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 7دانشجوی دکتری جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
 3دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
 2استاد گروه آبیاری و آبادانی ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج
 4دانشیار گروه زمینشناسی و جغرافیا ،دانشگاه جورجیای جنوبی ،استاتسبرو
 5دانشیار گروه علوم منابع طبیعی ،دانشگاه تامسون ریورز ،کملوپس
(تاریخ دریافت7291/3/70 :؛ تاریخ پذیرش)7291/4/70 :

چکیده
جریان ساقاب در مطالعات اکوهیدرولوژیک پوشش گیاهی ،به عنوان ورودی نقطهای آب باران به بومسازگان گیاهی در نظر گرفته میشود.
امروزه به دالیلی چون نیاز به اندازهگیری در عرصه و وقتگیر و پرهزینه بودن اندازهگیری سااقاب ،از مادلساازی بارای بارآورد مقاادیر آن
استفاده میشود .هدف از این پژوهش ،بررسی کارایی سه مدل فیزیکی مبنای  Gashو نسخههای اصاح شادۀ آن ( Gash-1و  )Gash-2در
برآورد ساقاب تودۀ کاج تهران در پارک جنگلی چیتگر ،طی سه سال اندازهگیری بود .برای اندازهگیری مقدار باران ،از  70بارانسنج و برای
اندازهگیری تاجبارش  00بارانسنج استفاده شد و متوسط ساقاب  9درخت بهعنوان متوسط ساقاب درختان در نظر گرفته شد .نتایج مرحلۀ
ارزیابی مدل نشان میدهد که مدلهای  Gashو  Gash-2بهترتیب قابلیت بسیار مطلوبی در برآورد ساقاب دارند؛ هرچند که قابلیت آنهاا در
طبقههای مختلف مقدار باران متفاوت است .در طبقه بارانهای با مقدار خیلی کم (کمتر از  3/50میلایمتار) ،هار ساه مادل پایشبینای
نادرستی از مقدار ساقاب داشتند و در مقدار بارانهای کم ( 3/57تا  5/00میلیمتر) و متوسط ( 5/07تا  1/50میلیمتر) مدل  Gash-2و در
مقدار بارانهای زیاد ( 1/57تا  70/00میلیمتر) و خیلی زیاد (بیشتر از  70/00میلیمتر) مدل  Gashعملکرد بسیار مناسبی از خود نشاان
دادند .در یک جمعبندی میتوان بیان داشت که مدل  Gashبهدلیل نیاز به ورودیهای کمتر ،میتواند کاربردیتر باشد .با توجه باه پدیادۀ
تغییر اقلیم که فراوانی رخدادهای باران در طبقههای مختلف مقدار باران تحت تأثیر آن قرار میگیرد ،باید از مدلهای مناسب ،برای برآورد
مقدار ساقاب استفاده شود.
واژههای کلیدی :اکوهیدرولوژی جنگل ،جنگلکاری ،ورود آب باران.Pinus eldarica ،

مقدمه
امروزه رشد جمعیت و نیاز بیش از پایش باه مناابع
آب شیرین ،سبب چالش جدی در مادیریت مناابع آب
شده است .برنامهریزی ،بهینهساازی و شابیهساازی در
نویسندۀ مسئول

زمینۀ منابع آب ،نیازمند شناخت صحیح از برهمکانش
پوششهای گیاهی باا چرخاۀ آب اسات کاه در داناش
اکوهیدرولوژی ،ایان رواباط بررسای مایشاود .از نظار
اکوهیااادرولوژی ،بااااران مهااامتااارین ورودی آب در
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بوم سازگان های گیاهی است .بااران هنگاام برخاورد باا
پوشش گیاهی به اجزای بارانربایی (بارانگیرش ،ربایش
تاجی) ،7تاجبارش (بارش تاجی) 3و ساقاب (رواناب تنه)2
تقسیم میشود ( Van Stan & Gordon, 2018; Van
.)Stan & Stubbins, 2018
ساقاب بهعنوان یک ورودی مهم در هنگام بارندگی،
تأثیر بسیار زیادی در حاصلخیزی خاک در اطراف تناه/
ساااقۀ گیاااه دارد (;Van Stan & Gordon, 2018
 ،)Van Stan & Stubbins, 2018بهطوری کاه مقادار
عناصر غذایی موجود در سااقاب تاا  700برابار مقادار
عناصر غذایی موجود در تاج بارش گزارش شاده اسات
(.)Levia & Germer, 2015; Van Stan & Stubbins, 2018
از سوی دیگر ،رطوبت خااک در اطاراف تناه و سااقۀ
پوشش گیاهی ،ارتباط زیاادی باا مقادار سااقاب دارد
( .)Van Stan & Gordon, 2018مارور مناابع نشاان
میدهد که ترکیب و تنوع پوشش کف جنگل باا محال
اسااتقرار تنااه درختااان در جنگاال و در نتیجااه ساااقاب
جاریشده از آنها ارتباط دارد ( ;Levia & Frost, 2003
.)Levia & Germer, 2015; Van Stan & Stubbins, 2018
بسیاری از پژوهشگران به این نتیجاه رسایدهاناد کاه
ساقاب میتواند سهم چشمگیری از هر رخداد بااران را
در درختان و درختچه هاا (باهویاژه منااط خشاک و
نیمه خشک) به خود اختصااص دهاد (تاا  45درصاد؛
 .)Levia & Frost, 2003هرچنااد کااه در بساایاری از
پژوهشها در داخل کشور ،از اندازهگیری آن صرفنظر شده
است (.)Attarod et al., 2015; Sadeghi et al., 2015a, b
در مناط خشک و نیمهخشک ،که حادود  10درصاد
سطح کشور را در بر میگیرد یکی از دالیال احتماالی
درصاااد زیااااد ساااااقاب ،خاصااایت آبگریااازی4
برگهاست ( ;Levia & Frost, 2003; Holder, 2012
.)Levia & Germer, 2015
شناخت مقادیر ساقاب باه مادیران بارای انتخااب
1. Rainfall interception
2. Throughfall
3. Stemflow
4. Leaf Hydrophobicity

گونۀ مناسب و تیمارهایی مانند تناک کاردن و هارس
کااردن و همچنااین تعیااین فاصاالۀ کاشاات مناسااب
درختان کمک میکند ( .)Hakimi et al., 2018بارای
نمونه ،با بررسی مقادار سااقاب درختاان و گوناههاای
مختلف ،میتوان با کاشت گوناۀ مناساب کاه سااقاب
بیشاااتری دارد ،سااابب افااازایش رطوبااات خااااک و
حاصاااالخیزی بیشااااتر خاااااک در اطااااراف تنااااه
درختااان شااد ( ;Van Stan & Gordon, 2018
 .)Van Stan & Stubbins, 2018باه بیاان دیگار ،در
مناطقی که نیاز است آب بیشتری باه باومساازگان از
طری ساقاب وارد شود ،با انتخاب درختانی که توانایی
توزیع ساقاب بیشتری دارند ،میتاوان سابب افازایش
مقدار آب در الیه هاای زیارین خااک و حتای تاأمین
ساااافرههااااای آب زیرزمیناا ای در منطقااااه شااااد
( .)Levia & Germer, 2015بنابراین در منااطقی کاه
آبیاری امکان پذیر نیسات ،بایاد باا اعماال روش هاای
مدیریتی سبب افزایش مقدار ساقاب در منطقه شد.
در داخل کشور تحقیقات در زمینۀ توزیاع اجازای
باران در بومسازگانهای جنگلی سابقهای یاکدهاهای
دارد .در اولاااااین تحقیااااا داخااااال کشاااااور،
( Ghorbani & Rahmani )2009توزیع اجازای بااران
را در یاااک دورۀ یکسااااله در تاااودۀ راش شااارقی در
جنگلهاای هیرکاانی بررسای کردناد و باه ایان نتیجاه
رسیدند که مقادیر تاجبارش ،ساقاب و باارانرباایی تاودۀ
راش شرقی بهترتیب  2/0 ،40/0و  59/1درصد اسات .در
منطقۀ پژوهش (پارک جنگلای چیتگار) ،توزیاع اجازای
باااران در تاااودههااای کااااج تهااران ،ساارو نقااارهای،
زبانگنجشک ،اقاقیا ،چنار و عرعر انجام گرفته که مقاادیر
ساقاب در این تحقیقاات در دامناۀ  7/5تاا  70/2درصاد
گازارش شاده اسات ( Sadeghi et al., 2016, 2017,
 .)2018در مقایسه با تحقیقات پرشامار در زمیناۀ توزیاع
اجازای باااران ،مطالعاات کمتااری در زمیناۀ پارامترهااای
اکوهیدرولوژیک تاجپوشش و تنۀ درختاان انجاام گرفتاه
(برای نمونهSadeghi & Attarod, 2017; Sadeghi :
 )et al., 2018و در داخل کشور در زمینۀ مادلساازی
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ساقاب ،تنها یک تحقی با استفاده از مدل اصح شادۀ
 )Gash et al., 1995( Gashدر تودۀ عرعر اجارا شاده
است (.)Sadeghi et al., 2017
تقریباااا از  50سااال پاایش تاااکنون ،اسااتفاده از
مدلهای ریاضی بارای مادلساازی هیادرولوژیکی باا
ساارعت بیشااتری رواج یافتاااه اساات و روشهاااای
مدلسازی ،خطمشیهایی جامع و مناسب برای ارزیابی
اکوهیدرولوژیک ارائه کردهاند .نکتۀ مثبت مدلساازی،
استفادۀ آسان ،حجم کار اندک و هزینۀ کام (باهدلیال
بینیازی به دستگاههای پیچیاده بارای انادازهگیاری)
است .از جمله مدل های فیزیکیمبنا که قابلیت برآورد
سااااقاب را دارناااد ،مااادل  )Gash, 1979( Gashو
نسخههای اصح شادۀ )Gash et al., 1995( Gash-1
و  )Valente et al., 1997( Gash-2هسااتند .ماادل
 Gashدر برآورد ساقاب دارای بیشبرآوردی باود و باا
اصح آن در سال  7995میحدی ،مدل  Gash-1ارائاه
شد ( .)Gash et al., 1995پژوهشهای مرتبط با مدل
 Gash-1نشان داد که این مدل نیاز مقادار سااقاب را
بیش برآورد میکند و بنابراین ،مدل دو سال بعد (سال
 7991ماااااایحدی) دوباااااااره اصااااااح شااااااد
( .)Valente et al., 1997در بیشتر مطالعات به بررسای
عملکرد مدلهای اصح شدۀ  Gashدر برآورد بارانرباایی
پرداخته شده است .نتایج این بررسیها نشان میدهد که
مدلهای فیزیکیمبنا بسته به اقلیم و نوع گوناه ،تواناایی
متفااااوتی در بااارآورد باااارانرباااایی دارد (باااه مقالا اۀ
مااروری  Muzyloو همکاااران ( )3009مراجعااه شااود).
نتایج مطالعات قبلی در پارک جنگلی چیتگر ،در دو گونۀ
کاج تهران و سارو نقارهای ( )Sadeghi et al., 2015bو
عرعر ( )Sadeghi et al., 2017نشان داد که مدلهاای
فیزیکیمبناای  Gashدر بارآورد بااران رباایی کاارایی
مطلوبی دارند .در برآورد ساقاب ،تحقیقاات انادکی در
جهان به بررسی قابلیت ایان ساه مادل پرداختاهاناد.
نتایج برآورد این مدل ها ،به انتخاب مدل مناسب برای
بااارآورد سااااقاب گونا اۀ کااااج تهاااران ،باااهعناااوان
پراستفادهترین گونه در پاارکهاای جنگلای و فااای
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سبز شهری مناط خشک و نیمهخشک ایاران کماک
میکند.
باار اساااس ماارور منااابع نویسااندگان ،تاااکنون بااه
بررسی همزمان قابلیت این مدل ها در بارآورد سااقاب
درختان پرداختاه نشاده اسات .بناابراین اهاداف ایان
پااژوهش عبااارتانااد از .7 :ارزیااابی ماادل  Gashو
نسخههای اصاح شادۀ  Gash-1و  Gash-2در بارآورد
ساقاب کل؛  .3ارزیابی مدل هاای یاادشاده در بارآورد
ساقاب در هر طبقۀ مقدار باران .پژوهشهای قبلای در
منطق اۀ تحقی ا نشااان م ایدهااد کااه باار اثاار تغییاار
پارامترهااای اقلیماای ،فراواناای رخاادادهای باااران در
طبقاااههاااای مقااادار بااااران تغییااار کااارده اسااات
( )Sadeghi et al., 2015bو بایاد کاارایی مادلهاای
یادشده در هر طبقۀ مقدار باران جداگانه بررسی شود.
مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

این تحقی در پارک جنگلی چیتگر (عرض شمالی
 25درجه و  45دقیقه و طول شارقی  57درجاه و 70
دقیقه با دامنۀ ارتفااع از ساطح دریاای 7335-7272
متر از آبهای آزاد) در جنگل دساتکاشات 40ساالۀ
کاااج تهااران ( ،)Pinus eldarica Medw.در قطعااه
نمونهای دایرهای به مساحت نیمهکتار انجام گرفت که
مشخصه های زیست سنجی آن در جدول  7ارائه شاده
است (میانگین ارتفاع از ساطح دریاای تاودۀ جنگلای،
 7350متر از سطح آبهای آزاد) .بر اسااس اطحعاات
نزدیک ترین ایستگاه هواشناسی باه منطقاۀ پاژوهش،
ایسااتگاه همدیاادی چیتگاار ( 25درجااه و  43دقیقااه
شمالی و  57درجاه و هشات دقیقاۀ شارقی و ارتفااع
 7375متر از ساطح دریاا) ،باا فاصالۀ تقریبای چهاار
کیلومتر از تودۀ مورد بررسی) ،طی سال های  7210تا
 7295خورشاایدی ،دارای می اانگین بارناادگی ساااالنۀ
 312/5میلیمتر و میانگین دمای ساالنۀ  71/7درجاۀ
سانتیگراد بود .گرم ترین و ساردترین مااه هاای ساال
بهترتیب مرداد (میانگین  39/9درجاه ساانتیگاراد) و
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دی (میانگین  2/8درجه سانتیگاراد) هساتند .تعاداد
روزهای بارانی و یخبندان در این منطقه بهترتیاب 17

و  29روز و میانگین سرعت بااد  2/32متار بار ثانیاه
است.

جدول  -7میانگین مشخصههای زیستسنجی تودۀ کاج تهران
ارتفاع درختان (متر)

قطر برابر سینه (سانتیمتر)

طول تاج (متر)

تاجپوشش (درصد)

شاخص سطح برگ

(9/7 )± 0/2

(33 )± 7

(2/1 )± 0/3

(00 )± 7

(4/21 )± 0/77

اعداد داخل پرانتز به خطای معیار میانگین پارامترها اشاره دارند.

روش پژوهش
اندازهگیری باران و ساقاب

بهمنظور برآورد مقادیر توزیع اجزای بااران در تاودۀ
کاج تهران ،بارندگیها بهمدت ساه ساال (از  30اسافند
 7290تا  34اسفند  )7292اندازهگیاری شادند .مقادار
باران در هر رخداد ،با استفاده از  70بارانسانج دساتی
(قطر دهانۀ  8ساانتیمتار و عما  33ساانتیمتار) در
نزدیک ترین فاای باز به توده (فاصلۀ کمتر از  20متر)،
که بهصورت کامحا عمودی در کف جنگل مستقر شدند،
جمع آوری شد 70 .باران سنج دستی بهصورت تصاادفی
در فاای باز توزیع شدند .محل اساتقرار باارانسانجهاا
بهگونهای انتخاب شد که در زاویاۀ  45درجاه از ساطح
آنها ،هیچ تداخلی با تاج درختان اطاراف باارانسانجهاا
وجود نداشته باشد .این روش استاندارد در پژوهش های
متعددی توصیه شده اسات (بارای نموناهHelvey & :
.)Patric, 1965; Carlyle-Moses et al., 2004
محفظ اۀ اطااراف همااۀ بااارانساانجهااا بااا فوی الهااای
آلومینیومی برای کاهش اثر نور خورشید پوشانده شد.
در پااژوهش حاضاار ،ساااقاب  9درخاات بااهصااورت
تصااادفی اناادازهگیااری شااد؛ باادین صااورت کااه از
ناودانهای الستیکی با قطر  0سانتیمتر استفاده شد و
این ناودان هاا حاداقل  7/5دور باه دور تناۀ درختاان
ماایچرخیدنااد .فاصاالۀ بااین ناااودانهااای السااتیکی
جمع آوری ساقاب و پوست درختان کاج تهران ،توسط
چسب سیلیکونی عای بندی و درزگیری شد .هادف از
این کار ،جلوگیری از عبور آب از فاصلۀ بین ناودان هاا
و پوست درختان باود ( .)Levia & Frost, 2003ایان

ناااودانهااای السااتیکی در ارتفاااع برابرسااینه نصااب و
خروجی آنها به ظرفهای جمعآوریکنندۀ  30لیتری،
توسط یک شلنگ (قطر  1سانتیمتر و طاول  7متار)،
متصل شد .این ناودانها بهگونهای نصب شدند کاه باا
داشتن شیب بهسامت پاایین و شاکل ماارپیچی ،آب
جاریشده بر روی تنه را جمع کنند و آن را از طریا
شلنگ متصل کننده به ظارف هاای جماع آوریکنناده
انتقال دهند .مارور مناابع نشاان مایدهاد کاه روش
استفادهشده ،روشی مؤثر در انادازهگیاری سااقاب باه
شاامار ماایآیااد ( .)Levia & Frost, 2003پااس از
اندازهگیری ساقاب در هر رخداد باران ،از محکم باودن
محل اتصال شلنگ خروجی با ناودان های الساتیکی و
ظاارف جمااعآوریکنناادۀ ساااقاب و نی از سااالم بااودن
ناودانهای جمعآوریکننده ،شلنگ خروجای و ظارف
جمع آوری کنندۀ ساقاب ،اطمینان حاصال شاد .بارای
محاسبۀ عم ساقاب تولیدی درختان ،حجام سااقاب
جمع آوریشدۀ هر یک از درختان نمونه ،بر تصویر تاج
آن درخت تقسیم شد .برای انادازهگیاری تصاویر تااج
درختان نمونۀ ساقاب ،قطر تاج هر یک از درختاان در
هشت جهت اصلی با استفاده از متر نواری (با دقات 7
سانتیمتر) اندازه گیری و سطح تاج درختان بر اسااس
رابطااا اۀ مسااااااحت دایاااااره محاسااااابه شاااااد
( .)Shachnovich et al., 2008سپس میاانگین عما
ساقاب تولیدی توسط  9درخت نمونه ،بهعنوان ساقاب
تولیدی در هر رخداد بارندگی در نظر گرفته شد.
مقدار تاجبارش نیاز باا اساتفاده از  00باارانسانج
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دستی که در زیر تاج پوشش بهصورت تصاادفی نصاب
شدند ،اندازه گیری شد .بعد از هر پانج رخاداد بااران،
نیمی از بارانسنجها جابهجا شده و در مکانهای دیگر
در سطح توده بهطور تصادفی نصب شادند و نیمای از
بارانسنجها نیز در کل دورۀ پژوهش در مکان ثابت در
تودۀ قرار گرفتند ( .)Pypker et al., 2005اندازهگیری
مقاادار بارناادگی ،ساااقاب و تاااجبااارش در هاار رخااداد
بارندگی ،همزمان و با استفاده از استوانۀ مدرج با دقت
 7میلیمتر صاورت گرفات .بعاد از انادازه گیاری هار
بارندگی ،همۀ بارانسانجهاا و جماعآوریکننادههاای
ساقاب ،از آب تخلیه و از شاخ و برگ تمیز شدند.
مدلهای فیزیکیمبنای Gash

در ابتدا برای برآورد ساقاب ( ،Sfمیلیمتر) بر اسااس
هر مدل ،باید یک سری از پارامترهای اکوهیادرولوژیک
تاجپوشش و تنۀ درختان اندازهگیری و محاسابه شاوند
(جدول  .)3این پارامترها شامل ضریب سااقاب (Pg ،)pt
مقدار بارندگی در هر رخداد باران (میلیمتار) q ،تعاداد
رخدادهای باران کافی برای اشباع آب تناه St ،ظرفیات
نگهداری آب تنه (میلیمتر) c ،درصد تاجپوشش جنگل،
ناارخ تبخیاار بااه شاادت باااران در هنگااام اشااباع آباای
تاااجپوشااش (  Pg ،) E / Rمقاادار نقطااۀ اشااباع آباای
تاجپوشش (میلایمتار) و

P "g

نقطاۀ اشاباع آبای تناه

(میلیمتر) و  E c / R ،ptcو  Stcبهترتیب ضریب سااقاب
تصحیحشده ،نرخ تبخیر به شدت باران در هنگام اشاباع
آبی تاجپوشش تصحیحشده و ظرفیت نگهداری آب تناه
تصحیح شدهاند.
ضریب ساقاب ( )ptنشان میدهد که چاه مقادار از
هر رخداد باران برخاوردکرده باه تااجپوشاش ،امکاان
تبدیل باه سااقاب را دارد ( )Levia & Frost, 2003و
شیب خط رگرسیون خطی بین مقادیر ساقاب (محاور
 )yو باران (محور  ،)xبرابار باا مقادار ضاریب سااقاب
است .در مدل اصح شدۀ  ،Gash-2از تقسایم ضاریب
ساقاب ( )ptبر درصد تاج پوشاش ( ،)cضاریب سااقاب
تصحیحشده حاصل میشاود ( .)ptcظرفیات نگهاداری

405

آب تنه ( )Stنشاندهندۀ مقدار آبی از هر رخداد بااران
است که توسط تنه نگهداری میشود .عارض از مباد
خط رگرسیون خطی باین سااقاب (محاور  )yو بااران
(محور  ،)xنشاندهندۀ مقدار ظرفیت نگهداری آب تنه
است ( .)Gash, 1979در مدل اصح شادۀ  ،Gash-2از
تقساایم ظرفیاات نگهااداری آب تنااه ( )Stباار درصااد
تاج پوشش ( ،)cمقدار ظرفیت نگهداری تصاحیحشاده
حاصل میشود ( .)Stcبرای محاسبۀ تعاداد رخادادهای
باران کافی برای اشباع آب تنه ( )qبایاد مقادار نقطاۀ
اشباع آبی تنه محاسبه شود (  ، P ''gمیلیمتر) که ایان
نقطه از تقسیم  Stبر  ptحاصل میشود .پاس از یاافتن
این نقطه ،تعداد رخدادهای باران برابر یا بیشتر از ایان
نقطه معادل  qاست .نسبت  ، E / Rبرابر تفاضل شیب
رگرساایون خطاای بااین تاااجبااارش و باااران (باارای
رخدادهای برابر یا بزرگتر از نقطۀ برآوردی اشباع آب
تااجپوشاش) از عادد  7اسات ( ;Gash et al., 1995
 .)Valente et al., 1997در مدل اصح شدۀ ،Gash-2
از تقسیم نسابت  E / Rبار درصاد تااج پوشاش (،)c
نسبت  E / Rتصحیح شده حاصل میشاود ( .) Ec / R
 Pgمقدار نقطۀ اشباع آبی تاجپوشش (میلایمتار) کاه
به صورت چشمی ،اولاین نقطاۀ انحناای نماودار باین
تاجبارش (محور  )yو باران (محور – )xاز سمت شاروع
محور مختصات -با استفاده از کال رخادادهای بااران،
نقطۀ اشباع آب تاج پوشاش در نظار گرفتاه مایشاود
( .)Pypker et al., 2005در واقاع نقطاهای از منحنای
که شیب نمودار ابر نقاط افزایش مییابد ،نشاندهنادۀ
مقداری از باران است که برای اشباع تاجپوشش کاافی
است و در باران های برابر یاا بازرگ تار از ایان نقطاه،
درصد بیشتری از هر رخداد باران میتواند به تاجبارش
اختصاص یابد (.)Pypker et al., 2005
طبقههای مقدار باران

رخدادهای باران بار اسااس مقادار بااران باه پانج
طبقه شامل خیلای کام ( 0/7-3/50میلایمتار) ،کام
( 3/57-5/00میلااایمتااار) ،متوساااط (5/07-1/50
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میلیمتر) ،زیاد ( 1/57-70/00میلیمتر) و خیلی زیاد
( < 70/00میلااایمتاااار) دسااااتهبناااادی شاااادند
( .)Sadeghi et al., 2015b, 2017دلیل این کار ،درک

صحیحتر از قابلیت مدلهای یادشده در بارآورد مقادار
ساقاب در سناریوهای مختلف مقدار باران است.

جدول  -3روابط تشکیلدهندۀ مدلهای فیزیکیمبنا در برآورد ساقاب ()Sf
معادله

مدل

q

 pt  Pg , j qSt

Gash

j 1

q

E 
 cpt  1 
   Pg , j  Pg, j   qcSt
Rj 
j 1 
q
 E 
 cptc  1  c   Pg , j  Pg, j  qcStc
Rj 
j 1 

Gash-1



Gash-2

روش تحلیل

در این پاژوهش از دادههاای دو ساال اول پاژوهش
برای اجرای مدل و از دادههای سال سوم بارای ارزیاابی
مدلها استفاده شد .از ضریب همبساتگی پیرساون ()r
نیز بارای تعیاین معنایداری همبساتگی باین مقاادیر
برآوردشده و انادازهگیاریشادۀ سااقاب اساتفاده شاد.
همچنین برای ارزیابی مدل های تحات بررسای ،از ساه
آمااارۀ ریشااۀ میااانگین مربااع خطااا ( ،)RMSEضااریب
کارایی ( 7)CEو شاخص تطاب پذیری مدل ( 3)IAبهاره
گرفته شد (رابطههای  7تا 2؛ .)Dawson et al., 2007
0.5

(رابطۀ )7

N


RMSE   N 1  ( Pi  Oi ) 2 
i 1



2

N

 O  P 
i

2

(رابطۀ )3

i 1
N

 O  O 
i

2

2

CE  1 

i 1

 P  O  O  O 
N

i

j 1

q

f,j

S
j 1

q

f,j

S
j 1

در این روابط N ،تعداد دادۀ مشاهدهشده Pi ،مقدار
پیش بینیشده توساط مادل (مقادار برآوردشاده)Oi ،
مقدار مشاهدهشاده (مقادار انادازه گیاریشاده) و O
میانگین داده های مشااهداتی اسات RMSE .آمااره ای
است که برای ارزیابی خطای مدل اساتفاده مایشاود،
دامنۀ آن بین صفر تا مثبت بینهایت است و هار چاه
به صفر نزدیکتر باشد ،خطای مدل کمتر اساتCE .
آماره ای است که برای ارزیابی کاارایی مادل اساتفاده
میشود و بازۀ این ضریب بین منفای باینهایات تاا 7
است و هرچه به  7نزدیکتر باشد ،مدل کارایی بهتری
دارد و مقادیر کمتر از صافر ،نشااندهنادۀ ناکارامادی
مدل است .در تحقیقات اکوهیادرولوژیک ،مقاادیر CE
بیشتر از  0/5را قابلقبول میدانند IA .آماارهای اسات
که برای تطاب پذیری مدل استفاده میشاود و مقادار
آن بین صفر تا  7است و مقاادیر بیشاتر از  0/1قابال
قبولاند (.)Dawson et al., 2007
نتایج

N

i

f,j

S

i 1

 O  P 
i

(رابطۀ )2

i



q

i

IA  1 

i 1

)1. Coefficient of Efficiency (CE
)2. Index of Agreement (IA

مقدار بارندگی و ساقاب

در ایان پاژوهش  705رخاداد بارنادگی باا مقاادار
تجمعی  120/5میلیمتر اندازه گیری شد (باا متوساط
 4/4میلیمتار در هار رخاداد) .کمتارین و بیشاترین
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رخداد بارندگی اندازهگیریشده بهترتیاب  0/5و 79/0
میلیمتر بود 58 .رخداد بارندگی در سال اول پژوهش
(میاانگین 4/1 :میلایمتاار در هار رخااداد باااران)07 ،
رخداد بارندگی در ساال دوم پاژوهش (میاانگین4/3 :
میلیمتر در هر رخداد باران) و  40رخداد بارنادگی در
سال سوم پاژوهش (میاانگین 4/4 :میلایمتار در هار
رخداد باران) اندازهگیری شد .نتایج این پژوهش نشان
داد که سهم تجمعی ساقاب برابر با  8/8درصد و سهم

401

نسبی ساقاب (مقدار ساقاب در هار رخاداد بارنادگی)
 2/9درصد بود.
مقااادیر پارامترهااای اکوهیاادرولوژیب باارای
مدلسازیها

مقدار پارامترهای اکوهیدرولوژیک برای مادلهاای
فیزیکیمبنا در جدول  2ارائه شده است.

جدول  -2مقادیر پارامترهای اکوهیدرولوژیک توده کاج تهران برای استفاده در مدلهای فیزیکیمبنا برآورد ساقاب
( Stcمیلیمتر)

Ec / R

ptc

( P ''gمیلیمتر)

( P 'gمیلیمتر)

E/R

( Stمیلیمتر)

q

pt

0/28

0/02

0/34

7/59

7/18

0/03

0/32

15

0/74

مقایسۀ کارایی مدلهای فیزیکیمبنا در بارآورد
ساقاب

شکل  ،7نتایج اجرای مدل های مختلف در بارآورد
مقدار ساقاب را نشان میدهد .بر اساس مقدار ضاریب
 ،rهمبساااتگی قاااوی و معنا ایداری باااین مقاااادیر

y =0/049x + 0/017
r =0/900

4

3

2

1

3

0

4

مدل Gash-1
y =0/228x + 0/043

مدل Gash
y =0/228x + 0/399
r =0/900

3

r =0/899

4
3

2

2

2

1

1

1

0

0

0

1
2
3
4
ساقاب اندازهگیریشده (میلیمتر)

0

4

3

2

1

ساقاب برآورد شده (میلیمتر)

مدل Gash-2

4

برآوردشده و اندازهگیریشده در هر سه مادل حاصال
شد (شکل  .)7بر اساس نزدیکی خط رگرسیون خطای
به خط  ،7:7بهترین حالات در مادل  Gashو بادترین
حالت در مدل  Gash-1حاصل شد (شکل .)7

0

شکل  -7مقادیر ساقاب برآورد و اندازهگیریشدۀ تودۀ کاج تهران با استفاده از دادههای دو سال اول پژوهش در مدلهای
مختلف فیزیکیمبنا .هر دایره ،به یک رخداد باران اشاره دارد .خطچین بیانگر خط  7:7است.

نتایج مرحلاۀ ارزیاابی مادل نشاان مایدهاد کاه
مدل هاای  Gashو  Gash-2باه ترتیاب قابلیات بسایار
مطلوبی در بارآورد سااقاب دارناد و مادل  Gash-1در
این اقلیم و گونۀ درختای ،بارآوردی باا صاحت کمتار

نسبت به دو مدل یادشده از مقادار سااقاب مایدهاد
(جدول  .)4مدل  Gashمقدار ساقاب را بیشتر از مقدار
اندازه گیریشده و مدل های  Gash-1و  Gash-2کمتار
از مقدار اندازهگیریشده برآورد میکنند.
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جدول  -4مقادیر آمارههای ارزیابی عملکرد مدل برای برآورد مقدار ساقاب کل در تودۀ کاج تهران
مدل

آمارۀ ارزیابی عملکرد مدل
( RMSEمیلیمتر)

CE

IA

Gash

0/38

0/89

0/91

Gash-1

0/55

0/59

0/19

Gash-2

0/20

0/81

0/95

برای درک صحیحتر قابلیات هار مادل در بارآورد
ساقاب ،نتایج مدل هاای فیزیکایمبناا در طبقاه هاای
مختلف مقدار باران ارزیابی شاد (جادول  .)5بار ایان
اساس ،عملکرد هر سه مدل در بارآورد مقادار سااقاب
در طبقاۀ باااران بااا مقاادار خیلاای کاام ( 0/07تااا 3/5
میلیمتر) نامطلوب اسات (جادول  .)5بهتارین مادل

برآوردکنندۀ مقدار ساقاب در طبقۀ بارانهای با مقادار
کم ( 3/57تاا  5/00میلایمتار) و متوساط ( 5/07تاا
 1/50میلاایمتاار) ماادل  Gash-2و بهتاارین ماادل
برآوردکننااده در طبق اۀ باااران مقاادار زیاااد ( 1/57تااا
 70/00میل ایمتاار) و خیلاای زیاااد (بیشااتر از 70/00
میلیمتر) مدل  Gashتعیین شد (جدول .)5

جدول  -5مقادیر آمارههای ارزیابی عملکرد مدل برای برآورد مقدار ساقاب در هر طبقۀ مقدار باران
مدل برآوردی

Gash

Gash-1

Gash-2

طبقۀ مقدار باران (میلیمتر)

آمارۀ ارزیابی عملکرد مدل
( RMSEمیلیمتر)

CE

IA

0/07-3/50

0/39

-999/0

0/00

3/57-5/00

0/38

-4/10

0/50

5/07-1/50

0/33

-0/09

0/15

1/57-70/00

0/70

0/44

0/85

بیشتر از 70/00

0/25

0/94

0/98

0/07-3/50

0/04

-999/0

0/00

3/57-5/00

0/01

0/02

0/87

5/07-1/50

0/33

-0/72

0/04

1/57-70/00

0/29

-3/51

0/54

بیشتر از 70/00

7/07

-0/24

0/05

0/07-3/50

0/01

-999/0

0/00

3/57-5/00

0/00

0/17

0/90

5/07-1/50

0/09

0/80

0/92

1/57-70/00

0/78

0/34

0/80

بیشتر از 70/00

0/88

0/00

0/81
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بحث
این پژوهش نشان داد که سااقاب ساهم زیاادی از
چرخۀ توزیع اجزای بارندگی را در متداولتارین گوناۀ
سوزنیبارگ اساتفادهشاده در فااای سابز شاهری و
جنگلکاریهای مناط خشک و نیمهخشاک کشاور -
کاج تهران -به خود تخصیص میدهاد .مقادار سااقاب
گاازارششااده در ایاان پااژوهش ،در دامنااۀ اعااداد
گاازارششااده در مااورد دیگاار سااوزنیبرگااان (0/3
تا  31/0درصاد) قارار دارد ( ;Ford & Deans, 1978
 .)Návar, 2013; Van Stan & Gordon, 2018یکای
از دالیل زیاد بودن درصد ساقاب در گونۀ کاج تهاران،
میتواند خاصیت آب گریزی برگ های درختاان باشاد،
زیرا این خاصیت در دیگر گونه های منااط خشاک و
نیمهخشک دنیا گزارش شده اسات (،)Holder, 2012
هرچند نیاز به بررسی این خاصیت و تعیین مقادار آن
برای گونۀ کاج تهران در تحقیقات آتی دیده میشاود.
در تحقیقاای در گونااههااای درختچااهای در اقلاایم
نیمهخشک مکزیک نشان داده شده است که گردوغبار
و همچنین وجود آالینده ها در هاوا ،مایتواناد سابب
آبگریزی برگها و در نتیجه افزایش مقادار سااقاب و
تاااجبااارش و کاااهش مقاادار بااارانربااایی شااود
( .)Navar & Bryan, 1990ازآنجا کاه پاارک جنگلای
چیتگر در کنار آزادراه تهران-کرج و کارخانههای زیااد
واقع شده است ،آلودگی هوا میتواند سبب آبگریازی
برگ های درختان کاج تهران شود .همچنین ازآنجا که
در منطقۀ تحقی  ،رخادادهای بااران باا شادت زیااد،
فراوان است و در بارندگیهای شدید ،ساهم زیاادی از
هاار رخااداد باااران بااه ساااقاب تباادیل ماایشااود
( ،)Mauchamp & Janeau, 1993سااهم بااهنساابت
زیادی از چرخاۀ توزیاع اجازای بارنادگی باه سااقاب
تخصیص یافت .همچنین معمااری تااجپوشاش گوناۀ
کاج تهران ،سبب افزایش مقدار ضاریب سااقاب شاده
است ،به طوری که در تحقیا قبلای باا دورۀ دوساالۀ
اندازه گیری ،مقدار ضریب قیفشکل تاج پوشاش تاودۀ
کاج تهران در منطقۀ تحقیا  8/54حاصال شاد کاه
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نشاان مایدهاد ( )Sadeghi & Attarod, 2017ایان
ضریب ارتباط زیاادی باا معمااری تااجپوشاش دارد و
نشاندهندۀ کارایی تاجپوشش در تولید سااقاب اسات
( .)McKee, 2010چنانچه مقادار ضاریب قیافشاکل
تاجپوشش برابر با  7باشد ،نشان مایدهاد کاه مقادار
ساقاب اندازهگیریشدۀ درخات برابار اسات باا مقادار
باااران اناادازهگیااریشااده در فاااای باااز بااا دهانااۀ
باران سنجی برابر با سطح مقطع تنۀ درخت .همچنین،
مقادیر بیشتر از یک ضاریب قیافشاکل تااج پوشاش
نشاندهندۀ این است که شاخههای درختان در تولیاد
ساقاب نقش داشتند و هرچه این مقدار بزرگتر شاود،
بی اانگر ایاان اساات کااه تااأثیر شاااخههااای درختااان
در تولید ساقاب افزایش یافته است ( ;Herwitz, 1986
)Li et al., 2009؛ بنابراین مقادار ضاریب قیافشاکل
تاجپوشش بیشتر از یک نشان میدهد که تااجپوشاش
درختان ،آب باران را بهسامت تناه هادایت مایکناد.
بنابراین با توجه به یافته های ایان پاژوهش ،پیشانهاد
م ایشااود کااه در دیگاار پااژوهشهااا ،مقاادار ساااقاب
اندازهگیری شود.
مقادیر حاصالشادۀ پارامترهاای اکوهیادرولوژیک
درختان در دامنۀ ارائهشده توسط دیگر پژوهشگران در
گونه های سوزنیبرگ قرار دارد (برای اطحعات بیشاتر
در زمینا اۀ پارامترهاااای اکوهیااادرولوژیک درختاااان
سوزنیبارگ باه مقالاۀ )Sadeghi & Attarod (2017
مراجعه شود).
بر اساس یافتههای این پاژوهش ،مادلهاای  Gashو
 Gash-2بهترتیب قابلیت بسیار مطلوبی در برآورد سااقاب
دارند .در دیگر پژوهشها نیز نتایج مشابهی گزارش شاده
اساات ( ;Valente et al., 1997; Su et al., 2016
 .)Sadeghi et al., 2017بارای نموناهSu et al. (2016) ،
در پژوهش خود در چین دربارۀ جنگالهاای آمیختاۀ
پهن برگ به ایان نتیجاه رسایدند کاه مادل Gash-2
مقاادار ساااقاب را کمتاار از مقاادار اناادازهگی اریشااده
باااارآورد ماااایکنااااد .در پااااژوهش دیگاااار ،در
گونااۀ عرعااار در پاااارک جنگلااای چیتگااار تهاااران،

410

) Sadeghi et al. (2017به ایان نتیجاه رسایدند کاه
مدل  Gash-2دارای صحت مناسبی در بارآورد مقادار
ساقاب است و بهصورت کلی ،مقدار ساقاب را کمتار از
مقدار مشاهدهشده برآورد میکند.
تفاوت بین عملکرد مدل اصح شدۀ  Gash-2با مادل
 Gashدر برآورد ساقاب در طبقههای مختلف مقدار بااران
این است که در مدل اصح شده ،درصد تااجپوشاش ()c
وارد مدل شده است و مرور مناابع نشاان مایدهاد کاه
پارامترهای پوشش گیااهی (مانناد  ،)cدر باارانهاای باا
مقدار کم ،تأثیرگذارناد ( ;Pypker et al., 2005, 2011
)Sadeghi et al., 2017, 2018؛ بنابراین ورود پاارامتر
درصد تاجپوشش ،سابب بهباود پایشبینای مادل در
بارانهای با مقدار کم و متوسط شده است (جدول .)5
همچنین مدل  Gash-2در بارانهای باا انادازۀ زیااد و
خیلی زیاد ،صحت کمتر (هرچند مناسبی) نسابت باه
مدل  Gashدارد که دلیل احتمالی آن ،اهمیت بیشاتر
این مدل به درصد تاجپوشش اسات ،زیارا بایاد توجاه
داشت که پارامتر درصد تاجپوشاش در باارانهاای باا
مقدار زیاد ،تأثیر انادکی دارد ( ;Pypker et al., 2011
 .)Sadeghi et al., 2018در یک جمعبندی مایتاوان
پیشنهاد داد که در صورت وفاور رخادادهای بااران باا
مقدار کمتار از  1/5میلایمتار ،از مادل  Gash-2و در
صورت فراوانی رخدادهای باران با مقدار بیشاتر از 1/5
میلیمتر ،از مدل  Gashدر برآورد سااقاب گوناۀ کااج
تهران استفاده شود.
تعیین دقی اجزای چرخه های اکوهیدرولوژیک در
سطو کوچک و بزرگمقیاس ،به فرایند برناماهریازی
دقی تر کماک مایکناد و در نتیجاه سابب مادیریت
صحیح تر منابع آبی میشود .همانطور که اشاره شاد،
با وجود سهم کم ساقاب (نسبت به تاجباارش) در هار
رخداد باران ،بهدلیل غلظات زیااد عناصار در سااقاب،
آگاهی از مقادیر آن در جنگلکاریها بسیار مفید است،

مقایسۀ مدلهای فیزیکیمبنای  Gashدر برآورد ساقاب تودۀ کاج تهران...

زیرا مناط حاصلخیز خاک در اطراف تناۀ درختاان را
مشاخص مایکناد و نشااان مایدهااد کاه در صااورت
عملیات اصححی خاک ،در چه نقاطی نیاز باه دخالات
انسانی دیده میشود .اندازه گیری دقی ساقاب ،کااری
وقتگیر و پرهزینه است کاه امکاان آن در هماۀ نقااط
کشااور وجااود ن ادارد .از ایاانرو پژوهشااگران همااواره
بهدنبال مدل هایی با دقت بیشتری در بارآورد صاحیح
مقدار ایان پاارامتر اکوهیادرولوژیک پوشاش گیااهی
بودهاند .برآورد مقادار سااقاب ،باهعناوان یاک ورودی
نقطهای در چرخۀ آب و چرخۀ زیستشیمیایی جنگل،
تا کنون تنها در یک پژوهش مورد توجاه پژوهشاگران
داخل کشور قرار گرفته است که باید در تحقیقات آتی
در دیگر بومسازگان ها بررسی شود .تاکنون ساه مادل
فیزیکیمبنا در برآورد ساقاب در جهاان معرفای شاده
کااه نتااایج ایاان پااژوهش نشااان داد ماادل  Gashو
اصح شدۀ  Gash-2در برآورد ساقاب گونۀ کاج تهران،
کارایی بسیار مطلوبی دارند ،هرچند که قابلیت آنها در
طبقه های مختلف مقدار باران متفاوت است؛ بهطاوری
که در مقدار بارانهای کم و متوساط مادل  Gash-2و
در مقدار باارانهاای زیااد و خیلای زیااد مادل Gash
عملکرد بسیار مناسبی از خاود نشاان دادناد .در یاک
جمع بندی میتوان بیان داشت که مدل  Gashبهدلیل
نیاز به ورودیهای کمتر ،میتواند کااربردیتار باشاد.
مدل های فیزیکیمبنا به دلیل بهره گیری از ترکیبای از
پارامترهااای اقلیماای (مقاادار باااران و شاادت باااران) و
پارامترهای پوشش گیاهی (درصد تاج پوشش) ،توانایی
مناسبی در برآورد ساقاب جنگلکاریهای کاج تهران از
خود نشان دادند .با توجه به تغییر پارامترهای اقلیمای
که فراوانی رخادادهای بااران در طبقاههاای مختلاف
مقدار بااران تحات تاأثیر آن قارار مایگیارد ،بایاد از
مدلهای مناساب فیزیکایمبناا ،بارای بارآورد مقادار
ساقاب استفاده شود.
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Abstract
In plant ecohydrology studies, stemflow considered as point input of rainfall into plant ecosystems. To
date, due to field measurement, time-consuming and the high cost of stemflow measurements, models
are used to estimate the stemflow amounts. The study aimed to test the performance of three
physically-based model of Gash and revised versions (Gash-1 and Gash-2) to estimate the stemflow in
an elder pine (Pinus eldarica Medw.) stand in the Chitgar Forest Park for the three-years study period.
Rainfall magnitude and throughfall were measured with 10 and 60 rain-gauges, respectively. Stemflow
was measured for 9 trees in each stand that were considered representative of the stand. According to
the validation step, Gash and Gash-2 models were found to be the best models to estimate the
stemflow, respectively, however the performance of each model was different at each rainfall
magnitude class. For the very small rainfall class (lower than 2.50 mm), estimation of all models was
incorrect. For the small (2.51-5.00 mm) and medium (5.01-7.50 mm) rainfall classes, Gash-2 was the
best model, while Gash model estimated very well for the large (7.51-10 mm) and very large (more
than 10.00 mm) rainfall classes. In conclusion, Gash model requires few input variables, hence would
be more applicable than to other models. Due to climate change, which is affected by the frequency of
rainstorms in different rainfall magnitude classes, it is necessary to use appropriate models to estimate
the amount of stemflow.
Keywords: Forest ecohydrology, plantation, Pinus eldarica, rain water input.
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