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اندازهگیری تاجبارش و اتالف تاجی جنگلکاریهای زربین و کاج بروسیا
و تودة طبیعی بلندمازو در کوهمیان آزادشهر
سعید محمدی ،1رامین رحمانی 2و رحمتاله عربعلی

3

9دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل شناسی و اکولوژی جنگل ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان
2دانشيار گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان
3کارشناس ارشد جنگلداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان
(تاریخ دریافت9312/1/96 :؛ تاریخ پذیرش)9313/91/6 :

چکیده
مقدار تاجبارش و اتالف تاجی گونههای درختی که برای جنگلکاری استفاده میشوند ،بهانددازۀ سدازگاری بدا رویشدگاه
اهميت دارند .در شرق ناحيۀ رویشی هيرکانی ،از گونههای زربين ،کاج بروسيا و بلندمازو در طرحهای جنگلکاری زیداد
استفاده شده است .تأثير این جنگلکاریها بر اجزای بارش و بيالن آب منطقه ناشناخته است .ایدن پدووه بدا هددف
اندازهگيری تاجبارش و اتالف تاجی جنگلکاریهای زربين و کاج بروسيا و تودۀ طبيعدی بلنددمازو بدهمدد یدس سدال
(از اردیبهشت  )9319انجام شد .یس دستگاه بارانسنج و چهار جمعآوریکننده در محيط باز نزدیس به منطقه مدورد
بررسی نصب و برای اندازهگيری بارش استفاده شد .برای نموندهبدرداری از تداجبدارش 33 ،جمدعآوریکنندده بدهطدور
تصادفی در زیر تاجپوش هر یس از تودهها نصب شد .در طول مد بررسی مقدار بارش  9933ميلیمتر بدود .مقددار
تاجبارش در جنگلکاریهای زربين و کاج بروسيا و تودۀ طبيعی بلندمازو بهترتيب  642/7 ،431/4و  694/7ميلدیمتدر
بهدست آمد .مقدار اتالف تاجی ساالنه در تودههای بررسیشده بهترتيب  43/4 ،69/3و  43/8درصدد از بدارش بدرآورد
شد .بين تاجبارش تودههای بررسیشده و بارش ،همبستگی مثبت و معنیدار بهدست آمد و بدهوسديلۀ معادلدۀ تدوانی،
مدلسازی شد .مدلسازی ارتباط بين اتالف تاجی و بارش نيز با همين روش انجام شد .در جنگلکداریهدای زربدين و
کاج بروسيا و تودۀ طبيعی بلندمازو ،بخ زیادی از بارش روی تاجپوش باقی میماند و پس از تبخير شددن بده جدو
باز میگردد .با توجه به اینکه گونۀ استفادهشده در جنگلکاری بر مقدار ورود آب به زیدر تداجپوشد تدأثير دارد ،الزم
است در فرایند انتخاب گونه به مقدار تاجبارش و اتالف تاجی توجه شود.
واژههای کلیدی :اتالف تاجی ،تبخير ،تاجبارش ،تاجپوش  ،مدلسازی.

 نویسندۀ مسئول

شماره تماس11999799174 :

ایميلrahmani@gau.ac.ir :
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مقدمه و هدف
بارش از مهمترین مشخصه هایی است که در بررسدی
چرخۀ آب اکوسيستم جنگلی باید مد نظر قرار گيدرد .بدا
افزای دما و خشکی ،تن آبی بيشتر از دیگر عاملهای
زیستی و محيطی موجب کاه توليدد اکوسيسدتمهدای
گيدداهی مددیشددود .بددارش پددس از ریددزش بدده روی تدداج
درختددان ،بدده سدده بخ د شددامل تدداجبددارش ،سدداقاب و
اتالفتاجی تقسيم مدیشدود (.)Rahmani et al., 2011
تاجبارش ،نسبتی از بارش است که بهصدور مسدتقيم
با عبور از فضدای خدالی بدين تداجپوشد درختدان و
به صور غيرمستقيم بعد از برخورد به تاجپوش  ،بده
سطح زمين میرسد .بخ دیگری از بارش بدا جداری
شدن بر روی تنه با عندوان سداقاب ،بده سدطح زمدين
میرسد .آن قسمت از بارش را که توسدط تداج و تنده
نگهددداری و همزمددان و یددا بعددد از بددارش ،تبخيددر و از
دسترس گياهان خارج میشود ،اتالف تاجی مینامندد
(قربانی و رحمانی.)9387 ،
پس از جنگلکاری ،مشخصه های زیسدتی رویشدگاه
تحت تأثير گونۀ کاشتهشده تغيير مییابندد .بدهعندوان
مثددال ،مهددمتددرین تددأثير جنگلکدداری ،اثرگددذاری روی
چرخدددۀ هيددددرولوژی در اکوسيسدددتمهدددا اسدددت
( .)Beryant et al., 2005با افزای سدن جنگلکداری،
تاجپوش که اصلی ترین سطح دریافدتکننددۀ بدارش
است ،توسعه می یابد و مقددار آب بيشدتری بدهوسديله
اتالف تاجی از دسترس اکوسيستم خارج مدیشدود .از
طرف دیگر تاجپوش درختان از طریق اتدالف تداجی
میتواند مقدار و سرعت آب وارد شده به کف جنگل را
کاه دهد و در نتيجه از فرسای خدا جلدوگيری
کند ( .)Asadian, 2007بنابراین آگاهی از مقدار اتالف
تاجی گونه هایی که برای جنگلکاری استفاده میشوند،
اهميت زیادی دارد.
در نتيجه اندازهگيری اجزای بارش در یدس جنگدل
راش شرقی واقع در گرگان ،مقدار تداجبدارش و اتدالف
تدداجی  43/2و  36/3درصددد از بددارش ب دهدسددت آمددد
( .)Rahmani et al., 2011این تحقيق نشدان داد کده
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بددي از  31درصددد بددارش از روی اندددامهددای هددوایی
درختددان جنگلددی تبخيددر مددیشددود و دوبدداره بدده جددو
بازمیگردد .بهاین ترتيب کمتر از  31درصد بدارش بده
کف جنگل میریزد .بدیهی است با کداه دسترسدی
درختان به منابع آب ،توليد جنگل نيز بههمان نسدبت
کاه مییابدد .در منداطق معتددل ،اتدالف تداجی در
جنگلهای پهنبرگ بين  99تدا  36و در جنگدلهدای
سددوزنیبددرگ بددين  1تددا  48درصددد از بددارش اسددت
( .)Hormann et al., 1996در ایددران ،بخشددی از
پووه های اتالف تاجی ،در جنگلکاریهدای خدارج از
ناحيه رویشی هيرکانی صور گرفته است (خسدروپور
و همکاران9311 ،؛ باقری و عطارد9311 ،؛ مطهدری و
عطددارد9319 ،؛ مطهددری و همکدداران .)9319 ،بخد
دیگری از این پووه ها در جنگلهای واقع در غرب و
بخ مرکزی ناحيۀ رویشی هيرکانی انجام شده اسدت
(احمدی و همکداران9388 ،؛ حسدينی قلعدهبهمندی و
همکدداران9311 ،؛ همتددی و همکدداران )9311 ،کدده
شرایط رویشگاهی آنها در مقایسده بدا شدرق هيرکدانی
متفاو است.
افددزای دمددا و خشددکی در هيرکددانی شددرقی ،از
درهزیار تا گلیداغ ،موجب عدم حضور راش بدهعندوان
مهمترین گونۀ جنگل های ناحيۀ رویشی هيرکانی است.
بههمين سبب ،ترکيب گونه ای و شرایط رویشدگاههدای
جنگلی هيرکانی شرقی با هيرکدانی غربدی تفداو دارد.
بلندددمازو ()Quercus castaneifolia C.A. Mey.
مهمترین گونه جنگل هدای طبيعدی هيرکدانی شدرقی
است .در ایدن منطقده ،بلنددمازو تدودههدای خدالو و
آميخته ای را با ممرز و آزاد تشکيل مدیدهدد (ثدابتی،
 .)9333از بلندمازو بدرای جنگلکداری در عرصده هدای
جنگلددی اسددتفاده شددده اسددت .در اسددتان گلسددتان،
مساحت جنگلکاریهای خدارج از عرصدههدای جنگدل
طبيعی حدود  74هزار هکتار است .از گونههای زربين
()Cupressus sempervirens var. horizontalis Mill.
و کددداج بروسددديا ( )Pinus brutia Ten.در ایدددن
جنگلکاریها زیاد استفاده شده است ،ولی از مسداحت
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آنها اطالع دقيقی وجود ندارد .زربين و کاج بروسديا از
سوزنی برگان مدیترانده ای هسدتند .زربدين دارای تداج
متددراکم اسددت و خشددکی را تحمددل مددیکنددد (زارع،
 .)9389کددداج بروسددديا گوندددهای کدددمتوقدددع اسدددت
(دسدددتمال ی )9374 ،کددده از آن بدددهعندددوان گوندددۀ
پيشاهنگ برای جنگلکداری در اراضدی فقيدر اسدتفاده
مددیشددود (فتدداحی .)9373 ،توسددعۀ جنگلکدداری بددا
گونههای زربين و کداج بروسديا در هيرکدانی شدرقی و
تأثير افدزای دمدا و خشدکی بدر کداه مندابع آبدی
اکوسيستم های جنگلی ،شناخت تدأثير جنگلکداری بدا
این گونهها بر اجزای بارش و بيالن آبدی اکوسيسدتم و
مقایسدۀ آن بددا تدودههددای طبيعدی ماننددد بلندددمازو را
ضروری کرده است .توسعۀ جنگلکاری با سوزنیبرگدان
در شرق منطقۀ هيرکانی میتواند سبب افزای اتدالف
تاجی شود .این کاه میتواند بدهنوبدۀ خدود موجدب
کاه حجم آب وارد شده به خا شود .اتالف تداجی
مقدددار آب وارد شددده بدده خددا را کدداه مددیدهددد
( .)Calder, 1998بنابراین توليد جنگل مستقيم تحدت
تأثير مقدار آبی است که پس از فرایند اتالف تاجی در
اختيار اکوسيستم قرار میگيرد.
توجه به مقدار اتالف تاجی گونههدا در منطقدههدای
مختلف با بارندگی متفاو و تأثير آنها بر مقدار آبی کده
به کف جنگل میرسد ،در کنار دیگر مشخصههایی کده
در انتخاب گونه باید مدنظر قرار گيرند ،ضدروری اسدت.
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بهویوه در منطقههایی که کاه بارندگی و افزای دمدا
موجب بروز خشکی شده است ،انتخداب گوندۀ مناسدب
برای جنگلکداری و تنظديم تدراکم تداجپوشد موجدب
میشود تا بارش کافی به کف جنگل برسدد و تبخيدر از
الشبرگ و سطح خا به حداقل کداه یابدد .بدهایدن
ترتيب رشد درختان و توليد جنگدل بدهسدبب افدزای
اتالف تاجی و کاه دسترسی درختدان بده مندابع آب
کاه نمییابد .این پووه با هدف بدرآورد و مقایسده
تاجبارش و اتالف تداجی جنگلکداریهدای زربدين ،کداج
بروسيا و تودۀ طبيعی بلندمازو و مدلسازی برای برآورد
تاجبارش و اتالف تاجی بدا اسدتفاده از مقددار بدارش در
طرح جنگلدداری کوهميدان آزادشدهر واقدع در منطقده
رویشی هيرکانی شرقی انجام شد.
مواد و روشها
معرفی منطقه

منطقددۀ تحقيددق در پارسددل  48طددرح جنگلددداری
کوهميان (طدول شدرقی  33درجده و  94دقيقده تدا 33
درجه و  31دقيقه و عرض شمالی  37درجه و  93دقيقده
تا  37درجه و  36دقيقه) در شهرستان آزادشدهر ،اسدتان
گلستان واقع شدده اسدت (شدکل  .)9ایدن پارسدل دارای
حددداقل ارتفدداع  211و حددداکثر  411و متوسددط ارتفدداع
 231متر از سطح دریا و با جهت شيب شرقی است.

شکل  -9موقعيت جغرافيایی پارسل  ،48طرح جنگلداری کوهميان در آزادشهر ،استان گلستان
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این منطقه قبل از جنگلکاری ،بهمد چندد سدال
توسط افراد محلی تصرف و در آن زراعت شد .پدس از
خلع ید ،بخشی از منطقه در سال  9368با گوندههدای
زربين و کاج بروسيا جنگلکاری شدد و در بخشدی کده
درختان مدادری بلنددمازو بدهصدور پراکندده وجدود
داشتند ،همزمان زادآوری طبيعدی مسدتقر شدد .سدن

جنگلکاریهای زربين و کاج بروسديا  23سدال اسدت.
سددن تددودۀ طبيع دی بلندددمازو کدده از طری دق زادآوری
طبيعی استقرار پيدا کدرده بدا جنگلکداریهدا یکسدان
م دیباشددند (جدددول  .)9تددودههددای بررس دیشددده در
مجاور هم و در ارتفداع یکسدان از سدطح دریدا قدرار
دارند (بینام.)9311 ،

جدول  -9مشخصههای جنگلکاریهای زربين و کاج بروسيا و تودۀ طبيعی بلندمازو درکوهميان ،آزادشهر
توده

قطر برابر سينه
(سانتیمتر)

ارتفاع
(متر)

تراکم
(تعداد در هکتار)

رویه زمينی
(متر مربع در هکتار)

تاجپوش
(درصد)

زربين
کاج بروسيا
بلندمازو

92
21
63

7
92
29

9611
9611
918

97/6
41/6
63/7

71
61
33

منبع :کتاب ۀ طرح جنگلداری کوهميان (بینام)9311 ،

برای تعيدين وضدعيت اقليمدی منطقدۀ تحقيدق از
دادههای اقليمی ثبتشده در طدی یدس دورۀ 93سداله
( )9371-9319از ایستگاه بارانسنجی آزادشهر (طول
شددرقی  33درجدده و  91دقيقدده و عددرض شددمالی 37
درجه و  3دقيقه و ارتفاع  921متر از سطح دریدا) کده
در فاصددله  91کيلددومتری قددرار دارد ،اسددتفاده شددد.
ميددانگين دمددای سدداالنه  93/3درج دۀ سددانتیگددراد و
ميانگين بارندگی ساالنه  648/7ميلدیمتدر اسدت .بدر
اساس نمایدۀ اقليمدی دومدارتن ،منطقدۀ بررسدیشدده
دارای اقليم نيمهمرطوب است (بینام.)9311 ،
 -شیوة اجرای پژوهش

بهمنظور برآورد مقدار اتدالف تداجی در تدودههدای
بررسیشده ،مقدار بارش و تاجبارش بهمد یس سدال
(از  9319/12/93تا  )9312/12/93ثبدت شدد .بدرای
اندازهگيری مقددار تداجبدارش 33 ،جمدعآوریکننددۀ
تاجبارش در زیر تاج درختان هر کدام از تودههدا قدرار
داده شد (در مجمدوع  913جمدعآوریکنندده) .بدرای
نصب جمعآوریکنندههای تاجبارش ،ابتدا در بخشی از
توده بهمساحت تقریبی دو هکتار ،یدس نقطده بدهطدور
تصادفی مشخو شد و سپس جمع آوریکننددههدا در
شبکهای به ابعاد  23متر مستقر شدند.

بددرای اندددازهگيددری بددارش ،از دسددتگاه بددارانسددنج
سدداختهشددده براسدداس اسددتاندارد موجددود در سددازمان
هواشناسددی ،کدده در منطقددهای نزدیددس بدده تددودههددای
بررسیشده و در عدين حدال عداری از پوشد گيداهی
نصب شده بود ،استفاده شد .عالوه بر این در منطقۀ بداز
واقع در مجاور توده نيز چهدار جمدعآوریکنندده بدرای
اندددازهگيددری بارندددگی ،مشددابه جمددعآوریکنندددههددای
تاجبارش ،نصب شد .ميانگين ارتفاع آب جمعآوریشدده
توسط بارانسنج اسدتاندارد و چهدار جمدعآوریکنندده،
بهعنوان مقدار بارش در نظر گرفته شد.
مقدار تاجبارش جمعآوری شده توسط هدر یدس از
جمعآوریکنندهها حداکثر سه ساعت پدس اتمدام هدر
بارش و در صور وقوع بارش در شدب ،تدا حددامکان
قبل از طلوع خورشيد صور گرفت .بهمنظور محاسبۀ
مقدددار تدداجبددارش جمددعآوریشددده در هددر یددس از
جمعآوریکنندههدا ،از نسدبت بدين حجدم تداجبدارش
ذخيرهشده در هر جمعآوریکنندده و مسداحت دهاندۀ
جمعآوریکنندهها اسدتفاده گردیدد .سدپس ميدانگين
مقد ددار تددداجبدددارش جمدددعآوریشدددده توسدددط 33
جمعآوریکننده تاجبارش ،بهعنوان ميانگين تاجبدارش
در طی هر بارش محاسبه شد.
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از آنجددا کدده سدداقاب سددهم بسدديار کمددی از بددارش
(حدود  1/3درصدد) را بده خدود اختصدا مدیدهدد
(قربانی و رحمانی )9387 ،و هم نين اندازهگيدری آن
بهنسبت سهم اندد آن بسديار وقدتگيدر و پرهزینده
است ،در این بررسی از اندازهگيری آن صرفنظر شدد.
بر این اساس اتالف تاجی با تفاضل تاجبارش از مقددار
بددارش در هددر رخددداد ،بددرآورد ش دد .مقایسددۀ آمدداری
توده های بررسیشده از نظر ميانگين تاجبارش و اتالف
تاجی ،بدا اسدتفاده از آنداليز واریدانس و آزمدون چندد
دامنه ای دانکن در سطح پنج درصد انجام شد .پدس از
بررسی رابطههای بين ميانگين مقددار بدارش و اتدالف
تاجی ،برای پي بينی اجدزای بدارش براسداس مقددار
بارش ،از مدلسازی بهروش رگرسيون اسدتفاده شدد .از
بين مدلهای بهدست آمده ،آنهدایی کده بدا پدراکن
نقدداط انطبدداق بيشددتری داشددته و در ضددمن بدداالترین
ضریب تعيين ( )r2را دارا بودهاند ،بهعندوان مددلهدای
برآورد مقدار تاجبدارش و اتدالف تداجی سداالنه بدرای
هریس از جنگلکاریهای زربين ،کداج بروسديا و تدودۀ
طبيعی بلندمازو مد نظر قرار میگيرد .با توجده بده در

شکل  –2ميانگين ساالنه اتالف تاجی در جنگلکاریهای زربين
و کاج بروسيا و تودۀ طبيعی بلندمازو
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دسترس بودن بارش و آسانتر بودن انددازهگيدری آن،
مقدار بدارش بدهعندوان متغيدر برآوردکنندده و مقددار
تدداجبددارش و اتددالف تدداجی بددهعنددوان متغيرهددای
برآوردشونده در نظر گرفته شدند.
نتایج
در طددی دورۀ بررسددی ،مجمددوع بارندددگی 9933
ميلددیمتددر بددود .ميددانگين سدداالنۀ اتددالف تدداجی
جنگلکاریهای زربدين ،کداج بروسديا و تدودۀ طبيعدی
بلندمازو بهترتيب ( 412/3)97/2( ،613/6)98/2و
( 321/3)8/9ميلیمتر و ميانگين سداالنۀ تداجبدارش
آنهددا بددهترتيددب ( 642/7)97/2( ،431/4)98/2و
( 694/7)8/9ميلیمتر بهدست آمدد (شدکلهدای 2و
 .)3هم ندين ميدانگين اتددالف تداجی سداالنه در ایددن
تودهها بهترتيب  43/4 ،69/3و  43/8درصد و ميانگين
تاجبارش نيز بهترتيدب  36/6 ،38/7و  34/2درصدد از
بارش ساالنه برآورد شد (شکلهای  4و .)3

شکل  –3ميانگين ساالنه تاجبارش در جنگلکاریهای زربين و
کاج بروسيا و تودۀ طبيعی بلندمازو
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شکل  -4درصد ساالنه اتالف تاجی در جنگلکاریهای زربين و
کاج بروسيا و تودۀ طبيعی بلندمازو

شکل  –3درصد ساالنهتاجبارش در جنگلکاریهای زربين و کاج
بروسيا و تودۀ طبيعی بلندمازو

مقایسۀ مقدار تاجبارش و اتالف تاجی در تودههدای
بررسیشده نشان داد که بين جنگلکاریهای زربدين و
کاج بروسيا و تودۀ طبيعی بلنددمازو از نظدر ميدانگين
تاجبارش و هم نين ميانگين اتدالف تداجی در سدطح
پنج درصد تفاو معنی دار وجود دارد که در شکلهدا،
بددا حددروف التددين  b ،aو  cنمددای داده شددده اسددت
(شکلهای  2و .)3
در جدول  2مدلهای بدرآورد مقددار تداجبدارش و

اتالف تاجی ساالنه برای هریس از تودهها با اسدتفاده از
بارش ارائه شده است ،هم نين شدکل  6نيدز ،ارتبداط
تاجبارش و اتالف تاجی را با بارش در تدودههدای فدوق
نشان مدیدهدد .شدایان ذکدر اسدت کده در شدکل ،6
بهمنظدور نمدای بهتدر ارتبداط بدين متغيرهدا ،ابتددا
اندازههای بارش ،تاجبارش و اتالف تداجی بده لگداریتم
طبيعی تبدیل و سپس ترسيم شدند.

جدول  -2مدلهای برآورد تاجبارش و اتالف تاجی در جنگلکاریهای زربين و کاج بروسيا و تودۀ طبيعی بلندمازو
توده

متغير برآوردکننده
()X

زربين

بارش

کاج بروسيا

بارش

بلندمازو

بارش

متغير برآوردشونده
()Y
تاجبارش
اتالف تاجی
تاجبارش
اتالف تاجی
تاجبارش
اتالف تاجی

مدل

ضریب تعيين
()r2

دامنۀ اعتبار
متغير برآوردکننده

Y = 9/629 * X 1/623

1/332

93/7 -912

1/713

Y = 9/981 * X

1/778

2 -912

Y = 1/317 * X 9/127

1/791

93/7 -912

1/6

1/441

2 -912

Y = 1/813 * X 1/814

1/639

93/7 -912

1/661

1/438

Y = 9/378 * X
Y = 9/274 * X

2 -912
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ب

د

و

شکل  -6ارتباط تاجبارش و اتالف تاجی با بارش درجنگلکاریهای زربين (الف و ب)
و کاج بروسيا (ج و د) و تودۀ طبيعی بلندمازو (ه و و)
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الف

ج

ه
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بحث
بررسددی چرخددۀ آب در جنگددلهددای ایددران سددابقه
زیددادی ندددارد و بيشددترین پددووه هددای مددرتبط بددا
این موضدوع در ده سدال گذشدته انجدام شدده اسدت.
نکتددۀ مهددم در اغلددب بررسددیهددای انجددامشددده ای دن
است که در بيشتر آنهدا بده آمدار بدارش نزدیدستدرین
ایسددتگاه هواشناسددی اسددتناد شددده اسددت .اسددتفاده از
آمدددار ایسدددتگاههدددای هواشناسدددی ،بدددهویدددوه در
جنگددلهددای ناحيددۀ رویشددی هيرکددانی ،بددهدليددل
حضددور جوامددع جنگلددی در ارتفاعددا کوهپایددهای و
کوهسددتانی و اسددتقرار ایسددتگاههددای هواشناسددی یددا
بدارانسددنجی در جلگده ،مددیتوانددد دقدت نتددایج را تددا
حد زیدادی کداه دهدد .چنانکده در ایدن پدووه ،
مقدار بدارش در نزدیدستدرین ایسدتگاه بدارانسدنجی
(آزادشددهر ،ارتفدداع از سددطح دریددا  921متددر) طددی
دوره بررسدی 177/3 ،ميلدیمتدر ثبدت شدد و ایددن در
حالی است کده طدی همدين مدد  ،مقددار بدارش در
منطقددۀ تحقيددق (کوهميددان ،ارتفدداع از سددطح دریددا
 231متر)  9933ميلیمتر بود.
بددرای جمددعآوری دادههدددای بددارش از محددديط
جنگل ،می توان بداران سدنج را در فضدای بداز و یدا در
باالی تداجپوشد درختدان نصدب کدرد .در پدووه
حاضددر ،جمددعآوری دادههددای بددارش در فضددای بدداز
انجام شد و بهمنظدور کداه خطدای انددازهگيدری و
تأثيرپدددذیری آن از درختدددان و عدددوارض طبيعدددی،
مقدددار بددارش در پددنج نقطدده اندددازهگيددری شددد .بددا
توجدده بدده تغييرهددای مشدداهدهشددده در اندددازههددای
بارش ،مدی تدوان بيدان کدرد کده بهتدرین روش بدرای
انددددازهگيدددری مقددددار بدددارش ،نصدددب و اسدددتقرار
بددارانسددنج در بدداالتر از سددطح تدداجپوشدد تددوده
اسدددت ،روشدددی کددده توسدددط قربدددانی و رحمدددانی
( )9387در یددس تددودۀ طبيعددی راش شددرقی واقددع
در طددرح جنگلددداری شصددتکالتدده گرگددان اسددتفاده
شد.
نتددایج ایددن پددووه نشددان داد کدده بددين مقدددار

اندازهگيری تاجبارش و اتالف تاجی جنگلکاریهای زربين و...

تاجبارش و اتدالف تداجی در تدودههدای بررسدیشدده،
تفاو معنیدار وجود دارد (شدکلهدای  2و  .)3علدت
این تفاو میتواند ناشدی از اخدتالف در تدراکم تداج،
شاخو سدطح بدرگ ،شدکل بدرگ ،زاویدۀ شداخههدا،
ظرفيت نگهداری آب روی تداجپوشد  ،زبدری سدطح
برگ و شاخهها ،تراکم درختان ،انبوهی تداجپوشد و
قابليت نگهداری آب توسط بدرگهدا در ایدن تدودههدا
باشدد ( ;Pypker et al., 2005; Nanko et al., 2006
 .)Asadian, 2007پووهشگران دریافتندد کده ظرفيدت
نگهداری آب روی تاج و سرعت تبخيدر از تداجپوشد
مرطوب از عاملهای اصلی و تأثيرگذار بر مقدار اتدالف
تاجی میباشند .آنها هم نين ظرفيت نگهداری تاج را
فاکتوری کليددی در مقددار اتدالف تداجی برشدمردند
(.)Loustau et al., 1992; Hormann et al., 1996
در پدددووه حاضدددر ،ميدددانگين سددداالنۀ اتدددالف
تدداجی در جنگلکدداریهددای زربددين و کدداج بروسدديا و
تددوده طبيعددی بلندددمازو بددهترتي دب  412/3 ،613/6و
 321/3ميلدددیمتدددر بدددهدسدددت آمدددد (شدددکل.)2
جنگلکدداری زربددين بددا تبخيددر  69/3درصددد از بددارش،
بيشددترین مقدددار اتددالف تدداجی (شددکل  )4را دارد.
اتددالف تدداجی در جنگلکدداری کدداج بروسدديا و تددودۀ
طبيعددی بلندددمازو بددهترتيددب  43/4و  43/8درصددد از
بددارش اسددت .مقایسددۀ وضددعيت انبددوهی تدداجپوش د
در تددودههددای بررسددیشددده حدداکی از آن اسددت کدده
تددداجپوشددد جنگلکددداری زربدددين نسدددبت بددده
جنگلکدداری کدداج بروسدديا و تددودۀ طبيعددی بلندددمازو
بهمراتب انبدوه تدر و فشدرده تدر اسدت .عدالوه بدر ایدن
شدداخههددای افقددی و برگهددای فلسددی فشددرده نيددز
موجددب افددزای اتددالف تدداجی در جنگلکدداری زربددين
شددددهاندددد .در جنگلکددداری زربدددين ،بيشدددتر بدددودن
شاخو سدطح بدرگ نيدز مدیتواندد بدهعندوان عامدل
مدد ثر در افددزای مقدددار اتددالف تدداجی محسددوب
شددود .در نتددایج دیگ در پووهشددگران نيددز بدده اهميددت
موضددوع شدداخو سددطح بددرگ پرداختدده شددده اسددت.
در تحقيقددی بدددر روی درختدددان زیتدددون در کشدددور
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اسپانيا ،گدزارش شدد کده بدا افدزای شداخو سدطح
بددرگ از  1/3بدده  4/8مقدددار اتددالف تدداجی از  7بدده
 23درصدددد مدددیرسدددد (.)Gomez et al., 2001
مقدددددار اتددددالف تدددداجی در جنگلکدددداریهددددای
 Pinus pinaster Aitonبددا شدداخو سددطح بددرگ
 2/7و  Eucalyptus globulus Labill.بددا شدداخو
سددطح بددرگ  3/2در منطقددهای بددا متوسددط بددارش
ساالنه  811ميلدیمتدر در کشدور پرتغدال ،بدهترتيدب
 97/9و  91/8درصددددد از بددددارش گددددزارش شددددد
( .)Valente et al., 1997ایددن تفدداو مددیتوانددد
ناشی از مورفولوژی بدرگ هدای سدوزنی کداج دریدایی
باشددد کدده ایددن امکددان را مددیدهددد تددا نسددبت بدده
بددرگهددای مددنظم و عمددودی اکدداليپتوس ،اتددالف
تاجی بيشتری داشته باشند.
در تددودۀ طبيعددی بلندددمازو ،وجددود شدداخههددای
فرعددی روی تندده درختددان موجددب افددزای تددراکم و
ارتفدداع تدداج شددده اسددت ،بددهنحددوی کدده ارتفدداع تدداج
حدود  31درصدد از ارتفداع کامدل را شدامل مدیشدود.
عالوه بر این ،پهن بدودن بدرگ درختدان بلنددمازو نيدز
موجددب افددزای انبددوهی تدداجپوشدد مددیشددود .از
طددرف دیگددر در جنگلکدداری کدداج بروسدديا ،هددرس
شددن شدداخههدای فرعددی موجدب کدداه تدراکم تدداج
درختددان شددده اسددت .بنددابراین کدداه تددراکم تدداج
درختددان در جنگلکدداری کدداج بروسدديا و افددزای آن
در تددودۀ طبيعددی بلندددمازو موجددب شددده اسددت کدده
مقدار اتدالف تداجی در تدودۀ طبيعدی بلنددمازو بيشدتر
از جنگلکاری کاج بروسيا باشد.
اختالف مقدار اتالف تاجی بين دو گونه سوزنیبرگ
زربين و کاج بروسيا در ایدن پدووه را نيدز مدیتدوان
ناشی از تفاو در ویوگیهای ریخدتشناسدی دو گونده،
مثل زاویه شاخه نسبت بده تنده ،شدکل تداج ،شداخو
سطح برگ ،شيب برگ ،اندازه برگ ،سطح تاج و ارتفداع
تدداج دانسددت ( ;Watanabe and Mizutani, 1996
Armstrong and Mitchel, 1987; Crockford and
;Richardson., 2000; Gomez et al., 2001
.)Carlyle-Moses, 2004; Fleischbein et al., 2005
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در ایددن پددووه  ،اتددالف تدداجی تددودۀ طبيعددی
بلندمازو  43/8درصد بهدست آمد که نسبت بده دیگدر
بررسددیهددا بيشددتر اسددت .مقدددار اتددالف تدداجی
توده بلوط در ژاپن ()Quercus acutissima Carruth.
 ،)Toba and Ohta, 2005( 24در مکزیددددس
( Quercus canbyi Trel.و ،)Quercus cupreata Trel.
 )Carlyle-Moses et al., 2004( 93و در یدس پدال
( 21×21متر) در ژاپن (،)Quercus serrata Murray
 98درصدد از بدارش ()Silva and Okumura, 1996
گزارش شد .حسينی قلعهبهمندی و همکداران ()9311
در توده بلندمازو در جنگل خيرود نوشهر ،مقدار اتالف
تاجی را  24درصدد از بدارش محاسدبه کردندد کده در
مقایسدده بددا نتيج دۀ حاصددل از پددووه حاضددر (43/8
درصد) بدهمراتدب کمتدر اسدت .منطقدۀ کوهميدان در
مقایسه با جنگل خيرود نوشهر ،دارای دمدای بيشدتر و
رطوبدت کمتددر اسدت .افددزای دمدا و خشددکی هددوا را
میتوان بهعنوان مهمترین علدت بدروز ایدن تفداو در
نظر گرفت.
همانطور که در مقدمه بيان شد ،در مناطق معتدلده،
جنگلهای سوزنیبدرگ بدين  1تدا  48درصدد از بدارش
دریددافتی را از طریددق تدداجپوشدد تبخيددر مددیکننددد
( .)Hormann et al., 1996این موضوع در پووه های
متعدددددی بررسدددی و تأیيدددد شدددده اسدددت .اتدددالف
تددددداجی در جنگلکددددداری  27سددددداله دوگدددددالس
( ،)Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Francoدر
منطقددهای بددا  2349ميلددیمتددر بددارش سدداالنه22 ،
( ،)Iroumé and Huber, 2002در تدس درختدان ارس
( )Juniperus ashei Buch.در چند منطقه بدا  611تدا

 111ميلیمتر بارش سداالنه)Owens et al., 2006( 33 ،
و در جنگلکدداری کدداج سددفيد (،)Pinus strobus L.
در شدددددرق کاندددددادا 31/7 ،درصدددددد از بدددددارش
( )Mahendrappa, 1990گددزارش شددد .در پددووه
حاضر ،مقدار اتالف تاجی جنگلکاری های زربين و کاج
بروسيا بهترتيب  69/3و  43/4درصد از بدارش بدسدت
آمد که نسبت به دیگر سوزنی برگدان در بررسدی هدای
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فوق ،بيشتر است .از دالیل اصلی این تفاو  ،عالوه بدر
اختالف ظاهری در تاجپوشد گوندههدا و عامدلهدای
وابسته به آن ،میتوان بده زیداد بدودن دمدا و افدزای
پتانسيل تبخير و تعرق نيز اشداره کدرد .افدزای دمدا،
سطح تاج درختان را گدرم تدر کدرده و سدبب افدزای
تبخير آب از سطح تاجپوش هنگام بارندگی و پس از
آن میشود.
مقدددار اتددالف تدداجی در پددووه حاضددر ،بددرای
جنگلکاریهای زربين و کاج بروسديا بدهترتيدب  69/3و
 43/4درصد از بارش بهدسدت آمدد .بداقری و همکداران
( )9311در بررسی توده های کاج تهران و سرو نقدرهای
در شهرستان بيارجمندد اسدتان سدمنان ،مقددار اتدالف
تاجی در سدرو نقدرهای را  32/6و در کداج تهدران 44/6
درصد از بارش برآورد کردند .در بررسیهای فوق ،مقدار
اتالف تاجی در جنگلکاری های کاج بروسيا و کاج تهران
تا حدودی هماندازه هستند .تشابه برگهدای سدوزنی و
شکل تاج درختان می توانندد در یکسدان بدودن درصدد
اتددالف تدداجی مدد ثر باشددند .درصددد اتددالف تدداجی در
جنگلکاریهای زربدين و سدرو نقدرهای بسديار متفداو
است .در جنگلکاری زربين ،درختان با فاصدله دو متدر و
در جنگلکاری سرو نقرهای با فاصدله چهدار متدر کاشدته
شدند .بنابراین کمتر بدودن فاصدله کاشدت را مدیتدوان
بهعنوان مهمترین عامل موثر بر افدزای درصدد اتدالف
تاجی جنگلکاری زربين در مقایسه بدا سدرو نقدرهای در
نظر گرفت .عالوه بر این ،افقی بودن شاخههدای زربدين
نيز می تواند بهعنوان عامل متراکمتر شدن تاج و افزای
درصد اتالف تاجی لحاظ شود.
تدداجپوشدد جنگلکدداری زربددين بددا  38/7درصددد
تاجبارش ،کمترین مقدار ورود آب به زیر تداجپوشد را
دارد (شکلهای  4و  .)3جنگلکاری کاج بروسديا و تدودۀ
طبيعددی بلندددمازو از نظددر مقدددار ورود آب بدده زیددر
تدداجپوشدد بددا  36/6و  34/2درصددد تدداجبددارش در
مرتبههای بعدی قرار دارند (شکل  .)3از آنجا که مقددار
تاجبارش با مقدار آبدی کده در دسدترس درختدان قدرار
میگيرد تناسب دارد ،میتوان گفت کده در جنگلکداری

اندازهگيری تاجبارش و اتالف تاجی جنگلکاریهای زربين و...

زربين در مقایسده بدا جنگلکداری کداج بروسديا و تدودۀ
طبيعی بلندمازو آب کمتدری بدرای رشدد در دسدترس
درختددان قددرار مددیگيددرد .مشدداهدۀ وضددعيت رویدد
جنگلکاری زربين در چند سال اخيدر ،نمایدانگر کداه
نسبی رشدد درختدان اسدت .کداه ورود آب بده زیدر
تدداجپوشدد و افددزای شددد رقابددت بددين درختددان
می توانند مهمترین دالیل کاه نسبی رشدد درختدان
زربين باشند .در این شرایط میتوان با اجدرای عمليدا
هرس مصنوعی و تنس کردن ،تراکم تاجپوش و شد
رقابت را بهنحدوی تنظديم کدرد کده آب کدافی بده زیدر
تاجپوش وارد شود و شرایط الزم بدرای افدزای رشدد
درختان زربين فراهم گردد .درختانی مانند بلندمازو کده
ریشه عميق دارندد و مدیتوانندد در فصدل خشدس ،آب
مورد نياز را از اعماق خا بدهدسدت آورندد ،از کداه
ورود آب به زیر تاجپوش کمتر تأثير میپذیرند.
در نتيجه بررسی ارتباط تاجبارش و اتالف تاجی بدا
بارش بهوسيله مدل تدوانی ،یدس همبسدتگی مثبدت و
معنی دار بين این متغيرها بهدسدت آمدد (جددول  2و
شکل  .)6در جنگلکاریهدای زربدين و کداج بروسديا و
تودۀ طبيعی بلندمازو بهازای بارش هایی با مقدار 99/2
ميلی متر و کمتر ،تاجبارش ثبت نشد .بدر ایدن اسداس
میتوان نتيجه گرفت کده ظرفيدت نگهدداری آب روی
تاج درختان در توده های بررسیشده  99/2ميلدیمتدر
است .شایان ذکر است که این مقدار تحت تأثير دمدا و
رطوبت هوا است .در زمان هدایی کده هدوا خندستدر و
مرطوبتدر اسدت ،تداج بدا بدارشهدای کمتدر از 99/2
ميلی متر اشباع میشود .عالوه بر ایدن فاصدله بدين دو
بارش متوالی نيز در این مقددار مد ثر اسدت .چنان ده
بارش در شرایطی آغاز شود که تاج درختدان از بدارش
قبلی مرطوب باشد ،تاج درختان بدا بارشدی بدهمراتدب
کمتر از  99/2ميلیمتر اشباع میشود.
این بررسی نشان داد که در جنگلکاریهای زربدين
و کاج بروسيا و تودۀ طبيعی بلندمازو بخد زیدادی از
بددارش بددهصددور اتددالف تدداجی از اکوسيسددتم خددارج
مددیشددود .در نتيجدده مقدددار آب واردشددده بدده زیددر
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تاجپوش کاه مییابد که با افزای شدد رقابدت
میتواند بر روی درختان تأثير زیدادی داشدته باشدد.
اتالف تاجی موجب تغيير توزیدع آب بدارش در سدطح
تاج درختدان و کدف جنگدل مدیشدود و بندابراین بدر
الگوهدددای رطوبدددت خدددا تددداثير زیدددادی دارد
( .)Carlyle-Moses, 2004ویوگیهای برگ ،شداخه و
تاج ،انبوهی تاجپوش  ،فاصلۀ کاشدت و مقددار بدارش
مهمترین عواملی هستند که مدیتوانندد مقددار اتدالف
تاجی را تغيير دهند .چنان ده در انتخداب گونده بدرای
جنگلکاری متغيرهای فوق مد نظر قرار گيرند و نيز در
طول زمان ،متناسب با رشد درختدان ،از طریدق تندس
کردن ،نسبت به تنظيم انبدوهی تداجپوشد و رقابدت
اقدام شدود ،مدی تدوان انتظدار داشدت کده بدا افدزای
تاجبارش ،آب بيشتری به زیر تاجپوشد وارد شدود و
برای روی درختدان آب بيشدتری در دسدترس قدرار
گيددرد .تنظدديم چرخددۀ آب در جنگلکدداریهددا نيازمنددد
آگاهی از مقدار تداجبدارش و اتدالف تداجی و ظرفيدت
نگهداری آب روی تاجپوش است.
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Abstract
The amounts of throughfall and interception loss are as significant as habitat suitability
regarding to the tree selection for afforestation. Horizontal cypress (Cupressus horizontalis
Mill.), Turkish pine (Pinus brutia Ten.), and chestnut-leaved oak (Quercus castaneifolia C.A.
Mey.) have been mainly used in afforestation projects in the East of the Hyrcanian region. How
these afforestations affect the precipitation components and water balance of the region,
however, is obscure. The main objective of this study was to measure throughfall and
interception loss of Horizontal cypress and Turkish pine afforestation as well as of a natural
stand of chestnut-leaved oak, over a period of 12 months starting from May 2012. One rain
gauge and four rain collectors were placed in an open area adjacent to the study area in order to
measure precipitation. To measure throughfall, thirty five throughfall collectors were randomly
installed under the canopy of each stand. The amount of gross precipitation was 1135 mm over
the study period. Throughfall measurements for planted Horizontal cypress and Turkish pine,
and for natural stand of chestnut-leaved oak, were 439.4, 642.7, and 614.7 mm, respectively.
Interception loss estimated to be about 61%, 43%, and 46% of gross precipitation in the above
mentioned species, respectively. The positive and statistically significant relationships were
found between throughfall and gross precipitation for the investigated stands, and then were
parameterized with the power regression model. The identical procedure was applied as well for
interception loss and gross precipitation for the stands. The analysis showed that considerable
amounts of gross precipitation were intercepted by the canopy cover of the study stands and
subsequently evaporated into the atmosphere. Since the species used for afforestation has
significant influences on the amount of water reached to the ground, throughfall and
interception loss should be considered in the process of choosing the species.
Keywords: Canopy cover, Evaporation, Interception loss, Modelling, Throughfall.
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