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تغییرپذیری فصلی و دورهای ساقاب ،تاجبارش و اتالف تاجی تودۀ راش شرقی
در جنگل آموزشی پژوهشی شصتکالته
*2

سمیه قربانی 1و رامین رحمانی

1استادیار پژوهش ،جهاد دانشگاهی ،تهران
2دانشیار گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،دانشکدۀ علوم جنگل ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان
(تاریخ دریافت1901/9/21 :؛ تاریخ پذیرش)1901/7/2 :

چکیده
تغییرات فنولوژی برگ ،مشخصههای بارش و شرایط آبوهوا موجب تغییر فصلی در کمیت و کیفیت توزیع اجزای بارش (ساقاب ،تاجبارش
و اتالف تاجی) در تودههای پهنبرگ خزانکننده میشوند .این پژوهش در تودۀ راش شرقی ( )Fagus orientalis Lipskyواقع در جنگل
شصتکالته با اقلیم نیمهمرطوب اجرا شد .برای تعیین مقدار اتالف تاجی 91 ،درخت راش بهطور تصادفی انتخاب شدند .باارش ،سااقاب و
تاجبارش به مدت یک سال ،از  22آبان  1979تا  22آبان  ،1977اندازهگیری شدند .مقدار بارش  728/1میلیمتر بود .میانگین سهم اتالف
تاجی بهار  72/9درصد ،تابستان  11/1درصد ،پاییز  77/2درصد ،زمستان  79/7درصد ،دورۀ برگدار  71/7درصاد و دورۀ بایبرگای 71/8
درصد بهدست آمدند .نتایج تجزیۀ واریانس نشان میدهد که بین سهم اجزای بارش در فصلهای سال تفاوت وجود دارد ،ولی سهم اجازای
بارش در دورههای برگدار و بیبرگی مشابه بود ( .)p <9/97تغییرات فصلی سبب تفاوت در سهم توزیع اجزای بااران در فصالهاای ساال
شده است ،بهطوریکه بیشینۀ سهم ساقاب و تاجبارش در بهار و کمینۀ آنها در تابستان حاصل شد .عالوهبر ایان ،بیشاینه و کمیناۀ ساهم
اتالف تاجی بهترتیب در تابستان و بهار بهدست آمد .کمینۀ مقدار آب واردشده به کف جنگل در تابستان و بیشاینۀ آن در بهاار و زمساتان
بود .با توجه به نتایج این پژوهش ،اجرای عملیات پرورشی برای افزایش ورودی آب به کف جنگل در فصل تابستان ضروری است.
واژههای کلیدی :اجزای بارش ،اکوهیدرولوژی جنگل ،بارش خالص ،فنولوژی برگ ،ناحیۀ هیرکانی.

مقدمه
اتالف تاجی بخشای از باارش اسات کاه از طریا
تاااجپوشااش نگهااداری ماایشااود ،ساابس تبخیاار
مااایشاااود و باااه هواسااابهر بااااز مااایگاااردد
( .)Carlyle-Moses & Gash, 2011آب حاصاال از
بارش ،پس از ریزش به روی تاجپوشش جنگل به ساه
بخش ساقاب ،تاج بارش و اتالف تاجی تقسیم میشاود
کااه آنهااا را توزیااع اجاازای بااارش هنگااام برخااورد بااا
 نویسندۀ مسئول

تااجپوشاش ماینامناد (.)Levia & Germer, 2015
بارش خالص از مجموع ساقاب و تااجباارش باهدسات
میآید ( .)Pypker et al., 2012اتاالف تااجی ،مقادار
آبی است که از سطح شاخهها ،برگها و تناۀ درختاان
تبخیار مایشاود ( )Sun et al., 2013و در دساترس
پوشااش گیاااهی کااف جنگاال قاارار نماایگیاارد
( .)Gerrits et al., 2010تغییااار توزیاااع اجااازای
باارش بار پویاایی رطوبات خاا ( ;Germer, 2013
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توزیع اجزای بارش میشاوند ( ;Gerrits et al., 2010

 )Gerrits et al., 2010و غلظاات عناصاار غااذایی
( )Abbasian et al., 2015; Salehi et al., 2016تأثیر
میگذارد .از اتالف تاجی برای ارزیابی نقش جنگال در
تاااراز آبااای حوضاااۀ آبریاااز اساااتفاده مااایشاااود
(.)Klamerus-Iwan, 2014
توزیع اجزای بارش در درختان پهنبرگ باهمقادار
زیااااد ت ااات تاااأثیر فنولاااوژی بااارگ قااارار دارد
( ;Oyarzún et al., 2011; Sadeghi et al., 2017, 2015
 .)Šraj et al., 2008; Staelens et al., 2007مسااحت
برگها و ویژگیهای سطح آنها از فصلی به فصال دیگار
تغییر مایکناد و از طریا تغییار دادن مشخصاههاای
اکوهیدرولوژیک وابسته به مساحت برگهای تاجپوشش
(ظرفیت نگهداری تااج پوشاش ،تبخیار از تااجپوشاش
اشااباعشااده و نساابت تبخیاار بااه ساارعت بااارش در
تاجپوشش اشباعشده) ( ;Sadeghi et al., 2017, 2015
 ،)Šraj et al., 2008سبب تغییر فصالی توزیاع اجازای
بارش در درختان پهنبرگ میشوند .عالوهبر این ،مقدار
توزیع اجزای بارش به مشخصه های بارش (شدت ،زمان
و مقدار) بستگی دارد که در طول زمان تغییر مایکناد
( .)Ahmadi et al., 2011; Gerrits et al., 2010ایان
عوامل در طول زمان به طور مستمر تغییر میکنند ،در
نتیجاااااه موجاااااب تغییااااار فصااااالی و دورهای

;Herbst et al., 2008; Oyarzún et al., 2011
;Sadeghi et al., 2017, 2015; Salehi et al., 2016
.)Šraj et al., 2008; Stealens et al., 2007

تغییرات فصلی توزیع اجازای باارش ،ورود آب باه
کااف جنگاال را کنتاارل ماایکنااد ( ;Germer, 2013
 )Gerrits et al., 2010و میتواناد در تغییارات ذخیارۀ
آب در خا نقش چشمگیری داشاته باشاد .در جنگال
راش اروپااایی ،سااهم ساااقاب در دورههااای باارگدار و
بیبرگی بهترتیب  1و  11درصد ،سهم تاجباارش  70/7و
 79درصد و سهم اتالف تااجی  19و  91درصاد گازارش
شاد (.)Neal et al., 1993; Staelens et al., 2008
پژوهش های منتشرشده دربارۀ توزیع اجزای باارش در
جنگلهای راش شارقی ()Fagus orientalis Lipsky
در ناحیااۀ هیرکااانی م دودنااد (جاادول  .)1در ایاان
پژوهشها ،مقدار توزیع اجزای بارش در یک سال یا یاک
فصل اندازهگیری شد و با اینکه سهم تاجبارش ،سااقاب و
اتالف تاجی به مقدار زیاد ت ت تاأثیر تغییار فصال قارار
دارد ( ;Gerrits et al., 2010; Salehi et al., 2016
 ،)Stealens et al., 2007ولاای تغییرپااذیری آن در
جنگلهای هیرکانی کمتر بررسی شده است.

جدول  -1مرور مطالعات انجامگرفته در مورد مقدار بارش و سهم اجزای بارش در جنگلهای راش شرقی در ناحیۀ هیرکانی
دورۀ اندازهگیری

سهم اجزای بارش (درصد)

بارش کل
(میلیمتر)

ساقاب

تاجبارش

بارش خالص اتالف تاجی

منبع

یک سال
یک سال

728/1
089/9

9/9
-

99/9
89/1

99/9
-

70/7
21/0

Moslehi et al., 2011

یک سال

1908/9

1/2

98/7

-

71/9

Hemati et al., 2012

یک سال

1990

-

89/1-88/7

-

22/7-27/0

Salehi et al., 2016

فصل تابستان

291/7

2/9

17/7

18/7

92/7

Ahmadi et al., 2009

فصل رویش

289/9

2/8

81/9

89/9

21/9

Hosseini Ghaleh Bahmani et al., 2011

دو فصل رویش

1991/7

9/2

82/8

87/0

29/1

Ahmadi et al., 2011

هشت ماه

979/9

-

89/9

-

99/9

Abbasian et al., 2015

 -اندازهگیری نشد.

Ghorbani & Rahmani, 2009
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براساس نظر اکوهیدرولوژیست های جنگل ،مقایسۀ
مقادیر توزیع اجزای بارش در یک گونه بهسابب تناوع
روش و همچنین تفاوت در رویشگاه های بررسیشده و
زمانهای اندازهگیری ،بسیار دشوار است ( Crockford
.)& Richardson, 2000; De Jong & Jetten, 2007
در جدول  ،1سهم اجازای باارش در یاک ساال ،یاک
فصل یا بخشی از سال بهطور دقی ارائاه شاده اسات،
ولی شناخت چگونگی تأثیر تغییر فصل بر سهم اجزای
بارش نیازمند اندازه گیری و مقایسۀ اجازای باارش در
فصاالهااای مختلااف در یااک تااوده و در یااک منطق اۀ
مشخص است.
جنگل های ناحیۀ رویشی هیرکانی به مساحت 1/0
میلیاون هکتاار ( ،)Sagheb Talebi et al., 2014در
شمال کشورند .تغییرات فصلی توزیع اجازای باارش از
عوامل اثرگذار بر اکوهیدرولوژی ایان جنگالهاسات و
شناخت آن به در بهتر ن اوۀ انتقاال آب حاصال از
بارش ،از تاج پوشش به هواسبهر و کف جنگال کماک
می کند .با توجه به تأثیر تغییر فصل بر مقدار سااقاب،
تاج بارش ،و اتالف تاجی و بهدلیل نبود داده هاای ایان
توزیع در فصلهای مختلف ،الزم است تغییرات فصالی
توزیع اجزای بارش در جنگل راش شرقی بررسی شود.
این پژوهش با اهداف تعیین و مقایسۀ مقاادیر فصالی
(بهار ،تابستان ،پاییز و زمساتان) و دورهای (بارگدار و
بی برگی) ساقاب ،تاج بارش و اتالف تاجی بهمدت یاک
سال در تودۀ راش شرقی شصتکالته انجام گرفت.
مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

این پژوهش در  11هکتاار از پارسال  92واقاع در
بخش یک طرح جنگلداری شصاتکالتاه باا مسااحت
 1819هکتااار ،بااین عاار هااای جغرافیااایی شاامالی
' 91°99تااا ' 91°97و طااولهااای جغرافیااایی شاارقی
' 79°21تا ' 79°29انجام گرفت .این پارسال باهطاور
میانگین در ارتفاع  029متر از سطح دریا قرار دارد که
در آن گونۀ راش همراه باا دیگار گوناه هاای درختای
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شامل ممرز ،انجیلی ،پلت ،شایردار ،توساکا ییالقای و
خرمندی ،تودۀ آمیخته و ناهمسال را بهوجود آوردهاند.
این توده دارای تاجپوشش بسته است .تراکم درختاان
قطورتر از  19سانتیمتار  111اصاله در هکتاار اسات.
موجودی سرپای توده  970متر مکعب در هکتار است
که درختان راش  19درصد از آن را تشکیل میدهناد
( Gorgan University of Agricultural Sciences
.)and Natural Resources, 2008
روش اجرای پژوهش

برای اندازهگیری ساقاب و تااج باارش 91 ،درخات
راش با قطرهای بین  99تا  199سانتیمتر با وضاعیت
سالم و شاداب و دارای تاج متقاارن و تناۀ اساتوانهای
باهطااور تصاادفی انتخاااب شادند .درختااان نموناه بااا
درختان مجاور تداخل تاجی نداشتند .باارش (بااران و
برف) با اساتفاده از باارانسانج دساتی باا قطار  29و
ارتفاع  89سانتی متار کاه بار فاراز تااج یاک درخات
انجیلی نصاب شاده باود ،انادازه گیاری شاد .سااقاب
بهوسیلۀ یک ناودان الستیکی که بهصورت ماارپی باه
دور تنۀ درخت نمونه متصل شده بود ،جمعآوری و به
مخزن  22لیتری هدایت شد (.)Gerrits et al., 2010
فاصلۀ بین ناودان و پوست درخت با چسب سایلیکونی
درزبنادی شاد .تااجباارش باا اساتفاده از ظارفهااای
پالستیکی استوانهای ()Llorens & Domingo, 2007
با قطر  19و ارتفاع  99سانتیمتر جمعآوری شد .زیار
هر درخت نمونه ،چهار جمعآوریکنندۀ تااجباارش در
چهاااار جهااات جغرافیاااایی نصاااب شاااد .فاصااالۀ
جمع آوریکننده ها از مرکز تنۀ درخت بهترتیب ،9/27
 9/87 ،9/7و  1برابر قطر تاج هر درخت باود .پاس از
پایان یافتن بارش و توقف کامال جریاان تااجباارش و
ساقاب ،حجم آب جمع آوریشده توسط باارانسانج و
جمعآوریکنندههای ساقاب و تاجباارش انادازهگیاری
شد.
تمامی اندازهگیریهای مربوط باه باارش و اجازای
بارش از  22آبان  1979بهمدت یک سال انجام گرفت.
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آزمون تی مستقل در ساطح احتماال  7درصاد انجاام
پذیرفت.

برای بررسی تغییرپذیری ،دادهها براسااس فصالهاای
سال شامل بهار ،تابستان ،پاییز و زمستان و همچناین
براساس دوره هاای بارگ دار و بای برگای طبقاهبنادی
شاادند .از  22آبااان  1909تااا  17فااروردین ،1907
بااهماادت  192روز بااهعنااوان دورۀ باایبرگاای و از 17
فروردین  1907تا  22آبان  1907باهمادت  229روز
بااهعنااوان دورۀ باارگدار مشااخص شاادند .دورههااای
برگدار و بیبرگی با مشاهدۀ هفتگای فنولاوژی بارگ
درختااان راش تعیااین شاادند .از دادههااای ایسااتگاه
هواشناسی هاشم آباد واقاع در پانج کیلاومتری م ال
پژوهش بارای م اسابۀ میاانگینهاای دماا ،رطوبات،
پتانسیل تبخیار و سارعت بااد در فصالهاای ساال و
دورههای برگدار و بیبرگی استفاده شد.

نتایج
در طول مدت اجرای پاژوهش 99 ،رخاداد باارش
ثباات و  728/1میلاایمتاار بااارش اناادازهگیااری شااد.
میانگین بارش در یک رخاداد  27میلایمتار (کمیناۀ
 1/1و بیشینۀ  87/1میلیمتار) باود .توزیاع باارش در
فصل های سال (بهار  ،99/2تابستان  ،18/8پاییز  27و
زمسااتان  29/1درصااد) و در دورههااای باارگدار و
بی برگی (به ترتیب  17/7و  91/2درصد) نابرابر بود .در
جدول  ،2مشخصههاای باارش در فصالهاای ساال و
دورههای برگدار و بی برگی در توده بررسای و برخای
مشخصههای آبوهوای ایستگاه هاشمآبااد ارائاه شاده
است .کمترین و بیشترین تعاداد باارش باهترتیاب در
تابستان ( 1رخداد) و بهار ( 12رخاداد) رخ داد .طاول
دورۀ برگ دار در حدود  1/1برابر طول دورۀ بای برگای
بااود ،ولاای تعااداد و مقاادار بااارش در دورۀ باارگدار
بهترتیب  2/9و  2/2برابر دورۀ بیبرگی بود.

روش تحلیل

مقایسۀ مقادیر بارش و اجزای بارش در فصلهاای
بهار ،تابساتان ،پااییز و زمساتان باا اساتفاده از آناالیز
واریانس و در صورت معنایدار باودن ،توساط آزماون
توکی در سطح احتمال  7درصد صاورت گرفات .ایان
مقایسههاا در دوره هاای بارگدار و بایبرگای توساط

جدول  -2ویژگیهای فصلی بارش در تودۀ راش شرقی در جنگل آموزشی پژوهشی شصتکالته
و مشخصههای آبوهوای ایستگاه هاشمآباد

*

*

فصل
یا دوره

مدت
(روز)

تعداد
بارش

(میلیمتر)

بارش

میانگین مشخصههای آبوهوا ()1979-77
سرعت باد
پتانسیل تبخیر
رطوبت هوا

دما
(سانتیگراد)

(درصد)

(میلیمتر)

(متر بر ثانیه)

بهار
تابستان

09
09

12
1

279/9
191/7

29/9
27/9

82
19

981/0
779/7

2/7
2/0

پاییز

09

8

291/1

17/1

89

229/2

2/9

زمستان

70

7

109/7

7/0

89

191/1

2/9

برگدار

229

29

710/2

29/7

18

1989/8

2/8

بیبرگی

192

19

278/0

19/9

89

297/9

1/0

(.)Islamic Republic of Iran Meteorological Organization, 2017

در جاادول  ،9مقااادیر بااارش و اجاازای بااارش در
فصل هاای ساال مقایساه شاده اناد .بیشاترین مقادار

ساقاب ،تاج بارش ،بارش خالص و اتالف تاجی در بهاار
اندازهگیری شد که تفاوت آنها با مقادیر اجازای باارش
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در دیگر فصل هاای ساال معنایدار اسات (.)p<9/97
کمترین مقدار اجزای بارش در تابستان ثبت شد که از
نظر مقدار سااقاب باا پااییز و زمساتان شاباهت دارد
( .)p<9/97تفاوت تابستان با پااییز و زمساتان از نظار
مقاادار تاااجبااارش و بااارش خااالص معناایدار اساات
( .)p<9/97مقدار اتاالف تااجی تابساتان باا زمساتان
مشابه است (.)p <9/97
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مقادیر بارش و اجزای بارش در دورههای برگدار و
بیبرگی درختان نیاز در جادول  9آورده شاده اسات.
مقدار بارش در دورۀ برگ دار  2/2برابر مقدار بارش در
دورۀ بیبرگی بود .مقایسۀ دورههای برگدار و بیبرگی
درختان نشان می دهد که میاانگین اجازای باارش در
دورۀ برگدار بیشتر از دورۀ بی برگی بود و تفاوت آنهاا
معنیدار است (.)p <9/97

جدول  -9میانگین فصلی و دورهای توزیع اجزای بارش در تودۀ راش شرقی در جنگل آموزشی پژوهشی شصتکالته
فصل یا دوره

میانگین (میلیمتر)
بارش

ساقاب

تاجبارش

بارش خالص

اتالف تاجی

بهار
تابستان

279/9
191/7

(1/9a )22
(9/9 b )25

(199/8 a )5
(90/9 c )8

(199/8 a )5
(90/1 c )8

(197/1 a )5
(01/0 c )4

پاییز

291/1

(9/7 b )22

(77/0 b )4

(71/9 b )4

(129/2 b )2

زمستان

109/7

b

برگدار

710/2

بیبرگی

278/0

()28

9/1

A

(1/1 )23
(9/8 B )22

b
()4

77/1
A

(291/1 )5
(119/0 B )2

b
()4

77/8
A

(298/7 )5
(111/1 B )2

c
( )2

192/1
A

(921/9 )4
(191/9 B )2

حروف التین ،اختالف معنیدار ( )p <9/97بین فصلهای سال (حروف کوچک ،آزمون توکی) یا دورههای برگدار و بیبرگی (حروف بزرگ،
آزمون تی) را نشان میدهند .اعداد داخل پرانتز ،درصد خطای میانگین هستند.

شااکل  ،1سااهم اجاازای بااارش را در فصاالهااا و
دورههای مختلف نشان میدهد .سهم سااقاب در بهاار
بیشترین ( 9/9درصد) و در تابستان و پااییز کمتارین
( 9/2درصد) بود (شکل  -1الاف) .ساهم تااجباارش و
باارش خاالص در بهاار و زمساتان بیشاترین ( 98/2و
 98/1درصااد) و در تابسااتان کمتاارین ( 99/8و 99/0
درصااد) بااود (شااکل -1ب) .سااهم اتااالف تاااجی در
تابستان بیشترین ( 11/1درصد) و در بهاار و زمساتان
کمتاارین ( 72/9و  79/7درصااد) بااود (شااکل  -1ج).
شکل  1نشان میدهد که سهم ساقاب و تاج باارش در
فصلهای سال روند افزایشی و سهم اتالف تاجی روناد
کاهشی دارد .سهم اجزای بارش در دوره های بارگدار
و بیبرگی با همدیگر شباهت دارند.
با استفاده از مقادیر فصلی باارش و اجازای باارش
(جدول  ،)9میانگین ماهانه م اسبه شاد (جادول .)9

ازآنجا که طول فصل های سال برابر بودند ،با م اسابۀ
میانگین ماهانه و ساهم اجازای باارش و انجاام آناالیز
واریااانس و آزمااون چنددامناۀ تااوکی ،نتااایجی کااامالً
مشابه نتایج جادول  9و شاکل ( 1بخاش فصالهاای
سال) بهدست آمد.
نتایج جدول  9نمایانگار مقاادیر باارش و اجازای
بارش در طول دوره های فعالیت زیستی درختان است.
بهسبب برابر نبودن طول دورههای برگدار و بیبرگی،
از میانگین ماهانۀ بارش و اجزای بارش بارای مقایساۀ
این دوره هاا اساتفاده شاد .مقایساۀ میاانگین ماهاناۀ
اجزای بارش در دورههای بارگدار و بایبرگای نشاان
مایدهااد کاه میااانگینهاای ساااقاب در ایان دورههااا
مشابهاند ( ،)p <9/97ولی بین میانگینهای تاجبارش،
بااارش خااالص و اتااالف تاااجی تفاااوت وجااود دارد
(.)p <9/97
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شکل  -1مقایسۀ فصلی و دورهای سهم اجزای بارش در تودۀ راش شرقی در جنگل آموزشی پژوهشی شصتکالته
الف) ساقاب ،ب) تاجبارش ،ج) اتالف تاجی .حروف التین اختالف معنیدار ( )p <9/97بین فصلهای سال
(حروف کوچک ،آزمون توکی) و دورههای برگدار و بیبرگی (حروف بزرگ ،آزمون تی) را نشان میدهند.
خطهای عمودی در بخش باالیی ستونها نمایانگر خطای استاندارد هستند.
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جدول  -9میانگین ماهانۀ توزیع اجزای بارش در دورههای برگدار و بیبرگی درختان تودۀ راش شرقی
در جنگل آموزشی و پژوهشی شصتکالته
میانگین ماهانه (میلیمتر)

میانگین تعداد
بارش ماهانه

بارش

ساقاب

تاجبارش

بارش خالص

اتالف تاجی

برگدار

9/1

88/1

(9/22 A )23

(99/1 A )5

(99/7 A )5

(99/7 A )4

بیبرگی

1/2

77/2

(9/11 A )22

(29/7 B )2

(29/0 B )2

(91/9 B )2

دوره

حروف التین ،اختالف معنیدار ( ،p < 9/97آزمون تی) بین دورههای برگدار و بیبرگی را نشان میدهند .اعداد داخل پرانتز ،درصد خطای میانگین هستند.

بحث
ازآنجا که توزیع اجزای بارش بهمقدار چشامگیری باا
فنولوژی برگ ،مشخصاههاای باارش و شارایط آبوهاوا
ارتباط دارد (;Gerrits et al., 2010; Herbst et al., 2008
;Oyarzún et al, 2011; Sadeghi et al, 2017, 2015
 ،)Staelens et al., 2008, 2007انتظار مایرفات کاه

تغییرپذیری توزیاع اجازای باارش تاودۀ راش شارقی
جنگل شصتکالته در طول فصلهای سال و دورههای
برگدار و بیبرگی نیز از طری ایان عامالهاا کنتارل
شوند .نتایج پژوهش در این توده نشان داد کاه توزیاع
اجزای بارش در فصالهاای ساال بسایار متفااوتاناد
( .)p <9/97عالوهبر این ،مشخص شد که مقدار اجزای
بارش در دورۀ برگدار بهمراتب بیشتر از دورۀ بیبرگی
اساات ( .)p <9/97تغییاارات فصاالی و دورهای توزیااع
اجاازای بااارش در ایاان پااژوهش بااا نتااایج دیگاار
پژوهشاگران ،شاباهت دارد ( ;Gerrits et al., 2010
;Herbst et al., 2008; Oyarzún et al., 2011
;Sadeghi et al., 2017, 2015; Salehi et al., 2016
 .)Šraj et al., 2008; Stealens et al., 2007از طارف

دیگر ،نتایج پژوهش پایش رو نشاان داد کاه در تاودۀ
راش شرقی ،توزیع اجزای بارش در دوره های بارگدار
و بیبرگی مشابهاند ( .)p <9/97شباهت سهم سااقاب
در دورههااای باارگدار و باایبرگاای بااا یافتااههااای
) Šraj et al. (2008و ) Stealens et al. (2007انطباق
دارد .ولی یکسان بودن سهم تاج بارش و اتاالف تااجی
در دورههااای باارگدار و باایبرگاای بااا یافتااههااای
) Šraj et al. (2008) ،Sadeghi et al. (2015و

) Stealens et al. (2007مغاایر اسات .از طارف دیگار،
نتایج )Muzylo et al. (2012) ،Fathizadeh et al. (2013
و ) Pypker et al. (2011نمایاانگار متفااوت باودن
توزیع اجزای بارش در دوره های بارگدار و بای برگای
است .دورۀ برگدار را می توان باه ساه مرحلاه شاامل
خروج برگ از جوانه و رویاش ،بارگ کامال و ریازش
برگ و خزان کامل تفکیک کارد ( ;Šraj et al., 2008
 .)Stealens et al., 2007ازآنجا کاه در ایان پاژوهش،
فراوانی فضاهای خالی تاجپوشش در بخشی از مراحال
رویش و خزان برگ بسیار شایان توجاه باود ،احتماال
می رود کاه تفکیاک نشادن مرحلاۀ بارگدار موجاب
کاهش سهم اتالف تاجی و افزایش سهم ساقاب و تااج
بارش شده باشد .در نتیجاه ،تفااوت اجازای باارش در
دورههای بارگدار و بایبرگای آشاکار نشاد .چنانچاه
مراحل پیشگفته تعیین و بر مبنای آن ،اجزای باارش
برای مرحلاۀ بارگ کامال م اسابه مای شاد ،نتیجاۀ
به دست آمده ممکن بود با اجزای بارش فصل تابساتان
شباهت داشته باشد.
تغییرات فصلی مقدار اجازای باارش در تاودۀ راش
شرقی جنگل شصتکالته ،نمایانگر روناد افزایشای از
تابستان تا بهار است (جدول  .)9نتاایج ایان پاژوهش،
با یافتاههاای ) Salehi et al. (2016مبنای بار وقاوع
کمینۀ مقدار باارش و تااجباارش در تابساتان انطبااق
دارد ،ولی در پژوهش اخیر ،بیشینۀ بارش و تااجباارش
بهجای بهار در پاییز بود .کاهش مقدار اتالف تاجی در
زمسااتان ،بااا ایاان رونااد هماااهنگی ناادارد و از طریا
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کاهش مقدار بارش در این فصل توجیهپذیر است ،زیرا
مق ادار اجاازای بااارش ،تااابعی از مقاادار بااارش اساات
( )Ahmadi et al., 2011و ت ت تأثیر نوساان فصالی
مقدار بارش قرار میگیرد.
براساس نتاایج پاژوهش پایشرو ،ساهم سااقاب و
تاااجبااارش از تابسااتان تااا بهااار ،رونااد افزایشاای
(تابستان پاییز زمستان بهار) داشته است (شاکل
 -1الف و ب) .درحالی کاه ساهم اتاالف تااجی ،روناد
کاهشی (تابستان پاییز زمستان بهار) دارد (شکل
 -1ج) .با توجه به اینکه توزیع اجزای بارش باهمقادار
زیاد به مساحت برگ و مشخصاههاای آن وابساتهاناد
( ،)Diaz et al., 2007; Goebes et al., 2015ارتبااط
توزیع اجزای بارش با فنولوژی برگ روندهای مزباور را
توجیااه ماایکنااد .براساااس نتااایج پااژوهشهااای
) Sadeghi et al. (2015و )Šraj et al. (2008
فنولااوژی باارگ باار مشخصااههااای اکوهیاادرولوژیک
تاااجپوشااش تااأثیر چشاامگیری دارد و از ایاان طری ا
موجب وقوع تغییرات معنیدار در توزیع اجزای باارش
میشود.
بیشینۀ فصالی ساهم اتاالف تااجی ( 11/1درصاد) و
کمینۀ سهم ساقاب و تاج بارش (بهترتیاب  9/10و 99/8
درصد) در تابستان اندازهگیاری شاد (شاکل  .)1بیشاینۀ
پوشش سطح برگ نیز در ایان فصال مشااهده شاد کاه
ماایتوانااد مشخصااههااای اکوهیاادرولوژیک وابسااته بااه
مساااحت باارگهااای تاااجپوشااش (ظرفیاات نگهااداری
تاجپوشش ،تبخیر از تااج پوشاش اشاباعشاده و نسابت
تبخیر به سارعت باارش در تااجپوشاش اشاباعشاده) را
بهنسبت افزایش دهد و مقدار اتالف تاجی را کنترل کناد
(.)Sadeghi et al., 2017, 2015; Šraj et al., 2008
همچنین ،بررسی آمار نزدیکترین ایساتگاه هواشناسای
نشان میدهد که در تابستان ،دما ،رطوبت هوا ،پتانسیل
تبخیر و سرعت باد (جادول  )2بارای هادایت و توزیاع
بارش به سمت اتالف تاجی مناسبتر از دیگر فصالهاا
باود (.)Gerrits et al., 2010; Sadeghi et al., 2015
بنابراین ،در تاودۀ راش شارقی جنگال شصاتکالتاه،

تغییرپذیری فصلی و دورهای ساقاب ،تاجبارش و...

فنولااوژی باارگ و برخاای مشخصااههااای آبوهااوا در
تابستان از طری افزایش اتالف تااجی سابب کااهش
ورود آب بااه کااف جنگاال ماایشااود .یافتااههااای
) Sadeghi et al. (2015و )Staelens et al. (2007
مؤیاااد ایااان نتیجاااهگیاااری اسااات .در مقابااال،
) Šraj et al. (2008بیشینۀ تااجباارش را در تابساتان
گزارش کردند که علت آن رگبارهای فصلی ذکر شد.
با تغییر فصل از تابساتان باه پااییز ،ساهم اتاالف
تاجی  8/0درصد کاهش و ساهم سااقاب و تااجباارش
بااهترتیااب  9/97و  8/0درصااد افاازایش ()p <9/97
یافتنااد (شااکل  .)1اگرچااه ،زباار و اساافنجی شاادن
برگ های پااییزی ،ظرفیات آنهاا را بارای نگهاداری و
تبخیر باارش افازایش داد (،)Klamerus-Iwan, 2014
از طرف دیگار ،خازان تادریجی باا کااهش مسااحت
باارگهااا و افاازایش فضاااهای خااالی در تاااجپوشااش
( )Muzylo et al., 2012; Šraj et al., 2008موجاب
کاهش اتالف تااجی شاد ( .)Sadeghi et al., 2015در
نتیجااه ماایتااوان احتمااال داد کااه در فصاال پاااییز،
مشخصاههااای اکوهیاادرولوژیک وابسااته بااه مساااحت
برگهای تاجپوشش برای کااهش نگهاداری و تبخیار
بااارش تغییاار ماایکننااد ( ;Pypker et al., 2011
 )Sadeghi et al., 2017; Šraj et al., 2008و ورود
بااارش خااالص بااه کااف جنگاال افاازایش مااییابااد
(.)Chang, 2013; Šraj et al., 2008
در جنگلهای پهنبرگ خزانکننده ،بیشینۀ فضاهای
خالی تاجپوشش در زمساتان (دورۀ بایبرگای) مشااهده
میشاود (.)Sadeghi et al., 2015; Šraj et al., 2008
در این شرایط ،تاجپوشش بایبارگ مایتواناد توزیاع
اجزای بارش را به نفع ساقاب و تاج بارش هدایت کناد
( ;Goebes et al., 2015; Sadeghi et al., 2017
 .)Šraj et al., 2008در تااودۀ راش شاارقی جنگاال
شصااتکالتااه 97/7 ،درصااد بااارش زمسااتان از روی
تاجپوشش بی برگ تبخیر شاد (شاکل  ،)1ولای بارای
راش اروپایی سهم اتالف تاجی در دورۀ بیبرگای باین
 19تا  19درصاد گازارش شاد ( ;Neal et al., 1993
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 )Staelens et al., 2008, 2007کاه باهمراتاب کمتار
است .افزایش اتالف تاجی در زمستان میتواند با توجه
به سه رخداد بارش برف و تأثیر آن در افزایش شاایان
توجه اتالف تااجی ( )Gerrits et al., 2010و افازایش
نور و جریان هوا در تودۀ بررسیشده توجیه شاود .باه
همین ترتیب 91/7 ،درصد از بارش زمساتان باه کاف
تودۀ راش شرقی جنگل شصتکالته وارد شاد (شاکل
 .)1مقدار گازارش شاده بارای راش اروپاایی (71-09
درصد) باهمراتاب بیشاتر اسات ( ;Neal et al., 1993
.)Staelens et al., 2008, 2007
ظهور بارگهاای نورساته در ساومین هفتاۀ بهاار
مشاهده شد که افزایش تدریجی مسااحت بارگ هاا و
کاهش فضاهای خاالی تااج پوشاش را در پای داشات
( .)Sadeghi et al., 2015براساااس پااژوهشهااای
منتشرشااده ،تغییاارات تاادریجی مزبااور بااا افاازایش
مشخصههای اکوهیدرولوژیک تاجپوشش که نگهاداری
و تبخیر بارش را کنترل می کنند ،سبب افزایش اتالف
تاااجی ماایشااود ( ;Sadeghi et al., 2017, 2015
 .)Šraj et al., 2008در تااودۀ راش شاارقی جنگاال
شصتکالته ،اتالف تاجی بهار در مقایساه باا زمساتان
به مقدار ناچیزی ( 1/1درصد) افزایش یافت (شاکل )1
که با یافتههای پایشگفتاه منطبا نیسات .احتماال
می رود شرایط اختصاصی تودۀ بررسایشاده در بهاار،
شامل کم بودن ظرفیت نگهداری بارگ هاای نورساته
(نرم و صاف) ،فراوانی فضااهای خاالی تااجپوشاش در
ماه های فروردین و اردیبهشت و ریازش  72درصاد از
بارشهای بهار در همین زمان ،مرطاوب باودن ساطح
برگها ،تاج و تنه درختاان در اغلاب اوقاات باهسابب
ماهآلاود باودن هاوا ( ،)Oyarzún et al., 2011وقاوع
بیشااترین تعااداد و مقاادار بااارش ( 12رخااداد بااارش،
 279/9میلیمتر) ،موجب افزایش سرعت اشباع شادن
ظرفیت نگهداری تاجپوشش نسبت به دیگار فصالهاا
شده باشد .به این ترتیب ،بهدست آمدن کمینۀ فصالی
سهم اتالف تاجی ( 72/9درصد) در فصل بهاار توجیاه
میشود که پیامد آن ،بیشینۀ فصلی ورود آب باه کاف
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جنگاال ( 98/1درصااد) اساات (شااکل  .)1همچنااین
افزایش معنیدار سهم ساقاب در فصل بهار (،p <9/97
شکل  )1بر مبنای شرایط اختصاصی پیشگفته و نیاز
با توجه به تاأثیر شااخههاای تااجپوشاش در هادایت
بارشها (پرتعداد و پرحجم در فصال بهاار) باه سامت
تنه ،در شرایط کامل نشدن مساحت برگ هاا و وجاود
فضاهای خالی فراوان در تاجپوشش قابل توجیه اسات
(.)Sadeghi et al., 2017
اگرچه در بهار سهم بارش واردشده به کف جنگال
بیشتر از تابستان و پاییز بود ،با زمستان تفاوت بسایار
اندکی داشت ( ،p < 9/97شکل  .)1در طول زمساتان
و بهار  229/9میلی متر از بارش باه کاف جنگال وارد
شد (جدول  .)9این مقدار معاادل  12/2درصاد از آب
واردشده به کف جنگل در طول سال است که میتواند
رطوبت خاا را باه مقادار چشامگیری کنتارل کناد
( )Chang, 2013و احتماالً از این طری در تأمین نیاز
آبی درختان تودۀ راش شرقی جنگل شصاتکالتاه در
بهار و تابستان نقش مؤثری داشته باشد .شایان توجاه
اینکه ،سهم بارش واردشده به کف جنگل راش اروپایی
بهمراتب بیشتر از راش شرقی اسات .در پاژوهشهاای
منتشرشده ،سهم بارش خالص در دورۀ بارگ دار باین
 19تا  01درصد و در دورۀ بایبرگای باین  89تاا 70
درصااد گاازارش شااد ( ;Sadeghi et al., 2017
 .)Šraj et al., 2008; Stealens et al., 2007در تاودۀ
راش شرقی جنگل شصتکالته ،سهم بارش خاالص در
دورۀ باارگدار و باایبرگاای بااهترتیااب  99/9و 99/9
اندازهگیری شد (شکل  .)1در پژوهش پایشرو ،ساهم
ساقاب در دورههای برگدار و بیبرگی مشابه بود (9/9
درصد) .درحالی که ساقاب بخش شایان توجهی از آب
واردشده به کف جنگل راش اروپایی را شامل میشاود
و سهم آن در دورۀ برگدار باین  2/7تاا  8درصاد در
دورۀ بااایبرگااای باااین  9تاااا  19درصاااد اسااات
( .)Šraj et al., 2008; Staelens et al., 2007با توجاه
به پژوهشهای منتشرشده ،میتاوان اساتنباط کارد کاه
بلندی شاخهها و تنۀ درختان راش شرقی (میانگین شعاع
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تاج و ارتفاع کامل بهترتیب  8/8و  91متر) و پوشش خزۀ
روی تناااۀ آنهاااا ( ;Houber & Iroume, 2001
 )Oyarzún et al., 2011در کاهش سهم ساقاب نقاش
دارند ،زیرا جریان خروجی ساقاب را کند میکنند کاه
موجب افزایش زمان نگهداری آب و افازایش ظرفیات
نگهداری آب روی تنه میشود (.)Šraj et al., 2008
در تودۀ راش شارقی جنگال شصاتکالتاه ،مقادار
اجزای باارش در دورۀ بارگدار بیشاتر از دو برابار دورۀ
بیبرگای بودناد ( ،p < 9/97جادول  .)9ولای براسااس
یافتههای ) Šraj et al. (2008مقادار اجازای باارش در
دورۀ بی برگی حدود  2برابار دورۀ بارگدار اسات .ایان
افزایش ،با توجه به تأثیرپذیری مقادار اجازای باارش از
مقدار بارش ( )Ahmadi et al., 2011قابل توجیه است.
شایان توجه اینکاه مقادار باارش در دورۀ بارگدار 2/2
برابر دورۀ بیبرگی بود که علت آن طوالنیتر بودن دورۀ
برگدار ( 1/1برابر) اسات (جادول  .)9درحاالی کاه در
پژوهش ) Šraj et al. (2008مقدار بارش دورۀ بیبرگای
 2برابر دورۀ برگدار ولی طول آن تقریباً  9/1طاول دورۀ
برگدار بود .در پژوهشهای مزبور ،متفاوت باودن توزیاع
اجزای بارش در دورههای برگدار و بایبرگای ،عاالوهبار
مقدار بارش ،به مقدار چشمگیری با رژیم بارندگی مرتبط
است .عالوهبر این ،میانگین ماهانۀ اجزای باارش (باهجاز
ساقاب) نیاز در دورۀ بارگدار باهمقادار شاایان تاوجهی
بیشتر از دورۀ بیبرگی بود ( .)p <9/97تفاوت دیگار1/9 ،
برابر بودن میانگین بارش ماهانه در دورۀ بارگدار نسابت
به دورۀ بیبرگی است (جدول  .)9مقایسۀ ایان نتیجاه باا
یافتۀ ) Staelens et al. (2007نشان میدهاد کاه طای
یک بازۀ زمانی ثابت ،مقدار آب واردشده به کف جنگل
راش شرقی در دورۀ برگدار  1/9برابر دورۀ بای برگای
است ،درحالی که در جنگل راش اروپایی بلژیاک ایان
مقاادار  9/1براباار دورۀ باایبرگاای اساات .ایاان تفاااوت
بهوسیلۀ نابرابر بودن طول دورههای برگدار و بیبرگی
و یکسان نبودن مشخصههای بارش ،شرایط آبوهاوا و
ساااااختار جنگاااال ( ;Muzylo et al., 2012
 )Oyarzún et al., 2011قابل توجیه است .با وجود این،

تغییرپذیری فصلی و دورهای ساقاب ،تاجبارش و...

متفاوت بودن مقادار آب واردشاده باه کاف جنگال در
دورههای برگدار و بیبرگای و پیامادهای آن ،نیازمناد
بررسی بیشتر است ،زیرا میتواند ذخیارۀ آب در خاا
( )Chang, 2013; Sadeghi et al., 2017را کنتاارل
کند .برخالف تفاوتهای مذکور ،میانگین ماهانۀ سااقاب
در دورههااای باارگدار و باایبرگاای هااماناادازه بودنااد
( )p <9/97که ممکان اسات باهسابب وجاود خطاای
شااایان توجااه در باارآورد میااانگین ماهان اۀ ساااقاب در
دورههای برگدار و بیبرگی (بهترتیب  99و  20درصد)
باشد (جدول .)9
نتیجهگیری
تغییرپذیری فصلی و دوره ای توزیع اجازای باارش
در تودۀ راش شارقی جنگال شصاتکالتاه ،باهمقادار
چشمگیری توسط فنولوژی برگ کنترل میشاود کاه
پیامد آن تغییر مقدار ورود آب به کاف جنگال اسات.
هرچند ،توزیع اجازای باارش در دورههاای بارگدار و
بی برگی مشابه است ،تغییرات توزیع اجزای بارش کاه
بهوسیلۀ تأثیرپاذیری مشخصاه هاای اکوهیادرولوژیک
تاج پوشش از فنولوژی برگ کنترل می شود ،نمایانگار
روند فصلی مشخص از تابستان تا بهاار اسات .در ایان
روند ،بیشینه مساحت برگ کاه در تابساتان مشااهده
شد ،با افزایش دماا ،پتانسایل تبخیار و سارعت بااد و
احتماالً افزایش ظرفیت نگهداری تاج پوشش ،تبخیر از
تاجپوشش اشباعشده و نسبت تبخیر به سرعت باارش
در تاج پوشاش اشاباع شاده هماراه اسات .در نتیجاه،
بیشینۀ سهم اتالف تاجی ( 11/1درصد) و کمینۀ سهم
سااقاب و تاااجباارش و آب واردشااده باه کااف جنگاال
( 99/0درصد) را پدید میآورد .از طرف دیگر ،بهسبب
عامل های مزبور ،حدود دوسوم باارش خاالص سااالنه
( 229/9میلیمتر) در زمستان و بهار باه کاف جنگال
وارد شد کاه مایتواناد در ذخیارۀ آب در خاا و در
نتیجه تأمین نیاز آبی درختان در بهار و تابستان ماؤثر
باشد .در این پژوهش ،تغییر توزیاع اجازای باارش باه
نفع اتالف تااجی کاه ورود آب باه کاف جنگال را باه
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 با توجاه باه تاأثیر مراحال فنولوژیاک.نمایان میکند
پیش از کامل شدن رشد برگ و کامل شدن خزان بار
 باید در،دقت برآورد اجزای بارش در دورههای برگدار
 دورۀ بارگ دار باه مراحال خاروج،پژوهش های بعدی
 برگ کامل و ریزش برگ و،برگ از جوانه و رشد برگ
 همچنین پیشنهاد مایشاود.خزان کامل تفکیک شود
بررسی تغییرات فصلی توزیع اجزای باارش تاودۀ راش
شرقی در دورههای طوالنیتر (دستکم سهساله) انجام
 امکاان،گیرد تا عالوهبر برآورد دقی تر اجازای باارش
بررسی تغییرپذیری آنها در سالهاای مختلاف فاراهم
.آید

 مایتواناد مفهاوم،مقدار چشمگیری کاهش مایدهاد
مهماای در گسااترش جغرافیااایی و دامنااۀ پااراکنش
 احتماال مایرود.تودههای راش شرقی م سوب شاود
 ماانع گساترش راش شارقی در،تشدید این وضاعیت
 تا جایی کاه نویساندگان مقالاه.شرق درۀ زیارت شود
 تااکنون پژوهشای درباارۀ تغییرپاذیری،اطالع دارناد
فصلی و دوره ای اجزای بارش راش شرقی در منااطقی
 دامنۀ پاراکنش ایان،که افزایش دما و پتانسیل تبخیر
 داناش. منتشار نشاده اسات،گونه را م دود کرده اند
م دود دربارۀ ارتباط بین این تغییرات و مشخصه های
اکوهیاادرولوژیک تاااجپوشااش و نیااز مشخصااههااای
 ضرورت پژوهشهای آتای در ایان موضاوع را،آبوهوا
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Abstract
Variations in leaf phenology, precipitation characteristics, and meteorological conditions may
cause the seasonal change in the quantity and quality of precipitation components (including
stemflow, SF; throughfall, TF; and interception loss, I) of deciduous stands. This study was
conducted in an Oriental beech stand located at Shast-Kalate forest, with semi-humid climate.
In order to measure I, a total of 31 trees were randomly selected. Field measurements of gross
precipitation (PG), SF, and TF were made over a period of one year from November 2005 to
November 2006. Total PG was 827.1 mm. Mean proportion of I (I:PG) were obtained during
spring (52.4%), summer (66.1%), autumn (58.2%), winter (53.5%), and the leafed (56.5%)
and leafless (56.7%) periods. ANOVA revealed an significant difference of SF:PG, TF:PG, and,
I:PG (p < 0.05) across different seasons. These proportions were statistically identical (p <
0.05) during the leafed and leafless periods. Because of seasonal variations, the proportion of
the precipitation components has been altered across different seasons. Therefore, maximum
of SF:PG and TF:PG were in spring and their minimum were in summer. Besides, the
maximum and minimum of I:PG were in summer and spring, respectively. The minimum
amount of water input to the forest floor was in summer and its maximum was in spring and
winter. It was concluded that silvicultural practices are required to increase the water input to
the forest floor during summer.
Keywords: Forest ecohydrology, Hyrcanian region, leaf phenology, net precipitation,
precipitation components.
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