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  مناطق پر شيب حوزه آبخيزدرحفاظت 

  
  com.yahoo@soreny_  soren         گيالن دانشجوي كارشناسي ارشد جنگلداري دانشگاه -حميدرضا افرند سرخني

  com.yahoo@82_jangal نشجوي كارشناسي ارشد جنگلشناسي و اكولوژي جنگل دانشگاه تهران دا - محمد تقي احمدي
  
 

  :چكيده 
  

 رسايش خاك دوكشور مواجه با بيشترين ف،پنچ كشورمواجه شده با بيابان زايي، درمعرض نابودي جنگل هااول كشور ده جزو  با توجه به اينكه ايران
اهميت حوزه هاي ، است)  برنامه محيط زيست سازمان ملل2005بنابر آمار سال ( صدوسي وچهارمين كشور جهان از نظر پايداري زيست محيطيو

آبخيز منابع طبيعي به دليل تامين كننده اصلي منابع آبي سطحي و زير زميني كه  جهت مصارف مختلف كشاورزي صنعتي و شهري استفاده مي 
هر چه بيشتر راهكار هاي ارائه و خاك لذا جلوگيري از روند فرسايش  . آشكار و مبرهن است بيش از پيشدد، بر همگان و به خصوص اهالي فنگر

مهمترين عامل در تثبيت خاك، پيش گيري از روند . مي باشد از جمله اقدامات ضروري در اين گونه مناطق ،جذب آب در حوزه هاي آبخيز
بديهي است كه پوشش جنگلي در مقايسه با ساير پوشش هاي گياهي نظير  .آب در اين مناطق، پوشش گياهي موجود در آن استفرسايش و جذب 

 بحراني نقاطبا علم به اين كه بيشتر حوزه هاي آبخيز و . ، به دليل توان باالي حفظ آب و خاك بيشتر مورد توجه استگياهان مرتعيدرختچه ها و 
نين عرصه هاي مذكور داراي توده هاي تنك و تخريب يافته جنگلي و يا كامال فاقد پوشش ني و پر شيب واقع است و همچكوهستاناطق آن در م

جنگلكاري در حوزه هاي آبخيز . ضروري به نظر مي رسدكامال د، لزوم برنامه ريزي و به خصوص مطالعات مناسب در اين  باره ندرختي مي باش
و بررسي اثرات ) شاخص سطح برگ (LAIتوجه به   جنگلكاري اصولي در مناطق پر شيب با.خريب مي باشديكي از راه هاي جلوگيري از ت

سازمان جنگلها و مراتع با ممانعت بهره برداري از درختان جنگلي در شيب هاي . تغييرات اين شاخص بر فرسايش از اهميت فراواني برخوردار است
 آبخيز دارد؛ غافل از اين كه با ممانعت از قطع درختان كه بيشتر به دليل غير اقتصادي بودن بهره برداري  درصد سعي در حفاظت از حوزه60باالتر از 

يكي از . تا مسائل زيست محيطي ناشي از بهره برداري، عرصه هاي پر شيب را با مشكالت ديگري مواجه مي سازد اعمال مي گردد در شيب هاي باال
سنگيني زيادي كه در اثر افزايش حجم درخت ايجاد مي گردد با افزايش فشار بر بار .  اثر قطور شدن درخت است امنه دراين مشكالت سنگيني بار د

به  اصولي جنگلكاري جهتدر اين مقاله تاثير شاخص سطح برگ گونه هاي درختي .  دامنه را در معرض خطر لغزش و رانش قرار مي دهد،دامنه
 به بحث و ،جنگلداريهاي  طرح  دردرصد 60تر از شيب هاي باالامه قانون ممانعت از بهره برداري اد عنوان شده و در حفظ آب و خاكمنظور 

  . چالش كشانيده خواهد شد
  

  ، حوزه آبخيز، فرسايش خاك، پوشش جنگليشاخص سطح برگجنگلكاري،  : كلمات كليدي
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The Role of basic Afforestation (Pay Attention to LAI) and Slope Weight 

Reduction in High Sloped Conservation of Water Catchment 
Hamid Reza Afrand Sorkhani & Mohammad Taghi Ahmadi  

Abstract: 

The most important function of vegetation cover is supportive and environmental and their vital role in 

soil and water sources conservation as well as natural balance distribution in this susceptible mountainous 

high sloped basin is extremely considerable. The most important factor in soil conservation, prevent from 

soil erosion and water infiltration in water catchments is vegetation cover. It’s clear that, forest cover as 

compare with other vegetation covers, such as shrubs and rangeland plants has more effects in soil and 

water conservation. Afforestation in water catchments is a way for prevent from soil erosion. The original 
afforestation in the high sloped regions with respect to the LAI (Leaf Area Index) and investigation of the 

effects of these index variations on the erosion is very important. The Forest and Rangelands Organization 

(FRO) has banned the harvesting from forest trees in high sloped regions (higher than 60 %), in order to 

conservation of water catchments. But, this law caused some problems in high sloped regions. One of the 

problems is increase of slope weight that caused by diameter and high increscent. This paper explains the 

effect of tree species Leaf Area Index on soil and water sources conservation in forest catchments.  

 

Keywords: afforestation, Leaf Area Index (LAI), water catchment, soil erosion, forest cover.     
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  :مقدمه

  
شريعت (ايران به خاطر شرايط خاص توپوگرافي، زمين شناسي، زلزله خيزي، سيل خيزي و لغزش خيزي يكي از مناطق حساس و قابل توجه است

است كه فرسايش بسيار كند شده و تعادلي در تشكيل و فرسايش ) درختان يا ساير گياهان انبوه( فقط در سايه حمايت پوشش نباتي .)1374جعفري،
اين تعادل مساعد كه تحت تاثير شرايط طبيعي به وجود آمده بود از زماني كه بشر زمين را به منظور تهيه و محصول و به . اك ايجاد مي گرددخ

دست آوردن غذا و ديگر مايحتاج خود مورد كشت و زرع قرار داد يا از آن به عنوان مرتع استفاده كرد بر هم خورد و زمينها در معرض فرسايش 
گذار ترين نبات در اكوسيستم هاي گياهي ترين گياه كره زمين مطمئنا تاثير درخت به عنوان بزرگ ).پي.سي.آر.مورگان( گرفت ريد و سريع قراشد

ريشه هاي درخت به عنوان يك زهكش طبيعي با نفوذ به اعماق خاك و ايجاد خلل و . درخت  نقش پر اهميتي  در حفظ آب و خاك دارد. است
هدايت كرده و از جاري شدن آب به صورت رواناب در سطح زمين جلوگيري به عمل آورده و  سطحي را  به داخل زمين ي آب هافرج در خاك

اگر خاك يك حوزه . حفاظت منابع طبيعي و توليد آب با يكديگر كامال مرتبط هستند. مانع از فرسايش خاك در اثر سيالب هاي سطحي مي گردد
شود و اراضي آن به منظور ايجاد و حفظ پوشش گياهي كامال تحت مديريت صحيح قرار گيرد در اين صورت رودخانه آبخيز به طور دقيق حفاظت 

ع طبيعي مانند مرتعداري، جنگلداري، يزدازي تمامي مباحث مطرح در مناب آبخ.هاي موجود در آن داراي آبي سالم و رژيمي پايدار خواهند بود
درخت به دليل ريشه دواني وسيع در سطح و عمق خاك )1991بروكس و همكاران،(بياباني را شامل مي شودمديريت منابع آب و مديريت مناطق 

 درصد 5  و تبخيردرصد آن 45 تا 25بين ، قابليت تاج بريتاج درخت نيز با . نسبت به گياهان ديگر اثر بخشي بيشتري در هدايت آب ايفا مي كند
كه اين مقدار نيز در سطح زمين در صورت وجود شرايط مناسب جذب داده مي شود مابقي عبور تنه و برگ ها جذب و آن توسط پوستديگر 

هوموس كه عمدتا از الشبرگهاي درخت تشكيل شده به طرز باور نكردني اين قابليت را دارد كه همانند يك . هوموس و متعاقبا خاك مي گردد
ضمنا تاج درخت با جلوگيري از برخورد مستقيم . رار دهدقتدريج در اختيار خاك اسفنج تا چندين برابر وزن خود آب جذب نمايد و آن را به 

 فرسايش خاك از تغييرات ساختمان خاك جلوگيري كرده و اجازه برهم خوردن ساختمان فيزيكي خاك را نمي دهد؛ ،قطرات آب به سطح خاك
ين و مهمترين مرحله فرسايش شامل برخورد باران و عمل پاشمان اول. عبارت است از جدا شدن ذرات خاك از محل اصلي خود و نقل مكان آنها

عاملي كه بيشترين تاثير را بر فرسايش آبي دارد، مقدار . خاك به هنگام برخورد قطرات باران مي باشد كه به عامل فرسايندگي باران معروف است
باران مي تواند در يك زمين شيب دار نيز . ه ذرات خاك استتصادم قطرات باران با زمين مهمترين عامل جدا كنند. بارندگي و شدت آن است

در حالت عمومي ميزان فرسايش به تركيبي از قدرت باران در ايجاد فرسايش و نيز توانايي خاك در تحمل . عامل انتقال دهنده ذرات خاك باشند
سكوتي ( براي خاك است) Erodibility( و فرسايش پذيري براي باران) Erosivity(به عبارتي فرسايش تابعي از فرسايندگي. وابسته استباران 

 با برخورد ذرات آب به سطح خاك دانه بندي مناسب خاك در افق هاي اوليه خاك از بين رفته و زهكشي خاك را با مشكل ).1378اسكويي، 
مشكالت بسياري مواجه  اين مناطق را با ،فرسايشلذا فقدان پوشش درختي در مناطق پر باران و يا مناطق پر شيب و در معرض خطر . مواجه مي سازد

ند كه نمي توان از نقش مهم ساير پوشش هاي گياهي غافل شد ليكن به دليل بحراني بودن عرصه هاي منابع طبيعي ايران نمي توان به هرچ. مي سازد
و  اتالف كن است مي بايست بدون ريسك پوشش هاي گياهي ديگر جهت حفظ آب و خاك  در اين گونه مناطق اعتماد كرد و تا آنجا كه مم

   .نسبت به پايداري حوزه هاي مذكور اقدام نمودبا جنگلكاري هاي وسيع در حوزه هاي آبخيز وقت هر جه سريع تر 
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  : شاخص سطح برگ 

  
ص مذكور نسبتي معني كه شاخبه اين . شاخص سطح برگ در واقع يك معيار براي نشان دادن ميزان افقي بودن يك برگ نسبت به سطح افق است

مساحت برگ توسط پالني متر تصوير سايه و رگ است كه براي اندازه گيري آن  نسبت به مساحت واقعي پهنك ب،روي زميناز سايه يك برگ 
 روي  ه اين صورت كه اگر برگ به نحويب. در نتيجه شاخص مذكور عددي بزرگتر از صفر و در نهايت يك خواهد گرديد.  مي گرددمحاسبه

شده و شاخه مستقر گرديده باشد كه كامال نسبت به سطح افق بدون زاويه باشد در اين صورت تصوير سايه برگ نيز دقيقا برابر با مساحت برگ 
 كوچكتر مزبور مساحت تصوير سايه از مساحت برگ كمتر شده و عدد ، يك خواهد گرديد؛ ولي با انحراف برگ نسبت به سطح افقرنسبت مذكو

  .ك خواهد گرديداز ي
  
  

  :اهميت شاخص سطح برگ
  

 كه بيشتر تحت تاثير ژنوتيپ گونه هاي درختي است برگ موازي با سطح افق و عمود نسبت به پرتو خورشيد ودن برگ نسبت به سطح افقبا موازي ب
ي شاخص سطح برگ بيشتري دارند در صورت در نتيجه برگهايي كه نسبت به سطح افق موازي تر هستند و يا به عبارت. و بارش باران قرار مي گيرد

خت تا ر اين خصوصيت دالبته. شاخص سطح برگ كمتر برخوردارندگ هاي داراي توان جذب بيشتر و فتوسنتز بهتري نسبت به براز دريافت نور 
ج درخت قرار مي گيرند تحت ؛ به اين صورت كه برگهايي كه در باالي تا است شرايط محيطيحدودي مربوط به ژنوتيپ و تا حدي نيز مربوط به

مربوط به خود مي گردند ولي تقريبا در تمامي گونه هاي درختي به دليل در سايه قرار داشتن سطح برگ گونه درختي داراي شاخص نوتيپ تاثير ژ
ه بيشتر به سمت موازي بودن  هر چ، تحت تاثير فنوتيپ كه ناشي از در مضيقه بودن نور خورشيد است هابيشتر گونههاي قسمتهاي تحتاني تاج، برگ 

لذا بر خالف باور عمومي كه معتقد است با افزايش . داشته باشند را استفادهنسبت به سطح افق پيش مي روند تا بتوانند از حداقل نور دريافتي حداكثر 
: سادگي اين گونه عنوان مي گرددصحيح بوده و دليل آن هم به لطبع آن توليد افزايش مي يابد نا جذب نور، فتوسنتز، و با،شاخص سطح برگ

درختاني كه شاخص سطح برگ بااليي دارند طبق ژنوتيپشان در همه جاي تاج به صورت تقريبا موازي سطح افق قرار دارند و در نقاط مياني تاج به 
كه تحت تاثير ژنوتيپ و فنوتيپ كمبود نور برگها موازي تر مي گردند كه اين موجب ميگردد برگ هاي تاج پاييني عليرغم موازي تر شدن دليل 

بدون هيچ گونه جذب نور صرفا فقط به عنوان يك انگل از مواد غذايي قرار گيرند و كامل در سايه  از نور خورشيد بهره اي نبرده و ،حاصل شده
 توليد و رويش حجمي درخت در اين حالت قسمتي از انرژي درخت صرف تغذيه اين برگ ها شده و از. ساخته شده توسط تاج بااليي تغذيه كنند

 نور بوده ون موازي سطح افق تاج بااليي تحت تاثير ژنوتيپ  ،گونه هاي درختي داراي شاخص سطح برگ پايين تردرولي در مقابل . كاسته مي شود
اي درخت به جذب نور و فتوسنتز  اين اجازه را به قسمتهاي پايين تاج مي دهد كه تحت تاثير فنوتيپ موازي تر شده و تقريبا تمامي برگهعبوري زياد

  .بپردازند و با تمام توان چوب توليد كنند
اين خصوصيت بر خالف موضوع قبلي كه تنها بر توان توليدي .  استبرياما اهميت مهم ديگر شاخص سطح برگ مربوط به نقش آن در تاج 

 برگهايي كه داراي شاخص . گردد تاثيرات شگرفي بگذارددرخت اثر مي گذاشت مي تواند بر اكوسيستم جنگلي كه شامل حوزه آبخيز نيز مي
 بارش بيشتري را جذب خواهند نمود و در صورت متراكم بودن تاج درخت ، با موازي تر بودن بيشتر نسبت به سطح افق،سطح برگ باالتري هستند

منظور گونه هاي داراي شاخص سطح ( ديگر درختيدر ابتداي بارش تمام بارندگي را جذب نموده و پس از مدت زمان بيشتري نسبت به گونه هاي
 گونه هايي كه داراي شاخص سطح برگ باالتري هستند باران بيشتري را جذب نموده و از يعني . آب را از خود عبور مي دهند) برگ پايين است

ران به عمق خاك  فرصت نفوذ با به سطح خاكد وقفه در ريزش بارانجلوگيري نموده و همچنين با ايجابيشتر  ،وقوع رواناب و بالتبع فرسايش خاك
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و مي توان  شاخص سطح برگ باالتري برخوردارندپهن برگ از  است كه گونه هاي سوزني برگ نسبت به گونه هاي نجالب اي. را فراهم مي سازند
  .، حداكثر استفاده را بردمورد تهديداز گونه هاي سوزني برگ بومي جهت جنگلكاري در مناطق 

   :بار دامنه
  

يعني به عبارتي شامل وزن تخته سنگ ها، خاك، درختان، گياهان و . بار دامنه در واقع ميزان وزن اشيايي است كه در روي دامنه يك كوه قرار دارند
وش ساير اشيايي است كه در روي دامنه كوه مستقر مي باشند؛ حتي مي توان تحرك و عبور و مرور حيواناتي نظير خرس، پلنگ،كل، گرگ، خرگ

اشياي موجود در  ،اين وزن به وجود آمده از مجموع اشياي مستقر در دامنه، طبق قانون گرانش زمين. و غيره را نيز جزو بار دامنه به حساب آورد
  .دامنه را متمايل به لغزش به سمت پايين دامنه مي نمايد

 
  :اهميت بار دامنه

  
عوامل متعددي چون . زمين هاي كوهستاني و شيب دار در سراسر جهان هستند سردهي اراضي فرايندهاي اصلي شكل حركات توده اي خاك،

  ).1374سعدالدين،( ناپايدار كردن دامنه ها موثر هستنداقليمي، خاكشناختي و پوشش گياهي درشرايط زمين شناسي، هيدرولوژيك، مرفولوژيك، 
و اين امر در صورت وجود بار بيشتر دامنه و يا شيب بيشتر، تشديد خواهد همان گونه كه ذكر گرديد بار دامنه متمايل به لغزش به سمت پايين است 

حال اگر در نظر بگيريم كه هر دو حالت فوق يعني بار دامنه و شيب بيشتر گردد دامنه دچار يك حالت ناپايدار خواهد گرديد كه به لغزش و . گرديد
هرچند كه در اكثر دامنه هاي پر شيب، خاك . مي سازدآبخيز را با خطر مواجه حوزه رانش تمايل شديد دارد و اين عامل همان فرسايشي است كه 

كمتري نسبت به مناطق كم شيب تر وجود دارد ليكن زياد شدن شيب در مناطق كوهستاني نيروي گرانش خاك و گياهان موجود در آن را افزايش 
آن شامل درختان موجود مي گر وزن گياهان مستقر در دامنه كه قسمت اعظم در اين حالت ا. داده و دامنه را همواره با خطر رانش مواجه مي سازد

در شيب  خاك بسيار سنگين شده و در صورت قرار داشتن ،به هر نحوي زياد گردد، با يك بارش شديد و پس از اشباع شدن خاك توسط آبشود 
قرار گرفتن ايران در كمربند زلزله خيز جهاني اين خطر هميشه وجود دارد  با توجه به .خواهد كرد لغزش و رانش ، در آنباال و استقرار نباتات سنگين

 شناخت و كنترل پديده فرسايش در حوزه هاي آبريز به منظور .كه با يك لرزش كوچك، دامنه هاي مستعد لغزش و رانش تخريب گردند
 گسترش پوشش گياهي از ضرورت ويژه اي جلوگيري از تخريب خاك و حفظ حاصلخيزي خاك، از طريق اعمال روشهاي مكانيكي و يا

ن آب، باد، يخبندان، نيروي ثقل و باالخره استفاده نا معقول بشر از فرسايش در حوزه هاي آبخيز مي توااز عوامل ايجاد كننده . برخوردار است
   ).1374حسن زاده ،. (طبيعت را نام برد

  
  :بحث و نتيجه گيري

  
تمهاي مديريتي براي حفاظت و توسعه آبخيز ها در حد توان طبيعي در مناطق مختلف از ضرورت هاي سياست گذاري، سازماندهي و ايجاد سيس

 عوامل محدود كننده محيطي در حوزه هاي آبخيز جاد شده توسط عامل انسان وگريز ناپذير براي رهايي از چالش ها، تنگناها و محدوديت هاي اي
. تاثير شاخص سطح برگ و همچنين بار دامنه مختصرا در باال توضيح داده شد) 1373، ودي،1373، موسوي و زكي زاده،1373شبابي طبري (است 

اگر ما در مطالعات اوليه . ولي نكته اصلي استفاده عملي از اين اطالعات در برنامه ريزي اصولي يك حوزه آبخيز و يا يك طرح جنگلداري است
 هنگام اجراي ،يمريزي نمايپس بر اساس آنها اقدام به برنامه  محيطي را در نظر بگيريم و سبه عالوه عواملمي فاكتور هاي موثر در اكوسيستم تما

 گونه كه ذكر شد پوشش درختي بهترين گزينه براي حفاظت آب و خاك است؛ و بهتر اين است كه همان. دطرح ها با مشكل مواجه نخواهيم ش
 به منظور پيشگيري از ، 1374زكي زاده،  . به جنگلكاري در آن اقدام گرددجهت حفاظت از عرصه هاي در معرض خطر هر چه سريع تر نسبت
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 جنگلكاري در باالدست دامنه لغزش توسط گونه ،  ضمن ايجاد زهكش سطحي،رويداد مجدد لغزش و حركت توده اي حوزه آبخيز درياچه ولشت
  .هاي زربين، اقاقيا، توسكا، كاج حلب و اكاليپتوس را توصيه كرده است

 از عواملي كه مي بايست در جنگلكاري در اين گونه مناطق لحاظ  شود شاخص سطح برگ گونه هايي است كه قرار است در اين مناطق  يكي
به اين صورت كه مي بايست در مناطق پر شيب و بحراني از گونه هاي داراي شاخص سطح برگ باال استفاده گردد تا با استفاده از . كاشته شوند

ضمن اين كه مي بايست از كاشت گونه هاي . االي اين گونه ها از وقوع سيالب و پديده هاي لغزش و رانش پيش گيري شودقدرت تاج بري ب
 به دليل لكه ب، خوبي انجام نمي دهنددرختي داراي شاخص سطح برگ پايين در اين مناطق اجتناب گردد؛ زيرا نه تنها اين گونه ها تاج بري را به

ود بر حجم زيادي پيدا كرده و با سنگيني خود بار دامنه را افزايش مي دهند كه اين نيز به نوبه خ) در باال دليل آن ذكر گرديدكه ( بيشترچوب توليد 
  . و ايجاد بحران مي نمايدناپايداري دامنه افزوده

 قطع  و ،به موجب اين قانون.  جنگلداري است طرح از بهره برداري در شيب هاي باال دراما نكته ديگري كه در ابتدا به آن اشاره شد قانون ممانعت
 درصد به دليل اثرات زيست محيطي كه خروج چوب در مسير چوبكشي به عرصه جنگل 60 جنگلي در شيب هاي باالتر از چوب درختان خروج

ممنوع و اين ... )  و اسكيدر بروز رواناب در رد چرخ هاي ، نابودي تجديد حيات،كوبيدگي خاك و از بين بردن ساختمان خاك( وارد مي آورد 
ين قانون ابتدا بايد اين نكته را ياد آوري كرد كه اين قانون دقيقا رعايت نمي شود و تقريبا در رابطه با ا. جزو مناطق حفاظتي محسوب مي گردندنقاط 

يعني در نشانه گذاري كمتر به . مي گرددانجام بهره برداري ) نزديكي به جاده جنگلي(در تمام نقاطي كه خروج چوب صرفه اقتصادي داشته باشد 
اين نكته اهميت داده مي شود و تنها موضوع پر اهميت در نشانه گذاري توانايي مجري طرح در خروج چوب از جنگل است و معموال حتي درختان 

 به لي رغم  دارا بودن شيب زيادمناطق كم شيب را در صورت نبود جاده جنگلي نشانه گذاري نمي نمايند و بالعكس درختان برخي مناطق را ع
 از نقش پر اهميت  شيه جاده گرديده و تودهاي مذكوره هاي حاكه اين جريان منجر به تنك شدن تود  نشانه گذاري نمودهواسطه نزديكي با جاده

 سازمان جنگلها و مراتع مربوط نمي البته منظور بحث اين مقاله به چگونگي فعاليت نشانه گذاران. دندر حفاظت از آب و خاك باز داشته مي شوخود 
  .  درصد است60ه برداري در شيب هاي باالتر از گردد و موضوع اصلي خود قانون ممانعت بهر

يكسره به صورت لكه اي مي   درصد اقدام به قطع 100در شيب هاي حتي  ابتدا بايد به اين نكته اشاره كرد كه امروزه در ساير مناطق دنيا نظير كانادا 
باقي مانده شمال پيشنهاد كرد زيرا به دليل قلت نواحي جنگلي شمال ايران در مقابل وسعت ند؛ البته نمي توان اين الگو را براي جنگلهاي نماي

  . )داوود. درگاهي (  جنگلهاي كانادا اين ريسك تا حدي خطرناك به نظر مي رسد
درختان اين مناطق و مخصوصا درختاني كه در شيبهاي باال تر قرار دارند هيچ گاه  ، درصد60 بهره برداري در شيب هاي باالي نعت ازطبق قانون مما

  درختان،و ريشه دواني سطحي خاككم عمق  به دليل شيب زياد اين نواحي البته. و يا ريشه كن شوندقطع نمي شوند تا به مرگ طبيعي خشك شده 
 همان گونه كه گفته شد . كه اين به لغزش خاك در سطح ميكرو كليما منجر مي گردد.احتمال ريشه كني آنها نسبت به ساير مناطق بسيار بيشتر است

 درختان پر حجم و ،اين موجب مي گردد كه در اين مناطق پر شيب.  ولي قطع نمي شونده و تا آخرين حد ممكن قطور گشته قي ماندا ب،اين درختان
  .دهندمي ر لغزش و رانش را بسيار افزايش پر وزني ايجاد شوند كه مستقيما بر بار دامنه افزوده و خط

البته كامال مشخص است كه اين قانون  داراي مضمون و روح  مثبت است و با انديشه حفاظت از مناطق پرشيب و جلوگيري از فرسايش در حوزه 
 قطور ،رختان اين دست نواحي پر شيب ليكن همان گونه كه دليل آن ذكر شد بعد از چند دهه از اجراي آن د؛آبخيز تدوين و تصويب گرديده است

   .لذا مطالعه جهت تغيير اجراي قانون فوق الذكر ضروري به نظر مي رسد. و سنگين شده و از سمتي ديگر بر تخريب و فرسايش مي افزايند
ين اقدام قبل از اينكه درختان به حجم باال با ا. دامنه كاستبار ري در شيب هاي باال از سنگيني فلذا مي بايست با آزاد كردن قطع و نه لزوما بهره بردا 

نها در همان منطقه رها د آبرسند مي بايست نسبت به قطع آنها اقدام كرد؛ ولي به دليل خطرات زيست محيطي ناشي از چوبكشي درختان مقطوعه باي
 اين كه حجم در هكتار توده را باال ببريم از آن  اين كه با قطع و جلوگيري از حجيم شدن درخت به جاياول. هار امتياز داردچ اين اقدام .گردند

. ان حدود اوليه برسدشود با زياد شدن درختان جوان تاج پوشش كل توده نيز به هم كاسته و به تعداد در هكتار اضافه مي كنيم كه اين موجب مي
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ه پايين آمده و نه تنها از سنگين شدن بار دامنه جلوگيري  رفتن تعداد در هكتار حجم در هكتار تود آن است كه با جوان شدن توده و باالامتياز دوم
امتياز سوم، باقي ماندن تنه درختان در . و رانش كمتر مي گرددمي كند بلكه به ميزان قابل توجهي از بار دامنه مي كاهد كه به تبع آن احتمال لغزش 

دات زنده مي شود كه ضمن باال بردن تنوع زيستي اكوسيستم به ك از قبيل انواع حشرات و ساير موجوچجنگل است كه محل زندگي جانوران كو
ام در كمتر كردن  اقدهارمين امتياز آنچو . زهكشي خاك را نيز به حد مطلوب مي رساند ،دليل فعاليت انواع كرم، سوسك و ساير موجودات حفار

شباع تاج پوشش از تاج به سمت پايين كف جنگل ريزش مي  كم شدن ارتفاع توده قطرات باراني كه پس از ا جوان شدن و باارتفاع توده است؛
زيرا به دليل تجمع آب .  از فاصله كمتري به روي زمين مي چكند و اين از نيروي مخرب قطرات باران در تخريب ساختمان خاك مي كاهد،كند

 اگر اين  مطمئنا. پيدا مي نمايدت تخريبي زيادي، قدرو انرژي جنبشي بيشترباران در روي برگ قطرات بزرگتري ايجاد مي شود كه به دليل وزن 
 كاهش ه و به تبع آنولي در صورت جوان شدن تود. تخريب بيشتري خواهد داشتپتانسيل د نتري چكيده شواز ارتفاع باال قطرات سنگين شده

 شوند كه اين از تخريب ساختمان خاك ات از ارتفاع پايين تر و با شدت كمتري چكيده ميرارتفاع درخت در توده مستقر در منطقه پر شيب قط
  .داده و در نهايت از فرسايش خاك مي كاهد و جذب آب در خاك را افزايش ؛كاسته
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