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  چکیده

 1050رفـت. ایـن منطقـه در ارتفـاع     گانجام  دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی شیروان دست کاشت محوطه لگجندر این تحقیق 

ن تحقیق بـه  ایدر  است. رادگدرجه سانتی 2/13میلی متر و  252ی و دماي ساالنه  به ترتیبگمتري از سطح دریا واقع شده،  متوسط بارند

زالزالـک   )،Atriplex lentiformis(اسـفناج وحشـی    یاهگیـ  يونـه هـا  گذر و سـاقآب،  گـ منظور تعیین میزان هدر رفت ربایشی، میان 

(Crataegus pontica)  سروCupressus sempervirens)(  هدر رفـت  مقدار  نتایج نشان داد .رفتگمورد بررسی قرار در سه تکرار

 بـوده  درصـد  /. 34و  76/96، 9/2 ونـه زالزالـک  گدر و درصد  63/1و  4/53, 97/44ونه سرو به ترتیب گدر  قآبذر و ساگمیان  ربایشی ،

. بـوده اسـت   درصـد  99/66و  01/33به ترتیب  ذرگمیان  ونه آتریپلکس ( اسفناج وحشی) میزان هدر رفت ربایشی وگدر همچنین است. 

ونـه  گونه زالزالک بـا  گونه آتریپلکس( اسفناج وحشی)  معنی دار نبوده اما در گسرو  با  ونهگنتایج نشان داد که میزان هدر رفت ربایشی در 

ونه زالزالک گونه سرو با گ% اختالفشان معنی دار شده است. همچنین میزان ساقآب در 1هاي سرو و آتریپلکس( اسفناج وحشی)  در سطح 

  % اختالفشان معنی دار شده است.1در سطح 

  

   .، زالزالک، سرویاسفناج وحشذر، ساقآب، گش تاجی، میان کلمات کلیدي: ربای

  

 

   مقدمه - 1

بررسی دقیق مجموعـه   را مورد تهدید قرار می دهد. يطبیعی است که همواره جوامع بشر يترین بالیا ياز جد یکیسیل 

ب از طریق تخریب عوامل زیست محیطی که زمینه ساز این حوادث هستند نشان می دهد که دخالت انسان در چرخه طبیعی آ

 اخیـزي ر غیر اصولی اراضی، توسعه سطوح غیر قابل نفوذ و امثال آن احتمال سیل  يآبخیز، کاربر يیاهی در عرصه هاگپوشش 

بـرآورد  هکتـار  میلیـون   91در وضعیت موجود سطح مناطق سیل خیز در کشـور حـدود   ون افزایش داده است. گوناگدر مناطق 

میلیـون هکتـار آن    42سطح کشور در تولید روانآب مستقیم و سریع نقش داشـته کـه حـدود     % از55به عبارتی  ردیده است.گ

از این نظر سطح مناطق سیل خیز در کشـور   .)1382 ،( خسرو شاهیمتوسط تا خیلی زیاد می باشند يشدت سیل خیز يدارا

 يیـر گنی در معـرض خطـر سـیل    و امـاکن مسـکو   ياز شهرها، روستاها، تأسیسـات صـنعتی و کشـاورز    يفزونی یافته و بسیار

  رفته اند.گقرار

 يریگـ وانـات و هـر جسـم د   یها، ساختمان ها، حیر رستنیها، ساگل بریاز قب یاز آب بارش است که توسط موانع يمقدار 1شیربا

  ردد.گ یر به اتمسفر بر میه داشته شده و مجدداً در اثر تبخگن نیسطح زم يرو

                                                
1 - Interception 
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ان یـ ا میذر گان یان میجرسه مسیر متفاوت را طی می کند. بخشی بنام  یاهیگرسیده بر سطح جوامع  بارش یبه طور کل   

یا جریان آب  تجمع یافتـه   3ساقآببخش دوم  چکد. یآن م يروعبور کرده یا از  یاهگیتاج پوشش  ياز البه الاست که  2بارش

اسـت کـه طـی     4یاهگیاج پوشش ت یشیهدر رفت ربابه سمت زمین می باشد و سرانجام قسمتی نیز به صورت ي ساقه ها از رو

ر بـه اتمسـفر   یـ مجدداً در اثـر تبخ  از رسیدن به سطح زمین بازمانده و یاهانگبواسطه برخورد به تاج پوشش بارش آن بخشی از 

    ردد.گ یبرم

 یباشـد، وقتـ   یمخـرب مـ   يوندد به صـورت رگبارهـا  یپ یکه در مناطق خشک به وقوع م ییبارشهانکه اکثر یبا توجه به ا

ن تـر از حـد آسـتانه    ییاه بـه پـا  یـ قطرات باران در اثر برخورد به تاج و شاخه و بـرگ گ  يوجود داشته باشد؛ انرژ یاهیپوشش گ

 یمـ  یک عامل حفـاظت ی یاهین پوشش گیکند. بنابرا یبه سطح خاك برخورد م يکمتر يو با انرژ یافته ش خاك کاهشیفرسا

زان یـ ن میـی ق با هدف تعین تحقیماند. لذا ا یدار میجه خاك استوار و پایاز باران را کاهش داده و در نت یباشد که خسارات ناش

صـورت   گیاهی اسفناج وحشـی، زالزالـک و سـرو انجـام     يدر گونه ها و مقایسه نتایج آنها ان گذر و ساقآبی، میشیهدر رفت ربا

  خاب شد.   ن منطقه انتیدانشکده، ا یهواشناس هل استقرار باران نگار ثبات در ایستگایگرفته و به دل

  مواد و روش ها - 2

رفـت.  گانجـام   هکتار 5با مساحت حدود  شیروان مجتمع آموزش محوطه دست کاشت لگجندر  آزمایش در طی دو سال 

 1050در ارتفـاع   یقه شرقیدق 49درجه و  57ییایو طول جغراف یقه شمالیدق 26درجه و  37 ییایاین منطقه در عرض جغراف

 رادگدرجـه سـانتی   2/13میلی متر و متوسـط دمـاي سـاالنه     252ی ساالنه گاست.  متوسط بارندمتري از سطح دریا واقع شده 

 Atriplex( اسفناج وحشی یاهگی يونه هاگذر و ساقآب، گاین تحقیق به منظور تعیین میزان هدر رفت ربایشی، میان در  است.

lentiformis،(  زالزالک(Crataegus pontica) سرو Cupressus sempervirens)( و با سه اصله درخت با طول عمـر   در سه تکرار

مختلـف   يپالسـتکی در قطـر هـا    ياز قیف هـا  يسینی ها ،ساقآب يرگیاندازه  يبرا . رفتگمورد بررسی قرار  سال 14تا  11

 چ وگـ داخل سینی به کمـک مخلـوط    بین درختان و خالی يشیارها و فضا ،مورد نظر نصب شدند يونه هاگتنه  يتهیه و بر رو

از  نمـوده و هـدایت   و تنه درخـت  شده در درون سینی نصب گدر جهت دهانه شلن سینی راشیب داخل  سپس شدهسیمان پر 

ر تـاج  یـ قی که در زیذر با استفاده از سطوح عاگان یم يرگیاندازه  يطریق آن جریان ساقآب به داخل مخزن سرازیر می شد. برا

ع هـر  از وقوشدند. پس  یت میبه درون مخزن هدا گافته به کمک شلنیع آب تجم بودند یاهی مستقر شدهگ يونه هاگپوشش 

یـاهی  گحجم بارش در جوامع  ،شکدهدانار موجود در گباران نبه کمک و  می شدند يیرگاندازه ذر گان یبارش مقدار ساقآب و م

  يرگیـ انـدازه  زیـر   ابطـه رطریـق   زیاهـان ا گاز سـطح تـاج پوشـش    یافته  شیربا رفت رمقدار هد شته وگمورد مطالعه محاسبه 

  ردیدند:گ

                                                                                                  IC= P-(S+T)    

 است.ذرگن مقدار میا Tو ساقآب S ،گیبارند P یاهان،گپوشش  تاج یشیربا هدر رفت زانیم Ic که در آن

 طرافها و جـداول توسـ  گرسم  و One-way ANOVA) ( Spssافزار نرم درتجزیه و تحلیل طرح پس از جمع آوري داده ها، 

    .رفتگانجام  Excelنرم افزار 

  نتایج - 3

بـوده  درصـد   63/1و  4/53, 97/44به ترتیب  سروونه گدر  ذر و ساقآبگمیان  هدر رفت ربایشی ،مقدار  نتایج نشان داد    

 /. 34و  76/96، 9/2در کل دوره مطالعه زالزالکونه گبه ترتیب در  ذر و ساقآبگمیان  ، همچنین مقدار هدر رفت ربایشی .است

آتریپلکس ( اسفناج وحشی) میزان هـدر رفـت   ونه گدر  بوده است.درصد 44/1و  24/86، 32/12و در طول فصل رویش  درصد

  .  )1شکلبوده است( درصد 99/66و  01/33به ترتیب  ذرگمیان  ربایشی و

                                                
2 - Through fall 
3 - Stem flow 
4- Canopy Interception loss  



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  ، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10

 
  

 3
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 استان اردبیل 

ونـه  گ% بـا  97/44ین گبـا میـان   ونـه سـرو  گنشان داد که میزان هدر رفـت ربایشـی در   ین ها گمیاناز مقایسه  ت آمدهبدسنتایج 

یـاهی  گونـه هـاي   گ% بـا  9/2ین گزالزالک با میـان  ونهگنبوده اما در معنی دار  % 01/33ین گبا میان ( اسفناج وحشی) آتریپلکس

    ).1فشان معنی دار شده است (جدول % اختال1در سطح  ( اسفناج وحشی) سرو و آتریپلکس

ین گمیـان  زالزالک با ونهگبا  %63/1ین گبا میان ونه سروگنشان داد که میزان ساقآب در  ین هاگمیاننتایج حاصل از مقایسه 

  .)2(جدول است اختالفشان معنی دار شده 01/0در سطح  /.34%

بیشترین  یربایش هدر رفت ،بارش کم بوده یزانکه م بارهاییگمالحظه می شود در ر 4 و 3، 2هاي ه در شکلهمانطور یک

  .  است تشکیل داده بارش  کل زمقدار ا کمترینر و ساقآب ذگمیان  مقدار ،

و بـا افـزایش    شـته گردد مقدار ساقآب درصد کمی از کـل بـارش را شـامل    گمالحظه می  7و  6، 5 يها شکلدر چنانکه 

    .است ذر کاهش یافتهگمیان یاهان مقدار گ پوشش تاج هدر رفت ربایشیمیزان 

 

  .، زالزالک و سروییاهی اسفناج وحشگونه هاي گتجزیه واریانس هدر رفت ربایشی در  - 1جدول 

( Fs) محاسباتی F ین مربعاتگمیان  منابع تغییر درجه آزادي مجموع مربعات 

165/84 ** 364/54510  728/109020 روه هاگبین  2   

 661/647  744/67356 روه هاگدرون  104   

  472/176377  مجموع 106 

Fs **  معنی دار است.1در سطح %  

  .، زالزالک و سروییاهی اسفناج وحشگونه هاي گدر  ساقآبتجزیه واریانس  - 2جدول 

( Fs) محاسباتی F ین مربعاتگمیان  منابع تغییر درجه آزادي مجموع مربعات 

559/34 ** 320/17  640/34 روه هاگبین  2   

 501./  141/60 روه هاگدرون  104   

  781/94  مجموع 106 

Fs **  معنی دار است.1در سطح %  

  

  

  

  

  ونه هاي سرو، زالزالک و آتریپلکس.گذر و ساقآب در گهدر رفت ربایشی، میان  توزیع درصد فراوانی نمودار - 1شکل
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  یونه اسفناج وحشگبین بارش و ربایش در  توزیع درصد فراوانی - 2شکل 

  

  

  

  

  ونه زالزالکگبین بارش و ربایش در  توزیع درصد فراوانی - 3شکل

 

  

  

 

  ونه سروگبین بارش و ربایش در  توزیع درصد فراوانی - 4شکل

    

  

  

  

 یاسفناج وحشونه گذر در گمیان  و ارتباط بین کل بارش با ربایش - 5شکل

 

  

  

  

  

  

  بین کل بارش با ربایش، میان گذر و ساقآب در گونه زالزالک ارتباط - 6شکل
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 .ونه سروگذر و ساقآب در گارتباط بین کل بارش با ربایش، میان  - 7شکل

یريگبحث و نتیجه  - 4  

 يونـه هـا  گربـایش در   ننسـبت داده مـی شـود و میـزا     يل، مرتع و کشاورزگبیشتر به علوم جن یربایشهدر رفت فرآیند      

کـه   اعالم کردنـد )  1990( 6چاردسونی) کروکفورد و ر1961( 5تر و همکارانیرو یاهی بسته به عوامل مختلف تغییر می کند.گ

یاهان و فاکتورهاي هواشناسـی نظیـر سـرعت بـاد ومیـزان      گبارش ساالنه، ساختار تاج پوشش  زانیم مقدار هدر رفت ربایشی به

ار بـارش و  مقـد  ،شـدت بـارش  بارهـا،  گبین وقوع رفاصله  ،بارگتعداد رمانند  بارهاگخصوصیات ر از  .ی داردگفشار بخار جو بست

بارهـا و زیـاد شـدن فواصـل بـین      گذارد. با افـزایش تعـداد ر  گربایش تاثیر می  يمیزان آب قابل دسترس برا يبر رو سرعت باد

میزان ربایش بیشـتري داشـته انـد.      اند هی هایی که مقدار بارش کمتر داشتگبارها میزان ربایش بیشتر شده است. اغلب بارندگر

بـه شـدت    وابسته را یاهی و تبخیر آنگبارش ربایش یافته از تاج پوشش  رمقدا ) 2001( 8وزیودرجلوا و ری) س1999( 7(شوالتر

 گیاهی مثل بـزر گخصوصیات پوشش  افته است.یبار میزان ربایش افزایش گبا کاهش شدت ر دانسته و اعالم کرده اندی گبارند

 علیـزاده ذارد. گمیزان ربایش تاثیر می  ياهان بر رویگ، تراکم، سالمت و شرایط رشد گونه، وضعیت و شکل برگو کوچک بودن 

   می داند. و شاخه ها هاگرفتن برگو طرز قرار  گشاخص سطح بر ،یاهیگبه نوع پوشش  را وابسته )مقدار ربایش1381(

ونـه خـزان   گدر بطوریکـه   . ذاردیگـ م ریثتـأ میزان ربـایش   يبر رو زین یاه در طول سال و فصل رویشگشرایط فنولوژیکی 

یاهان خـزان کننـده فصـل    گ  است. اسفناج وحشی و همیشه سبز سرو يونه هاگمقدار ربایش به مراتب کمتر از  زالزالکنده کن

مقـدار   نیاهـان  بـه کمتـر یـ    گبسر می برند و در فصل خزان هدر رفت ربایشی تاج پوشـش   گنامساعد آب و هوایی را بدون بر

 یقطـره بـاران سـبب مـ     ياز پوشش بر خورد کند، انـرژ  ير و عارین بایبه زمر قطره باران گا یطین شرایکاهش می یابد. در چن

ن یردد. بنـابرا گـ  یشـتر ذرات خـاك مـ   یب بیباران، باعث تخر يبعد يها شکسته شده و قطره ها هاز خاك دان یشود که قسمت

 يل و الگـ جه ذرات ید. در نتشو یل آلود شدن آن مگرفته و باعث گه آب قرار یذرات خاك جدا شده موقتاً به حالت معلق در ال

ردد گـ  ین امر مانع نفوذ آب به درون خاك میشود و ا یها متصل شده و سبب بسته شدن خلل و فرج خاك م هآب به خاك دان

یاهان همیشه سـبز در تمـام طـول    گردد. در حالیکه گ یل میشدن س يافته و سبب جاریش یآب افزا یان سطحیجه جریدر نت

اه کـاهش  گیـ  گز در اثر برخورد بـه تـاج و شـاخه و بـر    یباران ن يقطرها يفعاالنه مشارکت داشته و انرژربایشی  دسال در فرآین

ک عامـل  یـ  یاهگیـ ن پوشـش  ید. بنـابرا یـ نما یش به سطح خاك برخورد مـ یکمتر از حد آستانه فرسا يافته و با سرعت و انرژی

 و کاشـت  بنابراین انتخـاب  رساند. یخاك را به حداقل مش یاز باران را کاهش داده و فرسا یباشد که خسارات ناش یم یحفاظت

 می تواننـد  است که اصولی يکارهااز راه يمرتع دارجنگل داري و  يطرح ها ياجرادر  همیشه سبز و دائمییاهی گ يونه هاگ

و خسـارت   ها ر می شوند را مدیریت نموده و مانع از بوجود آمدن زیانگجاري شدن سیلهاي  مخرب و ویران باعثبارهایی که گر

  شوند.ناشی از آن به منابع طبیعی، اراضی زراعی، مناطق مسکونی و صنعتی  يها
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The study of canopy interception loss of plants species of Atriplex lentiformis, Crataegus pontica, 

Cupressus sempervirens  

Abstract:  

In present research canopy interception losses of reforest in Shirvan agriculture faculty which located 

on altitude 1050 m, annual rainfall 252 mm , average temperature 13.2 c0 was studied. Vegetation 

species Atriplex lentiformis, Crataegus pontica and Cupressus sempervirens were studied in three 

treatments. The show results that the canopy interception loss, through fall and stem flow of 

Cupressus sempervirens and Crataegus pontica are respectively 44.97%, 53.08%, 1.63% and 2.9%, 

96.76%, ./34% of total precipitation as such the finding indicated that the interception of canopy, 

through fall, stem flow of Atriplex lentiformis took respectively 33.01%, 66.99%, 0% of total 

precipitation. The canopy interception loss between Cupressus sempervirens and Atriplex lentiformis 

(p0.05) weren’t significantly different but between sempervirens and Atriplex lentiformis species in 

compare with Crataegus pontica (p0.01) were significant difference. The stem flow between 

Cupressus sempervirens and Crataegus pontica species (p0.01) were significant difference.             

Key words: canopy interception loss, through fall, Stem flow, Atriplex lentiformis, Crataegus pontica, 

Cupressus sempervirens.     


