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 چکیده
در  جااده  هاای آبخیاز و رواناا  و رساو  ا ارات منفای متقابای بار روی یکادیگر دارناد  سااخت            شبکه جاده جنگلی در حوزه

 کنااری،  جاوی  و جریان متمرکاز توسا    روانا  ایجاد سطحی، های آ  مسیر تغییر ناپذیر،نفوذ سطح ایجاد های جنگلی باعث اکوسیستم

های جنگلی نیز باعاث   های باالدست حوضه شود و روانا  و رسوبات قسمت می ریزی و خاک برداری خاک های دامنه عرضی، روهای آ 

ویاژه در  شود. با انجاا  عملیاات آبخیازداری باه     ی مجاور میها تخریب جاده، کاهش عمر آنها و افزایش تأ یرات منفی جاده بر اکوسیستم

هاا   های آبروها، پی خصوص در محی های جنگلی به توان حجم روانا  و رسوبات وارده به جاده های جنگلی می های منتهی به جاده آبراهه

هاا در زماان بارنادگی و حفاظات      ن آنها و جلوگیری از مسدود شاد  ها را کاهش داد. بنابراین این عملیات باعث حفاظت جاده و زهکش

هاای سانگین حفاظات و نگهاداری      تواند باعث کااهش هزیناه   توان استنباط نمود عملیات آبخیزداری می شود. می میآن های فنی  ویژگی

 های جنگلی شود.  جاده

 وزه آبخیز، رسو ، روانا جاده جنگلی، ح کلیدی: واژگان
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 لهأبیان مس

 و باشند میبرداری از جنگی حفاظتی، احیایی و بهره هرگونه اقدا  منظوربه جنگی الزمه اصلی ورود به جنگلی های جاده

جهت (. در همین راستا، 1932شود )لطفعلیان و پارساخو،  با مشکی روبرو می جنگی مدیریت و داریجنگی آنها وجود بدون

های  سال پیش اقدا  به تهیه طرح 05و آبخیزداری کشور، از حدود ها، مراتع  ها، سازمان جنگی برداری از جنگی مدیریت و بهره

داری ضمن معرفی پوشش گیاهی و جانوری، خصوصیات زمین و خاک  های جنگی در کتابچه طرح .نموده است داریجنگی

ده و تعمیر و برداری و پرورشی، احداث جا بهرهبینی عملیات و پیش ساخت موجود در جنگی های طبیعی و انسان منطقه، پدیده

پس از  .شوندداری موظف به انجا  آن میهای جنگیگردد که مجریان طرحبینی مینیز پیشهای جنگلی  نگهداری جاده

، در کتابچه طرح های تدوین شده داری و انجا  کارهای ستادی، نخستین اقدا  الز  برای شروع برنامه های جنگی تصویب طرح

در شرای  ناهمگن محیطی، زیستی  طور خاصهای جنگلی به عا  و جاده طور بهها   جاده. های جنگلی بوده است احداث جاده

دلیی نیاز مبر  اجرای از طرف دیگر بهاست. ها زیاد  و اقلیمی قرار دارند، لذا احتمال تخریب و مسدود شدن این جاده

ها، حفاظت و نگهداری   جهت ساخت آنهای باال های خطی و همچنین صرف هزینه به این سازه های مدیریت جنگی برنامه

 است. ضروری نیز بسیار ها  آن

 منطقه هیدرولوژی بر زیادی را تأ یر منطقه کی سطح به نسبت کم سطح وجود با جاده، شبکه کوهستانی مناطق در

است، چنانچه دهنده مقدار روانا  در یک حوزه آبخیز  (. وضعیت هیدرولوژیک نشان1930گذارد )مصطفی و همکاران،  می

های جنگلی وضعیت هیدرولوژی به عواملی  دهنده شرای  هیدرولوژیک خو  است. در اکوسیستم این مقدار کم باشد نشان

 نهایت (، در1931مانند تراکم پوشش گیاهی، وضعیت توپوگرافی، شرای  هیدرولوژیک خاک بستگی دارد )عبدی و مجنونیان، 

سرازیر گشته و از  دست پایین مناطق سمت بهآبخیز  های زهحو باالدست نقاط در یخ و برف ذو  و بارندگی از ناشی های آ 

توان از  ها در نقاط باالدست می روانا  این تخریبی ا رات آورد. برای هدایت و کاهش ها هجو  می جا به طرف جاده آن

 کاهش و فرسایش کنترل برای انتخا  ترین مهم آبخیزداری و خاک حفاظت عملیات آبخیزداری استفاده کرد. عملیات

 است ضروری لذا،. آید می در اجرا زیاد به  هزینه صرف با اقدامات بعضی از این  همچنین. است آبخیز های حوزه رسوبدهی

 قرار ارزیابی و بررسی مورد حوضه، در فرسایش و رسوبدهی کنترل نظر از آبخیزداری اقدامات از حاصی نتایج و عملکرد

 گیرد. 

 

 دستاوردها 

 عملیات آبخیزداری

 برداری و بهره توسعه و احیاء حفظ، برای ریزی و مدیریت برنامه که است علمی آبخیز، های مدیریت حوزه یا آبخیزداری

 صورت حوضه در که آبخیزداری از اقدامات هدف. گیرد می دربر را آبخیز های حوزه تجدیدشونده طبیعی منابع از بهینه

  (.1933دست است )جعفری و همکاران، های پایین رسو  و روانا  وارده به قسمت میزانکاهش  گیرد، می

 

 های جنگلی جاده

را داشته باشد، جاده یا راه ی ها و سایر ادوات جنگل به هر خ  ارتباطی که حداقی استانداردهای الز  برای عبور کامیون

شود که به آن شبکه جاده جنگلی  ها ساخته می ای از راه مجموعه شود. برای دسترسی به تما  نقاط یک جنگی، گفته میجنگلی 

های شبکه جاده  ای خاص. در حقیقت شاخه هدف این شبکه، پراکنش بیشتر در واحد سطح است نه رسیدن به نقطه گویند. می

ی به جنگی برای ترین وسیله دسترس شود. این جاده مهم بست بوده و به نقطه خاصی ختم نمی جنگلی همواره در انتها بن
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برترین  ترین و هزینه  (. مهم1933باشند )حسینی و همکاران،  کاری، حفاظت، احیا و توسعه جنگی می های جنگی اجرای طرح

 برابر در آن حفاظت و راه از برداری بهره جهت که هستند هایی سازه فنی ابنیه .باشند های فنی می ابنیه ،جنگلی بخش جاده

 روهای آ  مقطع سطح شکی و ابعاد. دنشو می احداث بهتر دهی سرویس برای یا و غیره و باد روانا ، مانند محیطی عوامی

 دوره در دبی حداکثر یا ادواری آ  جریان شدت حداکثر به توجه با اول درجه در طبیعی های آبراهه آ ، انتقال برای عرضی

 تعیین آن خروجی و ورودی دهانه در آ  ارتفاع رو،آ  طول و شیب اساس بر سپس و هزینه حداقی و معین بازگشت

 .شود می

 

 رابطه جاده جنگلی و حوزه آبخیز

 بیشتر تغییرات این شوند و می آبخیز حوزه داخی ترین عوامی انسانی هستند که باعث تغییرات در ها یکی از مهم جاده

 (.Ramos-Scharrón and LaFevor, 2016) دهدمی قرار تأ یر تحت را آبخیز حوزه موجود هایجنگی هیدرولوژیکی وضعیت

 منطقه هیدرولوژی زیادی بر تأ یر منطقه کی سطح به نسبت کم سطح وجود با جاده شبکه ،کوهستانی و جنگلی مناطق در

 سیستم ییآکار عد  صورت دراست که  برف و باران آ  هاجاده تخریب عوامی مهمترین از یکی(. Takken, 2008) گذارد می

بنابراین عالوه بر رعایت  .دارند زیادی اهمیت هاکانال ساختمان رواین از و کند می نفوذ جاده  سازه اجزای تحتانی به ،زهکشی

توان با انجا  عملیات آبخیزداری شدت آسیب ها در کی حوزه آبخیز نیز می اصول فنی در ساخت ابنیه فنی و زهکشی جاده

(. با انجا  1931همکاران  و راد های جنگلی را کاهش داد )مقدمی   وارده به جادهها و رسو وارده ناشی از روانا ، ذو  برف

افزایش خواهد نیز ها و ابنیه فنی آنها  شود، بلکه عمر جاده ها تسهیی می و نگهداری جاده تظاکه حف این عملیات عالوه بر این

ش خواهد یافت. مهمترین اقداماتی که در راستای کاه زیافت و از طرف دیگر ا رات منفی ناشی از ساخت جاده در حوزه آبخی

شود  توان انجا  داد شامی موارد ذیی می ها در مناطق جنگلی می عملیات آبخیزداری در جهت حفاظت و نگهداری جاده

 (:1932  دستورانی،1931 )پارساخو،

 (کاریبذرپاشی و نهالکاری، بذرکاری،  اصالح و احیاء مراتع مانند کپه تعملیا)های بیولوژیکی  فعالیت .1

چین، سیستم پخش سیال ، ، گابیونی و خشکهمالتاحداث بندهای خاکی، سنگ و )های مکانیکی و ساختمانی  فعالیت .2

 (تورکنسیت

 (بندی بندی و تراس بانکت)های بیومکانیکی  فعالیت .9

 

 

   
 گذاری های جنگلی در ا ر سیی و رسو  تخریب و مسدود شدن آبروها در جاده :  و الف -1شکی 

 ب الف
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 بند سنگ -سنگ و سیمان     -الف)های جنگلی  هایی از انجا  عملیات آبخیزداری در قسمت باالدست جاده نمونه -2شکی 

  (بند سنگ، سیمان و گابیون -سیمان ج و

 

 ترویجی   توصیه

 های سازه احداث فنی هایدستورالعمی در شده ارائه اصولی نکات رعایت ساخت جاده، استانداردهای به توجه -

 کوهستانی  جنگلی آبخیز هایحوزه در جنگلی هایجاده احداث و طراحی در آبخیز های حوزه محیطی شرای  آبخیزداری،

 و بذرپاشی بذرکاری، کاری، کپه مانند مراتع احیاء و اصالح عملیات: شامی بیولوژیکی آبخیزداری عملیات از بیشتر استفاده -

  رسو  و فرسایش کاهش راستای در کاری نهال

 داری های جنگی توقف طرح دوره در جنگلی هایجاده از نگهداری به توجه -
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