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مقاله پژوهشی

تغییرات فصلی الگوی مکانی تاجبارش تودۀ طبیعی راش خالص با استفاده از روش زمینآمار
(مطالعۀ موردی :جنگل خیرود -بهاربن)
عاطفه دژبان ،1پدرام عطارد ،*2قوامالدین زاهدی امیری ،3توماس گرنت پیپکر 4و کازوکی نانکو

5

 7دانشجوی دکتری جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران
 3دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران
 2استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران
 4دانشیار گروه علوم منابع طبیعی ،دانشگاه تامپسون ریورز ،ایالت بریتیش کلمبیا ،کانادا
 5محقق ارشد گروه پیشگیری از حوادث ،هواشناسی و هیدرولوژی ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلداری و تولیدات جنگل ،آژانس توسعه و تحقیقات ملی ،ژاپن
(تاریخ دریافت7290/73/37 :؛ تاریخ پذیرش)7291/3/75 :

چکیده
به اهمیت اکولوژیک تغییرات مکانی تاجبارش بهعنوان یکی از اجزای ا صلی چرخۀ هیدرولوژیکی در اکو سی ستمهای جنگلی ،کمتر توجه شده ا ست .در
این مطالعه بهمنظور تعیین تغییرپذیری مکانی تاج بارش در فصوووول برگدار در تودة طبیعی راش خالص ( )Fagus orientalis L.از روش
زمینآمار ا ستفاده شد .نمونهبرداریها طی سالهای  7295و  7290انجام پذیرفت و بهمنظور اندازهگیری تاجبارش 733 ،جمعآوریکنندة
د ستی به صورت طرح ت صادفی طبقهبندی شده بههمراه نقاطی با فوا صل کوتاه در سطح توده قرار گرفت .تحلیل تغییرنما ن شان داد که
تاجبارش در زیر تودة راش خالص پیو ستگی و ساختار مکانی قوی در هر سه ف صل بهار ،تاب ستان و پاییز دارد .مدلهای سقفدار کروی بر
واریوگرامهای تجربی برای تاجبارش دو ف صل تاب ستان و پاییز و مدل نمایی برای ف صل بهار بهعنوان منا سبترین مدل برازش داده شدند.
محدودة پیوستگی مکانی تاجبارش برای فصلهای بهار ،تابستان و پاییز بهترتیب  1 ،3و  1متر مشاهده شد .نقاط لکههای داغ تاجبارش در
ف صل تاب ستان بی شترین ( )70و در بهار کمترین ( )0تعداد برآورد شد .از دالیل بی شتر بودن پیو ستگی مکانی تاجبارش در ف صل تاب ستان
میتوان به تو سعۀ کامل تاجپو شش و شاخص سطح برگ بی شتر ( 0مترمربع /مترمربع) نسبت به ف صلهای بهار ( 4/5مترمربع /مترمربع) و
پاییز ( 5مترمربع /مترمربع) ا شاره کرد و مقدار باران که متأثر از اندازه ،تعداد و شکل قرارگیری برگها به سطح جنگل میر سد و سبب
افزایش لکههای داغ می شود .بنابراین تغییرات پیو ستگی الگوی مکانی تاجبارش در طی ف صلهای متوالی را میتوان بهدلیل تغییر شرایط
آبوهوایی ،تاجپوشش و تغییر ویژگیهای باران دانست .این پژوهش با استفاده از روش زمینآمار نقشۀ تغییرات مکانی تاجبارش تحت تأثیر
تغییر ف صول سال و ا ستفاده از آن بهعنوان الگویی از تغییر رفتار باران در زیر تاجپو شش یک تودة طبیعی راش را بهخوبی ن شان داد .درک
الگوهای م کانی تاج بارش به مدیران جنگل در مدیریت بهینۀ توده های جنگلی با در نظر گرفتن فرایندهای هیدرولوژیک و تنظیم ورودی
آب به خاک کمک خواهد کرد .نتایج این مطالعه به پژوهشوووگران آینده کمک خواهد کرد که راهبردهای نمونهبرداری مناسوووبی بهمنظور
تعیین تغییرات مکانی تاجبارش با استفاده از روش زمینآمار در تودههای طبیعی راش در شرایط آبوهوایی مشابه طراحی کنند.
واژههای کلیدی :الگوی مکانی ،تاجبارش ،جنگلهای هیرکانی ،راش خالص طبیعی ،واریوگرافی.

 نویسندة مسئول

شمارة تماس09731072990 :

ایمیلattarod@ut.ac.ir :
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مقدمه

آن افزایش بارش ها 4شوووود (.)Arnell et al., 2001
براسوواس یکی از سووناریوهای تغییر اقلیم در شوومال و
غرب کشوووور ،احتماالً با کاهش بارندگی و شووودت
خشوووکسوووالی مواجهیم (.)Alvankar et al., 2017
بنابراین تغییر اقلیم رفتارهای باران در سراسر جهان را
تحت تأثیر قرار میدهد ( )Huntington, 2006و این
امر خ صو صیات تاجبارش تودههای جنگلی را نیز تحت
تأثیر قرار خواهد داد .سوووطح وسووویعی از جنگلهای
شووو مال کشوووور را جام عۀ جنگلی راش شووورقی
( )Fagus orientalis Lipskyتشوووکیل میدهد که با
حجم سووورپای  100مترمکعب بر هک تار در شووویب
شمالی کوه ستان البرز در ارتفاع  000تا  3700متر و
در کمربندی به طول  100کیلومتر گسووترده شوودهاند
( .)Marvie Mohadjer, 2014; Oladi et al., 2017تا
کنون چندین پژوهش دربارة دسوووتهبندی اجزای باران
در تودة جنگلی راش در شمال کشور انجام گرفته است
( ;Ahmadi et al., 2010; Abbasian et al., 2015
 ،)Rahmani et al., 2011ولی در هیچ ی وک از این
پژوهشها ،تغییرات مکانی اجزای باران بررسووی نشووده
اسووت .با توجه به گسووتردگی جامعۀ راشووسووتان در
جنگل های شووومال کشوووور ،بررسوووی الگوی مکانی
تاجبارش تودههای جنگلی راش ،ما را در ت صمیمگیری
روشهای صووحیح جنگلشووناسووی بهمنظور اسووتقرار
تجدید حیات طبیعی و نیز چگونگی پراکندگی باران
رسیده به کف جنگل در فصول مختلف ،مقدار رطوبت
و عناصوور غذایی در دسووترس ،درک رابطۀ متقابل بین
ورود عناصر غذایی تاجبارش به خاک و چگونگی توزیع
درختان کمک میکند.
از دیدگاه علم جنگلشووناسووی و بهمنظور مدیریت
بهینۀ جنگل ،مقدار بارانی که بهصوووورت تاج بارش به
کف جنگل میرسد ،برای مدیران جنگل بسیار اهمیت
دارد ( .)Levia & Frost, 2006از آن جا که اسوووتقرار

تاج بارش 7بهعنوان بخشوووی از باران که با عبور از
روشوونههای تاجپوشووش یا با برخورد به تاجپوشووش به
کف جنگل میرسووود ،دارای تغییرات مکانی اسوووت.
الگوهووای مکووانی 3توواجبووارش بووه دالیوول زیر برای
اکوهیدرولوژی ست مهم ا ست :الف) مدل سازی جریان
آب و یون ها در جن گل؛ ب) م طال عۀ برهمکنش مواد
غذایی خاک و گ یاه و تأثیر آن بر پراکنش درخ تان
()John et al., 2007؛ ج) مطووا لعووۀ م ی کرو ،مزو و
ماکروفون های خاک که در شووورایط رطوبت ،فراوانی
بووویشووووووتوووری را نشووووووان مووویدهووونووود
()Kaspari & Weiser, 2000؛ د) اثر آب و مواد محلول
موجود در تاج بارش بر پوشوووشگ یاهی زیراشوووکوب
جنگل ،2رطوبت خاک ،واکنش شوویمیایی مواد محلول
خوواک ( .)Levia & Frost, 2006ت غ ی یرات مکووا نی
تاجبارش در بومسازگانهای جنگلی مفاهیم بومشناسی
مهمی دارد که در توده های جنگلی بهویژه جنگل های
پ هن برگ ک م تر بووه آن توجووه شووووده اسووووت
( .)Staelens et al., 2006در جنگوولهووای پهنبرگ
تفک یک پذیری ز مانی و م کانی تاج بارش برای درک
کوامول فراینودهوای توزیع بواران و نیز تعیین دقیق
جر یان های هیدرولوژیک سوووطح جنگل که تغییرات
زمانی و مکانی شوودیدی را نشووان میدهند ،ضووروری
اسوووت .ازآنجا که تاج بارش مسووویر عبور مواد غذایی
محلول به جن گل اسوووت ،با تعیین الگو های م کانی
تاج بارش میتوان فرایندهای موجود در کف جنگل و
در خاک را کنترل کرد (.)Zimmermann et al., 2008
م یانگین د مای هوای کرة زمین در طول 30قرن
اخیر افزایش یافته اسوووت و ارزیابیها احتمال گرمتر
شووودن د مای هوا در آی نده را نیز نشوووان مید هد
( .)Houghton et al., 1990این فر ضیه وجود دارد که
گرم شدن اقلیم سبب افزایش تبخیر سطحی و بهتبع

)1. Throughfall (TF
2. Spatial pattern
3. understory
4. Precipitation
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تجدید حیات طبیعی بسووویاری از گونههای درختی و
درختچهای به مقدار باران رسووویده به کف جنگل و
عنا صر غذایی موجود در خاک جنگل واب سته ا ست ،با
دا شتن الگوی ورود آب و عنا صر غذایی ر سیده به کف
جنگل ،میتوان شوورایط الزم برای رشوود گیاه و تجدید
حیات را تنظیم کرد .هدف از تحقیق حاضووور ،تعیین
تغییرات فصلی ساختار و پیوستگی مکانی تاجبارش در
زیر تاجپو شش تودة راش خالص طی ف صول برگدار دو
سوووال متوالی و ارز یابی کارایی روش زمینآ مار برای
تهیۀ نقشۀ پیوستهای از تاجبارش با شیوة نمونهبرداری
تصادفی ساده طبقهبندیشده است.
مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

تحقیق حاضوور در جنگل آموزشووی -پژوهشووی
دانشووگاه تهران (خیرود) واقع در  1کیلومتری شوور
نوشوووهر در بخش بهوواربن ،از بخشهووای مرکزی
جنگلهای هیرکانی انجام گرفت (شووکل  .)7براسوواس
آمار ایستگاه هواشناسی سینوپتیک کجور با مختصات
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جغرافیایی  57درجه و  12دقیقۀ شرقی و  20درجه و
 21دقیقۀ شوومالی و ارتفاع  7550متر از سووطح دریا
بهعنوان نزدیکترین ایسووتگاه هواشووناسووی با فاصوولۀ
تقریبی  72کیلومتر از منط قۀ تحقیق ،طی یک دورة
 70سوواله ( 7215تا  ،)7295میانگین بارندگی سوواالنه
(وار یانس)  235میلیمتر ( )9/7با کمترین بار ندگی
ماهانه  79/2میلیمتر در تیر (خ شکترین ماه سال) و
بیشوووترین بار ندگی ما ها نه  43/1میلیمتر در آ بان
(مرطوبترین ماه سال) ثبت شده است .میانگین دمای
سووواالنه (واریانس)  73/1درجۀ سوووانتیگراد ()7/73
اسووت .گرمترین و سووردترین ماههای سووال بهترتیب
مرداد با میانگین دمای  33درجۀ سووانتیگراد و دی با
میانگین دمای  7/5درجۀ سانتیگراد هستند .میانگین
رطوبت ن سبی ساالنه  00در صد گزارش شده ا ست.
میانگین ساالنۀ سرعت باد  4/5متر بر ثانیه ا ست که
 27درصووود آن در محدودة  0/5تا  3/7متر بر ثانیه و
 30درصد آن در محدودة  5/1تا  1/1متر بر ثانیه ثبت
شوووده اسوووت .جهت باد غالب منطقه از شووومال (43
درصد) و شمالشر ( 21درصد) است.

شکل  -7موقعیت منطقۀ تحقیق در جنگل آموزشی -پژوهشی دانشگاه تهران ،خیرود ،بخش بهاربن ( 57درجه و  21دقیقۀ
شرقی 20 ،درجه و  25دقیقۀ شمالی) .مربع سیاه ،تودة تحت مطالعۀ راش ( )Fagus orientalis L.را نشان میدهد.
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بخش بهاربن با مسووواحت بالر بر  7550هکتار در
محدودة ارتفاعی  7000تا  3300متر باالتر از سوووطح
در یا گسوووترده شووووده اسووووت (.)Etemad, 1994
اندازهگیری های میدانی در تودة خالص و طبیعی راش
شوورقی به مسوواحت  4900مترمربع در ارتفاع 7410
متر از سوووطح دریا انجام گرفت (شوووکل  .)7میانگین
شیب تودة مورد نظر  30تا  35درصد و بهسمت شمال
اسووت .حدود  70درصوود از زیراشووکوب توده توسووط
گو نه های علفی فرفیون ( ،)Euphorbiaکو له خاس
( ،)Ilex spinigeraبنف شه ( ،)Viola odorataآ سپروال
( ،)Asperula odorataسووووووانوووویووووکوووووال
( )Sanicula europaeaو Primula heterochroma
پوشووویده شوووده اسوووت .تراکم درختان در تودة 711
درخت در هکتار با سطح مقطع  57مترمربع در هکتار،
م یانگین ارت فاع ( ±انحراف مع یار) و قطر ( ±انحراف
معیار) درختان بهترتیب  39/7متر ( )70/2±و 57/3
سانتیمتر ( )39/7±است .جهت باد غالب در طی دورة
اندازهگیری از سمت جنوب و جنوب غرب بود .میانگین
شاخص سطح برگ توده 0 7متر مربع /مترمربع ا ست
که در دورة برگدار بهصوووورت فصووولی با اسوووتفاده از
دوربین ( DHP, Canon EOS 6D digital camera

فصووول برگدار در طی دو سووال (اردیبهشووت  7295تا
اواسووط آبان  7295و اردیبهشووت  7290تا اواخر مهر
 )7290انجام گرفت.
در این پژوهش ،م قدار باران با اسوووت فاده از 70
جمعآوریکنندة دسووتی 4پالسووتیکی با قطر دهانۀ 72
سانتیمتر (م ساحت دهانۀ  723/1سانتیمتر مربع) و
ارتفاع  30سانتیمتر در ف ضای باز به فا صلۀ  700متر
از تووودة تووحووت بووررسووووی انوودازهگ وی وری شوووود.
جمعآوریکنندههای باران در فضوای باز روی پایههای
چوبی 5به ارتفاع  790سوووانتیمتر برای محدود کردن
پرش قطره های آب 0به داخل جمعآوریکننده ها قرار
گرفتند و بهمنظور کاهش تبخیر ،با فویل آلومینیومی
پو شانده شدند .جمعآوریکنندههای باران در ف ضای
باز بهگو نهای قرار گرفت ند که در زاو یۀ  45در جه از
سطح آنها هیچگونه تداخل با تاج درختان اطراف وجود
نداشته باشد.
برای انوودازهگیری مقوودار توواجبووارش 733 ،عوودد
جمعآوریکنندة دسووتی ،مشووابه جمعآوریکنندههای
باران زیر تاجپوشووش توده در یک پالت مربعی 10×10
متر در ارتفاع  25سانتیمتری از سطح کف جنگل قرار
گرفتند و همۀ گیاهان علفی اطراف جمعآوریکنندههای
تاجبارش تا شعاع  10سانتیمتری بردا شته شدند .هر
رخداد باران بیش از  1سووواعت بعد از پایان بارش ،با
اطمینان از خ شک شدن تاجپو شش و نیز بارندگیهای
شوووبانه ،هنگام صوووبح ،بعد از طلوع آفتاب اندازهگیری
شدند ( .)Carlyle-Moses et al., 2004بارانهایی که
چند روز متوالی ادامه داشتند ،یک رخداد باران در نظر
گرفته شدند ( .)He et al., 2014فا صلۀ زمانی بین دو
رخداد باران بیش از  1ساعت در نظر گرفته شد ،زیرا
بهدلیل مهگیر بودن توده و افزایش غلظت مه در طول
مدت بارندگی ،برای خ شک شدن تاجپو شش به زمان

with a 180° fish-eye lens: Canon EF 8-15mm
 )f/4Lمجهز به عدسی چشم ماهی 3عکسبرداری شد.

عکسهووا در آسووومووان ابری ( )Staelens, 2006در
سالهای  7295و  7290گرفته شد .سپس ت صاویر
دیجیتالی با اسوووتفاده از نرمافزار GLA2 version 2.0
تجزیهوتحلیل شوووده و مقادیر شووواخص سوووطح برگ
استخراج شد.
روش پژوهش

جمعآوری مقادیر باران ( )GRو تاجبارش ( )TFدر

)1. Leaf Area Index (LAI
2. Fish eye
3. Gap Light Analyzer
4. Manual rain-collector
5. Wooden stake
6. Splash
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بیشووتری نیاز بود و در صووورت وقوع باران در کمتر از
فاصوولۀ زمانی یادشووده ،مجموع بارندگیها ،یک رخداد
باران درنظر گرفته شد (.)Gómez et al., 2002
بهمنظور ارز یابی توزیع م کانی تاج بارش ،ن قاط
نمونهبرداری تاجبارش بهصووورت طرح تصووادفی سوواده
طبقهبندی شده در زیر تاجپو شش توده پراکنده شدند.
طرح تصادفی ساده طبقهبندی شده نسبت به طرحهای
شبکه 7و تصادفی ساده بهمنظور پیشبینی توزیع مکانی
دارای مزیت بی شتری ا ست .طرح نمونهبرداری ت صادفی
سادة طبقهبندی شده ،پراکنش بی شتری از نقاط را در
مکان نمونهبرداری فراهم میآورد و برآوردهای بدون
اریبی از میانگین مکانی متغیر مورد نظر تولید میکند
( .)Zimmermann & Zimmermann, 2014بوورای
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ا جرای طرح ن مونووه برداری تصوووواد فی سووووادة
طبقهبندیشده ،در تودة تحت مطالعه ،در یک پالت به
مسووووا حت  4900متر مربع ( 10×10متر) 49 ،زیر
پالت 3به ابعاد  70×70متر جدا شده و در هر زیر پالت
بهصوووورت تصوووادفی دو نقطۀ نمونهبرداری تاجبارش
مشخص شدند 34 .نقطه نمونۀ تاجبارش اضافی نیز در
فاصووو لۀ  0/5متری از برخی ن قاط نمو نهبرداری در
جهتهای تصووادفی در زیرپالتها مشووخص شوودند.
موقع یت درخ تان و ن قاط نمو نهبرداری تاج بارش در
محیط نرمافزار  Arc GIS 10.2تر سیم شد ( شکل .)3
م قادیر باران و تاج بارش ب عد از هر ر خداد بار ندگی
همزمان با استفاده از استوانۀ مدرج با دقت  7میلیمتر
اندازهگیری شد.

شکل  -3موقعیت قرارگیری درختان ،جمعآوریکنندههای تاجبارش ( ،)TFو طرح شبکۀ نمونهبرداری در زیر تاجپوشش تودة
راش شرقی ( .)Fagus orientalisدایرههای توپر سبز رنگ درختان را نشان میدهند.
ابعاد مختلف دایرهها نشاندهندة قطر درختان در ارتفاع برابرسینه ( )DBHاست.
مربعهای سفید در هر زیر پالت جمعآوریکنندهها در نقاط نمونهبرداری تاجبارش را نشان میدهند.
1. Grid
2. Subplot
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الگوی تغییرات مکانی تاجبارش ()TF

در این تحقیق برای بررسوووی الگو های م کانی و
چگونگی توزیع تاج بارش از روش زمینآمار اسوووتفاده
شووود .آنالیزهای زمینآماری برای ترسووویم واریوگرام،
درون یابی و رسوووم نقشووووه در محیط نرمافزار GS+
 version 5.1.1انجام گرفت .واریوگرام تجربی ،ابزاری
برای نمایش پیوسوووتگی مکانی تاج بارش براسووواس
واریانس داده ا ست .)Keim et al., 2005( ،در تحقیق
حوواضووور ،واریوگرام تجربی بووا اسوووتفوواده از فرمول
تعریفشده توسط ) David (1970bمحاسبه شد:
رابطۀ 7
)𝑁(ℎ

1
∑ {𝑧(𝑥𝑖) − 𝑧(𝑥𝑖 + ℎ)}2 ,
)𝑁(ℎ

= )2𝛾(ℎ

𝑖=1

) 𝛾̂(ℎم قدار واریوگرام برای ت عداد  Nج فت نمو نه
اسوووت که با فاصووولۀ ( hگام یا  )Lagاز یکدیگر جدا
شوووودهانوود ) 𝑖𝑥(𝑍 و ) 𝑍(𝑥𝑖 + ℎنیز مقووادیر متغیر
ناحیهای (در این تحقیق ،مقدار تاجبارش) در نقاط  iو
 i+hهستند (.)Lark, 2000
قبل از محاسوووبۀ واریوگرام تجربی ،نرمال بودن توزیع
دادههووا بووا اسوووتفوواده از نمودار هیسوووتوگرام و آزمون
کولموگروف-اسوومیرنوف بررسووی ،و در صووورت ضوورورت،
ت بد یل های الزم برای نر مال کردن داده ها ان جام گر فت.
وجود یا نبود دادههای پرت و روند ،بررسی شد .وجود روند
در دادهها از شکل واریوگرام تشخیص داده شد ،بهطوریکه
نر سیدن واریوگرام به سقف م شخ صی ،بر وجود روند در
دادهها داللت دارد ( .)Webster & Oliver, 2007بعد از
غربالگری دادهها ،مدل نظری منا سب از بین مدلهای
سقفدار واریوگرام انتخاب شد .شکل مدل واریوگرام،
درجۀ پیو ستگی مکانی را تو صیف میکند .پارامترهای
مدل شوووامل دامنۀ تأثیر ( ،)A0سوووقف ( )C+C0و اثر
قطعهای ( )C0اسوووت .بدیهی اسوووت که دامنۀ تأثیر

بزرگتر ،نشاندهندة ساختار فضایی گستردهتر است.
این گ سترش موجب افزایش محدودة مجازی می شود
که میتوان از داده های آن برای تخمین م قدار متغیر
ناحیهای در نقطۀ مجهول استفاده کرد .برای تشخیص
ناهمسوووانگردی ،ابتدا واریوگرام در جهت های مختلف
رسوووم و سوووپس واریوگرام های متعلق به جهت های
مختلف مقای سه می شوند .بهطور معمول ،واریوگرام را
میتوان در هشووت جهت اصوولی جغرافیایی نسووبت به
افق تر سیم کرد .بهطور کلی اگر تغییرات دامنۀ تأثیر و
سوووقف واریوگرام در همۀ جهت ها یکسوووان باشووود،
واریوگرام را همسووووانگرد و ت مامجه ته 7می نام ند
( .)Webster & Oliver, 2007نسبت ) C/(C+C0معیار
ارزیابی پیوستگی مکانی است .هنگامی که )C/(C+C0
کمتر از  35درصوود ،بین  35-15درصوود و بیش از 15
درصد باشد ،متغیر منطقهای بهترتیب دارای ساختار مکانی
ضعیف ،متوسط و قوی است ( .)Vieira et al., 2010برای
بررسووی جهت ناهمسووانگردی (تغییرات همبسووتگی
مکانی با جهت) ،از واریوگرام سووطحی 3اسووتفاده شوود
( .)Webster & Oliver, 2007سووو پس بووه م ن ظور
پیشبینی تاجبارش در نقاط فاقد نمونهبرداری با توجه
به ساختار مکانی متغیر و نبود روند در دادهها از روش
کووریووجوویوونووگ مووعوومووولووی 2اسووووتووفوواده شوووود
( .)Webster & Oliver, 2007برای اطمینان از صووحت
پیشبینی از روش اعتبارسنجی متقابل استفاده شد .برای
همۀ نقاط ،اعتبارسووونجی متقابل بهصوووورت جداگانه یک
نق طه را حذف و م قدار آن را با اسوووت فاده از داده های
بوواقیمووانووده پ یش ب ی نی می کنوود و سوووپس مقوواد یر
اندازهگیری شده و پیشبینی شده مقای سه می شود .در کل
هدف اعتبار سنجی متقابل ،کمک به ت صمیمگیری آگاهانه
دربارة این اسوووت که مدل به کاربردهشوووده تا چه اندازه
پیشبینی دقیقتری را ارا ئه مید هد که در این تحقیق،
اعتبارسووونجی متقا بل برای ارز یابی بهترین پیشبینی با
استفاده از معیار خطای استاندارد ( )SEانجام گرفت.
1. Omni directional
2. Surface variogram
3. Ordinary Kriging
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نقاطی از نمونهبرداری تاجبارش که مقدار تاجبارش
بیش از  700در صد باران با شد نقطۀ لکۀ داغ 7در نظر
گرفته میشود .در این تحقیق برای استخراج نقاط لکۀ
داغ از آنووا ل یز  Getis Ord Hot-spotدر نرما فزار
 Arc GIS 10.2در سه سطح اطمینان ( α=0.1, 0.05,
 )0.01با استفاده از مفهوم رابطۀ معکوس فاصلۀ مکانی
استفاده شد (.)Getis & Ord, 1992
نتایج
تاجبارش ( )TFو شاخص سطح برگ ()LAI
در طول دورة تحقیق (اردیبهشت  7295تا مهر )7290

تاج بارش با م قدار تجمعی و م یانگین بهترت یب  044و
 39/2میلیمتر اندازهگیری و محا سبه شد .توزیع مقادیر
تاجبارش به تفکیک فصووول برگدار در طول دورة تحقیق
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نشوووان داد که تاجبارش با مقدار تجمعی (انحراف معیار)
 293/3میلیمتر ( )±34/1در ف صل پاییز بی شترین ،و در
فصل بهار با مقدار تجمعی (انحراف معیار)  51/3میلیمتر
( )±79/7کمترین مقدار است (جدول .)7
میانگین شاخص سطح برگ (( )LAIدرصد ضریب
تغییرات) و در صد رو شنۀ تاجپو شش (در صد ضریب
تغییرات) تودة راش بررسوویشووده در فصوول تابسووتان
بهترتیب  0مترمربع /مترمربع ( 72/1درصووود) و 0/3
در صد ( 30/3در صد) ،و در ف صل پاییز و بهار بهترتیب
 5مترمربع /مترمربع (74/5درصووود) و  1/0درصووود
( )71/1و  4/5مترمربع /مترمربع ( 74/7در صد) و 1/9
در صد برآورد شد و اختالف ف صل تاب ستان با دو ف صل
ب هار و پاییز در سوووطح  99درصوووود معنیدار بود
(.)independent t-test, t=9.65, P<0.001

جدول  -7عمق تجمعی ،میانگین ،و درصد تاجبارش ( ،)TFدر طول دورة تحقیق (اردیبهشت  7295تا مهر )7290
در تودة راش خالص ().Fagus orientalis L
فصول

عمق تجمعی تاجبارش
(میلیمتر)

میانگین
(میلیمتر)

انحراف معیار
(میلیمتر)

درصد از بارندگی کل

بهار

51/3

79/7

±70/7

1 /1

تابستان

300/3

33/3

±75/4

20/9

پاییز

293/3

29/3

±34/1

59/0

ساختار مکانی تاجبارش

تجز یهوتحل یل الگوی م کانی تاج بارش توسوووط
واریوگرام ،سوووواخ تار م کانی قوی تاج بارش (متغیر
منطقهای) در زیر تاجپوشش راش را در سه فصل بهار،
تابستان و پاییز در طی دورة پژوهش نشان داد (جدول
 .)3با تو جه به کم بودن م قادیر  SEو  RSSو ز یاد
بودن مقدار  r2برای ف صل بهار مدل نمایی و ف صلهای
تابسووو تان و پاییز مدل کروی بهترین مدل های
برازشدادهشووووده بر واریوگرام های تجربی تاج بارش

بودند .دامنۀ تأثیر واریوگرام در ف صل تاب ستان ( 1متر)
بیشووتر از دو فصوول بهار ( 3/7متر) و پاییز ( 1/3متر)
مشاهده شد (جدول .)3
با ترسیم واریوگرامهای سطحی و متقارن بودن آنها
در هر سووه فصوول بهار ،تابسووتان و پاییز (شووکل  )2و
بررسوووی وار یوگرام در جهووتهووای مختلف ،نبود
ناهم سانگردی در تودة تحت برر سی م شاهده شد ،در
نتیجه مدل نظری مناسووب بر واریوگرام همسووانگرد یا
تمامجهته برازش داده شد (شکل .)4
1. Hotspot point
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جدول  -3پارامترهای واریوگرام الگوی مکانی تاجبارش
در سه فصل بهار ،تابستان و پاییز در طی دورة تحقیق در تودة راش خالص ()Fagus orientalis

فصول

واریوگرام

اثر
قطعهای
()C0

سقف
()C0+C

دامنۀ
تأثیر

ساختار
مکانی*

()A0, m

)(%

**r2

**RSS

مدل

***SE

بهار

همسانگرد

0

0/04

3 /7

99

0/54

0/32

نمایی

0/711

تابستان

همسانگرد

0

0/01

1

11

0/15

1/500E-04

کروی

0/731

پاییز

همسانگرد

0

0/04

1 /3

99

0/10

5/530E-04

کروی

0/721

*درصد ساختار
رگرسیون در اعتبارسنجی متقابل.

مکانی=[C/(C+C0)]×100

**

مقادیر کمتر  RSSو بیشتر  Rنشاندهندة مناسبتر بودن مدل تجربی است.
2

بهار

***

خطای استاندارد ضریب

تابستان

پاییز

شکل  -2نقشۀ واریوگرامهای سطحی تاجبارش در جهتهای شرقی -غربی و شمالی -جنوبی در سه فصل بهار ،تابستان و پاییز
نشاندهندة نبود ناهمسانگردی تاجبارش در تودة راش خالص ()Fagus orientalis
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شکل  -4سمیواریوگرامهای تجربی همسانگرد و مدلهای نظری برازشدادهشده روی آنها در سه فصل بهار ،تابستان و پاییز در
تودة راش خالص (.)Fagus orientalis

با توجه به اعتبار سنجی مدل درونیابی کریجینگ
( شکل  )5در ف صلهای بهار ،تاب ستان و پاییز بهمنظور
تولید نق شۀ پیو سته از تاجبارش در سطح توده ،نقاط
فاقد نمونهبرداری برآورد شدند و نق شۀ پیو ستهای از
تغییرات مکانی تاج بارش در فصووول های برگدار تولید
شد (شکل  .)0نقشههای درونیابی شدة کریجینگ در

سه فصل بهار ،تابستان و پاییز ،پیوستگی بیشتر مکانی
تاجبارش در فصوول تابسووتان نسووبت به بهار و پاییز را
ن شان میدهد که در ف صل بهار حالت تکهای آن کامالً
مشخص است (شکل .)0
آنالیز لکۀ داغ تاجبارش در سه سطح اطمینان نیز
نشووان داد که تعداد نقاط لکۀ داغ که درصوود تاجبارش
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بیش از صد در صد دارند در ف صل تاب ستان که دامنۀ
تأثیر پیوستگی مکانی بیشتری هم داشته ،بیشتر ()70

از نقاط لکۀ داغ دو فصووول بهار ( )0و پاییز ( )1بوده
است (جدول .)2

شکل  -5اعتبارسنجی متقابل ( )Cross validationو رابطۀ بین مقادیر تاجبارش اندازهگیریشده و تخمینزدهشده توسط مدل
در روش کریجینگ در سه فصل بهار ،تابستان و پاییز در طول دورة تحقیق در تودة راش خالص ()Fagus orientalis
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درصد تاجبارش
125
119
113
108
102
96
91
85
79
74
68
62
57
51
46

درصد تاجبارش
185
186
168
159
151
142
134
125
117
108
100
91
83
74
66

درصد تاجبارش
165
159
152
146
139
133
127
120
114
107
101
94
88
82
75

شکل  -0نقشۀ درونیابی تاجبارش به روش کریجینگ معمولی نشاندهندة الگوی مکانی تاجبارش در سه فصل بهار ،تابستان و
پاییز در تودة راش خالص ()Fagus orientalis
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جدول  -2تعداد نقاط لکۀ داغ تاجبارش در سه فصل بهار ،تابستان و پاییز
در سه سطح اطمینان در تودة راش خالص ()Fagus orientalis
فصول
بهار
تابستان
پاییز

تعداد نقاط لکه داغ در سه سطح اطمینان
α=0/7

α=0/05

α=0/07

جمع

3
3
5

2
3
3

1
4
0

0
70
1

بحث
سوواختار مکانی تاجبارش در زیر تاجپوشووش راش در
سه فصل بهار ،تابستان و پاییز ،پیوستگی مکانی زیادی را
با دامنههای تأثیر بهترتیب  1 ،3و  1متر نشان داد .وجود
ساختار مکانی نشان میدهد که تغییرات مکانی تاجبارش
در محدودة مشووخصووی (دامنۀ تأثیر) به مقدار تاجبارش
جمعآوریکنندههای دیگر از لحاظ مکانی وابسووته اسووت
( Keim et al. (2005) .)Gómez et al., 2002در
برر سی ساختار مکانی تاجبارش در تودة خزانکننده در
ف صل برگدار ،پیو ستگی مکانی زیادی را در دامنۀ تأثیر
 2تا  70متر ن شان دادند .گزارشها در مورد دامنۀ تأثیر
و پیوسووتگی سوواختار مکانی بسوویار متفاوت اسووت ،که
دلیل آن ،تفاوت نوع گونه ،سوواختار تاجپوشووش ،حجم
توده ،روش نمو نهبرداری ،سوووطح نمو نهبرداری ،ت عداد
نمو نه های تاج بارش و شووورایط آبوهوایی اسووووت
( ،)Keim et al., 2005; Voss et al., 2016بهطوری
که ) ،Loescher (2002همب ستگی مکانی تاجبارش در
جنگل گرم سیری در  Casta Ricaرا با دامنۀ تأثیر 42
متر گزارش کرد یا ) Loustau (1992هیچ همبسووتگی
مووکووانوویای بوورای توواجبووارش در تووودة کوواج
( )Pinus pinasterمشوواهده نکرد .در تحقیق حاضوور،
مشاهده شد که دامنۀ تأثیر پیوستگی مکانی تاجبارش
در تودة طبیعی راش خالص در سه فصل بهار ،تابستان
و پاییز متفاوت اسووت که ممکن اسووت بهدلیل تغییر
شرایط آبوهوایی ،در صد تاجپو شش و خ صو صیات
بارش باشوود .تاجبارش در فصوول تابسووتان پیوسووتگی

بی شتری ن سبت به بهار و پاییز ن شان داد که از دالیل
آن میتوان به کامل بودن تاجپوشووش ،درصوود بیشووتر
 LAIو توأثیر برگهووا بر پیوسوووتگی الگوی مکووانی
تاجبارش اشاره کرد .بهطوری که )Keim et al. (2005
در مطوالعوۀ پیوسوووتگی مکوانی تواجبوارش در تودة
خزانکننده در دو ف صل برگدار و بیبرگ ،همب ستگی
مکانی در فصووول بیبرگ مشووواهده نکردند .بنابراین
تاجپوشووش در افزایش پیوسووتگی مکانی تأثیر خواهد
گذاشت و با توجه به اینکه در فصل بهار برگها بهطور
کامل توسوووعه نیافتهاند و در فصووول پاییز نیز برگها
شوووروع به خزان میکنند و تراکم تاجپوشوووش کاهش
مییابد و با توجه به یافتههای این پژوهش درصد LAI
بهار و پاییز کمتر از تابستان بوده است؛ بنابراین نتیجۀ
بهدستآمده دور از انتظار نیست.
با توجه به نتایج آنالیز لکۀ داغ تاج بارش ،فراوانی
نقاط لکۀ داغ در ف صل تاب ستان که تاجپو شش کامل و
در صد  LAIبی شتر از دو ف صل بهار و پاییز بوده ا ست،
بی شتر از فصلهای دیگر است که میتواند تا حد زیادی
به تاجپو شش ( )Robson et al., 1994مرتبط با شد .در
واقع نقاط لکۀ داغ تاجبارش ،الگوی رفتاری زهکشوووی
تاجپو شش را ن شان میدهند ( ;Gerrits et al., 2010
 .)Hopp & McDonnell, 2011از ایوونرو در طووول
فصوولهای برگدار که تاجپوشووش کامل و  LAIبیشووتر
اسوووت ،شووواخهها و برگها بهسووومت پایین متمایل
می شوند و چنان عمل میکنند که تاجبارش بهراحتی
بهسووومت پایین سوووقوط کند .نتایج آنالیز لکۀ داغ در
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 al.است؛ آنان بیان کردند که فراوانی نقاط لکۀ داغ در
فصوول برگدار در تودة پهنبرگ آمیخته در جنگلهای
هیرکانی ،بیشوووتر از فصووول بیبرگ اسوووت .هرچه
تغییر پذیری تاج بارش در سوووطح عرصووووه کمتر و
پیو ستگی مکانی بی شتر با شد ،ن شاندهندة این ا ست
که عوامل آشوووفتهکننده در سوووطح توده ،ناشوووی از
بادافتادگی درختان ،ریشووهکن شوودن درختان یا تغییر
شیب و توپوگرافی در عر صه ،کمتر ا ست و در نتیجه،
تغییرپذیری خصوصیات شیمیایی خاک که وابسته به
مقدار تاجبارش است نیز کمتر است و پیوستگی مکانی
بیشتری دارد.
ازآن جا که تاکنون تودة طبیعی راش خالص در
مطالعۀ حاضووور ،در معرض بهرهبرداری و دخالت قرار
نگرفته و دارای سووطح همگنتری نسووبت به تودههای
جنگلی نا خالص و بهرهبرداریشووووده اسووووت ،وجود
پیو ستگی مکانی تاجبارش در ف صلهای برگدار در یک
تودة راش میتواند شووواهدی بر نبود دخالت در توده،
همگن بودن توده و آشوووفتگی کم ناشوووی از عوا مل
طبیعی و انسوووانی در سوووطح توده باشووود که روش
ز م ینآمووار بووا طرا حی ن مونووه برداری تصوووواد فی
طبقهبندیشده بههمراه نقاطی با فواصل کوتاه بهخوبی
این پیو ستگی مکانی را ن شان داده ا ست .با ا ستفاده از
آنالیز مکانی و تهیۀ نقشههای الگوی تاجبارش ،میتوان
تغییرات الگوی پراکنش تاج بارش در یک توده را در
طول زمان تشوووخیص داد .این ابزار به ما در کشوووف
ارتباط الگوهای مکانی تاج بارش با عوامل محیطی ،و
معنای این ارتباط ها و اینکه چه اقداماتی با ید انجام
گیرد ،ک مک میک ند .درک الگو های م کانی تاج بارش
تودههای طبیعی و دسوووتنخورده به مدیران جنگل و
جنگلشوووناسوووان در مدیریت بهینه و بهبود عملیات
پرورشی در دیگر تودههای جنگلی با شرایط آبوهوایی
مشوووابه و با در نظر گرفتن فرایندهای هیدرولوژیک
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یاری خواهد کرد.
نتیجهگیری
در این تحقیق ،تغییرات الگوی مکانی تاج بارش در
سوووه فصووول بهار ،تابسوووتان و پاییز در تودة طبیعی و
دستنخوردة راش خالص بررسی شد .تاجبارش در زیر
تاجپوشش تودة راش الگوی تکهای با پیوستگی مکانی
در دامنههای  3تا  1متر را نشووان داد ،که بیشووترین
همبسووتگی مکانی در فصوول تابسووتان مشوواهده شوود.
افزایش  LAIدر فصووول تابسوووتان را میتوان یکی از
دالیل همگنی بیشوووتر تاجبارش عنوان کرد .با افزایش
پیوسووتگی مکانی در تابسووتان ،تعداد نقاط لکۀ داغ نیز
افزایش یا فت که مرتبط با  LAIو برگ های کامالً
توسعهیافته در فصل تابستان هستند که بهصورت قیف
ع مل میکن ند و مو جب هدا یت تاج بارش به پایین
می شوند .این پژوهش ن شان داد که تغییرات تاجبارش
در توده های طبیعی دسووووتنخورده از الگوی معینی
پیروی میکنند و در فوا صل معین پیو ستگی دارند که
با اسوووتفاده از روش زمینآمار این تغییرات پیوسوووته
بهخوبی مشووواهده شووود .چنانچه در اثر بهرهبرداری،
تخریب یا هر گونه عامل طبیعی از جمله بادافتادگی
درختان ،ریشوووهکن شووودن یا خشوووکیدگی در این
عرصووههای طبیعی آشووفتگی رد دهد ،الگوی تغییرات
هیدرولوژیکی در توده از حالت پیو سته خارج می شود،
که بر دیگر خصوصیات توده از جمله مشخصات خاک
و تغییرات شوویمیایی و عناصوور غذایی منتقلشووده به
خاک تأثیر خوا هد گذاشوووت .پراکنش الگوی م کانی
تاجبارش ،به مدیران جنگل در اجرای عملیات پرورشی
بهمنظور مدیریت بهینۀ توده های جنگلی یاری خواهد
رسووواند تا درک بهتری از پراکنش مکانی تاجبارش به
کف جنگل از لحاظ دسووترسووی خاک جنگل به آب و
مواد غذایی داشته باشند.
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Abstract
The spatial heterogeneity of throughfall (TF) is a critical component of the hydrological cycle. The aim
of this study was to identify TF spatial pattern variability for leaf-out seasons in a natural beech (Fagus
orientalis L.) stand located in the Caspian forests using geostatistical method. The rain-collectors used
for measuring TF (n= 122) were distributed in a stratified simple random sampling design under the
canopy. Measurements were carried out in 2016, and 2017; spring, summer, and autumn. Variograms
indicated strong structure of spatial continuous TF pattern beneath the canopy for all seasons when the
trees are in leaf. The spherical model was the best fitted model to empirical variograms for summer and
fall and exponential model for spring season. The effective range of variogram for spring, summer, and
fall were 2, 8, and 7 m, respectively. The leaf area index (LAI) of summer (6 m2/m2) was significantly
higher than spring (4.5 m2/m2) and fall (5 m2/m2) seasons. The number of hotspot points was estimated
to be the highest in summer (10) and lowest in spring (6). TF spatial variability was attributed to the
climate variability and changeability of LAI characteristics, in particular. The LAI increasing may be a
claim to increase the spatial continuity of TF and hotspot points observed in summer. This research
properly displays the spatial pattern of TF for different seasons by geoestatistical method that could be
successfully applied for predicting and mapping the changes in the behavior of rainfall affected by LAI
under the canopy of a natural beech stand. Fully understanding the spatial distribution of rainfall within
forests will definitely help the managers to optimize the management of these stands in terms of soil
water and nutrition availability. The outcomes of this study would help future investigators for providing
the appropriate sampling strategies in the beech stand under similar climate conditions.
Key words: Fagus orientalis, Caspian forests, Spatial pattern, Throughfall, Variography.
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