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مقاله پژوهشی

برآورد مشخصههای اکوهیدرولوژیک تاجپوشش تودههای راش شرقی و بلندمازو در ناحیۀ رویشی
هیرکانی
طوبی پناهنده ، 1پدرام عطارد ، *2منوچهر نمیرانیان ، 2ویلما بایرام زاده 3و سید محمدمعین صادقی
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 1کارشناسی ارشد علوم زیستی جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
 2استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
 3دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج
 4دکتری جنگل شناسی و اکولوژی جنگل ،گروه مهندسی جنگل ،برنامهریزی مدیریت جنگل و اندازهگیریهای زمینی ،دانشکده جنگلشناسی و مهندسی
جنگل ،دانشگاه ترانسیلوانیای براشوو ،براشوو ،رومانی
(تاریخ دریافت1400/2/20 :؛ تاریخ پذیرش)1400/6/3 :

چکیده
محاسبۀ مقدار مشخصههای اکوهیدرولوژیک تاجپوشش درختان ،گام اصلی در مدلسازی توزیع اجزای باران در هنگام برخورد با تاجپوشش
است .با این کار میتوان مقادیر تاجبارش ،ساقاب و بارانربایی را در هر رخداد باران پیشبینی کرد .هدف این پژوهش ،بررسی اکوهیدرولوژی
تاجپوشش درختان سه تودۀ راش شرقی ( )Fagus orientalis Lipskyو سه تودۀ بلندمازو ( )Quercus castaneifolia C. A. M ey.در ناحیۀ
رویشی هیرکانی در مقیاس زمانی ساالنه بود .مشخصههای بررسی شده شامل نقطۀ اشباع آب تاجپوشش ،ظرفیت نگهداری آب تاجپوشش،
ضریب تاجبارش مستقیم و نسبت تبخیر به شدت باران در زمان بارندگی بود .میانگین نقطۀ اشباع آب تاجپوشش در بلندمازو  5/37میلیمتر و
در راش شرقی  6/29میلیمتر بود .همچنین بهطور متوسط ،ظرفیت نگهداری آب تاجپوشش راش شرقی با مقدار  2/08میلیمتر بیشتر از
بلندمازو ( 1/15میلیمتر) بود .متوسط مقدار باران در تودههای بلندمازو و راش شرقی بهترتیب  20/0و  16 /2میلیمتر اندازهگیری شد.
میانگین بارانربایی نسبی در راش شرقی ( 36/9درصد) اندکی ب یشتر از بلندمازو ( 33/5درصد) حاصل شد .میانگین ضریب تاجبارش مستقیم و
نسبت تبخیر در زمان بارندگی به شدت باران در راش شرقی  0/50و  0/25و در بلندمازو  0/71و  0/36محاسبه شد .با دانستن مقادیر
مشخصههای اکوهیدرولوژیک تاجپوشش میتوان در تودههای با مقدار زیاد ظرفیت نگهداری آب تاجپوشش و مقدار کم ضریب تاجبارش،
تیمارهای جنگل شناسی تنک کردن و هرس کردن را اعمال کرد و از این طریق مقدار بارانربایی را کاهش داد.
واژه های کلیدی :اکوهیدرولوژی جنگل ،ظرفیت نگهداری آب تاجپوشش ،ضریب تاجبارش مستقیم ،نقطۀ اشباع آب تاجپوشش.

مقدمه

مشخصه های اکوهیدرولوژیک تاجپوشلش و تنله کنتلرل

یکی از فرایندهای اصللی در اکوهیلدرولوژی جنگلل،
توزیع اجزای باران در هنگام برخلورد بله تلاجپوشلش و

مللیشللود .در واقللع محاسللبۀ مقللدار مشخصللههللای

تقسیم آن به اجزای بلارانربلایی ،سلاقاب و تلاجبلارش

اکوهیدرولوژی تاج پوشش و تنۀ درختان ،گلام اصللی در
مدل سازی توزیع اجزای باران در برخورد با تلاج پوشلش

اسلت ( .)Sadeghi et al., 2016, 2020فراینلد توزیلع

است و از طریق آن میتوان مقدار تلاج بلارش ،سلاقاب و

اجلزای بللاران هنگلام برخللورد بله تللاجپوشلش توسللط

بللارانربللایی را در هللر رخللداد بللاران پ لیشبین لی کللرد

 نویسند ۀ مسئول
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( .)Sadeghi et al., 2017ازآنجللا کله در ملدلسللازی
توزیللع اجللزای بللاران ،وزن و نقللش مشخصللههللای
اکوهیدرولوژیک تلاجپوشلش نسلبت بله مشخصلههلای
اکوهیدرولوژیک تنه بسلیار بیشلتر اسلت ( Muzylo et
 ،)al., 2009; Sadeghi et al., 2019در بیشلللتر
پللژوهشهللا مقللادیر مشخصللههللای اکوهیللدرولوژیک
تللاجپوشللش درختللان بیللان م لیشللود .مشخصللههللای
اکوهیلدرولوژیک تللاجپوشللش شلامل نقطللۀ اشللباع آب
تاج پوشلش ( ،) P´Gظرفیلت نگهلداری آب تلاجپوشلش
(  ،)Sضریب تاجبارش مستقیم (  )pو نسلبت تبخیلر بله
شدت باران در زمان بارندگی (  ) E / Rاست که بیلانگر
کارکرد اکوهیدرولوژیک تاج پوشلش درختلان در هنگلام
وقوع بارش است.
در داخل کشور ،اطالعلات در زمینلۀ مشخصلههلای
اکوهیلدرولوژی درختللان (چلله بلومی و چلله غیربللومی)
انلللدس اسلللت و در زمینلللۀ تعیلللین مشخصلللههلللای
اکوهیللدرولوژی درختللان ،بیشللترین پللژوهشهللا بللر
مشخصلههللای اکوهیلدرولوژی تللاجپوشلش متمرکزنللد.
پللژوهشهللای انجللامگرفتلله در مللورد مشخصللههللای
اکوهیلدرولوژی تللاجپوشللش و تنلۀ درختللان اغلللب در
پللارس جنگلللی چیتگللر تهللران (حللدود  20پللژوهش)
صللورت گرفتلله اسللت (بللرای نمونللهSadeghi & :
;Attarod, 2014, 2015; Sadeghi et al., 2015a, b
 )2017, 2018, 2019که نتایج آنها تنهلا در اقللیمهلای

نیمه خشک و خشک کاربرد دارد و نملیتوانلد راهنملای
مناسللبی بللرای بللومسللازگانهللای جنگلللی در ناحیللۀ
رویشی هیرکانی باشد .در ناحیۀ رویشلی هیرکلانی نیلز
تنها در دو پلژوهش بله بررسلی مقلادیر مشخصلههلای
اکوهیدرولوژی تاجپوشش در گونلههلای نوئلل ( Picea
Ahmadi et al., 2016; Sefidi ( )abies (L.) Karst.
 )et al., 2020و راش شللرقی ( Fagus orientalis

 )Lipskyپرداختله شلده اسلت ()Sefidi et al., 2020؛
هرچند در این ناحیله تحقیقلات زیلادی دربلارۀ فراینلد
توزیع اجلزای بلاران انجلام گرفتله اسلت ( Ahmadi et
al., 2009, 2016; Hosseini Ghaleh Bahmani et
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al., 2012; Abbasian et al., 2015; Nezamdoost
.)et al., 2017; Fathizadeh et al., 2020

ازآنجلللا کللله تحقیقلللات دربلللارۀ مشخصلللههلللای
اکوهیدرولوژی جنگل در داخلل کشلور تنهلا بلهصلورت
گزارش در یک منطقه (مطالعۀ ملوردی) معطلوف شلده
است و از سوی دیگلر اطالعلات در جنگللهلای ناحیلۀ
رویشللی هیرکلللانی انللدس اسلللت ،پللژوهش دربلللارۀ
مشخصللههللای اکوهیللدرولوژیک یللک گونلله در منللاطق
مختلل ل ایلللن ناحیللله بسلللیار بااهمیلللت اسلللت .در
جنگل های هیرکانی ،گونههلای راش شلرقی و بلنلدمازو
( )Quercus castaneifolia C. A. Mey.مسلاحت
وسیعی را در بر ملیگیرنلد ،املا اطالعلات دربلارۀ رفتلار
اکوهیللدرولوژیک آنهللا بسللیار محللدود اسللت .از سللوی
دیگللر بایللد توجلله داشللت کلله تعیللین دقیللق اجللزای
چرخه های اکوهیدرولوژیک جنگلل در سلطوک کوچلک
(ماننلللد هملللۀ مطالعلللات داخلللل کشلللور و بیشلللتر
پژوهش های خارج کشور) و بلزر مقیلاس (ماننلد ایلن
پژوهش) ،به فرایند برنامه ریلزی و ملدیریت منلابع آبلی
در عرصه های جنگلی کملک ملیکنلد؛ از ایلنرو هلدف
ایلن پلژوهش ،بررسللی مشخصلههلای اکوهیللدرولوژیک
تاج پوشش درختان شلش تلودۀ جنگللی راش شلرقی و
بلنللدمازو واقللع در پللنج ناحیللۀ رویشللی هیرکللانی در
مقیاس زمانی ساالنه است.
مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

این پژوهش در پنج منطقۀ ناحیۀ رویشی هیرکلانی
واقلع در اسللتانهللای گلسلتان (کوهمیللان) و مازنللدران
(سلاری ،نوشللهر ،الجلیم و کالردشللت) در شلش تللودۀ
جنگلی (سله تلودۀ بلنلدمازو و سله تلودۀ راش شلرقی)
انجلام گرفلت (جللدول Ahmadi et al., 2009, ( )1
;2016; Hosseini Ghaleh Bahmani et al., 2012
;Abbasian et al., 2015; Tafazoli et al., 2015
.)Tahmasebi, 2015
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جدول  - 1مختصات و مشخصات پوشش گیاهی ،هواشناسی و اقلیمی تودههای راش شرقی و بلندمازو در ناحیۀ رویشی هیرکانی

عمومی

مشخصه
عرض جغرافیایی
(شمالی)
طول جغرافیایی
(شرقی)
ارتفاع از سطح دریا
(متر)

پوشش
گیاهی

گونه
متوسط قطر توده
( سانتیمتر)
متوسط ارتفاع توده
(متر)
متوسط تاجپوشش
(درصد)

خصوصیات
هواشناسی
و اقلیمی

متوسط مقدار باران
(میلیمتر در سال)
متوسط دمای هوا
(درجۀ سانتیگراد)
نوع اقلیم (براساس
نمایۀ دومارتن)

الجی م

کوهمیان
ˈ37º 56

ساری
ˈ36 º 28

نوشهر
ˈ36º 39

میانگین
-

نوشهر
ˈ36º 39

ˈ36 15

ˈ55º 14

ˈ52º 14

ˈ51º 39

-

ˈ51º 39

ˈ53º 10

ˈ51º 9

150

800

1410

787

1410

1000

1320

بلندمازو

بلندمازو

بلندمازو

-

راش شرقی

راش شرقی

راش شرقی

65

21

36

41

49/5

44/5

93

º

کالردشت
ˈ36 º 30

میانگین
1243
62/3

21

18

28

22

31/5

29/5

9/5

23/5

55

70

80

68

90

90

83

87/7

700

728

1303

910

1303

880

469

16/8

16

16/2

16/3

16 /2

16/5

13/2

نیمه
مرطوب

مرطوب

مرطوب

-

مرطوب

مرطوب

مدیترانهای

884
15/3
-

متوسط مقدار باران ( )Pgاندازهگیریشلده در تلودههلای

شیوۀ اجرای پژوهش

در این پژوهش از داده های تاجبلارش و مقلدار بلاران
انلدازهگیلریشلده در کوهمیلان (،)Tahmasebi, 2015
ساری ( ،)Tafazoli et al., 2015نوشلهر ( Ahmadi et
al., 2009; Hosseini Ghaleh Bahmani et al.,
 ،2012الجلیم ( )Ahmadi et al., 2016و کالردشللت

( )Abbasian et al., 2015بهره گرفته شد (جلدول .)2

مللورد بررسللی از  11/5میلللیمتللر (تللودۀ راش شللرقی
کالردشت) تا  23/3میلیمتر (تودۀ بلنلدمازوی نوشلهر)
در نوسللان بللود و بللهطللور متوسللط ،مقللدار بللاران در
توده های بلندمازو  20/0میلیمتلر و در تلودههلای راش
شرقی  16/2میلیمتر حاصل شد (جدول .)2

جدول  - 2مشخصات باران و تاجبارش در تودههای راش شرقی و بلندمازو در ناحیۀ هیرکانی
کوهمیان

ساری

نوشهر

بلندمازو

بلندمازو

بلندمازو

بلندمازو

12
24

7
20

6
28

8
24

12
53

0/5

1/1

3/6

1/7

2/8

3/1

54/7

35/0

50/9

46/9

48/6

39/4

60/2

متوسط مقدار باران (میلیمتر)

19/5

17/3

23/3

20/0

18/9

11/5

18/1

16/2

متوسط مقدار تاجبارش (میلیمتر)

12/0

11/9

17/8

13/9

13/7

7/7

12/7

11/4

متوسط بارانربایی نسبی (درصد)

41/6

33/6

25/4

33/5

30/6

40/6

39/4

36/9

مشخصه
طول دورۀ پژوهش (ماه)
تعداد رخداد باران اندازهگیریشده
کمترین

مقدار

باران

اندازهگیریشده

(میلیمتر)
بیشترین
(میلیمتر)

مقدار

باران

اندازهگیریشده

میانگین

نوشهر

الجیم

کالردشت

میانگین

راش

راش

راش

راش

شرقی

شرقی

شرقی

شرقی

5
38

8
21

8
37

5/2

3/7
49/4
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مشخصههای اکوهیدرولوژیک تاجپوشش

جهلان محسلوب م لیشلود (.)Friesen et al., 2015

مشخصلههللای اکوهیللدرولوژیک مللدنرر بللرای ایللن
پژوهش ،شامل نقطۀ اشباع آب تاجپوشلش محاسلباتی

براساس این روش ،از تفاوت بین تلاجبلارش و بارنلدگی

(  ،)P´Gظرفیت نگهلداری آب تلاجپوشلش ( ،)Sضلریب

در هللر بللارش در محللل برخللورد دو خللط رگرسللیون
باران های کلافی و بلارانهلای ناکلافی بلرای اشلباع آب

تاج بارش مستقیم ( ) pو نسبت تبخیر بله شلدت بلاران

تللاجپوشللش ،م لیتللوان مقللدار ظرفیللت نگهللداری آب

در زمان بارندگی (  ) E / Rاست که در ادامله ،تعریل و
چگونگی محاسبۀ آنها تشریح شده است.

تاجپوشش را محاسبه کرد (.)Pypker et al., 2005

بللرای محاسللبۀ مشخصللههللای اکوهیللدرولوژیک
تاج پوشش ،در ابتدا باید بارانهلای انلدازهگیلریشلده را
به دو دستۀ باران های کافی و بلارانهلای ناکلافی بلرای
اشباع آب تلاج پوشلش تقسلیم کلرد کله ایلن عملل از
طریق نمودار پراکنش مقادیر در هلر بلارش (محلور  )xو
تاج بارش (محور  )yبهطور چشمی تعیلین ملیشلود .در
واقللع بللا تعیللین ایللن نقطلله ،مقللدار نقطللۀ اشللباع آب
تاج پوشش برآوردی بهدست میآید .نقطله ای از نملودار
که شیب منحنی ابر نقاط افزایش مییابد ،مقلدار بلارانی
را نشان می دهد که برای اشباع تاجپوشش کلافی اسلت
و در باران هلای بلیش از ایلن مقلدار ،سلهم بیشلتری از
باران به تاج بارش اختصاص می یابد .کمتر از این حلد را
باران ناکافی برای اشباع تلاجپوشلش و مقلادیر برابلر یلا
بیشتر از آن را باران های کافی برای اشلباع تلاجپوشلش
در نرر میگیرند.
برای بهدست آوردن نقطلۀ اشلباع آب تلاجپوشلش
محاسباتی ،از رابطۀ ) Licata et al. (2011بهلره گرفتله
شد (رابطۀ .)1
رابطۀ 1

b2
a1  a2

PG 

در این رابطه b2 ،و  a2به ترتیب عرض از مبدأ و شیب
خط رگرسیون خطی بارانهای کلافی و  a1شلیب خلط
رگرسیون باران های ناکافی برای اشباع تاجپوشش است.
ظرفیلت نگهلداری آب تلاجپوشلش ( )Sکله بیلانگر
کمینۀ مقدار آب الزم برای اشباع تلاجپوشلش در زملان
بارندگی اسلت ،از روش  Meanتعیلین شلد ،زیلرا روش
 Meanمتللداولتللرین روش رگرسللیونی محاسللبۀ  Sدر

نسبت تبخیر در زمان بارندگی بله شلدت بارنلدگی
(  ) E / Rاز تفاضل شلیب رگرسلیون بلارانهلای کلافی
برای اشباع آب تاج پوشش از مقدار  1حاصلل ملیشلود
(.)Pypker et al., 2005
ضریب تاج بارش مستقیم ( )pنشان دهندۀ این است
که چه سهمی از تاج بارش بدون برخورد به تاجپوشلش
به پوشش ک جنگل میرسد .مقدار ایلن ضلریب برابلر
با عدد شیب رگرسیون خطی نمودار بلین تلاجبلارش و
بارندگی ،در رخدادهای بلاران ناکلافی بلرای اشلباع آب
تاجپوشش ،میباشد (.)Pypker et al., 2005
نتایج
شکل  1رابطۀ خطی بلین بلاران ( )Pgو تلاجبلارش
( )TFبللرای بللارانهللای بیشللتر از نقطللۀ اشللباع آب
تاج پوشش (( )P´Gخط  ) R2و کمتر از این نقطه (خلط
 )R1برای شش تودۀ پهنبلر

تحلت بررسلی را نشلان

می دهد .براساس این نمودارها بلا افلزایش مقلدار بلاران،
مقدار تاجبارش بهصورت خطی افزایش مییابد.
جللدول  3مقللادیر مشخصللههللای اکوهیللدرولوژیک
تاج پوشش را برای شش تودۀ پهلنبلر ملورد مطالعله
نشان می دهد .بیشترین و کمترین مقلدار نقطلۀ اشلباع
آب تاجپوشش به ترتیب در تلودههلای بلنلدمازو نوشلهر
( 7/87میلیمتر ) و بلنلدمازو سلاری ( 3/30میللیمتلر)
حاصل شد و بهطلور میلانگین ،مقلدار نقطلۀ اشلباع آب
تاج پوشش در بلندمازو  0/92میللیمتلر بیشلتر از تلودۀ
راش شلرقی حاصلل شلد (جلدول  .)3مقلدار مشخصللۀ
ظرفیت نگهداری آب تاج پوشش بلین  0/09میللیمتلر
(تودۀ بلندمازو سلاری) تلا  2/ 90میللیمتلر (تلودۀ راش
شرقی نوشهر) در نوسان است .بلهطلور میلانگین مقلدار
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ایل ن مشخصله در گونللۀ راش شلرقی حلدود  81درصللد

(جدول  .) 1کمترین مقلدار مشخصلۀ نسلبت تبخیلر در

بیشتر از گونه بلندمازو است (جلدول  .)3دامنلۀ مقلادیر

زمان بارندگی به شدت باران  0/14در تودۀ راش شلرقی

بهدستآمده از ضریب تاج بارش مستقیم بلین  0/17در
تودۀ راش شرقی کالردشت تلا  0/81در تلودۀ بلنلدمازو

نوشهر محاسبه شد ،درحالی کله بیشلترین مقلدار ایلن
مشخصه در تودۀ بلندمازوی کوهمیان بلا مقلدار علددی

کوهمیللان در نوسللان اسللت .میللانگین ایللن ضللریب در

 0/55به دست آمد و میانگین ایلن ضلریب در بلنلدمازو

بلنلدمازو  0/71و در راش شللرقی  0/50بللهدسللت آمللد

 44درصد بیشتر از راش شرقی است (جدول .)3

شکل  - 1رابطۀ خطی بین باران (  ) Pgو تاج بارش ( ) TFبرای بارانهای بیشتر از نقطۀ اشباع آب تاجپوشش برآوردی (خط - R2
دایرههای مشکی ) و کمتر از این نقطه (خط  - R1دایرههای طوسی ) برای شش تودۀ تحت بررسی است
جدول  - 3مقادیر مشخصههای اکوهیدرولوژیک تاجپوشش تودههای راش شرقی و بلندمازو
کوهمیان

ساری

نوشهر

تاجپوشش

بلندمازو

بلندمازو

بلندمازو

نقطۀ ا شباع آب تاجپوشش
(  ، P´gمیلیمتر)

مشخصههای اکوهیدرولوژیک

ظرفیت نگهداری آب
تاجپوشش (  ،Sمیلیمتر)
ضریب تاجبارش مستقیم ( )p
نسبت تبخیر در زمان بارندگی
به شدت باران ( ) E / R

میانگین
بلندمازو

نوشهر

راش

راش شرقی

شرقی (میلیمتر)

4/93

3/30

7/87

5/37

7/24

4/41

7/21

6/29

2/78

0/09

0/57

1/15

2/90

1/40

1/94

2/08

0/81

0/54

0/77

0/71

0/78

0/56

0/17

0/50

0/55

0/33

0/21

0/36

0/14

0/21

0/20

0/25

(میلیمتر)

راش شرقی

الجیم

کالردشت

میانگین راش

شرقی

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال چهاردهم ،شمارۀ  ،1بهار  ،1401صفحۀ  27تا 36

بحث
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از دالیل اصلی بیشتر بودن مقدار ظرفیلت نگهلداری آب

به طور متوسط ،مقدار نقطۀ اشباع آب تاجپوشش در

تاج پوشش در راش شلرقی نسلبت بله بلنلدمازو ،کمتلر

گونۀ راش شرقی بیشتر از گونلۀ بلنلدمازو حاصلل شلد.
نقطۀ اشباع تاج پوشش ،در واقع بیشلینۀ مقلداری از آب

بودن درصلد تلاج پوشلش در بلنلدمازو نسلبت بله راش
شرقی است (جدول  .)1بیشتر بودن درصد تلاجپوشلش

باران است که برای اشباع تاجپوشلش الزم اسلت و اگلر

در تللودۀ راش شللرقی نسللبت بلله بلنللدمازو بللر اسللاس

ضری ب تاج بارش مستقیم را برابر صلفر در نرلر بگیلریم،
مقدار ظرفیت نگهداری آب تاج پوشش با ای ن نقطه برابر

یافته های جدول  3نیز تأیید میشود ،زیرا براساس ایلن

است ،هرچند که در بیشلتر مواقلع ،مقلدار علددی ایل ن

جدول ،ضریب تاجبارش مسلتقیم در تلودۀ راش شلرقی
 0/50و در تودۀ بلندمازو  0/79است و ازآنجا که درصلد
تاج پوشش برابر با یک منهلای علدد ضلریب تلاجبلارش

نقطه از مقدار عددی ظرفیت نگهداری آب تلاجپوشلش
بیشلتر اسلت ( ;Sadeghi & Attarod, 2014, 2015

مستقیم اسلت ( Gash et al., 1995; Sadeghi et al.,

 .)Sadeghi et al., 2015a, bشایان ذکر است که قبل از

 ،)2017درصد تاج پوشلش در تلودههلای راش شلرقی و

نقطۀ اشباع تاج پوشش ،کل مقدار تاجبارش رسلیده بله
ک جنگل بهصورت تاجبلارش مسلتقیم اسلت و مقلدار

بلندمازو بهترتیب  0/50و  0/21حاصل شد.

ریزش های تلاجی برابلر صلفر در نرلر گرفتله ملیشلود

ضریب تاج بارش مستقیم از جملله عواملل مهلم در
پژوهشهای اکوهیدرولوژی جنگل در زمینۀ تنک کلردن

( & Sadeghi & Attarod, 2014, 2015; Attarod

و هرس کردن درختان است ( )Hakimi et al., 2018که

 .)Sadeghi, 2018مشخصه نقطۀ اشباع آب تاجپوشلش
نشان میدهد که در صورت اینکه تاجپوشلش در حاللت

هرچه توده یا تاج درخت تنکتر باشد ،مقدار آن بیشلتر
است ( .)Sadeghi et al., 2018هر چه مقدار این مشخصه

کامالً بسته قرار گرفته باشد ،چقدر آب باران برای اشباع

بیشتر باشد ،نشان میدهد که سهم زیادتری از تاجبارش

تلاجپوشلش الزم اسلت ( ;Sadeghi 7 Attarod, 2015

 .)Attarod & Sadeghi, 2018بر اساس ایلن یافتله ،در

بدون برخورد به تاج پوشش (از فضای بین تاج درختلان
یا فضای بین درختان) به پوشش ک جنگلل ملیرسلد

صورت  100درصد بودن تاجپوشش (بسته بلودن کاملل

( ;Wullaert et al., 2009; Attarod et al., 2015

تلاجپوشلش ) ،مقللدار آب بلاران بیشلتری در تللودۀ راش
شرقی نسبت به تودۀ بلندمازو نیاز است تا شاهد ریزش

 .)Attarod & Sadeghi, 2018در ناحیللۀ رویشللی

تاج بارش در ک جنگل باشیم .بهطلور میلانگین ،مقلدار
ظرفیت نگهداری آب تاج پوشلش در تلودۀ راش شلرقی
بیشتر از تودۀ بلنلدمازو حاصلل شلد .ایلن یافتله نشلان
میدهد که با مشخصلات مورفوللوژیکی فعللی دو تلوده
(جللدول  ،)1کمینللۀ آب الزم در تللودۀ راش شللرقی بلله
مقدار  0/93میللیمتلر بیشلتر از تلودۀ بلنلدمازو اسلت.
مهللمتللرین مشخصلله در کنتللرل مقللدار بللارانربللایی و

هیرکانی ،در جایی که تودۀ جنگلی با کمبود آب مواجله
است ،انجام دادن تیمارهای جنگل شناسی (مانند تنلک
کردن و هرس کردن) موجب افزایش ضلریب تلاجبلارش
مستقیم و در نتیجه مقدار تاجبارش رسیده بله پوشلش
ک جنگل میشود .در واقع با کمّیسلازی ایلن ضلریب
میتوان مقدار فضای خالی تاج یا تاجپوشش درختلان را
بلهدسلت آورد ( .)Pypker et al., 2005یکلی از دالیلل
اصلی بیشتر بودن مقادیر نقطۀ اشباع آب تلاجپوشلش و

متللللداولتللللرین مشخصللللۀ اکوهیللللدرولوژیک در

ظرفیت نگهداری آب تاج پوشش در راش شرقی نسلبت

مدل سازی های توزیع اجلزای بلاران ،مشخصلۀ ظرفیلت
نگهداری آب تاجپوشش اس ت ( ;Muzylo et al., 2009

به بلندمازو این است که مقدار عددی ضریب تلاجبلارش
در راش شرقی نسبت به بلندمازو کمتر است و در نتیجه

 .)Sadeghi et al., 2015a, b; Nazari et al., 2020یکی

مقدار تاج پوشش (سطح جذب کنندۀ آب باران) در راش
شرقی بیشتر از بلندمازو است.
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مقللدار متوسللط مشخصللۀ نسللبت تبخیللر در زمللان

در اکوسیسللتمهللای جنگلللی ،شللناخت مشخصللههللای

بارندگی به شدت باران در تودۀ بلنلدمازو بیشلتر از راش

اکوهیدرولوژیک تودههای مختل جنگلی است کله ایلن

شرقی حاصل شد .ایلن مشخصله کنتلرلکننلدۀ مقلدار
بارانربایی در زمان وقوع بارندگی است ( Nazari et al.,

پژوهش نخستین بار در سلطح کلالن و در شلش تلودۀ
جنگلی از دو گونلۀ اصللی جنگللهلای ناحیلۀ رویشلی

 . )2020یکی از دالیل بیشتر بودن این مقدار در بلندمازو

هیرکللانی (گونللههللای بلنللدمازو و راش شللرقی) انجللام

نسبت به راش شرقی ،بیشتر بودن دمای هوا در تودههای

گرفت .ازآنجا که تعیین مشخصلههلای اکوهیلدرولوژیک

بلندمازو است (جدول  .)1بیشتر بلودن مقلدار متوسلط
باران در تودۀ بلندمازو نسبت به راش شرقی (جلدول )2

درختان ،زملان بلر ،هزینله بلر و نیازمنلد ادوات پیشلرفته
اسللت و از سللوی دیگللر ،در کشللورهای جهللان سللوم

نیز از دیگر دالیل این یافته استPypker et al. (2005) .

امکانلللات بللللت دادههلللای اقلیمللللی خودکللللار در

نیز اذعان داشتند که در رخدادهای باران با مقلدار زیلاد،
این ضریب بزر خواهد بود.

اکوسیستم هلای جنگللی بله نلدرت وجلود دارد ،بلرآورد
مشخصلههللای اکوهیللدرولوژیک م لیتوانللد بلله مللدیران

در تنها تحقیلق انجلامگرفتله دربلارۀ مشخصلههلای

جنگل در انتخاب گونههای مناسب و اعملال تیمارهلای

اکوهیدرولوژی تاج پوشش درختان پهلنبلر در ناحیلۀ
رویشلی هیرکلانی Sefidi et al. (2020) ،بلا بررسللی

جنگل شناسی از نرر هیلدرولوژی جنگلل ،کملکرسلان
باشد .همچنین گلام اول در ملدلسلازی توزیلع اجلزای

مشخصلههلای اکوهیلدرولوژیک راش شلرقی در منطقلۀ

بللاران بللله بلللارانربلللایی ،تلللاجبلللارش و سلللاقاب در

سلیاهکل اسلتان گلیالن ،مقلدار ظرفیلت نگهلداری آب
تاج پوشش را  0/44میلیمتر ،نسلبت تبخیلر بله شلدت

اکوسیسللتمهللای جنگلللی ،تعیللین مشخصللههللای
اکوهیللدرولوژیک درختللان اسللت و بللا تعیللین ایللن

بللاران در زمللان بارنللدگی (  ) E / Rرا  ،0/16ضللریب

مشخصه ها ،میتوان به کمّیسازی مؤلفههای یادشلده و

تلللاجبلللارش مسلللتقیم را  0/57و نقطلللۀ اشلللباع آب
تلاجپوشلش را  1/63میلللیمتلر گللزارش کردنلد .دلیللل

در نتیجه مدیریت بهتر منلابع آبلی کشلور پرداخلت .در
پایان شایان ذکر است که یافتههای این پلژوهش فقلط

تفاوت یافتههای بین پژوهش حاضلر و تحقیلق Sefidi

برمبنای پارامترهای اکوهیدرولوژیک تلاج پوشلش اسلت

) et al. (2020ممکن است تفاوت ویژگیهلای پوشلش

و بللرای درس بهتللر رفتللار گونللههللای راش شللرقی و

گیاهی ،خصوصیات اقلیم و ویژگیهلای بارنلدگی باشلد
(.)Attarod & Sadeghi, 2018

بلندمازو از نرلر چرخلۀ هیلدرولوژیک بایلد پارامترهلای
اکوهیدرولوژیک تنه ،باران ربلایی الشلبر  ،ورود عناصلر

نتیجه گیری
یکی از راهکارهای برنامه ریزی و مدیریت منلابع آب

غذایی از تلاجبلارش و سلاقاب ،آبشلویی الشلبر هلا،
تعرق گونه های درختی ،نفوذ آب باران به داخلل خلاس
و ضریب رواناب در هر گونه بررسی شوند.
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Abstract
Calculating the amount of canopy ecohydrological parameters is the main step in rainfall partitioning
modeling, and by calculating the amount of ecohydrological parameters, it is possible to predict the
amount of throughfall, stemflow, and rainfall interception per rain storm. Therefore, this study aimed
to evaluate the canopy echohydrological parameters of three oriental beech (Fagus orientalis Lipsky)
stands and three chestnut-leaved oak (Quercus castaneifolia C. A. Mey.) located in the Hyrcanian
vegetation region in the annual-based time scale. They studied ecohydrological parameters were
canopy saturation point, canopy water storage capacity, free throughfall coefficient, and the ratio of
mean evaporation rate from canopy to the mean rainfall intensity. On average, the canopy saturation
point was 5.37 mm in the chestnut-leaved oak and 6.29 mm in the oriental beech. Also, on average,
the canopy water storage capacity of the oriental beech (2.08 mm) was higher than that of the
chestnut-leaved oak (1.15 mm). The mean rainfall magnitudes in the chestnut-leaved oak and oriental
beech stands were 20.0 and 16.2 mm, respectively. The average relative interception in the oriental
beech (36.9%) was slightly higher than the chestnut-leaved oak (33.5%). The average free throughfall
coefficient and the ratio of mean evaporation rate from canopy to the mean rainfall intensity were
calculated to be 0.50 and 0.25 for the oriental beech and 0.71 and 0.36 for the chestnut-leaved oak. By
knowing the values of canopy ecohydrological parameters, thinning and pruning silvicultural
treatments can be applied in stands with high water storage capacity and low free throughfall
coefficient to reduce rainfall interception.
Keywords: Canopy saturation point, canopy water storage capacity, free throughfall coefficient, forest
ecohydrology.
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