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روشهاي رگرسيوني برآورد ظرفيت نگهداري آب تاجپوشش و ضريب تاجبارش مستقيم
در تودة دستکاشت کاج تهران
2

سيد محمدمعين صادقي 1و پدرام عطارد

 1دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران
 2دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت1312/8/5 :؛ تاریخ پذیرش)1313/2/13 :

چکيده
مطالعۀ حاضر با هدف برآورد ظرفیت نگهداری آب تاجپوشش ( ،)Sنرخ تبخیر به شهدب بارنهدگی (  ) E / Rو ضهری
تاجبارش مستقیم ( )pبا استفاده از روشهای رگرسهیونی ( Gash ،Minimumو  )Mean ،Mortonدر تهودۀ  44سهالۀ
کاج تهران ( )Pinus eldarica Medw.واقع در پارک جنگلی چیتگر با اقلیم نیم خشک انجام گرفت .مقهدار بارنهدگی
( )GRدر هر رخداد ب وسیلۀ  11بارانسنج دستی در نزدیکترین محیط باز و تاجبارش ( )TFب وسیلۀ  51بهارانسهنج
که ب ه طههور تصههادفی در زیههر تههاجپوشههش تههوده نص ه شههده بودنههد ،در دورۀ یکسههال ( از تههاریخ  1311/16/11تهها
 )1312/16/11اندازهگیری شد .بارانربایی ( )Iاز تفاوب  TFو  GRدر هر بارش ب دسهت آمهد .در مجمهو  51رخهداد
 GRبا عمق تجمعی  262/5میلیمتر اندازهگیری و مقادیر  TFتجمعی و درصهد تهاجبهارش در ههر رخهداد ()TF:GR
ب ترتی  61/5درصد و  53/2درصد برآورد شد بهترین رابطۀ برازشدادهشده بهین درصهد تهاجبهارش در ههر رخهداد
( )TF:GRو  GRدر کل دورۀ پژوهش ب صورب مثبت و لگاریتمی با ضری تبیین ( 1/631 )R2ب دست آمد ]35/414
 .[TF:GR = 16/518 ln (GR) +همچنین این روابط بهرای دورهههای خشهک (اردیبهشهت تها دههم آبهان و مرطهوب
ب صورب مثبت و خطی ب ترتی با ضرای  1/188 R2و  1/166محاسب شد .مقدار ضری  1/11 ،pو مقدار متوسهط
 Sبا کمک س روش مذکور 1/23 ،میلیمتر و ضری  E / Rنیز  1/11محاسب شد .از آنجا ک اندازهگیری اجزای ،GR
ب ویژه در مناطق خشک و نیم خشک زمانبر و هزین بر است و اندازهگیریها ب صهورب دسهتی بها حرهور در عرصه
انجام میگیرد ،روشهای رگرسیونی برآورد  Iو اجزای آن مانند  Sو ضرای  pو  E / Rمیتوانند کاربرد زیادی داشهت
باشند.
واژههاي کليدي :اقلیم نیم خشک ،بارانربایی ،تاجبارش ،سوزنیبرگ.
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مقدمه و هدف
1

2

تاجبارش ( )TFبخشی از باران ( )GRاست که بها
عبور از روشن های تاجپوشش (تاجبارش مسهتقیم) 3یها
برخورد ب تهاجپوشهش (ریهزشههای تهاجی 4)CD ،به
پوشش کف جنگل میرسد .بخشی از باران ک از طریق
تاجپوشش درختان ربایش شده و ب پوشش کف جنگل
نمیرسد ،بارانربهایی ( 5)Iنامیهده مهیشهود (صهادقی و
عطارد1313 ،؛ .)Sadeghi et al., 2014, 2015a, b
مقدار تهاجبهارش در اکوسیسهتمههای جنگلهی به
عوامل اقلیمی شامل مقدار بارش ،شدب بارش ،انهدازۀ
قطراب بهاران ،زمهان بهارش (روز/شه  ،فصهل) ،زاویه
بارش ،طول دورۀ بارش ،فاصلۀ زمانی بین رخهدادهای
بارش ،نو بارش (برف ،تگرگ و باران) ،دمای هوا ،نرخ
تبخیهر ،درصههد رطوبههت نسههبی سههرعت و جهههت بههاد
( Gash, 1979; Wei and Zhou, 1991; Satterlund
;and Adams, 1992; Davie and Durocher, 1997
;Klaassen et al., 1998; Baird and Wilby, 1999
Huber and Irumé, 2001; Price and Carlyle;Moses, 2003; Vrugt et al., 2003; Link et al., 2004
;Pypker et al., 2005, 2012; Bryant et al., 2005
;Llorens and Domingo, 2007; Staelens et al., 2008
Licata et al., 2011; Sadeghi et al., 2013, 2014,
 )2015a, bو نیز عوامل زیسهتی شهامل تهراکم تهوده،

ترکی پوشش گیاهی ،اشکوببنهدی ،تهراکم و توزیهع
مکانی شهاخ هها ،شهاخپ پوشهش گیهاهی (مجمهو
شاخپهای سطح برگ و سطح چوب) ،بافهت پوسهت
تن و شاخ ها ،شکل بهرگهها ،آبگریهزی/آبدوسهتی
بههرگههها ،نهههو گونهه (سهههوزنیبههرگ/پهنبهههرگ،
خزانکننده/همیش سبز) ،درصد تاجپوشش ،سن توده،
سهههطح مقطهههع درختهههان و ظرفیههت نگههههداری آب
6
تههاجپوشههش ( )Sبسههتگی دارد ( ;Aussenac, 1968
;Herwitz, 1987; Liu, 1997; Link et al., 2004
;Wei et al., 2005; Fleischbein et al., 2005
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)Throughfall (TF
)Gross rainfall (GR
3
Free throughfall/ Direct throughfall
4
)Canopy drips (CD
5
)Rainfall interception (I
6
)Canopy (water) storage capacity (S

Pypker et al., 2005, 2012; Asadian and Weiler,
;2008
Krämer
and
;Hölscher, 2009
Licata et al., 2011; Sadeghi et al., 2013, 2014,
.)2015a, b

کمترین مقدار بهاران بهرای اشهبا تهاجپوشهش را
ظرفیهههت نگههههداری آب تهههاجپوشهههش مه هینامنهههد
( .)Sadeghi et al., 2013, 2014بهه طههور کلههی،
اکوسیسههتمهههای جنگلههی ،ظرفیههت نگهههداری آب
تههاجپوشههش بیشههتری نسههبت بهه اکوسیسههتمهههای
کشههاورزی و علفزارههها دارنههد ( Van Dijk and
 )Bruijnzeel, 2001; Vegas Galdos et al., 2012و
ظرفیت نگهداری آب تاجپوشش بیشتر سب میشود ک
مقههدار  Iدر اکوسیسههتمهههای جنگل هی ب هیشتههر از سههایر
اکوسیستمهای گیاهی باشهد .همچنهین مقهدار ظرفیهت
نگهداری آب تاجپوشش سوزنیبرگان بیشتر از پهنبرگان
اسههت ( ;Zinke, 1967; Samba et al., 2001
 .)Sadeghi et al., 2015bیکههی از شههاخپهههای
تأثیرگذار بر ظرفیهت نگههداری آب تهاجپوشهش ،نسهبت
تبخیر در زمان بارندگی به شهدب بهاران در ههر رخهداد
(  7) E / Rاست (.)Licata et al., 2011
بیشینۀ مقدار باران برای اشبا تاجپوشش را نقطهۀ
اشبا آبی تهاجپوشهش ( 8)Psمهینامنهد که از جمهع
مقههادیر ضههری تههاجبههارش و ظرفیههت نگهههداری آب
تهههاجپوشهههش (میلهههیمتهههر) به ه دسهههت مهههیآیهههد
( .)Carlyle-Moses and Gash, 2011در هنگهههام
استفاده از روشههای رگرسهیونی در بهرآورد ظرفیهت
نگهداری آب تاجپوشش ،نقطۀ اشهبا آب تهاجپوشهش
برآوردی که نقطهۀ انحنها یها خمیهدگی بهین نمهودار
تاجبارش -محور  -yو باران -محهور  -xاسهت ،در نظهر
گرفت میشود ک نشاندهندۀ ایهن اسهت که قبهل از
این نقطۀ تمام مقدار تاجبارش رسیده ب کهف جنگهل
ب صورب تاجبارش بوده و مقدار ریزشهای تاجی برابر
صفر در نظر گرفت مهیشهود که در اصهط به آن،
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نقطۀ اشبا آب تاجپوشش برآوردی میگویند .در واقع
تا قبل از این نقط  ،با افزایش باران ،مقدار تاجبارش بها
روند کندی افزایش مییابد و از این نقط به بعهد ،به
دلیههل اشههبا تههاجپوشههش ،شههاهد شههرو تههاجبههارش
ب صورب ریزشهای تاجی (ع وه بر مقادیر تهاجبهارش
مسههتقیم) ،خههواهیم بههود .در نهایههت از جمههع مقههادیر
ضههری تههاجبههارش مسههتقیم (میلههیمتههر) و ظرفیههت
نگهداری آب تاجپوشش (میلیمتر) ،نقطهۀ اشهبا آب
تاجپوشش محاسباتی ب دست میآید.
امروزه مدیریت بهینۀ منابع آبی در مناطق خشهک
و نیمههه خشهههک اهمیهههت زیهههادی پیهههدا کهههرده
است (صهادقی و عطهارد1313 ،؛ صهادقی و همکهاران،
1313؛ ;Gutschick and BassiriRad, 2003
Breshears et al., 2005; Sadeghi et al., 2014,
 .)2015a, bمقدار آب در دسترس پوشهش گیهاهی در

این مناطق تنها از روی مقدار  GRتعیین نمهیشهود و
بستگی زیادی به اجهزای مختلهف بهی ن آب در ایهن
مناطق (بهارانربهایی ،روانهاب ،ظرفیهت نگههداری آب
الشبرگ ،ظرفیت نگهداری آبِ خاک ،تبخیر از سهطح
خههاک) دارد (.)Chang, 2003; Loik et al., 2004
ب طور کلی در این مناطق بیش از  15درصد آب باران
ب صورب تبخیرتعرق ( 1)ETدوبهاره به هواسه هر بهاز
مهیگهردد ( .)Breshears et al., 2005تبخیرتعهرق از
مجمو مقادیر آب تبخیر از سطح خاک ،تعرق پوشش
گیاهی و بارانربایی تشکیل میشود .مهمترین شاخپ
کنترلکنندۀ مقدار بارانربهایی پوشهشههای گیهاهی،
ظرفیت نگهداری آب تاجپوشش آنهاست ( Pypker et
 .)al., 2005بیشهتر رخهدادههای بارنهدگی در منهاطق
خشک و نیم خشک رخهدادهای بها مقهدار متوسهط و
کوچکاند ( .)Loik et al., 2004درصد زیادی از مقدار
باران در تودههایی ک ظرفیت نگهداری آب تاجپوشش
زیادی داشت باشند ،ب پوشش کف جنگل نمیرسهد و
بنابراین در این مناطق ،باید گون هایی با مقهدار انهدک

)Evapotranspiration (ET
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ظرفیت نگهداری آب تاجپوشش انتخهاب شهود تها آب
بیشتری به پوشهش کهف جنگهل برسهد (صهادقی و
عطارد1313 ،؛ صادقی و همکاران.)1313 ،
دانسههتن مقههدار صههحیح ظرفیههت نگهههداری آب
تاجپوشش مربهو به ههر گونه /توده در فراینهدهای
مدلسههازی و پههیشبینههی مقههدار  Iضههروری اسههت
(.)Gash et al., 1995; Sadeghi et al., 2013
شناخت فرایند بهارانربهایی و اجهزای آن در مهدیریت
منابع آبی ،جنگلداری ،کشاورزی و بحث تغییهر اقلهیم
بسیار مهم است ( .)Muzylo et al., 2009برای برآورد
ظرفیت نگهداری آب تاجپوشش ،روشهای مبتنی بهر
رگرسیون ،ک با اندازهگیری مقهدار تهاجبهارش در ههر
رخداد باران در عرص همهراهانهد ،کهاربرد وسهیعتهری
دارنهد ( ;Gash et al., 1995; Wang et al., 2007
 .)Pypker et al., 2012دلی هل کههاربرد وس هیع ای هن
روشههها ،هزینههۀ کههم و دقههت قابههل قبههول آنهاسههت
( Asadian, 2007; Sadeghi et al., 2013, 2014,
 .)2015a, bهرچند ک برای افهزایش صهحت ظرفیهت
نگهداری آب تاجپوشش برآوردشده با اسهتفاده از ایهن
روشها ،باید تعداد کافی رخدادهای باران اندازهگیهری
شوند (.)Sadeghi et al., 2015a
هدف از این پژوهش ،برآورد ظرفیت نگههداری آب
تاجپوشش ( ،)Sنرخ تبخیر ب شدب بارنهدگی ( ) E / R
و ضری تاجبارش مسهتقیم ( )pبها اسهتفاده از روابهط
رگرسیونی در دورۀ یکسال در تودۀ دستکاشهت کهاج
تهران است .برآورد ایهن اجهزا در انتخهاب گونه ههای
مناس و سازگار برای جنگلکاری در مناطق خشهک و
نیم خشک و نیهز بهرآورد بهی ن آبهی جنگلکهاریهها
اهمیت دارد.
مواد و روشها
 -منطقۀ پژوهش

این پژوهش در توده دسهتکاشهت  44سهالۀ کهاج
تهران در قطعه نمونهۀ  1/3هکتهاری ،واقهع در پهارک
جنگلی چیتگر ،بین شههرهای تههران و کهرج (عهر
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جغرافیههایی  35درجهه و  44دقیقههۀ شههمالی ،طههول
جغرافیایی  51درج و  11دقیقهۀ شهرقی و میهانگین
ارتفهها از سههطح دریهها  1251متههر) انجههام گرفههت.
مشخصاب این توده شامل میانگین قطر برابرسینۀ 22
سانتیمتر ،ارتفا  1/1متر ،ارتفا تاج  2/1متر ،درصهد
تاجپوشهش  61درصهد ،تعهداد در هکتهار  1121پایه
درخت ،تکاشهکوب و میهانگین شهی  ،چههار درصهد
است 45 .درصد پوشش گیاهی این پارک را گونۀ کاج
تهران تشکیل میدهد.

ارتفا درخت در نظر گرفت شد).
بعد از اندازهگیری هر بهاران ،بهارانسهنجهها از آب
تخلی و از شاخ و برگ تمیز شهدند و سه د در جهای
خود قرار داده شدند .برای اندازهگیری مقدار تاجبارش،
 51بارانسنج دستی ،مشاب بارانسنجهای اندازهگیری
باران ،در ابتدا ب صورب تصادفی زیر تاجپوشهش تهودۀ
کاج تهران قرار داده شدند .توزیع این بارانسنجهها به
گون ای بود ک تمام سطح قطعه نمونه را به صهورب
یکنواخت پوشش دهند .بعد از هر پهنج رخهداد بهاران
( ،)Pypker et al., 2005نیمی از بارانسنجها جاب جها
و در مکانهای دیگر در سطح تهوده به طهور تصهادفی
نص میشدند و نیمی از بارانسنجها نیز در کل دورۀ
پژوهش در نقا ثابت در توده مستقر بودنهد .ههدف از
این کار ،کهاهش خطها در انهدازهگیهری تهاجبهارش در
سطح توده اسهت ( ;Lloyd and De Marques, 1988
 ،)Tóbon-Marin et al., 2000زیهرا تغییهراب مکهانی
تاجبارش در سطح توده بسیار زیاد است و مرور منهابع
نشان میدهد ک با جاب جایی تعدادی از بارانسنجهها
بعههد از هههر رخههداد بههاران ،شههاهد کههاهش خطههای
اندازهگیری تاجبهارش خهواهیم بهود ( Van Dijk and
.)Bruijnzeel, 2001; Ziegler et al., 2009
میزان (حجم) باران و تاجبارش طی هر بارندگی بها
اسههتفاده از اسههتوانۀ مههدرج بهها دقههت یههک میلههیمتههر
اندازهگیری شد .محفظۀ اطراف کلیۀ بارانسهنجهها بها
فویلهای آلومینیومی جهت کاهش اثهر نهور خورشهید
(تبخیر) پوشانده شد (.)Fleischbein et al., 2005
مرور منابع نشان مهیدههد که در سهوزنیبرگهان
سهههم سههاقاب ( 1)SFنههاچیز (کمتههر از  2درصههد)
اسههت ( ;Gash et al., 1995; Valente, 1999

 -اقلیم

برای تعیین وضعیت اقلیمهی منطقه  ،از دادهههای
اقلیمی ثبهتشهده در طهی دورۀ  11سهالۀ ( 1315تها
 )1311ایسههتگاه هواشناسههی همدیههدی چیتگههر (35
درج و  42دقیقۀ شمالی و  51درج و هشت دقیقهۀ
شرقی و ارتفا  1215متر از سطح دریا) استفاده شهد.
میانگین دمای ساالن ( ±خطهای معیهار)  11/1درجهۀ
سانتیگراد ( )1/1 ±و میانگین بارنهدگی سهاالن 212
میلیمتر ( )13/1 ±گزارش شده اسهت .بها اسهتفاده از
فرمول دومارتن ،منطقۀ پهژوهش بها شهاخپ خشهکی
 ،11/1در طبق اقلیمی نیم خشک قرار مهیگیهرد .بها
استفاده از منحنی آمبروترمیک ،دورۀ خشهکی در ایهن
منطق شش ماه از سال (از پنجم اردیبهشت تها دههم
آبههان) و دورۀ مرطههوب از اول فههرودین تهها چهههارم
اردیبهشت و از یازدهم آبان تها اخهر اسهفند را شهامل
میشود.
 -روش اندازهگیری و محاسب اجزای باران

برای برآورد مقدار بارانربایی تهاجپوشهش ،مقهادیر
باران و تاجبارش در دورۀ یکسال (از  1311/16/11تها
 )1312/16/11اندازهگیری شهدند .بها اسهتفاده از 11
عدد بارانسنج دستی با قطر دهانۀ هشت سانتیمتهر و
ارتفا  22سانتیمتهر در نزدیهکتهرین فرهای بهاز در
مجاورب تودۀ مورد نظر ،مقهدار بهاران در ههر رخهداد
بارش محاسب شد .محهل اسهتقرار بهارانسهنجهها به
گون ای انتخاب شد ک با تاج درختان تهداخل نداشهت
باشند (حداقل فاصلۀ آنها تا نزدیکترین درخهت برابهر

;Levia and Frost, 2003; Dang et al., 2005
 .)Licata et al., 2011بسه هیاری از مطالعهههاب از

اندازهگیری  ،SFب دلیل وقتگیر و پر هزینه بهودن در
کنههههار سهههههم کههههم ،آن صههههرفنظههههر کننههههد

)Stemflow/Stemfall (SF
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( ;Llorens and Gallart, 2000; Liu et al., 2001
;Gomez-Peralta et al., 2008; Licata et al., 2011
 .)Sadeghi et al., 2013; Xu et al., 2013در ایهن

پژوهش نیز ب دالیل یادشده ،ساقاب اندازهگیری نشهد
و مقدار بارانربایی از تفاضل مقدار تاجبهارش از مقهدار
باران در هر رخداد باران ب دست آمد.
 روشهای برآورد مقادیر ضری تاجبهارش مسهتقیم وظرفیت نگهداری آب تاجپوشش

در روشهای مبتنی بر رگرسیون در برآورد مقادیر
ضههری تههاجبههارش مسههتقیم و ظرفیههت نگهههداری آب
تاجپوشش ،در ابتدا یک نقطه به صهورب چشهمی به
عنوان نقط اشبا آب تهاجپوشهش بهرآوردی در نظهر
گرفت میشود.
ضری تاجبهارش مسهتقیم را مهیتهوان به صهورب
غیرمستقیم ،از شی رگرسیون خطی بین تاجبهارش و
باران ،برای بارانهایی کمتر از نقطهۀ بهرآوردی اشهبا
آب تاجپوشش ،تخمین زد (صهادقی و عطهارد1313 ،؛
صهادقی و همکهاران1313 ،؛ ;Leyton et al., 1967
Jackson, 1975; Gash et al., 1995; Pypker et al.,
.)2005; Sadeghi et al., 2013; 2014, 2015a, b

مقههدار ضههری تههاجبههارش مسههتقیم (میلههیمتههر) از
حاصلضرب میانگین مقدار تاجبارش تمام رخهدادهای
باران (میلیمتر) در عهدد ضهری تهاجبهارش مسهتقیم
ب ه دسههت مههیآیههد .ض هری تههاجبههارش مسههتقیم در
رخههدادهای بههاران کوچههکتههر از نقطههۀ اشههبا آب
تاجپوشش از جند باران است ،زیرا در ایهن بهارانهها
فر بر این است ک مقدار ریهزشههای تهاجی برابهر
صفر است .شایان ذکهر اسهت که ضهری تهاجبهارش
مستقیم در کل رخدادهای باران از جهند تهاجبهارش
است و نشان میدهد ک چند درصد از مقدار تاجبارش
رسیده ب کف جنگل از فرای خالی تاجپوشهش عبهور
میکند.
ب ه منظههور بههرآورد مقههدار ظرفیههت نگهههداری آب
تههاجپوشههش ،از بههارانهههای برابههر یها بیشههتر از مقههدار
برآوردی اشبا آب تاجپوشش ،بر اساس س روش زیر
استفاده میشود ( Jackson, 1975; Klaassen et al.,

5

 )1998; Pypker et al., 2005که در ایهن روشهها
تاجبارش ،محور  yو باران ،محور  xرا تشکیل میدهند.
 -1روش Leyton et al., 1967; ( Minimum
 :)Llorens and Gallart, 2000ظرفیت نگههداری آب
تاجپوشش از رسم رگرسیون خطی بهین تهاجبهارش و
باران ب دست میآید؛ با قرار دادن صفر ب جهای مقهدار
تاجبارش ،در معادلۀ حاصل ،مقدار ب دستآمده برابر با
مقدار ظرفیت نگهداری آب تاجپوشش خواهد بود.
 )2روش  Gashو  :)1118( Mortonدر این روش،
مقدار ظرفیت نگهداری آب تاجپوشش از رسم معادلهۀ
رگرسیون خطی بین تاجبارش و باران ،برآورد میشود.
یعنی در معادلۀ خط رگرسیون ،مقهدار بهاران برابهر بها
صفر قرار داده میشود و عدد به دسهتآمهده برابهر بها
مقههدار ظرفیههت نگهههداری آب تههاجپوشههش اسههت
(.)Gash and Morton, 1978
 )3روش  :)Link et al., 2004( Meanدر ایههن
روش ابتههدا دو رگرسههیون خطههی رسههم مههیشههود.
رگرسیون الف بین تاجبارش و باران بهرای بهارانههایی
است ک برای اشبا تاجپوشش کافی نیستند (کمتر از
نقطۀ برآوردی اشهبا آب تهاجپوشهش) .رگرسهیون ب
رابطۀ بین تاجبارش و باران در بارندگیهایی است که
برای اشهبا تهاجپوشهش کهافی و مناسهبند (برابهر یها
بزرگتهر از نقطهۀ بهرآوردی اشهبا آب تهاجپوشهش).
تفاوب بین تاجبارش و باران در محل برخهورد دو خهط
رگرسیون ،ظرفیت نگهداری آب تهاجپوشهش را نشهان
میدهد (.)Link et al., 2004; Pypker et al., 2005
ضری  ، E / Rبرابر تفاضل شی رگرسیون خطهی
بین تاجبارش و باران (برای رخدادهای برابر یا بزرگتر
از نقطۀ برآوردی اشبا آب تاجپوشهش) از یهک اسهت
( ;Klaassen et al., 1998; Link et al., 2004
 .)Pypker et al., 2012; Sadeghi et al., 2013بها
ضرب کهردن میهانگین مقهدار ظرفیهت نگههداری آب
تاجپوشش در ضری  ، E / Rمقدار  E / Rب میلیمتهر
ب دست میآید.
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نتايج

درصد) و  81/1میلیمتر ( 31/5درصهد) انهدازهگیهری و
محاسب شهد .میهانگین (±خطهای معیهار) ،بیشهترین و
کمترین مقدار تاجبارش در کل دورۀ پژوهش به ترتیه
 15/1 ،)1/6 ±( 3/3و  1/2میلیمتر انهدازهگیهری شهد.
همچنین میانگین ،بیشین و کمینۀ مقهدار بهارانربهایی
نیز در کل دوره پژوهش ب ترتیه  4/4 ،)1/1 ±( 1/5و
 1/2میلیمتر برآورد شد (جدول .)1

در طول دورۀ پژوهش 262/5 ،میلهیمتهر بهاران در
 55رخداد اندازهگیری شد ک  18رخداد بهاران در دورۀ
خشک (با عمق تجمعی  62/5میلهیمتهر) و  31رخهداد
باران در دورۀ مرطوب (با عمق تجمعی  211میلیمتهر)
جمعآوری شد .مجمو عمق تاجبارش و بهارانربهایی در
تودۀ کهاج تههران به ترتیه  182/5میلهیمتهر (61/5

جدول  -1میانگین ،خطای معیار ،بیشین  ،کمین و مجمو عمق بارندگی ( )GRو بارانربایی ( )Iتودۀ کاج تهران در کل دورۀ
پژوهش و ب تفکیک دورههای خشک (پنجم اردیبهشت تا دهم آبان) و مرطوب در پارک جنگلی چیتگر تهران
I

GR

کل دوره

دوره خشک

دوره مرطوب

دوره خشک

کل دوره

دوره مرطوب

میلیمتر

میلیمتر

میلیمتر

میلیمتر

درصد

میلیمتر

درصد

میلیمتر

درصد

میانگین

4/8

3/5

5/4

1/5

31/3

1/3

31/1

1/5

21/8

خطای معیار ()±

1/6

1/1

1/8

1/1

6/1

1/2

15/4

1/2

13/3

بیشین

11/3

13/1

11/3

4/4

11/3

3/1

11/3

4/4

13/8

کمین

1/5

1/1

1/5

1/2

5/2

1/4

22/3

1/2

5/2

مجمو

262/5

62/5

211

81

111

23/1

111

56/3

111

همبسهههتگیههههای مثبهههت و معنهههیداری بهههین
تههههاجبههههارش و بههههاران در کههههل دورۀ پههههژوهش
( r = 1/185؛ )TF = 1/865GR - 1/811و نیههز
دورههای خشک ( r = 1/114؛)TF = 1/811GR +1 /651
و مرطهوب ( r = 1/183؛)TF = 1/811GR + 1/854
در سطح  15درصد مشاهده شد.
بهترین رابط ی برازشدادهشهده بهین درصهد تهاج
بارش ( )TF:GRو باران در کل دورۀ پژوهش ب صورب
مثبههت و لگههاریتمی بهها ضههری تبیههین (1/631 )R2
بههه دسهههت آمهههد ]16/518ln (GR) + 35/414
= .[TF:GRهمچنین این روابط برای دورههای خشک
و مرطوب ب صورب مثبت و خطی ب ترتی با ضهرای
تبیین ( 1/188 )R2و  1/166ب دست آمد (شکل .)1
مقدار متوسط درصهد تهاجبهارش در دورۀ پهژوهش
 53/2درصد ب دست آمد (جدول  )2و درصد تاجبارش
در دورۀ مرطههوب ب ه طههور معنههیداری بیشههتر از دورۀ

خشک بود (.)P < 1/15
در پژوهش پیش رو ،نقطۀ اشهبا آب تهاجپوشهش
برآوردی برای کل دورۀ پژوهش و دورهههای خشهک و
مرطوب ب ترتیه  1/8 ،1/4و  1/4میلهیمتهر در نظهر
گرفت ه شههد (شههکل  2نقطههۀ اشههبا آب تههاجپوش هش
برآوردی را در کل دورۀ پژوهش نشان میدهد).
مقادیر ضری تاجبارش مستقیم ،ظرفیت نگهداری
آب تاجپوشش (بها سه روش) و  E / Rبها اسهتفاده از
روابههط موجههود در شههکل  3محاسههب و اعههداد آن در
جدول  3نشان داده شده است.
در دورۀ پژوهش میانگین مقدار ظرفیت نگههداری
آب تاجپوشش بهر اسهاس سه روش بهرآوردی1/23 ،
میلیمتر ( )1/14 ±حاصل شد .همچنین مقدار نقطهۀ
محاسباتی اشبا آب تاجپوشش در کل دوره پهژوهش
نیز  2/14میلیمتر محاسب شد.
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18

دوره خشک

خط 1:1

15

R2 = 1/188

9
6

درصد تاجبارش ()TF:GR

TF:GR = 1/81GR - 1/651

12

3
0
18

15

12

9

6

0

3

18

دوره مرطوب

خط 1:1

15

R2 = 1/166

9
6

درصد تاجبارش ()TF:GR

TF:GR = 1/811GR + 1/854

12

3
0
18

15

9

12

6

0

3

شکل  -1رابطۀ درصد تاجبارش ( )TF:GRو باران ( )GRبرای تودۀ کاج تهران در پارک جنگلی چیتگر تهران در دورههای
خشک (پنجم اردیبهشت تا دهم آبان) و مرطوب (هر دایره نشاندهندۀ یک رخداد باران است)

جدول  -2میانگین ،خطای معیار ،بیشین و کمین درصد تاجبارش ( )TF:GRدر تودۀ کاج تهران در کل دورۀ پژوهش و ب
تفکیک دورههای خشک (پنجم اردیبهشت تا دهم آبان) و مرطوب در پارک جنگلی چیتگر تهران
درصد تاجبارش ()TF:GR
کل دوره

دوره مرطوب

دوره خشک

میلیمتر

درصد

میلیمتر

درصد

میلیمتر

درصد

میانگین

2/6

53/2

1/6

45/6

3/1

56/1

خطای معیار ()±

1/1

2/1

1/1

4/6

1/1

3/6

بیشین

15/1

14/8

11/8

11/1

15/1

14/8

کمین

1/2

21/1

1/3

22/3

1/3

21/1
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8

18
خط 1:1

15
12

نقط :Ps
 1/4میلیمتر

TF

9
6
3
0
18

12

15

6

9

0

3

مقدار باران ( - )GRمیلیمتر

شکل  -2رابطۀ تاجبارش ( )TFو باران ( )GRبرای تودۀ کاج تهران در پارک جنگلی چیتگر تهران در کل دورۀ پژوهش
(اول شهریور  1311تا اول شهریور  )1312برای برآورد نقطۀ اشبا تاجپوشش (( )Psهر دایره نشاندهندۀ یک رخداد باران است)

16

GRهای بزرگتر یا
مساوی  1/4میلیمتر

12

TF = 1/818GR - 1/151

8

GRهای کمتر از 1/4
میلیمتر

4

TF = 1/186GR + 1/118

1/664

TF

1/165

2

= R

2

= R

0
18

15

12

9

6

3

0

مقدار باران ( - )GRمیلیمتر

شکل  -3رابط ی بین تاجبارش ( )TFو باران ( )GRبرای تودۀ کاج تهران در پارک جنگلی چیتگر تهران برای بارانهای بیشتر
از نقطۀ اشبا تاجپوشش ( 1/4 ≥( )Psمیلیمتر)  31-رخداد باران -و کمتر از نقطۀ  1/4 <( Psمیلیمتر)  18-رخداد باران -در
طی دورۀ پژوهش (هر دایره نشاندهندۀ یک رخداد باران است)
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جدول  -3مقادیر ضری تاجبارش مستقیم ( )pو ظرفیت نگهداری تاجپوشش ( )Sبرای تودۀ کاج تهران در پارک جنگلی چیتگر
تهران در دورۀ پژوهش (اول شهریور  1311تا اول شهریور  )1312و دورههای خشک (پنجم اردیبهشت تا دهم آبان) و مرطوب
( Sمیلیمتر)

p

ضری

 Gashو

E/R

میلیمتر

Minimum

دوره خشک

1/11

1/24

1/11

1/11

دوره مرطوب

1/18

1/11

1/32

1/11

1/31

دوره پژوهش

1/11

1/81

1/28

1/15

1/26

بحث
بیشتر مطالعاب اکوهیدرولوژی ،ب ویژه در مورد فراینهد
بارانربایی ( ،)Iدر اکوسیسهتمههای طبیعهی انجهام گرفته
اسهت ( Hörmann et al., 1996; Carlyle-Moses,
2004; Bryant et al., 2005; Ahmadi et al.,
 .)2009ب تازگی ع قۀ مدیران و پژوهشگران ب مقهدار

بارانربایی و اجزای آن در اکوسیستمهای دستکاشت
افزایش یافت است ،زیرا بهارانربهایی بخهش زیهادی از
باران ( 31/5درصد در این پژوهش) را در هر تهوده به
خود اختصاص میدهد و بنابراین کارشناسهان جنگهل
در انتخاب گون برای جنگلکاری در منهاطق خشهک و
نیم خشک ،با استفاده از مقهادیر بهارانربهایی و تعهرق
قادر ب تصمیمگیری مناس ب منظور صرف جهویی در
مصرف آب برای آبیاری در این اکوسیستمهها خواهنهد
بههود (صههادقی و عطههارد1313 ،؛ صههادقی و همکههاران،
1313؛ .)Sadeghi et al., 2014, 2015a, b
در ایههن پههژوهش  61/5درصههد از مجمههو بههاران
ساالن در تودۀ کاج تهران صرف تاجبارش میشود که
ب اندازۀ میانگین نتایج سایر پهژوهشهها اسهت .مهرور
منابع نشان میدهد ک درصد تاجبارش سهاالن  51تها
 11درصد است (.)Carlyle-Moses and Gash, 2011
درصد تاجبارش تجمعی دورۀ مرطهوب بیشهتر از دورۀ
خشک در تودۀ کاج تهران به دسهت آمهد (به ترتیه
 12/3درصههد و  68درصههد) .درصههد تههاجبههارش دورۀ
مرطوب ( 56/1درصد) به طهور معنهیداری بیشهتر از
دورۀ خشک ( 45/6درصد) محاسب شهد .از آن جهایی
ک مقدار متوسط ههر رخهداد بهاران در دوره مرطهوب

Morton

( Psمیلیمتر)

میلیمتر

برآوردی

محاسباتی

Mean

ضری

1/4

1/35

1/16

1/15

1/11

1/11

1/11

1/12

1/8

2/14

1/11

1/12

1/4

بیشتر از دوره خشک بود ( 5/4میلیمتر در مقابهل بها
 3/5میلیمتر) ،انتظار میرفت این نتیج ب دست آید؛
زی هرا مههرور منههابع نشههان داد ک ه اصههلیتههرین عامههل
تأثیرگهههذار بهههر توزیهههع اجهههزای بهههاران ،مقهههدار
باران در هر رخداد است (عطهارد و همکهاران1311 ،؛
صادقی و عطارد ،1313 ،صهادقی و همکهاران1313 ،؛
 .)Sadeghi et al., 2013, 2014, 2015a, bهمچنهین
در دورۀ خشک متوسط دمهای ههوا بیشهتر اسهت که
سب میشود مقدار آبدوستی بهرگهها افهزایش و در
نتیج مقدار تاجبارش (منظور مقدار ریزشهای تاجی)
کاهش یابد.
در این پژوهش همبستگیهای مثبهت معنهیداری
بین تاجبارش و باران در کل دورۀ پژوهش و دورهههای
خشک و مرطوب مشاهده شد ،به ایهن معنهی که بها
افزایش مقدار باران ،مقهدار تهاجبهارش افهزایش نشهان
میدهد ک منطبق بر یافتهۀ سهایر پژوهشهگران اسهت
( ;Carlyle-Moses, 2004; Ahmadi et al., 2009
.)Sadeghi et al., 2013; Xu et al., 2013
مطالعاب گذشت وابستگی کمی و کیفی تاجبهارش را
ب فاکتورهای اقلیمی ،خصوصهیاب بهاران و ویژگهیههای
پوشش گیاهی نشان دادهاند .ازاینرو اخت ف درصهدهای
تجمعی و نسبی تاجبارش تهودۀ تحهت بررسهی بها دیگهر
تودهها را میتوان ب دلیل اخت ف در فاکتورهای اقلیمهی
(دمای هوا ،مقدار تبخیر ،رطوبت نسبی ،سهرعت و جههت
باد و فشار بخار اشبا هوا) ،اخت ف در خصوصیاب بهاران
(مقدار بارندگی ،شدب بارندگی ،مدب زمان بارش باران و
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روشهای رگرسیونی برآورد ظرفیت نگهداری آب تاجپوشش و...

زمان وقو بارندگی ،اندازۀ قطهراب بهاران ،)1ویژگهیههای
پوشش گیاهی (سن توده ،ترکی و ساختار تهوده ،گونهۀ
تشکیلدهندۀ توده ،شاخپ سطح برگ ،تراکم درختهان،
مورفولوژی و سهاختار تهاجپوشهش درختهان) و ظرفیهت
نگههداری آب تهاجپوشهش دانسهت ( ;Jackson, 1975

;Wei and Zhou, 1991; Klaassen et al., 1996
Davie and Durocher, 1997; Tóbon-Marin et al.,
2000; Liu et al., 2001; Price and Carlyle-Moses,
;2003; Link et al., 2004; Wei et al., 2005
 .)Staelens et al., 2008; Ahmadi et al., 2009در

;Rutter et al., 1975; Gash and Morton, 1978
;Gash, 1979; Mulder, 1985; Calder, 1996
;Xiao et al., 2000; Samba et al., 2001
;Iroumé and Huber, 2002; Vrugt et al., 2003
;Carlyle-Moses, 2004; Fleischbein et al., 2005
;Pypker et al., 2005, 2011, 2012; Ahmadi et al., 2009
 .)Sadeghi et al., 2013, 2014, 2015a, bبههرای

نمون  ،با افزایش سرعت باد ،درصد تهاجبهارش کهاهش
نشان مهیدههد ( Klaassen et al., 1996; Herbst et
 ،)al., 2008زی هرا افههزایش سههرعت بههاد سههب تکههان
خوردن آب بهاران از سهطح بهرگهها و کهاهش مقهدار
تاجبارش میشود .همچنین تکرار بهاران ،عامهل بسهیار
مؤثر بر تاجبارش است ،ب طوری ک وقهو یهک بهاران
ب صورب مستمر ،یا چند باران کوچهک بها وقفه ههای
خشک در بین آنها ،هر کدام میتواند تفاوب زیهادی را
سب شود .در حالت دوم ،حتی اگر عمق بارنهدگی بها
حالت اول یکسان باشد ،ب دلیل اینک در فاصلۀ زمهانی
بین بارانها ،آب ذخیره میتواند ب وسهیلۀ تبخیهر تها
حدودی خالی شود ،ظرفیت نگهداری آب تهاجپوشهش
بیشتر و در نتیج تاجبارش کاهش مییابد .با افهزایش
مقدار ظرفیهت نگههداری آب تهاجپوشهش ،تهاجبهارش
کهههاهش مهههییابهههد ( ;Rutter et al., 1975
;Herwitz, 1987; Baird and Wilby, 1999
;Toba and Ohta, 2005; Pypker et al., 2005
 .)Sadeghi et al., 2015aبنههابراین آگههاهی از توزیههع

مکانی تاجبارش ب وسیلۀ تاجپوشهش درختهان ،به دلیهل
تأثیرگذاری بر الگوهای مکانی رطوبت در خاک و پراکنش
پوشش کف و زادآوری در جنگل بسیار مهم است.
در این پهژوهش بها افهزایش مقهدار بهاران ،درصهد
نسبی تاجبارش ( )TF:GRافزایش یافت ک همسهو بها
یافت های دیگر پژوهشگران است ( ;Aussenac, 1968

Rain drop size

1

رخدادهای باران با مقدار کهم ،نهرخ  E / Rبهاال اسهت
( .)Sadeghi et al., 2013اغل با افزایش مقهدار ،GR
درصد رطوبت نسبی نیز افزایش مهییابهد و در نتیجه
درصد تاجبارش در مقادیر زیاد بهاران ،زیهاد مهیشهود
( .)Klaassen et al., 1998همچنین در رخدادهای بها
مقدار زیاد بهاران ،ظرفیهت نگههداری آب تهاجپوشهش
تکمیل میشود و در نتیج درصد بیشتری از هر باران
ب تهاجبهارش تبهدیل مهیشهود ( ;Wei et al., 2005
.)Pypker et al., 2012
در این پژوهش مقدار ضری تاجبارش مسهتقیم1/11 ،
ب دست آمد ک در دامنۀ اعداد گزارششدۀ دیگر محققهان
است .دلیل اخت ف مقادیر ضری تهاجبهارش مسهتقیم در
ایههن مطالعه بهها دیگههر بررسهیههها را مههیتههوان تفههاوب در
اشکوببندی ،اندازۀ قطراب باران ،تعداد در هکتهار ،درصهد
تاجپوشش و زاویۀ بارش مربو دانست (صهادقی و عطهارد،
1313؛ صهههههههههههادقی و همکهههههههههههاران1313 ،؛
;Leyton et al., 1967; Gash and Morton, 1978
;Gash, 1979; Liu, 1997; Pypker et al., 2005
Bryant et al., 2005; Llorens and Domingo,
.)2007; Sadeghi et al., 2013, 2014, 2015a, b

آگههاهی از مقههدار ایههن ضههری در منههاطق خشههک و
نیم خشهک که کمبهود آب عهاملی مههم بهر اسهتقرار
درختان و زادآوری است ،سب آگاهی در مورد انتخهاب
فاصلۀ کاشت مناس  ،چگونگی اشکوببندی تهودههها و
انتخاب تیمارهای مناس جنگلشناسی (تنک کهردن و
روشن کردن) میشود.
میانگین مقدار ظرفیت نگهداری آب تاجپوشش بها
س روش رگرسیونی 1/23 ،میلیمتر در دورۀ پهژوهش
ب دست آمد ک در بازۀ مرور منابع است .مهرور منهابع
در مورد مقدار ظرفیهت نگههداری آب تهاجپوشهش در
تودههای سوزنیبرگ ،دامنۀ  1/3تها  6/6میلهیمتهر را
نشههان مههیدهههد ( .)Zinke, 1967زاویههۀ بههرگههها،
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آبدوستی/آبگریزی بهرگهها ،انهدازۀ قطهراب بهاران،
شدب باران ،دمای هوا ،سرعت باد ،درصد تهاجپوشهش
توده و شاخپ سطح برگ بیشترین تأثیر را بر ظرفیت
نگههههداری آب تهههاجپوشهههش در ههههر تهههوده دارنهههد
( ;Satterlund and Adams, 1992; Calder, 1996
Hörmann et al., 1996; Calder et al., 1996; Price
;and Carlyle-Moses, 2003; Link et al., 2004
;Pypker et al., 2005, 2012; Liang and Ding, 2013
.)Sadeghi et al., 2013, 2014, 2015a, b

در این پژوهش ضری  1/11 ، E / Rبه دسهت آمهد
ک در بازۀ مهرور منهابع ( )1-1/41اسهت .مقهدار ضهری
 E / Rبستگی زیادی ب گرادیان فشار بخار اشبا  ،انهرژی
جنبشی ذراب باران ،مقاومهت آیرودینهامیکی بهرگهها و
دمههای هههوا دارد (;Zinke, 1967; Chang, 2003
;Link et al., 2004; Pypker et al., 2005
.)Liang and Ding, 2013

مقدار نقطۀ محاسباتی اشبا آب تاجپوشش در ایهن
پژوهش  2/14میلیمتر ب دست آمد .ب این معنهی که
در نقط هایی از توده ک درصد تاجپوشش کهام بسهت
است ( 111درصد) ،تا مقدار باران  2/14میلیمتر ،ههی
مقداری از تاجبارش ب پوشش کهف جنگهل نمهیرسهد.
مقدار نقطۀ محاسباتی اشهبا آب تهاجپوشهش از جمهع
مقادیر ضری تاجبهارش مسهتقیم ( 1/81میلهیمتهر) و
ظرفیت نگهداری آب تاجپوشش ( 1/23میلیمتهر) به -
دست میآید .ب دسهت آوردن ایهن مقهدار در ههر تهوده
کمک میکند تا درصد تاجپوشش توده را در مکانههای
مختلف تغییر داد .در نقا پرشی در تهوده ،مهیتهوان
نقطههۀ محاسههباتی اشههبا آب تههاجپوشههش را بیشههتر
(جلوگیری از خطر فرسایش) در نظر گرفت و در نقاطی
ک نیاز است آب بیشهتری به اشهکوب زیهرین جنگهل
برسد ،با اعمال روشهای جنگلشناسی میتهوان مقهدار
نقط اشبا آب تاجپوشش را کاهش داد و با ایهن اقهدام
از آبیاری توده و هزین های آن جلوگیری و به اسهتقرار
زادآوری درختان کمک کرد.
با توج ب زمانبهر و هزینه بهر بهودن انهدازهگیهری
اجزای باران ب ویهژه در ایهران که امکهان به کهارگیری
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سیستمههای خودکهار وجهود نهدارد و انهدازهگیهریهها
ب صورب دستی با حرهور در عرصه بعهد از وقهو ههر
رخداد بارندگی و تا زمهان مشهخپ بعهد از ههر رخهداد
باران (حداکثر تا  11سهاعت پهد از اتمهام ههر رخهداد
بارش) باید انجام گیرد ،مدلها و روشههای رگرسهیونی
برآورد بارانربایی و اجزای آن ماننهد ظرفیهت نگههداری
آب تاجپوشش و ضهرای تهاجبهارش مسهتقیم و E / R
میتوانند کاربرد زیادی داشت باشند ،ب ویژه در مناطقی
با اقالیم خشک و نیم خشک ک مهدب زمهان بیشهتری
نیاز است تا تعداد رخداد باران الزم برای دستیافتن به
میانگین بارانربایی هر توده/درخت اندازهگیری شود.
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Abstract
The study aims to estimate the canopy storage capacity (S) and the ratio of mean evaporation
rate from the wet canopy to the mean rainfall intensity ( E / R ), and the free throughfall
coefficient (p) of Pinus eldarica (44 years-old-age) afforestation using three regression-based
methods (Minimum, Gash and Morton and Mean methods) in the Chitgar Forest Park, near
Tehran, with a semiarid climate zone. To measure gross rainfall (GR), 10 rain gauges were
fixed in an open space nearby to the stand and throuhgfall (TF) was measured during a year
using the 50 rain gauges randomly placed underneath the canopy cover. Rainfall interception
(I) was computed as the difference between GR and TF. Fifty rain storms were recorded with
a cumulative depth of 262.5 mm. The TF and (TF:GR)% were recorded 69.5% and 53.2% of
the rainfall event on the cumulative-based, and event-based (each GR), respectively. Positive
logarithmic correlations were observed between (TF: GR)% and GR during the study period
(TF:GR = 16.598 ln GR + 35.494; R2 = 0.630). For dry (from May to November) and wet
periods these values corresponded to 0.988 and 0966 by positive linear correlations. The mean
value of S, E / R , and p were estimated 1.23 mm, 0.10, and 0.19, respectively. Since
measurements of the amount of GR and I are expensive and time-consuming in semiarid and
arid regions, and attended measurements in the field are currently carried out, thereto,
regression models for estimating I and its components, e.g., S, p, and E / R coefficients can
successfully been applied.
Keywords: Needle-leaved, Rainfall interception, Semiarid climate zone, Throughfall.
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