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های هیدرولوژیکی جریان در ری جنگل بر شاخصبرداهدف از این تحقیق ارزیابی اثرات مدیریت و بهره هدف:

باشد. با توجه به رشد جمعیت و گسترش شهرها که باعث از بین بردن های اسالم در استان گیالن میجنگل

ترین آسیب و تخریب آن در راستای حفظ شوند، برداشت از جنگل با کممنابع طبیعی بخصوص جنگل می

 روری است. این منبع عظیم امری کامال مبرم و ض

های شاخص هیدرولوژیکی جریان بر اساس داده 10منظور انجام این تحقیق ابتدا به شناسی پژوهش:روش

برای  SPSSافزار محاسبه شد و از نرم Excelافزار های خرجگیل و خلیان با استفاده از نرمهیدرومتری ایستگاه

 شاخص هیدرولوژیکی محاسبه گردید. 10ی های آماری استفاده شد و مقادیر عددتجزیه و تحلیل داده

شاخص  10چنین نمودار هیستوگرام مربوط به دست آمده و همای جریان بهبا توجه به نمودار جعبه ها:یافته

های هیدرولوژیکی جریان در برداری بر شاخصهیدرولوژیکی و آزمون آماری مشخص شد که تأثیر شیوه بهره

رجگیل و شاخص ضریب تغییرات در ایستگاه خلیان بوده است و در سایر شاخص حداقل جریان در ایستگاه خ

تری که در شاخص دبی اوج و حجم جریان تاثیر بیشطوریهای مورد بررسی بی تأثیر بوده است بهشاخص

های چنین در سایر شاخصدار بوده است. همندارد و در شاخص حداقل جریان و ضریب تغیرات اختالف معنی

 داری وجود ندارد.ه تفاوت معنیمورد مطالع

توان گفت که در میزان مقدار ها و نمودارهای رسم شده میبا توجه به تجزیه و تحلیل داده گیری:نتیجه

برداری در سه دوره مختلف در ایستگاه هیدرومتری های مدیریتی و بهرههای جریان در شیوهشاخص

اخص حداقل جریان در بین دوره اول و دوم اختالف داری وجود ندارد. فقط در شخرجگیل اختالف معنی

داری وجود ندارد. ایستگاه هیدرومتری خلیان نیز در دو دوره مختلف اختالف معنی داری وجود دارد. درمعنی

توان گفت که در با توجه به نتایج تحقیق می دار در شاخص ضریب تغییرات جریان وجود دارد.اختالف معنی

هیدرولوژیکی حداقل جریان ارتباط وجود دارد اما این ارتباط در  ری از جنگل و شاخصبرداهای بهرهشیوه

های هیدرولوژیکی مورد بررسی در ایستگاه هیدرومتری خرجگیل وجود ندارد. در ایستگاه بین سایر شاخص

یر هیدرومتری خلیان نیز در شاخص ضریب تغییرات جریان ارتباط وجود دارد، این ارتباط در بین سا

 شود.های هیدرولوژیکی مورد بررسی دیده نمیشاخص

 های هیدرولوژیکی، خرجگیلای، رواناب، شاخصنمودار هیستوگرام، نمودار جعبه، دبی اوجهای کلیدی: واژه





   مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه و بیان مسئله -1-1

برداري غيراصولي و تغيير هاي طبيعي را افزايش و بهرهرشد روز افزون جمعيت فشار بر عرصه
ها شده است. تخريب و تغيير کاربري ممكن است در اثر عواملي تخريب اکوسيستم ها سببکاربري

هاي انساني مانند چراي دام، هاي آتشفشاني و فعاليتسوزي، سيالب، فعاليتنظير خشكسالي، آتش
و همكاران،  i)جيسلسگسترش شهرها، اراضي کشاورزي و نحوه مديريت منابع طبيعي ايجاد شود 

ها از قطع اري يک فعاليت ضروري در مديريت جنگل است و شامل تمام فعاليتبرد(. بهره2005
هاي ريزي و اجرا شود، هدفباشد که اگر به درستي برنامهدرخت تا تحويل چوب به کارخانه مي

ها پرهزينه خواهد بيني شده را محقق خواهد ساخت. در مقابل، طراحي و اجراي ضعيف برنامهپيش
هاي محيط زيستي، همچنين افت زياد چوب، استفاده محدود از منابع موجود ببود و منجر به آسي

برداري جنگل در واقع (. هدف بهره2007و همكاران،  iiشود )سنسينوسو صدمه به نيروي کار مي
طور عملي و فني قابل انجام، از لحاظ اقتصادي قابل قبول و از ها و عملياتي است که بهانجام طرح

يابي به اين هدف، الزم است که بهترين خطر است. جهت دستتي سالم و بيلحاظ محيط زيس
طور پيوسته بهبود يابد. بنابراين ضروري است که مالحظات ريزي صورت گيرد و بهبرنامه

اکولوژيک مهم مانند: پيروي از مراحل طبيعي اکوسيستم جنگل، کاهش تخريب و اجتناب از 
تواند برداري ترکيب شود. تغيير پوشش گياهي ميبا عمليات بهرهبرداري در مناطق آسيب پذير بهره

تأثير زيادي بر روي چرخۀ هيدرولوژيكي داشته باشد. پوشش گياهي به وسيلۀ تاج پوشش، سيستم 
(. تأثير 2005شود )جيسلس و همكاران، اي و اليۀ الشبرگي، باعث کنترل فرسايش خاک ميريشه

هاي زيادي در سرتاسر جهان مورد زان رواناب و رسوب، در تحقيقهاي مختلف انساني بر ميفعاليت
 (.2014و همكاران،  zhukcu؛ 2013بررسي قرار گرفته است ) صثي و همكاران.، 

                                                                                                                               
i- Gyssels 

2- Sessions  
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برداري عموماً باعث افزايش ميانگين رواناب در منطقه کاهش پوشش گياهي در اثر بهره
برداري جنگلي ت که برداشت چوب و بهرهاي اين موضوع پذيرفته شده اسطور گستردهشود.  بهمي
هاي سطحي و شتاب دادن به شدت فرسايش تواند ميزان توليد رسوب را به وسيلۀ افزايش آبمي

اند (. بسياري از مطالعات به اين نتيجه رسيدهi ،2014در يک منطقه، افزايش دهد )سنسوي و کارا
، در اثر تغيير در الگوهاي رواناب منجر شود. تواند به افزايش حجم رواناببرداري جنگل ميکه بهره

شود و وقتي رشد مجدد آغاز شد رشد برداري جنگلي در ابتدا باعث افزايش حجم رواناب ميبهره
برداري (. در يک حوزۀ جنگلي، بهره1988و همكاران،  iiيابد )اسونکمجدد به آرامي کاهش مي

(. iii ،1982گذارد )بوسچ و هولتازن آب تأثير ميجنگل با کاهش تبخير و تعرق و باران ربايي بر تو
ترين تغييرات در مقياس جهاني است که افزون بر آسيب تغييرات پوشش کاربري جنگل از اصلي

طوري که آثار چنين گذارد، بهرساندن به اکوسيستم، تأثير شديدي بر معيشت جوامع انساني مي
و همكاران،  ivنوع زيستي مشهود است )گزيهاهاي اقليمي، هيدرولوژيكي و تتغييراتي در واکنش

هاي انجام گرفته تغيير جريان رواناب، جريان آب زيرزميني، تبخير و (. در بسياري از پژوهش2018
ويژه تعرق، انتقال رسوب معلق، پارامترهاي کيفي آب و بيالن آبي در اثر تغييرات پوشش کاربري به

ها به شود که جنگلطور معمول استدالل ميبه هاي آبخيز جنگلي گزارش شده است.در حوزه
شوند و از طرف ديگر به سبب داشتن واسطه تبخير و تعرق، سبب افزايش هدررفت رطوبت مي

هاي آبخيز جنگلي، کنند؛ بنابراين در حوزهبسترهاي اسفنجي، رطوبت خاک بيشتري را حفظ مي
و  Wuشود )گري دارند، توليد ميهايي که کاربري اراضي ديجريان آب کمتري نسبت به حوزه

(. جنگل زدايي، توليد رواناب و دبي پيک ساالنه به ويژه در فصل مرطوب را با 2015همكاران، 
کند، اما با افزايش هدررفت آب، روند تداوم جريان آب نيز در فصول خشک با افزايش مواجه مي
ه آب رابطه مستقيمي برقرار شود، چراکه بين درصد پوشش جنگلي و جريان پايکاهش همراه مي

( و به همين سبب اين مسئله همراه با کاهش منابع آبي، 2017و همكاران،  Marhaentoاست )
هاي مخرب و فرسايش خاک را به همراه دارد. از طرف ديگر بازيابي تغييرات رخداده رخداد سيالب

دبي اوج از طريق  در اثر تغييرات پوشش جنگلي همچون تغييرات در رژيم جريان کم آبي و
تر از حد انتظار باشد، زيرا به علت فرسايش شديد خاک و از دست جنگلكاري، ممكن است طوالني

(. به 2015و همكاران،  Liuيابد )رفتن خاک، ظرفيت نفوذپذيري پس از جنگل زدايي کاهش مي
يابي و درک رابطه ها، ارزهاي آبخيز، تعيين اولويت و مقايسه آنهمين سبب آگاهي از شرايط حوزه

                                                                                                                               
i- Sensoy and Kara 

ii- Swank 

iii- Bosch and Hewlett 

iv- Guzha 
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هاي آبخيز ضرورت دارد که اين امر در بين تغيير کاربري اراضي و بررسي پاسخ هيدرولوژيكي حوزه
و  Weldeتواند بسيار مفيد باشد )هاي مديريتي براي به حداقل رساندن آثار ناخواسته ميتالش

Gebremariam ،2017يدرولوژي، گامي مهم (. در واقع ارزيابي آثار تغييرات پوشش کاربري در ه
در راهبردهاي مديريت آبخيزداري شامل برنامه ريزي منابع آب و اقدامات حفاظتي است 

(Gyamfi  ،حيات بشر بر روي کره زمين، به خصوص در دهه2017و همكاران .) هاي اخير و هم
هاي جديد، موجب بروز تحوالت عظيمي در سطح زمين شده زمان با دست يابي او به فناوري

هاي ها و مراتع در سطح وسيع و ايجاد زمينتوان به تخريب جنگلاست؛ از جمله اين تحوالت، مي
ترين عامل در کشاورزي ديم اشاره کرد. از طرفي تخريب جنگل و تغييرات کاربري اراضي، مهم

ها و کاهش حاصل خيزي اراضي و انباشته شدن رسوبات در پشت سدها، به کاهش عمر مفيد آن
(. 1993و همكاران،  Ongwenyiيير رژيم آب دهي رودخانه در اين مناطق منجر شده است )نيز تغ

هاي اخير، آلودگي هوا و آب در شهرهاي بزرگ، از بين رفتن سطح وسيعي از افزايش سيل در سال
ها، رشد بيرويه شهرها، بيابانزايي گسترده، متروکه شدن کشت زارها و افزايش واردات مواد جنگل
، از نتايج استفاده نادرست از سرزمين بوده که در نهايت به فقر و تخريب منابع محيط زيست غذايي

 گردد.منجر مي

ها اثر مهمي بر هيدرولوژي و فرسايش تاج پوشش درختان جنگلي و چگونگي توزيع مكاني آن
طوري که پوشش جنگلي نقش مهمي را در بخشي از (. بهLal and Blanco ،2008خاک دارد )

ها، کاهش سرعت ها، توزيع مكاني و زماني آنچرخۀ هيدرولوژيک از طريق جذب هوايي بارش
کند برخورد قطرات باران بر سطح زمين، تبخير و تعرق، کاهش رواناب و افزايش نفوذ آن ايفا مي

(. پوشش گياهي، 1387اي در حفاظت آب و خاک دارد )صادقي و يثربي، که اهميت فوق العاده
ر مقابل فرسايش آبي، از راه کاهش توليد رواناب و افزايش نفوذ آب در خاک حفظ خاک را د

( و انرژي قطرات 2005و همكاران،  Gysselsکند )هايش تثبيت ميکند  و نيز، خاک را با ريشهمي
و همكاران،  Duranدهد )باران را به وسيلۀ اندام هوايي به خصوص تاج پوشش، کاهش مي

تواند به عنوان مانع فيزيكي در رخداد فرسايش عمل کند و وشش گياهي مي(. بنابراين پ2008
(. از طرفي تخريب 1998و همكاران،  Negiجريان رسوبات را در سطح زمين تغيير دهد )

ها، آثار مهمي هم در هاي آبخيز جنگلي گذشته از تأثير عميق بر محيط زيست سراب رودخانهحوزه
تأثير پوشش گياهي بر چرخۀ هيدرولوژيک و فرسايش خاک، به  پاياب آن دارد. افزون بر اين

طوريكه بررسي واکنش هيدرولوژيک در مقياس حوزه آبخيز مقياس زماني و مكاني بستگي دارد، به
(. درحالي که پايش 2007و همكاران،  Xiaomingاي است )نيز به همين دليل کار بسيار پيچيده

هاي رواناب مقرون به صرفه است نگلي با استفاده از پالتهدررفت خاک و رواناب در آبخيزهاي ج
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کند که پيوند بين عمليات و اطالعات مفيدي دربارۀ فرسايش خاک در اين زيستگاه ها فراهم مي
برداري از جنگل و نيز نقش جنگل بر کنترل رواناب سطحي و فرسايش خاک را مديريت و بهره

ل، براي شناسايي مسائل و اقدامات حفاظتي مناسب به سازد و بنابراين به مديران جنگممكن مي
(. مناطق جنگلي 2003و همكاران،  Hartantoکند )منظور بهبود عمليات مديريتي کمک مي

ها طور معمول داراي حداقل توليد رواناب و رسوب در بين تمامي اکوسيستمتخريب نشده، به
اند که از پتانسيل هايي واقع شدهر مكانها به طور اعم دهستند. در ايران نيز مراتع و جنگل

هاي جنگلي به علت داشتن مواد هاي تند و مناطق پرباران( برخوردارند. خاکتخريبي زيادي )شيب
برداران بوده است، ولي تغيير آلي زياد و ساختمان مناسب، همواره مورد توجه جنگل نشينان و بهره

ورزي، بر مقدار مواد آلي و ديگر ها و اعمال خاکها و استفاده از آندر مديريت و کاربري آن
؛ خزايي و  2005گذارد )فائو، هاي شيميايي، فيزيكي و بيولوژيكي خاک، بسيار اثر ميويژگي

هاي تخريب نشده بين (. به همين دليل، فرسايش خاک و دامنه تغيير آن در جنگل1389همكاران، 
 (.2006و همكاران،  Wagenbrennerتن در هكتار است ) 2/1تا  02/0

برداري و استفاده مطلوب از منابع آب، جنگل و مديريت بهينه آن مستلزم شناخت بهتر بهره
ترين برداري از جنگل است. يكي از مهمهاي هيدرولوژي و انتخاب يک سيستم صحيح بهرهمدل

ليد شده در آن هاي هيدرولوژيكي براي يک حوزه، تعيين نحوه ارتباط بارش با رواناب تومحاسبه
هاي سيالبي و حاشيه هاي اقتصادي در دشتباشد. با افزايش جمعيت و گسترش فعاليتمي

هاي اصلي، اهميت مطالعات در مورد رواناب حداکثر، حجم آب به دست آمده و فراواني رودخانه
ختلف هاي مها، روشيابد. به علت لزوم اين محاسبههاي مختلف افزايش ميهاي رودخانهطغيان

ها بهبود يافته و نتايج تجزيه و تحليل بارندگي و رواناب ارائه شده که با گذشت زمان روش
هاي مورد گيري تمام کميتهاي آبخيز امكان اندازهدهند. از آنجا که در حوزهتري را ارائه ميدقيق

ه بتواند در عين باشد. بنابراين انتخاب مدلي کالعمل حوزه امكان پذير نمينياز براي بررسي عكس
بيني با دقت قابل قبولي ارائه سادگي ساختار، با استفاده از حداقل اطالعات ورودي مورد نياز، پيش

(. سيل، حجم عظيمي از آب است 1383رسد )شريفي و همكاران، نمايد، امري ضروري به نظر مي
هاي كه ناشي از بارشکه از دبي متعارف رودخانه بيشتر است. در کشور ما وقوع سيل بيش از اين

تند است، از برهم خوردن تعادل طبيعي و شرايط جغرافيايي و فيزيولوژيكي منطقه متأثر است 
خيزي يک منطقه افزايش توليد ترين عوامل موثر بر سيل(. يكي از مهم1389)اميدوار و کيانفر، 

ترين ر دارد که از مهمروانآب در آن است. عوامل زيادي در ميزان رواناب حاصل از يک بارش تأثي
توان به نوع کاربري زمين اشاره کرد. نوع کاربري با آثار مستقيم در سرعت رواناب، ميزان آنها مي

کند؛ در اين بين تغيير کاربري از نوع کشاورزي يا مرتع نفوذيري و زمان تمرکز سيل را کنترل مي
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يش ميزان رواناب حاصل از بارش به کاربري شهري تا مقادير زيادي بر کاهش کيفيت آب و افزا
تواند شاخص خوبي براي تعيين احتمال واسطه تغيير کاربري ميگذارد. افزايش رواناب بهتأثير مي

بالقوه افزايش سيالب در يک حوزه باشد. تغيير کاربري و پوشش اراضي، بالطبع نتايج 
. تأثيرات هيدرولوژيک اي و جهاني به همراه داردهاي محلي، ناحيههيدرولوژيكي در مقياس

کاربري اراضي و مديريت پوشش گياهي در غالب تغيير در عمق رواناب، دبي حداقل، دبي حداکثر، 
 (.1393شود )اسفندياري و همكاران، رطوبت خاک و تبخير و تعرق آشكار مي

 برداریهای بهرهشیوه-1-2

 

  قطع یکسره-1-2-1
برداري از جنگل است. در اين شيوه، ي بهرههاترين شيوهترين و ابتدايييكي از قديمي

گيرد و برداري از جنگل توسط اجراي برش سرتاسري در سطح جنگل مورد عمل قرار ميبهره
شود که غالبا مصنوعي است توسط بذرکاري يا نهال کاري محقق منطقه آماده تجديد حيات مي

شود، قطعات مختلف جنگل با ييابد در يک جنگل نرمال که شيوه برش يكسره در آن اجرا ممي
ترين قطعه ترين و مسنطور جداگانه و منظم وجود دارد و فاصله سني جوانسنين مختلف به

 برداري است.مساوي با سن بهره

 تدریجی پناهی-1-2-2

هاي پناهي و تدريجي )نوردادن منظم، يكنواخت و در اين روش عمل زادآوري توسط برش
گيرد. تمام تجديد حيات در سطوح کوچک يا بزرگ( صورت ميتدريجي توده مادري و سطح 

گيرد. بدي شده همراه با نظم مكاني انجام ميهاي زادآوري طبق يک برنامه زمانعمليات برش
چنين هدف از اجراي روش پناهي ايجاد و توسعه زادآوري طبيعي در پناه درختان مادري و هم

هاي دانه زاد رغوب است. هدف ديگر ايجاد جنگلهاي متر از رويش قطري گونهاستفاده بيش
 اند.همسال است که غالبا از يک گونه تشكيل شده

هاي راش و بلوط )درختان با برداري از جنگلهاي معمول بهرهشيوه پناهي يكي از روش
شود. اين شيوه توسط برداري محسوب ميهاي قديمي بهرهبذرهاي درشت( است و جزو شيوه

گيرد که عمال چهار برش با هاي منظم با منظورهاي مختلف صورت مياز برشاجراي يكسري 
 شود.هاي متفاوت )آمادگي، بذر افشاني، نوردهي و نهايي( در آن اجرا ميماهيت
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 گزینشی بهداشتی-1-2-3

منظور از بهداشتي قطع درختان معيوب و فرتوت و مريض در يک توده جنگلي است. منظور از 
گيرد با هدف حفظ و شيوه عمل نشانه گذاري براساس انتخاب درخت صورت ميگزينشي، در اين 

شود. در عمل اصالح ساختار نا همسالي جنگل و به دو نوع تک گزيني و گروه گزيني تقسيم مي
گيرد. در شيوه تک گزيني عمل براي شيوه گزينشي اصطالح تک گزيني مورد استفاده قرار مي

به قطر مشخص )قطر هدف( و بصورت پراکنده در سطح جنگل برداشت درختان پس از رسيدن 
هاي ديگر، توده جنگل بصورت کامل از بين گيرد بنابراين در اين شيوه بر خالف شيوهصورت مي

 (.1385رود نتيجه اجراي اين شيوه جنگل دانه زاد ناهمسال است. )مروي مهاجر، نمي

 های پژوهشسؤال -1-3

هاي هيدرولوژيک جريان در جنگل اسالم از جنگل بر شاخص براريهاي مختلف بهرهشيوه .1
 تأثير دارد؟

 تري دارد؟برداري از جنگل بر کدام يک از خصوصيات جريان تأثير بيششيوه بهره .2

برداري تدريجي هاي هيدرولوژيک جريان در سه دوره بهرهدار ميان شاخصآيا تفاوت معني .3
 لم گيالن وجود دارد؟در جنگل اسا iii، و بهداشتيii، گزينشيiپناهي

 های پژوهشفرضیه -1-4

هاي هيدرولوژيک جريان در جنگل اسالم تأثير متفاوتي برداري از جنگل بر شاخصشيوه بهره .1
 دارد.

 هاي دبي اوج و حجم جريان تأثير بيشتري دارد.بهره برداري از جنگل بر شاخصشيوه .2

دار رداري در جنگل اسالم معنيبهاي هيدرولوژيک در دوره مختلف بهرهتفاوت ميان شاخص .3
 است.

 اهداف پژوهش -1-5

 صورت زير نوشت: توان بهبا توجه به مطالب فوق، اهداف تحقيق را مي

                                                                                                                               
i- Shelterwood  

ii- Selection system 

iii- Sanitation system 
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های هیدرولوژیک جریان در برداری از جنگل با شاخصهای بهرهتعیین ارتباط شیوه .1

 جنگل اسالم

ای هیدرولوژیک هبرداری از جنگل بر شاخصهای بهرهتعیین میزان تأثیر شیوه .2

 جریان

برداری های هیدرولوژیک جریان در سه دوره بهرهآزمون تفاوت میان شاخص .3

همگام با طبیعت در  -قطع یکسره و تدریجی پناهی و بهداشتی  -تدریجی پناهی

 جنگل اسالم گیالن

 ضرورت و اهمیت پژوهش -1-6

شوند و نقش بسيار ميهاي طبيعي محسوب ترين سرمايهمنابع طبيعي تجديد شونده از مهم
اي در فرآيند اکولوژيكي، اقتصادي، چرخه مواد غذايي، هيدرولوژي و ديگر عملكردهاي ارزنده

شوند. عنوان بستر حيات بشر و توسعه پايدار اقتصادي محسوب ميکنند و بهها ايفا ميسازگانبوم
هاي و مقايسه آن با توده بردارياي در اثر مديريت جنگل و بهرهآگاهي از تغييرات تنوع گونه

گيري صحيح، هاي جنگلي ايجاد خواهد کرد که جهت تصميمطبيعي، اطالعات با ارزشي از توده
هاي جنگلي و مديريت پايدار جنگل الزم و ضروري است )محمدي و هاي آينده تودهريزيبرنامه

هاي رويش خود حلقه درختان قادرند تأثيرات طوالني مدت شرايط اقليمي را در (.1395شتايي، 
باشد. ثبت نمايند. امروزه مطالعات روي روند اقليمي گذشته و برآورد آن در آينده از ضروريات مي

باشد. براي مناطق ها اقليم ميهاي محدود کننده رشد درختان در حد فوقاني جنگليكي از عامل
ط اقليمي گذشته وجود دارد. هاي هيرکاني اطالعات نادري راجع به شرايحاشيه درياي خزر و جنگل

شناسي خاصي مانند برخي اطالعات براي درک چگونگي تأثير تغيير جهاني اقليمي روي روند بوم
هاي قوي در باشد. تغيير و نوسانات اقليمي از فرضيهزايي از اهميت زيادي برخوردار ميبيابان

ها و از سازگانثرات آن بر روي بومرو مطالعه و بررسي اآيد. از اينشمار ميکره بهنابودي زيست
پوشش جنگلي از عوامل  (.1392وند و باالپور، رسد )جليلنظر ميجمله درختان جنگلي ضروري به

برداري هاي اخير بهرهطوري که در سالبسيار موثر بر کاهش سيالب در شمال ايران است، به
ها شده است. تا کنون ي سيالبشدت سبب افزايش تعداد و بزرگرويه از مناطق جنگلي بهبي

هاي شمال صورت گرفته ويژه جنگلهاي کشور بهمطالعات اندکي در زمينه هيدرولوژي جنگل
هاي است. در چند سال گذشته، تجزيه و تحليل عوامل موثر بر خصوصيات هيدرولوژيكي حوزه

ير حوزه از طريق سازي خروجي حوزه يا زچنين شبيهبيني آتي اين خصوصيات و همآبخيز و پيش
سازي تبديل شده است. امروزه هاي مهم مطالعاتي مدلرواناب به يكي از زمينه-هاي بارشمدل
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هاي جنگلي، منجر به تغييرات خصوصيات ويژه حوزههاي آبخيز، بهکاهش پوشش حوزه
ها و هيدرولوژي حوزه ها شده است. ترديدي نيست که جنگلهيدرولوژيک در خروجي اين حوزه

ويژه جريان پايه، ها تأثير بسزا بر جريان آب ساالنه بهبخيز ارتباط تنگاتنگ با هم دارند. جنگلآ
دارند. چنان که تغييرات در برخي عوامل، مانند باران ربايي و تبخير، سبب تغيير در تعداد و شدت 

ست. عدم ها شده و اين وضعيت بر اکوسيستم، محيط زيست و اقتصاد محلي تأثير گذارشته اسيل
هاي ويژه در حوزههاي آبخيز بههاي فعلي و تغيير کاربري اراضي در باالدست حوزهتناسب کاربري

نژاد و همكاران، شوند )مراديها محسوب ميترين داليل افزايش سيالبجنگلي شمال ايران مهم
1394.) 

لوژيكي، طور عمده تحت تأثير شرايط هيدرورواناب هر حوزه آبريز، به-فرآيند بارش
ژئومورفولـوژي و اقليم منطقه است. ميزان، توزيع و نوع بارش، پوشش گياهي، خصوصيات فرآيند 

شناسي از عمده عواملي هستند که تجمع و ذوب بـرف، خصوصيات اليه خاک و سازندهاي زمين
ن تريدهند. يكي از عموميهـاي بيالن آب حوزه را تحت تأثير قرار ميميزان رواناب و مؤلفه

هاي هيدرولوژيكي سازي آن با استفاده از مدلرواناب، شبيه-ها براي شناخت فرآينـد بـارشروش
(. سيل پديدهاي طبيعي 1389و تجزيه و تحليل نتـايج حاصـله اسـت )احمدي نژاد و همكاران، 

ـدازه و اند؛ اما رويـداد، اناي اجتناب ناپذير پذيرفتهعنوان واقعهاست که جوامع بشري آن را به
تكـرار سيل ناشي از عوامل متعددي است که بسته به شرايط اقليمي، طبيعي و جغرافيايي هر 

هاي کنـد. بـه همـين دليل رابطه بين بارندگي و رواناب به طور محسوس از حوزهمنطقه تغيير مـي
دارد که  به حوزه ديگر متفاوت است. نه فقط هر حوزه بلكه هر زيرحوزه نيز شرايط ويژه خود را

تاج پوشش درختان  (.1389طور مستقل مورد بررسي قرار گيرد )اميدوار و همكاران، بايستي به
طوريكه جنگلي و چگونگي توزيع مكاني آنها اثر مهمي بر هيدرولوژي و فرسايش خاک دارد، به

ها، پوشش جنگلي نقش مهمي را در بخشي از چرخۀ هيدرولوژيک از طريق جذب هوايي بارش
ها، کاهش سرعت برخورد قطرات باران بر سطح زمين، تبخير و تعرق، يع مكاني و زماني آنتوز

اي در حفاظت آب و خاک دارد. کند که اهميت فوقالعادهکاهش رواناب و افزايش نفوذ آن ايفا مي
افزون بر اين تأثير پوشش گياهي بر چرخۀ هيدرولوژيک و فرسايش خاک، به مقياس زماني و 

طوريكه بررسي واکنش هيدرولوژيک در مقياس حوضۀ آبخيز نيز به همين گي دارد، بهمكاني بست
 (.1389اي است )خزايي و همكاران، دليل کار بسيار پيچيده

ها متأثر ساخته، تعادل طبيعي تغيير در کاربري اراضي، فرآيندهاي هيدرولوژيكي را در حوزه
هاي و گسترش شهرسازي به سمت حوزهکند. تغيير کاربري اراضي جريان آب را مختل مي

کوهستاني مجاور شهرها، خطر سـيالب را به علت افزايش اوج و حجم دبي بيشتر کرده، زمان 
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هاي طبيعي، حضور اندازي در محيطي دستدهـد. در نتيجهرسيدن دبي به اوج را نيز کاهش مي
ها، شرايط رويداد سيالب حيطساختارهاي متعدد و نبود مقـررات مناسـب بـراي محافظت از اين م

تواند از طريق نسبت شود. تأثير تغييـرات انسـان سـاخت بـر هيـدرولوژي سطحي ميفراهم مي
هـا طـي دورهاي بازگشت دبي سيالب پس از ايجاد اين تغييـرات بـه دبـي سـيالب پـيش از آن

اي بر فراواني سيالب مسئله گيري شود. ولي با وجود اين، تحليل تأثيرات تغيير کـاربرياندازه
هاي سـيالب و هم چنـين فرآينـد توسعه غير رسد که اين به خاطر کمبود دادهنظر ميدشوار به

(. لذا در اين تحقيق به 1391ويژه در نواحي ساخته شده است )يماني و مهرجو نژاد، ايستا يا پويا به
هاي اسالم ي هيدرولوژيكي در جنگلهابرداري جنگل بر شاخصبررسي تاثيرات مديريت و بهره

 پرداخته شده است.

 

 

 



 

 مبانی و پیشینه تحقیق -2

 

 مقدمه -2-1

برداري بر خصوصيات هيدرولوژيک جريان مطالعات هاي بهرهدر راستاي ارزيابي سيستم
 متعددي انجام شده است.

 مطالعات داخل کشور -2-2

سازي در شبيهAWBM2002 اي رايانه (، به مطالعه ارزيابي مدل1383شريفي و همكاران )
هاي معرف کشور هاي آبخيز ايران در تعدادي از حوزهفرآيندهاي هيدرولوژيكي تعدادي از حوزه

هاي مورد مطالعه در قبل و بعد از پس از واسنجي و اعتبار سنجي مدل براي حوزهپرداختند. 
هاي قبل و بعد از سازي در دورهتغييرات کاربري اراضي )جنگلكاري(، مشخص شده که نتايج مدل

 جنگل کاري دقت قابل قبولي داشته است. 

و  1385اي اسپات مربـوط بـه سـال (، با استفاده از تصاوير ماهواره1387آهني و همكاران )
ي آبخيز تنگ هاي کاربري اراضي حوزه، اقدام به تهيه نقشه1367مربوط به سال  TMلندسـت 

خيزي را براي ـتفاده از روش سازمان حفاظت خاک آمريكا ميزان سيلسرخ شيراز کردند و با اس
ترين کاهش سطوح مربوط به اند و به اين نتيجـه رسيدند که بيشهاي يادشده برآورد کردهسال

ترين افزايش سـطوح مربـوط بـه کاربري اراضي باير و هاي جنگلي و مرتع و بيشکاربري
درصـد افـزايش يافتـه  22خيـزي ر اين اسـاس ميـزان سـيلديمزارهاي کم بازده بوده است و ب

 يابد.که با کاهش پوشش گياهي عمق رواناب به صورت نمايي افزايش ميطورياست، به

آبخيز نكا با  (، به مطالعه تحليل تخريب سيماي سرزمين حوزه1388طالبي اميري و همكاران )
هاي مازندران، گلستان و سمنان در محدوده استانهاي اکولوژي سيماي سرزمين استفاده از متريک

آبخيز نكا که در طي دوره  پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که تغيير سيماي سرزمين در حوزه
 %96/2هاي جنگلي حوزه به ميزان ( باعث شده است، وسعت زمين1371-1356زماني اول، )
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روبرو بوده است. کاهش  %69/2افزايشي هاي کشاورزي با روند کاهش يافته، در حالي که زمين
وسعت پوشش جنگلي حوزه و روند افزايشي کاربري کشاورزي بيانگر جايگزيني و تبديل پوشش 

 هاي کشاورزي است،طبيعي منطقه با زمين

هاي آبخيز سفيدرود با استفاده از سنجه (، به بررسي ساختار کاربري حوزه1390کياني و فقهي )
اي پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که ميزان رزمين با مقياس کالن منطقهبوم شناسي سيماي س

ها با توان نتيجه گرفت ارتباط آنتكه تكه شدگي در کاربري کشاورزي باالترين مقدار است لذا مي
هاي خود قطع شده است و مفهوم آن اين است که اراضي کشاورزي نسبت به ساير مجموعه

اند. با اين وجود بكارگيري اصول تكه تكه شدگي بيشتري( داشتهطبقات يكپارچگي کمتري )
دهد که در شناسي سيماي سرزمين يک ارزيابي اوليه در مقياس سيماي سرزمين به دست ميبوم

آن، بر يافتن راهي براي ارزيابي سريع و علمي جهت استفاده از امكانات و خدمات عرضه شده 
 گردد.توسط طبيعت فراهم مي

برداري جنگل هاي مناسب بهرهبندي زير حوزه(، با بررسي اولويت1394ژاد و همكاران )نمرادي
کنار به اين نتيجه رسيدند که اگر چه پوشش غالب در منطقه خيرود  HEC-HMSبا استفاده از مدل

حوزه مطالعه شده جنگل متراکم است، از يک طرف به دليل مساحت کوچک و شيب زياد از طرف 
کنار، دبي اوج در خروجي کل حوزه بشدت ل مقادير باالي بارش در حوزه خيرودديگر به دلي

برداري بيش از حد به داليل عوامل رونديابي و کند و در اين صورت با بهرهافزايش پيدا مي
رواناب و وقوع سيالب -چنين کاهش زمان تأخير حوزه سبب کاهش زمان واکنش بارشهم

 ويرانگر خواهد شد.

(، نتايج نشان داد که تغيير فصل، تنها بر ميزان رسوب 1396ري و همكاران )اتحادي اب 
برداري شده به رو دار بوده است. ميزان رواناب، ضريب رواناب و غلظت رسوب در منطقۀ بهرهمعني

برداري( بوده تر از منطقۀ شاهد )بدون بهرهبرابر بيش 16/1و  3/2،  4/1تک گزيني، به ترتيب 
نتايج تجزيۀ واريانس رگرسيوني نشان داد که بين ميزان بارندگي و ميزان رواناب،  چنيناست. هم

 ارتباط معناداري  وجود دارد.

هاي هيرکاني به اين نتيجه رسيد ، با بررسي اثر  ميكروکليمايي تخريب جنگل2005قرباني، 
يابد و چشم انداز مي که با قطع درختان جنگلي، هيدرولوژي، اقليم و حيات فون و فلور منطقه تغيير

 شود .خوش نوسان مياي دستمنطقه نيز به صورت زنجيره
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 جنگل(، به بررسي آثار هيدرولوژيكي تخريب سطح جنگل در 2011و همكاران ) iخزايي

دار پرداختند. نتايج تحقيق نشان دهندۀ تأثير معني مدرس در مازندران تربيت دانشگاه آموزشي
هيدرولوژي مانند رواناب، ضريب رواناب، غلظت و توليد رسوب بوده هاي تخريب جنگل بر مؤلفه

است. به نحوي که مقدار توليد رواناب، ضريب رواناب و غلظت و توليد رسوب در منطقۀ تخريب 
 برابر بيشتر ارزيابي شد. 18، 6،  7،  5شده، نسبت به منطقۀ جنگلي تخريب نشده به ترتيب 

 مطالعات خارج کشور -2-3

هاي نه درصد و (، با بررسي اثر تغييرات کاربري اراضي در شيب1963و همكاران ) iiگوپتا
هاي زمستانه و تابستانه، بر ميزان توليد در دهرادون هندوستان به اين نتيجه رسـيدند کـه بارش
هاي تابستانه و اراضي آيش، سخت و شخم ترين ميـزان توليـد روانـاب مربوط به بارشبيش

 خورده است. 
 Suan  وRecmtoren( ،1994 اثرات تغييـر کاربري اراضي باالدسـت حوزه را روي الگـوي )

 GISو  HMS-HECسـيالب در نـواحي پـايين دسـت حوزه بـا اسـتفاده از مـدل هيدرولوژيكي 
بررسي کرد و به اين نتيجه رسيدند که با کاهش مسـاحت جنگـل، رواناب حوزه و زير حوزه بيشتر 

بـه ايـن ترتيـب تـأثير  تغييـرات کـاربري اراضـي در باالدست حوزه، در تراز سيل شـود. مـي
 پايين دست حوزه نشان داده شد.

Sun ( با بررسي مدل1998و همكاران ،) سازي هيدرولوژيكي تأثيرات برداشت چوب از جنگل
اک بسيار مهم سازي هيدرولوژيک در سطح خدر فلوريدا به اين نتيجه رسيدند که کاج در ذخيره

هاي کم عمق تبخير و تعرق زياد است. با برداشت چوب جنگل کل آب از دست است و در زمين
يابد. بنابراين مقدار قابل توجهي آب در زمين با پوشش کاج در رود و تبخير و تعرق کاهش ميمي

 شود.طول دوره خشكي يافت مي
Foher  ( با استفاده از 2002و همكاران ،)GIS مكاني سناريوهاي مختلف کاربري  توزيع

تأثير سناريوهاي  G -SWATاراضـي را مشـخص کرده، سپس به کمک مدل هيدرولوژيكي 
بيني کردند و به اين نتيجه ي آبخيز مورد مطالعه، پيشموردنظر را بـر تعـادل آبـي در حوزه

افزايش خطر بالقوه  ها موجبرسـيدند کـه تغييـر کـاربري اراضـي از جنگـل بـه سـاير کاربري
 شود. سيل مي

Hartanto ( فاکتورهاي اکولوژيكي تأثيرگزار بر رواناب و فرسايش خاک را 2003و همكاران ،)
برداري در کليمانتال اندونزي بررسي کردند. نتايج نشان داد که تاج پوشش، تراکم در اثر بهره

                                                                                                                               
i- Khazayi   

ii- Gupta   
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فاکتورهاي اکولوژيكي تعيين کنندۀ ترين ها، عمق اليۀ الشبرگي و مازاد مقطوعات از مهمنهال
 اندازه و بزرگي رواناب است.

(، با بررسي اثر پوشش گياهي بر رواناب و فرسايش خاک در حوزۀ 2007و همكاران ) iمارکس
هاي استاندارد، نتيجه گرفتند که در آبخيز جنگلي در اسپانيا و تحت رگبارهاي شديد در پالت

هاي فاقد پوشش رسوب و رواناب ناچيز است، ولي در پالت هاي داراي پوشش گياهي، مقدارپالت
 درصد نيز رسيده است. 35طوري که ضريب رواناب به اين مقادير  زياد است. به

Bhat  ( در مقايسه شاخص2010و همكاران ،)هاي هيدرولوژيكي هاي رگبار مبتني بر شاخص
ها در هاي هيدرولوژيكي رودخانهصساالنه به اين نتيجه رسيدند که توسعه کاربرد و توصيف شاخ

هاي مبتني هاي بالقوه شاخصهاي مستمر هيدرولوژيكي نياز دارد. يكي از مزيتبلند مدت به داده
هاي مورد نياز در زمان کوتاه است. براي شاخص ساالنه تحقيقات بر رگبار امكان جمع آوري داده

ه نتايج آماري قابل اعتماد از نيازهاي اوليه هاي مختلف مورد نياز است و ارائبيشتر از جمله حوزه
 هاي هيدرولوژيک است. تحليل

Vose ( در بررسي اينكه جنگل سازگار با محيط زيست هيدرولوژيكي در 2011و همكاران ،)
تواند با ارائه هاي حياتي دارد به اين نتيجه رسيدند که علم هيدرولوژيكي ميچه نياز 21قرن 

ها و رد نياز، در حفظ آب و ساير منابع طبيعي کمک نمايد. با تدوين يافتهها و اطالعات موسياست
ها، محققان بايد در حال حاضر به توسعه استراتژي مبتني بر علم جمعي به حفاظت از منابع سياست

 آب بپردازند.
Suryatmojo ( بررسيي خصوصيات رواناب به وسيلۀ حوزه هاي جفت در 2011و همكاران ،)

هاي باراني در مرکز کاليمانتان اندونزي نشان برداري شده به رو گزينشي در جنگلهرههاي بجنگل
برداري درصد و در منطقۀ بهره 35/31برداري( داد که ضريب رواناب در منطقۀ شاهد )بدون بهره

برداري به شيوۀ گزينشيي درصد بوده است. در نتيجه انجام بهره 8/44شده به شيوۀ گزينشي، 
برداري بر رواناب سطحي برداري، باعث کاهش تأثيرات بهرههاي به بهرهساير شيوهنسبت به 

 شود. مي
Cui ( در بررسي اثرات جنگل بر تغيير هيدرولوژي مطالعه موردي در باالي 2012و همكاران ،)

حوزه رودخانه مين جينگ در چين به اين نتيجه رسيدند که جنگل و يا زمين و تغيير پوشش زمين 
هاي هيدرولوژيكي است. نتيجه گرفتند که برداشت جنگل با افزايش د زيادي تحت تأثير فرآيندتا ح

گردد و کاهش سطح آب باعث کاهش عملكرد آب باعث بهبودي زادآوري و يا احياي جنگل مي
 شود.سطح جنگل مي

                                                                                                                               
i- Marques   
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Kuras  ( سناريوهاي مختلف بهره2012و همكاران ، ) برداري را در يک حوزۀ آبخيز در
برداري به روش قطع يكسره، منجر بيريتيش کلمبيا آزمايش کردند. اين مطالعه نشان داد که بهره

% از  30% - 20برداري شود در صورتي که بهره%  در اوج جريان آب مي 25% - 9به افزايش
 داري در رژيم جريان اوج ندارد.حوزه، هيچ اثر معني

Wu ( در يک پژوهش در حوز2015و همكاران ،)در شمال  "ه آبخيز جنگلي رودخانه هيهه
درصدي مساحت جنگل، عملكرد کل آب  12غرب چين با کاربرد نشان دادند که سناريوي افزايش 

يابد. محققان مذکور عنوان ميلي متر کاهش مي 2/22ميلي متر افزايش و مقدار توليد رواناب  6/12
گل بر منابع آب در حوزه آبخيز کردند که اين کاهش، نشان دهنده تأثير بستر اسفنجي جن

 کوهستاني است.
Sajikumar ( در دو حوزه آبخيز در جنوب هند نشان دادند که با کاهش 2015و همكاران ،)

درصد  8/15و  3/17طور متوسط به ترتيب درصدي پوشش جنگلي، مقدار دبي پيک به 32و  60
 يابد.افزايش مي

Marhaento ( در پژوهشي د2017و همكاران ،) ر حوزه آبخيز سامين در جاوه در اندونزي
درصد، افزايش اراضي  17درصد به  49نشان دادند که با کاهش مساحت پوشش جنگلي از 

درصد، ضريب رواناب از 34درصد به  10درصد و اراضي مسكوني از  45درصد به  39کشاورزي از 
 فزايش يافته است.درصد ا 38درصد به  27درصد، جريان رواناب سطحي از  45درصد به  36

Guzha ( در حوزه2018و همكاران ،)63دهد که با کاهش هاي آبخيز شرق آفريقا نشان مي 
درصد و دبي  45درصد و  16درصدي پوشش جنگلي، جريان ساالنه و رواناب سطحي به ترتيب 

 يابد. درصد کاهش مي 7کند و جريان پايه درصد افزايش پيدا مي 10پيک نيز 

 ی پیشینه پژوهشبندجمع -2-4

توان گفت که تحقيقات متعددي در خصوص تغيير در مجموع براساس سوابق تحقيق موجود مي
کاربري يا پوشش جنگل بر رفتار هيدرولوژيک صورت گرفته است. اما تحقيق مشخصي در 

هاي هيدرولوژيک جريان برداري مختلف بر روي رواناب و شاخصهاي بهرهخصوص تاثير دوره
برداري جنگل بر هاي مديريت و بهرهده است. لذا هدف تحقيق ارزيابي اثرات سيستمانجام نش
هاي اسالم است.         هاي هيدرولوژيكي جريان در جنگلشاخص



 روش تحقیق -3

 
 

 منطقه مورد مطالعه و موقعیت جغرافیایی آن -3-1

طقه غرب گيالن و در کيلومتر مربع، در من 307آبخيز ناورود اسالم با مساحت حدود  حوزه
دقيقه  54درجه و  48دقيقه تا  35درجه و  48هاي جغرافيايي محدوده شهرستان تالش، بين طول

دقيقه شمالي قرار گرفته  45درجه و  37دقيقه تا  36درجه و  37هاي جغرافيايي شرقي و عرض
بوده که از کيلومتر است. راه دسترسي به حوزه از طريق جاده آسفالته و توريستي اسالم به خلخال 

هاي اصلي رودخانه ناورود از شود. سرچشمه سرشاخهجاده انزلي به تالش، منشعب مي 60
خوني و ريسه، هفتهخوني، اسبههاي حجاب، سطلههاي تالش و کوههاي شرقي رشته کوهدامنه

رق در هاي فرعي ديگر رودخانه در جهت غرب به شبوغروداغ آغاز شده و بعد از پيوستن شاخه
مسير خود ادامه داده و شش کيلومتر بعد از ايستگاه خرجگيل، از شهر اسالم گذشته و پس از طي 

کيلومتر مربع(، حدود  307پيوندد. از کل وسعت حوزه آبريز ناورود )چهار کيلومتر به درياي خزر مي
وط به بخش کيلومتر مربع مي باشد، مرب 266کيلومتر مربع مربوط به دشت و بقيه آن حدود  41

باشد. ناحيه مورد مطالعه شامل کوهستاني حوزه تا محل ورود به دشت )ايستگاه خرجگيل( مي
باشد که باشد. اين حوزه به طور عمده کوهستاني ميمتر مي 130هاي با ارتفاع باالتر از محدوده

تفاع متوسط باشد. ارمتر از سطح دريا مي 118و  3016حداکثر و حداقل ارتفاع در آن به ترتيب 
 28/33متر از سطح دريا است. طول رودخانه تا محل ايستگاه خرجگيل حدود  1567منطقه نيز 

هاي مرطوب ايران است و مورد مطالعه به لحاظ پوشش گياهي جزئي جنگل کيلومتر است. حوزه
درصد  20/47در ارتفاعات داراي پوششي مرتعي )ييالقي( است. شيب متوسط وزني کل حوزه 

ميليمتر بوده و اقليم  983اشد. ميانگين بارش ساالنه در کل حوزه طي دوره آماري پانزده ساله، بمي
منطقه از روش دمارتن  اصالح شده در ارتفاعات مرطوب و سرد و در پايين دست خيلي مرطوب، از 

و روش آمبرژه  در ارتفاعات فوقاني مرطوب و در سطوح پايين خيلي مرطوب است )فتح اهلل زاده 
 (. 1391ثروتي، 

January 2020 
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Abstract 

Research Aim: The purpose of this study was to assess the impacts of forest 

management and utilization on indicators of hydrological flow in Asalem forests in 

Guilan Province. Due to population growth and the expansion of cities that degrade 

natural resources, especially forests, harvesting the forest with the least damage and 

degradation in order to preserve this enormous resources is urgent and essential.  

Research method: In order to conduct this research, 10 hydrological flow indicators 

were calculated based on hydrometric data of Kharjagil and Khalyan stations using 

Excel software and SPSS software was used for statistical analysis. Then, numerical 

values of 10 hydrological indices were calculated. 

Findings: According to the box and histogram diagrams obtained for 10 hydrological 

indicators and the statistical test, it was found that the effect of utilization method on 

hydrological indicators was only effective on the minimum flow indicator at 

Kharjagil Station and coefficient of variation indicator at Khalyan Station and on 

other indicators was ineffective. So that it had no significant effect on peak discharge 

indicator and flow volume and there was a significant difference in minimum flow 

indicator and coefficient of variation. Also, there were no significant differences in 

other study indicators.  

Conclusion: According to the data analysis and the graphs, it can be noted that there is 

no significant difference in the amount of flow indicators in management and 

utilization methods at three different periods in Kharagil hydrometric station. Only 

the minimum flow indicator between the first and second periods showed a 

significant difference. There were no significant differences in the two different 

periods in the Khalyan hydrometric station. There is a significant difference in the 

coefficient of variation of flow. According to the results of the study, it can be 

concluded that there is a relationship between forest utilization methods and 

minimum hydrologic indicator, but this relationship is not among the other 

hydrological indicators that studied at Kharjagil hydrometric station. There is also a 

relationship for the coefficient of variation in the  
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