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 دهیچک

هاي جنگلی بـا حـذف پوشـش . جادهاست هاي جنگلیترین منابع تولید رسوب در مناطق جنگلی، جادهاز مهم
-هاي ناشی از رسوب میها باعث تولید رسوب و پیامدگیاهی و تغییر در روند هیدرولوژیکی طبیعی عرصه

هـاي جنگلـی شـمال صـورت . تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش عوامل موثر در تولید رسـوب جـادهشود
گیري رسوب، با اسـتفاده از نقشـه واحـدهاي همگـن (بـارش، گرفت. بدین منظور مقاطع مناسب جهت اندازه

) GISشیب دامنه، جهت دامنه، سطح دامنه باالدست و زمین شناسی) در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی (
مطالعات میدانی انتخاب شد، در خروجی آبروهاي مقاطع انتخاب شده، بندهاي چـوبی رسـوب گیـر  نیز از و

برداري بیشـترین همبسـتگی را در تولیـد اسپریمن نشان داد که ارتفاع دیواره خاكاحداث شد. نتایج آزمون 
نشـان داد کـه بـا افـزایش شـیب جـاده  در چهار طبقـه شـیب، چنین آزمون تجزیه واریانسرسوب دارد. هم

با افزایش سن و پوشش گیاهی میـزان یافته و  جنگلی میزان تولید رسوب آن به صورت معنی داري افزایش
تـن در  51گیري شده در منطقه مورد مطالعـه برابـر بـا یابد. میزان رسوب کل اندازهد رسوب کاهش میتولی
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 هاي شمال ایرانهاي جنگلی در جنگلتولید رسوب جاده مؤثربرعوامل  بررسی
 و ...  دلیرپژمان  

 مقدمه-1
چنین برداري و همشناسی، بهرهداري، جنگلزمینه هاي جنگلهاي جنگلی امروزه بنا بر نقش انکار ناپذیري که در جاده

فراهم نمودن دسترسی سریع و آسان به منابع و مناطق جنگلی بر عهده دارند، به عنوان جزئی جدا نشدنی در منابع طبیعی 
نگري ساخته شود، هاي طبیعی، اگر بدون جامع هاي بشر در اکوسیستمگردند. اما جاده نیز مانند دیگر دخالتمحسوب می

هاي جنگلی به علت تغییراتی که تواند باعث پیامد ها و خسارات جبران ناپدیري در کوتاه مدت یا بلند مدت گردد. جادهمی
کند باعث برهم زدن تعادل در طول مسیر بروي پوشش گیاهی، هیدرولوژي، خاك و شکل طبیعی مناطق جنگلی ایجاد می

 رواناب سطحی بروي مسیر و در نتیجه افزایش فرسایش و تولیدطبیعی مناطق، افزایش و تمرکز 
هاي طبیعی گردد، باعث هاي جنگلی اگر وارد جریان آب.رسوب تولید شده از جاده)14(گردد رسوب در این مناطق می 

خسارت  ها، بارگذاري پشت سدها و آبندها وهاي جدي به کیفیت منابع آبی و زندگی آبزیان کاهش عمق رودخانهخسارت
: طول و عرض هاي جنگلی شمال شاملعوامل مؤثر در تولید رسوب جاده .)1شود (هاي مالی و زیست محیطی دیگري می

جاده، سن جاده، شیب طولی مسیر جاده، زمین شناسی، میزان بارندگی، حجم ترافیک، پوشش گیاهی، نوع مصالح بکار 
که هر کدام از آنها بصورت مستقیم و یا غیر برداري ارتفاع دیواره خاكدست و هاي باالرفته در ساختمان جاده، سطح دامنه

ثر در ایجاد اثرات مخرب ؤ. مطالعه عوامل م)14، 13، 9، 5، 1د (مستقیم روي رسوب تولیدي از هر بخش از جاده نقش دار
هاي تولید رسوب جادههر عامل بر روي میزان  تأثیرچنین آگاهی از میزان و شدت ها جنگلی و همجاده محیطیزیست

ها براي در نظر هاي بهینه در آینده منجر شود و به طراحان این جادهگیري درمورد طراحی جادهتواند به تصمیمجنگلی می
چنین دانستن میزان هاي جنگلی دید کافی و مناسب بدهد. همگرفتن اثرات مختلف عوامل موثر در ایجاد آشفتگی حوزه

تواند به ، میرثؤبینی میزان تولید رسوب با توجه به مقدار موجود هر کدام از عوامل متولید رسوب و پیشتاثیر هر عامل در 
هاي جنگلی ساخته شده کمک بندي بهینه، تخصیص منابع و امکانات طرح براي کنترل رسوب جادهمدیر جنگل در اولویت
ر زمینه عوامل موثر در تولید رسوب مطالعاتی در مناطق مختلف ها ددلیل افزایش نگرانیههاي اخیر بشایانی نماید. در سال

هاي داربکال با استفاده از ) در جنگل11شود. حسینی و همکاران (دنیا صورت گرفته که به چند نمونه اشاره می
SEDMODL تر م 2260گیري میزان رسوب در طول هاي جنگلی اقدام نمودند و با اندازهبه بررسی و تخمین رسوبجاده

فاکتورهاي شیب جاده و  بندي نمودند وهاي مختلف منطقه را برا اساس حساسیت تولید رسوب طبقهپارسل جاده جنگلی،
و همکاران  Dongثر در تولید رسوب در منطقه معرفی کردند. ؤترین عوامل مبرداري را به عنوان مهمارتفاع دیواره خاك

و Akay.نوان مهترین عامل موثر در افزایش تولید رسوب بیان نمودندجنس خاك را به ع ،در بررسی در کشور چین) 7(
 در کشور ترکیه هاي مختلفهایی با ویژگیرسوب جاده يگیربه اندازه GISبا استفاده از مدل برآورد رسوب و ) 1همکاران (

گیاهی و سنگی دیواره  چنین میزان پوشش، نوع روسازي جاده جنگلی، شیب طولی جاده، میزان ترافیک و همآناننمودند 
اي اقدام هاي مدیترانهدر جنگل) 14و همکاران (Lopezثر در تولید رسوب عنوان کردند.ؤترین عوامل مبرداري را مهمخاك

برداري به علت نتایج آنان نشان داد که ترانشه خاكه و هاي مختلف جاده در تولید رسوب نمودگیري اثراتقسمتبه اندازه
هاي استرالیا به در جنگل) 12و همکاران ( Jha مهمترین منبع تولید رسوب جاده جنگلی می باشد.حذف پوشش گیاهی 

و به این نتیجه رسیدند که عرض بستر جاده، میزان رواناب،  ههاي جنگلی پرداختبررسی عوامل موثر در تولید رسوب جاده
باشد. هاي جنگلی میثر در تولید رسوب جادهعوامل موترین به ترتیب مهمخاك، میزان بارندگی و شیب طولی مسیر 

Arneaz ) هاي جنگلی از نظر شیب، جنس بستر و انواع مختلف روسازي سطح جاده را در تولید رسوب جاده) 2و همکاران
ترین عوامل تولید شیب جاده، پوشش گیاهی و بستر مهمه و نتایج آنان نشان داد که: پوشش گیاهی مورد بررسی قرار داد

-بیشتر مطالعات صورت گرفته در کشور جهت برآورد رسوب با استفاده از مدل باشند.ها جنگلی میدر سطح جاده رسوب
شود، هاي از پیش تهیه شده انجام شده که براي استفاده از این مدل ها براي مناطق جدید نیاز به کالیبراسون احساس می

ر مناطق جنگلی شمال، رسیدن به نتایج صحیح و قابل اعتماد در با توجه به تنوع و گستردگی عوامل و شرایط دهمچنین 
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باشد تا تمامی عوامل موثر تا حد امکان در نظر گرفته شود، در این مطالعه مند توجه خاصی میزمینه فرسایش و رسوب نیاز
ط یکسانی انتخاب هاي با دقت و همچین تطبیق این نقشه ها با واقعیت، قطعات همگن و با شرایسعی شد با تهیه نقشه

گردد تا نقش سایر عوامل موثر در تولید رسوب خنثی گردد و از طرفی این مطالعه به مدت یکسال در شرایط کامال طبیعی 
گردد اجتناب شود. با و بدون دخالت انجام شد تا خطاهاي انسانی که در اثر عدم شناخت از پیچیدگی عوامل حادث می

توان به اولویت بندي این عوامل هاي جنگلی مییت عوامل موثر در تولید رسوب جادهانجام این پژوهش و شناسایی اهم
توان قبل از بینی رسوب براي منطقه مورد مطالعه و مناطق مشابه، میپرداخت و از طرف دیگر با ارائه یک مدل بومی پیش

و تا حدودي از نتایج انجام کار، با صرف احداث جاده در جنگل از میزان تولید رسوب احتمالی آن، برآوردي در دست داشت 
  .و وقت هزینه کم مطلع گردید

 
 روش و مواد -2
 منطقه مورد مطالعه  2-1

هکتار در سواحل جنوبی دریاي خزر در ارتفاعات استان گیالن و در حوزه آبخیز  2415حدود وسعتمنطقه مورد مطالعه با 
دقیقه  54درجه و  48 . این  منطقه در محدوده طول شرقینشان داده شده است 1لومیر قرار دارد که موقعیت آن در شکل 

بارندگی ساالنه آن  متوسط قرار دارد. یقهدق 33درجه و  37 تا دقیقه 37درجه و  35 و عرض شمالی دقیقه 21درجه  49 تا
و مجموع  بودهمتر از سطح دریا است. شیب کلی منطقه زیاد  150-1300میلی متر است. دامنه ارتفاعی منطقه بین 1440
 باشد.کیلومتر می 41هاي موجود در جاده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 منطقه مورد مطالعه ییایجغرافت یعموق :1شکل 

 روش -2

 گیري رسوب به روش مستقیماندازه 2-2-1

هاي مناسب پیدا کردن محلدر این مطالعه جهت به حداقل رساندن تاثیر برخی از عوامل موثر در تولید رسوب و همچنین  
همگـن هـاي نقشـه واحـد ،GISه از استفاد هاي موجود، مطالعات میدانی ودر ابتدا با بهره گیري از نقشهجمعآوري رسوب 

موقعیت آبروهاي مسیر با استفاده . شناسی منطقه تهیه گردیدبارش، شیب دامنه، جهت دامنه، سطح دامنه باالدست و زمین

 
گیال  حوزه لومیر

 ن

 کاسپین 
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 هاي شمال ایرانهاي جنگلی در جنگلتولید رسوب جاده مؤثربرعوامل  بررسی
 و ...  دلیرپژمان  

تعداد و محل مقاطع مناسب جهـت انجـام  ،هاي همگنبرداشت شد و پس از بررسی موقعیت آبروها در نقشه واحد GPSاز 
آوري رسـوب انتخـاب و در محـل عـدد از مقـاطع مناسـب جهـت جمـع 30این بررسی شناسایی گردید. در مجموع تعداد 

چنین روانـاب سـطح برداري و همعرضی که جهت عبور دادن آب دامنه هاي باال دست جاده، دیواره خاك خروجی آبروهاي
 ).15( گیر ایجاد شدبندهاي چوبی رسوب عهده دارند،جاده را از زیر راه بر 

 برآورد و محاسبه حجم رسوبات به تله افتاده 2-2-2

گیـر در برداري اولیه از مخزن بندهاي رسـوبجهت برآورد حجم رسوبات به تله افتاده در بندهاي رسوب گیر اقدام به نقشه
متر از هم و در سـه جهـت طـولی، عرضـی و سانتی 30متر، با فواصل برداري تا دقت سانتیهاي نقشهداده ابتداي دوره شد.

شد. در این نرم افزار شکل دقیق   AutoCAD ربدست آمده وارد نرم افزا هايعمقی با استفاده از نوارمتر برداشت شد.داده
) TINو مثلثی ( گردید و ساختار رقومی ArcGISطراحی شد. پالن رقومی مخزن وارد نرم افزار  سه بعديمخازن بصورت 

هاي سیستم اطالعات جغرافیایی حجم اولیه بندها محاسبه گردید. پـس از بندها ساخته شد که با استفاده از آن و با قابلیت
تفاضل حجم خالی بندها از حجـم با گیر حجم بندها محاسبه گردید.نقشه برداري مجدد از بندهاي رسوبگذشت یکسال با 

در  رسـوبات باقیمانـده. بـرآورد گردیـدیستم اطالعات جغرافیایی، حجم رسوب به تله افتاده اولیه برداشت شده در محیط س
وارد بند رسوب گیر نشده بود، توسط ظروفی بـا حجـم که گیر حاشیه جاده و مسیر جریان رواناب از جاده تا بندهاي رسوب

گردید. در مقاطعی که حجم رسوبات باقی مانده  گیریو به حجم رسوبات موجود و به تله افتاده در بندها اضافهمشخص اندازه
). 8د (بـرداري بـرآورد گردیـدر حاشیه جاده زیاد بود و امکان برآورد حجم آنها با ظروف وجود نداشت، توسط عملیات نقشه

هـا بـا جاده و دیواره شیب با استفاده از متر، طول، عرض، ارتفاع دیواره خاك برداريمانند: پارامترهاي موثر بر تولید رسوب 
از کتابچـه طـرح  جـاده نیـز سـن ودر هر قطعـه از جـاده برداشـت  بصورت تخمینی پوششدرصد و  سنجاستفاده از شیب
مانند: ترافیک و نوع مصالح بکـار رفتـه  هاي درجه دو جنگلی بود، عواملیبا توجه به اینکه جاده از نوع جاد استخراج گردید.

براي بررسی میزان و جهت تاثیر هر عامل در میزان رسـوب کـل ل مقاطع ثابت در نظرگرفته شد.در ساختمان جاده، براي ک
استفاده شد.جهت تعیین معنی داري و نوع تاثیر هر عامل از آزمون رگرسیون خطـی  نتولیدي از آزمون همبستگی اسپریم

زمـون رگرسـیون چنـد متغیـره اسـتفاده ساده و همچنین براي ارائه مدل پیش بینی رسوب براي منطقه مورد مطالعـه از آ
شـیب بـا طبقـه  هاي شیب در چهـارجهت تعیین نقش درجه شیب در میزان تولید رسوب جاده جنگلی، داده). 12( گردید

هـاي رسـوب تولیـد شـده در فاصله سه درصد از هم انتخاب شد و از آزمون تجزیه واریانس براي بررسی اخـتالف میـانگین
  هاي شیب استفاده گردید.هاي رسوب در کالسهتوکی براي بررسی اختالف بین میانگینشیب و از آزمون  طبقات

 
 و بحث ایجتن-3

متر بود و کـل رسـوب  1784قطعه واحدهاي همگن در این بررسی برابر با   30هاي انتخاب شده در طول کل مقاطع جاده 
گردید. با توجـه بـه سـطحجاده میـانگین رسـوب در واحـد تن در سال برآورد  51گیري شده به روش مستقیم حدود اندازه

تواند، بـه علـت زمـین شناسـی ، میزان باالي رسوب در واحد سطح میکیلوگرم در متر مربع در سال شد 1/4سطح برابر با 
اد شناسی منطقه از نوع رسوبات نرم با پتانسیل فرسایش پـذیري زیـمنطقه مورد مطالعه باشد، چون بیشتر سازندهاي زمین

 باشـد.ها داراي سن کمتر از دو سال بود که دلیل دیگر میـزان بـاالي رسـوب مـیچنین تعداد هفت قطعه از جادهاست، هم
برداري و طول جاده به ترتییب داراي بیشترین و کمترین ارتفاع دیواره خاكنتایج آزمون همبستگی اسپریمن نشان داد که 

برداري به علت شـیب بسـیار تنـد و حـذف پوشـش .دیواره خاك)1ند (جدول باشهمبستگی با میزان رسوب تولید شده می
تـرین هاي جنگلی به عنوان مهـمباشد و در جادهپذیر میگیاهی و کاهش تراکم ریشه گیاهان داراي خاك سست و فرسایش
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ر میـزان رسـوب تولیـد مت 3برداري به بیش از با افزایش ارتفاع دیواره خاك). 13، 2شده است (منبع تولید رسوب شناخته 
مشاهده می شود، همبستگی رسوب تولید شـده  1همانگونه که در جدول ). 16د (ابیزایش میفي ااشده به مقدار قابل توجه

شود. این نتیجه درمورد پوشش باشد و با افزایش سن جاده از میزان رسوب تولیدي آن کاسته میسن در جهت منفی می با
و با افزایش پوشش از میزان رسوب تولیدي به مقدار معنـی داري کـم خواهـد شـد.  بودههاي جاده نیز صادق گیاهی دیواره

هاي جنگلی میزان محافظت از خاك توسـط کم پوشش گیاهی در جادهزایش ترافاست که با ا گذشته حاکی از اینمطالعات 
و در نتیجهمیزان فرسایش و رسوب به  یافتهموس حاصل از بقایاي گیاهی افزایش وها و همچنین هاندام هاي خارجی، ریشه

اول پـس از  هـاي جنگلـی در دو سـالبیشترین رسوب تولید شـده از جـاده). 19، 4، 3(شود مقدار قابل توجهی کاسته می
هاي خاکی کاسـته باشد و با افزایش سن جاده از میزان مواد سست و لغزنده در سطح جاده و دیوارهساخت جاده جنگلی می

باشد همچنین، بـا افـزایش سـن میـزان پوشـش گیـاهی در شده و مواد باقی مانده از پایداري و ثبات بیشتري برخوردار می
که یکی دیگر از عوامل موثر در کاهش رسوب تولید شده از جاده جنگلی  یافتهفزایش ریزي ابرداري و خاكدامنه هاي خاك

بـرداري بـا رسـوب اثر بقیه عوامل موثر در تولید رسوب مثبت بوده وبین همبستگی ارتفاع دیـواره خـاك). 13، 2( باشدمی
 .دار بودمعنی 01/0تولیدي در سطح 

 
  عوامل موثر در تولید رسوب از جاده جنگلی:  همبستگی بین رسوب تولید شده و 1جدول 

 طول
 (متر)

 عرض
 (متر)

 سن
 (سال)

 ارتفاع دیواره
 (متر)

 پوشش
 (درصد)

 شیب جاده
 (درصد)

 30تعداد = 

297/0 349/0 379/- 801/0 520/- 701/0 
  رسوب کل

 (تن در سال)

 
گونه که در جداول مشخص می باشـد، همان نشان داده شده است. 7تا  2نتایج آزمون تجزیه واریانس رگرسیون در جداول 

باشـد. دار مـیمعنـی 01/0بـرداري و درصـد شـیب طـولی جـاده در سـطح رابطه بین رسوب تولیدي با ارتفاع دیواره خاك
دار اسـت، امـا رابطـه سـن و طـول معنی 05/0همچنین رابطه بین رسوب تولیدي با پوشش گیاهی و عرض جاده در سطح 

 باشد.دار نمیشده معنیجاده با رسوب تولید 
 
 

 : نتایج تجزیه واریانس رسوب حاصل سن جاده2جدول 

 F P میانگین مربعات مجموع مربعات درجه آزادي منبع
 /108 753/2 728/1 728/1 1  رگرسیون

   628/0 579/17 28 باقیمانده
    307/19 29 کل

 
 
 
 
 
 

 

http://magazine.hormozgan.ac.ir/
http://magazine.hormozgan.ac.ir/


http://magazine.hormozgan.ac.ir/ 

32 
 
 

 هاي شمال ایرانهاي جنگلی در جنگلتولید رسوب جاده مؤثربرعوامل  بررسی
 و ...  دلیرپژمان  

 نتایج تجزیه واریانس رسوب حاصل پوشش: 3جدول 

 F P میانگین مربعات مجموع مربعات درجه آزادي منبع
 000/0 957/72 952/13 952/13 1 رگرسیون
   191/0 355/5 28 باقیمانده

    307/19 29 کل
 

 نتایج تجزیه واریانس رسوب حاصل طول جاده: 4جدول 

 F P میانگین مربعات مجموع مربعات درجه آزادي منبع
 011/0 429/7 049/4 049/4 1 رگرسیون
   545/0 258/15 28 باقیمانده

    307/19 29 کل
 

 بردارينتایج تجزیه واریانس رسوب حاصل ارتفاع دیواره خاك: 5جدول 

 F P میانگین مربعات مجموع مربعات درجه آزادي منبع
 000/0 052/63 370/13 370/13 1 رگرسیون
   212/0 937/5 28 باقیمانده

    307/19 29 کل
 

 : نتایج تجزیه واریانس رسوب حاصل شیب6جدول 

 F P میانگین مربعات مجموع مربعات درجه آزادي منبع
 /025 673/5 235/3 323/3 1 رگرسیون
   574/0 072/16 28 باقیمانده

    307/19 29 کل
 

 نتایج تجزیه واریانس رسوب حاصل عرض جاده: 7جدول 

 F P مربعاتمیانگین  مجموع مربعات درجه آزادي منبع
 087/0 151/3 953/1 953/1 1 رگرسیون
   620/0 354/17 28 باقیمانده

    307/19 29 کل

 
بینی تولید رسوب براي منطقه مورد مطالعه اسـتفاده شـد. ایـن از آزمون رگرسیون چند متغییره براي ایجاد یک مدل پیش

گردد، دیگـر عوامـل مـوثر در گونه که مشاهده میباشد، همانشیب طولی جاده می Sبرداري و ارتفاع دیواره خاك cHمدل 
  اند.تولید رسوب از جاده جنگلی وارد مدل نشده

 115(S) – 1,001. +(Hc)535. = رسوب کل
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وي تولید رسوب نشان داد که بین میانگین رسوب تولید شده از رنتایج آزمون تجزیه واریانس در مورد تاثیر طبقات شیب بر

مطابقـت دارد. ) Zingg )21این یافته بـا نتـایج تحقیقـات که ،داري وجود داردات مختلف شیب، تفاوت معنیجاده در طبق
تـوان ایـن مـییابد. بنـابرکه مقدار فرسایش خاك با افزایش زاویه شیب افزایش میبیان کرد هاي صحرایی وي با آنالیز داده

سرعت رواناب در سطح جاده میزان قـدرت تخریبـی آب افـزایش چنان بیان داشت که با افزایش شیب جاده بدلیل افزایش 
یابد و سبب افـزایش فرسـایش و بـه طبـع آن افـزایش تولیـد یافته و بر مقاومت ذرات تشکیل دهنده سطح جاده فزونی می

ر مناطق ) و د17( تجاوز گرددها از حداکثر شیب مجاز براي این جاده نبایدهاي جنگلی ی جادهاحدر طر). 9(شودرسوب می
ها حداقل در نظر گرفته شود تا از جاري شدن آب بر روي سطح جاده و سرعت حساس به فرسایش تا حد امکان شیب جاده

مقدار میانگین بـه همـراه اشـتباه  2شکل  ).12(جلوگیري شود  ، که با افزایش تنش برشی و رسوب همراه است،گرفتن آن
 دهد.) را نشان می 12-9،  9-6،  6-3،  3-0مختلف (  بهاي شیهاي رسوب در کالسمعیار بین میانگین

 
 

 
 تباه معیار بین آنهاشمختلف و ا شیب : نمودار میانگین رسوب تولید شده در طبقات2شکل

 گیـري شـده دررسـوب انـدازه شیب، نشـان داد کـه میـانگین درطبقاتهاي رسوب نتایج آزمدن توکی در مقایسه میانگین
شود، بین تمامی طبقات شیب تفاوت معنـی دار طوري که مشاهده میبه .)8جدول (داري دارد تفاوت معنی طبقات مختلف،

 شود.وجود دارد و حتی در شیب هاي کم نیز، افزایش شیب سبب افزایش رسوب می

دهنـده نشان ،هاعالمت * در ستوناختالف میانگین ،هاي شیب مختلف: نمودار میانگین رسوب و اشتباه معیار در کالسه8جدول
 باشدشیب می طبقاتهاي رسوب درداري اختالف بین میانگینمعنی

(i) (j) اشتباه معیار اختالف میانگین ها Sig. 
 

 %95سطح احتمال 

 حد باال حد پایین

1 2 *88/1- 454/ 014/ 344/3- 430/- 

 
3 *60/3- 454/ 0 057/5- 143/2- 

 
4 *39/6- 454/ 0 854/7- 941/4- 

2 3 *71/1- 454/ 023/ 169/3- 256/- 

 
4 *51/4- 454/ 0 967/5- 004/3- 

3 4 *79/2- 454/ 001/ 254/4- 341/1- 
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 گیري: نتیجه4

اي از اهمیـت ویـژه دباشهاي جنگلی که منبع اصلی رسوب در منابع طبیعی میشناسایی عوامل موثر در تولید رسوب جاده
باشد. با توجه هاي منطقه مورد مطالعه زیاد می. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان تولید رسوب از جادهباشدبرخوردار می

شـود در هنگـام طراحـی و برداري و شیب جاده در میزان تولید رسوب پیشـنهاد مـیبه تاثیر بسیار زیاد ارتفاع دیواره خاك
هاي مرتفع و همچین تجاوز از حـداکثر نگلی در منطقه توجه خاصی به این موارد شود و از ایجاد دیوارههاي جساخت جاده

 ،کـه بـودهثر پوشش گیاهی در کاهش رسوب ؤدر این مطالعه نقش م دیگر نکته مهم و قابل توجهشیب مجاز خوداري شود. 
توانـد بـه مـی ،هاي جنگلـیاولیه پس از ساخت جادههاي با کاشت و احیا توسط عملیات زیست مهندسی بخصوص در سال

تر در آینده . با انجام مطالعات دقیق و گستردهاي از اثرات مخرب ساخت جاده در جنگل جلوگیري نمایدمقدار قابل مالحظه
عوامـل در  شناخت و علم از میزان و نحوه تاثیر ایـنتوان با هاي دقیق و جامع براي منطقه و مناطق جنگلی میو تهیه مدل

بـه حـداقل رسـاندن اثـرات بنـدي و جهت اولویتهاي در جادهاین به طراحان و سازندگان  ،هاي جنگلیتولید رسوب جاده
 ود.هاي بهینه و همسو با طبیعت کمک نممنفی جاده و طراحی جاده
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Abstract 
The forest road is most important sediment source in the forest regions. The forest roads 
with remove vegetation cover and disorder hydraulic behavior of regions, causes 
sediment product and problems due of sediment. This study was done to surveying 
sediment factors roll in the sediment producing in the northern forest road. For this goal 
road sections were selected by using homogenous unit map (rainfall, aspect slope, hillside 
aria and geology) in geographic information system (GIS) and field survey, in the culverts 
output selected sections, were created wooden sediment trapping dams. Spearman 
analyses Results shown then maximum correlation with high cut slope in the sediment 
product. Also The result of analysis variance and comparing between the average 
sediment produced in different slope classes showed positive and significant different. 
With increase of road age and vegetation cover the amount of sediment significantly 
decreased. The amount of total sediment that evaluated in study area was about 51 ton in 
year. 
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