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چکيده
توزیع اجزای بارندگی به تاجبارش ،ساقاب و بارانربایی از اجزای مهم چرخۀ آب در بومسازگانهای درختی در پژوهشهای اکوهیدرولوژی
جنگل است .هدف این پژوهش ،محاسبۀ تاجبارش ،ساقاب و بارانربایی تودههای طبیعی راش و دستکاشت نوئل در جنگلهای سیاهکل
(استان گیالن) بود .برای اندازهگیری مقدار باران در هر رخداد ،از  62بارانسنج دستی و برای اندازهگیری تاجبارش ،از  32بارانسنج دستی
استفاده شد و متوسط ساقاب  6درخت ،متوسط ساقاب هر گونه در نظر گرفته شد .در تودۀ راش سهم هر یک از درصدهای تجمعی
تاجبارش ،ساقاب و بارانربایی از بارش بهترتیب  62/6 ،48/6و  66/4درصد و در تودۀ نوئل ،بهترتیب  7/9 ،46/6و  63/3درصد حاصل شد.
نتایج آزمون  tجفتی نشان داد که درصد نسبی ساقاب راش بهطور معنیداری بیشتر از تودۀ نوئل (t = 3/36؛  )P >2/26و درصد نسبی
بارانربایی تودۀ نوئل بهطور معنیداری بیشتر از تودۀ راش است (t = 6/34؛  .)P >2/26رابطۀ مقدار باران با مقادیر تاجبارش ،ساقاب و
بارانربایی بهصورت صعودی و براساس ضریب همبستگی پیرسون ،در سطح  66درصد معنیدار بود .با توجه به اینکه کاشت گونۀ جدید،
سبب تغییر مقدار آب ورودی به پوشش کف جنگل (مجموع مقادیر ساقاب و تاجبارش) شده است ،در مدیریت جنگل و انتخاب گونۀ
مناسب ،باید به مقدار توزیع اجزای باران توجه شود.
واژههای کليدی :اکوهیدرولوژی جنگل ،انتخاب گونه ،توزیع اجزای باران ،جنگلهای هیرکانی.

مقدمه
بارش مهم ترین ورودی چرخۀ آب در بوومسوازگان
جنگل است ( .)Šraj et al., 2008بارش با برخورد بوه
تاجپوشش ،به سه جزء تاجبارش (بارش تاجی) ،ساقاب
(رواناب تنه) و بارانربوایی (ربوایش آبوی تواجپوشوش)
تقسیم میشوود .بوا خویس شودن و تکمیول ظرفیوت
نگهداری آب تواجپوشوش ،بخشوی از بواران بوا عنووان
 نویسندۀ مسئول

ریزشهای تاجی به سطح جنگل مویرسود .بخشوی از
بووارش هووم بوودون برخووورد بووا توواجپوشووش از طری وق
حفوورههووای موجووود در توواج یوا فضوواهای خووالی بوین
تاج های درختان (روشنه ها) بوه پوشوش کوف جنگول
می رسود کوه بوه آن تواج بوارش مسوتقیم مویگوینود
( .)Levia et al., 2017بنووابراین از جمووع مقووادیر
ریزشهای تاجی و تاجبارش مستقیم ،مقدار تاجبوارش
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حاصل می شود .بخش دیگری از بارش پوس از جواری
شدن بر روی شاخه ها از طریق تنۀ درختوان بوه کوف
جنگل میرسد که به این بخش ساقاب گفته میشوود.
بخشی از بارندگی نیز در اثر فرایند تبخیر از دسوترس
پوشش جنگل خارج میشود که به این بخش از بارش
که توسط تاج پوشش درختان نگهداری شده و سوسس
بووهواسووطۀ تبخیوور در زمووان بووارش یوا پووس از آن بووه
هواسووسهر برموویگووردد ،بووارانربووایی گفتووه موویشووود
(.)Carlyle-Moses & Gash, 2011
تاجبارش ،ساقاب و بارانربایی از مهمتورین اجوزای
چرخوۀ آب در جنگوولانوود و مطالعووه دربووارۀ کمیوت و
کیفیت آنها از اصول مقدماتی مدیریت تولید زیستی و
در نتیجه مدیریت اصولی حوضه هوای آبخیوز جنگلوی
اسووت ( .)Herbst et al., 2006همچنووین تغیی ور در
کمیت هر یک از اجزای بارندگی (تاج بارش ،سواقاب و
بارانربایی) ،عالوه بر اینکه تأثیر زیادی بر تراز آبوی در
سطح منطقه ای در نواحی جنگلی دارد ،اهمیت زیادی
نیز در چرخۀ هیدرولوژی و چرخوۀ عناصور غوذایی در
سوووطح کووول بوووومسوووازگانهوووای زمینوووی دارد
( .)Šraj et al., 2008; Zhang et al., 2016مرور منابع
مربوط به جنگل های معتدل ،سهم هر یوک از اجوزای
باران در هنگام برخورد با تاجپوشش را متفاوت نشوان
میدهد .در جنگل های معتدل ،بارانربوایی سواننه در
تووودههووای پهوونبوور بووین  66تووا  39درصوود و در
جنگلهای سوزنی بر بین  6توا  34درصود از بواران
گوزارش شوده اسوت ( ;Sadeghi et al., 2014a, b, c
 .)Hörmann et al., 1996در ایون جنگولهوا مقودار
سوواقاب نیووز بووین  2/3تووا  66درصوود از مقوودار بوواران
گووزارش شووده اسووت ( ;Levia & Frost, 2003
.)Ahmadi et al., 2009, 2016; Rahmani et al., 2011
در بسوویاری از تحقیقووات در جنگوولهووای هیرکووانی ،از
اندازهگیری ساقاب چشمپوشی شوده و مقودار آن صوفر
در نظر گرفته شده است ( ;Mohammadi et al., 2014
،)Abbasian et al., 2015a, b; Tafazoli et al., 2015
حال آنکه در تحقیقاتی که به انودازهگیوری سواقاب در

این جنگل ها پرداخته شده ،مقودار آن توا  3/6درصود
گوزارش شوده اسوت ( ;Ahmadi et al., 2009, 2016
 .)Rahmani et al., 2011بنوابراین اجورای پژوهشوی
طوننیمدتتر با اندازهگیری رخداد بوارانهوای فوراوان
برای رد یا تأیید این فرضویه کوه مقودار سواقاب نواچیز
است و بایود از انودازهگیوری آن چشومپوشوی کورد یوا
بهدلیل مقودار زیواد آن ،بایود آن را انودازهگیوری کورد،
ضروری بهنظر میرسد .از سوی دیگر ،در زمینۀ مقایسۀ
همزمان توزیع اجوزای بواران بوین گونوههوای بوومی و
غیربومی در جنگل های هیرکانی پوژوهشهوای انودکی
انجوام گرفتوه اسوت Mohammadi et al. (2014) .در
جنگلهای کوهمیان آزادشوهر (شور ناحیوۀ رویشوی
هیرکانی) درصد باران ربایی را در یک دورۀ یکسواله در
جنگلکاریهای زربین و کواج بروسویا و توودۀ طبیعوی
بلندمازو به ترتیب  73/7 ،96/3و  73/8درصد گوزارش
کردنوود Abbasian et al. (2015a) .در جنگووله وای
کالردشت در دورۀ ششماهه ،درصد بارانربوایی توودۀ
طبیعی راش و دستکاشت نوئل را بوهترتیوب  33/6و
 39/6درصد عنوان کردند .در پژوهش یادشده ،تنها در
یک دورۀ ششماهه بوا  63رخوداد بواران بوه مقایسوۀ
توزیع اجزای باران بین توده های راش و نوئل پرداخته
شد ،حال آنکوه بایود در دورهای طووننیمودتتور بوه
مقایسۀ توزیع اجزای باران پرداخته شود توا بتووان بوا
اطمینان بیشتری تحلیل کرد.
بووا توجووه بووه اهمیووت زیوواد آب و چرخووۀ آن در
بومسازگانهای جنگلوی ،از دیودگاه جنگولشناسوی و
اکولوژی جنگل ،بخشی از بارندگی که به کوف جنگول
می رسد ،برای استقرار تجدیدحیات گونه های درختوی
و درختچهای که به مقودار بارنودگی رسویده بوه کوف
جنگوول بسوویار وابسووتهانوود ،اهمیووت فراوانووی دارد
( .)Schrumpf et al., 2007از طرف دیگور تواجپوشوش
درختان از راه بارانربایی میتواند مقدار و سرعت آب بواران
به کوف جنگول را کواهش دهود و در نتیجوه از فرسوایش
خاک جلوگیری کند ( .)Sadeghi et al., 2016بنوابراین
آگاهی از مقدار توزیع اجزای باران در هر گونه ،بوه انتخواب
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گونۀ مناسب در هر منطقه (بوا توجوه بوه هودف) و اعموال
بهنگام تیمارهای جنگلشناسوی (همچوون تنوک کوردن،
هرس کردن و روشن کردن) کمک میکند.
در طی چند دهۀ اخیر ،جنگلکواری بوا اسوتفاده از
گونه های پهن بور و سووزنی بور در شومال کشوور
به دنیل مختلف از قبیل احیای جنگول هوای مخروبوه
(بووهویووژه در نقوواط خووالی و تخریووبیافتووه منوواطق
جلگهای) ،مطالعۀ میزان سازگاری گونههای غیربوومی،
زراعت چوب و تأسیس پارک های جنگلی دست کاشت
کانون توجه بووده اسوت ( .)Ahmadi et al., 2016بوا
توجه به تأثیر متفاوت گونههای درختی مختلف در کنتورل
چرخۀ آبی و چرخۀ عناصر غوذایی ،در مطالعوات متعوددی
تأکید شده است که تغییر در نووع گونوههوای درختوی در
یک منطقۀ جغرافیوایی ،سوبب تغییور معنوی دار کمیوت و
کیفیت مقودار بواران ورودی بوه خواک جنگول مویشوود
(.)Abbasian et al., 2015; Sadeghi et al., 2016
ای ون اموور لووزوم توجووه بووه انتخوواب گونووه را عووالوهبوور
مالحظوات مربووط بوه سوازگاری بوا رویشوگاه ،نشوان
میدهد .نوئل ( )Picea abies L. Karstاز گونوههوای
غیربومی مورد استفاده در جنگلکواری در جنگولهوای
شمال کشور است .مهم ترین دنیل انتخاب این گونوه،
نرمش بوم شناختی زیواد ،اسوتفادۀ فوراوان در صونایع
مختلف و دورۀ بهوره بورداری کوتواه تور در مقایسوه بوا
بسووویاری از درختوووان پهووونبووور بوووومی اسوووت
( .)Syahipour & Golbabaei, 2006تنهووا در یووک
پژوهش بهصورت همزمان به مقایسۀ توزیع اجزای باران
در بین دو تودۀ راش و نوئول در جنگولهوای هیرکوانی
ایران پرداخته شوده اسوت ()Abbasian et al., 2015a
کووه دورۀ آن هووم کوتوواه بووود (شووش موواه) و در آن از
اندازهگیری ساقاب هم چشمپوشی شده بوود؛ از سووی
دیگر ویژگویهوای پوشوش گیواهی آن بوا گونوههوای
مطالعه در این پژوهش بسویار متفواوت بوود .ازایونرو
اجرای چنین پژوهشی ضروری احساس شد .بوا توجوه
به اینکه بخش زیوادی از جنگولهوای مخروبوۀ راش و
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راش -ممرز در منطقۀ سیاهکل گیالن بوا گونوۀ نوئول
جنگلکووووواری شوووووده اسوووووت ( 6/6هکتوووووار؛
 ،)Syahipour & Golbabaei, 2006هوودف ایوون
پژوهش ،مقایسۀ توزیع اجزای باران (تاج بارش ،ساقاب
و باران ربایی) در توده های دست کاشت نوئل با جنگول
طبیعوی راش ( )Fagus orientalis Lipskyدر طور
جنگلداری سیاهکل (در غرب جنگل های هیرکوانی) و
دستیابی به این یافته است که کدام گونه آب بیشتری
را به پوشش کف می رساند .همچنین این پوژوهش در
پی تعیین مقادیر همبستگی اجوزای بوارش بوا مقودار
باران در هر دو توده است.
مواد و روشها
 -منطقة پژوهش

این مطالعه در بخش هفت شنرود (پارسول ،)436
شهرستان سویاهکل اسوتان گویالن (در غورب ناحیوۀ
رویشی هیرکانی) ،با عور جغرافیوایی ''39° 33' 32
شمالی ،طول جغرافیایی '' 76° 74' 32شرقی و دامنۀ
ارتفاع  422تا  6622متر از سطح دریوا انجوام گرفوت
( .)Nezamdoost, 2017مساحت ایون پارسول حودود
 623هکتار بود که به جنگل عربستون در این منطقوه
معروف است .دو تودۀ طبیعی راش و دستکاشت نوئل
(سال کاشت 6348 :خورشویدی و فاصولۀ 3/2 × 3/2
متر) انتخاب شدند .مشخصوه هوای کموی درختوان در
جدول  6ارائه شده اسوت .بورای پیواده کوردن قطعوه
نمونه در هر توده ،ابتدا در بخشی از توده به مسواحت
تقریبی  6هکتار ،یک نقطه بهصورت تصادفی مشخص
شووود ( )Mohammadi et al., 2014و سوووسس
بارانسنجهای تاجبوارش در قطعوه نمونوه دایورهای بوا
وسعت تقریبی نیم هکتوار (شوعاع  69متور) ،براسواس
مووورور منوووابع ( ;Abbasian et al., 2015a, b
 ،)Ahmadi et al., 2016پراکنووده شوودند (می وانگین
ارتفاع از سطح دریا 6222 :متور ،میوانگین شویب 63
درصد ،جهت دامنه :غربی).
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جدول  -6میانگین ( ±انحراف معیار) مشخصههای کمی درختان راش و نوئل بررسیشده در بخش هفت شنرود
گونه

قطر برابرسینه (سانتیمتر)

ارتفاع (متر)

ارتفاع تاج (متر)

درصد تاجپوشش

تراکم (پایه در هکتار)

راش

(73/6 )± 68/6

(68/6 )± 9/6

(63/6 )± 7/6

32

362

نوئل

(67/8 )± 9/6

(62/4 ± )± 7/3

(63/6 )± 6/4

33

6622

 -روش اجرای پژوهش

اطالعات هواشناسیبراساس آمار هشتسواله ( 6224-6267مویالدی)
ایسوتگاه هواشناسوی دیلموان (نزدیوکتورین ایسووتگاه
هواشناسی به منطقۀ مورد مطالعه با فاصلۀ تقریبوی 6
کیلوووومتر) ،برگرفتوووه از پایگووواه اینترنتوووی سوووازمان
هواشناسوی کشوور ( ،)IRIMO, 2017متوسوط دموای
ساننه  66/7درجۀ سانتی گراد است .از نظور میوانگین
دمای ماهانه ،ماه ژانویه دارای کمترین دما ( 6/8درجۀ
سانتی گراد) و ماه آگوست دارای بیشترین دموا (62/3
درجۀ سوانتی گوراد) اسوت .میوزان متوسوط بارنودگی
ساننه  369/3میلی متر به دست آمود ،هرچنود وجوود
مووهبووارش در منطقووه ،سووبب افووزایش بووارش منطقووه
می شود .در این منطقه ،بیشترین بارندگی در آذر مواه
( 93/9میلیمتور) و کمتورین بارنودگی در مورداد مواه
( 8/6میلی متر) رخ می دهد .جهت باد غالب در منطقه
غربی بود .متوسط سرعت باد در منطقه 6/43 ،متر بور
ثانیه حاصل شد .هرچند به دلیول کوتواه مودت بوودن
دورۀ آماری مورد بررسی (بهدلیل توازهتأسویس بوودن
ایستگاه هواشناسی) ،آمار ارائهشده نموی توانود بیوانگر
وضعیت کامالً دقیقی از منطقه باشد.
اندازهگیری باران و توزیع اجزای باراناین مطالعه بهمدت یک سال (فوروردین توا اسوفند
 )6367انجام پذیرفت .برای اندازهگیوری مقودار بواران
در هر رخداد ،از  62بارانسنج دسوتی (قطور دهانوه 8
سانتیمتور و عموق  66سوانتیمتور) در نزدیوکتورین
فضای باز بوه دو تووده ،اسوتفاده شود .محول اسوتقرار
بارانسنجها ،به گونهای انتخاب شود کوه در زاویوۀ 73

درجه از سوطح آنهوا ،هویچ توداخلی بوا تواج درختوان
نداشت .برای اندازه گیری تاج بارش ،بر اسواس طرحوی
تصادفی 32 ،بارانسنج دستی ،در زیر تاجپوشوش هور
یک از تودهها نصب شد ،بهطوری که کلیۀ بارانسنجها
قطعه نمونۀ تحت بررسی را بهخوبی پوشش دهند .بعد
از هوور پوونج رخووداد بوواران ( ;Pypker et al., 2005
 ،)Sadeghi et al., 2015bنیمی از بارانسنجها جابهجا
و در مکانهای دیگر در سطح تووده بوهطوور تصوادفی
نصب شدند و نیمی نیز در کل دورۀ پژوهش در مکوان
ثابووووووووت در توووووووووده قوووووووورار گرفتنوووووووود
( .)Sadeghi et al., 2015a, b; 2016, 2017سواقاب
بهوسیلۀ لولههای نستیکی/پالسوتیکی کوه بوهصوورت
مارپیچ به دور تنۀ درخت ،نصب میشوند ،بور روی نوه
درخووت در هوور توووده انوودازهگی وری شوود .نووه درخووت
به گونه ای انتخاب شدند که تاج سالم و شاداب داشوته
و از نظر قطری هم ،نزدیک به میانگین قطر برابرسینۀ
درختووان در هوور توووده باشووند .بووه ایوون منظووور ،از
ناودان های نستیکی با قطر  9سانتیمتر استفاده شود.
فاصلۀ بین ناودانهای نسوتیکی جموعآوری سواقاب و
پوست درختان ،بوا چسوب سویلیکونی عوایق بنودی و
درزگیری شد تا از عبور آب از فاصلۀ بین نواودانهوا و
پوسووت درختووان جلوووگیری شووود .ای ون نوواودانهووای
نستیکی در ارتفاع برابرسوینه نصوب و خروجوی آنهوا
توسط یک شلنگ (قطر  4سانتیمتر و طول تقریبی 6
متر) به ظرفهای جمعآوریکنندۀ  62لیتوری متصول
شد .مقدار بارندگی ،تاج بارش و ساقاب در هور رخوداد
بارندگی ،همزمان و با استفاده از استوانۀ مدرج با دقت
 6میلی لیتر اندازه گیری شد .در نهایت ،بواران ربوایی از
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اخووتالف ب وین بوواران و مجموووع توواجبووارش و سوواقاب
محاسبه شد .توزیع اجزای بواران در دو سونجۀ زموانی
ساننه و دورههوای بور دار و بویبرگوی بررسوی شود
(.)Sadeghi et al., 2015b
 -روش تحليل

از آزمون  tجفتی برای مقایسۀ توزیع اجزای بواران
بین دو توده استفاده شد (سوطو معنویدار  63و 66
درصد) .از ضریب همبسوتگی پیرسوون بورای بررسوی
ارتباط بین مقادیر توزیع اجزای باران بوا مقودار بواران
(بهعنوان مهوم تورین خصوصویت بواران و پارامترهوای
اقلیمووی اثرگووذار بوور ای ون فراینوود) بهووره گرفتووه شوود.
همچنین برای تبیین بهتر نتایج ،رخدادهای بواران بوه
پنج کالسۀ مقدار بواران شوامل خیلوی کوم (2/6-6/3
میلوویمتوور) ،کووم ( 6/9-3/2میلوویمتوور) ،متوسووط
( 3/6-4/3میلی متور) ،زیواد ( 4/9-62/2میلویمتور) و
خیلووی زیووواد ( < 62/2میلووویمتووور) تقسووویم شووود

راش

باران ربایی

ساقاب

تاج بارش

نتایج
در این مطالعه  43رخداد باران جمعآوری شد کوه
بیشترین ،کمترین و متوسط بارندگی بهترتیوب ،33/6
 2/6و  8/6میلیمتور بوود و مقودار حودود  32درصود
بارانها ،کمتر از  3میلویمتور بوود .سوهم هور یوک از
مقادیر بوارانربوایی ،تواجبوارش و سواقاب از بوارش در
جنگل طبیعی راش منطقۀ سویاهکل بوهترتیوب 66/4
درصد 48/6 ،درصود و  62/6درصود و در جنگلکواری
نوئل بهترتیب  46/6 ،63/3و  7/9درصد بهدست آمود
(شووکل  .)6در دورۀ بوور دار درصوودهای تجمعووی
تاج بوارش و سواقاب توودۀ راش بوهترتیوب  3/3و 7/4
درصوود بیشووتر از تووودۀ نوئوول حاصوول شوود .در دورۀ
بی برگی ،درصدهای تاج بارش و سواقاب در توودۀ راش
 4/3و  4/6درصد بیشتر از تودۀ نوئول بوهدسوت آمود.
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دورۀ بیبرگی 100

100

386
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شکل  -6سهم توزیع اجزای باران در جنگل طبیعی راش و جنگلکاری نوئل در منطقۀ سیاهکل

نتایج ایون پوژوهش نشوان داد کوه درصود نسوبی
(درصد هر پوارامتر در هور رخوداد بواران) تواجبوارش،
ساقاب و باران ربایی در تودۀ راش بهترتیب 4/2 ،42/3
و  66/3درصد است .این مقادیر در تودۀ نوئل بهترتیب
 6/9 ،36/6و  38/6درصوود بووهدسووت آموود .در دورۀ

بوور دار درصوودهای نسووبی توواجبووارش ،سوواقاب و
بووارانربووایی تووودۀ راش بووهترتیووب  9/9 ،98/6و 67/3
درصوود و در تووودۀ نوئوول بووهترتیووب 38/2 ،6/8 ،36/6
درصود بوهدسووت آمود .در دورۀ بوویبرگوی درصوودهای
یادشووده در تووودۀ راش بووهترتیووب 68/3 ،4/6 ،43/8
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باران با مقادیر تاج بارش ،ساقاب و باران ربایی بهصورت
صعودی و براسواس ضوریب همبسوتگی پیرسوون ،در
سطح  66درصد معنیدار است .همچنین در دورههای
بر دار و بیبرگی روابط مثبت معنیداری بین مقودار
باران و درصودهای تواجبوارش ،سواقاب و بوارانربوایی
حاصل شد (.)P>2/26

درصد و در توودۀ نوئول بوهترتیوب  6/3 ،36/6و 38/9
درصد حاصل شد .نتایج آزمون  tجفتی نشوان داد کوه
درصد نسبی ساقاب راش بهطور معنویداری بیشوتر از
تووودۀ نوئوول اسووت (t = 3/36؛  .)P>2/26همچنووین
براساس این آزمون ،درصد نسبی بارانربایی تودۀ نوئل
بهطوور معنویداری بیشوتر از توودۀ راش حاصول شود
(t = 6/34؛  .)P >2/26براساس شکل  ،6رابطۀ مقودار
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شکل  -6رابطۀ بین مقادیر تاجبارش ( ،)TFساقاب ( )SFو بارانربایی ( )Iبا مقدار باران ( )Pgدر تودههای راش (سمت راست) و
نوئل (سمت چپ) r6 .بیانگر ضریب تعیین معادنت است.

براساس جدول  ،6در کالسۀ بوارانهوای بوا مقودار
خیلووی کووم ( 2/6-6/3میلوویمتوور) و کووم (6/9-3/2
میلیمتر) ،درصد نسبی تاجبوارش توودۀ راش بوهطوور

معنوویداری بیشووتر از تووودۀ نوئوول بووهدسووت آموود
( .)P>2/26درصد نسبی ساقاب تودۀ راش در کالسوه
باران های با مقادیر کم ،متوسط ( 3/6-4/3میلیمتور)،
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زیاد ( 4/9-62/2میلیمتر) و خیلی زیاد (بیشوتر از 62
میلیمتر) در سطح معنیدار  66درصد بیشتر از توودۀ
نوئل حاصل شد .درصد نسبی بارانربایی تودۀ نوئل در
بارانهای با مقادیر خیلی کم و کم ،در سطح معنویدار
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 66درصد و در بارانهای با مقودار متوسوط در سوطح
معنیدار  63درصد بیشوتر از توودۀ راش حاصول شود
(جدول .)6

جدول  -6تغییرات درصدهای نسبی تاجبارش ( ،)TFساقاب ( )SFو بارانربایی ( )Iدر تودههای راش و نوئل .عالئم * و
بهترتیب بیانگر اختالف معنیدار در سطح آماری  63و  66درصد بین توزیع اجزای باران در دو توده،
در هر کالسۀ مقدار باران براساس آزمون  tجفتی است.

**

درصد نسبی توزیع اجزای باران

باران

راش

مقدار (میلیمتر)

تعداد رخداد

2/6-6/3
6/9-3/2
3/6-4/3
4/9-62/2
بیشتر از 62
مجموع

66
64
9
66
66
43

TF
**

36/9
96/4
49/6
48/8
86/2
42/3

**

نوئل
TF

SF

I

2/6
**
9/2
**
62/6
**
62/6
**
66/3
**
4/2

74/6
**
67/3
*
63/4
66/6
4/4
**
66/3

**

**

33/6
**
32/2
93/7
43/9
48/2
36/6

SF

I

2
*
2/6
**
3/2
**
3/9
**
3/4
**
6/9

97/8
**
76/6
*
36/9
66/8
69/3
**
38/6

**

بحث

( ;Rahmani et al., 2011; Fan et al., 2015

نتایج نشان داد در منطقۀ سیاهکل ،سهم هر یوک از
مقادیر تاجبارش ،ساقاب و بارانربایی از بارش در جنگل
طبیعی راش بهترتیب  62/6 ،48/6و  66/4درصد است
(شکل  .)6مرور منابع درصود تجمعوی تواجبوارش را در
گونووههووای راش را  92تووا  84درصوود نشووان موویدهوود
( ;Rowe, 1983; Tarazona et al., 1996

 )Honda et al., 2015; Sadeghi et al., 2017و قطور
درختان راش در جنگل سیاهکل کمتر از درختوان در
مطالعات انجامگرفته در داخل کشور است ،یافتوههوای
ایوون پووژوهش توجیووهپووذیر اسووت .بوورای نمونووه
) Rahmani et al. (2011درصد ساقاب را در سه کالسۀ
قطووری  92-622 ،32-92و  622-632سووانتیمتوور در
درختان راش ،بهترتیب  6/6 ،3/6و  6/6درصد بوهدسوت
آوردنوود Sadeghi et al. (2017) .نیووز در سووه تووودۀ
دسووتکاشووت عرعوور ( )Ailanthus altissima M.بووا
میووانگین قطوور برابرسووینۀ  68 ،63و  63سووانتیمتوور
درصوود سوواقاب را بووهترتیووب  4/3 ،8/3و  3/7درصوود
بهدست آوردند .پیشینۀ پژوهش هم نشان میدهد کوه
درصد تجمعی باران ربایی جنگول راش ،ممکون اسوت
بووووین  66تووووا  92درصوووود در نوسووووان باشوووود
( ;Michopoulus et al., 2001; Ahmadi et al., 2009

;Michopoulus et al., 2001; Ahmadi et al., 2009
 )Abbasian et al., 2015که یافتههای راش در جنگل

سیاهکل ،در دامنۀ اعوداد گوزارششوده توسوط دیگور
پژوهشگران قرار دارد .سهم ساقاب راش تا  3درصود از
بارنودگی در داخول کشوور ( ;Ahmadi et al., 2009
 )Rahmani et al., 2011گزارش شوده اسوت ،اموا در
تودۀ راش سیاهکل ،ساقاب سهم  62/6درصد از بواران
را به خود تخصیص داده است .ازآنجا که مقدار ساقاب
بس ویار تحووت تووأثیر قطوور برابرس وینۀ درختووان اسووت

366

کمیسازی تاجبارش ،ساقاب و بارانربایی در تودههای طبیعی راش و...

)Rahmani et al., 2011; Abbasian et al., 2015a, b
که مقادیر بهدستآمده در جنگل سویاهکل ،در دامنوۀ
پایین اعداد گزارش شده اسوت کوه مویتووان یکوی از
دنیل آن را به فراوانی رخدادهای باران با مقدار کمتور
در این پژوهش (جدول  )6نسوبت داد .یکوی دیگور از
دنیل این یافته ،قطر کم درختان مورد مطالعه در این
پژوهش در مقایسه با دیگر پژوهش ها در جنگول راش
است ،زیرا با افزایش قطر برابرسینه ،سطح ربوودهشوده
توسووط تنووه (بووا عنوووان بووارانربووایی تنووه) و درصوود
بارانربایی افزایش مییابد ( .)Sadeghi et al., 2017بر
اساس نتایج این بررسی در جنگل سویاهکل ،سوهم هور
یک از مقادیر تجمعی تاجبارش ،ساقاب و بوارانربوایی از
بارش در جنگلکاری نوئل به ترتیوب  7/9 ،46/6و 63/3
درصد بهدست آمد .مرور منابع نشان میدهد که درصود
تاج بارش تجمعی در بوم سازگان های سوزنی بر بسویار
متغی ور بوووده و از  38تووا  83درصوود در نوسووان اسووت
( ;Tarazona et al., 1996; Link et al., 2004
;Sadeghi et al., 2014a, 2015a, 2016
.)Abbasian et al., 2015a, b; Ahmadi et al., 2016

درصد تجمعی سواقاب گوزارششوده در ایون پوژوهش
( 7/9درصد) در دامنۀ پیشینۀ پوژوهش در ارتبواط بوا
سوزنی برگان که بین صفر تا  6درصد را نشان میدهد
( ;Lankereijer et al., 1993; Ahmadi et al., 2016
 ،)Sadeghi et al., 2016قوورار دارد .درصوود تجمع وی
بارانربایی گزارششده در این پژوهش ( 63/3درصود) در
دامنۀ مقادیر گزارششوده توسوط دیگور پژوهشوگران در
بومسازگانهای سوزنیبور جهوان ( 62توا  78درصود)
قرار دارد ( ;Link et al., 2004; Pypker et al., 2005
 .)Sadeghi et al., 2014a, 2016نتوایج ایون پوژوهش
نشان داد که فرضیۀ در نظر گرفتهشوده توسوط دیگور
پژوهشوووووگران در جنگووووولهوووووای هیرکوووووانی
مبنی بر اندازهگیری نکردن سواقاب و در نظور گورفتن
مقودار صوفر بورای آن ( ;Mohammadi et al., 2014
،)Abbasian et al., 2015a, b; Tafazoli et al., 2015
رد موویشووود و در مطالعووات آتووی ،بایوود سوواقاب را

اندازهگیری کرد.
نتایج این پژوهش نشان داد که درصد تاج بوارش و
ساقاب گونۀ پهن بر راش ،بیشتر از گونۀ سوزنی بر
نوئل ،و درصد بارانربایی نوئل بیشتر از راش است کوه
با دیگر تحقیقات در زمینۀ توزیع اجوزای بارنودگی در
تووودههووای پهوونبوور و سوووزنیبوور همسوسووت
(.)Abbasian et al., 2015a, b; Sadeghi et al., 2016
بهدلیل نزدیکی تودههای راش و نوئل مورد مطالعه بوه
هموودیگر ،عواموول اقلیم وی و خصوص ویات بووارانهووای
رخ داده در هر دو توده بهنسبت یکسان است ،ازایونرو
می توان گفت ویژگی های پوشش گیاهی ،عامل اصولی
تأثیرگذار بر متفاوت بودن توزیع باران بوه تواج بوارش،
سووواقاب و بوووارانربوووایی در دو توووودۀ راش و نوئووول
بررسیشده بوده است .اگرچه در ابتدا تصور میشد که
یک درخت پهن بر آب بیشتری را در بر های پهن
خووود نگووه موویدارد ،ولوی یوک درخووت سوووزنیبوور
موویتوانوود آب خیلووی بیشووتری را از طریووق نیووروی
چسوووبندگی یو وا کشوووش سوووطحی 6جوووذب کنووود
( .)Gerrits, 2010یکو وی دیگووور از دنیو ول تفووواوت
بارانربایی درختان سوزنیبر و پهنبر  ،سطح بر
آنهاست .در واقع درختان سوزنیبر بوهدلیول سوطح
بر بیشتر میتوانند آب بیشوتری را نگهوداری کننود
( .)Sadeghi et al., 2016دلیل دیگر بارانربایی بیشتر
تودۀ نوئل نسوبت بوه راش ،تغییورات فصولی در توودۀ
راش است؛ در فصل خزان (اول آذر  ،)6367بر های
درختووان راش خووزان موویکنوود و در نتیجووه از سووطح
ربایندۀ باران در این توده کاسته میشود .مورور منوابع
نیز نشان میدهد که تغییرات فصلی اثرگذاری زیوادی
بر توزیع اجزای بواران در درختوان خوزانکننوده دارد،
بهطوری که بارانربایی در درختان همیشهسبز (ماننود
نوئل) از درختان خزانکننده (مانند راش) بیشتر است
( .)Abbasian et al., 2015bسوواقاب در تووودۀ راش
حدود  9درصد بیشتر از تودۀ نوئول بوهدسوت آمود .از
دنیل اصلی این اختالف میتوان به صاف بودن پوست
1

. Adhesion power
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راش و زبر بودن نوئل اشاره کرد .پیشینۀ پژوهش نیوز
نشان می دهد که هرچقدر سطح بر /پوسوت درخوت
زبرتر باشد ،آب مدت بیشتری روی آن باقی می مانود؛
در نتیجه بارانربایی افزایش مییابد و از مقدار سواقاب
و تواجبوارش کاسوته مویشوود (.)Levia et al., 2010
پوست های صاف و صیقلی (مثل راش و بیود) توانوایی
بیشتری برای هودایت آب روی تنوۀ خوود دارنود و در
نتیجه مقدار ساقاب افزایش می یابد .عکس این حالوت
در درختانی که پوست زبوری دارنود (ماننود گونوههوای
بلوط ،کواج ،اقاقیوا و نوئول) صواد اسوت .دلیول دیگور
اختالف مقدار ساقاب در توودۀ راش و نوئول ،شویارهای
سطح پوست گونۀ نوئل اسوت کوه سوبب نفووذ آب بوه
داخل و جذب توسط پوست مویشوود و از رسویدن آب
بووه کووف جنگوول تووا حوود زیوادی جلوووگیری موویکنوود.
برهمکنش این عوامل سبب افزایش ظرفیوت نگهوداری
پوست درختان نوئل نسبت به راش و در نتیجوه جوذب
آب بیشتر توسط پوست درختان نوئل میشود .در دورۀ
بر دار درصدهای نسبی تاج بارش و ساقاب توودۀ راش
بهترتیب  6و  7درصد ،و در دورۀ بیبرگی ،بهترتیب 63
و  9درصد بیشتر از نوئل حاصول شود؛ بنوابراین تفواوت
بین ورود آب (باران خالص :ساقاب  +تواجبوارش) در دو
توده در دورۀ بیبرگی چشمگیرتر بود.
یافتههای این پژوهش حاکی از این است کوه بوین
مقدار باران و مقادیر تاجبوارش ،سواقاب و بوارانربوایی
(شکل  )6همبستگی مثبت و معنوی داری وجوود دارد
کووه همسووو بووا یافتووههووای دیگوور پژوهش وگران اسووت
( .)Sadeghi, 2014; Sadeghi et al., 2014cهمچنین
بر اساس جدول  ،6از نظر درصود نسوبی تواجبوارش و
بارانربایی ،بیشترین تفواوت بوین دو تووده در کالسوۀ
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بارانهای با مقدار خیلی کم ( 2/6-6/3میلیمتر) و کوم
( 6/9-3/2میلیمتر) مشاهده میشود که دلیل احتمالی
آن تأثیر پارامترهای اکوهیدرولوژیک تاجپوشوش شوامل
ظرفیت نگهداری آب تواجپوشوش و نقطوۀ اشوباع آبوی
تاجپوشش است که بیشترین تأثیر را در بوارانهوای بوا
مقووودار کوووم دارنووود ( ;Pypker et al., 2011
.)Sadeghi et al., 2015a, 2017; Siegert et al., 2016
درصد ساقاب نسوبی راش ،بوهجوز در طبقوۀ بواران بوا
مقدار خیلی کم ،در دیگور کالسوههوای مقودار بواران،
به طور معنیداری بیشتر از توده نوئل حاصل شود کوه
نشان مویدهود افوزایش مقودار بواران ،سوبب کواهش
اختالف و از نظر آماری سبب معنیدار نشدن اخوتالف
بین ساقاب دو توده نمیشود.
گزینش گونه (بومی و غیربوومی) در عرصوه اموری
دشوار و حساس است و اشتباه در این زمینه به آسانی
جبرانپذیر نیست ،ازاینرو باید عوامل مختلف مؤثر در
این زمینه بهدقت بررسی شوند .توجه به مقدار اجوزای
بارش برای گونه های غیربومی مانند گونه نوئول بورای
احیوای جنگوولهووای مخروبووه ،در کنووار دیگوور عواموول
انتخاب یک گونه ،ضروری است .در زمینوۀ مقودار آب
رسیده به کف جنگل و تغذیۀ منابع آب زیرزمینوی ،بوا
توجه به اینکه این تحقیق نشان داد مقدار آب رسویده
به سطح خاک در تودۀ راش بیشتر از تودۀ نوئل است،
می توان نتیجه گرفت کوه در منطقوۀ سویاهکل گونوه
راش از این نظر بر گونۀ نوئل برتری دارد .هرچنود کوه
بوورای قضوواوت صووحیحتوور در مووورد بوویالن آبووی
جنگلکاریها ،اندازهگیری پارامترهای اکوهیودرولوژیک
تاجپوشش و تنه در کنار تعر دو گونوه نیوز ضورورت
دارد و در پژوهشهای آینده باید به آن پرداخته شوود.
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Abstract
Rainfall partitioning into throughfall, stemflow, and interception is an important component
of the water cycle in tree’s ecosystems in forest ecohydrological research. The aim of this
research was to compute the throughfall, stemflow, and interception of a natural stand
(Fagus orientalis) and exotic plantation (Picea abies) in Siahkal forest (Gilan province). In
order to measure the gross rainfall and throughfall, 10 and 50 manual rain-gauges were used,
respectively, and stemflow was measured using average of nine individual trees equaled to the
stemflow amount of trees. The cumulative percentage of throughfall, stemflow, and
interception of F. orientalis stand were 78.2, 10.1, and 11.7%, respectively. For P. abies
stand, the corresponding values were 72.1, 4.6, and 23.3%. Paired T-test suggested that
rational stemflow (%) of F. orientalis was significantly greater than P. abies (P < 0.01;
t = 3.59). Mean rational interception (I%) of the P. abies were significantly greater than
observed for the F. orientalis (P < 0.01, t = 9.37). The relationship between gross rainfall and
throughfall, stemflow, and interception were observed as positive, and Pearson correlation
was significant (P < 0.01). Since planting a new species caused changes in the quantity of
input water (sum of the throughfall and stemflow) to the forest floor, hence rainfall
partitioning should be considered for forest management and selection of appropriate species.
Keywords: Forest ecohydrology, Hyrcanian forest, Rainfall partitioning, Species selection.
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