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مقدمه و هدف
بارانربایی ( ،)Iمقدار ب بارانی ( 9)GRاسدت کد بدر
روی برگها یا سوینها و شاخ های درخت ذخیره شدده
و در یمددان بارندددگی یددا پددا ای ن تبخیددر مددیشددودم
تا بدارش( ،2)TFنسدبتی ای بداران اسدت کد بد صدور
مستقیم با عبور ای تا  ،با عنوان تا بارش مستقیم 3یا ب -
ب صور غیرمستقیم بعد ای برخدورد بد تدا پوشد بدا
عنوان ریزشهای تاجی 4بد کدج جنگدل مدیرسددم بد
بخشی ای باران ک ای طریق ساق یا تن بد سدمت پدایین
درختان جریان مییابد و سپا ب کج جنگل مدیرسدد،
ساقاب ( 1)SFمیگویند ()Shachnovich et al., 2008م
بارانربدایی ای تفداو بدین بداران و مجمدو سداقاب و
تددا بددارش (یعنددی بدداران خددال  6)NR ،محاسددب
مدیشدود ( ;Rowe, 1983; Bruijnzeel et al., 1987
Crockford
and
Richardson,
;1990
)Llorens, 1997; Ahmadi et al., 2009, 2011م

ای پیامدهای جنگلکاری ،کاه باران رسدیده بد
کج جنگل (منظور باران خال است) ای طریق جذب،
تبخیددر ای پوشدد گیدداهی و تعددر  7درختددان اسددت
()Buttle and Farnsworth, 2012م گداهی ای مقددار
بارانربایی گون هدای درختدی کد بد طدور وسدیعی در
مناطق خشد و نیمد خشد بد منظدور جنگلکداری
استفاده میشوند ،در انتخاب گون های مناسب و تدراکم
کاشت نها در پروژههدای جنگدلکداری ضدروری اسدت
(مطهری و همکاران9319 ،؛ )Carlyle-Moses, 2004م
در این راستا ،میتوان با توجد بد شدرای منطقد  ،ای
گون هایی با مقدار بارانربایی بیشتر با هدز مباریه بدا
فرسای خاک یا بارانربایی کمتدر بدا هددز افدزای
باران خال استفاده کرد.
ظرفیت نگهدداری ب تدا پوشد

( 8)Sبخشدی ای

1

)Gross rainfall (GR
)Throughfall (TF
3
Free throughfall/Direct throughfall
4
Canopy drips
5
)Stemflow (SF
6
)Net rainfall (NR
7
Transpiration
8
)Canopy (water) storage capacity (S
2

تا پوش ممم

باران اسدت کد توسد تدا پوشد درختدان گرفتد
مدددیشدددود ()Liu, 1997م ظرفیدددت نگهدددداری ب
تا پوش در واقع حداکثر باران ذخیدرهشدده توسد
تدددا پوشد د در هنگددداو توقدددج بارنددددگی اسدددت
()Liu, 1997; Klaassen et al., 1998م این مقدار ب
ای راه تبخیر ب هواسپهر برگردانده میشود ،یدا توسد
سطح تا پوش جذب میشود و یا بعد ای بارندگی بد
سطح یمین میرسد ()Xiao et al., 2000م مرور منابع
نشان میدهد ک ظرفیت نگهدداری ب تدا پوشد و
ضریب تا بدارش مسدتقیم ( 1)pعامدلهدایی مهدم در
مطالعدددددددا اکوهیددددددددرولوژی در جنگدددددددل
ب شمار می یند ( ;Leyton et al., 1967; Gash, 1979
;Bruijnzeel et al., 1987; Liu, 1997
)Llorens and Gallart, 2000; Dunkerley, 2008م

هر چ مقدار ظرفیت نگهداری ب تا پوش در ید
توده یا درخدت بیشدتر باشدد ،بدارانربدایی ن بیشدتر
خواهد بودم همچنین ،مقدار ضریب تا بارش مسدتقیم
در هنگامی ک توده یا درخت تند تدر اسدت ،بیشدتر
است ،یعنی سهم ییادتری ای تا بارش بدون برخورد ب
تا پوش ب کج جنگل میرسدم
بددرای بددر ورد ظرفیددت نگهددداری ب تددا پوش د
روشهای مستقیم و غیرمستقیم گوناگونی وجدود دارد
ک روشهای غیرمستقیم ب دلیل هزیندۀ کدم و عددو
نیای ب دستگاههای پیشدرفت  ،کداربرد بیشدتری دارندد
( ;Leyton et al., 1967; Gash et al., 1995
)Huang et al., 2005; Vegas Galdos et al., 2012م
در روشهای غیرمستقیم بر ورد ظرفیت نگهدداری
ب تا پوش  ،با رسم رگرسیون خطی بین تا بدارش
(محور  )yو باران (محور  )xبرای بدارانهدای بیشدتر ای
نقط دۀ اشددبا تددا پوش د  ،10ظرفیددت نگهددداری ب
تا پوش ب دسدت مدی یدد ()Pereira et al., 2009م
نقطۀ اشبا تا پوش ای رابطۀ بین تا بدارش و بداران
در کل رخدادهای باران و ب صدور چشدمی 99ای روی
9

)Coefficient of direct throughfall/ Free throughfall (p
Canopy saturation point
11
Subjectively
10
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نمددودار تعیددین مددیشددود ()Pypker et al., 2005م
روشهددای غیرمسددتقیم متددداول در بددر ورد ظرفیددت
نگهداری ب تا پوش  ،مانند روشهدای Gash and
) Morton (1978و )Link et al., 2004( Minimum
برای مواردی ک تغییرپذیری تا بارش ییاد است ،مانند
9
مطالع در سطح ت درختان ( Green, 1993; David
 ،)et al., 2006کاربرد نددارد ()Pereira et al., 2009م
در این روشها فرض بر این است ک تبخیدر در یمدان
بارندگی بسیار اندک یدا صدفر اسدت ( Leyton et al.,
)1967; Klaassen et al., 1998م  Pereiraروشی دیگر
را بددرای ت د درختددان معرفددی کددرد ک د نسددبت ب د
تغییرپذیری تا بارش حساسیت کمی داشت و مهمتدر
نک در ن ای نسبت تبخیر بد شدد بداران (  ) Eدر
R

بددر ورد ظرفیددت نگهددداری ب تددا پوش د اسددتفاده
میشود ( )Pereira et al., 2009و بنابراین ای این نظدر
بددر روشهددای دیگددر بددر ورد ظرفیددت نگهددداری ب
تا پوش برتری داردم
تدددداکنون در جهددددان مطالعددددا متعددددددی
در یمیندددددۀ مقددددددار ظرفیدددددت نگهدددددداری ب
تا پوش گون هدای مختلدج سدوینیبدرگ در سدطح
تددوده صددور گرفت د اسددت ( ;Gash et al., 1980
)Crockford and Richardson, 1990م در ایددران هددم
مطالع ای در یمینۀ ظرفیدت نگهدداری ب تدا پوشد
تودۀ کا تهدران اجدرا شدده اسدت (مطهدری و همکداران،
 ،)9319امددا در مددورد مقدددار ظرفیددت نگهددداری ب
تا پوش تد درختدان سدوینیبدرگ مدورد اسدتفاده در
جنگلکاریهدا ،تداکنون تحقیقدی در کشدور انجداو نگرفتد
استم مزیت مطالع در سطح ت درختدان ایدن اسدت کد
چون تا درختان مجزا ای هم هستند ،بهتدر مدیتدوان اثدر
کل پوش جنگلی را ب وسیلۀ عملکرد تد درختدان بیدان
کددرد ()Green, 1993م ایددن پددووه بددا هدددز بددر ورد
پارامترهای اکوهیدرولوژی مقددار ظرفیدت نگهدداری
ب تا پوشد بدا اسدتفاده ای روش  Pereiraو مقددار
Individual Tree/Tree-based
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ضریب تا بارش مستقیم در ت درختدان کدا تهدران
( )Pinus eldarica Medw.کد در جنگلکدداریه دای
مناطق خش و نیم خش کشور بد طدور وسدیعی ای
ن استفاده میشود ،انجاو گرفت استم
مواد و روشها
 -منطقة پژوهش

این پووه در پارک چیتگر تهران (عرض جغرافیایی
' 31˚21شددمالی و طددول جغرافیددایی ' 19˚92شددرقی ،بددا
متوس ارتفا  9212متر ای سطح دریا) انجاو گرفتم پدنج
ت درخت کا تهران در ی قطعد جنگلکداریشددۀ 23
سال برای اندایهگیدریهدا انتخداب شدد (جددول )9م ایدن
درختان هیچگون تداخل تداجی بدا درختدان مجداور خدود
نداشتند (.)Owens et al., 2006
 -وضعیت اقلیمی

برای تعیین وضعیت اقلیمی منطق ای دادههای اقلیمی
ثبتشده در طی ی دورۀ هفده سال ( )9371-9319در
ایستگاه هواشناسی همدیدی چیتگر (عرض جغرافیایی
' 31˚22شمالی و طول جغرافیایی ' 19˚92شرقی و
ارتفا  9291متر ای سطح دریا) ک در فاصلۀ پنج
کیلومتری پارک جنگلی چیتگر قرار دارد ،استفاده شدم
میانگین بارندگی ساالن بر اساس مار ب دست مدده
 272میلددیمتددر (خطددای معیددار  )± 91/3اسددت ک د
مرطوبترین ماه سال اسفند ،با میدانگین بدارش ماهاندۀ
 26/6میلیمتر (خطای معیار )± 1/1؛ و خش ترین ماه
سال ،مرداد بدا میدانگین بدارش ماهاندۀ  9/2میلدیمتدر
(خطای معیار  )±2/3ثبت شده اسدتم میدانگین دمدای
سدداالن  97درجدۀ سددانتیگددراد (خطددای معیددار )±2/9
گزارش شده است ک گروتدرین و سدردترین مداههدای
سال ب ترتیب مرداد با میانگین  21/1درجۀ سانتیگدراد
(خطای معیار  )±2/3و دی با میانگین دمای  3/8درجۀ
سانتیگراد (خطای معیار  )±2/3هستندم مطابق نمدودار
مبرومتری  ،دورۀ خشکی در این منطق شد مداه ای
سال ،ای اواس اردیبهشت تا اواس بان استم بر اساس
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نمایۀ اقلیمی دومارتن ،اقلیم ایدن منطقد نیمد خشد

تا پوش ممم

است (نمایۀ دومارتن )92/9م

جدول  -9مشخصا کمی ت درختان کا تهران در پارک جنگلی چیتگر
گون

ارتفا درخت (متر)

قطر برابرسین (سانتیمتر)

ارتفا تا (متر)

قطر تا (متر)

سطح تا (متر مربع)

P9

7
7/2
6/8
6/1
6/6
6/1

21
21
29
22
23
22

2/7
3/2
3
2/1
3/9
3

2/8
1/9
2/6
2/7
2/1
2/7

7/1
8
7/2
7/2
7/9
7/2

P2
P3
P2
P1

میانگین

 P2 ، P9ومممب ترتیب ب درخت کا تهران شمارۀ ی  ،دو ومم اشاره داردم

 -روش تحقیق

ب منظور بر ورد مقدار بارانربایی ت درختان کدا
تهران ،بارندگیها ( )GRب مدد ید سدال ،ای بهمدن
 9312تا بهمن  ،9319اندایهگیری شدم بداران در هدر
رخداد با استفاده ای ش بارانسنج دستی (قطر دهانۀ
 1سانتیمتر و ارتفا  22سانتیمتر) در فضایی بدای بدا
فاصل ای تقریباً  922متری ای درختان جمع وری شدم
برای انددایهگیدری مقددار تدا بدارش 22 ،بدارانسدنج
(مشاب بارانسنجهای باران) ،براساس طرحی تصدادفی
در ییددر تددا هددر یدد ای درختددان قددرار داده شددد
()Xiao and McPherson, 2011؛ ب طوریکد سدطح
تا هر درخت ب طور یکنواخت پوشیده شدم
اندایهگیری مقدار تا بارش در هر رخدداد بارنددگی،
همزمان با اندایهگیری باران و ب روش مشاب ن صدور
پدددذیرفتم در صدددور وقدددو بارنددددگی در شدددب،
اندایهگیریها در روی بعد و قبل ای طلو خورشید انجداو
پذیرفتم حداقل چهار تا پنج ساعت بدون بارندگی برای
تفکی بارانها ای یکدیگر در نظدر گرفتد شدد ،بدا ایدن
فرض ک در این مد تا درختان فرصت کدافی بدرای
خش شددن دارندد ()Carlyle-Moses et al., 2004م
در صور وقو باران در کمتر ای فاصلۀ یمانی یادشده،
مجمو بارندگیها در این مد ب عندوان ید رخدداد

باران در نظر گرفت شد ()Gomez et al., 2002م
با توج ب مقدار کم ساقاب در اقلیم نیم خشد ،
بدد ویددوه بددرای سددوینیبرگددان و نیددز مشددکل بددودن
اندایهگیدری ن ،در ایدن پدووه ای انددایهگیدری ن
صددددرزنظددددر شددددد (بدددداقری و عطددددارد9312 ،
;Johnson, 1990; Koichiro et al., 2001
;Lankreijer et al., 1993; Shachnovich et al., 2008
 )Asadian and Weiler, 2008و بنابراین بارانربایی ای

تفاضل تا بارش و باران بر ورد شدم
بددر اسدداس روش  Pereiraبددرای بددر ورد ظرفیددت
نگهداری ب تا پوش  ،مقدار ظرفیدت نگهدداری ب
تددا پوش د ای طریددق رسددم رگرسددیون خطددی بددین
تا بارش (محور  )yو باران (محور  ،)xبرای بدارانهدای
بیشتر ای نقطۀ اشبا تا پوش  ،ب دست مدم در ایدن
روش اگر بین تا بارش و باران ،برای بارانهدایی بدی
ای نقطد دۀ اشدددبا تدددا پوشد د  ،رابطد د ای خطدددی
( )TF = aGR + bفرض شدود ،ظرفیدت نگهدداری ب
تا پوش ای رابطۀ ییر محاسب میشود:
رابطۀ 9

1
E
)) ( Ln(1 -
R

b E
( E / R) R

S

در این رابط  ، E ،نرخ تبخیر بد شدد بارنددگی
R
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است ک برابر ید منهدای شدیب رابطدۀ خطدی بدین
تا بارش و باران در بارانهای برابر یدا بیشدتر ای نقطدۀ
اشبا تا بارش در نظر گرفت مدیشدودم ضدمن اینکد
شیب نمودار بین تا بدارش و بداران بدرای بدارانهدای
کمتر ای نقطۀ اشدبا تدا پوشد  ،ضدریب تدا بدارش
مسدددتقیم را نشدددان مدددیدهدددد (;Jackson, 1975
;Klaassen et al., 1998; Llorens and Gallart, 2000
)Pypker et al., 2005; Shi et al., 2005م

نتایج
 مقااادیر بااارانربااایی و باااران در طااود دورهاندازهگیری

در ی سال اندایهگیدری 19 ،رخدداد بداران ()GR
در مجمو  222میلیمتر جمع وری شددم درصددهای
تجمعی و نسبی بدارانربدایی  )I:GR( %تد درختدان
کا تهران در جدول  2نشان داده شده استم
بیشترین مقدار بداران 91/2 ،میلدیمتدر ،کمتدرین
مقدددار ن  2/2میلددیمتددر و متوسدد ن طددی دورۀ
بررسی 2/2 ،میلیمتر بودم مقدار بدارانربدایی تجمعدی
برای پنج ت درخت کا تهران ب طور میانگین82/2 ،
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میلیمتر ( 31/1درصد) ب دست مد (جدول )3م
بین درصد نسدبی بدارانربدایی  )I:GR(%و بداران
بددرای متوسد پددنج ت د درخددت کددا تهددران رابط دۀ
لگداریتمی نزولدی مشداهده شدد (شدکل )9م یعندی بددا
افزای مقادیر باران ،درصد  I:GRکاه مییابدم
 -برآورد نقطة اشباع تاجپوشش

در این پووه نقطۀ اشبا تا پوش (نقطۀ انحنا
یا خمیدگی) ب طدور میدانگین بدرای پدنج درخدت ،در
حدود ی میلیمتر بر ورد شد (شکل  ،)2ب طوری ک
بعد ای این نقط  ،شیب منحنی ابر نقاط افزای نشدان
دادم ب عبار دیگر ،ای این نقط ب بعدد ،مقددار بداران
برای اشبا ب تا پوش کافی ب نظر میرسدم
 برآورد ظرفیت نگهداری آب تاجپوشش و ضریبتاجبارش مستقیم

در این مطالع با استفاده ای روش  ،Pereiraمقددار
ظرفیت نگهداری ب تا پوش برای بدارانهدای ≥ 9
میلیمتر با استفاده ای رابطدۀ بدین تدا بدارش و بداران
(شکل  )3برای هر ی ای پنج ت درخت کدا تهدران
ب طور مجزا محاسب گردیدم

جدول  -2مقادیر بارانربایی ( )Iبرای  19رخداد بارندگی و درصد نسبی بارانربایی ( )I:GRدر هر رخداد باران ()GR
در کل دورۀ پووه (بهمن  9312تا بهمن  )9319برای پنج ت درخت کا تهران
گون
P9
P2
P3
P2
P1

*()I:GR

 Iتجمعی
میلیمتر

درصد

درصد

72/9
81
82/3
76/7
82

33/9
38/2
36/7
32/2
37/1

26/2
12/3
28/1
21/7
27/2

* متوس در هر رخداد
 P2 ،P9وممم ب ترتیب ب درخت کا تهران شماره ی  ،دو وممم اشاره دارندم

بر ورد پارامترهای اکوهیدرولوژی
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تا پوش ممم

جدول  -3مجمو  ،میانگین ،بیشین  ،کمین و خطای معیار بارندگی ( )GRو بارانربایی ()I
برای  19رخداد باران و درصد نسبی بارانربایی ( )I:GRدر هر رخداد باران در کل دورۀ پووه
جدول ،میانگین مقادیر پنج ت درخت کا تهران را نشان میدهد
تعداد

GR

19

مشخصۀ ماری

 Iتجمعی

GR

*()I:GR

میلیمتر

میلیمتر

درصد

درصد

مجمو
میانگین

222
2/2

82/2
9/ 6

922
31/1

27/1

بیشین

91/2

1/1

22/8

82/2

کمین
خطای معیار ()±

2/2
2/ 6

2/3
2/2

72/2
92/3

3/1
2/ 6

* متوس در هر رخداد

بددا اسددتفاده ای نقط دۀ اشددبا تددا پوش د  ،ک د 9
میلیمتر بر ورد شد ،ای شیب خ نمودار بین بداران و
تا بارش برای بارانهای کمتر ای  9میلیمتر ،میدانگین
مقدار ضریب تا بدارش مسدتقیم بدرای درختدان کدا
تهران  2/22ب دست مد (شدکل )2م مقدادیر ظرفیدت
نگهداری ب تا پوش و ضریب تدا بدارش مسدتقیم
برای پنج ت درخت کا تهران در جدول  2نشان داده
شددده اسددتم میددانگین مقدددار ظرفیددت نگهددداری ب
تددا پوش د نیددز بددرای درختددان کددا تهددران2/77 ،
میلیمتر ب دست مدم
بحث
بددارانربدددایی فر یندددد مهمددی در چرخدد هدددای
اکوهیدددرولوژی محسددوب مددیشددود ولددی ب د دلی دل
تکرارپذیری ییاد ن ،جریان بارانربایی میتواند برابر با
جریدان تعدر باشدد ()Savenije, 2004م بدارانربدایی
سبب توییع باران در سطح تا درختان و کج جنگدل
میشود و بنابراین بدر الگوهدای رطوبدت خداک تدأثیر
میگذاردم بنابراین بارانربایی کسدر بزرگدی ای بداران را
در مناطق دارای پوش گیاهی نسبت ب مناطق فاقدد
پوش  ،شامل میشودم طدی ید سدال انددایهگیدری
(بهمن  9312تا بهمن  19 ،)9319رخداد باران ثبدت

شد و ای مجمو  222میلیمتر باران اندایهگیدریشدده
در طول این دوره ،درصدد بدارانربدایی تجمعدی بدرای
درختان کا تهدران  31/1بدر ورد شددم نتدایج درصدد
بارانربایی تجمعی ایدن تحقیدق بدا یافتد هدای دیگدر
پووهش دگران قدددری متفدداو اسددتم بدداقری و عطددارد
( )9312در مطالع ای بر روی ت درختان کا تهدران
در منطق ای با اقلیم خش ب این نتیج رسیدند کد
بارانربایی تجمعدی کدا تهدران 22/6 ،درصدد مقددار
باران تجمعی بودم عطدارد و همکداران ( )9312درصدد
بارانربایی تجمعی را برای ت درختان کدا تهدران در
منطق ای با اقلیم خش  11 ،درصد گزارش کردندم در
این پووه  ،درصد نسبی بارانربایی  )I:GR( %بدرای
ت درختان کا تهران 27/1 ،درصد بد دسدت مدد و
مقدار عدددی ن ،در میاندۀ مقدادیر بد دسدت مدده ای
تحقیقدددا اجراشدددده قدددرار گرفدددتم بدددرای مثدددال،
( Mahendrappa )1990در ی تدودۀ  P. strobusدر
کانددادا ،نسددبت  I:GRرا  39درصددد ب د دسددت وردم
) Cao et al. (2008در مطالع ای I:GR ،جنگلکاریهای
 P. massonianaدر اقلیم نیم اسدتوایی را  27درصدد
گددزارش کردندددم مطهددری و همکدداران ( )9319در
مطالع ای بر روی تودههای کا تهران در منطق ای بدا
اقلیم نیم خش  I:GR ،را  62درصد ب دست وردندم
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100
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I:GR= -11/11(Ln)GR + 12/10
R2 = 0/11
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باران ( -)GRمیلیمتر

شکل  -9رابطۀ بین درصد بارانربایی نسبی ()I:GR
و باران ( )GRبرای ت درختان کا تهران در پارک جنگلی چیتگر در طی دورۀ پووه (هر دایره نشاندهندۀ ی رخداد باران
است)م بارها نشاندهندۀ خطای معیار مقادیر درصد  I:GRبرای پنج ت درخت کا تهران هستندم
16

خط 1:1

15
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9
8
7
6
5

نقطه اشباع

4

تاجپوشش

3

تاجبارش ( -)TFمیلی متر
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شکل  -2رابطۀ بین تا بارش ( )TFو باران ( )GRبرای میانگین پنج ت درخت کا تهران در پارک جنگلی چیتگر در طی دورۀ
پووه (بهمن  9312تا بهمن  )9319برای تعیین نقطۀ اشبا تا پوش (هر دایره نشاندهندۀ ی رخداد باران است)م
پیکان ،نشاندهندۀ باران کافی برای اشبا تا پوش استم
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خط 1:1
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TF = 0/81GR - 0/39
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R2 = 0/99
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TF = 0/72GR - 0/83
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خط 1:1
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شکل  -3رابط ی بین تا بارش ( )TFو باران ( )GRبرای پنج ت درخت کا تهران در پارک جنگلی چیتگر برای بارانهای
بیشتر ای نقطۀ اشبا تا پوش ( )≤ 9میلیمتر  22-رخداد باران -در طی دورۀ پووه (بهمن  9312تا بهمن )9319
(هر مثلث نشاندهندۀ ی رخداد باران است)م  P2 ،P9وممم ب ترتیب ب درخت کا تهران شمارۀ ی  ،دو وممم اشاره دارندم
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1
خط 1:1

TF = 0/11GR

0.8
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تاجبارش ( -)TFمیلی متر

R2 = 0/11

0.2
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باران ( -)GRمیلیمتر

شکل  -2رابط ی بین تا بارش ( )TFو باران ( )GRبرای ت درختان کا تهران در پارک چیتگر برای بارانهای کمتر ای نقط
اشبا تا پوش ( 9میلیمتر)  1-رخداد باران -هر دایره نشاندهنده ی رخداد باران استم بارها نشاندهنده خطای معیار
میانگین مقادیر ضریب تا بارش مستقیم ( )pبرای پنج ت درخت کا تهران میباشند

جدول  -2مقادیر ظرفیت نگهداری ب تا پوش ( )Sو ضریب تا بارش مستقیم ()p
برای میانگین پنج درخت کا در پارک چیتگر برای بارانهای ( )GRبیشتر ای نقطۀ اشبا تا پوش ()≤ 9
( 22رخداد باران برای بارانهای بیشتر ای نقطۀ اشبا تا پوش و  1رخداد باران کمتر ای نقطۀ اشبا تا پوش )
گون

( Sمیلیمتر)

p

P9

2/89
2/88
2/82
2/81
2/26
( 2/77خطای معیار )± 2/28

2/11
2/22
2/73
2/12
2/32
( 2/12خطای معیار )± 2/27

P2
P3
P2
P1

میانگین

*  P2 ،P9وممم ب ترتیب ب درخت کا تهران شماره ی  ،دو وممم اشاره دارندم

مرور منابع نشان میدهد ک بدارانربدایی ای سدطح
تا درختان ب پارامترهای ییادی مانند عوامل اقلیمی،
نو گون  ،ساختار تا پوشد  ،شداخ سدطح بدرگ،

اندایه برگها ،شکل برگها ،تراکم تا  ،یاوی برگهدا،
مقدار ظرفیت نگهداری ب تا پوش  ،سن درختدان،
بگریزی برگها ،ارتفدا تدا و شداخ هدای دیگدر
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وابست است ،ای اینرو بیان ی نتیج گیری کلی برای
بارانربایی انوا درختان مشکل استم بندابراین تفداو
در مقادیر درصدهای بارانربدایی تجمعدی و نسدبی در
ایدددن پدددووه بدددا دیگدددر مطالعدددا احتمددداالً بد د
دلیدددددل تفددددداو در شددددداخ هدددددای ذکدددددر
شددده اسددت (;Armstrong and Mitchel, 1987
Crockford
and
Richardson,
;1990
Watanabe
and
Mizutani,
;1996
;Llorens and Gallart, 2000; Marin et al., 2000
;Xiao et al., 2000; Iroumé and Huber, 2002
;Carlyle-Moses et al., 2004; Fleischbein et al. 2005
;Pypker et al., 2005; Deguchi et al., 2006
;Staelens et al., 2008; Muzylo et al., 2009
)Ahmadi et al., 2009, 2011م

پووه حاضر نشدان داد کد درصدد بدارانربدایی
نسبی با مقدار باران رابطدۀ معکدوس داردم در واقدع بدا
افزای مقدار باران (ب میلیمتر) ،مقددار بدارانربدایی
(ب میلیمتر) روند افزایشی دارد ،در حدالیکد درصدد
نسبی بارانربایی (یعنی بارانربایی در هر رخداد باران)
روند کاهشی نشان میدهدم در کل ،نتایج این پووه
در مورد رابطۀ باران و درصد  I:GRبا مطالعدا انجداو
گرفتدددد در جهددددان مطابقددددت دارد (مطهددددری و
همکداران9319 ،؛ ;Rowe, 1983; Xiao et al., 2000
;Iroumé and Huber, 2002; Carlyle-Moses, 2004
)Staelens et al., 2008; Ahmadi et al., 2011م در

بارانهدای بدا مقددار کدم ،سدهم بدارانربدایی افدزای
مییابدم دلیل این وضعیت را میتدوان ایدنگوند بیدان
کرد ک برای شرو تا بدارش ،بایدد در ابتددا ظرفیدت
نگهداری ب تا پوش تکمیل شود و در رخددادهای
باران با مقادیر کم ،نسبت بیشتری ای هر بداران ،صدرز
خدددیا کدددردن و تکمیدددل ظرفیدددت نگهدددداری ب
تا پوش میشود و در نتیج سهم بارانربدایی ای هدر
بدداران افددزای مددییابددد ( ;Owens et al., 2006
 ،)Deguchi et al., 2006; Staelens et al., 2008ولی
با افزای باران ،مقددار بدارانربدایی بد دلیدل تکمیدل
ظرفیددت نگهددداری ب تددا پوشد کدداه مددییابددد
(مطهری و همکاران)9319 ،م
مقدددار ظرفیددت نگهددداری ب تددا پوش د در ایددن

بر ورد پارامترهای اکوهیدرولوژی

تا پوش ممم

پووه با استفاده ای روش  Pereiraب طور متوس بدرای
ت د درختددان کددا تهددران 2/77 ،میلددیمتددر و ضددریب
تا بارش مستقیم 2/22 ،بر ورد شدم مقادیر ب دست مدده
برای ت درختان کا تهدران تحقیدق حاضدر بدا مقدادیر
گزارششده در مورد گون های مختلج کدا در مطالعدا
پیشین قابل مقایس استم ( ،Perttu et al. )1980مقدار
ظرفیددت نگهددداری ب تددا پوشدد را بددرای گوندد
 2/3 ،P. sylvestrisبددر ورد کردندددم (Llorens )1997
در تحقیق خود در تودۀ  ،P. sylvestrisمقدار ظرفیدت
نگهداری ب تدا پوشد را  9/3میلدیمتدر و ضدریب
تا بارش مستقیم را  2/9بر ورد کردم ( ،Liu )1998در
ی تودۀ جنگلکاریشده با  ،P. elliottiمقدار ظرفیدت
نگهداری ب تا پوش را  2/7میلیمتر محاسب کرد.
( Llorens and Gallart )2000در مطالعدۀ خددود بددر
روی گوندددۀ  P. sylvestrisدر اسدددپانیا بدددا اقلدددیم
مدیتران ای ،مقدار ظرفیت نگهداری ب تا پوشد را
 2/3میلددیمتددر و ضددریب تددا بددارش مسددتقیم را 2/2
ب دست وردندم همچنین مطهری و همکاران ()9319
در پددارک چیتگددر ،مقدددار ظرفیددت نگهددداری ب
تددا پوش د و ضددریب تددا بددارش مسددتقیم را بددرای
تودههای کا تهران ب ترتیب  9/7میلدیمتدر و 2/92
ب دست وردنددم یکدی ای دالیدل اصدلی اخدتالز بدین
مقادیر ب دست مدده ای پدووه حاضدر بدا تحقیقدا
پیشین ،تفاو در سطوح مطالعد اسدت ،ییدرا مقدادیر
ظرفیت نگهداری ب تا پوشد و ضدریب تدا بدارش
مستقیم برای درختان سدوینیبدرگ عمددتاً در سدطح
توده مطالع شده استم اختالز ییاد بین مقدادیر ایدن
تحقیددق بددا یافت د هددای مطالع دۀ مطهددری و همکدداران
( )9319ک در سدطح تدوده در پدارک چیتگدر انجداو
گرفت نیز بدین صدور توجید مدیشدود کد درصدد
تددا پوشدد تددوده نسددبت بدد درصددد تددا پوشدد
ت درختان این پووه بیشتر بوده و بندابراین مقددار
ظرفیت نگهداری ب تا پوش توده بیشدتر ای مقددار
ظرفیت نگهداری ب تا پوش ت درخت شده استم
ای طددرز دیگددر ،توییددع جمددع وریکنندددههددا در ییددر
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ت درختان بررسی شدم در این پووه  ،بدرای پوشد
دادن کل تا درخدت ،بد طدور تصدادفی بدوده اسدت و
تعدادی ای بارانسنجها در حاشی تا قرار گرفت اندد و ای
نجا ک یاویۀ باران ،عاملی اثرگذار بر توییع بداران اسدت
(،)Marin et al., 2000, Irumé and Huber, 2002
سهم ییادی ای تا بارش بد صدور مسدتقیم و بددون
برخورد با تا پوش ب کج جنگل رسیده و در نتیج
مقدار ضریب تا بارش مستقیم این تحقیدق بیشدتر ای
پووه مطهری و همکداران در سدطح تدوده گدزارش
شده استم
این پووه نشان داد ک سهم ییدادی ای بداران در
ت درختان کا تهران ب صدور بدارانربدایی و سدهم
ییادی ای بارانربایی بد صدور ظرفیدت نگهدداری ب
تا پوش ای دسترس خار مدیشدودم در  19رخدداد
باران ،سهم ظرفیت نگهدداری ب تدا پوشد (2/77
میلیمتر) ای مجمو بارانربایی ،ب طور میدانگین بدرای
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پنج ت درخت کا تهران 28/1 ،درصد ب دسدت مدد
(جدول )1م ای مجمو  22رخداد باران ک مقددار نهدا
بیشتر ای نقطۀ اشبا تا پوش ( ≤ 9میلیمتدر) بدود،
بارانربایی تجمعدی و نسدبی بد ترتیدب  32/1و 22/2
درصد بد دسدت مدد و در نتیجد  32/3میلدیمتدر ای
بارانربایی ای طریق ظرفیت نگهداری ب تدا پوشد
ربوده شده استم در بارانهای بیشدتر ای نقطدۀ اشدبا
تا پوش و با توج ب مقددار ظرفیدت نگهدداری ب
تدددا پوشددد بدددر ورد شدددده بدددا روش Pereira
( 2/77میلیمتر) 22/6 ،درصد بدارانربدایی صدرز پدر
کردن ظرفیت نگهداری ب تدا پوشد تد درختدان
کا تهران میشودم در  1رخداد باران با مقدار کمتر ای
نقطۀ اشبا تا پوش (کمتر ای ی میلیمتر) ،فدرض
بددر ایددن اسددت ک د بیشددتر  I:GRتددا پوش د (79/2
درصددد) ،صددرز پددر کددردن ظرفیددت نگهددداری ب
تا پوش شده استم

جدول  -1مجمو بارندگی ( ،)GRبارانربایی ( )Iو درصد بارانربایی نسبی ( )I:GRدر هر رخداد باران در کل دورۀ پووه
(بهمن  9312تا بهمن  )9319و سهم ظرفیت نگهداری ب تا پوش ( )Sبا استفاده ای روش  Pereiraای مقدار بارانربایی در
تماو رخدادهای باران ،بارانهای بیشتر ای نقطۀ اشبا تا پوش ( ≤ 9میلیمتر) و کمتر ای ن (<  9میلیمتر)م جدول ،میانگین
مقادیر پنج ت درخت کا تهران را نشان میدهدم مقدار ظرفیت نگهداری ب تا پوش  2/77 ،میلیمتر بر ورد شده است
مقدار GR

رخداد GR

میلیمتر

تعداد

 GRتجمعی
میلیمتر

19
1
22

222
6/6
297/2

تماو رخدادهای
<9
≤1

GR

 Iتجمعی
درصد
میلیمتر
82/2
2/ 6
71/8

31/1
61/7
32/1

*()I:GR
درصد

میلیمتر

درصد

27/1
79/2
22/2

31/3
6/1
32/3

28/1
922
22/7

S

* درصد نسبی بارانربایی  -متوس در هر رخداد

ظرفیت نگهداری ب تا پوش  ،جزء مهمی بدرای
بر ورد بارانربایی محسوب مدیشدود و بدر ورد ن بد
ارییددابی صددحیح توییددع بدداران کمدد مددیکنددد
()Liu, 1998م روش ( ،Pereira )2009تنها روش سدایگار
برای بر ورد غیرمستقیم ظرفیت نگهداری ب تا پوشد
در سطح ت درختدان در دنیدا معرفدی شدده اسدت و در

پووه حاضر برای اولین بار در ایران ای ایدن روش بدرای
بر ورد ظرفیت نگهداری ب تا پوشد اسدتفاده شددم ای
نجایی ک بارانربایی عامدل کنتدرلکننددۀ مقددار بداران
خال ورودی بد منداطق جنگلکداریشدده بد حسداب
می ید ( ،)Shachnovich et al., 2008در صور عددو
انتخاب گوند هدای مناسدب بدرای جنگلکداری ،یعندی
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،گوند د هدددایی کد د بدددارانربدددایی بیشد دتری دارندددد
مددیتددوان شدداهد کدداه شدددید سددطح سددفرههددای
 بددد ویدددوه در منددداطق خشددد و،ب ییریمیندددی
Holmes and Colville, 1970; ( نیمد خشد بدود
)؛ در کنددار توج د ب دAllison and Hughes, 1972
 تعیین مقدار تعر گون های منتخب،مقدار بارانربایی
برای جنگلکاری در مناطق خش و نیمد خشد نیدز
باید مورد توجد قدرار گیدردم کمبدود ب در ینددهای
 یکی ای بزرگترین مشکال جوامع بشدری در، نزدی
سطح دنیا ب شمار می ید؛ امرویه برای مقابلد بدا ایدن
 داشددتن اطالعددا کمددی در مددورد اجددزای،بحددران
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اصلی پووهشگران و مدیران منابع طبیعی و مندابع ب
)مAranda et al., 2012( تبدیل شده است
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Abstract
The aim of this research was to estimate the ecohydological parameters of the canopy covers
including canopy storage capacity (S) using the Pereira method and the direct throughfall
coefficient (p) of individual trees of Pinus eldarica planted in the Chitgar Forest Park with a
semiarid climate. To measure GR, six rain-gauges were installed in an open area neighboring
to the trees. Throuhgfall (TF) was measured using the twenty rain gauges randomly located
underneath the crown of the five individual trees. Rainfall interception (I) was calculated as
the difference between GR and TF. From January 2011 to January 2012, 224 mm of
cumulative GR in fifty-one rainfall events was recorded. P. eldarica trees intercepted 35.9%
and 47.5% of the incident rainfall on cumulative-based, and event-based (each GR),
respectively. The mean value of S estimated by the Pereira method, and p were found to be
0.77 mm (SE ± 0.08), and 0.44 (SE ± 0.07), respectively. The results indicated that I allocated
a considerable portion of GR in P. eldarica trees in arid and semiarid regions. Hence, I should
be considered while calculating the water budget for P. eldarica plantations. S which is a
critical parameter for controlling I can be usefully estimated by a sole newly proposed method
by Pereira for individual trees.
Keywords: Canopy water storage capacity, Pereira method, Pinus eldarica, Rainfall
interception, Semiarid climate.
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