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هاي کاري با گونهمانند جنگلهاي طبیعی اي تودهبا تغییرات در ترکیب گونهبدست آمدند. 

آید و وجود میتغییراتی بهترکیب پوشش کف جنگل  و خاکسازي ،رطوبت خاك در ،غیربومی

د قبل از کاشت گونه، مقادیر توزیع اجزاي بارش و پارامترهاي اکوهیدرولوژیک بنابراین بای

 .شودمربوط به هر گونه به عنوان معیارهاي انتخاب گونه لحاظ 
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  هدفه و مقدم

  مقدمه -1-1

هاي گردش آب در طبیعت (چرخه هیدرولوژي) عبارت است از حرکت و جابجایی آب در قسمت

حرکت ، توان گفت چرخه آب به صورت خیلی ساده می). 1390و همکاران، (عطارد کره مختلف آب

ها، طوبت بین اقیانوساي از رتبادل پیوستهاي آب از هوا به زمین و از زمین به هوا است و همواره دوره

هاي مربوط به هیدرولوژي جنگل یکی از فعالیت). 1393(صادقی،  گیردو زمین صورت می هواسپهر

-بوماست و در داخل کشور، مطالعات هیدرولوژیک اندکی در جنگل  سازگانبومهاي مهم در بخش

  . جنگلی انجام پذیرفته استهاي سازگان

دهی به جریان آب و جلوگیري از فرسایش به دلیل ذخیره آب، نظم جنگلها، از دیدگاه هیدرولوژیست

- بومدانشمندان واژه اکوهیدرولوژي را در مورد  و تقریباً از دو دهه پیش،خاك داراي اهمیت است 

هاي هیدرولوژیک با برند که این اصطالح به معناي فهم ارتباط متقابل بین چرخهبه کار میها سازگان

اي، براي تشریح و رشتهعنوان دانش بینبه اکوهیدرولوژي، ). 1395صادقی، باشد (می هاسازگانبوم

جانبه منابع آبی، چرخه هیدرولوژي، تاثیرپذیري و سازي روابط هیدرولوژي و اکولوژي، ارزیابی همهکمی

زگان سادر بوم ).1395صادقی، ( شودهاي آبی استفاده میتاثیرگذاري اجزا زنده و غیرزنده روي چرخه

طور مستقیم بر ه آید که ببرخوردکننده آب باران به حساب می مانعتاج درختان به عنوان اولین جنگل، 

گذارد و به همین دلیل از نظر تاثیر می سازگانبوماین هاي آب در روي فرآیندهاي مربوط به چرخه

   ).1393صادقی و عطارد، باشد (سزایی میاکوهیدرولوژي داراي اهمیت به

ي اکوهیدرولوژي، برآورد پارامترهاي اکوهیدرولوژیک درختان روزه یکی از مطالعات مهم در زمینهام

است که به مدیران در جهت انتخاب گونه و انجام تیمارهایی مانند تنک کردن، روشن کردن و هرس 
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). و بالف 2015 ،2014و همکاران،  2صادقی ؛5201، و همکاران 1نماید (عطاردکردن درختان کمک می

هاي ویژه با گونهها (بهکاريهاي اکوهیدرولوژیک جنگل، در جنگلتر بحثدر حال حاضر، بیش

 3عباسیانکاري، چرخه هیدرولوژیک آن منطقه تغییر خواهد کرد (شود، زیرا با جنگلمی انجامغیربومی) 

کاري بر تأثیر جنگل نهزمی در دانش افزایشبنابراین  .)2016و همکاران،  4استان؛ ون2015 و همکاران،

. از سوي دیگر، باید اذعان نمود که در داخل باشدهاي آبخیز امري مهم و ضروري میي آبی حوزهچرخه

شمار کشور، اطالعات در زمینه پارامترهاي اکوهیدرولوژیک درختان (چه بومی و چه غیر بومی) انگشت

، بیشترین مطالعات در پارك جنگلی چیتگر است و در زمینه تعیین پارامترهاي اکوهیدرولوژیک درختان

خشک و خشک خشک) انجام گرفته است که نتایج آن مطالعات تنها در اقالیم نیمهتهران (با اقلیم نیمه

 .هیرکانی باشددر ناحیه رویشی جنگلی هاي سازگانبومتواند راهنماي مناسبی براي کاربرد داشته و نمی

هاي کاري شده به منظور احیاي جنگلهاي غیربومی جنگلگونه نتوزیع اجزاي باراآگاهی از مقدار 

 اي مهم و حیاتی است.در کنار سایر عوامل انتخاب یک گونه، مسأله رویشی هیرکانیمخروبه ناحیه 

بخش مهمی از چرخه آب در عنوان به پوشش و تنه درختانتوزیع اجزاي باران در هنگام برخورد با تاج

و  5ون دیک( شودجنگل شناخته می از موضوعات مهم در اکوهیدرولوژي و شوددر نظر گرفته میجنگل 

  ). 2004 همکاران،

کننده تشکیل شده که به دلیل برگ و خزانهاي چوبی پهناز گونه در استان گیالن،هاي سیاهکل جنگل

ارزش  هاي چوبی باگونهتجاري شمال ایران و داشتن - هاي تولیديواقع شدن در کمربند سبز جنگل

- سال پیش، در بخش 40و از حدود  باشندتوجهی میداراي ارزش اقتصادي و اکولوژیکی قابل صنعتی

                                                
1- Attarod  

2- Sadeghi   

3-Abbasian  

4- Van Stan 

5- Van Dijk  



4  

گرفتن پارامترهاي  برگ غیربومی (بدون در نظرهاي سوزنیها، مبادرت به کاشت گونههایی از این جنگل

رهاي اکوهیدرولوژیک مقایسه پارامتهدف از پژوهش حاضر، بنابراین، . ها) شداکوهیدلوژیک این گونه

 Fagusجنگل طبیعی راش (و ) .Picea abies (L.) Karst( آپیسهکاشت ي دستپوشش تودهتاج

orientalis Lipsky.باشد.می ي سیاهکلها) در جنگل  

 

  هاي پژوهشهفرضی -1-1-1

رش، باآ، مقدار توزیع اجزاي بارندگی (تاجکاشت پیسهبا تبدیل جنگل طبیعی راش به جنگل دست

 کند.ربایی) تغییر میساقاب و باران

 داراي ارتباط معنی داري پوشش دو توده دست کاشت و طبیعی، مقدار پارامترهاي اکوهیدرولوژیک تاج

 باشند.می

  

  هاي پژوهشپرسش -1-1-2

آ بر روي توزیع اجزاي هکاشت پیساي از جنگل طبیعی راش به جنگل دستآیا تغییر ترکیب گونه -1

  گذارد؟داري میربایی) تاثیر معنیبارش، ساقاب و باراناجباران (ت

 ي طبیعی راش متفاوت است؟ آ با تودهکاشت پیسههاي دستآیا پارامترهاي اکوهیدرولوژیک توده -2

  

  پژوهش اهداف -1-1-3

 آ درکاشت پیسهو توده دست توده طبیعی راش درربایی بارانبارش، ساقاب و تاجمیزان  گیرياندازه -1

   هفت شنرود شهرستان سیاهکلبخش 

  سالهي زمانی یکبرآورد و مقایسه پارامترهاي اکوهیدرولوژیک دو توده در دوره -2
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  کلیات –2–1 

شود دهد، در اثر برخورد با تاج پوشش به سه جز اصلی تقسیم میهنگامی که بارندگی در جنگل رخ می

  گیرند.ریح قرار میکدام از این اجزا معرفی و مورد تش رکه در ادامه ه

  

  ها تشریح آنها و تعریف واژه -1- 1-2

   6بارشتاج - 1-1- 1-2 

 به مستقیم) یا با برخورد بارشپوشش (تاجتاج هايروشنه از بارش بخشی از باران است که با عبورتاج

بارش در واقع مهمترین تاجاز نظر حجم،  رسد.می جنگل کف تاجی) به پوشش هايپوشش (ریزشتاج

  ).2003، 7رسد (لویا و فراستباشد که به سطح جنگل میقسمت از بارندگی می

  

   8باساق - 1-2- 1-2

 باها و تنه درختان، به سطح زمین می رسد، ساقباران که بعد از جاري شدن بر روي شاخه بخشی از

کنند. مقدار میدرختان با ایجاد ساقاب، آب مورد نیاز ریشه خود را تامین . )2000، 9(دانکرلی گویندمی

شود در درختان مختلف متفاوت است (صادقی، حجم بارانی که از طریق ساقاب وارد کف جنگل می

شود (صادقی و عطارد، نظر میگیري آن صرفهاي داخل کشور، از اندازهو در بیشتر پژوهش )1393

ربایی بوط به مقدار بارانهاي مرمقدار ساقاب، یافته عدم اندازه گیري) هرچند که با الف، ب1394، 1393

هاي داخلی را هاي پژوهشتوان بسیاري از یافتهو نمی )1393صادقی، خواهد بود ( 10ديوربرآداراي بیش

  .مورد استناد قرار داد

                                                
1- Throughfall 

7 - Levia and Frost 

8- Stemflow 

9- Dunkerley 

10- Overestimation 
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   11رباییباران - 3- 2-1- 1 

بعد از بارندگی تبخیر و از  یا در زمانبخشی از بارندگی که توسط تاج و تنۀ درختان نگهداري شده، 

در تعیین میزان برگشت ربایی مطالعه باران نامند.میربایی بارانشود، خارج می پوشش گیاهیسترس د

- ). باران2016 و همکاران، 12(صادقیآب توسط درختان به هواسپهر مورد استفاده قرار خواهد گرفت  

 شودشش میپوپوشش و هم در پایین تاجربایی باعث تغییرات شرایط آب و هوایی هم در باالي تاج

هاي مختلف ما این توانایی را خواهیم ربایی درختان و گونه. با بررسی مقدار باران)2010، 13کی(مک

پوشش بیشتري دارد، باعث کاهش احتمال وقوع ربایی تاجداشت که با کاشت بهترین گونه که مقدار باران

-واقع درختان در فرآیند باراندر ). 2016 ،صادقی و همکاران؛ 2011و همکاران،  14نانکوسیل شویم (

ربایی باعث کاهش انرژي ذرات جنبشی قطرات باران شده و مقدار انرژي ذرات و قطراتی را که در اثر 

رساند و باعث حفظ خاك و میگردند را کاهش داده و مقدار فرسایش خاك را به حداقل بارش ایجاد می

چنین در جایی که ). هم2016 ،و همکارانصادقی (کنترل ظرفیت نفوذ آب به خاك جنگل خواهد شد 

ربایی کمتري انتخاب درختانی که باران از طریق بارش وارد شود، باسازگان بومنیاز است آب بیشتري به 

در هاي آب زیرزمینی زیرین خاك و حتی تامین سفره هايمقدار آب در الیه شافزای امکانتوان دارند می

  ).2014، 15موراي( را فراهم نمود.منطقه 

  عوامل موثر بر توزیع اجزاي باران -1-2-1-4

                                                
1- Rainfall Interception 

12- Sadeghi  

13- McKee 

14- Nanko 

15- Murray 
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پارامترهاي اثرگذار بر توزیع اجزاي باران در جنگل به دسته کلی، شامل پارامترهاي اقلیمی، خصوصیات  

شود که در ادامه تاثیر هرکدام از عوامل مورد بررسی بندي میخصوصیات پوشش گیاهی دستهبارندگی و 

  گیرد.قرار می

  پارامترهاي اقلیمی -2-1-4-1- 1

ترین بیشدماي هوا  و سرعت بادپارامترهاي دهد که از بین پارامترهاي اقلیمی، ي پژوهش نشان میسابقه

و  17هربست؛ 1996و همکاران،  16هورمان( دارند فرآیند توزیع اجزاي باران در جنگلي را بر تاثیرگذار

که مرور منابع نشان باشد، یند، سرعت باد میآن فررگذار بر ایثاولین پارامتر اقلیمی ا). 2008همکاران، 

مقدار و شدت هر چقدر طوري که ربایی شود. به دهد که کاهش سرعت باد سبب افزایش مقدار بارانمی

یابد چون آب زمان بیشتري روي تاج پوشش درختان ربایی افزایش میمقدار باران ،وزش باد کمتر باشد

دومین پارامتر اقلیمی اثرگذار بر چرخه توزیع اجزاي  ).2013و همکاران،  18زاده(فتحیباقی خواهد ماند 

باران در جنگل، دماي هوا است. دماي هوا سبب افزایش سرعت تبخیر در زمان بارندگی و پس از آن 

ربایی درختان ) یکی از دالیل باال بودن درصد باران2015و همکاران ( 19شود؛ به طوري که عطاردمی

بر  چنین. همنسبت داده اند باال بودن دماي هوا به ي بیارجمند واقع در اقلیم خشک را هاکاريجنگل

ربایی درختان ب) از دالیل اصلی بیشتر بودن درصد نسبی باران2015و همکاران ( 20صادقی اساس نتایج

شده زبان گنجشک در فصل رویش نسبت به فصل خزان را، باالتر بودن دماي هوا در فصل رویش ذکر 

پوشش و تنه تر شدن سطح تاجتوان اظهار داشت که افزایش دماي هوا سبب گرم. بنابراین میاست 

  شود.پوشش صرف میدرختان شده و هنگام بارندگی، مقدار آب بیشتري براي خنک کردن تاج

                                                
16- Hormann 

17- Herbst 

18- Fathizadeh 

19- Attarod 

20- Sadeghi 
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  خصوصیات بارندگی -2-1-4-2- 1

، طول باران ار است شامل مقدارترین خصوصیات باران که بر روي فرآیند توزیع اجزاي باران اثرگذمهم

   درجه حرارت قطرات باران است. و ، سرعت باران، زمان بارندگیباران ، شدتباران مدت

- ها، مقدار باران است (کارلیلترین پارامترهاي اثرگذار بر توزیع اجزاي باران در درختان و درختچهمهم

- ا افزایش مقدار باران، درصد نسبی بارانمعموالً بو  )2014، 2013؛ صادقی و همکاران، 2004، 21موسس

بارش در هر رخداد تاجبارش (ربایی در هر رخداد باران) کاهش و درصدهاي نسبی تاجربایی (باران

براي  ).2004موسس و همکاران، - (کارلیل یابد) افزایش میساقاب در هر رخداد باران) و ساقاب (باران

کاشت کاج ي دستدرصد توزیع اجزاي باران در بین دو توده) مبادرت به مقایسه 1393صادقی (نمونه، 

بین  رابطه نشان داد که ایشان . نتایج پژوهشخشک نموداي با اقلیم نیمهاي در منطقهتهران و سرو نقره

بارش و و روابط بین مقدار باران و درصدهاي نسبی تاج شیربایی، کاهمقدار باران و درصد نسبی باران

 پوشش و تنهدر واقع با افزایش مقدار باران، مقدار ظرفیت نگهداري آب تاج است. یافزایشساقاب، 

-فتحیدر پژوهشی دیگر،  بارش و ساقاب را داشت.تکمیل شده و باید انتظار افزایش سهم تاجدرختان 

-انبارش نسبی و بار) به بررسی ارتباط بین مقدار باران با مقادیر درصدهاي تاج2013زاده و همکاران (

برگی بر ي بیرخداد باران در دوره 21ي برگدار و رخداد باران در دوره 9گیري ربایی نسبی با اندازه

هاي ایالم پرداختند. نتایج آنها نشان داد که ) در جنگلQuercus brantiiروي تک درختان بلوط ایرانی (

بارش نسبی ه کاهش و مقدار تاجربایی نسبی در هر دو دوربا افزایش مقدار باران، مقدار درصد باران

  افزایش نشان داد.

                                                
21- Carlyle-Moses 
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؛ به طوري )1975، 1(جکسون طول مدت بارندگی نیز بر روي چگونگی توزیع اجزاي باران اثرگذار است

ربایی تر باشد، درصد نسبی بارانطوري که در دو باران با مقدار یکسان، هرچقدر زمان بارندگی طوالنی

یابند. وقوع یک باران به صورت مستمر و یا در ساقاب کاهش می بارش وهاي نسبی تاجافزایش و درصد

شود؛ به هاي خشک، هرکدام سبب تغییر در مقدار توزیع باران مینتیجه چندین باران کوچک با وقفه

ربایی کمتر از حالت دوم نسبی باران طوري که در حالت اول (وقوع یک باران به صورت مستمر)، درصد

بارش و ساقاب بیشتر از حالت اول هاي زمانی) و درصدهاي تاجکوچک با وقفه(وقوع چندین باران 

  . )1393(صادقی،  است

ي بعد، شدت باران حائز اهمیت است، هرچند در مرور منابع در مورد نحوه اثرگذاري شدت در مرحله

د که ظرفیت ) نتیجه گرفتن2007ن (اهمکارو  3وانگ) و 1919( 2وجود ندارد. هورتن ينظراتفاق باران 

شود که دلیل آن را بدین صورت بیان کردند که شدت هاي زیاد باران، کم میربایی در شدتباران

) 1979( 5آستن دیگر، سويشود. از ها میقطرات باران و تکان دادن برگ 4پاشمانبارندگی زیاد، موجب 

رت که افزایش ظرفیت اند. بدین صوایی متضاد را گزارش کرده) نتیجه2006(و همکاران  6و کیم) 1979(

 پوشش است.تاج 7ي دینامیکیهاي باالي باران، به دلیل ذخیرهپوشش در شدتتاجآب ظرفیت نگهداري 

توان اظهار داشت که در مورد اثر شدت باران بر روي توزیع اجزاي بندي میدر یک جمع است.

در  در داخل کشور ي انجام گرفتهبارندگی، نیاز است مطالعات بیشتري انجام بگیرد و در تنها مطالعه

-هاي دستدر توده) 2016و همکاران ( 8، صادقیمورد اثر شدت باران بر مقادیر توزیع اجزاي بارندگی

                                                
1- Jackson 

2- Horton 

3- Wang 

4- Splash 

5- Aston 

6- Keim 

7- Dynamic Storage 

8- Sadeghi 
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خشک شامل کاج تهران ها و فضاي سبز شهري اقالیم نیمهي متداول در جنگلکاريکاشت چهار گونه

)Pinus eldaricaاي ()، سرو نقرهCupressus arizonica( گنجشک)، زبانFraxinus rotundifolia و (

 خشک) به این نتیجه رسیدند که) در پارك جنگلی چیتگر (اقلیم نیمهRobinia pseudoacaciaاقاقیا (

ربایی نسبی به صورت یابد و درصد بارانبارش نسبی به صورت لگاریتمی افزایش میدرصد تاج

  . نکرده استروند مشخصی تبعیت  اب، ازپوشش در مورد ساقیابد و رفتار تاجلگاریتمی کاهش می

در بهار و تواند بر چگونگی توزیع مقادیر اجزاي باران موثر باشد. براي نمونه، زمان بارندگی نیز می

(با رباییچنین مقدار بارانربایی به دلیل انرژي حرارتی خورشیدي، بیشتر است. همتابستان مقدار باران

  .)2008و همکاران،  1(سراجر از روز است ب کمتشدر  فرض ثابت بودن دیگر شرایط) 

سرعت باران است. هاي درختی، سازگانفرآیند توزیع اجزاي باران در بوماز جمله پارامترهاي اثرگذار بر 

یابد و در صورتی که باران ربایی افزایش میهر چقدر باران ریزتر و سرعت آن کمتر باشد، مقدار باران

و  3؛ گایتان2011و همکاران،  2(نانکو یابدربایی کاهش میار باراندرشت و با سرعت زیاد باشد مقد

 .)2016همکاران، 

هاي درختی اثرگذار باشد، سازگانیند توزیع اجزاي باران در بومآتواند بر فرحرارت قطرات باران نیز می

ایت ندگی بیشتري روي برگ درختان دارد در نهبغلظت و چس ،ن سرد باشدااگر باربدین صورت که 

 .)1986، 4(ساکزنا شودربایی میباعث افزایش باران

 

  

                                                
1- Sraj 

2- Nanko 

3- Gaitán  

4- Saxena 
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  خصوصیات پوشش گیاهی -2-1-4-3- 1

پوشش گیاهی، درجه  موثر بر پارامترهاي اکوهیدرولوژیک می توان بهاز خصوصیات پوشش گیاهی 

 و پوستبرگ/ضریب زبري ، هاطرز قرار گرفتن برگتغییرات فصلی،  شکل تاج،قطر برابر سینه،  تراکم،

  .اشاره نمود  دیگر پارامترهاي پوشش گیاهی

ها، به دلیل درختان در مقایسه با علفزارها، محصوالت زراعی و یا بوتهدر انواع مختلف پوشش گیاهی، 

و همکاران،  2ناواردهند (ربایی بیشتري را به خود تخصیص میزیادتر، مقدار باران 1آیرودینامیک زبري

  ).2006و همکاران،  3سون؛ 1999

پوشش بیشتر باشد یا تعداد در هکتار درختان (درصد تاج تر باشدهر چقدر جنگل انبوهاز نظر تراکم، 

و  5دگوچی ؛1998، 4آسداك؛ 1390مهاجر، مروي( یابدافزایش میربایی مقدار باران بیشتر باشد)

  ).2010، 6کرامر؛ 2006همکاران، 

ربایی افزایش خواهد یافت اقاب کمتر و درصد بارانهرچه قطر برابر سینه درختان بیشتر باشد، مقدار س

  ).2006و همکاران،  9؛ هربست2000و همکاران،  8گرانیر؛ 2000، 7کراکفورد و ریچاردسون(

هر . )2010و همکاران،  10(گریتز بارش تاثیرگذار استربایی، ساقاب و تاجبارانشکل تاج نیز بر مقدار 

ها بیشتر باشد در نتیجه مانع بیشتري براي عبور آب به کف رگچقدر تاج درخت بزرگتر باشد و تعداد ب

                                                
1- Aerodynamic Coarseness 

2- Navar 

3- Sun 

4- Asdak 

5- Deguchi 

6- Krämer 

7- Crockford and Richardson 

8- Granier 

9- Herbst 

10- Gerrits 
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 باشدکند و عکس این مطلب نیز صادق میربایی افزایش پیدا میبنابراین بارانجنگل ایجاد می گردد و 

تاج برخی درختان به اصطالح چتري و یا کروي  .)2006و همکاران،  2؛ دیوید1967و همکاران،  1(لیتون

هایی که داراي و تاج می گذاردها در نحوه عبور آب اثر باشد. فرم تاجرخی مخروطی میباشد و تاج بمی

هدایت کرده و از  بیرونعمل کرده و آب را به سمت  شیروانیدو شاخه و یا چند شاخه هستند مثل یک 

سیلوا و کانتو ( شوددر این درختان کاسته میمقدار ساقاب  ازو  افزودهربایی بارش و بارانمقدار تاج

  ).1393صادقی، ؛ 1996، 3اوکومیورا

هرچقدر سطح برگ/پوست درخت زبرتر باشد، آب مدت بیشتري روي سطح باقی می ماند، در نتیجه 

؛ 2010و همکاران،  4(لویا شودبارش کاسته میربایی افزایش می یابد و از مقدار ساقاب و تاجباران

قلی توانایی هدایت آب بیشتري را روي تنه خود پوست هاي صاف و صی .)2016، 5اسپنسر و میرولد

یابد. عکس این حالت در مورد درختانی مثل بید در نتیجه مقدار ساقاب افزایش می و دارند مثل راش

 هاي بلوط، کاج و اقاقیا صادق که داراي پوست زبري هستند، صادق است.گونه

هاي درختان ي آرایش برگن در جنگل، نحوهیکی از عوامل مهم اثرگذار بر روي مقدار توزیع اجزاي بارا

ربایی را کاهش تر رد کرده و مقدار بارانگیرند آب را سریعر میاهایی که به صورت مایل قراست. برگ

آب را بیشتر نگه داشته و در نهایت  ،گیرندهایی که به صورت افقی و سطحی قرار میدهند. ولی برگمی

، 8؛ هولدر و گیبز2014، 7استان و گايون؛ 2006و همکاران،  6گرمر( دندهربایی را افزایش میمقدار باران

2017(. 

                                                
1- Leyton  

2- David 

3- Cantu Silva and Okumura  

4- Levia 

5- Spencer and Meerveld 

6- Germer 

7- Van Stan and Gay 

8- Holder and Gibbes 
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   گونه راش -2- 1-2

گردد کننده معتدله محسوب میهاي خزانهاي با ارزش جنگل، یکی از گونهFagaceaeاز خانواده  راش

لغارستان شروع شده ب-مرز ترکیههاي نزدیک دقیقه شرقی در کوه 30درجه و  26که پراکنش آن از مدار 

یابد. این گونه در ایران بر روي دامنه هاي دقیقه در دره زیارت گرگان ادامه می 26درجه و  54و تا مدار 

در متري از سطح دریا پراکنده شده است.  2200تا  400شمالی البرز از آستارا تا گرگان و از ارتفاع 

از حجم کل سرپا و  درصد 34 ها،جنگلسطح کل  درصد 16حدود گونه راش جنگل هاي شمال کشور 

. متوسط موجودي در هکتار توده راش در از کل تعداد درختان را به خود اختصاص داده استدرصد 25

 600هاي آمیخته بطور متوسط از حدود متر مکعب در هکتار و در توده 700تا  480توده هاي خالص از 

  . )1394آذریان و همکاران، ( متر مکعب متغیر است 700تا 

 هاي غیربومی با گونه جنگلکاري -3- 1-2

رویه همچنان در حال کاهش است. از هاي بیبرداريهاي جهان در اثر تخریب و بهرهمساحت جنگل

کرده است، طوري که  طرف دیگر با افزایش جمعیت، نیاز چوب براي صنایع مختلف سیر صعودي پیدا

هاي مخروبه و تامین احتیاجات جامعه از ي احیاي جنگلهاي بومی و غیربومی براکاري با گونهجنگل

ها در جهان در پاسخ به تقاضاي چوب، مواد سوختی کاريدر مقیاس وسیع جنگلاست.  موارد ضروري

و 1و دیگر تولیدات جنگلی که ناشی از افزایش جمعیت جوامع بشري است ایجاد شده است (یانگ

 میلیون هکتار است که حدود پنج درصد 187جهان در  هاکاريجنگل). مساحت 2004، همکاران

  .کننداز چوب صنعتی جهان را تولید می درصد 34است و هاي جهانی مساحت جنگل

                                                
1- Yang  



14  

برگ برگ و سوزنیهاي پهندر کشور ما نیز در طی چند دهه اخیر، جنگلکاري با استفاده از گونه

مخروبه (به ویژه در نقاط خالی و  هايبومی در شمال کشور به دالیل مختلف از قبیل احیاء جنگل

کاشت در حال توسعه هاي جنگلی دستتأسیس پارك و اي)، زراعت چوبیافته مناطق جلگهتخریب

برگ که به طور وسیعی در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته است، گونه . یکی از گونه هاي سوزنیاست

- هاي این گونه میسطحی و مقاومت به برف از ویژگی دوانی متراکم وریشهگونه پیسه آ باشد. آ میپیسه

متر قطر برابر سینه)  1/5 تا یک متر ارتفاع و 40هاي طبیعی خود با رشد قابل توجه (باشد و در رویشگاه

این  البرز، شمالی هايدامنه هاي اکولوژیکیویژگی و هوایی و آب شرایط به توجه گزارش شده است. با

  کاري استان گیالن قرار گرفته است. نیز در برنامه جنگل 1350دهه  ایران شده و در وارد 1340دهه  از گونه

   آپیسهگونه  -4- 1-2

 در تند رشدهاي گونهنیاز روز افزون به چوب به عنوان یک ماده اولیه مهم سبب روي آوردن به پرورش 

از آ (نوئل) پیسه توجه درخت هاي مهم و موردگونهجهان شده است. یکی از مناطق بسیاري از 

وسیعی که در  اروپا و قلمرو نسبتاًاست که با توجه به دامنه گسترش طبیعی آن در   Pinaceaeخانواده

اکولوژیکی در برنامه  انعطاف پذیريجهان به خود اختصاص داده و به لحاظ برخورداري از این 

 و مستقیم، باریک تنه. ب)1393(عباسیان و همکاران،  جنگلکاري بسیاري از کشورهاي جهان قرار گرفت

اي دایره هايحلقه پیرامون تنه از سطح یک در هاشاخه و مخروطی و باریک پرپشت، نسبتاً تاج بلند،

    ).1385اند (سیاهی پور و گلبابائی، گرفته قرار شکل
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  پیشینه پژوهش -فصل دوم

  مطالعات انجام شده در ایران - 2-1

در انجام گرفت. نامبرده ) 1386قربانی (ي اکوهیدرولوژي جنگل در داخل کشور توسط لین مطالعهاو

ب تودة راش در جنگل شصت کالتۀ ابارش و ساقتاج ربایی،باران مقادیر مبادرت به تعیینتحقیق خود 

ستیکی با قطر هاي پالبارش، از استوانهکرد. وي براي برآورد میزان تاج سالهگرگان، در یک دورة یک

هاي الستیکی به ب از ناوداناآوري ساقمتر و همچنین براي جمعسانتی 30و ارتفاع متر سانتی 10دهانۀ 

 متري 3/1متر که به صورت مارپیچ به وسیلۀ منگنۀ چوب بر روي تنۀ درختان در ارتفاع سانتی 5/2قطر 

شدند، استفاده کرد. در نتیجۀ صل میلیتري مت 22نصب شده بود و به یک مخزن  (ارتفاع برابر سینه)

 دست آمد. ه درصد ب 3/0و 0/39 ،7/60به ترتیب آن ب از ابارش وساق، تاجرباییبارانایشان، سهم حقیق ت

در منطقه را پوشش توده راش خالص در فصل تابستان ربایی تاج) باران1388احمدي و همکاران (

ربایی را به نابارش و بارسهم ساقاب، تاج ورار دادند قبررسی هاي کٌلیک) مورد (جنگلخیرود نوشهر 

که با افزایش مقدار  همچنین بیان داشتند .نددرصد از بارش بدست آورد 7/33و  7/64 ،6/1ترتیب 

گی خالص دنسبت بارن ربایی وو باران بارش و ساقاب)(جمع مقادیر تاج مقدار بارندگی خالص بارندگی،

 ، کاهش نشان داد. ربایی نسبی)(باران ربایی به بارندگیاما نسبت باران .به بارندگی کل افزایش یافت

 هاي جنگلی خالص بلندمازو) به بررسی ساقاب توده1389بهمنی و همکاران (قلعهحسینی

)Quercus castaneifolia C.A.M) هاي جنگل) و راش در فصل تابستان در جنگل خیرود نوشهر

 نشان داد که ساقاب سهم بیشتري از بارندگی تابستانه را در جنگل راش کلیسر) پرداختند. این مطالعه
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کند که مازو ساقاب تولید میبرابر بلند 13نسبت به بلندمازو به خود اختصاص می دهد و راش حدود 

ترین دالیل این امر را به پوست صاف و ظرفیت کم نگهداري آب پوست گونه راش نسبت یکی از مهم

میلی متر به ترتیب  270و  297بارندگی با عمق تجمعی  رخداد 14و  13وره بررسی، دادند. در طول د

ربایی براي گونه بلندمازو به بارش، ساقاب و بارانبراي بلندمازو و راش ثبت شد. سهم متوسط تاج

درصد از بارندگی  26و  7/2،  3/71درصد و براي گونه راش به ترتیب  2/24و  3/0،  5/75ترتیب 

   شد. برآورد

ناحیه راش  درختانبارش ، ساقاب و تاجرباییبارانبه منظور  ی) در تحقیق1390(و همکاران همتی 

گیري مورد بررسی قرار گرفت. اندازه به مدت یکسال هاي سیاهکل در استان گیالن) کهخزري (جنگل

کنندة آوريعدد جمع 60 بارش، با نصبگیري تاجکنندة باران، اندازهآوريعدد جمع چهار، با نصب باران

و راش پوشش درختان با پراکنش تصادفی در زیر تاجهاي باران) کنندهآوري(مشابه با جمعبارش تاج

اصله  20متر بر روي سانتی سه آوري کنندة ساقاب با قطرهاي جمعگیري ساقاب نیز با نصب لولهاندازه

از  رباییباران مقدارصورت گرفت. میانگین  )مترسانتی 80تا  20( طبقات قطري مختلف دردرخت راش 

 (منظور باران خالص) بارشساقاب و تاج مقدارو مجموع میانگین  باران مقدارمیانگین  بین اختالف

، 2/1به ترتیب  از باران منطقه رباییبارانبارش و محاسبه گردید. نتایج نشان دادند که سهم ساقاب، تاج

روند صعودي  رباییبارانبارش و ، سهم ساقاب، تاجباران مقدارافزایش  باشد. بادرصد می 3/51و  5/47

، پس از بررسی با ضریب رباییبارانبارش و با ارتفاع ساقاب، تاج باران مقدارهمبستگی  آزمونپیدا کرد.

دار وجود درصد همبستگی معنی 99 احتمال همبستگی پیرسون نشان داد که میان این پارامترها، در سطح

 مقدارساقاب کاسته شده و بر میانگین  مقداردرختان راش، از میانگین  يقطرکالسۀ د. با افزایش دار

 گردید.افزوده  رباییباران
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و  ربایی کاج تهران) به تأثیر متغیرهاي هواشناسی و مقدار باران بر باران1390باقري و همکاران (

ربایی و تعیین سهم گیري مقدار بارانازهها با هدف انداي در منطقه خشک پرداختند. آنسرو نقره

 Pinusهاي کاج تهران (ربایی گونهترین متغیرهاي هواشناسی موثر و مقدار باران بر مقدار بارانمهم

eldarica Medw.اي () و سرو نقرهCupressus aiizonica Green.هاي مناطق ) در یکی از جنگلکاري

 16متر و دماي هوا میلی 127با میانگین سالیانه بارندگی  خشک کشور در شهر بیارجمند استان سمنان

درصد از  6/44گیري، بارندگی در طول دوره اندازه واقعه 26گراد، انجام گرفت. از مجموع درجه سانتی

 اي به صورتنقرهدرصد از بارندگی براي درختان سرو  6/32بارندگی براي درختان کاج تهران و 

ختان خارج شد و به سطح خاك نرسید. نتایج نشان داد که پارامتر مقدار باران به ربایی از دسترس درباران

استفاده از متغیرهاي  وتنهایی همبستگی به نسبت باالیی با مقدار درصد باران ربایی در هر دو گونه دارد 

ند، کربایی کمک مینسبی و تبخیر به بهبود برآورد درصد بارانهواشناسی مانند دماي هوا، رطوبت

هاي شهري با کاريربایی به ویژه در جنگلبنابراین استفاده از این متغیرها براي تخمین درصد باران

شود. هاي هواشناسی در مناطق خشک، توصیه میهاي نزدیک ایستگاههاي یاد شده و جنگلکاريگونه

را به  قدار بارانها فرض نمودند که ساقاب سهم اندکی از مهرچند مشکل این پژوهش این بود که آن

) و 2016و همکاران ( صادقیهاي هاي پژوهشکه یافته )، هرچند1393دهد (صادقی، خود تخصیص می

-گیري ساقاب، سبب بیشگذارند که عدم اندازهبر این نکته صحه می )2016همکاران (و  1ن استانو

- خیر در زمان بارندگی از تاجتبپوشش درختان (مانند برآوردي مقادیر پارامترهاي اکوهیدرولوژیک تاج

-شود و در نتیجه درصد بارانمیربایی چنین برآورد بیشتر از واقعیت نسبت به مقدار بارانو هم) پوشش

  دهد. نشان میربایی را بیشتر از واقعیت 

                                                
1- Van Stan 
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پوشش ربایی تاجبه منظور برآورد مقدار باران در یک دوره یک ساله) 1390قربانی و رحمانی (

پژوهشی شصت کالته گرگان به مطالعه پرداختند. - بند جنگل آموزشیهاي میانر راشستاندرخت راش د

درصد از  3/0و  39، 7/60ترتیب بارش و ساقاب درخت راش بهربایی، تاجطور متوسط مقدار بارانبه

از بارندگی  درصد 5/0همچنین میزان ساقاب در تمام فصول سال کمتر از بارندگی محاسبه شدند. 

  رش گردید.گزا

توده ربایی هاي کالردشت مازندران، به مقایسه باراندر جنگل )الف1393عباسیان و همکاران (

ماه از دوره رویش (تیر تا  5در طول در دوره رویش نمودند. آ کاشت پیسهطبیعی راش شرقی و دست

از این مقدار، سهم گیري شد. متر اندازهمیلی 320رخداد بارندگی با عمق تجمعی  13)، 1391آذرماه 

ربایی در هر بارندگی در متر بود. متوسط درصد بارانمیلی 156و  85ربایی راش و پیسه آ به ترتیب باران

ربایی و به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد بین باران 6/48و  5/26آ به ترتیب هاي راش و پیسهتوده

ربایی و بارندگی نیز در هر وجود دارد. بین درصد بارانبارندگی در هر دو توده همبستگی مثبت و توانی 

 دو توده رابطه لگاریتمی و کاهنده مشاهده شد. 

پوشش، تاج آب با هدف برآورد میزان ظرفیت نگهدارياي مطالعه )ب1393عباسیان و همکاران (

هاي وشربارش مستقیم با استفاده از تاجو ضریب  باران در زمان بارندگینرخ تبخیر به شدت 

آ پیسهدر توده  )Mortonو  Gashو  Mean ،Minimum هايروش: (مشابه با این پژوهش رگرسیونی

. میزان بارندگی در هر رخداد توسط چهار دادندمرطوب انجام نیمهواقع در کالردشت مازندران، با اقلیم 

اس طرح تصادفی در زیر سنج که بر اسباران 20بارش توسط ترین محیط باز و تاجنزدیکسنج در باران

رخداد بارندگی با عمق تجمعی  21 نشان داد گیري شد. نتایجاندازه پوشش توده نصب شده بودند،تاج

 6/39درصد و  8/48بارش تجمعی و درصد تاج بارش به ترتیب تاجمتر ثبت و مقادیر میلی 1/380
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بارش تاجو بین درصد  85/0دار عنیمربایی و بارندگی همبستگی مثبت و باراندرصد برآورد شدند. بین 

و مقدار متوسط  34/0بارش مستقیم، تاجمشاهده شد. مقدار ضریب  43/0و بارندگی همبستگی لگاریتمی 

 43/0نیز  نرخ تبخیر به شدت باران در زمان بارندگیمتر و میلی 15/2 پوشش،آب تاجظرفیت نگهداري 

  محاسبه شد. 

 Acer velutinum، پلت (کاشتهاي دستربایی تودهی باران) به بررس1393تفضلی و همکاران (

Bioss.) و کاج بروسیا (Pinus brutia Ten.( نتایج دار در جنگل دارابکال ساري پرداختند. رگب در فصل

ربایی در فصل خشک سال (از اردیبهشت تا شهریور ماه)، نسبت به فصل مرطوب سال نشان داد که باران

دار و کاهشی هاي معنیربایی و بارندگی در هر سه توده همبستگیدرصد بارانباشد. بین بیشتر می

) مشاهده شد. 62/0و  72/0،  78/0هاي بلندمازو، پلت و کاج بروسیا به ترتیب: (ضریب تعیین در توده

- نهاي باراتوان به یافتهبنابراین نمی ،نظر شد گیري ساقاب صرفنیز از اندازه در پژوهش مذکورهرچند 

 بارش را جهت مقایسه استفاده نمود.توان مقادیر گزارش شده از تاجربایی آن استناد کرد و تنها می

کاج درختان پوشش تکبرخی از پارامترهاي اکوهیدرولوژیک تاجبرآورد ) به 1393صادقی و عطارد (

) و ضریب 0092(و همکاران  2پریررابا استفاده از روش پوشش شامل ظرفیت نگهداري آب تاج تهران

هررخدادتوسط  در بارندگی مقدار. پرداختندخشک چیتگر با اقلیم نیمه جنگلی بارش مستقیم در پاركتاج

جمع  20 توسط بارشتاج و تهران کاج درخت پنج نزدیک باز محیط درباران  آوري کنندهجمعشش 

در طول یک . شد گیرياندازه بودند، شده نصب تاج درخت هر زیر در طورتصادفی به که آوري کننده

 224با عمق تجمعی  باران رخداد 51)، در مجموع 1391 تا بهمن 1390گیري (بهمن اندازهدوره سال 

   برآورددرصد  5/47درصد و  9/35ترتیب بهنسبی  تجمعی و رباییهاي باراندرصدمتر ثبت شد و میلی

                                                
2- Pereira 
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Abstract: 

Compution of rainfall partitioning into throughfall, stemflow, and interception and also 

canopy ecohydrological parameters are an important component of the water cycle in 

forest ecosystems and helps to forest managers due to selection of appropriate plant for 

planting in each region and conducting silvicultural treatment (e.g., thining, pruning). The 

aim of this research was to estimate the ecohydrological parameters of the canopy 

including estimated canopy saturation point, canopy (water) storage capacity, the ratio of 

mean evaporation rate from the wet canopy to the mean rainfall intensity, and free 

throughfall coefficient of a natural Fagus orientalis stand and a Picea abies plantation in 

Siahkal, Gilan province, north of Iran. To measure throughfall, 60 rain-gauges were 

installed beneath the crown of the satnd, and stemflow was measured using average of 9 

individual trees equaled to the stemflow amount.  Over the measurement period, for the F. 

orientalis stand the cumulative percentage of throughfall, stemflow, and interception were 

78.2, 10.1, and 11.7%, respectively. For the P. abies stand, the corresponding values were 

72.1, 4.6, and 23.3%. For the F. orientalis stand, abovementioned canopy ecohydrological 

parameters were found to be 1.8 mm, 0.46 mm, 0.57, and 0.16, respectively. For the P. 

abies stand, these values were found to be 3.1 mm, 0.94 mm, 0.34, and 0.17, respectively.   

The ecohydrological parameters should be considered while converting natural stands to 

plantations by exotic tree species as this altering would change soil humidity, soil 

pedogenesis, as well as forest floor composition. 

Keywords: Canopy storage capacity, Intecreption, Stemflow, Throughfall.  
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