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محاسبة پارامترهای اکوهیدرولوژیک تاجپوشش تودة دستکاشت پیسهآ در جنگلهای خزری
محمدتقی احمدی ،1پدرام عطارد ،2قوامالدین زاهدیامیری ،3سید محمدمعین صادقی 1و سید محمد حجتی

4

 9دانشجوی دکتری جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،دانشکدۀ منابعطبیعی دانشگاه تهران
 2دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران
 3استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران
 4دانشیار گروه جنگلداری دانشگاه کشاورزی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری
(تاریخ دریافت9313/99/5 :؛ تاریخ پذیرش)9314/4/2 :

چکیده
این پژوهش با هدف شناخت پارامترهای اکوهیدرولوژیک تاجپوشش ،شامل نقطۀ برآوردی اشباع آب تاجپوشش
( ،)P´G Estimatedظرفیت نگهداری آب تاجپوشش ( ،)Sنسبت تبخیر در زمان بارندگی به شدت باران (  ،) E / Rضریب
تاجبارش مستقیم ( ،)pنقطۀ اشباع آب تاجپوشش ( )P´Gو ضریب قیفی تاجپوشش ( )Fدر گونۀ غیربومی پیسهآ
( )Picea abies L.در جنگل الجیم استان مازندران انجام گرفت .برای اندازهگیری تاجبارش 45 ،بارانسنج دستی در
زیر تاجپوشش این توده مستقر و متوسط ساقاب  92درخت بهعنوان متوسط ساقاب توده اندازهگیری شد .نتایج نشان
میدهد که درصدهای تجمعی تاجبارش ،ساقاب و بارانربایی در تودۀ دستکاشت پیسهآ بهترتیب  49/0درصد5/9 ،
درصد و  53/1درصد بهدست آمد .در این پژوهش ،نقطۀ اشباع آب تاجپوشش برآوردی 4/2 :میلیمتر ،ظرفیت
نگهداری آب تاجپوشش 3/54 :میلیمتر ،ضریب  ،0/33 : E / Rضریب تاجبارش مستقیم ،0/93 :نقطه اشباع آب
تاجپوشش 5/10 :میلیمتر و ضریب قیفی تاجپوشش 4/6 :بهدست آمد .با تغییرات در ترکیب گونهای تودههای طبیعی
مانند جنگلکاری با گونههای غیربومی ،در رطوبت خاک ،خاکسازی و ترکیب پوشش کف جنگل تغییراتی بهوجود
میآید و بنابراین باید قبل از کاشت گونه ،مقادیر توزیع اجزای بارش و پارامترهای اکوهیدرولوژیک مربوط به هر گونه
را به عنوان معیارهای انتخاب گونه لحاظ کرد.
واژههای کلیدی :بارانربایی ،تاجبارش ،جنگلکاری ،ساقاب ،گونۀ غیربومی.

 نویسندۀ مسئول

شمارۀ تماس02632223044 :

ایمیلattarod@ut.ac.ir:
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مقدمه و هدف
امررروزه واژه اکوهیرردرولوژی توسررط دانشررمندان در
ارتباط با شاخه هیدرولوژی در اکوسیستمها بهکار گرفتره
میشود که به معنای دانش شناخت ارتباط متقابرل برین
چرخههای هیدرولوژیک برا اکوسیسرتمهاسرت و دانرش
اکوهیدرولوژی ،مشخص میکند که چگونه پوشرشهرای
گیاهی توانرایی کنتررل رطوبرت عمرودی و افقری خراک
( ،)Duniway et al., 2010نفررروب آب در خررراک
( )Thompson et al., 2010و مقدار و چگونگی توزیع
تاجبارش ( )TFرا دارنرد (.)Fathizadeh et al., 2014
از دیدگاه اکوهیدرولوژیستها ،پوشش گیاهی برهویرژه
درختان ،بهدلیل بخیرۀ آب ،نظمدهی به جریران آب و
جلررروگیری از فرسرررایش خررراک ،اهمیرررت دارنرررد
(.)Attarod et al., 2015; Sadeghi et al., 2015a, b
تاج درختان بهعنوان اولین مرانع برخوردکننردۀ براران
( )GRدر اکوسیستمهای جنگلی ،بهطور مستقیم روی
فرایندهای مربوط بره چرخرههرای آب در اکوسیسرتم
تأثیر میگذارند و به همین دلیل از نظر اکوهیدرولوژی
اهمیت دارد (صادقی و عطارد9314 ،9313 ،؛ صرادقی
و همکاران.)9313 ،
باران هنگام برخرورد برا تراج درختران بره اجرزای
بارانربایی ( ،)Iتاجبارش ( )TFو سراقاب ( )SFتقسریم
مرریشررود (.)Sadeghi et al., 2014; 2015a, b
بررارانربررایی ،سررهمی از برراران اسررت کرره بررر روی
برگها/سوزنها ،شاخهها و تنۀ/سراقۀ درخرت بخیرره
میشود و در زمان/پس از بارندگی تبخیر و از دسترس
درختان خارج میشرود (.)Sadeghi et al., 2015a, b
تراجبررارش بخشری از براران اسرت کرره یرا بررا عبررور از
روشنههای تاجپوشش (تراجبرارش مسرتقیم )p ،یرا برا
برخورد به تاج پوشرش (ریرزشهرای تراجی )CD ،بره
پوشش کف جنگل میرسرد ( Sadeghi et al., 2014,
 .)2015a, bساقاب نیرز بخشری از براران اسرت کره از
طریق تنه/ساقه بهسمت پایین درختان جریان یافتره و
سپس بره پوشرش کرف جنگرل مریرسرد (صرادقی و
همکاران9313 ،؛ .)Sadeghi et al., 2015a

برای ارزیابی اکوهیدرولوژیک تاجپوشش درختران،
ابتدا الزم است کره پارامترهرای اکوهیردرولوژیک هرر
گونه را محاسبه کرد که ایرن پارامترهرا نقطرۀ اشرباع
تاجپوشش برآوردی ( ،9)P´G Estimatedظرفیت نگهرداری
آب تاجپوشش ( ،2)Sنسبت تبخیر در زمان بارندگی به
شدت باران (  ،3) E / Rضریب تاجبارش مستقیم (،4)p
نقطررۀ اشررباع ترراجپوشررش ( 5)P´Gو ضررریب قیفرری
ترررراجپوشررررش ( 6)Fهسررررتند .بیشرررتر مطالعررررات
اکوهیدرولوژیک در اکوسیستمهرای جنگلری در داخرل
کشور ،بر روی توزیع اجزای بارش صورت گرفته است و
در این بین ،بیشتر مطالعات به توزیع براران بره اجرزای
تاجبارش و بارانربایی ،پرداختهاند .در زمینۀ اندازهگیری
و برررآورد پارامترهررای اکوهیرردرولوژیک ترراجپوشررش
درخترران ،مطالعررات بیش رتر در زمین رۀ برررآورد ظرفیررت
نگهداری آب تاجپوشش و ضرریب تراجبرارش مسرتقیم
انجام گرفتره اسرت (صرادقی و عطرارد9314 ،9313 ،؛
صرادقی و همکراران9313 ،؛ ;Attarod et al., 2015
 )Sadeghi et al., 2014; 2015a, bو دیگر پارامترهای
اکوهیدرولوژیک ،در یک مطالعه برهصرورت هرمزمران،
اندازهگیری و برآورد نشده است.
در طی چند دهۀ اخیر ،جنگلکراری برا اسرتفاده از
گونههای پهنبرگ و سوزنیبرگ در شرمال کشرور بره
دالیل مختلف از قبیرل احیرای جنگرلهرای مخروبره،
مطالعه میزان سازگاری گونرههرای غیربرومی ،زراعرت
چوب و تأسیس پارکهرای جنگلری دسرتکاشرت در
حال توسعه است .در حقیقت کاشت گونههای جدیرد،
به تغییر در مقدار باران رسیده به کرف جنگرل منجرر
مرریشررود و از ایررن نظررر مرریتوانررد بررر چرخررههررای
اکوهیدرولوژیک تأثیر بگذارد .برا شرناخت پارامترهرای
1

)Estimated of the canopy saturation point (P´G Estimated
)Canopy (water) storage capacity (S
3
The ratio of mean evaporation rate from the wet
) canopy to the mean rainfall intensity ( E / R
4
)Free throughfall coefficient (p
5
Computed of the canopy saturation point (P´G/P´G
)Computed
6
)Stemflow funneling ratio (F
2
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اکوهیدرولوژیک تاجپوشش ،میتوان با دقرت بیشرتری
از مقدار باران رسیده به کف جنگل آگاهی یافت ،زیررا
از دیدگاه جنگلشناسی و اکولوژی جنگرل ،بخشری از
بارندگی که به کرف جنگرل مریرسرد ،بررای اسرتقرار
تجدید حیات گونههای درختی و درختچرهای کره بره
مقدار بارندگی رسیده به کف جنگل بسیار وابستهانرد،
اهمیرررت زیرررادی دارد (;Ahmadi et al., 2009
.)Sadeghi et al., 2015b
از جمله گونههرای کاشرتهشرده در جنگلکراریهرا
میتوان به پیسهآ ( )Picea abies L.اشراره کررد کره
توانایی رشد در خاک غیرغنی از نظرر مرواد معردنی را
دارد و برا حررداقل بارنرردگی  300میلرریمتررر در فصررل
رویش ،رشد زیادی خواهد داشت و قابلیت تحمل زیاد
آن به سرمای زمسرتان ،سربب کاشرت آن در منراطق
میرانبنررد و باالبنرد جنگررلهرای شررمال شرده اسررت.
پررژوهش پرریش روی بررا هرردف شررناخت پارامترهررای
اکوهیدرولوژیک تاجپوشش گونرۀ غیربرومی پیسرهآ در
جنگلهای میانبند شمال کشور انجام گرفته است.
مواد و روشها
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(9312 – 9362خورشررریدی) برررهدسرررتآمرررده از
نزدیکترین ایستگاههای هواشناسری بره ترودۀ تحرت
بررسی یعنی ایستگاههای هواشناسری کیاسرر (عرر
جغرافیررایی  36درجرره و  94دقیقرره شررمالی ،طررول
جغرافیررایی  53درجرره و  32دقیقرره شرررقی و ارتفرراع
 9215متررر از سررطح دریررا) و پررل سررفید (عررر
جغرافیررایی  36درجرره و  3دقیقرره شررمالی ،طررول
جغرافیایی  53درجه و  5دقیقه شررقی و ارتفراع 690
متر از سطح دریا) ،میرانگین بارنردگی سراالنه 330/3
میلیمترر انردازهگیرری شرده اسرت .مرطروبتررین و
خشک ترین ماههای سال بهترتیرب آبران برا میرانگین
بارش ماهانۀ  996/6میلیمتر و تیر با میرانگین برارش
ماهانۀ  40/4میلریمترر هسرتند (شرکل  .)9میرانگین
دمای ساالنه 96/5 ،درجۀ سانتیگراد است و گرمترین
و سردترین ماههای سال بهترتیب مررداد برا میرانگین
 33/6درجۀ سانتیگراد و دی برا میرانگین  9/2درجرۀ
سانتیگراد هستند .میانگین رطوبت نسبی ساالنه نیرز
 33درصد است .برا اسرتفاده از نمرودار آمبروترمیرک،
دورۀ خشکی در این منطقه حدود چهار ماه از سرال -
اردیبهشت تا مرداد -را شامل میشود.

منطقة پژوهش

مطالعه حاضر در جنگلکاری خالص پیسهآ در طرح
جنگلداری بخش پنج الجیم ،در  35کیلومتری جنوب
شهر ساری در اسرتان مازنردران انجرام شرد .برهدلیرل
مخروبرره بررودن ،در سررال  ،9342در رویشررگاه مررذکور
عملیات قطع یکسره انجرام گرفرت و گونرۀ پیسرهآ در
سطحی حدود  45هکتار جنگلکاری شد .بررای انجرام
دادن این پژوهش ،یرک قطعره نمونرۀ مربرعشرکل برا
مسراحت نریم هکتررار (عرر جغرافیرایی شررمالی 36
درجه و  95دقیقه و  91ثانیه ،طول جغرافیایی شررقی
 53دقیقه و  90درجه و  94ثانیه و ارتفاع  9000مترر
از سطح دریا) با متوسط شیب  95درصد انتخاب شد.
اقلیم

بر اساس میانگین اطالعرات هواشناسری  39سراله

اندازهگیری بارش ،تاجبارش و ساقاب

این پژوهش از اواسط تیر ترا انتهرای آبران 9312
انجام گرفت .مقدار باران در هر رخرداد ،برا اسرتفاده از
پنج بارانسنج دستی (قطر دهانه  3سانتیمتر و عمرق
 22سانتیمتر) در نزدیرک تررین فارای براز بره تروده
(فاصررلۀ کمتررر از  300متررر) ،جمررعآوری شررد .محررل
استقرار بارانسنجها به گونهای انتخاب گردیرد کره در
زاویۀ  45درجه از سطح آنها ،هیچ گونه تداخل با تراج
درختان وجود نداشته باشد.
برای اندازهگیری تاجبارش 45 ،بارانسنج براسراس
طرحی تصادفی ( ،)Sadeghi et al., 2015a, bدر زیرر
تاجپوشش قطعه نمونۀ پیسهآ نصب شدند .هرر یرک از
باران سنجهای تاج بارش برهصرورت کرامالع عمرودی در
داخل زمین ثابت و مستقر شد .همچنین دهانرۀ کلیرۀ
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بارانسنجهای باران و تاجبارش ،بهمنظور جلروگیری از
ورود اجسام خارجی با توری پالستیکی پوشانیده شرد.
برای تفکیک هر رخداد باران ،فاصلۀ زمانی بارنردگی از
رخداد قبل و بعد از آن دستکم هشت ساعت -با ایرن
فر که در این مدت تاج درختان فرصت کافی بررای

خشک شدن دارنرد -در نظرر گرفتره شرد .در صرورت
وقوع باران در کمتر از فاصله زمانی یادشرده ،مجمروع
بارندگیها در این مدت ،بهعنوان یک رخداد براران در
نظر گرفته شد (.)Ahmadi et al., 2011

شکل  -9نمودار آمبروترمیک منطقۀ تحقیق براساس میانگین دادههای هواشناسی دو ایستگاه کیاسر و پل سفید
()9362 – 9312

در پژوهش حاضر ،ساقاب  92درخت با اسرتفاده از
نرراودانهررای مررارپیچیشررکل بررا قطررر  5سررانتیمتررر،
بهطوری که ناودانها دسرتکرم  9/5دور بره دور تنرۀ
درختان می چرخیدند ،اندازه گیرری شرد .فاصرلۀ برین
ناودان های الستیکی جمع آوری ساقاب و تنۀ درختان،
بهمنظور جلوگیری از عبور آب از فاصلۀ بین ناودانهرا
و پوست درختان ،با چسرب سریلیکونی عرایقبنردی و
درزگیری شد .این ناودان ها در ارتفاع برابرسینه نصرب
( )Carlyle-Moses et al., 2004و خروجری آنهرا بره
ظرفهای جمعآوریکنندۀ  20لیترری ،برا یرک رابرط
الستیکی به قطر هفت سانتیمتر و طول تقریبری یرک
متر ،متصل شد.
برای محاسبۀ عمق ساقاب تولیدی درختان ،حجرم
ساقاب جمعآوریشده هر یرک از درختران نمونره ،برر

مساحت تصویر تاج درخرت مربروط ( ،9)CPAتقسریم
شد .بررای انردازهگیرری تصرویر تراج درختران نمونرۀ
ساقاب ،قطر تاج هر یرک از درختران در چهرار جهرت
اصلی با استفاده از متر نواری اندازهگیری و سطح تراج
درخترران بررر اسرراس فرمررول دایررره محاسرربه شررد
( .)Ahmadi et al., 2009میررانگین عمررق سرراقاب
تولیدی توسط  92درخت نمونه در هر بارندگی ،عمرق
ساقاب تولیدی آن رخداد در نظر گرفته شد.
بارانربایی از اختالف بین باران و مجموع تاجبارش
و سرراقاب ،محاسرربه شررد ( ;Ahmadi et al., 2009
.)Sadeghi et al., 2014; 2015 a, b

)Crown Projection Area (CPA

1
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پارامترهای اکوهیدرولوژیک تاجپوشش

در ایررن پررژوهش ،پارامترهررای اکوهیرردرولوژیک
تاجپوشش شامل نقطۀ اشباع برآوردی آب تاجپوشرش
( ،)P´G Estimatedظرفیت نگهداری آب تراجپوشرش (،)S
نسرربت تبخیررر در زمرران بارنرردگی برره شرردت برراران
(  ،) E / Rضریب تاجبارش مستقیم ( ،)pنقطرۀ اشرباع
آب تاجپوشش ( )P´Gو ضریب قیفشرکل تراجپوشرش
( )Fمحاسبه شد.
نقطة اشباع برآوردی آب تاجپوشش

برای برآورد ظرفیت نگهداری آب تاج پوشرش (،)S
نسبت تبخیر به شدت باران در طرول زمران بارنردگی
(  ،) E / Rضریب تاجبارش مستقیم ( )pو نقطۀ اشرباع
آب تاجپوشرش ( P´Gیرا  ،)P´G Computedدر ابتردا بایرد
نقطۀ اشرباع آب تراجپوشرش بررآوردی ()P´G Estimated
تعیین شود (صادقی و عطارد9314 ،9313 ،؛ صرادقی و
همکراران9313 ،؛ .)Sadeghi et al., 2014; 2015a, b
بدین منظور ،بهصورت چشرمی ،اولرین نقطرۀ انحنرای
نمودار بین تاجبارش (محرور  )TF - yو براران (محرور
 )GR - xدر کل رخردادهرای براران ،برهعنروان نقطرۀ
اشباع آب تاجپوشش برآوردی در نظر گرفته مریشرود
( ;Pypker et al., 2005; Sadeghi et al., 2014
 .)2015a, bبنابراین با پیدا کردن نقطۀ اشباع برآوردی
آب تاجپوشش ،بارانها به دو دستۀ ناکافی برای اشباع
تاجپوشش 9و کافی برای اشرباع تراجپوشرش 2تقسریم
مریشروند ( Attarod et al., 2014; Sadeghi et al.,
 .)2014; 2015a, bبررا رسررم رگرسرریون خطرری بررین
تاجبارش و باران ،برای رخدادهای باران کمتر از نقطرۀ
اشررباع برررآوردی آب ترراجپوشررش ،ضررریب ترراجبررارش
مستقیم برآورد میشود .همچنین برا رسرم رگرسریون
خطی بین تاجبارش و باران ،برای برارانهرای برابرر یرا
بیشتر از نقطۀ اشباع برآوردی آب تراجپوشرش ،مقردار

ظرفیت نگهداری آب تاجپوشش و نرخ تبخیر به شدت
باران در طول زمان بارندگی (  ) E / Rبرآورد میشرود
( ;Leyton et al., 1967; Sadeghi et al., 2014
.)2015a, b; Attarod et al., 2015
ظرفیت نگهداری آب تاجپوشش

متررداولترررین روش رگرسرریونی برررآورد ظرفیررت
نگهداری آب تاجپوشش (بیشینۀ آب بخیرهشده توسرط
تاجپوشش بعد از توقرف بارنردگی) ،روش  Meanاسرت
( .)Pypker et al., 2005; Sadeghi et al., 2015aدر
ایررن روش ،ترراجبررارش ،محررور  yو برراران ،محررور  xرا
تشکیل میدهد .تفاوت بین تاجبارش و باران در محرل
برخورد دو خط رگرسیون رخدادهای باران کمتر و نیز
برابر یا بیشتر از نقطۀ اشباع برآوردی آب تاجپوشرش،
ظرفیت نگهداری آب تراجپوشرش را نشران مریدهرد
(;Link et al., 2004; Pypker et al., 2005
.)Sadeghi et al., 2014; 2015a, b
نسبت تبخیر به شدت باران در زمان بارندگی

ضریب  ، E / Rبرابر تفاضل شیب رگرسیون خطی
بین تاجبارش و باران (برای رخدادهای برابر یا بزرگتر
از نقطۀ اشرباع بررآوردی آب تراجپوشرش) از  9اسرت
(.)Link et al., 2004; Sadeghi et al., 2014; 2015a, b
ضریب تاجبارش مستقیم

ضریب تاجبارش مستقیم اغلب به صورت غیرمسرتقیم،
از شیب رگرسیون خطری برین تراجبرارش و براران ،بررای
بارانهای کمتر از نقطۀ اشرباع بررآوردی آب تراجپوشرش،
تخمین زده شود (.)Sadeghi et al., 2014; 2015a, b
نقطه اشباع آب تاجپوشش

در این پژوهش جهت بهدست آوردن مقردار نقطرۀ
اشباع آب تاجپوشرش ( ،)P´Gاز رابطرۀ Licata et al.
) (2011استفاده شد (رابطۀ .)9

1

Pre-saturation/Pre-infestation periods of
canopy/Insufficient rainfall to saturate the canopy
2
Post-saturation/Post-infestation periods of
canopy/Sufficient rainfall to saturate the canopy
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متوسررط ،کمینرره و بیشررینۀ مقرردار برراران ثبررتشررده
بررهترتیررب 99/5 ،میلرریمتررر 3/9 ،میلرریمتررر و 31/4
میلیمتر بهدست آمد .از این مقدار باران 46/9 ،درصرد
بهصورت براران خرالص ( 202/9میلریمترر) بره کرف
جنگل رسید ( 911/3میلیمتر به صورت تراجبرارش و
 22/3میلیمتر برهصرورت سراقاب) و درصرد تجمعری
بارانربایی نیز  53/1درصد بهدست آمد.

در این رابطه  b2و  a2بهترتیب عر از مبدأ و شیب
خط رگرسیون خطی بارانهای برابر یرا بیشرتر از نقطرۀ
اشباع برآوردی آب تاجپوشش ( ،P´G Estimatedخط  )R2و
 a1شیب خط رگرسیون خطی بارانهای کمترر از نقطرۀ
اشباع برآوردی آب تاجپوشش (خط  )R1است.
ضریب قیفی تاجپوشش

از رابطۀ  )Herwitz, 1986( Herwitzبرای بررآورد
ضریب قیفی تاج -معرف حرکتپذیری جریان سراقاب
مطابق با رابطۀ  ،2استفاده شد.
V
BA  GR

رابطۀ 2

پارامترهای اکوهیدرولوژیک

در ایررن پررژوهش ،نقط رۀ اشررباع آب ترراجپوشررش
برآوردی 4/2 ،میلریمترر برهدسرت آمرد (شرکل  )2و
براساس این نقطه ،برارانهرا بره هشرت رخرداد براران
ناکافی بررای اشرباع آب تراجپوشرش (خرط  )R1و 30
رخداد کافی بررای اشرباع آب تراجپوشرش (خرط )R2
تقسیم شدند (شکل .)3
بر اساس شکل  ،3ظرفیت نگهداری آب تاجپوشش ()S
تودۀ پیسهآ  3/54میلیمتر محاسبه شد .ضررایب  E / Rو
تاجبارش مستقیم ( )pنیز بهترتیب  0/33و  0/93بهدسرت
آمدند .براساس روابط موجود در شکل  ،3نقطرۀ اشرباع آب
تاجپوشش ( 5/10 )P´Gمیلیمتر بهدست آمد.

F

در این رابطه  ،Vحجم ساقاب (سانتیمتر مکعرب)،
 BAسطح مقطع درخت (سانتیمتر مربع) و  GRعمرق
هر رخداد باران (سانتیمتر) است.
نتایج
توزیع اجزای بارندگی

 33رخداد براران در دورۀ پرژوهش انردازهگیرری و
عمررق تجمعرری برراران  433/3میلرریمتررر ثبررت شررد.

30
25

15

نقطه اشباع تاجپوشش
 4/2میلیمتر
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باران (میلیمتر)

شکل  -2رابطۀ بین باران ( )GRو تاجبارش ( )TFتودۀ پیسهآ در طرح جنگلداری الجیم ،مازندران،
برای تعیین نقطۀ اشباع آب تاجپوشش برآوردی (.)P´G Estimated
هر خط تیره نشاندهندۀ یک رخداد باران و پیکان ،نشاندهندۀ باران کافی برای اشباع تاجپوشش است.

تاجبارش (میلیمتر)

20
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با توجه بره ضرریب همبسرتگی پیرسرون ( )rبرین
باران و تاجبارش در بارانهای کمتر از نقطۀ اشرباع آب
تاجپوشش ،همبستگی مثبت دیده شد و در بارانهرای
کافی برای اشباع آب تاجپوشش ،همبسرتگی مثبرت و
معنیدار در سطح  11درصد مشاهده شد.

465

ضریب قیفی تاجپوشش ( )Fدر ایرن پرژوهش 4/6
بهدست آمد.بر اساس شکل  ،4ایرن ضرریب برا مقردار
برراران ،دارای همبسررتگی مثبررت و معنرریداری اسررت
(.)r = 0/192
30

25

2

R2 = 0/121
15

10

0/913GR1

تاجبارش (میلیمتر)

0/629GR2 – 2/693

= TF2

20

5

= TF1
2

R1 = 0/961
0
40

30

35

20

25

10

15

0

5

باران (میلیمتر)

شکل  -3رابطۀ بین باران ( )GRو تاجبارش ( )TFدر تودۀ پیسهآ در طرح جنگلداری الجیم ،مازندران ،برای بارانهای بیشتر از
نقطۀ اشباع آب تاجپوشش برآوردی ( 4/2 ≥( )P´G Estimatedمیلیمتر ،دایرههای خاکستری ،خط  )R2و کمتر از این نقطه
(<  4/2میلیمتر ،دایرههای سفید ،خط  )R1در دورۀ پژوهش (هر دایره معرف یک رخداد باران)
25

0/435GR – 0/133

=F

20

r = 0/192

10

ضریب قیفی تاج
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شکل  -4رابطۀ ضریب قیفی ( )Fو باران ( )GRدر تودۀ پیسهآ در طرح جنگلداری الجیم ،مازندران
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بحث
درصدهای تجمعی تاجبارش ،ساقاب و برارانربرایی
در تودۀ دستکاشت پیسهآ بهترتیب  5/9 ،49و 53/1
درصد بهدست آمد .مررور منرابع نشران مریدهرد کره
درصد تجمعی تاجبارش در بین تودههای سوزنیبررگ
برین  )Ford and Deans, 1978( 43ترا  31/5اسرت
( .)Lankereijer et al., 1999دلیل کمتر بودن درصد
تجمعی تاجبارش نسبت بره حرد گرزارششرده ،رژیرم
باران متفاوت در جنگلهای شمال است که مطابق برا
آن ،شدت بارانهرا کرم اسرت و بنرابراین تراجپوشرش
فرصت بیشتری برای خشک شدن و تکمیرل ظرفیرت
نگهداری آب تاجپوشرش خرود دارد .دلیرل دیگرر آن،
تعداد رخدادهای باران با مقدار کم در این منطقه؛ هرر
چه تعداد این رخدادهای با مقردار کرم ،بیشرتر باشرد،
درصررررد ترررراجبررررارش کمتررررر خواهررررد بررررود
( .)Sadeghi et al., 2014; 2015a, bدرصرد سراقاب
گررزارششررده در ایررن پررژوهش ( 5/9درصررد) در بررازۀ
پیشینۀ پژوهش در ارتباط با سوزنیبرگان -برین صرفر
( )Lankereijer et al., 1993تررا  21درصررد -اسررت
( .)Ford and Deans, 1978با وجود پوست ضخیم در
گونۀ پیسهآ ،بهدلیل وجود پوشش خزهای در تنۀ ایرن
درختان ،ساقاب این گونه  5/9درصرد برهدسرت آمرده
است.
ظرفیت نگهداری آب تاجپوشش ( )Sترودۀ پیسره آ
 3/54میلیمتر برآورد شرد کره در حرد میرانی دامنرۀ
مقادیر گزارش شده توسط پژوهشگران ،تا  6/6میلری-
متر گزارش شده است ( .)Zinke, 1967دلیرل تفراوت
مقرردار ظرفیررت نگهررداری پیسررهآ نسرربت برره دیگررر
پژوهشها ،ممکن اسرت اخرتالف پارامترهرای درصرد
ترررراجپوشررررش ،شرررراخص سررررطح برررررگ (،)LAI
آبدوستی/آبگریزی برگهرا ،زاویرۀ بررگهرا ،انردازۀ
قطرههای باران ،شدت باران ،دمای هوا ،سررعت براد و
آبدوسرررت برررودن بررررگهرررای درختررران باشرررد
(;Pypker et al., 2005; Keim et al., 2006
;Chen et al., 2013; Sadeghi et al., 2014; 2015a, b

 .)Attarod et al., 2015ظرفیرررت نگهرررداری آب
تاجپوشش ،مهرمتررین پرارامتر کنتررلکننردۀ مقردار
بررارانربررایی در اکوسیسررتمهررای جنگلرری اسررت
(.)Pypker et al., 2005; Sadeghi et al., 2015a
ضریب  E / Rدر این پژوهش  0/33بهدست آمرد.
بازۀ مرور منابع نیز نشان میدهد که مقدار این ضریب
در تودههای سوزنی برگ بین  0 – 0/40گزارش شرده
اسرت ( )Zinke, 1967; Gash et al., 1980کره ایرن
نسبت ارتباط زیادی با شدت باران ،مقدار باران ،زمران
بارندگی ،سرعت باد ،درصد تاجپوشرش ،نقصران فشرار
بخار آب ( )VPDو ضخامت آیرودینامیکی تاجپوشرش
در جابررررررهجررررررایی گرمررررررای نهرررررران 9دارد
( ;Monteith and Unsworth, 1990; Calder, 1996
.)Link et al., 2004; Pypker et al., 2005
درصد تاجبارش مستقیم ( )pدر واقع معرف درصرد
تاجپوشش تودۀ بررسیشده است؛ زیرا از یرک منهرای
ضررریب  ،pمقرردار درصررد ترراجپوشررش ترروده محاسرربه
میشود ( .)Pypker et al., 2005در این توده ،ضرریب
تاجبارش مستقیم 0/93 ،به دست آمد که نشان دهندۀ
بسته بودن تاجپوشش این تروده اسرت .اخرتالف عردد
گزارششرده در ایرن پرژوهش برا دیگرر بررسریهرا را
میتوان به تفاوت در اشکوببندی ،انردازه قطررههرای
بررراران ،تعرررداد در هکترررار ،درصرررد تررراجپوشرررش و
زاویۀ برارش مربروط دانسرت ( ;Pypker et al., 2005
.)Sadeghi et al., 2014; 2015a, b
رابطۀ ضریب قیفی تاجپوشش ( )Fبا مقردار براران
در پیسهآ بهصرورت صرعودی برود .برا افرزایش براران،
ظرفیت نگهداری آب تاجپوشش تکمیل میشود و بعد
از اشباع تراجپوشرش ،سرهم بیشرتری از هرر براران از
طریق تاج پوشش به سوی تنه درختان جراری شرده و
در نتیجه مقدار ساقاب بیشتر میشرود کره همسرو برا
یافتههای دیگر پژوهشرگران در زمینرۀ ارتبراط مقردار

1

Canopy aerodynamic resistance to latent heat
transfer
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Abstract
The aim of this research was to estimate the ecohydological parameters of the canopy covers
including estimated canopy saturation point (P´G Estimated), canopy storage capacity (S), the
ratio of mean evaporation rate from the wet canopy to the mean rainfall intensity ( E / R ), free
throughfall coefficient (p), computed canopy saturation point (P´G), and stemflow funneling
ratio (F) of a Picea abies plantation in Lajim, Mazanderan province, north of Iran. To
measure the throuhgfall (TF), 45 rain-gauges were installed beneath the crown of the stand.
Stemflow (SF) was measured using the average of 12 individual trees equaled to the SF
amount. Over the measurement period, the cumulative percentage of TF, SF, and rainfall
interception (I) were 41.0%, 5.1%, and 53.9%, respectively. The abovementioned
ecohydrological parameters were found to be 4.2 mm, 3.54 mm, 0.38, 0.18, 5.90 mm, and 4.6,
respectively. The ecohydrological parameters should be considered while converting natural
stands to plantations by exotic tree species as this altering would change soil humidity, soil
pedogenesis, as well as forest floor composition.
Keywords: Exotic species, Plantation, Rainfall interception, Stemflow, Throughfall.
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