation coefficient showed that the parameters of acidity, clay percentage, silt 

percentage had a positive correlation and sand percentage had a negative correlation with 

runoff and acidity parameters, silt percentage had a positive correlation and sand 

percentage had a negative correlation with sediment content. According to the results of 

this study, it can be concluded that eliminating or changing the use of vegetation, especially 

forest cover reduces the amount of soil permeability and thus increases the amount of soil 

runoff and sediment. Therefore, by preserving, rehabilitating and developing forest trees 

and shrubs, as well as preventing the change of use of these lands to agriculture, especially 

in sloping forest lands, runoff and sediment production can be prevented. 
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سنتی جنگل بر روانااب و رساوب در پای ترییار      یبردار بررسی اثر تخریب ناشی از بهره با هدفاین پژوهش 
شدۀ مانشت و قالرنگ در شمال شهر ایالم  خاک در ناحیۀ رویشی زاگرس در منطقۀ حفاظت یها یژگیبرخی و
نخاورده ششااهدو و ارا ای     شده، جنگل دسات  . براساس اهداف تحقیق، تیمارهای جنگل تخریبگرفتانجام 

 نیا در ا .و هر کدام در سه تکرار در نظار گرفتاه شاد    دودرص 35و  25، 15کشاورزی در منطقه در سه شیب ش
 مقادار  بار  گیااهی  تأثیر پوشاش  بررسی . برایبررسی شدطبیعی  یها رواناب و رسوب ناشی از بارش قیتحق

 ی ودار یمعنبرای تعیین آزمون دانکن و  از ها نیانگیم ۀمقایس برای ،واریانس ۀرسوب از آزمون تجزی و رواناب

پیرساون   همبساتگی  روش رسوب از و رواناب مقدار بر در خاک شده یریگ اندازه متریرهای از یک هر تأثیر حد
و در نتیجه رواناب و رسوب  یابد مینفوذ آب در خاک کاهش  ،با افزایش شیب نشان داد که جیاستفاده شد. نتا
جنگلای بیشاتر از تیماار     ۀیافتا  . مقدار رواناب، رسوب و  ریب رواناب در ارا ی تخریبشود یبیشتری تولید م
 43/5جنگلای مقادار روانااب     ۀیافتا  را ی کشاورزی است. در ارا ی تخریاب نخورده ششاهدو و ا جنگل دست

 33/0نخاورده ششااهدو مقادار روانااب      در ارا ی جنگل دست ،تن در هکتار 3671/0رسوب مقدار متر و  میلی
مقادار  متار و   میلای  22/0تن در هکتار و در ارا ی کشاورزی مقدار روانااب   0019/0رسوب مقدار متر و  میلی

 اسایدیته،  ترتیب پارامترهای به که داد نشان یهمبستگ بی ر جیتن در هکتار محاسبه شد. نتا 004/0رسوب 

 پارامترهای دارند.رواناب همبستگی مثبت و درصد ماسه همبستگی منفی  درصد سیلت با مقدارو  درصد رس

به نتایج  توجه د. بارسوب دارن درصد سیلت همبستگی مثبت و درصد ماسه همبستگی منفی با مقدار و اسیدیته
پوشاش جنگلای،    ویژه هکه از بین بردن یا ترییر کاربری پوشش گیاهی ب کرد گیری نتیجه توان یم تحقیق این

حفظ، احیاا و   با بنابراین .دهد یخاک را افزایش م رسوب و رواناب نتیجه مقدار در و کاهش خاک را نفوذپذیری
در  ویاژه  باه جلوگیری از ترییر کاربری این ارا ای باه کشااورزی     نیزجنگلی و  یها درختان و درختچه ۀتوسع

 .جلوگیری کرد رسوب و رواناب تولید از توان یارا ی شیبدار جنگلی م

 :هاکلیدواژه
 برداری سنتی جنگل،  بهره

  رسوب،
 رواناب،
 شیب،

 مانشت و قالرنگ. 
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 مقدمه. 1
بر  باران های هقطر برخورد و انرژی سرعت کاهش ،ها بارش ییهوا جذب قیطر از ،هیدرولوژیک ۀچرخدر بخشی از  یجنگل پوشش
 بنابراین. [1] دارد یمهم تأثیر نفوذپذیری شیافزا و رواناب کاهش ،ها شهیر، تثبیت و نگهداری خاک توسط تعرق و ریتبخ ،نیزم سطح

در  .[2] شود میخاک  یزیحاصلخایجاد رواناب، رسوب و هدررفت عناصر خاک و کاهش  ، سببیجنگل زیآبخ یها حو ه بیتخر
 مانندتلفی و به دالیل مخ اند فرسایش زیادو پتانسیل  تندرویشی زاگرس دارای شیب  ناحیۀ ویژه بهجنگلی ارا ی بیشتر  رانیا

، برداشت معادن، چرای دام، یریگ غالز به کشاورزی و باغداری، برداشت چوب و بداریش، تبدیل ارا ی هیرو یب  یبردار بهره
 یجنگل یها خاک ذکر است که شایان .اند گرفته قرارگاز و آب در معرض خطر تخریب  یها لولهو عبور  یساز جاده، یسوز آتش
برای ترییر کاربری این ارا ی به  نانینش جنگل مورد توجه همواره مناسب، و بافت یا دانه ساختمان و ادیز یآل مواد داشتن علت به

 شیفرسا یبررس به یادیز محققان جنگل، بیتخر ندۀیفزا رشد و حجم و مو وع تیاهم به توجه بابنابراین . [1] است بوده کشاورزی
 به مناطق نسبت خاک شیفرسا بر گیاهی پوشش اثر که داد نشان در تحقیقیلی  فن پرداختند. جنگل خاک بیتخر از یناشرسوب  و

 رواناب و رسوب دیتول بر یاهیگ پوشش راتیتأث یبررس باو همکاران  نگیائومیش .[3] است شتریب برابر ده حدود ،پوشش گیاهی بدون

 با و رواناب ارتفاع قطعه نمونه، سطح به رواناب تقسیم حجم باش رواناب بی ر و نفوذ که دندیرس جهینت نیا به زیآبخ حو ۀ اسیمق در

 شتریب برابر 20 تا 5 یجنگل مناطق به نسبت یکشاورزمناطق  در وشد محاسبه رواناب  ریب ارتفاع بارندگی، بر رواناب ارتفاع تقسیم
 یها قطعه در ایاسپاندر  یجنگل زیآبخ حو ۀ در خاک شیفرسا و رواناب بر یاهیگ پوشش اثر یبررس باو همکاران  مارکز. [4] است
 حو ۀ در خاک هدررفت و رواناب یبررس باو همکاران  یرمیگ .[5] محاسبه کردند درصد 35 را رواناب بی ر ،پوشش فاقد نمونه

 گریداز  یدار یمعن طور به جنگل در رسوب دیتول و رواناب رواناب، حجم بی ر که گرفتند جهینت یوپیات شمال در یگاریت زیآبخ

کردستان  استان در خامسان معرف آبخیز ۀحو  دردر تحقیقی  و همکاران خالدی درویشان زین رانیا . در[6] است کمتر ها یکاربر
 در خاک هدررفت و رسوب غلظت رواناب، کاهش و نفوذ موجب افزایش گیاهی پوشش تراکم افزایش با قرق تیمار که نشان دادند

 دیتول مقدار کهبه این نتیجه رسیدند جنگل  سطح بیتخر یکیدرولوژیه آثاربررسی  اب و همکارانخزائی  .[7] دش پالت مقیاس
 یجنگل منطقۀ به نسبت ،ویا درختچهدرختی و  یها گونهشفاقد  شده بیتخر منطقۀ در رسوب دیتول و غلظت و رواناب بی ر رواناب،
 پوشش ترییر دار یمعن تأثیردربارۀ در تحقیقی  و همکاراناتحادی ابری  .[1] برابر بیشتر است 18و  6، 7، 5 بیترت به نشده بیتخر

 ظاهری مخصوص وزن و رس درصد رواناب با که نشان دادندجنگل خیرود  درو رسوب  رواناب مقادیر بر یبردار بهره اثر در گیاهی

 مثبت دار یمعن همبستگی خاک ظاهری مخصوص وزن و رس با درصد رسوب مقدار و است مثبت دار یمعن همبستگی خاک دارای

 یادیز مساحت هرسالهسفانه أمت ،رویشی زاگرس ناحیۀ در یجنگلپوشش  تیاهمرغم  بیان نمودند که علی همکاران و بازگیر. [8] دارد
رویشگاه  یجنگل مناطق کیدرولوژیه رفتار رییتر بر ها بیتخر گونه نیا تأثیر .[9] شود یم کاسته یکاربر رییتر و بیتخر اثر در آنها از

 یها بیشاثر تخریب و ترییر کاربری جنگل در  یبررس هدف با حا ر پژوهش بنابرایناست.  شده یبررس معدود صورت به زاگرس
ارا ی جنگلی، کشاورزی و ارا ی  خاک فیزیکی اتیخصوص و خاک هدررفت رواناب، دیتول مانند یدرولوژیه یها مؤلفه برمختلف 
 .گرفتانجام مانشت و قالرنگ استان ایالم در رویشگاه زاگرس  شدۀ حفاظت منطقۀارا ی سورگه، دۀ محدودر  یافته تخریب

 ها روشمواد و . 2

 پژوهش منطقۀ. 1. 2

با وسعت  زاگرس رویشی ناحیۀ درایالم  قالرنگ استانمانشت و  شدۀ حفاظتارا ی سورگه در منطقۀ  شامل پژوهشدۀ محدو
 30درجه و  46 وعرض  ۀثانی 40دقیقه و  38درجه و  33 تا ثانیه 10دقیقه و  35درجه و  33 موقعیت جررافیاییبا هکتار  33000
شیب متوسط دریا،  سطحمتر از  2650 و 1105حداقل و حداکثر ارتفاع ، لثانیۀ طو 5دقیقه و  35درجه و  46ثانیه تا  33دقیقه و 

 ۀپس از مطالع و.1 شکلش است گراد یسانت ۀدرج 17 ی سالیانهو متوسط دمامتر  میلی 550بارندگی سالیانه درصد، متوسط  35
ششرایط تا حد ممکن یکسان و  قیتحقهدف  یها یژگیوبا دارا بودن  یا محدودهنقشه و بازدید منطقه براساس هدف پژوهش 

هت، ارتفاع، اقلیم و پوشش گیاهی که تا حد امکان در مجاورت یکدیگر باشندو، به مساحت مشابه از نظر نوع و بافت خاک، ج



 1401، ة چهارم، شمارهفتاد و پنج ةدور،  هاي چوب نشرية جنگل و فراورده    324

 غالب بلوط ایرانی برای پژوهش انتخاب و مشخص شد. ۀهکتار در ارا ی روستای سورگه با تیپ بلوطستان و گون 3100
فصل  ایالم، چرداول و سیروان محاسبه شد. یها شهرستانهای سینوپتیک  از میانگین ایستگاه منطقۀاطالعات و آمار هواشناسی 

 یدارامنطقه  ،بندی آمبرژه براساس طبقه و.2 ششکل ابدی یمو تا اوایل مهر ادامه  شود آغاز میخشک منطقه از اوایل اردیبهشت 
  [.10] است سول ینسپتیاو  سول یآنت خاکشناسی شامل دو رده  و از نظر خاکمرطوب سرد  اقلیم نیمه

 
 پژوهششدۀ مانشت و قالرنگ و محدودۀ  موقعیت منطقۀ حفاظت .1 شکل

 
 شدۀ مانشت و قالرنگ منحنی آمبروترمیک منطقۀ حفاظت. 2 شکل

 پژوهش روش. 2 .2
 25، 15در سه شیب مختلف وشش بسیار کم مرتعیو پشدارای [ 1] شده جنگل تخریب و درمتر 1×2با ابعاد دو متر مربعی ش ها پالت
نخورده یا  دستو شاهد شجنگل درصد  35و  25، 15در سه شیب مختلف  دیم تحت کشت گندم کشاورزی، ارا ی درصد 35و 

مجموع  هر کدام در سه تکرار شدردرصد و  35و  25، 15در سه شیب مختلف و یا درختچهدرختی و  زیادبا تراکم  خورده کمتردست
برای بستن محیط . [11] شدندمستقر در جهت شیب و متر 1×2با ابعاد دو متر مربعی شصورت انتخابی  هبو قطعه نمونه 27

 قطعه نمونههر در انتهای د. ششده با پوشش پالستیکی شکارتن پالستو استفاده  یکار قیعااز کارتن  نمونه یها قطعه
باران در هر رخداد بارندگی توسط  مقدار. و3 ششکلد شتعبیه  قطعه نمونهسطح  ۀشد جاریآوری رواناب  جمع برای ییها زهکش
تداخلی با تاج درختان وجود   چیهانتخاب شد که  یا گونه بهسنج  د. محل استقرار بارانش یریگ اندازهمستقر در منطقه  سنج باران

 40در ارتفاع  سنج باراننیز خاک جنگل  سطحقطرات باران  یدنجلوگیری از ورود آب حاصل از پاش برای .نداشته باشد
ثبت و  1400تا آذرماه  1399رسوب از آذرماه  و رواناب به تولید منجر رخداد بارندگیِ یازدهاز سطح زمین مستقر شد.  یمتر یسانت
 2/1مقدار به  14/09/1399 در بارندگی کمترین متر و میلی 95 قدارم به 18/11/1399 در بارندگی بیشترینشد.  یریگ اندازه
 به رواناب تقسیم حجم شد. با یریگ اندازه متر یلیم برحسبتولیدشده  رواناب یها نمونه بارندگی، بار هر اتفاق افتاد. پس از متر میلی

 دش محاسبه درصد برحسب رواناب  ریب ارتفاع بارندگی، بر رواناب ارتفاع تقسیم با محاسبه شد. رواناب ارتفاع ،قطعه نمونه سطح
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بعد از . [12]شد  منتقل به آزمایشگاه رسوب و آب حاوی ظروفآبو  ۀتخلی روش شبهرسوب  غلظت یریگ اندازه برای در ادامه .[1]
 شد. بعد داشته نگه سکون به حالت ساعت 48 مدت به و برداشته از آن یک لیتری ای ابتدا نمونهرسوب و رواناب هم زدن کامل  هب

 درجۀ 105 دمای در آون در و شدگذرانده  40 واتمن یصاف کاغذ و از شسته ظرف کف در موجود رسوبات ا افی، آب خالی کردن از

 وزن رسوب صافی، کاغذ وزن کردن کسر رسوب و صافی همراه کاغذ یها نمونه توزین با شد. خشک ساعت 24مدت  به گراد یسانت

 خاک نمونه یک قطعه نمونه هر مجاورت در خاک پارامترهای تعیین برای. [13] شد محاسبه متر یلیمدر  گرم برحسب نمونه

داده شد.  عبور یمتر یلیم 2 الک از وشده  خشک خاک یها نمونه در آزمایشگاه .[14] برداشت شد ومتر یسانت 30تا  0سطحی ش
 و جرم مخصوص ظاهری به روش کلوخهتعیین شد.  هیدرومتری روش به بافت خاک ۀطبقشن و  و سیلت رس، سپس درصد

 و بلک -یلوالک روش به آلی مادۀ درصد .[15] شد تعیین سلسیوس درجۀ 105 دمایدر  آون در وزنی روش به خاک رطوبت درصد
 .[16] شد یریگ اندازه اشباع عصارۀ تهیۀ با خاک و اسیدیتۀ الکتریکی هدایت

  

  
 سنج بارانموقعیت شدو  ؛یافته تخریبجنگل  ۀنمونقطعه شجو  ؛کشاورزی ۀنمونقطعه بو  ؛نخورده دستجنگل  ۀنمونقطعه الفو  .3شکل 

 تحلیل روش. 3 .2
 درصد 5سطح  در فواسمیرن -کولموگروف آزمون با ابتدا .شد تحلیل و تجزیه  SPSS 24افزار نرم محیط در شده یآور جمع یها داده

 بر گیاهی تأثیر پوشش بررسی برای دانکن براساس ها نیانگیم و مقایسۀ واریانس تجزیۀ آزمون از .شد بررسی ها داده نرمال بودن

با  رسوب و رواناب مقدار بر در خاک شده یریگ اندازه متریرهای از یک تأثیر هر حدو  یدار یمعنشد.  استفاده رسوب و رواناب مقدار
 .دش تعیین پیرسون همبستگی روش از استفاده

 و بحث نتایج. 3
قطعه در سطح  .و1است شجدول درصد  35شیب  به مربوطآن  بیشترینِدرصد و  15شیب  به مربوط رسوب و رواناب مقدارکمترین 

 د

 ب الف

 ج
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جنگل مربوط به آن و بیشترین مقدار و جنگل  درصد 25 با شیب کشاورزیارا ی ر رواناب مربوط به کمترین مقدا نمونه
 15 با شیب جنگلو درصد  25 با شیب کشاورزیارا ی مقدار رسوب مربوط به  کمترین .است درصد 25 ه یا شیبیافت تخریب
با  کشاورزیارا ی  در رواناب کمترین  ریب ست.ا ددرص 25 ه با شیبیافت تخریبجنگل مربوط به  ،و بیشترین مقداردرصد 
 مقدار واریانس تجزیۀ شامل 2 جدول نتایج .دیده شددرصد  25 با شیب یافته تخریبجنگل   ریب دردرصد و بیشترین  25 شیب

 یدار یمعنسطح  که مقدار رواناب درداد  نشانو افتهی بیتخرجنگل ارا ی جنگلی، کشاورزی و منطقه ش رواناب و رسوب سه
و در ارا ی ≥ 01/0Pش یدار یمعنسطح  . مقدار رسوب دراستمناطق  قیۀببیشتر از  یافته تخریبو در ارا ی جنگل ≥ 05/0Pش

 .داشت یدار یمعنمناطق اختالف  قیۀب بایافته  تخریبجنگلی ارا ی  در و≥ 05/0Pش یدار یمعنسطح  کشاورزی و در
 با مربوط به ارا ی کشاورزی آن، درصد و کمترینِ 25شیب  ه بایافت بیشترین مقدار اسیدیته مربوط به ارا ی جنگلی تخریب

مربوط به  آن درصد و کمترینِ 35 با شیب درصد است. بیشترین مقدار هدایت الکتریکی مربوط به ارا ی بدون پوشش 15شیب 
 یافته درصد است. بیشترین مقدار وزن مخصوص ظاهری مربوط به ارا ی جنگلی تخریب 15 با شیب یافته را ی جنگلی تخریبا

درصد است. بیشترین درصد رس مربوط به ارا ی  25با شیب مربوط به ارا ی جنگلی  آن درصد و کمترینِ 25 با شیب
 و.3درصد است شجدول  35 با شیب جنگلی مربوط به ارا ی آن درصد و کمترینِ 15 با شیب کشاورزی

 تحت بررسیمیانگین و انحراف معیار حجم و  ریب رواناب و رسوب در مناطق . 1 جدول

 تیمار براساس پوشش و شیب
 ضریب رواناب )درصد( هکتار( )تن در رسوب (متر یلیمرواناب )

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین
 33/0 22/0 005/0 0029/0 22/0 13/0 درصد  35 با شیب کشاورزی
 14/0 06/0 001/0 0004/0 06/0 03/0 درصد 25 با شیب کشاورزی
 26/0 14/0 001/0 0007/0 10/0 06/0 درصد 15 با شیب کشاورزی
 89/0 33/0 002/0 0008/0 53/0 17/0 درصد 35 با شیب جنگل
 73/0 27/0 003/0 0007/0 30/0 10/0 درصد 25 با شیب جنگل
 47/0 15/0 001/0 0004/0 25/0 06/0 درصد 15 با شیب جنگل

 94/6 14/3 385/0 1288/0 88/4 94/1 درصد 35 ه با شیبیافت تخریبجنگل 
 34/11 75/6 562/0 2371/0 97/6 43/3 درصد 25 ه با شیبیافت تخریبجنگل 
 30/0 15/0 003/0 0013/0 12/0 06/0 درصد 15 ه با شیبیافت تخریبجنگل 

 و کشاورزی یافته تخریبآنالیز واریانس اثر شیب بر مقدار رسوب و رواناب در ارا ی جنگلی، جنگل . 2 جدول

 درصد 99در سطح  دار یمعن**درصد،  95در سطح  دار یمعن*

 یدار یمعنسطح  Fمقدار میانگین مربعات آزادی ۀدرج مجموع مربعات منبع تغییر 

 رواناب جنگل
 47/0 76/0 11/0 2 22/0 شیب مختلف

   15/0 96 95/13 خطا
    98 17/14 کل

 رواناب کشاورزی
 32/0 15/1 05/0 2 09/0 شیب مختلف

   04/0 96 90/3 خطا
    98 99/3 کل

 یافته تخریبجنگل  رواناب
 02/0* 90/3 23/94 2 47/188 شیب مختلف

   15/24 96 64/2318 خطا
    98 11/2507 کل

 رسوب جنگل
 73/0 32/0 00/0 2 00/0 شیب مختلف

   00/0 96 00/0 خطا
    98 00/0 کل

 رسوب کشاورزی
   00/0 2 00/0 شیب مختلف

 00/0** 43/6 00/0 96 00/0 خطا
    98 10/0 کل

 یافته تخریبجنگل رسوب 
 05/0* 98/2 46/0 2 92/0 شیب مختلف

   15/0 96 83/14 خطا
    98 75/15 کل
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 15با  مربوط به ارا ی جنگلی آن درصد و کمترینِ 25 با شیب یافته تخریبجنگلی سیلت مربوط به ارا ی بیشترین درصد 
 25 با شیب درصد است. بیشترین درصد شن مربوط به ارا ی کشاورزی 15 با شیب یافته تخریبجنگلی و ارا ی درصد شیب 

آلی مربوط به ارا ی  ۀماددرصد است. بیشترین درصد  25 با شیب یافته تخریبجنگلی ا ی مربوط به ار درصد درصد و کمترین
درصد است. بیشترین درصد رطوبت  25 یببا ش مربوط به ارا ی کشاورزیدرصد درصد و کمترین  35و  25 یببا ش جنگلی

 درصد است. 15 یببا ش مربوط به ارا ی کشاورزی آن درصد و کمترین 35و  15 یببا ش خاک مربوط به ارا ی جنگلی
 با استفاده از ماتریس رسوب و رواناب مقدار با خاک در شده یریگ ی اندازهکمّ متریرهای ارتباط بین، 4 نتایج جدولبراساس 

ماسه و همبستگی مثبت و درصد ≥ 05/0Pو درصد رس ش و≥ 01/0Pاسیدیته، درصد سیلت ش که متریرهای همبستگی نشان داد
و همبستگی مثبت و درصد ماسه ≥ 05/0Pو اسیدیته ش و≥ 01/0Pدرصد سیلت ش و همبستگی منفی با رواناب داشتند.≥ 01/0Pش
 و همبستگی منفی با رسوب داشتند.≥ 01/0Pش

 تحت بررسیدر مناطق پارامترهای خاک میانگین . 3 جدول

 تیمار  
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 اسیدیته

 3/7 7/7 2/7 1/7 3/7 4/7 7 1/7 2/7 میانگین

 05/0 05/0 01/0 08/0 04/0 02/0 01/0 01/0 01/0 انحراف معیار

 هدایت الکتریکی

 وsµش

 556 67/564 67/635 623 67/616 67/612 576 33/559 67/593 میانگین
 08/6 8/6 08/8 21 92/16 06/11 21/7 7/4 77/7 انحراف معیار

وزن مخصوص 
 g/cm3)ش ظاهری

 63/1 58/1 39/1 44/1 11/1 23/1 53/1 48/1 28/1 میانگین

 076/0 01/0 015/0 015/0 01/0 015/0 015/0 01/0 01/0 انحراف معیار

 درصد رس
 5/18 5/22 5/20 5/16 5/16 5/14 26 4/14 5/20 میانگین

 057/0 0 0 057/0 05/0 05/0 0 115/0 0 انحراف معیار

 درصد سیلت
 20 44 38 20 32 34 5/28 22 2/29 میانگین

 0 0 0 0 0 0 0 0 346/0 انحراف معیار

 درصد ماسه
 5/61 5/33 5/41 5/63 5/51 5/51 5/45 6/63 3/50 میانگین

 057/0 0 0 057/0 057/0 057/0 115/0 115/0 346/0 انحراف معیار

 آلی مادۀدرصد 
 51/2 97/1 01/4 04/4 08/4 11/4 5/2 6/1 12/2 میانگین

 015/0 142/0 095/0 098/0 08/0 119/0 015/0 105/0 115/0 انحراف معیار

 درصد رطوبت خاک
 65/27 23/26 23/25 70/31 03/26 72/30 69/25 44/24 42/21 میانگین

 05/0 12/0 34/0 27/0 47/0 09/0 23/0 52/0 21/0 انحراف معیار

 نتایج  ریب همبستگی پیرسون بین پارامترهای خاک و رواناب و رسوب. 4 جدول

 یدار یمعن همبستگی یدار یمعن همبستگی پارامترهای خاک
 01/0* 485/0 000/0** 645/0 اسیدیته
 227/0 -240/0 850/0 -038/0 وsµش هدایت الکتریکی
g/cm)ش وزن مخصوص ظاهری

3 293/0 153/0 331/0 092/0 
 072/0 351/0 045/0* 389/0 درصد رس
 004/0** 539/0 000/0** 785/0 درصد سیلت
 002/0** -564/0 000/0** -775/0 درصد ماسه

 123/0 -304/0 516/0 -131/0 آلی مادۀدرصد 
 638/0 -095/0 588/0 -109/0 خاک درصد رطوبت

 درصد 99در سطح  دار یمعن**درصد،  95در سطح  دار یمعن*
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 ذرات جداسازی از مؤثری طور به الشبرگی الیۀ و با ایجاد شود یم تعرق و و تبخیر ییربا باران شیافزا سبب یپوشش جنگل

مقایسۀ  . نتایج[17، 8، 2] دهد یم کاهش را رسوب و رواناب مقدار وبخشد  می بهبود خاک را ساختارو  کند می جلوگیری خاک
به پوشش کشاورزی و جنگلی و بیشترین مقدار مربوط  مربوط و رسوب رواناب مقدار کمترین که داد نشان 1در جدول  ها نیانگیم

. همسویی دارد [2] همکارانو  واگنبرنر و [18] همکاران و اتموجویسورق یتحق یها افتهیبا  هک است یافته تخریبجنگل به 
برگ یا برداشت کامل درختان جنگلی و شخم زدن ارا ی  و شاخرویشی زاگرس کشاورزان از یک طرف با حذف  ناحیۀبنابراین در 
که  دشو یماز طرف دیگر با اولین بارندگی پاییزی ارا ی کشاورزی دارای پوشش گیاهی  و کنند یمایجاد  ییها تراسجنگلی 

افزایش  موجبو  اند برگ و شاخدارای هم ارا ی جنگلی درختان  در. را در پی دارد های اولیه سالکاهش رواناب و رسوب در 
رواناب و  و در نتیجهو همانند اسفنج عمل کرده  دارندالشبرگ  و یا شهیر سیستم و هم شوند یم تعرقو و تبخیر  ییربا باران

 دلیل .دست آمد هب یافته تخریبجنگل  بداریشبر این بیشترین رواناب و رسوب نیز در ارا ی  افزون .کنند یمرسوب کمتری ایجاد 

 یک طول در آمده، دست به رسوب و رواناب در پی آن و بارندگی که این است 1 جدول رسوب در و رواناب معیار انحراف بودن زیاد

کمترین  و پاییز فصل در مقدار بیشترینشساله  دهبا توجه به آمار  بارش به فصل نسبت آن مقدار بنابراینو  شده یریگ اندازهسال 
 ها داده زیاد معیار است. بنابراین انحراف بوده متریر جنگل، درختان و برگداری یبرگ یب زمان همچنین و وبهار فصل در مقدار

 .است شرایط آن از آمده دست به واقعی ارقام و همچنین یریگ اندازه شرایط طبیعی دلیل به بلکه نتایج نیست، کم صحت ۀدهند نشان
 را رسوب و رواناب یها دادهآماری  حجم افزایش و الهوسچند پژوهشش زمان تحقیق کردن تر یطوالن توان یم مشکل این حل برای

بیشترین درصد و  25 با شیب کشاورزی در رواناب کمترین  ریب جادشدهیاهمچنین با توجه به ارتفاع رواناب  کرد. پیشنهاد
کلوییدهای خاک  درختی یافته تخریبجنگلی  یدر ارا د. شدرصد محاسبه  25درختی  بدون پوشش در حالترواناب   ریب

بسته  هستند سببو ذرات ریز خاک که بیشتر رس شوند  میو از هم پاشیده  گیرند میدر معرض انرژی قطرات باران قرار  یراحت به
تبع آن  ریب رواناب بیشتری ایجاد  بهو ارتفاع رواناب و  جلوگیری کردهوذ آب در خاک نف ازو  شوند میخاک  های هحفر نشد
دارای مختلف  یها بیشدر جنگلی  منطقۀ که ددا نشان بررسی تحت منطقۀ نه در خاک پارامترهای یریگ اندازه نتایج .کنند می

آن،  دلیل که است دیگر به مناطق نسبت خاک رطوبت درصد و آلی مادۀ بیشترین مقدار ،ظاهری مخصوص وزن مقدار کمترین
 یها افتهیبا  که این نتایج است خاک درصد رطوبتآلی و  مادۀ افزایش بر بقایای گیاهی مثبت ریتأثمتراکم و  پوشش تاج وجود
 دارای یافته تخریبجنگلی نشان داد که ارا ی  حا ر نتایج تحقیق همچنین .همسویی دارد [8] همکاران اتحادی ابری و تحقیق

 مهمی در کاهش تأثیرکه  اند ظاهری مخصوص وزن مقدار دارای بیشترین در نتیجهو  خاک فشردگی و کوبیدگی بیشترین

 نتایج .توسسهم [19] همکارانو  آدکالو با نتایج پژوهش. این یافته رواناب و رسوب دارد افزایش نتیجه در و خاک نفوذپذیری
 شندرصد و  یلتسدرصد  ،درصد رس ،اسیدیته پارامترهای داد که نشان خاکشیمیایی  بررسی خصوصیات از حاصل همبستگی

 کمتری رواناب و ابدی یمافزایش  خاک نفوذپذیریشن ذرات درصد  افزایش دارند. باو رسوب  رواناب با مقدار یدار یمعن ارتباط

نتیجه  در و کرده مقاومت رواناب توسط انتقال برابردر  آسان، شدن جدا و کم چسبندگی رغم بهشن ذرات  طرفی از .کند یم تولید
 با مطابق نتایج این که وجود دارد رواناب مقدار با شن ذرات مقدار بین همبستگی منفی بنابراین ؛کنند یم تولید کمتری رسوب

 و رسوب ابدی یم کاهش انتقال برابر در خاک مقاومت ،و سیلت مقدار رس افزایش با است. [20] همکارانو  سانتوس یها افتهی

 کاهش خاک نفوذپذیری تخلخل کل خاک، کاهش و آمده  وجود به سطحی اثر چسبندگی در همچنین و شود یم منتقل بیشتری

علت  به ،نتایجبراساس همچنین  است. [20] همکارانو  سانتوس تحقیق نتایج با سوهم که دشو یم تولید رواناب بیشتری و ابدی یم
 برگالش مقداراز  یسوز آتشو  یسالخشکآفات،  و نیز تحت تأثیر عواملی مانند مصرف دام برایرویه از برگ درختان  بیبرداشت 

بهبود  موجب آلی مادۀ .شود دیده میرواناب و رسوب  مقداربا  نفیهمبستگی ماما  کاسته شده،آلی در ارا ی جنگلی  مادۀو 
 بنابراین ؛[21] شود یم و رسوب رواناب حجم کاهش نتیجه، در و خاک نفوذپذیریو  آب نگهداری ظرفیت افزایش خاک، ساختمان

 . درصددارند مناطق دیگر در مقایسه با را و رسوب رواناب مقدار کمترینو  آلی مادۀ مقدار بیشترین مناطق جنگلی و کشاورزی

دلیل  به را خاک رطوبت درصد بیشترین کشاورزیندارد. منطقۀ جنگلی و  یدار یمعن تأثیر رواناب و رسوب مقدار بر رطوبت خاک
 مادۀ زیاد نیز تأثیر آن دلیل که کند یم تولید را رواناب و رسوب مقدار منطقه، کمترین این که صورتی در دارد. انبوه پوشش تاج وجود
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 الکتریکی، همبستگی هدایت مقدار همچنین .[19]است  نفوذپذیری خاک و خاک آب، تخلخل نگهداری ظرفیت افزایش بر آلی

 این در pH بودن زیاد. داردمثبت  دار یمعنو رسوب همبستگی رواناب  مقدار با اسیدیته اما ندارد،رسوب  و رواناب مقدار با یدار یمعن

 بازی عناصر ورود حاصل آن که آلی مواد و بیشتر الشبرگ وجود و شبار تاج طریق از بازی های ورود کاتیون به توان یم را مناطق

متأثر  pHاسیدیته و [. 9] داد نسبتست ها سمیکروارگانیمتوسط  آلی مواد ۀتجزی ۀنتیج در خاک در Na و Ca ،Mg ، Kمانند بیشتر
 نفوذ و خاکدانه پایداری تشکیل و در که هستند خاک در ریپذ انحالل یها ونیآنو  ها ونیکات مانند خاک شیمیایی خصوصیات قیۀب از

 ندارد. یخوانمه [8] همکاراناتحادی ابری و  نتایج تحقیق با که دارند تأثیر خاک در آب

 و پیشنهادها یریگ جهینت. 4
 مقداردر کمی  اتترییر مدت کوتاهدر ارا ی جنگلی  یو ترییر کاربر تخریبکه  گرفت نتیجه توان یم تحقیقاین  نتایجبه  توجه با

پوشش یا ترییر کاربری حذف  طی خاک کیفیتکاهش  دلیل به بلندمدتاما در  ،کند یمرواناب و رسوب و خصوصیات خاک ایجاد 
پوشش محافظ  نبود دلیل بهاین رفتار  .یابد می افزایش خاک رسوب و رواناب نتیجه مقدار در و کاهش خاک نفوذپذیری ،یجنگل

ایجاد تفاوت در  سببدهد. مقادیر مختلف رواناب  خاک سطحی است که تأثیر قطرات باران و جدا شدن ذرات خاک را افزایش می
کرد که  دییتأتوان  شود. می ایجاد عمق رواناب بیشتر می سببشود. شدت بارندگی بیشتر  مقدار رسوب و انتقال مواد مرذی می

حذف پوشش  شدت  به بسته تأثیرگذاری، این اگرچه مقداریابد.  افزایش میو عمق رواناب بارندگی  تلفات مواد مرذی با شدت
جنگلی و همچنین جلوگیری از  یها درختچهدرختان و  ۀتوسعحفظ، احیا و  با بنابراین است؛ متفاوت ها درختچهدرختان و و  گیاهی

 که شود یم شنهادیپ. شد رسوب و رواناب تولید مانع توان یم جنگلی داربیشدر ارا ی  ویژه بهترییر کاربری این ارا ی به کشاورزی 

زنی درختان توسط  سرشاخهتخریب و از دام  فیتأل برایکمبود علوفه  یعنی هنگامدر فصل پاییز شده  حفاظتدر مناطق 
از ارا ی  اواسط پاییزدر را آنها بهتر است بنابراین  ؛رو هستند بیشتر دامداران این مناطق کوچ زیرا، جلوگیری شودنشینان  جنگل
در نقاطی که حریق یا  و دردگجلوگیری نیز در بهار  ها درختچهدرختان و  یده برگدر فصل  آنهااز ورود و خارج کرد جنگلی 

 داد.انجام را بومی  یها گونهتخریب به هر نحوی اتفاق افتاده، نهالکاری یا بذرکاری با 
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