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  چكیده
رخوردار بوده و فرسايش کم و وجود رسوب اندک اکوسيستمهاي جنگلي با توجه به ماهيتي که دارند از تعادل پايداري ب

در آبهاي جاري در آنها از خصوصيات بارز اين مناطق به شمار مي رود. از مهمترين اقدامات عمراني در اکوسيستمهاي 

سازي و احداث جاده مي باشد که مي تواند نقش قابل مالحظه اي را در بر هم خوردگي تعادل پايدار در اين جاده ،جنگلي

ناطق از خود نشان دهد. تغيير سيماي طبيعي و کاهش پوشش گياهي دامنه هاي خاکي و فشردگي خاک سطح جاده و م

اطراف آن به اختالل در رفتار هيدروليکي و مشخصات فيزيکي خاک منجر مي شود که وقوع رواناب و هدر رفت خاک را 

نبع تحويل رسوب به شبکه جريان هاي آبي يک حوزه هاي جنگلي مهمترين مبه اين دليل است که جاده  در پي دارد و

آبخيز جنگلي را سبب شود که اين امر از طريق ايجاد سطح بدون پوشش و يا با پوشش کم و متعابا کاهش نفوذپذيري و 

کاهش زمان آستانه شروع رواناب و افزايش قدرت و توانايي حمل مقدار قابل توجهي از رسوب به دليل افزايش حجم و 

رواناب و ... صورت مي گيرد. پژوهش حاضر با هدف شناخت بهتر نقش پوشش گياهي در کنترل فرسايش خاک و  سرعت

ساز باران در حوزه با استفاده از شبيه هاي عرصه هاي جنگليبرداري جادههاي خاکآب و رسوب در ترانشهتوليد روان

درصد  00-00، 00-20، 20-0سه طبقه پوشش گياهي  تيلن رود به انجام رسيده است. براي اين بررسي ابتدا آبخيز

مشخص شد و در اين طبقات بارش شبيه سازي شده با مشخصات منطقه، توسط بارانساز ايجاد شد و حجم رواناب 

آب و رسوب در طبقه اول و سوم پوشش نتايج نشان داد که حجم روان خروجي و رسوب توليدي ناشي از آن بدست آمد.

گرم به ترتيب بيشترين و کمترين مقدار بوده است. در  5/10ليتر،  20گرم و  7/20ليتر،  9/32با  مقدار ترتيب گياهي به 

نتايج تجزيه و ثانيه افزايش يافته است. همچنين  7/04ثانيه و در طبقه سوم به  2/20آب طبقه اول، زمان شروع روان

و زمان ايجاد  و رسوب توليدي ترانشه کاهش آبروانر تحليل آماري نشان داد که با افزايش مقدار پوشش گياهي مقدا

 يافته است. آب افزايشروان

 .درصد پوشش گياهي، رواناب و رسوب ،بارانساز، يجنگلاکوسيستم رود،  حوزه آبخيز تيلن كلیدي: هايواژه

 

  مقدمه -1
. بطور کلي (03)شده استترين معضالت محيط زيستي تبديل امروزه فرسايش خاک و پيامدهاي آن به يکي از مهم

تواند آنرا تشديد فعاليتهاي انساني مي و، (1)توان آنرا بطور کامل از بين برداي اجتاب ناپذير بوده و نميفرسايش خاک پديده

برداري روز افزون انسان از منابع آب و خاک، روند . با پيشرفت تکنولوژي در جوامع بشري و بهره(7)نموده و يا کاهش دهد

. (00)پوشش گياهي طبيعي، نمود بيشتري يافته و در نتيجه خاک زيادتري در معرض فرسايش قرار خواهد گرفت تخريب

و به دليل  (29)دهد در معرض تاثير مستقيم عوامل اقليمي قرار گرفتههنگاميکه خاک پوشش گياهي سطح خود را از دست مي

. مقدار (00)ذرات آن در اثر کمترين نيروي اعمال شده جابجا مي شونداز بين رفتن مواد آلي، ساختمان ناپايداري پيدا کرده و 
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. (39)خاک هدر رفته در مناطق جنگلي به دليل نوع و تراکم پوشش گياهي بسيار کمتر از عرصه هاي زراعي و مرتعي مي باشد

مقدار هدر رفت خاک بسيار زياد با اين وجود اگر تعادل اکولوژيکي و هيدرولوژيکي مناطق جنگلي نيز به هر علتي برهم بخورد 

. از جمله عوامل موثر در ايجاد (3)و پيامد آن وقوع سيالب ها و طغيان رودخانه هاي پايين دست خواهد بود (0)خواهد شد

برداري قرار اي، مسيرهاي چوبکشي، مناطق برداشت و مورد بهرهفرسايش خاک در حوزه هاي آبخيز جنگلي، خطوط جاده

هاي جنگلي از الزام آورترين اقدامات در طرح هاي مديريت . بطور کلي جاده(2)باشدسوزي شده ميتشگرفته و مناطق آ

برداري از ساير خدمات در مناطق که بمنظور استخراج و حمل و نقل چوب، بهره (13)شوندواحدهاي جنگلي محسوب مي

در شرايط کنوني هر ساله مقادير قابل توجهي از شبکه  .(14)کننداي را ايفا ميجنگلي نظير شکار، گردشگري و.... نقش ويژه

و به دنبال آن ميليونها مترمکعب خاک جابجا و  گلي در نقاط مختلف دنيا احداث شداي در اکوسيستمهاي جنخطوط جاده

رفيت سازي تخريب پوشش گياهي و کاهش ظعمل جاده .(20)روندهزاران مترمکعب از درختان جنگلي قطع شده و از بين مي

برداري به سرعت به شکل رواناب هاي جنگلي را درپي داشته؛ در نتيجه اغلب بارش در روي ترانشه خاکجذب آب در خاک

از جمله مسائل مهم  .(30)شودسطحي در روي ترانشه حرکت کرده و باعث ايجاد انواع فرسايش از جمله فرسايش شياري مي

هاي موجود در حوزه آبخيز و اثرات آنها بر روي منابع طبيعي در في از جادههاي آبخيز شناخت کاجهت مديريت صحيح حوزه

(. با توجه به مطالب ذکر شده الزم و ضروريست تا مطالعات جامعي در ارتباط با برآورد و تخمين هدر رفت 04باشد)آن مي

از گسترش فرآيند تخريي  خاک در مناطق جنگلي تخريب شده از طريق دخالتهاي نابجاي انساني و راه هاي جلوگيري

که تحقيق حاضر نيز با نيل رسيدن به اين هدف صورت پذيرفته است. در ارتباط با  (23)فرسايش در اين مناطق صورت گيرد

 اين موضوع مطالعات قابل مالحظه اي صورت گرفته است که برخي از آنها به شرح زير مي باشند:

هاي جنگلي با استفاده از تعيين ميزان بار رسوب و غلظت رسوب در جاده( در مطالعه تحت عنوان 1393صالح و همکاران)

شبيه ساز باران تحت تيمار شيب طولي جاده به اين نتيجه رسيدند که بين مقادير بار رسوب و غلظت رسوب در شيب هاي 

اثير مثبتي بر افزايش درصد وجود دارد بطوريکه عامل شيب طولي جاده ت 95و  99مورد مطالعه اختالف معني دار در سطح 

( به مطالعه 1390دلجويي و همکاران)ميزان بار رسوب و غلظت رسوب دارد که اين رابطه نيز مستقيم و غير خطي مي باشد. 

هاي حاصلخيزي خاک در منطقه خيرود نوشهر پرداختند و بيان نمودند که هاي جنگلي بر تغييرپذيري مشخصهاثر جاده

مقدمي راد و  گي خاک بر اثر جاده سازي تاثيرات زيادي بر ويژگيهاي خاک داشته است.تغييرات ناشي از بهم خورد

( در پژوهشي به مطالعه اثر تراکم پوشش گياهي بر مقداررواناب و هدر رفت خاک فرسايش بين شياري در 1397همکاران)

اثر پوشش گياهي ترانشه جاده جنگلي بر ترانشه خاکبرداري جاده جنگلي منطقه کوهميان آزادشهر پرداختند و بيان کردند که 

آستانه ظهور رواناب و ضريب رواناب کامال معني دار بوده و به عبارت ديگر  ،هدر رفت خاک ،غلظت رسوب ،روي مقدار رواناب

ط ( در تحقيق خود در ارتبا2007سردار) ابطه معکوس و معني دار دارد.ر مقدار رواناب و هدر رفت خاک با تراکم پوشش گياهي

هاي هاي جنگلي در شرق اسپانيا به اين نتيجه رسيد که مقدار فرسايش خاک در روي ترانشهبا فرسايش آبي در ترانشه

مارتينز و  ابر ترانشه هاي قديمي و داراي پوشش گياهي است.بر 30شده و بدن پوشش گياهي حدود خاکبرداري تازه احداث 

آب، غلظت رسوب در دو ترانشه داراي پوشش و بدون پوشش در قدار رواناي را با هدف برآورد م( مطالعه2004همکاران)

آب و غلظت رسوب و فرسايش در اي جنگلي واقع در جنوب غربي اسپانيا انجام دادند. نتايج بيانگر افزايش مقدار روانجاده

داري نيز پنج برابر مقدار برباشد. مقدار فرسايش در ترانشه خاکترانشه بدون پوشش گياهي از ترانشه داراي پوشش مي

آب و رسوب در دو جاده ( به مطالعه مقدار روان2009فولتز و همکاران ) ريزي و بستر جاده بود.فرسايش در ترانشه خاک

جنگلي رها شده و مورد استفاده در منطقه شمال آيداهو آمريکا پرداختند. نتايج مطالعه آنها حاکي از معني دار بودن پوشش 

که در جاده رها شده به دليل احيا پوشش گياهي و نبود تردد، مقدار باشد، به طوريد بر مقدار رسوب و رواناب ميگياهي و ترد

هاي جنگلي در مناطق مرطوب نظير مناطق شمالي با توجه به آنکه جاده آب و رسوب کمتر از جاده مورد استفاده بود.روان

يش صورت مي گيرد لذا سطح جاده داراي پوشش گياهي چنداني نبوده  بلکه ايران معموال شني بوده و تردد در آنها کم و ب

از اينرو تحقيق حاضر  (21)ريزي است که استقرار پوشش گياهي را شاهد خواهيم بودبرداري و خاکبيشتر بر روي ترانشه خاک
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بر مقدار رواناب و رسوب،  ياهيبرداري صورت گرفته است. از طرف ديگر با توجه به اهميت نقش پوشش گبر روي ترانشه خاک

برداري بر مقدار رواناب و و نيز عدم توجه به مطالعات اينچنيني، اين پژوهش با هدف اثر مقدار پوشش گياهي در ترانشه خاک

 رسوب در جاده جنگلي منطقه تيلن رور صورت گرفته است

 مواد و روشها -2

 خصوصیات منطقه مورد مطالعه -2-1
ود از جمله حوزه هاي آبخيز دامنه شمالي رشته کوههاي البرز و در بخش چمستان و در فاصله حدوده حوزه آبخيز تيلن ر

به ب کيلومتري شهرستان نور واقع است. اين حوزه از شمال به شهر نور و درياي خزر از شرق به حوزه آبخيز نومه رود از غر 00

منطقه مورد مطالعه بين عرض هاي شمالي تقريبي  حدود مي باشد.حوزه آبخيز نور رود و از طرف جنوب به حوزه آبخيز هراز م

واقع شده است. مساحت اين  (utm)در سيسستم 593000تا  544200و طول هاي شرقي تقريبي  0027100تا  0021000

متر  2200متر در خروجي حوزه آبخيز و حداکثر ارتفاع  000کيلومتر مربع مي باشد. حداقل ارتفاع  13حوزه آبخيز در حدود 

 است. اقليم کل منطقه براساس دمارتن اصالح شده، مرطوب سرد مي باشد که در ارتفاعات به مرطوب فرا سرد يا ارتفاعي تغيير

درصد سطح حوزه  40ميليمتر برآورد شده است. از نظر زمين شناسي حدود  013متوسط بارندگي ساالنه در منطقه مي نمايد. 

ها و عدسي دوره ژوراسيک( با تناوبي از شيل، ماسه سنگ،رس سنگ،کوارتز،کنگلومرا،رگهآبخيز مذکور شامل سازند شمشک)

هاي ذغالي مي باشد و پس از آن سازند اليکا)دوره ترياس( با تناوبي از سنگ آهک نازک اليه، شيل آهکي، دولوميت هاي 

وسعت اراضي با پوشش جنگلي در مقايسه در منطقه مورد مطالعه،  .ضخيم اليه تا توده اي شکل و سنگ آهک دولوميتي است

کيلومتر مربع(. از  12)مساحت حدودا منطقه را پوشش داده است سطحبا ساير موارد بسيار زياد است. بطوري که بخش اعظم 

کا توان به راش، ممرز، آزاد ،انجيلي، بلوط افرا،زبان گنجشک، لرگ، نمدار، ملج و توسهاي غالب درختي در منطقه ميجمله گونه

مشاهده  سرخس، گرامينه، کوله خاص، فرفيون ي،آقط ارسالم،ياوانواع تمشک،  اشاره کرد. پوشش گياهي ترانشه شامل گياهان 

. سطح رويه جاده هاي منطقه مورد باشندميمتر  5 معادل يعرضکه داراي  بوده جنگلي منطقه از نوع اصلي هايجاده. شوندمي

 باشد. يمشن و ماسه مصالح مطالعه از نوع 

 
 مازندراناستان و  رانیمنطقه مورد مطالعه در ا تی( موقع1)شكل
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 روش تحقیق -2-2
دقيقه اي حداکثر،  30(، با شدت هاي Rهمانطور که در اکثر مطالعات علمي مشخص است، بين قدرت فرسايندگي باران )

ساز مصنوعي بايد به دنبال حداکثر شدت بارندگي با  رابطه بسيار نزديکي برقرار است و بدين منظور در مطالعات مرتبط با باران

دقيقه اي بود. در منطقه مورد مطالعه از آنجاييکه دسترسي به گراف هاي باران سنج ثبات ميسر نبود، بنابراين با  30مدت 

اه به منطقه( براي ساعته برآورد شده ايستگاه الويج )مناسب ترين و نزديک ترين ايستگ 20استفاده از مقادير بارندگي حداکثر 

دوره بازگشت هاي مختلف و ضرايب محاسبه توسط آقاي وزيري براي منطقه شمال ايران، نسبت به تعيين شدت بارندگي براي 

مبادرت به اندازه گيري ميزان رواناب و رسوب توليدي حاصل از  و در نهايت ددقيقه اي اقدام گردي 20تا  15زمان هاي تداوم 

پس  دقيقه اي توسط دستگاه شبيه ساز باران در پالت يک مترمربعي گرديد. 30ساله و تداوم 20ره بازگشت ايجاد رگباري با دو

( در روي ترانشه خاکبرداري 3)طبقه  00-00(، 2)طبقه00-20(، 1)طبقه 20-0طبقه پوشش  3هاي صحرايي، از انجام بررسي

شيب،  داده شود؛ مدت و شدت بارش، آب و رسوب دخالتنروا بر ميزان متغير پوشش گياهي اينکه فقط برايشناسايي شد. 

ذرات . (21)شد گرفته نظر در يکسان و ثابت باران سازيآزمايشات شبيه تمامي رطوبت خاک و مقاومت مکانيکي خاک در

سازي و ترکيب کل گيري از کنار هر آزمايش شبيهتوسط نمونه 1خاک شامل درصد ماسه، سيلت و رس به روش هيدرومتري

با توجه به اينکه در عملياتهاي اصالحي آبخيزداري به منظور ها با هم و اخذ يک نمونه معرف در آزمايشگاه تعيين شد. نمونه

ساله مورد نظر مي باشد لذا در اين رابطه از شدت  20تا  10بارندگي هايي با دوره بازگشت  ٬اقدامات کنترلي فرسايش و رسوب

ميلي متر در ساعت  4/52ساله استفاده شده است که مقدار آن در منطقه برابر با  20بازگشتاي و با دوره دقيقه 30بارندگي

(، استفاده شد که در ادامه اقدام به 2مترمربعي )شکل 1براي توليد چنين بارندگي از باران ساز به همراه پالت  بوده است.

دقيقه  30زمان تکرار طي مدت  3برداري با خاک هاي مختلف ترانشهگيري و مقايسه مقدار رواناب و رسوب پوششاندازه

  (.21شد)

 
آب حاصل از شبیه ساز باران بر روي ترانشه خاكبرداري جاده جنگلیجمع آوري روان -2شكل  

زمان شروع ، (30)سازي بارش توسط دستگاه شبيه ساز باران، حجم رواناب با استفاده از استوانه مدرج پس از ايجاد هر شبيه

آب( با استفاده از کرونومتر و غلظت رسوب در آزمايشگاه به روش اختالف زمان بين شروع بارش و شروع روانآب)روان

هاي زماني برابر رسوب کل در هر بخش از جاده بوده در دوره مجموع رسوب(. 32)فيلتراسيون نمونه بار معلق محاسبه شد

زمون ، آآزمون لوناستفاده  باهمچنين  (.27)رد بررسي قرار گرفتها مواسميرنوف نرمال بودن داده -است. از روش کلموگروف

مورد مطالعه آماري قرار گرفت و مقايسه  17SPSSمورد بررسي شد. نتايج بدست آمده توسط نرم افزار ها تجانس واريانس

 يرفت. درصد صورت پذ 5آب و رسوب توليد شده در هر يک از طبقات پوشش گياهي مورد نظر درسطح احتمال روان
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 نتایج -3

برداري جاده، مقدار حجم داد که با افزايش درصد پوشش گياهي در شيب)يکسان( خاکبررسي نتايج در اين تحقيق نشان 

آب و رسوب توليد شده در طبقه آب افزوده شده است. حجم روانآب و رسوب کاهش يافته است؛ اما به زمان شروع روانروان

گرم و در طبقه سوم به  1/15ليتر و  2/27ترتيب گرم، در طبقه دوم به  7/20ليتر و  9/32ترتيب اول از پوشش گياهي به

گرم  بود که به ترتيب بيشترين و کمترين مقدار را از خود نشان داده اند. زمان شروع رواناب با افزايش  9/10ليتر،  20ترتيب

ثانيه و در طبقه  31ثانيه، در طبقه دوم  2/20آبشروع روانطوريکه در طبقه اول زمان يابد؛ بهدرصد پوشش گياهي افزايش مي

با توجه به فرض برابري واريانس ها از آزمون حداقل تفاوت  1بر اساس نتايج حاصل از جدول ثانيه بوده است.  7/04سوم 

اري در رابطه با زمان دار آمداري استفاده به عمل آمد. نتايج حاصل از تجزيه و تحليلهاي آماري، بيانگر اختالف معنيمعني

تجزيه واريانس اثر  2باشد، جدول آب در طبقات مختلف درصد پوشش گياهي در سطح احتمال پنج درصد ميشروع روان

نشان داد که با افزايش پوشش  هاي آماريبررسيدهد. نتايج درصد پوشش گياهي بر متغيرهاي مورد بررسي را نشان مي

داري در سطح پنج درصد کاهش و زمان ايجاد سوب توليدي در ترانشه جاده به طور معنيآب و رگياهي، ميانگين حجم روان

درصد( به 20تا  0آب و رسوب توليدي در طبقه با درصد پوشش گياهي کم)يابد بطوريکه ميانگين روانآب افزايش ميروان

آب نيز در طبقه با باشد. زمان ايجاد روان( مي00-00برابر بيشتر از طبقه با درصد پوشش گياهي زياد) 05/2و  05/1ترتيب 

درصد( بوده است که  20تا 0برابر بيشتر از طبقه با درصد پوشش گياهي کم)40/1درصد( حدود  00تا 00درصد پوشش زياد)

اين امر، اهميت پوشش گياهي را در افزايش ميزان نفوذپذيري خاک و کاهش وقوع جريان سطحي نشان مي دهد. نتايج فراواني 

 ارائه شده است.  3صد ذرات خاک در ترانشه خاکبرداري جاده جنگلي در جدول در

 در درصدهاي مختلف پوشش گیاهی هاآزمون همگنی واریانس -1جدول 

 رسوب           رواناب         زمان شروع رواناب                    

   35/0           27/0 33/0                  آماره لون 

    ns000/0            ns702/0        ns077/0      داريمعنيسطح  
nsعدم اختالف معني داري : 

 تجزیه واریانس درصد پوشش گیاهی بر متغیرهاي مورد بررسی  -2جدول 

 ميانگين مربع متغيرهاي مورد بررسي                                                             

 حجم رواناب           غلظت رسوب        رواناب زمان شروع        درجه آزادي      منبع تغيير    

        7/04*              07/29*                35/19*                   2              پوشش گياهي

 درصد 5داري *سطح معني 

 

 ترمربع( در طبقات مختلف پوشش گیاهی( نتایج حاصل از آزمون توكی حجم رواناب)لیتر بر م3جدول

 گروه بندي توکي انحراف معيار ±ميانگين تعداد پوشش گياهي)درصد(

 a 7/10±9/32 2 15تا  0

15- 30 2 2/27±1/12 b 

 c 5/11±20 2 00تا 30

 

 

 ( نتایج حاصل از آزمون توكی مقدار رسوب)گرم بر لیتر( در طبقات مختلف پوشش گیاهی4جدول

 گروه بندي توکي انحراف معيار ±ميانگين تعداد درصد(پوشش گياهي)

 a 1/14±7/20 2 20تا  0
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20- 00 2 1/15±7/22 b 

00-00 2 5/10±5/13 c 

 

 ( نتایج حاصل از آزمون توكی زمان شروع رواناب)ثانیه( در طبقات مختلف پوشش گیاهی5جدول

 کيگروه بندي تو انحراف معيار ±ميانگين تعداد پوشش گياهي)درصد(

 a 99±2/20 2 20تا  0

20- 00 2 31±1/104 b 

00-00 2 7/04±0/200 c 

 

 خاكبرداري میانگین درصد فراوانی ذرات خاک در ترانشه  -6جدول

 بخش مورد مطالعه جاده     درصد شن  درصد رس  درصد سيلت               

           33           35         32                   خاکبرداريترانشه 

بيانگر اين مطلب است که محتوي ذرات حساس به فرسايش خاک در بخش ترانشه جاده  اطالعات ارائه شده درجدول فوق

 باشد که اين امر در خصوصيات خاک و متعاقب آن  ايجاد فرسايش در آن موثر است.بيشتر از خاک مناطق اطراف مي

 گیريبحث و نتیجه -4

هاي جنگلي با مد نظر قرار برداري جادههاي خاکست که احتمال وقوع فرسايش خاک بر روي ترانشهبررسيها نشان داده ا

 20باشد، بويژه هنگاميکه پوشش گياهي در آنها کمتر از دادن شرايط اقليمي حاکم در مناطق شمالي کشور بسيار زياد مي

ر پوشش گياهي از مقدار مورد نظر، غلظت رسوب موجود درصد باشد. در اکثر مطالعات نشان داده شده است که با کاهش بيشت

کند. نتايج حاصل از اين پژوهش بيانگر آن است که با آب و ميزان تلفات خاک به صورت تابع غيرخطي خودنمايي ميدر روان

آب و نهايتا رسوب توليدي مقدار روان برداري جاده در مناطق جنگليافزايش مقدار درصد پوشش گياهي بر روي ترانشه خاک

(، کاويان پور و 1397يابد. نتايج اين بخش از مطالعه با نتايج مطالعات مقدمي راد و همکاران)ناشي از آن کاهش مي

(، 1344(، همت زاده و همکاران)1349(، نجفيان و همکاران)1349(، جوادي)1390وهابي و همکاران) (،1390همکاران)

( مبني بر کاهش حجم 2004(، مارتينز و همکاران)2007(،کازميرو و همکاران)2000(، پن و شانگوان)1340ان)يوسفي و همکار

رواناب و رسوب توليدي ناشي از آن با افزايش پوشش گياهي در سطح خاک مطابقت دارد. وجود پوشش گياهي، منجر به تاخير 

داخل نيمرخ خاک را در پي خواهد داشت که اين امر متعاقبا  آب سطحي شده و نفوذ بيشتر آب بهافتادن وقوع جريان روان

تواند منجر به گيرش قطرات باران از طريق عمل گيرش . همچنين پوشش گياهي مي(11)کاهش فرسايش آبي را درپي دارد

ر خاک که آلي موجود د . از طرف ديگر ماده(12)گياهي شود که اين امر کاهش انرژي جنبشي باران را در پي خواهد داشت

ناشي از تجزيه بقاياي پوشش گياهي است و نيز ريشه دواني گياهان در خاک منجر به چسبيدن خاکدانه ها به هم شده که اين 

و به اين دليل است که اصوال در طبقه با پوشش گياهي بيشتر مقدار  (4)کندامر مقاومت خاک را در برابر فرسايش بيشتر مي

برداري باعث کاهش مقدار نفوذپذيري آب در ابراين کمبود پوشش گياهي بر روي ترانشه خاکشود بنرسوب کمتري توليد مي

. با توجه به اينکه فرسايش (15)گرددها محسوب ميآب سطحي بر روي اين ترانشهخاک شده و يکي از داليل اصلي ايجاد روان

-هاي جادهز اينرو الزم و ضروريست تا  با تثبيت ترانشهباشد اها در اين بخش از منطقه ميشياري از عمده ترين انواع فرسايش

اي اقدام به کاهش مقدار توليد رواناب و رسوب حاصل از آن نمود. اقداماتي نظير بذرکاري و کاشت گياهان مناسب سريع الرشد 

هاي جنگلي که ادههاي ابتدايي ساخت جريزي در سالبرداري و خاکهاي خاکتواند به تثبيت ترانشهبا شرايط منطقه مي

هاي آنها زياد است موثر باشد. نوع بافت خاک اثرات بسياري شدت عمل فرسايش به دليل عدم تثبيت پوشش گياهي در ترانشه

باشند.  نتايج اين بخش از تر ميبر ميزان فرسايش خاک دارد بطوريکه خاکهاي حاوي مقدار سيلت بيشتر به فرسايش حساس

 (،1392(، اکبري مهر و نقدي)1390وهابي و همکاران) (،1349(،کاويان و همکاران)1349ت جوادي)مطالعه با نتايج تحقيقا
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( مبني بر نقش خصوصيات خاک 20010سلگي و همکاران) (،2007(، سردا)2003(، سانتوس و همکاران)1994آتوو همکاران)

گلي مطابقت داشته است.  با توجه به مطالب هاي جندر ميزان رواناب و رسوب توليدي و متعاقب آن ميزان فرسايش در جاده

سازي در مناطق جنگلي عالوه بر رعايت نکات فني و مهندسي ذکر شده الزم و ضروريست تا براي کاهش اثرات تخريبي جاده

 هاي جنگلي اقدامات الزم در خصوص افزايش پوشش گياهي در اين مناطق صورت گيرد.در زمينه احداث جاده
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Abstract 

Due to their nature, forest ecosystems have a stable balance and low erosion and the 

presence of low sediment in running water in them are the prominent features of these areas. 

One of the most important development measures in forest ecosystems is road construction 

and road construction, which can play a significant role in disturbing the sustainable balance 

in these areas. Changing the natural landscape and reducing the vegetation of the soil slopes 

and soil compaction of the road surface and its surroundings lead to disruption of hydraulic 

behavior and physical characteristics of the soil, which leads to runoff and soil loss, and that 

is why forest roads The most important source of sediment delivery to the watercourse 
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network is a forest watershed, which is done by creating a surface without cover or with low 

coverage, and consequently reducing permeability and reducing runoff start time and 

increasing the strength and ability to carry a significant amount of Sedimentation occurs due 

to increasing the volume and speed of runoff, etc. The aim of this study was to better 

understand the role of vegetation in controlling soil erosion and runoff and sediment 

production in road excavation trenches of forested areas using rain simulators in the 

watershed of Tylenn River. For this study, first three vegetation classes of 0-20, 20-40, 40-

60% were identified and in these classes, the simulated rainfall with the characteristics of the 

region was created by the rainmaker and the volume of runoff and the resulting sediment were 

obtained. . The results showed that the volume of runoff and sediment in the first and third 

floors of vegetation with the values of 32.9 liters, 26.7 grams and 20 liters, 10.5 grams, 

respectively, were the highest and lowest values, respectively. In the first floor, the start time 

of the water flow is 26.2 seconds and in the third floor it is increased to 48.7 seconds. Also, 

the results of statistical analysis showed that with increasing the amount of vegetation, the 

amount of runoff and sediment production in the trench decreased and the runoff time 

increased. 
 

Keywords: Tylen Rood Watershed، Forest Ecosystem، Rainfall Simulator, Vegetation 

Percentage، Runoff and Sediment. 


