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 چکیده 

هـاي زاگـرس مهـار مانـده جنگـلشـک بـدون حفـظ بـاقیهاي زاگرس نقش مهمی در تشدید سیل و رسوب دارد و بیتخریب جنگل
از انجـام ایـن تحقیـق هدف ناشی از تغییرات اقلیمی از جمله سیل، فرسایش، رسوب و ریزگرد (گرد و غبار) غیر ممکن است. پیامدهاي

هـاي خیزي و رسوبزایی از  کاهش کیفیت خاك بـود کـه در بخشـی از جنگـلهاي زاگرس بر سیلجنگلتغییر کاربري بررسی تاثیرات 
ابتدا یک محدوده جنگلی و دیمزار حاصل از آن انتخاب و و میزان تولید رسوب هر دو کاربري با این منظور استان کرمانشاه اجرا شد. به

برداري خـاك سـطحی شـد و پـس از آزمایشـات گیري شد. در مرحله بعدي اقدام به نمونهاستفاده از بارانساز قابل حمل در صحرااندازه
مشخص گردید. نتایج این بررسی نشان داد که هفت ویژگی مهم و کلیدي  پذیري آنها نیزفیزیکی و شیمیایی، عناضر غذایی و فرسایش

خاك که در پایداري، حاصلخیزي و ظرفیت نگهداري رطوبت خاك موثرند متاثر از تغییر کاربري بـا آسـیب جـدي مواجـه شـدند. ایـن 
بود. البته در همـه  CECو  پتاسیم ، بفسفر قابل جذ، زت کلی، اربن آل، کزن مخصوص ظاهري، وهاپایداري خاکدانهها شامل  ویژگی
درصد بود که موجب تشکیل خاك با بافت سنگین گردیده است. متعاقبـا نیـز   80هاي مورد آزمایش مجموع رس و سیلت حدود نمونه

مهمتـرین بر پایه نتایج این تحقیـق  )  و نیز شدت تولید رسوب در دیمزار افزایش چشمگیري یافته بود.Kپذیري خاك (عامل فرسایش
بـازه یمزار کـمهاي فیزیکی و شیمیایی خاك مرتبط با پایداري، حاصلخیزي و نگهداري رطوبت بر اثر تغییر کاربري و تبدیل به دویژگی

شناسـی نقـش کلیـدي در استحصـال آب جغرافیایی و زمینخاص جنگلی زاگرس به دلیل موقعیت  اکوسیستم آسیب جدي دید است.
عـالوه همتا، این اکوسیستم بیتغییر کاربري و تخریب . با ادامه روند فعلی زمینی، کنترل سیل و گرد و غبار داردباران، تغذیه آبهاي زیر

اراضی شیبدار، ضریب رواناب و تبخیز افزایش یافته و  دردلیل افزایش سطح خاك لخت بهو گرمایش زمین،  کربن آلیانتشار تشدید بر 
بیش از شرایط کنونی تشـدید و فراگیـر آبی ، بحران کمآالتتردد ماشین و بقایاي محصولوزاندن ، سنامناسبشخم روند فعلی با تداوم 

  . خواهد شد
 

 :کلیديهايواژه
 هاي زاگرس، پایداري خاك، کربن آلیبازده، جنگلدیمزار کم
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 مقدمه
میلیون هکتار آن باقی مانده  5/5زیاد حدود رغم تخریب هاي زاگرس بخش وسیعی از نوار غربی ایران را در بر داشته و علیجنگل

در  هااین جنگلنقش کلیدي کند. دلیل این امر ایفا می که نقش مهمی در پایداري محیط، کشاورزي و زندگی نیمی از جمعیت ایران
آب ایران در این درصد منابع  45. از همه مهمتر حدود استکنترل فرسایش، سیل، بیابانزایی، آلودگی هوا و معیشت ساکنین محلی 

ها و وضعیت تخریب و تغییر کاربري این جنگل  با این وجود، ).Taghimollaei and Karamshahi, 2017( گرددتامین میمنطقه 
هایی از هاي شهري ایالم، کوهدشت و بخشدلیل تخریب جنگل در اراضی مارنی و حوضهبهبار است. براي نمونه پیامدهاي آن رقت

موجب تلفات انسانی به همراه از بین رفتن میلیونها تن خاك ارزشمند و  1395هاي بهار سال ، بارندگیکرمانشاه و خوزستانهاي استان
 ). 1396نیز خسارات به اراضی کشاورزي و تاسیسات شهري و اماکن مسکونی شد (حشمتی و همکاران، 

ی از تغییرات اقلیمی از جمله سیل، فرسایش، رسوب و ریزگرد هاي زاگرس مهار پیامدهاي ناشمانده جنگلشک بدون حفظ باقیبی
ها دامنه بیابانی شدن منطقه زاگرس گسترش خواهد یافت. دلیل این (گرد و غبار) غیر ممکن است و با روند فعلی تخریب این جنگل

گردد. این دو ط اقلیمی نیز باز میامر  صرفا به محروم شدن از مزایاي معمولی یک جنگل نیست، بلکه به موقعیت جغرافیایی و شرای
گسترش طولی جنگلهاي زاگرس که عمود بر جهت غالب جریانات جوي است و نقش قابل توجهی در کنترل  -عامل عبارتند از: الف

ي هاهاي زیاد رس و سیلت و کانیشناسی مارنی  با نسبتهاي زاگرس بر روي سازندهاي زمینغالب جنگل -پدیده ریزگرد دارد؛ و ب
ها، ذرات رس و سیلت کانون حساس به انحالل و لغزش و در نتیجه توان باالي رسوب قرار دارند. به همین دلیل با نابودي این جنگل

 ریزگرد (زمان وزش باد) و  منشاء سیل و رسوب (زمان بارندگی) هستند. 
هاي جنگلب یکی از عوامل اصلی تخریستم و یاکوسر یین اقدامات بشري در تغیمزار از بدتریدها به تغییر کاربري و تبدیل جنگل

هاي مختلف این روند پژوهشج ینتابر اساس  ).2011و همکاران،  Fallahzadeh، 2010و همکاران،  Bahrami(باشد زاگرس می
دلیل توسعه اراضی دیم کشاورزي شود که در منطقه زاگرس بهخاك جنگل میی یایمیکی و شیزیفهاي موجب آسیب جدي به ویژگی

میلیون هکتار برآورد گردید که به دلیل قطع  10یاد کریم ساعی توسط زنده 1321در سال جنگلهاي زاگرس  ي دارد.بیشترنمود 
 5ها، مراتع و آبخیزداري حدود توسط سازمان جنگل 1384میلیون هکتار در دهه پنجاه کاهش یافت و در سال  7رویه به کمتر از بی

ها و مراتع توسعه اراضی دیم کشاورزي در منطقه زاگرس به بهاي نابودي جنگل ).1394میلیون هکتار تخمین زده شد (جمشیدي، 
هاي گاز، راه و معدن) هاي غیر کشاورزي (از جمله شبکههاي روستایی به همراه فعالیتمیسر شده و به دلیل فراوانی تراکتور در محیط

نظر ماده آلی، پایداري، ر نقش حفاظتی ادارات مسئول با شتاب بیشتري ادامه دارد. خاك کف جنگل نیز از نقطهو نیز خالء ایفاي موث
 ,Hajabasi etal, 1997; Torahi and Chandraiخیزي و ظرفیت جذب و نگهداري آب  دچار نقصان شدید گردیده است (حاصل

هاي فرسایشحاصل این تخریب و تغییر کاربري در وحله نخست  ).1385فرد وهمکاران، وسفیی؛ 1388دي وهمکاران، ). نوی2011
شخم غلط در نواحی  هاي محلی ریزگرد است.آبی شدید به همراه تشکیل کانونسطحی، خندقی، تونلی و لغزشی و نهایتا سیل و کم

دلیل بکار بههاي سطحی ودگی آبلید رسوب، هدر رفت مواد غذایی خاك و آلکه موجب تو شودزاگرس به شکل موازي شیب انجام می
تغییر از انجام این تحقیق بررسی تاثیرات هدف ). Morgan, 2005; Blanco and Lal, 2008گردد (میگاوآهن برگردان دار برئن 

 .هاي استان کرمانشاه اجرا شدخیزي و رسوبزایی از  کاهش کیفیت خاك بود که در بخشی از جنگلهاي زاگرس بر سیلجنگلکاربري 
 

 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

بـا مسـاحت  كمراین پژوهش در بخشی از اراضی جنگلی و کشاورزي باالدست روستاي گزاف واقع در حوزه مرك انجام شد. حوزه 
قـرار دارد. حـوزه  47°25´تا   46°30´و طول   34°35´تا   34°00´در استان کرمانشاه با مختصات عرض هکتارهزار  147نزدیک به 

ش متوسـط بـارخشـک و است. که داراي اقلیم نیمه متر از سطح دریا  1524مرك متشکل از کوه، تپه ماهور و دشت با ارتفاع متوسط 
هکتـار اسـت کـه تبـدیل  2420مسـاحت  مرك بـا باالدست حوزه آبخیز. این محدوده بخشی از زیرحوزه متر در سال استمیلی  370

 ). 1شود (شکلبه شکل بارزتري در آن دیده می به دیمزارجنگل 
درصـد   31هکتـار،  750بر اساس نقشه ممیزي اراضی اداره کل منابع طبیعی و کنترل میـدانی آن ، عرصـه جنگلـی بـا مسـاحت 
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اسـت. بـر  )Quercus persicaبلوط غرب (محدوده روستاي گزاف علیا را در بر دارد که بخشی از جنگل زاگرس بوده که گونه غالب آن 
هاي توپوگرافی و بازدیدهاي میدانی، مساحت دیمـزار حاصـل از تخریـب جنگـل در سـالیان اخیـر اي، نقشهپایه بررسی تصاویر ماهواره

دست بر روي سازند مارنی کشکان قرار دارند که حساس به انحاللـف لغـزش و ها و دیمزارهاي پایینهکتار است. این جنگل 290حدود 
 ت.فرسایش خندقی اس

 

 
 ایرانو  آبخیز مركدر حوزه : موقیت منطقه مورد مطالعه 1شکل

 
 روش تحقیق

اي لندسـت  ماهواره ها، گزارشات و مدارك مربوط به ممیزي اراضی منطق مورد مطالعه گردآوري شد و بر اساس تصاویرابتدا نقشه 
گردیـد و بـا  برداري مشـخصکاربري اراضی، شخم و نیز نمونهنقاط بازدید میدانی بررسی فرسایش، جزییات  توپوگرافی )، نقشه2002(

بـرداري محدوده جنگل و دیمزار حاصل از تخریب آن با بررسی میدانی و اطالعات ممیزي اراضی مشخص گردیـد. نمونـه GPSاستفاده 
حـل برداشـت نمونـه خـاك متري انجام و مختصات جغرافیایی آنها نیز ثبت گردیـد. در هـر یـک از نقـاط مسانتی 20-0خاك از عمق 

آثار رواناب سـطحی،  )، BLMساز باران)، وضعیت رسوبگذاري، جابجایی الشبرگ و خاك سطحی (روش پذیري (شبیهوضعیت فرسایش
ها، کربن آلی، آهک کل، ظرفیت نخورده، پایداري خاکدانهآزمایشات فیزیکی و شیمیایی خاك (بافت، وزن مخصوص ظاهري نمونه دست

در معادلـه فرسـایش  kپذیري خاك بر اساس نتایج آزمایشات خاکشناسی (عامـل نی، عناصر غذایی اصلی) و نهایتا فرسایشتبادل کاتیو
جهانی) اندازه گیري ضریب فرسایش پذیري بر اساس نتایج آزمایشات فاکتورهاي خاك مرتبط با آن (عامل معادلـه جهـانی فرسـایش). 

 انجام شد. SAS 6.12نرم افزار  ها با استفاده از  باتجزیه آماري داده
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 نتایج و بحث
 هاي زاگرسهاي موثر در ارزیابی تغییر کاربري جنگلشاخص

هاي هاي میدانی، مهمترین عوامل تخریب جنگلها هستند. بر اساس واقعیتهاي مد نظر منتج از اشکال تخریب این جنگلشاخص
سوزي گیري، آتشمرزي)، زغالدیمزار، راه، معدن و شبکه گاز سراسري و برونزاگرس به ترتیب اهمیت شامل: تغییر کاربري (تبدیل به 

و  چراي دام هستند. تحلیل جزییات هریک از این عوامل مستلزم بررسی دقیق و جامع عوامـل اداري، قـانونی، مـالی و از همـه مهمتـر 
محیطی از جمله ریشه اصلی تمامی پیامدهاي زیست توان گفت کههاي محلی است که از بحث این مقاله خارج است. فقط میگريالبی

هاي محلی ریزگرد در ناحیه زاگرس را بایستی در این عوامل جستجو نمود که با گیري تدریجی کانونفرسایش، سیل، بیابانزایی و شکل
اي بایستی اقدام به ارزیابی حوضه شتاب روزافزون ادامه دارد. براي بررسی تاثیرات این عوامل و تحلیل دقیقی از پیامدهاي درون و برون

پذیري خاك، ضریب رواناب و قـدرت جـذب و نگهـداري آب مـرتبط هاي خاك و پوشش گیاهی نمود که به نحوي در فرسایششاخص
 ها عبارتند از:هستند. مهمترین این شاخص

مخصـوص ظـاهري، پایـداري  تاج پوشش گیاهی، الشبرگ، میزان جابجایی خاك و سنگریزه سطحی، ، نسـبت رس و سـیلت، وزن
هـا ها، کربن آلی خاك، سطح عناصر غذایی خاك و آثار فرسایش و رسوب هستند. در واقع میزان تغییر درهریک از این شاخصخاکدانه

 آبی، بیابانزایی و تشدید ریزگردها را انتظار داشت. بازتابی از شدت عوامل تخریب باست و بایستی به همان نسبت خطرات سیل، کم
 

 هاي خاك جنگل و دیمزار حاصل از تخریب جنگلمقایسه ویژگی
و وزن مخصـوص  ویژگی مهم فیزیکی خاك شامل مقادیر شن، سیلت و رس (بافت خـاك)، پایـداري خاکدانـه 5در این پژوهش    

ل، ازت کل، فسفر قابل )، آهک کل، کربن آلی، هدایت الکتریک، سدیم قابل تبادpHظاهري و نه ویژگی شیمیایی شامل اسیدیته خاك (
ویژگـی مهـم و کلیـدي  7گیري قرار گرفتند. بر اساس نتایج تجزیه آماري، ) مورد اندازهCECجذب، پتاسیم و ظرفیت تبادل کاتیونی (

خاك که در پایداري، حاصلخیزي و ظرفیت نگهداري رطوبت خاك موثرند متاثر از تغییر کاربري بـا آسـیب جـدي مواجـه شـدند. ایـن 
بود. البتـه در همـه  CECو  پتاسیم ، فسفر قابل جذب، زت کلی، اربن آل، کزن مخصوص ظاهري، وهاپایداري خاکدانها شامل  هویژگی
 درصد بود که موجب تشکیل خاك با بافت سنگین گردیده است.  80هاي مورد آزمایش مجموع رس و سیلت حدود نمونه

سبت به عوامل خارجی (از جمله مدیریت و کاربري) حساسیت زیادي دارند که هاي مذکور ناین امر نشان میدهد که معموال ویژگی
 مطابقت دارد.   ؛ حشمتی و همکاران،2004با یافته هاي نائل و همکاران، 
دار این دو ویژگی مهم فیزیک خاك در دو کاربري بازتابی از تاثیر عوامل انسانی در این روند به دلیل تردد بطور کلی تغییرات معنی

یاد ماشین آالت و سوزاندن کاه و کلش و کشت مدام (بدون آیش و تناوب) به همراه شخم موازي شیب اسـت کـه منجـر بـه کـاهش ز
ها و افزایش وزن مخصوص ظاهري خاك گردیده اسـت. ایـن رونـد بـه نوبـه خـود شدید کربن آلی و در نتیجه کاهش پایداري خاکدانه

آالت ر به دنبال دارد. افزایش وزن مخصوص ظاهري خاك بـه  بـر اثـر تـردد زیـاد ماشـینکاهش رطوبت و تشدید فرسایش را در دیمزا
آالت، افزایش ماده آلـی خـاك، شـیار هاي پژوهشگران در این زمینه است که عالوه بر مدیریت تردد ماشینکشاورزي نیز یکی از نگرانی

ي آلـی و مصـرف دقیـق کودهـاي شـیمیابی بـه عنـوان مهمتـرین اي)، تناوب زراعی، استفاده از کودهاعمیق به خاك (گاو آهن اسکنه
 Hamza and Anerson, 2005)راهکارها در این زمینه است (

برداري از سطح کربن آلی به عنوان یکی از مهمترین ویژگیهاي خاك است که شدیدتا متاثر از تغییر کاربري، نوع شخم و شیوه بهره
خشـک شـخم نامناسـب نقـش اصـلی در مزارهاي حاصل از تغییر کاربري جنگل مناطق نیمه). در دیKarlen et al., 2008زمین است (

هاي خاك شخم بسـته )، نشان داد که کناره2015و همکاران ( Negassa). مطالعات Miralles et al,2009انتشار کربن آلی خاك دارد (
یابـد. ایـن به دما و موقیعیت توپوگرافی بیشترین نقش را دررها سازي کربن آلی و نیترات خاك دارند که با افزایش دما نیز افزایش مـی

تـر صـد بـا شـخم مـوازي شـیب محتمـلدر 10براي اراضی دیمزار منطقه با مقدار زیاد رس و سیلت و قرار گیري روي شیب بـیش از 
است.همچنین سوزاندن بقایاي محصول که در دیمزارهاي منطقه زاگرس متداول است، نیز عالوه بر کـاهش شـدید کـربن آلـی خـاك، 

 گردد.موجب کاهش ازت آن نیز می
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 داشتند) p<0.05دار (اوت معنیگیري شده که در دو کاربري جنگل و دیمزار حاصل از آن با هم تفمتغیرهاي خاك اندازه  -1جدول 
پایداري  متغیر خاك

 هاخاکدانه
% 

وزن مخصوص 
 ظاهري

)3g/cm( 

کربن آلی 
(%) 

 ازت کل
(mg/kg) 

فسفر قابل 
 جذب

(mg/kg) 

  پتاسیم
(mg/kg) 

CEC 
cmolckg-1 

 33.3 338 11.47 0.17 2.10 1.26 63.62 جنگل
 25.1 266 11.19 0.12 1.35 1.32 52.65 دیمزار

 
 پذیري خاك  جنگل و دیمزارمقایسه فرسایش
است که  MPSIACگانه مدل  9) یکی از عوامل کلیدي معادله جهانی فرسایش و نیز یکی از عوامل Kپذیري خاك (عامل فرسایش

گـردد. بـر ایـن مبنـا، مقـدار عامل فرعی شامل درصد شن، شن ریز، سیلت، ماده آلی، ساختمان و نفوذ پذیزي محاسبه مـی  7بر پایه 
هاي فیزیکـی و شـیمیایی خـاك بیشتر از جنگل است. این عامل انعکاسی از ویژگی )p<0.05(داري فرسایش پذیري دیمزار بطور معنی

 هاي خاك است.دار میانگین آن در جنگل و دیمزار به نوبه خود بازتابی از تفاوت در سایر ویژگیت معنیاست که به دلیل تفاو
قابل حمل صحرایی نیـز نشـان داد   ساز بارانگیري شدت تولید رسوب از طریق مقدار خاك سطحی جابجا شده با شبیهنتایج اندازه

نگل بود. این افزایش شامل خاك محتوي ماده آلی و عناصر غذایی نیز میشود که داري بیش از جکه مقدار رسوب در دیمزار بطور معنی
با خروج آنها پیامدهاي زیست محیطی بهپروردگی و گرمایش جهانی به همراه هدر رفت آب نگران کننده است. ایـن رونـد بـا تخریـب 

 . )3و  2هاي (شکل گرددها آغاز میخاکدانه
با خاك است. نتایج بررسـی بـا  برسطحبرسطح بارانباران قطراتقطرات برخوردبرخورد پیامدهايپیامدهاي مهمترینمهمترین ازاز خاكخاك ذراتذرات پاشمانپاشمان وو هاهاخاکدانهخاکدانه تخریبتخریب فرآیندهايفرآیندهاي سی  خاك است. نتایج برر

نهخاکدانـه تخریبتخریب دنبالدنبال بهبه نیزنیز پاشمانپاشمان میزانمیزان بارندگی،بارندگی، تداومتداوم ساز باران در خاکهاي مارنی زنجان در مقیاس پالت نشان داد که باساز باران در خاکهاي مارنی زنجان در مقیاس پالت نشان داد که باشبیهشبیه  هاهـاخاکدا

شی ). بطوریکه اشاره شد، با ورود این رسوبات به سیسـتم زهکشـی 13901390یابد که اوج آن تشکیل سله است (واعظی و همکاران، یابد که اوج آن تشکیل سله است (واعظی و همکاران، افزایش میافزایش می ستم زهک ). بطوریکه اشاره شد، با ورود این رسوبات به سی
پدیده بهپروردگی به عنوان عوامل تخریب اکوسیستمهاي آبی  بر اثر  مصرف زیاد کودهاي شیمیایی و سموم دفع پایین دست دیمزارها پایین دست دیمزارها 

در گرمـایش جهـانی مـوثر   O2N  جایی خاك در نهایت با تبدیل نیترات به نیتریت و رها شدن آن بـه شـکلآفات نباتی، تخریب و جاب
 .)Crittendenet al., 2015است (
 

دار ) و تولید رسوب در کاربري جنگل و دیمزار حاصل از آن که با هم تفاوت معنیKپذیري خاك (مقایسه آماري میانگین فرسایش  -2جدول 
)p<0.05شتند ) دا 

 متغیر
 خاك

 پذیريفرسایش
)K( 

 رسوب ویژه
)2-gr/0.0625m( 

 15.05 0.237 جنگل
 35.83 0.270 دیمزار
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) که بدترین آن شخم موازي Aهاي زاگرس  و  شخم اراضی جنگلی (ها. تغییر کاربري جنگلبه مزارع و پل 1395خسارت سیل بهار  -2شکل 

دست رقم کنی را در پایین) است. رس و  سیلت حاصل از این شخم جریان سیل بنیانBدرصد ( 35شیب بر روي اراضی مارنی با شیب حدود 
داند که بیمه محصوالت کشاورزي تنها بخش بسیار  اندگی از هدر اش نیک می). این کشاورز خوزستانی در ماتم مزرعه از دست رفتهCزند (می

به راستی به جز بلوط و گون و فستوکا و سایر گیاهان ارزشمند منابع طبیعی کدام سازه ). Dاش را جبران خواهد کرد (رنج یکسالهرفت دست
 تواند لگام مهار این سیل ویرانگر باشد؟می

 
 گیرينتیجه

برانهاي زاگرس چـه پیامـدهاي جبـراندهد که تغییر کاربري، بویژه تبدیل جنگلدهد که تغییر کاربري، بویژه تبدیل جنگلنتایج این تحقیق نشان مینتایج این تحقیق نشان می مدهاي ج چه پیا بال دارد. ناپـذیري بـه دنبـال دارد. هاي زاگرس  به دن پذیري  نا
ستدر این نواحی را نشانه گرفته اسـتزندگی زندگی   تاثیرات زیانبار آنتاثیرات زیانبار آنکمیت و کیفیت این جنگلها بطور شتابداري در حال کاهش است که کمیت و کیفیت این جنگلها بطور شتابداري در حال کاهش است که  بر بـر  ..در این نواحی را نشانه گرفته ا

بر اثر تغییر بر اثر تغییر آب آب نگهداري نگهداري ظرفیت ظرفیت هاي فیزیکی و شیمیایی خاك مرتبط با پایداري، حاصلخیزي و هاي فیزیکی و شیمیایی خاك مرتبط با پایداري، حاصلخیزي و پایه نتایج این تحقیق مهمترین ویژگیپایه نتایج این تحقیق مهمترین ویژگی
کالغزش، سیل، کـم آبـی، کـااست. پیامد نهایی این روند پتانسیل زیاد فرسایش، زمیناست. پیامد نهایی این روند پتانسیل زیاد فرسایش، زمین  ههکاربري آسیب جدي دیدکاربري آسیب جدي دید بی،  کم آ تا هش محصـول و نهایتـا لغزش، سیل،  صول و نهای هش مح

عنوان منبع کلیدي کربن آلی مورد عنوان منبع کلیدي کربن آلی مورد و بیابان است. دلیل اصلی روند عالوه بر حذف پوشش گیاهی جنگل بهو بیابان است. دلیل اصلی روند عالوه بر حذف پوشش گیاهی جنگل بههاي گردو غبار هاي گردو غبار کانونکانونتشکیل تشکیل 
قش آالت در دیمزارهاي حاصل از تخریب جنگل اسـت. البتـه نقـش مانده کلش و تردد ماشینمانده کلش و تردد ماشیننیاز خاك، شخم موازي شیب، سوزاندن باقینیاز خاك، شخم موازي شیب، سوزاندن باقی ته ن ست. الب آالت در دیمزارهاي حاصل از تخریب جنگل ا

که از را نیز نباید از نظر دور داشـت کـه سازي و معادن روبسازي و معادن روبهاي غیر کشاورزي دیگر از قبیل احداث نامناسب شبکه سراسري گاز، راههاي غیر کشاورزي دیگر از قبیل احداث نامناسب شبکه سراسري گاز، راهفعالیتفعالیت شت  از را نیز نباید از نظر دور دا
گل است. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که در نقاط تغییر کـاربري یافتـه (جنگـل مراتب بیشتر مراتب بیشتر این پیامدها بهاین پیامدها به  ،،شرایط مارنیشرایط مارنی  دلیلدلیلبهبه ته (جن کاربري یاف است. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که در نقاط تغییر 

کمداري یافته که پیامد ملموس آن تشـدید سـیل و بحـران کـمسطح خاك لخت و ضریب رواناب افزایش معنیسطح خاك لخت و ضریب رواناب افزایش معنیقبلی و دیمزار فعلی) قبلی و دیمزار فعلی)  حران  سیل و ب شدید  بی آبـی داري یافته که پیامد ملموس آن ت آ
 تر است.تر است.ماهوري و روستاها ملموسماهوري و روستاها ملموساست که در مناطق تپهاست که در مناطق تپه
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که بر اثر شخم در جهت شیب  جریان سیالبی حاوي سیلت و رس موجب تشدید خسارات سیل و هدر رفت خاك و رسوبزایی زیاد است -3شکل 

 در ایالم) 1395دهد (سیل هاي زاگرس رخ میاز تخریب جنگل در دیمزارهاي حاصل
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