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رویشی  ناحیۀدر راش شرقی و بلندمازو  یها توده پوشش تاجاکوهیدرولوژیک  یها مشخصهبرآورد 

 هیرکانی

 4و سید محمدمعین صادقی 3زاده رامیبا، ویلما 2، منوچهر نمیرانیان*2، پدرام عطارد1طوبی پناهنده

 منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرجدانشکدۀ کارشناسی ارشد علوم زیستی جنگل،  1
 نابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرجمدانشکدۀ استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل،  2

 کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج ۀدانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکد 3
 مهندسی و جنگلشناسی دانشکده ،های زمینیگیریریزی مدیریت جنگل و اندازه، برنامهجنگل مهندسی گروهو اکولوژی جنگل،  یشناس جنگلدکتری  4

 رومانی براشوو، براشوو، ترانسیلوانیای دانشگاه جنگل،

 (3/6/1400: رشیپذ خی؛ تار20/2/1400: افتیدر خی)تار

 چکیده
 پوشش تاج با برخورد هنگام در باران یاجزا عیتوز یساز مدل در یاصل گام درختان، پوشش تاجیک درولوژیاکوه یها مشخصه مقدار محاسبۀ

 اکوهیدرولوژی هدف این پژوهش، بررسی .کرد ینیب شیپ باران رخداد هر در را ییربا باران و ساقاب ،بارش تاج ردیمقا توان یم این کاربا  .است

 ناحیۀدر  (.Quercus castaneifolia C. A. Mey) بلندمازوتودۀ سه و  (Fagus orientalis Lipsky) راش شرقیتودۀ  سهدرختان  پوشش تاج

پوشش،  پوشش، ظرفیت نگهداری آب تاج اشباع آب تاج نقطۀشده شامل  بررسی یها مشخصه نه بود.زمانی ساالمقیاس رویشی هیرکانی در 
و  متر یلیم 37/5 در بلندمازو پوشش تاجاشباع آب  نقطۀ میانگینبارش مستقیم و نسبت تبخیر به شدت باران در زمان بارندگی بود.  ضریب تاج

بیشتر از  متر یلیم 08/2با مقدار  راش شرقی پوشش تاجظرفیت نگهداری آب  متوسط، طور به ینهمچند. بو متر یلیم 29/6در راش شرقی 

شد.  یریگ اندازه متر یلیم 2/16و  0/20 ترتیب بهبلندمازو و راش شرقی  یها تودهمتوسط مقدار باران در  .بود (متر یلیم 15/1)بلندمازو 

  و مستقیم بارش تاجضریب میانگین درصد( حاصل شد.  5/33یشتر از بلندمازو )درصد( اندکی ب 9/36نسبی در راش شرقی ) ییربا بارانمیانگین 
با دانستن مقادیر . شد محاسبه 36/0و  71/0و در بلندمازو  25/0و  50/0در راش شرقی نسبت تبخیر در زمان بارندگی به شدت باران 

، بارش تاجو مقدار کم ضریب  پوشش تاجفیت نگهداری آب با مقدار زیاد ظر یها تودهدر  توان یم پوشش تاجاکوهیدرولوژیک  یها مشخصه

 را کاهش داد.  ییربا بارانق مقدار یاز این طرو تنک کردن و هرس کردن را اعمال کرد  یشناس جنگل تیمارهای

 .پوشش تاجاشباع آب  نقطۀمستقیم،  بارش تاجضریب ، پوشش تاجظرفیت نگهداری آب اکوهیدرولوژی جنگل،  :یدیکل یها واژه

 
 مقدمه

جنگلل،   اکوهیلدرولوژی اصللی در   یندهایفرایکی از 

و  پوشلش  تلاج توزیع اجزای باران در هنگام برخلورد بله   

 بلارش  تلاج ، سلاقاب و  ییربلا  بلاران اجزای  تقسیم آن به

توزیلع   ینلد فرا. (Sadeghi et al., 2016, 2020) اسلت 

توسللط  پوشلش  تللاجاجلزای بللاران هنگلام برخللورد بله    

کنتلرل   و تنله  پوشلش  تاج لوژیکاکوهیدرو یها مشخصه

 یهللا مشخصلله مقللدار محاسللبۀدر واقللع  .دشللو یملل

 در یاصلل  گلام  درختان، ۀتن و پوشش تاج یدرولوژیاکوه

 پوشلش  تلاج  با برخورد در باران یاجزا عیتوز یساز مدل

 و سلاقاب  ،بلارش  تلاج  مقدار توان یم آن قیطر از و است

 دکللر ینللیب شیپلل بللاران رخللداد هللر در را ییربللا بللاران
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(Sadeghi et al., 2017).   یسللاز ملدل ازآنجللا کله در 

 یهللا  مشخصلله وزن و نقللش   ،توزیللع اجللزای بللاران  

 یهلا  مشخصله نسلبت بله    پوشلش  تلاج اکوهیدرولوژیک 

 Muzylo etبیشلتر اسلت )   راتنه بسلی  اکوهیدرولوژیک

al., 2009; Sadeghi et al., 2019 در بیشلللتر ،)

اکوهیللدرولوژیک  یهللا مشخصللهمقللادیر  هللا پللژوهش

 یهللا مشخصلله. شللود یمللبیللان درختللان  پوشللش تللاج

اشللباع آب  نقطللۀپوشللش شلامل   اکوهیلدرولوژیک تللاج 

Pپوشلش )  تاج Ǵ   پوشلش   (، ظرفیلت نگهلداری آب تلاج

(Sضریب تاج ،) تسبارش م( قیمp    و نسلبت تبخیلر بله )

REشدت باران در زمان بارندگی ) ( است که بیلانگر  /

درختلان در هنگلام    پوشلش  تاجلوژیک وهیدرکارکرد اکو

  .استوقوع بارش 

 یهلا  مشخصله زمینلۀ  در داخل کشور، اطالعلات در  

اکوهیلدرولوژی درختللان )چلله بلومی و چلله غیربللومی(   

 یهلللا مشخصلللهتعیلللین زمینلللۀ انلللدس اسلللت و در 

بللر  هللا پللژوهشاکوهیللدرولوژی درختللان، بیشللترین   

. متمرکزنللد پوشلش  تللاجاکوهیلدرولوژی   یهللا مشخصله 

 یهللا مشخصللهگرفتلله در مللورد   انجللام یهللا ژوهشپلل

در اغلللب  درختللانتنلۀ  و  پوشللش تللاجاکوهیلدرولوژی  

( پللژوهش 20حللدود پللارس جنگلللی چیتگللر تهللران ) 

 & Sadeghi)بللرای نمونلله:   صللورت گرفتلله اسللت 

Attarod, 2014, 2015; Sadeghi et al., 2015a, b; 

 هلای  تنهلا در اقللیم   هاکه نتایج آن (2019 ,2018 ,2017

راهنملای   توانلد  ینمل و دارد و خشک کاربرد  خشک مهین

 ناحیللۀجنگلللی در  یهللا سللازگان بللوممناسللبی بللرای 

رویشلی هیرکلانی نیلز     ناحیۀدر  .رویشی هیرکانی باشد

 یهلا  مشخصله مقلادیر  بررسلی  پلژوهش بله    دودر تنها 

 Picea)نوئلل   یهلا  گونله در  پوشش تاجاکوهیدرولوژی 

abies (L.) Karst.( )Ahmadi et al., 2016; Sefidi 

et al., 2020) ( و راش شللرقیFagus orientalis 

Lipsky )  سلت اشلده  پرداختله (Sefidi et al., 2020 ؛)

 ینلد فرادربلارۀ   تحقیقلات زیلادی  هرچند در این ناحیله  

 Ahmadi etتوزیع اجلزای بلاران انجلام گرفتله اسلت )     

al., 2009, 2016; Hosseini Ghaleh Bahmani et 

al., 2012; Abbasian et al., 2015; Nezamdoost 

et al., 2017; Fathizadeh et al., 2020  .) 

 یهلللا مشخصلللهدربلللارۀ ازآنجلللا کللله تحقیقلللات 

 صلورت  بله اکوهیدرولوژی جنگل در داخلل کشلور تنهلا    

وف شلده  طل معملوردی(  مطالعۀ )گزارش در یک منطقه 

 ناحیلۀ  یهلا  جنگلل اطالعلات در   از سوی دیگلر  است و

 دربلللارۀس اسلللت، پللژوهش  هیرکلللانی انللد رویشللی  

اکوهیللدرولوژیک یللک گونلله در منللاطق   یهللا مشخصلله

بسلللیار بااهمیلللت اسلللت. در ایلللن ناحیللله مختلللل  

راش شلرقی و بلنلدمازو    یهلا  گونههیرکانی،  یها جنگل

(Quercus castaneifolia C. A. Mey. )  مسلاحت

رفتلار  دربلارۀ  اطالعلات   ، املا رنلد یگ یمل وسیعی را در بر 

اسللت. از سللوی  بسللیار محللدود هللاآنولوژیک راکوهیللد

 یاجللزا قیللدق نیللیتعدیگللر بایللد توجلله داشللت کلله  

جنگلل در سلطوک کوچلک     کیدرولوژیاکوه یها چرخه

مطالعلللات داخلللل کشلللور و بیشلللتر  هملللۀ )ماننلللد 

)ماننلد ایلن    اسیل مق بلزر   وخارج کشور(  یها پژوهش

 یآبل  منلابع  تیریملد  و یزیل ر برنامه یندفرا به ،پژوهش(

هلدف  رو  از ایلن ؛ دکنل  یمل  ککمل  یجنگل یها عرصه در

اکوهیللدرولوژیک  یهلا  مشخصله ایلن پلژوهش، بررسللی   

راش شلرقی و   جنگللی  تلودۀ شلش  درختان  پوشش تاج

رویشللی هیرکللانی در   ناحیللۀ پللنجواقللع در بلنللدمازو 

 زمانی ساالنه است.مقیاس 

 ها مواد و روش

 پژوهش ۀطقمن

رویشی هیرکلانی   ناحیۀ ۀاین پژوهش در پنج منطق

گلسلتان )کوهمیللان( و مازنللدران   یهللا اسللتانواقلع در  

 تللودۀشلش  )سلاری، نوشللهر، الجلیم و کالردشللت( در   

راش شلرقی(   تلودۀ بلنلدمازو و سله    تلودۀ )سله  جنگلی 

 ,Ahmadi et al., 2009) (1انجلام گرفلت )جللدول   

2016; Hosseini Ghaleh Bahmani et al., 2012; 
Abbasian et al., 2015; Tafazoli et al., 2015; 

Tahmasebi, 2015)  . 
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 هیرکانی رویشی ناحیۀراش شرقی و بلندمازو در  یها توده یمیاقل و یهواشناس ی،اهیگ پوشش و مشخصات صاتتمخ -1 جدول

 میانگین کالردشت میالج نوشهر میانگین نوشهر ساری انیکوهم مشخصه

 عمومی

یی ایجغراف عرض

 )شمالی(

ˈ56 º37 ˈ28 º36 ˈ39 º36 - ˈ39 º36 ˈ15 º36 ˈ30 º36 
- 

طول جغرافیایی 

 )شرقی(

ˈ14 º55 ˈ14 º52 ˈ39 º51 - ˈ39 º51 ˈ10 º53 ˈ9 º51 
- 

ارتفاع از سطح دریا 
 )متر(

150 800 1410 787 1410 1000 1320 1243 

پوشش 

 گیاهی

 - راش شرقی راش شرقی راش شرقی - بلندمازو بلندمازو بلندمازو گونه

متوسط قطر توده 

 (متر یسانت)
65 21 36 41 5/49 5/44 93 3/62 

متوسط ارتفاع توده 

 )متر(
21 18 28 22 5/31 5/29 5/9 5/23 

 پوشش تاجمتوسط 
 )درصد(

55 70 80 68 90 90 83 7/87 

خصوصیات 

هواشناسی 
 و اقلیمی

متوسط مقدار باران 

 در سال( متر یلیم)
700 728 1303 910 1303 880 469 884 

متوسط دمای هوا 

 (گراد یسانتدرجۀ )
8/16 16 2/16 3/16 2/16 5/16 2/13 3/15 

نوع اقلیم )براساس 

 دومارتن(نمایۀ 

نیمه 

 مرطوب
 - ای مدیترانه مرطوب مرطوب - مرطوب مرطوب

 

 شیوۀ اجرای پژوهش

 بلاران  مقلدار  و بلارش  تاج یها داده از پژوهش نیا در

(، Tahmasebi, 2015) انیل کوهمشلده در   یریل گ انلدازه 

 Ahmadi et) نوشلهر (، Tafazoli et al., 2015) یسار

al., 2009; Hosseini Ghaleh Bahmani et al., 

و کالردشللت  (Ahmadi et al., 2016) میالجل ، 2012

(Abbasian et al., 2015) (. 2 جلدول ) بهره گرفته شد

 یهلا  تلوده شلده در   یریگ اندازه( Pgمتوسط مقدار باران )

اش شللرقی ر تللودۀ) متللر یلللیم 5/11مللورد بررسللی از 

نوشلهر(   یبلنلدمازو  تودۀ) متر یلیم 3/23( تا تکالردش

طللور متوسللط، مقللدار بللاران در    بللهدر نوسللان بللود و  

 راش یهلا  تلوده و در  متلر  یلیم 0/20بلندمازو  یها توده

 (.2شد )جدول  حاصل متر یلیم 2/16شرقی 

 هیرکانی ناحیۀراش شرقی و بلندمازو در  یها تودهدر  بارش تاج و باران مشخصات -2 جدول

 مشخصه

 نوشهر ساری انیکوهم
میانگین 

 بلندمازو

میانگین  کالردشت الجیم نوشهر

 راش

 شرقی
 بلندمازو بلندمازو بلندمازو

راش 

 شرقی

راش 

 شرقی

راش 

 شرقی

 8 8 5 12 8 6 7 12 پژوهش )ماه(دورۀ طول 

 37 21 38 53 24 28 20 24 شده یریگ اندازهتعداد رخداد باران 

شده  یریگ اندازهن مقدار باران کمتری

 (متر یلیم)
5/0 1/1 6/3 7/1 8/2 1/3 2/5 7/3 

شده   یریگ اندازهبیشترین مقدار باران 

 (متر یلیم)
7/54 0/35 9/50 9/46 6/48 4/39 2/60 4/49 

 2/16 1/18 5/11 9/18 0/20 3/23 3/17 5/19 (متر یلیممتوسط مقدار باران )

 4/11 7/12 7/7 7/13 9/13 8/17 9/11 0/12 (متر یلیم) بارش تاجمتوسط مقدار 

 9/36 4/39 6/40 6/30 5/33 4/25 6/33 6/41 نسبی )درصد( ییربا بارانمتوسط 
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 پوشش اکوهیدرولوژیک تاج یها مشخصه

اکوهیللدرولوژیک مللدنرر بللرای ایللن  یهللا مشخصله 

 محاسلباتی  پوشلش  اشباع آب تاج نقطۀپژوهش، شامل 

(P Ǵ پوشلش  ی آب تلاج (، ظرفیت نگهلدار (S  ضلریب ،)

( و نسبت تبخیر بله شلدت بلاران    pقیم )تسبارش م تاج

REدر زمان بارندگی ) تعریل  و   ،در ادامله که است ( /

 تشریح شده است. هاآنمحاسبۀ چگونگی 

اکوهیللدرولوژیک   یهللا  مشخصللهمحاسللبۀ  بللرای 

شلده را   یریل گ زهانلدا  یهلا  باران باید، در ابتدا پوشش تاج

هلای ناکلافی بلرای     های کافی و بلاران  باراندستۀ به دو 

تقسلیم کلرد کله ایلن عملل از       پوشلش  تلاج آب اشباع 

( و xطریق نمودار پراکنش مقادیر در هلر بلارش )محلور    

شلود. در   طور چشمی تعیلین ملی   به( y)محور  بارش تاج

اشللباع آب  نقطللۀواقللع بللا تعیللین ایللن نقطلله، مقللدار  

ای از نملودار   . نقطله دیآ یم دست بهرآوردی پوشش ب تاج

یابد، مقلدار بلارانی    که شیب منحنی ابر نقاط افزایش می

کلافی اسلت    پوشش تاجدهد که برای اشباع  را نشان می

هلای بلیش از ایلن مقلدار، سلهم بیشلتری از        و در باران

یابد. کمتر از این حلد را   اختصاص می بارش تاجباران به 

و مقلادیر برابلر یلا     پوشلش  تلاج شباع باران ناکافی برای ا

 پوشلش  تلاج های کافی برای اشلباع   بیشتر از آن را باران

 گیرند. در نرر می

 پوشلش  اشلباع آب تلاج   نقطلۀ آوردن  دست بهبرای  

بهلره گرفتله    Licata et al. (2011)رابطۀ از ، محاسباتی

 (.1رابطۀ ) شد

 1رابطۀ 
21

2

aa

b
PG


 

و شیب  مبدأعرض از  ترتیب به a2و  b2، در این رابطه

شلیب خلط    a1های کلافی و   خط رگرسیون خطی باران

 .استپوشش  های ناکافی برای اشباع تاج رگرسیون باران

 کله بیلانگر   (S) پوشلش  تلاج ظرفیلت نگهلداری آب   

در زملان   پوشلش  تلاج مقدار آب الزم برای اشباع کمینۀ 

روش ، زیلرا  تعیلین شلد   Meanروش  اسلت، از  بارندگی

Mean محاسللبۀ روش رگرسللیونی  نیتللر متللداولS  در

(. Friesen et al., 2015) شلود  یمللمحسلوب  جهلان  

و بارنلدگی   بلارش  تلاج تفاوت بین از این روش،  براساس

 در هللر بللارش در محللل برخللورد دو خللط رگرسللیون   

ناکلافی بلرای اشلباع آب     یهلا  بلاران کلافی و   یها باران

آب  مقللدار ظرفیللت نگهللداری  تللوان یملل، پوشللش تللاج

 (.  Pypker et al., 2005) کرد محاسبهرا  پوشش تاج

نسبت تبخیر در زمان بارندگی بله شلدت بارنلدگی    

(RE کلافی   یهلا  بلاران شلیب رگرسلیون   از تفاضل  (/

 شلود  یمل حاصلل   1از مقدار  پوشش تاجبرای اشباع آب 

(Pypker et al., 2005.) 

این است  ۀدهند نشان (p) مستقیم بارش تاجضریب 

 پوشلش  تاجبدون برخورد به  بارش تاجکه چه سهمی از 

ایلن ضلریب برابلر     مقدار. رسد یمبه پوشش ک  جنگل 

و  بلارش  تلاج نمودار بلین   شیب رگرسیون خطی با عدد

اشلباع آب   بلرای  ناکلافی  نبلارا در رخدادهای ، گیبارند

 (.Pypker et al., 2005) باشد یم، پوشش تاج

 نتایج

بلارش   ( و تلاج Pgخطی بلین بلاران )   ۀرابط 1کل ش

(TF بللرای بللاران ) اشللباع آب  نقطللۀتر از شللهللای بی

( و کمتر از این نقطه )خلط  R2( )خط P´Gپوشش ) تاج

R1 ) را نشلان  تحلت بررسلی   بلر    پهن تودۀشش برای

این نمودارها بلا افلزایش مقلدار بلاران،      براساس دهد. می

 .ابدی یمش صورت خطی افزای به بارش تاجمقدار 

ی اکوهیللدرولوژیک هللا مشخصللهمقللادیر  3جللدول 

بلر  ملورد مطالعله     را برای شش تودۀ پهلن  پوشش تاج

دهد. بیشترین و کمترین مقلدار نقطلۀ اشلباع     نشان می

ی بلنلدمازو نوشلهر   هلا  تلوده ترتیب در  به پوشش تاجآب 

( متلر  یلل یم 30/3( و بلنلدمازو سلاری )  متر یلیم 87/7)

انگین، مقلدار نقطلۀ اشلباع آب    طلور میل   حاصل شد و به

بیشلتر از تلودۀ    متلر  یلل یم 92/0در بلندمازو  پوشش تاج

(. مقلدار مشخصللۀ  3راش شلرقی حاصلل شلد )جلدول     

 متلر  یلل یم 09/0بلین   پوشش تاجظرفیت نگهداری آب 

)تلودۀ راش   متلر  یلل یم 90/2)تودۀ بلندمازو سلاری( تلا   

میلانگین مقلدار    طلور  بله شرقی نوشهر( در نوسان است. 
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درصللد  81ن مشخصله در گونللۀ راش شلرقی حلدود    ایل 

(. دامنلۀ مقلادیر   3بیشتر از گونه بلندمازو است )جلدول  

در  17/0مستقیم بلین   بارش تاجآمده از ضریب  دست به

در تلودۀ بلنلدمازو    81/0تودۀ راش شرقی کالردشت تلا  

کوهمیللان در نوسللان اسللت. میللانگین ایللن ضللریب در  

دسللت آمللد  بلله 50/0و در راش شللرقی  71/0بلنلدمازو  

(. کمترین مقلدار مشخصلۀ نسلبت تبخیلر در     1)جدول 

در تودۀ راش شلرقی   14/0زمان بارندگی به شدت باران 

نوشهر محاسبه شد، درحالی کله بیشلترین مقلدار ایلن     

مشخصه در تودۀ بلندمازوی کوهمیان بلا مقلدار علددی    

آمد و میانگین ایلن ضلریب در بلنلدمازو     دست به  55/0

 (.3از راش شرقی است )جدول  درصد بیشتر 44

 

 
 -R2)خط  برآوردی پوشش اشباع آب تاج نقطۀهای بیشتر از  ( برای بارانTFبارش ) ( و تاجPgخطی بین باران )رابطۀ  -1شکل 

 است تحت بررسی تودۀشش ( برای طوسی یها رهیدا -R1( و کمتر از این نقطه )خط مشکی یها رهیدا

 راش شرقی و بلندمازو یها توده پوشش تاجاکوهیدرولوژیک  یها مشخصه مقادیر -3جدول 

اکوهیدرولوژیک  یها مشخصه

 پوشش تاج

میانگین  نوشهر ساری کوهمیان

 بلندمازو

 (متر یلیم)

 کالردشت الجیم نوشهر
 میانگین راش

 راش شرقی بلندمازو بلندمازو بلندمازو (متر یلیم)شرقی 
راش 

 شرقی
 راش شرقی

پوشش  شباع آب تاجا نقطۀ

(P´gمیلی ، )متر 
93/4 30/3 87/7 37/5 24/7 41/4 21/7 29/6 

ظرفیت نگهداری آب 

 متر( ، میلیSپوشش ) تاج
78/2 09/0 57/0 15/1 90/2 40/1 94/1 08/2 

 81/0 54/0 77/0 71/0 78/0 56/0 17/0 50/0 (pبارش مستقیم ) ضریب تاج

نسبت تبخیر در زمان بارندگی 

REاران )به شدت ب /) 
55/0 33/0 21/0 36/0 14/0 21/0 20/0 25/0 
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 بحث  

در  پوشش تاجاشباع آب  نقطۀمتوسط، مقدار  طور به

. بلنلدمازو حاصلل شلد   گونلۀ  راش شرقی بیشتر از گونۀ 

از آب  یمقلدار بیشلینۀ   واقع درپوشش،  اشباع تاج نقطۀ

و اگلر  اسلت  پوشلش الزم   تاجاشباع  یبرااست که  باران

، میریل بگبارش مستقیم را برابر صلفر در نرلر    ب تاجیضر

نقطه برابر  نیاپوشش با  مقدار ظرفیت نگهداری آب تاج

 نیل ا ، مقلدار علددی  مواقلع بیشلتر   در ، هرچند کهاست

پوشلش   ظرفیت نگهداری آب تلاج از مقدار عددی نقطه 

 ;Sadeghi & Attarod, 2014, 2015) اسلت بیشلتر  

Sadeghi et al., 2015a, b) .ذکر است که قبل از  شایان

بله   دهیرسل بارش  مقدار تاجکل پوشش،  اشباع تاج نقطۀ

و مقلدار  اسلت  بلارش مسلتقیم    تاج صورت بهک  جنگل 

شلود   تلاجی برابلر صلفر در نرلر گرفتله ملی       یها زشیر

(Sadeghi & Attarod, 2014, 2015; Attarod & 

Sadeghi, 2018.) پوشلش  تاجشباع آب ا نقطۀ مشخصه 

در حاللت   پوشلش  تاجکه در صورت اینکه  دهد یمنشان 

برای اشباع آب باران  چقدرکامالً بسته قرار گرفته باشد، 

 ;Sadeghi 7 Attarod, 2015) الزم اسلت  پوشلش  تلاج 

Attarod & Sadeghi, 2018 .)ایلن یافتله، در    بر اساس

)بسته بلودن کاملل    پوشش تاجدرصد بودن  100صورت 

راش  تللودۀ(، مقللدار آب بلاران بیشلتری در   پوشلش  تلاج 

نیاز است تا شاهد ریزش  بلندمازو تودۀنسبت به  شرقی

ور میلانگین، مقلدار   طل  به در ک  جنگل باشیم. بارش تاج

راش شلرقی   تلودۀ در  پوشلش  تاجظرفیت نگهداری آب 

حاصلل شلد. ایلن یافتله نشلان       بلنلدمازو  تودۀبیشتر از 

وژیکی فعللی دو تلوده   که با مشخصلات مورفولل   دهد یم

راش شللرقی بلله  تللودۀآب الزم در کمینللۀ (، 1)جللدول 

بلنلدمازو اسلت.    تلودۀ بیشلتر از   متلر  یلل یم 93/0مقدار 

و  ییربللا بللاراندر کنتللرل مقللدار  مشخصلله نیتللر مهللم

در  کاکوهیللللدرولوژی مشخصللللۀ   نیتللللر  متللللداول 

ظرفیلت  مشخصلۀ  توزیع اجلزای بلاران،    های یساز مدل

 ;Muzylo et al., 2009)ت اس پوشش تاجنگهداری آب 

Sadeghi et al., 2015a, b; Nazari et al., 2020).  یکی

از دالیل اصلی بیشتر بودن مقدار ظرفیلت نگهلداری آب   

در راش شلرقی نسلبت بله بلنلدمازو، کمتلر       پوشش تاج

در بلنلدمازو نسلبت بله راش     پوشلش  تلاج بودن درصلد  

 پوشلش  تلاج (. بیشتر بودن درصد 1شرقی است )جدول 

 بللر اسللاسراش شللرقی نسللبت بلله بلنللدمازو   تللودۀر د

ایلن   براساس، زیرا شود می ییدتأنیز  3جدول  یها افتهی

راش شلرقی   تلودۀ مسلتقیم در   بارش تاججدول، ضریب 

که درصلد   آنجازاست و ا 79/0بلندمازو  تودۀو در  50/0

 بلارش  تلاج برابر با یک منهلای علدد ضلریب     پوشش تاج

 ,.Gash et al., 1995; Sadeghi et alمستقیم اسلت ) 

راش شلرقی و   یهلا  تلوده در  پوشلش  تاج(، درصد 2017

 حاصل شد.  21/0و  50/0 ترتیب بهبلندمازو 

مهلم در  عواملل  مستقیم از جملله   بارش تاجضریب 

تنک کلردن  زمینۀ اکوهیدرولوژی جنگل در های  پژوهش

که ( Hakimi et al., 2018و هرس کردن درختان است )

باشد، مقدار آن بیشلتر   تر تنکج درخت هرچه توده یا تا

 مشخصهچه مقدار این . هر(Sadeghi et al., 2018) است

 بارش تاجکه سهم زیادتری از  دهد یمبیشتر باشد، نشان 

)از فضای بین تاج درختلان   پوشش تاجبدون برخورد به 

 رسلد  یمل به پوشش ک  جنگلل   یا فضای بین درختان(

(Wullaert et al., 2009; Attarod et al., 2015; 

Attarod & Sadeghi, 2018 رویشللی  ناحیللۀ(. در

با کمبود آب مواجله  جنگلی  تودۀ هیرکانی، در جایی که

)مانند تنلک   یشناس جنگلتیمارهای  دادن ، انجاماست

 بلارش  تلاج افزایش ضلریب  موجب و هرس کردن( کردن 

بله پوشلش    رسیده بارش تاجمستقیم و در نتیجه مقدار 

ایلن ضلریب    سلازی  یکمّ. در واقع با دشو یمک  جنگل 

درختلان را   پوشش تاجیا  تاجمقدار فضای خالی  توان یم

یکلی از دالیلل    (.Pypker et al., 2005دسلت آورد )  هبل 

و  پوشلش  تلاج اشباع آب  نقطۀبیشتر بودن مقادیر اصلی 

در راش شرقی نسلبت   پوشش تاجظرفیت نگهداری آب 

 بلارش  تلاج ضریب به بلندمازو این است که مقدار عددی 

در راش شرقی نسبت به بلندمازو کمتر است و در نتیجه 

آب باران( در راش  ۀکنند جذب)سطح  پوشش تاجمقدار 

 شرقی بیشتر از بلندمازو است.
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نسللبت تبخیللر در زمللان مشخصللۀ مقللدار متوسللط 

 بلنلدمازو بیشلتر از راش   تودۀبارندگی به شدت باران در 

مقلدار   ۀکننلد  کنتلرل  مشخصله شرقی حاصل شد. ایلن  

 ,.Nazari et al) بارندگی است وقوع در زمان ییربا باران

مقدار در بلندمازو این . یکی از دالیل بیشتر بودن (2020

 یها توده دمای هوا در بودن بیشترنسبت به راش شرقی، 

بیشتر بلودن مقلدار متوسلط    (. 1است )جدول  بلندمازو

( 2دول بلندمازو نسبت به راش شرقی )جل  تودۀباران در 

  Pypker et al. (2005). دالیل این یافته استنیز از دیگر 

در رخدادهای باران با مقلدار زیلاد،   که اذعان داشتند  نیز

 خواهد بود. بزر  این ضریب 

 یهلا  مشخصله  ۀدربلار گرفتله   در تنها تحقیلق انجلام  

 ناحیلۀ در  بلر   پهلن درختان  پوشش تاجاکوهیدرولوژی 

بلا بررسللی   Sefidi et al. (2020)رویشلی هیرکلانی،   

منطقلۀ  اکوهیلدرولوژیک راش شلرقی در    یهلا  مشخصله 

ظرفیلت نگهلداری آب    سلیاهکل اسلتان گلیالن، مقلدار    

متر، نسلبت تبخیلر بله شلدت      میلی 44/0 را پوشش تاج

REبللاران در زمللان بارنللدگی )   ، ضللریب  16/0 را (/

ع آب اشلللبا نقطلللۀو  57/0 را بلللارش مسلللتقیم تلللاج

متلر گللزارش کردنلد. دلیللل    میلللی 63/1 را پوشلش  تلاج 

 Sefidiبین پژوهش حاضلر و تحقیلق    یها افتهیتفاوت 

et al. (2020)  پوشلش   یهلا  یژگیوتفاوت ممکن است

بارنلدگی باشلد    یهلا  یژگیوخصوصیات اقلیم و  ،گیاهی

(Attarod & Sadeghi, 2018.) 

 نتیجه گیری
یریت منلابع آب  و مد یزیر برنامهیکی از راهکارهای 

 یهللا مشخصللهجنگلللی، شللناخت  یهللا سللتمیاکوسدر 

مختل  جنگلی است کله ایلن    یها تودهاکوهیدرولوژیک 

 تلودۀ بار در سلطح کلالن و در شلش     نخستینپژوهش 

رویشلی   ناحیلۀ  یهلا  جنگلل اصللی  گونلۀ  جنگلی از دو 

بلنللدمازو و راش شللرقی( انجللام  یهللا گونللههیرکللانی )

اکوهیلدرولوژیک   یهلا  همشخصل گرفت. ازآنجا که تعیین 

و نیازمنلد ادوات پیشلرفته    بلر  نله یهز ،بلر  زملان  ،درختان

ی جهللان سللوم  در کشللورهااز سللوی دیگللر،  اسللت و 

در اقلیمللللی خودکللللار  یهلللا  دادهامکانلللات  بللللت  

وجلود دارد، بلرآورد    نلدرت  بله جنگللی   یهلا  ستمیاکوس

بلله مللدیران  توانللد یملل کاکوهیللدرولوژی یهللا مشخصله 

مناسب و اعملال تیمارهلای    یاه گونهجنگل در انتخاب 

 رسلان  کملک از نرر هیلدرولوژی جنگلل،    یشناس جنگل

توزیلع اجلزای    یسلاز  ملدل گلام اول در   ینهمچن باشد.

و سلللاقاب در  بلللارش تلللاج، ییربلللا بلللارانبللاران بللله  

 یهللا  مشخصلله جنگلللی، تعیللین    یهللا  سللتم یاکوس

و بللا تعیللین ایللن    اسللت درختللان  اکوهیللدرولوژیک

یادشلده و   یها مؤلفه یساز یکمّبه توان  می، ها مشخصه

در  .پرداخلت در نتیجه مدیریت بهتر منلابع آبلی کشلور    

این پلژوهش فقلط    یها افتهیذکر است که  شایانپایان 

اسلت   پوشلش  تلاج برمبنای پارامترهای اکوهیدرولوژیک 

راش شللرقی و  یهللا گونللهو بللرای درس بهتللر رفتللار   

پارامترهلای  هیلدرولوژیک بایلد   چرخلۀ  بلندمازو از نرلر  

ر الشلبر ، ورود عناصل   ییربلا  باران، تنهاکوهیدرولوژیک 

، هلا  الشلبر   ییشلو  آبو سلاقاب،   بلارش  تلاج غذایی از 

به داخلل خلاس   درختی، نفوذ آب باران  یها گونهتعرق 

 شوند.بررسی و ضریب رواناب در هر گونه 
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Abstract 
Calculating the amount of canopy ecohydrological parameters is the main step in rainfall partitioning 
modeling, and by calculating the amount of ecohydrological parameters, it is possible to predict the 
amount of throughfall, stemflow, and rainfall interception per rain storm. Therefore, this study aimed 
to evaluate the canopy echohydrological parameters of three oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) 
stands and three chestnut-leaved oak (Quercus castaneifolia C. A. Mey.) located in the Hyrcanian 
vegetation region in the annual-based time scale. They studied ecohydrological parameters were 
canopy saturation point, canopy water storage capacity, free throughfall coefficient, and the ratio of 
mean evaporation rate from canopy to the mean rainfall intensity. On average, the canopy saturation 
point was 5.37 mm in the chestnut-leaved oak and 6.29 mm in the oriental beech. Also, on average, 
the canopy water storage capacity of the oriental beech (2.08 mm) was higher than that of the 
chestnut-leaved oak (1.15 mm). The mean rainfall magnitudes in the chestnut-leaved oak and oriental 
beech stands were 20.0 and 16.2 mm, respectively. The average relative interception in the oriental 
beech (36.9%) was slightly higher than the chestnut-leaved oak (33.5%). The average free throughfall 
coefficient and the ratio of mean evaporation rate from canopy to the mean rainfall intensity were 
calculated to be 0.50 and 0.25 for the oriental beech and 0.71 and 0.36 for the chestnut-leaved oak. By 
knowing the values of canopy ecohydrological parameters, thinning and pruning silvicultural 
treatments can be applied in stands with high water storage capacity and low free throughfall 
coefficient to reduce rainfall interception. 

Keywords: Canopy saturation point, canopy water storage capacity, free throughfall coefficient, forest 
ecohydrology. 
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