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اکوهیدرولوژی  های پژوهشدر  درختی های سازگان بومدر آب  ۀچرخاز اجزای مهم  ربایی باران، ساقاب و بارش تاجبه  اجزای بارندگیتوزیع 

 سیاهکل های جنگلدر  نوئل کاشت دستطبیعی راش و  های توده ربایی باران، ساقاب و بارش تاجمحاسبۀ . هدف این پژوهش، است جنگل

سنج دستی  باران 32 ، ازبارش تاج گیری اندازهدستی و برای  سنج باران 62گیری مقدار باران در هر رخداد، از  ی اندازهبود. برا )استان گیالن(

 درصدهای تجمعیسهم هر یک از راش تودۀ در در نظر گرفته شد. ساقاب هر گونه متوسط  ،درخت 6استفاده شد و متوسط ساقاب 

 .درصد حاصل شد 3/63و  9/7، 6/46 ترتیب به ،نوئلتودۀ و در درصد  4/66و  6/62، 6/48 ترتیب به از بارش ربایی باران، ساقاب و بارش تاج

درصد نسبی و  ( P<26/2 ؛ = 36/3t) نوئل ۀتودبیشتر از  داری معنیطور  بهساقاب راش نسبی جفتی نشان داد که درصد  tنتایج آزمون 

، ساقاب و بارش تاجمقدار باران با مقادیر  ۀرابط (. P<26/2 ؛ = 34/6t) استراش  دۀتوبیشتر از  داری معنیطور  به نوئل ۀتود ربایی باران

 ،جدید ۀگونکاشت  با توجه به اینکه .بود دار معنیدرصد  66اساس ضریب همبستگی پیرسون، در سطح  برصورت صعودی و  به ربایی باران

گونۀ انتخاب مدیریت جنگل و در  ،است  شده( بارش تاجقاب و )مجموع مقادیر سا پوشش کف جنگلآب ورودی به  سبب تغییر مقدار

 اجزای باران توجه شود. عبه مقدار توزی، باید مناسب

 هیرکانی. های جنگل، توزیع اجزای باران، انتخاب گونهاکوهیدرولوژی جنگل،  :یديکل های واژه

 

 مقدمه

 سوازگان  بووم آب در  ۀچرخ یورود ترین مهمبارش 

با برخورد بوه   . بارش(Šraj et al., 2008)جنگل است 

، ساقاب (ی)بارش تاج بارش تاج ءپوشش، به سه جز تاج

 (پوشوش  تواج  یش آبو ی)ربوا  ربوایی  بارانو )رواناب تنه( 

ظرفیوت  ل یو س شودن و تکم یبوا خو   .دشوو  می تقسیم

بوا عنووان    از بواران  ی، بخشو پوشوش  تواج نگهداری آب 

از  یبخشو . رسود  موی به سطح جنگل  تاجی های ریزش

ق یوواز طر پوشووش توواجبوودون برخووورد بووا هووم  بووارش

ن یبوو یخووال یا فضوواهایووموجووود در توواج  هووای هحفوور

بوه پوشوش کوف جنگول      (ها روشنه) درختان های تاج

  نود یگو یم مو یمسوتق  بوارش  تواج کوه بوه آن    رسود  می

(Levia et al., 2017)ر ین از جمووع مقوواد ی. بنووابرا

 بوارش  تاجم، مقدار یمستق بارش تاجو  یتاج های ریزش
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از جواری   پوس  بارشبخش دیگری از . شود میصل حا

درختوان بوه کوف     ۀتن قیاز طر ها شاخهشدن بر روی 

. شوود  گفته میبخش ساقاب  نیکه به ا رسد میجنگل 

از دسوترس   ریتبخ یندافردر اثر  زیاز بارندگی ن یبخش

 شبخش از بار نیکه به ا شود یپوشش جنگل خارج م

 سوسس ه و شد یدرختان نگهدار پوشش تاجکه توسط 

بووه  آنا پووس از یووبووارش در زمووان  تبخیوور ۀواسووط بووه

 شووود مووی گفتووه ربووایی بوواران، گووردد برمووی هواسووسهر

(Carlyle-Moses & Gash, 2011.) 

 یاجوزا  تورین  مهماز  ربایی باران، ساقاب و بارش تاج

و  تیووکم دربووارۀو مطالعووه  انوود جنگوولآب در  ۀچرخو 

و  یستیزاز اصول مقدماتی مدیریت تولید  آنها تیفیک

 یآبخیوز جنگلو   هوای  هضحومدیریت اصولی  جهیدر نت

در  رییووتغ همچنووین(. Herbst et al., 2006اسووت )

، سواقاب و  بارش تاج) یبارندگ یاجزااز  کیهر  تیکم

بر تراز آبوی در   زیادی تأثیرنکه یعالوه بر ا ،(ییربا باران

 یادیز تیدر نواحی جنگلی دارد، اهم ای منطقهسطح 

غوذایی در   عناصور  ۀچرخو درولوژی و هی ۀچرخنیز در 

 دارد زمینوووی  هوووای سوووازگان بوووومسوووطح کووول  

(Šraj et al., 2008; Zhang et al., 2016.)  مرور منابع

 یک از اجوزا یو سهم هر  ،معتدل های جنگل مربوط به

پوشش را متفاوت نشوان   باران در هنگام برخورد با تاج

ر د سواننه  ربوایی  بارانمعتدل،  های جنگل. در دهد می

درصوود و در  39تووا  66ن یبوو بوور  پهوون هووای توووده

درصود از بواران    34توا   6ن یبر  ب یسوزن های جنگل

 ;Sadeghi et al., 2014a, b, cگوزارش شوده اسوت )   

Hörmann et al., 1996 .)  مقودار   هوا  جنگول در ایون

از مقوودار بوواران  درصوود 66 تووا 3/2بووین  نیووز سوواقاب

  ;Levia & Frost, 2003) اسووتگووزارش شووده  

Ahmadi et al., 2009, 2016; Rahmani et al., 2011) .

از  هیرکووانی، هووای جنگوولدر تحقیقووات در بسوویاری از 

شوده و مقودار آن صوفر     پوشی چشمساقاب  گیری اندازه

 ;Mohammadi et al., 2014)گرفته شده است در نظر 

Abbasian et al., 2015a, b; Tafazoli et al., 2015 ،)

در  سواقاب  گیوری  انودازه که به  تیتحقیقادر  آنکهحال 

 درصود  6/3توا   آنمقودار  ،  شدهپرداخته  ها جنگلاین 

 ;Ahmadi et al., 2009, 2016) شوده اسوت  گوزارش  

Rahmani et al., 2011 .)  پژوهشوی   اجورای بنوابراین

فوراوان   هوای  بواران  رخداد گیری اندازهبا  تر مدت طوننی

ب نواچیز  این فرضویه کوه مقودار سواقا    تأیید برای رد یا 

کورد یوا    پوشوی  چشوم آن  گیوری  انودازه است و بایود از  

کورد،  گیوری   را انودازه  آنبایود  دلیل مقودار زیواد آن،    به

زمینۀ مقایسۀ در ، . از سوی دیگررسد می نظر بهضروری 

بوومی و   هوای  گونوه توزیع اجوزای بواران بوین     زمان هم

انودکی  هوای   پوژوهش هیرکانی  های جنگلغیربومی در 

در  Mohammadi et al. (2014). اسوت گرفتوه  انجوام  

رویشوی   ۀناحیو کوهمیان آزادشوهر )شور     های جنگل

در  یکسواله  ۀدوردر یک را  ربایی بارانهیرکانی( درصد 

طبیعوی   ۀتوود زربین و کواج بروسویا و    های جنگلکاری

درصد گوزارش   8/73و  7/73، 3/96 ترتیب بهبلندمازو 

 ایهوو جنگوولدر  Abbasian et al. (2015a)کردنوود. 

 ۀتوود  ربوایی  بارانماهه، درصد  شش ۀدورکالردشت در 

و  6/33 ترتیوب  بوه را  نوئل کاشت دستطبیعی راش و 

در پژوهش یادشده، تنها در  .کردنددرصد عنوان  6/39

 ۀمقایسو رخوداد بواران بوه     63ماهه بوا   شش ۀدوریک 

راش و نوئل پرداخته  های تودهبین توزیع اجزای باران 

بوه   تور  مودت  طووننی  ای دورهر د بایود  کوه نآ، حال شد

توزیع اجزای باران پرداخته شود توا بتووان بوا     ۀمقایس

 .کرد تحلیلاطمینان بیشتری 

آن در  ۀچرخوواد آب و یووت زیووبووا توجووه بووه اهم 

و  شناسوی  جنگول دگاه یو ، از دیجنگلو  های سازگان بوم

که به کوف جنگول    یاز بارندگ یجنگل، بخش یاکولوژ

 یدرختو  های گونهات یدحیاستقرار تجد ی، برارسد می

ده بوه کوف   یرسو  یکه به مقودار بارنودگ   ای درختچهو 

 دارد فراوانوویت یوو، اهمانوود بسوویار وابسووته جنگوول 

(Schrumpf et al., 2007) .پوشوش  تواج گور  یاز طرف د 

مقدار و سرعت آب بواران   تواند می ربایی باران راهدرختان از 

ش یجوه از فرسوا  یو در نت دهود به کوف جنگول را کواهش    

ن یبنوابرا  (.Sadeghi et al., 2016) کند یریجلوگخاک 

انتخواب   بوه  ،هر گونه باران در یع اجزایتوز مقداراز  یآگاه
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مناسب در هر منطقه )بوا توجوه بوه هودف( و اعموال      گونۀ 

)همچوون تنوک کوردن،     شناسوی  جنگلتیمارهای  بهنگام

 .کند میکمک هرس کردن و روشن کردن( 

ا اسوتفاده از  بو  یلکوار جنگ ر،یاخ ۀچند ده یدر ط

در شومال کشوور    بور   سووزنی و  بور   پهن های گونه

مخروبوه   هوای  جنگول  یایاح لیمختلف از قب دنیل به

منوواطق  یافتووه تخریووبدر نقوواط خووالی و  ویووژه بووه)

، غیربوومی  های گونه یزان سازگاریم ۀمطالع(، ای جلگه

 کاشت دست یجنگل های پارک سیتأس و زراعت چوب

 بوا . (Ahmadi et al., 2016) اسوت  بووده توجه  کانون

مختلف در کنتورل   یدرخت های گونهمتفاوت  تأثیرتوجه به 

 یدر مطالعوات متعودد   ،ییعناصر غوذا  ۀچرخو  یآب ۀچرخ

در  یدرختو  هوای  گونوه در نووع   رییاست که تغ شده دیکأت

و  تیو کم دار معنوی  رییو تغ سوبب  ،ییایو جغراف ۀمنطق کی

 دشوو  موی بوه خواک جنگول     یمقودار بواران ورود   کیفیت

(Abbasian et al., 2015; Sadeghi et al., 2016 .)

بوور  عووالوهن اموور لووزوم توجووه بووه انتخوواب گونووه را یووا

نشوان   شوگاه، یبوا رو  یبوه سوازگار   مربووط  مالحظوات 

 هوای  گونوه ( از Picea abies L. Karst) نوئل. دهد می

 هوای  جنگول در  یدر جنگلکوار  مورد استفاده یربومیغ

ن گونوه،  یل انتخاب ایدن ترین مهماست.  رشمال کشو

ع یفوراوان در صونا   ۀاسوتفاد اد، یو ز شناختی بومنرمش 

سوه بوا   یدر مقا تور  کوتواه  بورداری  بهوره  ۀدورمختلف و 

 اسوووت  یبووووم بووور  پهوووناز درختوووان  یاریبسووو

(Syahipour & Golbabaei, 2006 .) یووک در تنهووا

توزیع اجزای باران مقایسۀ به  زمانهمصورت  بهپژوهش 

هیرکوانی   هوای  جنگول ش و نوئول در  را ۀتوددر بین دو 

( Abbasian et al., 2015a) پرداخته شوده اسوت  ایران 

از  آنو در )شووش موواه( کوتوواه بووود هووم ن آ ۀدور کووه

از سووی   ؛شده بوود  پوشی چشم هم ساقاب گیری اندازه

 هوای  گونوه پوشوش گیواهی آن بوا     هوای  ویژگوی دیگر 

 رو . ازایون مطالعه در این پژوهش بسویار متفواوت بوود   

بوا توجوه    شد. ضروری احساسچنین پژوهشی  رایاج

راش و  ۀمخروبو  هوای  جنگول از  یادیو بخش زنکه یبه ا

 نوئول  ۀگونو الن بوا  یاهکل گیس ۀمنطقممرز در  -راش

  هکتوووووار؛ 6/6) شوووووده اسوووووت  یجنگلکوووووار

Syahipour & Golbabaei, 2006) ،ن یووهوودف ا

، ساقاب بارش تاج)توزیع اجزای باران  ۀمقایسپژوهش، 

با جنگول   نوئل کاشت دست های تودهدر ( اییرب بارانو 

در طور   ( Fagus orientalis Lipsky) راش یعو یطب

( و یرکوان یه های جنگل غربدر ) اهکلیس یجنگلدار

که کدام گونه آب بیشتری است به این یافته  یابیدست

در این پوژوهش   همچنین. رساند میرا به پوشش کف 

مقودار  تعیین مقادیر همبستگی اجوزای بوارش بوا     پی

 باران در هر دو توده است.

 

 ها روشمواد و 
 پژوهش ةمنطق -

، (436)پارسول   شنرود هفتدر بخش ن مطالعه یا

 ۀناحیو الن )در غورب  یاهکل اسوتان گو  یشهرستان سو 

 39° 33' 32'' ییایو عور  جغراف با  (،یرکانیه یشیرو

 ۀدامن و شرقی 76° 74' 32''شمالی، طول جغرافیایی 

 گرفوت انجوام  از سطح دریوا  ر مت 6622تا  422ارتفاع 

(Nezamdoost, 2017) .    مساحت ایون پارسول حودود

هکتار بود که به جنگل عربستون در این منطقوه   623

 نوئل کاشت دستراش و  یعیطب ۀتوددو معروف است. 

 2/3 × 2/3 ۀفاصول خورشویدی و   6348سال کاشت: )

درختوان در   یکمو  هوای  مشخصوه  .انتخاب شدند (متر

 قطعوه کوردن   بورای پیواده   ه اسوت. شده ئارا 6جدول 

ابتدا در بخشی از توده به مسواحت   هر توده،در  نمونه 

صورت تصادفی مشخص  بههکتار، یک نقطه  6تقریبی 

( و سوووسس Mohammadi et al., 2014شووود )

ا بو  ای دایوره  نمونوه   قطعوه در  بوارش  تاج های سنج باران

 ، براسواس (متور  69نیم هکتوار )شوعاع    تقریبیوسعت 

  ;Abbasian et al., 2015a, b)نوووابع مووورور م

Ahmadi et al., 2016 ،)ن یانگیوو)م کنووده شوودندپرا

 63ب ین شو یانگیو متور، م  6222ا: یارتفاع از سطح در

 (.، جهت دامنه: غربیدرصد
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 بخش هفت شنروددر  شده بررسی نوئلو  راش درختان یکم های مشخصهار( یانحراف مع ±ن )یانگیم -6جدول 

 تراکم )پایه در هکتار( پوشش تاجدرصد  ارتفاع تاج )متر( ارتفاع )متر( (متر سانتی) ینهبرابرسقطر  گونه

 362 32 6/63 (± 6/7) 6/68 (± 6/9) 6/73 (± 6/68) راش

 6622 33 6/63 (± 4/6) 4/62 ± (± 3/7) 8/67 (± 6/9)  نوئل

 

 روش اجرای پژوهش -

 یهواشناس اطالعات-

 (مویالدی  6224-6267) سواله  هشتآمار اساس بر

 سووتگاهیا نیتور  نزدیوک ) لموان ید یهواشناسو  سوتگاه یا

 6 یبو یتقر ۀفاصلمطالعه با  مورد ۀمنطق به یهواشناس

، برگرفتوووه از پایگووواه اینترنتوووی سوووازمان (لوووومتریک

 یمتوسوط دموا   (،IRIMO, 2017هواشناسوی کشوور )  

ن یانگیو از نظور م . است گراد سانتی ۀدرج 7/66ساننه 

 ۀدرج 8/6)ن دما یکمتر یدارا نویهژا ماهماهانه،  یدما

 3/62) دموا  بیشترین دارای ماه آگوستو ( گراد سانتی

 یزان متوسوط بارنودگ  یو م .اسوت  (گوراد  سوانتی  ۀدرج

هرچنود وجوود   آمود،   دست به متر میلی 3/369ساننه 

ش بووارش منطقووه یدر منطقووه، سووبب افووزا بووارش مووه

 مواه آذر در  یبارندگن یشتریب ن منطقه،یدر ا .شود می

 مواه مورداد  در  ین بارنودگ یو کمتور ( متور  میلی 9/93)

جهت باد غالب در منطقه . دهد میرخ  (متر میلی 6/8)

متر بور   43/6سرعت باد در منطقه، متوسط  غربی بود.

بوودن   مودت  کوتواه هرچند به دلیول   ثانیه حاصل شد.

سویس بوودن   أت توازه  دلیل بهآماری مورد بررسی ) ۀدور

بیوانگر   توانود  نموی شده  ئهاراایستگاه هواشناسی(، آمار 

 وضعیت کامالً دقیقی از منطقه باشد.

 باران یع اجزایباران و توز گیری اندازه-

ن توا اسوفند   ی)فورورد  سال  یکمدت  بهن مطالعه یا

مقودار بواران    یریو گ اندازه یبرارفت. ی( انجام پذ6367

 8)قطور دهانوه    یدسوت  سنج باران 62در هر رخداد، از 

ن یتور  کیو ( در نزدمتور  سوانتی  66و عموق   متور  سانتی

محول اسوتقرار    اسوتفاده شود.  باز بوه دو تووده،    یفضا

 73 ۀزاویو کوه در   شود انتخاب  ای گونه، به ها سنج باران

توداخلی بوا تواج درختوان     چ ی، هو هوا آندرجه از سوطح  

بر اسواس طرحوی    ،بارش تاج گیری اندازه یبرانداشت. 

هور   پوشوش  در زیر تاج، یسنج دست باران 32، تصادفی

 ها سنج باران ۀکلی طوری که به ،شدنصب  ها تودهیک از 

بعد خوبی پوشش دهند.  بهرا  تحت بررسی ۀنمون  قطعه

 ;Pypker et al., 2005از هوور پوونج رخووداد بوواران )

Sadeghi et al., 2015b جا  هجاب ها سنج باران(، نیمی از

تصوادفی   طوور  بوه دیگر در سطح تووده   های مکانو در 

پژوهش در مکوان   ۀدوریز در کل نیمی و ن ندنصب شد

 گرفتنوووووووود ثابووووووووت در توووووووووده قوووووووورار 

(Sadeghi et al., 2015a, b; 2016, 2017)  سواقاب .

صوورت   بوه کوه   یکی/پالسوت یکینست های لوله ۀوسیل به

 نوه  یبور رو ، شوند میدرخت، نصب  ۀچ به دور تنیمارپ

درخووت  نووه .شوود یریووگ انوودازهدرخووت در هوور توووده 

شدند که تاج سالم و شاداب داشوته  انتخاب  ای گونه به

 ۀ، نزدیک به میانگین قطر برابرسینهم و از نظر قطری

از ن منظووور، یووبووه ا د.ندرختووان در هوور توووده باشوو 

. متر استفاده شود  یسانت 9با قطر  یکینست یها ناودان

سواقاب و   یآور جموع  یکینسوت  یها ن ناودانیب ۀفاصل

و  بنودی  عوایق  یکونیلیچسوب سو   بوا پوست درختان، 

و  هوا  نواودان ن یب ۀفاصلاز عبور آب از  تا شد یریدرزگ

 یهووا ن نوواودانیوو. اشووودجلوووگیری پوسووت درختووان 

 هوا آن ینه نصوب و خروجو  یدر ارتفاع برابرسو  یکینست

 6 بیو طول تقری متر سانتی 4توسط یک شلنگ )قطر 

متصول   یتور یل 62 ۀکنند آوری جمع های ظرفبه  متر(

 رخوداد  هور  در و ساقاب بارش تاج ،یبارندگ مقدار. شد

مدرج با دقت  ۀاستوانو با استفاده از  زمانهمبارندگی، 

از  ربوایی  بواران ت، یدر نها. شد گیری اندازه لیتر میلی 6

شنرود يسر 107نقشۀ پارسل   
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و سوواقاب  بووارش توواجن بوواران و مجموووع یاخووتالف بوو

زموانی   ۀسونج توزیع اجزای بواران در دو   .به شدسمحا

 دبررسوی شو   برگوی  بوی و  دار بور   هوای  دورهساننه و 

(Sadeghi et al., 2015b). 

 روش تحليل -

 بواران  یع اجزایتوز ۀمقایس یبرا یجفت tاز آزمون 

 66و  63 دار معنوی )سوطو    ن دو توده استفاده شدیب

 یبررسو  یرسوون بورا  یپ یب همبسوتگ یاز ضر. درصد(

باران بوا مقودار بواران     یع اجزایر توزین مقادیارتباط ب

پارامترهوای   خصوصویت بواران و   تورین  مهوم  عنوان به)

 بهووره گرفتووه شوود. (ینوودافرن یوواثرگووذار بوور ا اقلیمووی

بواران بوه    یبرای تبیین بهتر نتایج، رخدادها چنینهم

 6/2-3/6مقدار بواران شوامل خیلوی کوم )     ۀکالسپنج 

 (، متوسووط متوور میلووی 9/6-2/3(، کووم )متوور میلووی

( و متور  میلوی  9/4-2/62(، زیواد ) متور  میلی 3/4-6/3)

  شووود  تقسووویم( متووور یلووویم > 2/62خیلووی زیووواد ) 

(Sadeghi et al., 2015a, 2016, 2017). 

 

 جینتا

 شد کوه  آوری جمعرخداد باران  43 ن مطالعهیدر ا

، 6/33ب یو ترت به یمتوسط بارندگ و نیکمتر، نیشتریب

درصود   32حودود  مقودار  و  بوود  متور  میلی 6/8و  6/2

ک از یو سوهم هور   . بوود  متور  میلوی  3، کمتر از ها باران

و سواقاب از بوارش در    بوارش  تواج ، ربوایی  انبوار ر یمقاد

 4/66ب یو ترت بوه اهکل یسو  ۀمنطقراش  یعیجنگل طب

 یدرصود و در جنگلکوار   6/62درصود و   6/48، درصد

آمود   دست بهدرصد  9/7و  6/46، 3/63ب یترت به نوئل

تجمعووی  درصوودهای دار بوور  ۀدوردر  (.6)شووکل 

 4/7و  3/3 ترتیوب  بوه راش  ۀتوود و سواقاب   بوارش  تاج

 ۀدوردر نوئوول حاصوول شوود.   ۀتووودد بیشووتر از درصوو

راش  ۀتوود و سواقاب در   بارش تاج، درصدهای برگی بی

آمود.  دسوت  بوه نوئول   ۀتوددرصد بیشتر از  6/4و  3/4

 

اهکلیس ۀمنطقدر  نوئل یراش و جنگلکار یعیدر جنگل طب باران یع اجزایسهم توز -6شکل   

 

 ینشوان داد کوه درصود نسوب    پوژوهش  ن یو ج اینتا

، بوارش  تواج  )درصد هر پوارامتر در هور رخوداد بواران(    

 2/4، 3/42ب یترت بهراش  ۀتوددر  ربایی بارانساقاب و 

 ترتیب به نوئل ۀتودر در ین مقادی. ااستدرصد  3/66و 

 ۀدوردر  موود.دسووت آ هدرصوود بوو  6/38 و 9/6، 6/36

، سوواقاب و بووارش توواجدرصوودهای نسووبی   دار بوور 

 3/67و  9/9، 6/98 ترتیووب بووهراش  ۀتووود ربووایی بوواران

 2/38، 8/6، 6/36 ترتیووب بووهنوئوول  ۀتوووددرصوود و در 

درصوودهای  برگوی  بووی ۀدوردر آمود.   دسووت بوه درصود  

 3/68، 6/4، 8/43ترتیووب  بووهراش  ۀتووودیادشووده در 
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 9/38و  3/6، 6/36 ترتیوب  بوه نوئول   ۀتوود درصد و در 

 اد کوه نشوان د  یجفت tآزمون  جینتاحاصل شد. درصد 

شوتر از  یب داری معنوی  طور بهساقاب راش نسبی درصد 

 چنووینهم(. P<26/2 ؛ = 36/3tاسووت ) نوئوول ۀتووود

 نوئل ۀتود ربایی باران ین آزمون، درصد نسبیبراساس ا

راش حاصول شود    ۀتوود شوتر از  یب داری معنوی  طوور  به

(34/6t = 26/2 ؛>P  .)مقودار   ۀرابط، 6اساس شکل  بر

صورت  به ربایی بارانساقاب و  ،رشبا تاجمقادیر باران با 

در رسوون،  یپ یب همبسوتگ یبراسواس ضور  و  یصعود

 های دورهدر  چنینهم .است دار معنیدرصد  66سطح 

بین مقودار   داری معنیمثبت روابط  برگی بیو  دار بر 

 ربوایی  بواران ، سواقاب و  بوارش  تواج باران و درصودهای  

 (.P<26/2حاصل شد )

 

راش )سمت راست( و  های توده( در Pg( با مقدار باران )I) ربایی باران( و SF(، ساقاب )TF) بارش تاجر ین مقادیب ۀرابط -6شکل 

 ضریب تعیین معادنت است. گربیان 6r. )سمت چپ( نوئل

 

بوا مقودار    هوای  بواران  ۀکالسدر ، 6براساس جدول 

 9/6-2/3( و کووم )متوور میلووی 6/2-3/6کووم ) یلوویخ

 طوور  بوه راش  ۀتوود  بوارش  تاج یدرصد نسب ،(متر یلیم

دسووت آموود   هبوونوئوول  ۀتووودشووتر از یب داری معنووی

(26/2>P.) راش در کالسوه   ۀتودساقاب  یدرصد نسب

 ،(متور  میلی 6/3-3/4متوسط ) ر کم،یبا مقاد های باران
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 62شوتر از  یاد )بیز یلیو خ( متر میلی 9/4-2/62اد )یز

 ۀتوود شتر از یدرصد ب 66 دار معنیدر سطح  (متر میلی

در نوئل  ۀتود ربایی باران یدرصد نسبحاصل شد. نوئل 

 دار معنوی کم و کم، در سطح  یلیخ ریادبا مق های باران

با مقودار متوسوط در سوطح     های باراندرصد و در  66

راش حاصول شود    ۀتوود شوتر از  یدرصد ب 63 دار معنی

 (.6)جدول 

 **و  *م ئعال. نوئلراش و  های توده( در I) ربایی باران( و SF(، ساقاب )TF) بارش تاج ینسب یرات درصدهاییتغ -6جدول 

 دو توده،  درباران  یع اجزاین توزیب درصد 66و  63 یدر سطح آمار دار معنیانگر اختالف یب ترتیب به

 .است یجفت tمقدار باران براساس آزمون  ۀکالسدر هر 

 

 باران
 باران یع اجزایتوز یدرصد نسب

 نوئل راش

 TF SF I TF SF I تعداد رخداد (متر میلیمقدار )

3/6-6/2 66 9/36** 6/2 6/74** 6/33** 2 8/97** 

2/3-9/6 64 4/96** 2/9** 3/67** 2/32** 6/2* 6/76** 

3/4-6/3 9 6/49 6/62** 4/63* 7/93 2/3** 9/36* 

2/62-9/4 66 8/48 6/62** 6/66 9/43 9/3** 8/66 

 3/69 **4/3 2/48 4/4 **3/66 2/86 66 62شتر از یب

 **6/38 **9/6 6/36 **3/66 **2/4 3/42 43 مجموع

 

 بحث

ک از یو اهکل، سهم هر یسمنطقۀ در  نشان دادج ینتا

از بارش در جنگل  ربایی بارانو ساقاب  ،بارش تاجر یمقاد

 استدرصد  4/66و  6/62، 6/48 ترتیب بهراش  یعیطب

را در  بوارش  تواج  یمعو مرور منابع درصود تج . (6)شکل 

 دهوود موویدرصوود نشووان  84تووا  92 را راش هووای گونووه

(Rowe, 1983; Tarazona et al., 1996; 

Michopoulus et al., 2001; Ahmadi et al., 2009; 

Abbasian et al., 2015)  راش در جنگل  های یافتهکه

گور  یشوده توسوط د   گوزارش اعوداد   ۀدامناهکل، در یس

درصود از   3سهم ساقاب راش تا  قرار دارد. پژوهشگران

 ;Ahmadi et al., 2009) در داخول کشوور   یبارنودگ 

Rahmani et al., 2011    گزارش شوده اسوت، اموا در )

درصد از بواران   6/62اهکل، ساقاب سهم یراش س ۀتود

. ازآنجا که مقدار ساقاب داده استص یرا به خود تخص

درختووان اسووت  ۀنیقطوور برابرسوو تووأثیرار تحووت یبسوو

(Rahmani et al., 2011; Fan et al., 2015;  

Honda et al., 2015; Sadeghi et al., 2017)   و قطور

در اهکل کمتر از درختوان  یدرختان راش در جنگل س

 یهوا  یافتوه گرفته در داخل کشور است،  انجاممطالعات 

 بوورای نمونووه اسووت.  پووذیر هیوون پووژوهش توجیووا

Rahmani et al. (2011)  سۀ کالدرصد ساقاب را در سه

در  متوور یسووانت 622-632و  92-622، 32-92قطووری 

 دسوت  بوه درصد  6/6و  6/6، 6/3ترتیب  بهدرختان راش، 

 ۀتوووددر سووه نیووز  Sadeghi et al. (2017) آوردنوود.

( بووا .Ailanthus altissima M) عرعوور کاشووت دسووت

 متوور سووانتی 63و  68، 63 ۀمیووانگین قطوور برابرسووین

درصوود  7/3و  3/4، 3/8ترتیووب  بووهدرصوود سوواقاب را 

کوه   دهد مینشان   همپژوهش  پیشینۀآوردند.  دست به

 ممکون اسوت    ،جنگول راش  ربایی باران یدرصد تجمع

 درصوووود در نوسووووان باشوووود   92تووووا  66ن یبوووو

(Michopoulus et al., 2001; Ahmadi et al., 2009; 
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Rahmani et al., 2011; Abbasian et al., 2015a, b) 

 ۀدامنو اهکل، در یجنگل سو  آمده در دست به ریمقادکه 

یکوی از   تووان  موی ن اعداد گزارش شده اسوت کوه   ییپا

 کمتور باران با مقدار  یرخدادها یفراوان آن را به لیدن

یکوی دیگور از    ( نسوبت داد. 6ن پژوهش )جدول یدر ا

این  درختان مورد مطالعه درقطر کم دنیل این یافته، 

ش گول را جندر  ها پژوهشدر مقایسه با دیگر  پژوهش

 شوده  ربووده سطح ، است، زیرا با افزایش قطر برابرسینه

درصوود تنووه( و  ییربووا بوواران عنوووان بوواتوسووط تنووه )

بر  (.Sadeghi et al., 2017) یابد یمافزایش  ییربا باران

اهکل، سوهم هور   یدر جنگل سو  ین بررسیج ایاساس نتا

از  ربوایی  بواران ، ساقاب و بارش تاج یر تجمعیک از مقادی

 3/63 و 9/7 ،6/46 ترتیوب  به نوئل یکاربارش در جنگل

 درصود  که دهد می نشان منابع مرورآمد.  دست بهدرصد 

 اریبسو  بر  سوزنی های سازگان بوم در یتجمع بارش تاج

 اسووتدرصوود در نوسووان  83تووا  38از  بوووده و ریوومتغ

(Tarazona et al., 1996; Link et al., 2004; 

Sadeghi et al., 2014a, 2015a, 2016; 

Abbasian et al., 2015a, b; Ahmadi et al., 2016.) 

ن پوژوهش  یو شوده در ا  گوزارش سواقاب   یتجمع درصد

پوژوهش در ارتبواط بوا     ۀپیشین دامنۀدرصد( در  9/7)

 دهد میدرصد را نشان  6ن صفر تا یکه ب برگان سوزنی

(Lankereijer et al., 1993; Ahmadi et al., 2016; 

Sadeghi et al., 2016) ،یدرصوود تجمعوو. قوورار دارد 

درصود( در   3/63ن پژوهش )یشده در ا گزارش ربایی باران

در  پژوهشوگران گور  یشوده توسوط د   گزارشر یمقاد دامنۀ

 درصود(  78توا   62)جهوان   بور   سوزنی های سازگان بوم

 ;Link et al., 2004; Pypker et al., 2005) قرار دارد

Sadeghi et al., 2014a, 2016.)    ژوهش نتوایج ایون پو

دیگور   شوده توسوط   گرفتهدر نظر فرضیۀ نشان داد که 

 هیرکوووووانی  یهوووووا جنگووووولدر  پژوهشوووووگران

سواقاب و در نظور گورفتن    نکردن  یریگ اندازهمبنی بر 

 ;Mohammadi et al., 2014مقودار صوفر بورای آن )   

Abbasian et al., 2015a, b; Tafazoli et al., 2015 ،)

را  اقابسووبایوود و در مطالعووات آتووی،   شووود یموورد 

 .کرد یریگ اندازه

و  بوارش  تاج درصد که داد نشان پژوهش نیا جینتا

 بر  سوزنی ۀگون از تربیش راش، بر  پهن ۀگون ساقاب

 کوه  استشتر از راش یب نوئل ربایی باران و درصد ،نوئل

در  یبارنودگ  یع اجوزا یتوز ۀزمیندر  تحقیقات گرید با

سووت همسو بوور  سوووزنیو  بوور  پهوون هووای توووده

(Abbasian et al., 2015a, b; Sadeghi et al., 2016.) 

بوه   مطالعهمورد  نوئلراش و  های توده یکینزد دلیل به

 هووای بووارانات یو خصوصوو یموویگر، عواموول اقلیهموود

 رو ازایون ، استکسان ی نسبت بهدر هر دو توده  داده رخ

 اصولی ، عامل یاهیپوشش گ های ویژگی گفت توان می

، بوارش  تواج  بوه  توزیع باران بودن  متفاوتبر  گذارتأثیر

 نوئووولراش و توووودۀ در دو  ربوووایی بوووارانو  سووواقاب

که  شد میاگرچه در ابتدا تصور  بوده است. شده بررسی

 پهن های بر را در  تریبیشآب  بر  پهنک درخت ی

 بوور  سوووزنیک درخووت یوو ی، ولوودارد موویخووود نگووه 

 یرویووق نیوورا از طر تریبیشوو یلوویخآب  توانوود مووی

  جوووذب کنووود 6یسوووطحا کشوووش یووو یچسوووبندگ

(Gerrits, 2010) .ل تفووواوت یوووگووور از دنید یکوووی

، سطح بر  بر  پهنو  بر  سوزنیدرختان  ربایی باران

ل سوطح  یو دل بوه  بر  سوزنیآنهاست. در واقع درختان 

 کننود  نگهوداری را  تریبیشو آب  توانند می شتریبر  ب

(Sadeghi et al., 2016) .شتر یب ربایی بارانگر یل دیدل

 ۀتوود در  یرات فصول ییو نسوبت بوه راش، تغ   نوئل ۀتود

 های بر (، 6367در فصل خزان )اول آذر  ؛راش است

سووطح از جووه یو در نت کنوود موویدرختووان راش خووزان 

. مورور منوابع   شود مین توده کاسته یباران در ا ندۀربای

 یادیو ز یاثرگذار یرات فصلییکه تغ دده میز نشان ین

دارد،  ننوده ک خوزان بواران در درختوان    یع اجزایبر توز

سبز )ماننود   همیشهدر درختان  ربایی بارانکه  یطور به

 شتر استی( براش)مانند  کننده خزان( از درختان نوئل

(Abbasian et al., 2015b.)  راش  ۀتووودسوواقاب در

. از آمود  دسوت  بوه  نوئول  ۀتودشتر از یدرصد ب 9حدود 

به صاف بودن پوست  توان مین اختالف یااصلی ل یدن
                                                           
1
. Adhesion power 
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ز یو پژوهش ن ۀپیشین اشاره کرد. نوئل نبود راش و زبر

که هرچقدر سطح بر /پوسوت درخوت    دهد مینشان 

 ؛مانود  یم یباق آن یرو یشتریزبرتر باشد، آب مدت ب

ابد و از مقدار سواقاب  ی میش یافزا ربایی بارانجه یدر نت

 (.Levia et al., 2010) شوود  موی کاسوته   بوارش  تواج و 

 ییتوانوا د( یو ب )مثل راش و یقلیصاف و ص های پوست

در  و خوود دارنود   ۀتنو  یروت آب یهودا بیشتری برای 

 ن حالوت یعکس ا. یابد میش یجه مقدار ساقاب افزاینت

 هوای  گونوه )ماننود  دارنود   یکه پوست زبور  یدر درختان

 گور ید لیو صواد  اسوت. دل   (نوئول ا و یو بلوط، کواج، اقاق 

 هایاریشو  ،نوئول راش و توودۀ  قدار ساقاب در اختالف م

سوبب نفووذ آب بوه    اسوت کوه    نوئلۀ گونسطح پوست 

دن آب یو از رسو شوود   موی داخل و جذب توسط پوست 

. کنوود مووی یریجلوووگ یادیووبووه کووف جنگوول تووا حوود ز

 یت نگهودار یو ظرفش ین عوامل سبب افزایا کنش برهم

جوذب   جوه ینسبت به راش و در نت نوئلپوست درختان 

 ۀدوردر . شود می نوئلشتر توسط پوست درختان یبآب 

 راش ۀتوود و ساقاب  بارش تاجدهای نسبی درص دار بر 

 63 ترتیب به، برگی بی ۀدورو در  ،درصد 7و  6 ترتیب به

بنوابراین تفواوت    ؛درصد بیشتر از نوئل حاصول شود   9و 

( در دو بوارش  تواج بین ورود آب )باران خالص: ساقاب + 

 بود. چشمگیرتر برگی بی ۀدوردر  توده

ن یبو ه ن است کو یاز ا ین پژوهش حاکیا های یافته

 ربوایی  بواران ، سواقاب و  بوارش  تاجر یمقدار باران و مقاد

 وجوود دارد  داری معنوی مثبت و  ی( همبستگ6)شکل 

اسووت  گرانپژوهشووگوور ید هووای یافتووهکووه همسووو بووا 

(Sadeghi, 2014; Sadeghi et al., 2014c.) چنینهم 

و  بوارش  تواج  ی، از نظر درصود نسوب  6بر اساس جدول 

 ۀکالسو ن دو تووده در  یت بو ن تفواو یشتری، بربایی باران

و کوم  ( متر میلی 6/2-3/6)کم  یلیبا مقدار خ های باران

 احتمالی لیکه دل شود می( مشاهده متر میلی 2/3-9/6)

شوامل   پوشوش  تاجک یدرولوژیاکوه یپارامترها تأثیرآن 

 یاشوباع آبو   ۀو نقطو  پوشوش  تواج آب  یت نگهداریظرف

بوا   هوای  بواران را در  تأثیرن یشتریکه ب است پوشش تاج

  ;Pypker et al., 2011) مقووودار کوووم دارنووود 

Sadeghi et al., 2015a, 2017; Siegert et al., 2016.) 

بوا   بواران  طبقوۀ  جوز در  بوه  راش، یدرصد ساقاب نسوب 

مقودار بواران،    هوای  کالسوه گور  یکم، در د یلیمقدار خ

حاصل شود کوه    نوئلشتر از توده یب داری معنی طور به

ار بواران، سوبب کواهش    ش مقود یافوزا  دهود  موی نشان 

نشدن اخوتالف   دار معنی سبب یاز نظر آمار اختالف و

 شود. نمین ساقاب دو توده یب

 یدر عرصوه امور   (یربووم یغ و یبوم)نش گونه یگز

 یبه آسان زمینهن یو اشتباه در ا دشوار و حساس است

در ثر ؤمعوامل مختلف  بایدرو  این ازست، ین پذیر جبران

 یاجوزا  مقدارتوجه به . شوند یبررس دقت بهنه ین زمیا

 بورای  نوئول مانند گونه  غیربومی های گونه یبارش برا

عواموول  دیگووردر کنووار  ،مخروبووه هووای جنگوول یایوواح

آب  مقودار  ۀزمینو است. در  یضرور ،ک گونهیانتخاب 

، بوا  ینو یرزمیمنابع آب ز ۀیده به کف جنگل و تغذیرس

 دهیآب رسو  مقدارق نشان داد ین تحقیکه ااینتوجه به 

است،  نوئل ۀتودشتر از یراش ب ۀبه سطح خاک در تود

اهکل گونوه  یسو  ۀجه گرفت کوه در منطقو  ینت توان می

دارد. هرچنود کوه    یبرتر نوئل ۀن نظر بر گونیراش از ا

 یالن آبوویدر مووورد بوو  توور صووحیحقضوواوت  یبوورا

ک یدرولوژیو اکوه یپارامترها گیری اندازه، ها جنگلکاری

ز ضورورت  یو و گونوه ن و تنه در کنار تعر  د پوشش تاج

د به آن پرداخته شوود. یبا آینده های پژوهشدارد و در 
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Abstract 

Rainfall partitioning into throughfall, stemflow, and interception is an important component 

of the water cycle in tree’s ecosystems in forest ecohydrological research. The aim of this 

research was to compute the throughfall, stemflow, and interception of a natural stand  

(Fagus orientalis) and exotic plantation (Picea abies) in Siahkal forest (Gilan province). In 

order to measure the gross rainfall and throughfall, 10 and 50 manual rain-gauges were used, 

respectively, and stemflow was measured using average of nine individual trees equaled to the 

stemflow amount of trees. The cumulative percentage of throughfall, stemflow, and 

interception of F. orientalis stand were 78.2, 10.1, and 11.7%, respectively. For P. abies 

stand, the corresponding values were 72.1, 4.6, and 23.3%. Paired T-test suggested that 

rational stemflow (%) of F. orientalis was significantly greater than P. abies (P < 0.01;  

t = 3.59). Mean rational interception (I%) of the P. abies were significantly greater than 

observed for the F. orientalis (P < 0.01, t = 9.37). The relationship between gross rainfall and 

throughfall, stemflow, and interception were observed as positive, and Pearson correlation 

was significant (P < 0.01). Since planting a new species caused changes in the quantity of 

input water (sum of the throughfall and stemflow) to the forest floor, hence rainfall 

partitioning should be considered for forest management and selection of appropriate species. 

Keywords: Forest ecohydrology, Hyrcanian forest, Rainfall partitioning, Species selection. 



 

 


