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  چکیده
 حوضه يک در موجود مشکالت درک به زيادي کمک رگبار طول در رسوب و رواناب رگباري ميان و درون تغييرات بررسي
بود. براي  منفرد رگبارهاي از ناشي رسوب و رواناب رگباريو ميان  درون تغييرات بررسي پژوهش اينهدف از . کند مي آبخيز

 ديرک ييالقي روستاي در تکرار سه با شده احيا جنگل و مرتع کاربري دو در متر سانتي ٥٠ × ٥٠ هاي پالت پژوهشاجراي اين 
 دقيقه رب متر ميلي يك تدش با و ليتر ٥ حجم با پمپي ساز باران از پژوهش اين براي. شدمستقر  مرکزي البرز ارتفاعات در واقع

 ٢٢ حدود طي شده طراحي هاي پالت سطح در منطقه بر حاكم بارش شرايط با متناسب و متر ميلي يك حدود قطرات قطر و
 آوري جمع مخصوص ظروف در بار يك دقيقه ٢ هر زماني فواصل با رواناب شروع از پس وبرس و رواناب مقدار. شد انجام دقيقه

 که داد نشان نتايج. شد گيري اندازه يک هر وزن و حجم ١٣٨٩ ارديبهشت تا ١٣٨٨ خرداد از سال يک مدت بهدر هر ماه  و
 داشته يکاهشروند  سپس وبوده  افزايشي روند دارايابتدا  شده احيا جنگل و مرتع کاربري دو در رواناب رگباري درون تغييرات

 به مرتع کاربري در رسوب و رواناب ميزان. بود بيشتر رسوب ميزان نوسانات ولي کرده تبعيت رواناب از رسوب تغييرات. است
 کاربري دو هر در شده توليد رواناب ميزان ترين کم و ترين بيش همچنين. بود شده احيا جنگل کاربري برابر ٧/٧ و ٨/٣ ترتيب

 شهريور و بهمن در ترتيب به رسوب ميزان ترين کم و ترين بيش و بوده ١٣٨٨ شهريور و ١٣٨٩ فروردين به مربوط ترتيب به
  .رخ داد ١٣٨٨
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 مقدمه
 و محيطي زيست معضالت ترين مهم از خاك فرسايش

 زيست بر خربيم تأثيرات كه است جهان در غذا توليد
 چند هر. دارد انسان مديريت تحت و طبيعي هاي بوم 

 اخير هاي سال در ولي بوده تاريخ طول در خاك فرسايش
 صادقي( است يافته شدت اراضي نامناسب كاربري دليل به
 به تواند مي آبخيز حوضه اراضي کاربري. )۲۰۰۵ سينگ، و

 ربريکا انواع ساير و کشاورزي اراضي جنگل، مرتع، صورت
 بسته ها کاربري اين. باشد آب منابع و ها راه مسکوني، نظير

 توليد يندافر در یمتفاوت هاي نقش داراي خود وضعيت به
 ٢٠٠٧ همکاران، و مينگشيائو( دنباش مي رسوب و رواناب

 گياهي پوشش ،طرفي از ).الف -٢٠٠٦ همکاران، و صادقي و
 تأثير زآبخي بر که هستند كنشي برهم عامل دو فرسايش و

  ).٢٠٠٤ همکاران، و وانگ( گذارند مي سزايي به
 زياد بسيارجهان  در اراضي کاربري تغييرات ،وجود اين با

 تبديل و مرتعي و جنگلي اراضي وسعت كاهش است. بوده
باعث  مسكوني تجاري، كشاورزي، هاي كاربري به ها آن

شده  خاك ساالنه فرسايش ميزان افزايش و سيالب تشديد
 از آگاهي ،طرفي از). ٢٠٠٣ همکاران، و رميلوجا( است

 عنوان به رخداد يك طول در رسوب زماني توزيع چگونگي
 رواناب ميزان همچنين و آلودگي كننده حمل و منبع يك
 در رسوب و رواناب زماني تغييرات دانستن با. است ممه

 تر جامع و بهتر مديريت امكان ٢هارگبار بين و ١رگبارها طول
 ؛٢٠٠٦ همکاران، و چن( دشو مي آماده بخيزآ هاي حوضه
 تجزيه دقت در زماني تغييرات). ٢٠٠٨ همکاران، و صادقي

 نوع با متناسب و بوده ممه هيدرولوژيک هاي تحليل و
 هاي پايه انتخاب ،اساس همين بر. دشو مي تعيين هدف
 متغير تغييرپذيري ميزان به بستگي مطالعه مورد زماني
 امکانات و انتظار مورد تدق عه،مطال هدف بررسي، مورد
 يحت تا دقيقه از کمتر از است ممکن و دارد دسترس قابل
 اين به هتوج با. )٢٠٠٦ همکاران، و چن( دكن تغيير قرن
 كه هستند دخيل ديمتعد عوامل فرسايش وقوع در كه

 محيطي متغيرهاي اساس بر و آساني به را ها آن توان نمي
 از بسياري در دليل ينهم به زد، تخمين مشاهده قابل

 ٣سازها باران از رسوب توليد و فرسايش برآورد هاي پژوهش
 استفاده تئوري نظر از. )٢٠١٠(صادقي،  است شدهاستفاده 

 هزينه و وقت در جويي صرفه موجب تنها نه وسيله اين از

                                                
1- Intra-Storm variation 
2- Inter-Storm variation 
3- Rain simulator 

 همراه به را رسوب و رواناب ميزان توان مي بلكه شود، مي
 پايش رسوب توليد و سايشفر در دخيل يندهايافر تمامي

 سازها باران از استفاده كه داشت توجه بايد حال هر در. دكر
 هاي دستگاه كه طوري به. است همراه هايي محدوديت با

 كامل طور به را طبيعي شرايط توانند نمي هرگز ساز باران
 از استفاده موجود، هاي چالش با وجود اما. كنند ايجاد
 زمينه در پژوهش براي فوق ايمزاي دليل به سازها باران
 جهان سطح در رسوب توليد و فرسايش مختلف هاي جنبه
 صادقي، و ٢٠٠٣ ،اقبال خوشزارع  و نيا فيض( است رايج

٢٠٠٧.(  
 اثر زمينه در متنوعي هاي پژوهش کشور داخل و خارج در

 از. است پذيرفته صورت رسوب و رواناب ميزان بر کاربري
) ٢٠٠٢( همکاران و رومپي وان يها پژوهش به توان مي جمله

 همکاران و هسل بلژيك، در ٤ديجل آبخيز حوضه در
 چين، لسي فالت در کوچکي آبخيز حوضه در) ٢٠٠٣(

 ،)٢٠٠٨( همکاران و باکر ژاپن، در) ٢٠٠٧( همکاران و مياتا
 شجاعي، ٥هربن شهر غربي شمال در) ٢٠١٠( آدام و محمد

 حوضه سراب در واقع مندريجان آبخيز حوضه در) ٢٠٠٥(
 حوضه در) ب -٢٠٠٦( همكاران و صادقي و رود زاينده سد

 اغلب. كرد اشاره اخير هاي سال طي كسيليان معرف آبخيز
 جنگل که اند رسيده نتيجه اين به مذکور هاي پژوهش
 فرسايش تلفات و سطحي رواناب برابر در خوبي محافظ

 هزمين در ولي. است بوده ها کاربري ديگر به نسبت خاک
 هاي پژوهش رسوب و رواناب رگباري ميان و درون تغييرات

 به توان مي ميان اين در که انجام شده محدودي بسيار
 همکاران و راموس ،)١٩٩٠( سينگر و مور هاي پژوهش

 و زاواال -مارتينز ،)٢٠٠٧( همکاران و مارکس ،)٢٠٠٠(
 و جان ،)٢٠٠٨( همکاران و صادقي ،)٢٠٠٤( همکاران
 ،)٢٠٠٣( همکاران و آبادی شکل ،)٢٠١٠( همکاران
 اشاره) ٢٠٠٩( ظريف و) ٢٠٠٧( همکاران و فرد يوسفی

 با حال. يافتند دست متفاوتي نتايج به يک هر که کرد
 هاي مؤلفه رگباري درون تغييرات بررسي ضرورت به توجه
 نيز و خاک و آب منابع مديريت در هيدرولوژي اصلي

 مطالعات متفاوت اينظره اظهار و زياد بسيار محدوديت
 کشور مختلف نقاط در جامع هاي بررسي انجام شده، انجام

 از ناشي انساني هاي دخالت تحت مناطق خصوص به و
 از. رسد مي نظر به ضروري بسيار اراضي کاربري تغيير

 و ميان درون تغييرات مقايسه براي حاضر پژوهش رو اين
                                                
4- Dijle 
5- Herban 
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 احيا گلجن و مرتع کاربري دو در رسوب و رواناب رگباري
 البرز ييالقي بخش در اصلي کاربري نوع دو عنوان به شده

  .است شدهي زري هبرنام مرکزي
 

 ها روش و مواد
 کجور توابع از کدير روستاي اطراف در مطالعه مورد منطقه

 تا ٥١° ٤٦ '٢٤"( نوشهر شهرستان شرقي جنوب در واقع

 ٢٧' ١٦" تا ٣٦° ٢٧' ١٤" و شرقي طول ٥١° ٤٦' ٢٧"
 سطح از متر ٢٣٠٠ طمتوس ارتفاعو  شمالي عرض ٣٦°

 احيا جنگل و مرتع کاربري دو شامل که دارد قرار )دريا
 شکل( اند شده جدا هم از بلوکي ديواره يک با و بوده شده

١.( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

  هاي مورد استفاده از پالتي ا هنمون و بررسی موردهاي  ربريکا و مطالعه مورد منطقه کلی موقعیت -1 شکل
 

 نمودار و آمبرژه روش اساس بر منطقه ايناقليم 
 بارندگي ميانگين. است خشك نيمه و سرد آمبروترميك،

در  ١٣٨٦ تا ١٣٣٧هاي  بر اساس آمار بارندگي سال نهساال
) ايستگاه ترين نزديکبه عنوان ( بلده کليماتولوژي ايستگاه

 ثبت دماي ميانگين حداکثر و حداقل. است متر ميلي ٣٩١
 زمستان در گراد سانتي درجه ٥/٢٣ و -٦/٨ ترتيب به شده

 اين ،شناسي زمين نظر از. است شده گزارش تابستان و
 خاک بافت. استدر زون البرز مركزي واقع شده  منطقه
 پوشش. است متر يك از تر كم عمق با و رسي لوم منطقه
 ساله يك علفي گياهان نوع از عمدتاً ،مرتعي منطقه گياهي

 تيپ که است اي درختچه و اي بوته ندرت به و ساله چند و
 جنگل منطقه. است Astragallus-Tucrium منطقه غالب
 و قرار دارد مرتعي منطقه كنار در دقيقاً نيز شده احيا

 و ٣زالزالك ،٢لور تدريجي استقرار و ١ كاج كشت حاصل
  ).٢٠٠٩ محمدپور،( است ٤خاس كوله

                                                
1- Pinus sp 
2- Carpinu oreintalis 

 و رواناب يرگبارو ميان  درون تغييرات بررسي براي
 مقايسه و شده احيا جنگل و مرتع کاربري دو در رسوب

 انتخاب کدير ييالقي منطقه کاربري، دو در تأثيرات اين
 از کامل طور به بلوکي ديواره يک با مذکور کاربري. دش

 هايي پالت از پژوهش انجام براي. بودند شده جدا يکديگر
 سه با ينزم قطعه دو هر در متر سانتي ٥٠×  ٥٠ ابعاد با

 تصادفي -سيستماتيک پراکنش با و کاربري هر در تکرار
 هاي محل در شده ساخته پيش از پالت سپس .دش استفاده
 سطح ها، پالت نصب از بعد. شد مستقرو  ثابت شده تعيين

 يابي دست براي آب ليتر ٤ تقريبي حجم از استفاده با ها آن
 ،خاک ذخيره ظرفيت کاهش و مناسب هاولي رطوبت به

 با ٥پمپي ساز باران از استفاده با سپس و شده مرطوب
 همکاران، و مياتا ؛٢٠٠٠ السلس، و پارسونس( ليتر ٥ حجم

 متر ميلي يك حدود شدت با بارش ايجاد به اقدام) ٢٠١٠

                                                                    
3- Cratagus sp 
4- Ruscus hyrcanus 
5- Sprinkler rainfall simulator 

 جنگل احیا شده

 مرتع
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 يك حدود قطرات قطر و) ٢٠١٠ صادقي،( دقيقه رب
 منطقه بر حاكم بارش شرايط با متناسب و متر ميلي
 شده طراحي هاي پالت سطح در )٢٠٠٩ محمدپور،(

 دقيقه ٢ هر زماني فواصل با ،رواناب شروع از پس. گرديد
 حجم تخليه ميزان به و دقيقه ٢٢ حدود مدت به بار يك
 دو حداكثر يا و مرتعي هاي پالت در آب پمپ يك كل
 احيا جنگل منطقه در شده مستقر هاي پالت در آب پمپ
ها با توجه به  آزمايش تداوم. انجام شد برداري نمونه شده

هاي مشابه در منطقه، امکانات موجود و  ن مدت بارا
 در نهايتو  روانابشروع  بي به آستانهنين دستياچهم

(ميزان نفوذ) و مبتني بر مطالعات  روانابثبات نسبي 
 در پژوهش اين) انجام پذيرفت. ٢٠٠٩پيشين (محمدپور، 

 به ١٣٨٩ شتارديبه تا ١٣٨٨ خرداد از و ماه هر هفته لاو
 و رواناب محتوي هاي نمونه. انجام شد سال يک مدت

 و منتقل آزمايشگاه به نمونه هربرداشت  از بعد رسوب
 روش ازنيز  رسوب غلظتاز طريق توزين و  روانابمقدار 

) ٢٠٠٢ همکاران، و رومپي وان( آب تخليه و برجاگذاري
 ٢٤ مدت به آون در رسوب هاي نمونه سپس. شد تعيين
 و صادقي( گراد سانتي درجه ١٠٥ دماي تحت ساعت

 خشك وزن نهايت در. وزن شد و خشك) ٢٠٠٨ همکاران،
 رسوب و آب نمونه ليتر يك ازاي به رسوب غلظت و رسوب

 مقادير ،آزمايشگاهي کارهاي انجام از بعد. شد محاسبه
 افزار نرم در و زمان مقابل در رسوب و رواناب هاي داده

Excel 2003 و ترسيمي مقايسه سپس. دش ترسيم 
 هاي مؤلفه از يک هر تغييرات با رابطه در الزم هاي تحليل

 انجام شد. رگبارها خالل در کاربري هر در بررسي مورد
  

  

 بحث و نتایج
  کاربري هر در رواناب رگباري میان و درون تغییرات

 در رواناب رگباري درون تغييرات ميانگين از حاصل نتايج
 احيا جنگل و مرتع تيمارهاي در مستقر هاي پالت سطح
 هيارا ٢ شکل در ١٣٨٩ ارديبهشت تا ١٣٨٨ خرداد از شده
  .است شده
 تيمار دو در زماني تغييرات روند که داد نشان حاصله نتايج

 يمدت از بعد و افزايشي روند يک داراي مواقع تر بيش در
 گذشت با رواناب شدت. است بوده کاهشي روند داراي
. كند مي کاهش زمان گذشت با سپس و تهياف افزايش زمان
 نبوده خاصي روند داراي نيز ها قسمت بعضي در نتايج
 نتيجه اين به نيز) ٢٠٠٧( همکاران و مارکس. است

 سپس و افزايش اول دقيقه ٣ تا رواناب ميزان که رسيدند
 سينگ و مور همچنين. يابد مي کاهش تدريجي صورت به
 و فرد يوسفي ،)٢٠٠٠( همکاران و راموس ،)١٩٩٠(

 نتيجه اين به) ٢٠٠٩( معظم ظريف و) ٢٠٠٧( همکاران
 از بعد و افزايش زمان گذشت با رواناب ميزان که رسيدند

 و هسل نتايج که حالي در رسد مي ثابتي حد به يمدت
 ،)٢٠٠٨( همکاران و زاواال -مارتينز ،)٢٠٠٣( همکاران
) ٢٠١٠( همکاران و جان و )٢٠٠٨( همکاران و صادقي

 سپس و افزايشي صورت به را رواناب زماني تغييرات روند
 هاي کاربري بر حاکم شرايط در تفاوت. اند دانسته کاهشي

 مدت طول نيز و بررسي مورد مناطق خصوصيات مطالعاتي،
  .دكر تلقي اختالف اين داليل عنوان به توان مي را بارش

 وريط  به بوده متغير مختلف هاي ماه در رواناب شروع آستانه
 آن اوج نقطه و ٤ تا ٢ هاي دقيقه بين مرتع کاربري در که
 کاربري که حالي در بوده ١٤ تا ١٢ هاي دقيقه حدود در

 ٦ تا ٤ هاي دقيقه در رواناب شروع آستانه شده احيا جنگل
 به نتايج از. است بوده ١٨ تا ١٤ حدود رواناب اوج نقطه و

 رواناب وعشر آستانه که نمود استنباط توان مي آمده دست
 و بوده شده احيا جنگل کاربري از زودتر مرتع کاربري در

 رخ مرتع از ديرتر شده احيا جنگل در رواناب اوج نقطه
 در سطحي الشبرگ نيز و هوايي گياهي پوشش. است داده

 را نفوذ افزايش و باران جذب مساعد شرايط جنگل کاربري
 رد خاک تخلخل درصد ميزان همچنين. است کرده فراهم
 مخصوص وزن و تر بيش) درصد ٨٨/٤٦( شده احيا جنگل

 تر کم) مترمکعب سانتي بر گرم ٤٠/١( آن در خاک ظاهري
 و دام چراي دليل به مرتع کاربري در طرفي از و بوده

 .است تر بيش آن در رواناب ميزان سطحي خاک لگدکوبي
دو تيمار  روانابهاي  آماري ميانگين مقايسه از حاصل نتايج
 تغييرات ميزان که داد نشانزوجي  tفاده از آزمون با است
و  )P=٠٠٠١/٠در مقياس ماهانه ( کاربري دو در زماني

 رواناب ميزان و بوده کامالً متفاوت )P=٠٠١/٠فصلي (
 از تر بيش مرتع کاربري درها  زمان همه در شده توليد

 ميزان ترين بيش که طوري به. است بوده شده احيا جنگل
 هاي ماه به مربوط مرتع کاربري در شده تشکيل رواناب

 ٨٥/٢، ٤٤/٣ ترتيب به ١٣٨٨ بهمن و تير ،١٣٨٩ فرودين
 و شهريور هاي ماه به مربوط ترين کم و متر ميلي ٦٦/٢و 

 شده احيا جنگل کاربري در که حالي در بوده ١٣٨٨ مهر
ي د و ١٣٨٨ آبان ،١٣٨٩ فروردين هاي ماه در ترين بيش

 در وبود  متر ميلي ٧٢/٠و  ٠٧/١، ٦٠/١ ميزان به ١٣٨٨
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 گونه هيچنيز  ١٣٨٨ مهر و شهريور تير، خرداد، هاي ماه
 بودن زياد به توان مي راامر  اين دليل. دشن تشکيل يرواناب

 وجود نيز و) ٢٠٠٤ همکاران، و وانگ( گياهي پوشش
 در نفوذپذيري افزايش سازي زمينه در درختان هاي ريشه

 نسبت رواناب کاهش نتيجه در و شده احيا جنگل کاربري
 روند داراي تيمار دو در رواناب ميزان ،سال طول در. داد

 خاک در موجود رطوبت ميزان به بسته و نبوده خاصي
 رواناب مقدار. است بوده متفاوت شده ايجاد رواناب ميزان
 سطح بودن مرطوب وجود با مهر و شهريور ماه دو در ايجاد

 وجود با مرداد و تير هاي هما در و بوده کم خيلي منطقه
 که دش تشکيل تري بيش رواناب خاک سطح بودن خشک

 پديده دليل به به طور مشخص توان مي را امر اين

 ميزان از آن پذيري کنترل و منطقه در خاک ١گريزی آب
 و خاک گريزي آب پديده وجود. داد نسبت خاک رطوبت

 اتانول از استفاده با مطالعه مورد منطقه در آن تغييرپذيري
در زمين (محمدپور،  و از طريق محاسبه زمان عدم نفوذ آن

، همکاران و مياتا) و مطابق با استانداردهاي موجود (١٣٨٨
 و باچمن هاي يافته با حاصله نتايج. تأييد شد )٢٠٠٧

 و مياتا ؛)٢٠٠٣( همکاران و جارميلو ؛)٢٠٠١( همکاران
 و اتامي ؛)٢٠٠٨( همکاران و گومي ؛)٢٠٠٧( همکاران
 و ذوالفقاري و )٢٠٠٧( صادقي ؛)٢٠١٠( همکاران
 کنترل در خاک رطوبت نقش بر مبني) ٢٠٠٨( عباسي حاج
  .دارد مطابقت خاک گريزي آب
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   مرتع تیمارهاي در مستقر هاي پالت سطح در رواناب رگباري درون تغییرات میانگین -2 شکل

  1389 اردیبهشت و فروردین و 1388 اسفند تا خرداد در آمده عمل هب هاي آزمایش طی )ب( شده احیا جنگل و) الف(

1- Hydrophobicity  

 الف

 ب
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 کاربري هر در رسوب رگباري میان و درون غییراتت

 هاي پالت در رسوب رگباري درون تغييرات روند ميانگين
 شده داده هيارا ٣ شکل در مطالعاتي تيمارهاي در مستقر

 سوبر زماني تغييرات روند که داد نشان حاصله نتايج. است
 روند يمدت از بعد و افزايشي روند داراي مواقع تر بيش در

. کند مي تبعيت رواناب ميزان از آن ميزان و داشته کاهشي
 بين خاصي زماني تغييرات روند نيز ها ماه از بعضي در

 در شده ايجاد تضاريس ميزان. ديده نشد رسوب ميزان
 که بوده رواناب ميزان از تر بيش شده تشکيل رسوب

 رسوب ميزان کم خيلي مقدار به را امر اين دليل توان مي
 اوج نقطه. دانست کوتاه زماني پايه در آمده وجود به

 رواناب اوج نقطه با همزمان مواقع تر بيش در نيز رسوب
 مرتع تيمار در رسوب اوج داد رخ زمان. است افتاده اتفاق

 شده احيا جنگل تيمار در و بوده دقيقه ١٢±  ٤ حدود در
±  ٤ حدود در و مختلف هاي ماه در صورت همين به زني

 کاهش سپس و ابتدايي افزايش. است بوده دقيقه ١٤
 حاضر پژوهش طي شده گزارش رسوب مقدار تدريجي

 ابتدايي افزايش از پس رسوب تدريجي کاهش عمومي روند
 رسوب موجوديت کاهش به توان مي را ها آزمايش طي آن
 گريز آب اليه احتمالي حذف و) ٢٠٠١ همکاران، و والينگ(

 رواناب کاهش و نفوذپذيري افزايش به طور ذاتی و سطحي
) ٢٠٠٨ همکاران، و صادقي و ٢٠١٠ همکاران، و مياتا(

هاي  آماري ميانگين مقايسه از حاصل نتايج. داد نسبت
 که داد نشانزوجي  tرسوب دو تيمار با استفاده از آزمون 

در مقياس ماهانه  ريکارب دو در زماني تغييرات ميزان
)٠٠٢/٠=P( ) ٠٣١/٠و فصلي=P( ًو بوده متفاوت کامال 

 از تر بيش مرتع کاربري در شده تشکيل رسوب ميزان
 مارکس جمله از پژوهشگراني. است بوده شده احيا جنگل

 سينوگا -رويز و موريلو -مارتينز ،)٢٠٠٧( همکاران و
 و آبادي شکل ،)٢٠٠٨( همکاران و صادقي ،)٢٠٠٧(

 نيز) الف -٢٠٠٦( همکاران و صادقي و) ٢٠٠٣( همکاران
 رواناب ميزان از شده ايجاد رسوب ميزان که دارند اعتقاد

 نيز رسوب ميزان رواناب ميزان افزايش با و کرده تبعيت
  .يابد مي افزايش

 بر داري معني تأثير کاربري اثر که داد نشان حاصله نتايج
 هاي بارش در هک طوري به داشته، رسوب توليد ميزان
 در توليدي رسوب ميزان مشابه، شدت با شده سازي شبيه
 توليدي رسوب ميزان از تر بيش مرتع در مستقر هاي پالت

 حاصله، نتايج اساس بر. است بوده شده احيا جنگل در
 جنگل و مرتع کاربري دو هر در رسوب ميزان ترين بيش
 و ٣٧٩/٦ مقادير با ترتيب به بهمن به مربوط شده احيا
 ترتيب به شهريور به مربوط ها آن ترين کم و گرم ٩٧٤/٠
 در برداري نمونه روز در. دش محاسبه گرم صفر و ٠٦٣/٠
 دليل به وبود  خشک تقريباً زمين و آفتابي هوا بهمن ماه
 ماه در ولي بود شده پفکي حالت خاک سطح زدگي، يخ

 و گلي کامالً زمين قبل شب بارندگي دليل به شهريور
 بوده بهمن به مربوط رسوب مقدار ترين بيش. بود بمرطو

 پفکي و گياهي پوشش کمبود توان مي را امر اين دليل که
  .کرد بيان ماه اين در زدگي يخ سبب به خاک سطح شدن
 براي رسوب مقادير ترين بيش که داد نشان همچنين نتايج

 بوده تابستان فصل براي ترين کم و بهار و زمستان فصول
 و گياهي پوشش کمبود توان مي را امر اين دليل. است
 بيان زمستان در زدگي يخ سبب به خاک سطح شدن پفکي
 جنگل کاربري در شده توليد رسوب ميزان طرفي از. کرد
 توليد رسوب ميزان از تر بيش ١٣٨٩ بهار در شده احيا
 تغيير به توان مي را امر اين دليل که بوده، زمستان از شده
 در و هوازدگي ميزان افزايش و بهار به زمستان از فصل

 به نتايج. داد نسبت انتقال براي تر بيش مواد تأمين نتيجه
 و راموستوسط  شده انجام هاي پژوهش باآمده  دست

 -نزيمارت ؛)٢٠٠٤( همکارن و گاالرت ؛)٢٠٠٠( همکاران
 و )٢٠٠٥( همکاران و يصادق ؛)٢٠٠٨( همکاران و زاالوا

 رسوب ميزان ترين بيش توليد بر مبني) ٢٠٠٩( محمدپور
  .داشت مطابقت بهار و زمستان فصل در
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   مرتع تیمارهاي در مستقر هاي پالت سطح در رسوب رگباري درون تغییرات میانگین -3 شکل

  1389 اردیبهشت و فروردین و 1388 اسفند تا خرداد در آمده عمل به هاي آزمایش طی )ب( شده احیا جنگل و) الف(
  

  گیري نتیجه
 مطالعه مورد دوره در رسوب و رواناب توليد از حاصل نتايج

 تغييرات روند که داد نشان بررسي مورد تيمارهاي در
 روند يک سپس و افزايشي روند يک از مورد دو هر زماني

 خاصي روند از ها ماه بعضي در ولي .کند مي تبعيت کاهشي
 يکاربر در شده تشکيل رواناب ميزان. دنک نمي تبعيت
 دهنده نشان که بوده شده احيا جنگل از تر بيش مرتع
 و رواناب ميزان کاهش در شده احيا جنگل مثبت نقش

 و زمين سطحي پوشش تغيير و قرق واسطه به رسوب
 سطح لگدکوبي و مرتع در دام چراي منفي اثر همچنين

  .دانست کاربري اين در رسوب و رواناب افزايش و خاک
  

 رطوبت بين مثبتي رابطه که داد نشان حاصله نتايج
 در. داشت وجود گريزي آب ميزان و خاک در موجود

 و بوده زياد گريزي آب ميزان بوده خشک زمين که ييها اهم
 در ولي .گرديد تشکيل رواناب اوليه های دقيقه همان در
 و ديده نشد گريزي آب مرطوب، خاکي شرايط با هايي ماه

 نتايج به توجه با. يافت کاهش شدت به رواناب ميزان
 تغيير که کرد بندي جمع توان مي پژوهش اين از حاصل
 گياهي پوشش با شده احيا جنگل به مرتع از کاربري
 بوده گذار اثر ييكهيدرولوژ خصوصيات بر برگ  سوزني

 به مرتع تيمار در رسوب و رواناب ميزان همچنين. است
 به مطالعات از حاصل مقادير برابر ٧٤/٧ و ٨/٣ ترتيب

  .است بوده شده احيا جنگل تيمار از آمده ستد

 ب

 الف
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