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 .1استاد گروه مهندسی آبخیزداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
 .2دانشجوی دکترای عمران و بهرهبرداری جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
 .3دانشجوی دکترای علوم و مهندسی آبخیزداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
(تاریخ دریافت  ،1331/11/1تاریخ تصویب )1333/62/60

چکیده
در بومسازگانهای جنگلی ،ویژگیهای پوشش گیاهی همراه با متغیرهای اقلیمی تأثیر زیادی بر توزیع اجزای باار

و چرخاۀ

آب میگذارد .از طرفی ،چرخۀ آب کارکرد بسیار زیادی در روابط بین خاك ،پوشش گیاهی و محایط در ساوو مختلا
عهده دارد .این چرخه یکی از پدیدههای مهم اکولوژیکی در جامعههای زیستی باهخصاو

باه

در باومساازگان جنگلای اسات.

پژوهش حاضر با هدف اندازهگیری مقادیر بار  ،هدررفت ربایشی ،میانگذر ،ساقاب در تودههای بلاو ،،اوجاا و انجیلای در
محل دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس شهرستان نور بهعنوان نمایندگان تودههای جنگلهای هیرکانی کشاور انجاام
شده است .اندازهگیاری اجازای باار

توساط  23ظارف جماعآوریکنناده طای دورۀ یا سااله از تااریخ  1331/61/11تاا

 1331/61/11با ثبت  33رگبار انجام شد .نتایج نشان داد بیشترین میزان ساقاب بهترتیب در تیپهای بلو ،،انجیلی و اوجاا باا
مقدار  6/10 ،6/31و  6/33درصد بود .بین ساقاب و بارندگی کال یا

رابواۀ افزایناده و قاوی در تیاپ انجیلای ()R2=6/16

بهدست آمد .بیشترین میزان هدررفت ربایشی بهترتیب در گونههای بلو ،،اوجا و انجیلی باا مقادار  11 ،13و  1درصاد باوده
است .تحلیل رگرسیون بین میزان بارندگی کل و میانگین هدررفت ربایشی در گونۀ بلاو )R2=6/01( ،در اوجاا ( )R2=6/02و
در گونۀ انجیلی ( )R2=6/30مشاهده شد .نتیجۀ آزماون  ANOVAنیاز مؤیاد نباود اخاتفف معناادار باین هادررفت ربایشای
( )P=6/136و میانگذر ( )P=6/133بین سه تیپ موالعاتی بوده است .در حالی کاه اخاتفف باین میازان رطوبات موجاود در
ال برگهای بلو ،نسبت به دو تیپ اوجا و انجیلی ( )P=6/611و همچناین ،باین مقاادیر سااقاب تیاپهاای بلاو ،و اوجاا
( )P=6/663معنادار بوده است.
کلیدواژگان :اکوهیدرولوژی ،چرخۀ آب ،مدیریت جنگل ،هدررفت ربایشی ،هیدرولوژی جنگل.
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مقدمه
بارندگی از مهمترین عوامل بررسی شده در چرخۀ آب ی در ه ر
بومسازگان و از جمله آبخیزه ا جنگل ی اس [ .]1اج زا
بارش در بومسازگان جنگلی توسط پوشش جنگل به هدررف
ربایشی ،1میانگذر 2و ساقاب 3تقسیم ش ده اس  .ای ن اج زا
بخش مهمی از دانش اکوهیدرولوژ در بومسازگان جنگل ی را
تشکیل میدهند .به این تقسیمبند نیز توزی مج دد ب اران
گفته میشود [ 2و  .]3رب ایش ب ه مق دار و س همی از ب ارش
گفته میشود که توسط تاج پوشش جذب م یش ود و ب ر اث ر
تبخیر ،دوباره به هواسپهر برمیگردد و دیگ ر ب ه ک جنگ ل
نمیرسد [ 4و  .]5میانگذر بخشی از ب ارش اس ک ه تح
تأثیر نیرو جاذبۀ زمین [ ]6بهصورت مستقیم از تاج پوش ش
عبور کرده ،یا بهصورت غیر مستقیم ب ه ت اج پوش ش برخ ورد
می کند و سپس ،به ک جنگل میرسد [ .]9 7س اقاب نی ز
بخش دیگر از اجزا بارش اس که توسط شاخهها دریاف
و از طریق تنۀ درخ به ک جنگ ل ه دای م یش ود [.]11
مقدار ساقاب تولید عالوه بر اهمی آن در می زان من اب آب
رس یده ب ه ک جنگ ل ،از نظ ر ژئواکولوژی  ،بیولوژی و
هیدرولوژی نیز مهم اس  ،زیرا مواد محلول در س اقاب ت أثیر
زیاد بر شیمی خاک ،رطوب خ اک و اش کوب علف ی ک
جنگل دارد [ 6و  .]11بهط ور کل ی ،ویژگ یه ا بی وفیزیکی
پوس درخ تأثیر زیاد ب ر تولی د س اقاب دارد .ب ر اس ا
بررسیها انجامشده ظرفی نگ هدار آب پوس درخ ،
تولید ساقاب را بهش دت تح ت أثیر ق رار م یده د و عام ل
محدودکنن ده و ی ا اف زایشدهن دۀ س اقاب اس [ 5و .]12
همچنین ،مطالعات نشان میده د ظرفی نگ هدار پوس
درخ در بین گون هه ا مختل تف اوت چش مگی ر دارد
[ .]13محاسبۀ مقدار هدررف ربایشی ب هط ور غیرمس تقیم از
تفاوت بین ب اران ،مجم و س اقاب و برگ اب (ب اران خ ال)
بهدس میآی د [ 2و  ]14و در ه دررف آب در ب ومس ازگان
جنگلی سهم چشمگیر دارد.
ه دررف ربایش ی ی ج ز مه م در تع ادل آب آبخی ز
محسوب میشود و ت أثیر درخ ور ت وجهی ب ر تع ادل آب ی در
ن وا ی جنگل ی ،چرخ ۀ هی درولوژ و م واد غ ذایی در
بومسازگان زمین ی دارد [ ،]15ک ه مت أثر از س اختار جنگ ل،
1. Interception Loss
2. Throughfall
3. Stemflow

رژیم بارش و مشخصهها اقلیمی هنگام و بعد از بارش اس
[ .]16به اینمنظور ،برا محاسبۀ هدررف ربایشی باید مق دار
بارش ،میانگذر و ساقاب اندازهگی ر ش ود .مق دار ب ارش ب ا
اس تفاده از ب ارشس نج و مط ابق ب ا اس تانداردها موج ود
اندازهگی ر م یش ود [ .]17ب را جم آور می انگ ذر در
من اطق جنگل ی مختل و ب ا توج ه ب ه اه دا مطالع ه از
روشه ا متف اوتی اس تفاده م یش ود ،در مطالع اتی ک ه
محدودی زمان و امکانات مطرح اس  ،از روش نمون هب ردار
استفاده میشود و معمولترین روش نمونهب ردار  ،اس تفاده از
روشها نقط ها و س طحی اس ک ه ب ا اس تقرار ظ رو
مختل زیر تاج درختان میانگذر را جم آور و ان دازهگی ر
میکنند [ .]18ساقاب نیز با استفاده از ناودانه ا پالس تیکی
انعطا پذیر که بر تنۀ درخ نصب ش ده اس و در انته ا ب ه
ی مخزن جم آور کننده میرسد ،قابل اندازهگی ر اس .
سهم هری از مقادیر هدررف ربایشی ،میانگ ذر و س اقاب از
کل بارش بهشدت [ ،]19مدت ب ارش و عوام ل اقلیم ی مث ل
تبخی ر و س اختمان ت اج بس تگی دارد [ .]17ب هط ور کل ی،
ویژگیها بارش ،ش اخ) س ط ب ر [ ،]21ویژگ ی ت ودۀ
درخت ان و تغیی رات فنول وژ درخت ان [ ]21ب ر ه دررف
ربایشی مؤثر اس  ،که این مقدار در گونهها مختل ب هعل
تفاوت در تاج و ساختمان زهکش ی آنه ا متف اوت اس [.]22
معموالً ،میزان هدررف ربایش ی در س وزنیبرگ ان ب همرات ب
بیشتر از پهنبرگ ان اس [ .]23از پیام دها جنگ لک ار ،
کاهش باران رسیده به ک جنگ ل (ب اران خ ال) از طری ق
جذب ،تبخیر از پوشش گیاهی و تعرق 4درخت ان اس [.]24
بنابراین ،آگاهی از مقدار هدررف ربایشی ،میانگ ذر و س اقاب
گونهها درختی مناسب و تراکم کاش آنه ا ض رور اس
[ .]25بر هم ین اس ا  ،م یت وان از گون هه ایی ک ه مق دار
هدررف ربایشی بیشتر با هد مبارزه با فرسایش خ اک و ی ا
هدررف ربایشی کمتر با هد اف زایش ب اران خ ال) دارن د،
استفاده کرد .رویکرد یادشده زمینهساز مدیری صحی من اب
آب در وضهها آبخیز جنگلی و یا دس کاش خواهد ب ود.
به هر ال ،هر ی از تأثیرات م دیریتی در ب ومس ازگانه ا
جنگلی به تغییر در توزی بارش رو آن منج ر م یش ود .در
دههها اخیر ،پژوهشها مختلفی در ارتب ا ب ا چرخ ۀ آب
در جنگلها و همچنین اجزا ب ارش در ی ی ا چن د تی

4. Transpiration
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پوششی انجام شده اس [ 6 ،2 ،1و  .]7بررسی پیش ینهه ا
مرتبط نشان میدهد تمرکز پژوهشها صورتگرفته با توجه
به فراوانی تی ها در مناطق مختل ب وده اس  .بن ابراین ،ب ا
توجه به گستردگی طولی جنگلها شمال کشور و تغیی رات
درخور توجه بارندگی از متوسط ساالنه  961میل یمت ر ب را
استان گیالن تا  484میلیمتر برا استان گلستان و به طب ،
شکلگیر تی ها مختل جنگلی ،بهنظر م یرس د زمین ه
برا پژوهشها بیشتر در این منطقه همچن ان وج ود دارد.
ال با توجه به غالب بودن گونهها مهم درختی بل و بلن د
م ازو ( ، Quercus castaneifoliaاوج ا ( Ulmus minorو
انجیلی ( Parotica persicaدر مناطق جلگها شمال کش ور،
تهی ه و تکمی ل اطالع ات تخصص ی در زمین ۀ رفت ار
اکوهیدرولوژی گونهه ا یادش ده و البت ه س ایر گون هه ا
باارزش جنگلها هیرکانی در تبیین و دس یابی ب ه اه دا
مدیری جنگل جلگهها شمالی کش ور بااهمی اس  .ب ه
همین منظور ،مطالعۀ اضر ب ا ه د ب رآورد مق دار ب ارش و
اجزا آن در سه تی اشاره شده در محوط ۀ دانش کدۀ من اب
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صورت گرفته اس .

مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

پژوهش اضر در محوطۀ دانشکدۀ مناب طبیع ی دانش گاه
تربی مدر واق در شهرستان ن ور ب ا ط ول جغرافی ایی
⸗ 52°12´25ت ا ⸗ 52°12´29و ع ر جغرافی ایی
⸗ 52°12´25ت ا ⸗ 52°12´25ب ا ارتف ا متوس ط  18مت ر
پایینتر از سط دریا انجام شد .این منطقه بهعنوان بخشی
از مناطق جلگها باقیمانده از جنگلها هیرکانی ش مال
اس که در آن هیچگون ه پس تی و بلن د وج ود ن دارد و
شیب عمومی آن کمتر از  3درصد بوده و سط آن تقریب اً
هموار اس  .برا انجام پژوهش فعل ی ،س ه تی گی اهی
نزدی به هم دیگر ب ا ویژگ یه ا من درج در ج دول ،1
بهعن وان نماین دۀ تی ه ا غال ب ب ومس ازگان جنگل ی
جلگها دامنۀ شمالی الب رز در مس ا تقریب ی  6ه زار
مترمرب انتخاب شدند .نمایی کلی از منطقۀ مطالعه ش ده و
جایگاه تی ها انتخابی در شکل  1نشان داده شده اس .

جدول  .9ویژگیهای ریختشناسی تیپهای مختلف مطالعاتی در محوطۀ دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
نام گونه
بلو
اوجا
انجیلی

شکل برگ

بیضی با انتها تیز و کشیده دارا دندانه و قاعدۀ گوها
تخممرغی شکل و نامتقارن
بیضیشکل ،کشیده ،تخممرغی ،موجدار و بدون تقارن

شکل تنه

تاج پوشش

شیاردار و ضخیم
شیاردار و ضخیم
تنۀ نامنظم تقریباً صا با
فرورفتگیها و برجستگیها زیاد

گسترده و انبوه
مخروطی و فاصلهدار
مواج و تو در تو

شکل  .9نمایی کلی موقعیت تیپهای جنگلی مطالعهشده واقع در استان مازندران (باال) ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
(پایین و چپ) و الگوی پراکنش و نمای کلی شرایط مطالعه (پایین و راست)
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در ابتدا پژوهش ،وضعی اقلیمی منطقۀ مطالعه ش ده ب ا
اس تفاده از اطالع ات هواشناس ی دو ایس تگاه س ینوپتی
بابلسر (واق در  51کیلومتر شرق و نوشهر (واق در 51
کیلومتر غرب منطقۀ مطالعه شده مرب و ب ه دورۀ آم ار
 1356ت ا  1393تعی ین ش د .ب ا توج ه ب ه اطالع ات
بهدس آمده از ایس تگاهه ا هواشناس ی ،متوس ط دم ا و
بارندگی ساالنۀ منطقه بهترتیب  16/9درجۀ س انتیگ راد و
 1189میلیمتر برآورد شد.
اندازهگیر رو سه تی مختل پوششی از گون هه ا
بلو بلند مازو ،اوجا و انجیلی با قطر برابر س ینها ب ین 25
تا  41س انتیمت ر انج ام ش د .بل و بلن د م ازو مخص و
جنگله ا قفق از و خ زر ب وده و در ش مال از جلگ هه ا
سا لی دری ا خ زر ت ا ارتفاع ات فوق انی و از جنگ له ا
گیلداغی و گلستان تا آستارا کشیده شده اس و در بعض ی
مناطق (ارتفاعات مینودش تا ارتفا  2111از س ط دری ا
باال میرود .اوجا گونها اس که در مناطق معتدلۀ نیمک رۀ
شمالی و بخشها کوهستانی من اطق گرمس یر پراکن ده
ش ده اس  .پ راکنش ای ن گون ه در ای ران از گرگ ان ت ا
جنگلها ارسباران بوده و از لحاظ ارتف اعی نی ز در بخ ش
متوسط تا نسبتاً باال در جنگلها شمال واق ش ده اس .
گونۀ انجیلی نیز بومی ایران اس و در جنگ له ا من اطق
سا لی تا ارتفاعات میانبند در بعضی از مناطق (کالردش
با ارتفا دود  1411متر گسترش یافته اس [.]26
اندازهگیری مؤلفههای بارش

عملیات میدانی پژوهش اضر طی  12ماه (1397/18/15
تا  1398/18/15انجام شد .در این مدت  34رگبار ثب و
مؤلفهها بارشکل ،هدررف ربایشی ،میانگ ذر و س اقاب
اندازهگیر شده اس  .برا اندازهگیر مؤلفهها یادشده
از  23ظر جم آور کننده استفاده شد .دو ظ ر ب را
اندازهگیر بارش در فضا باز ،سه ظر برا اندازهگیر
ساقاب هر درخ و  18ظر برا اندازهگی ر می انگ ذر
سه تی پوششی (برا هر تی  6ظر مد نظ ر مس تقر
شدند .در مجمو  ،تعداد نمونهه ا جم آور ش ده ط ی
دوران مطالعه برا فض ا ب از  ،68س اقاب  112و برگ اب
 612مورد بوده اس  ،می انگین ارتف ا ب ارش ظ ر ه ا
جم آور کننده در فض ا ب از ب هعن وان ب ارش مس تقیم
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ناخال) و میانگین ارتف ا ش ش ظ ر جم آور کنن ده
میانگذر هر تی  ،به عنوان میانگین نمونۀ ارتفا میانگذر
برا هر تی در نظر گرفته شد.
بارندگی کل

اندازهگیر مق دار بارن دگی ک ل ب ا اس تفاده از دو ظ ر
جم آور کنندۀ پالستیکی استوانها شکل ،با قطر دهانه و
ارتفا بهترتی ب  16و  31س انتیمت ر و مس تقر در فض ا
کامالً باز و در فاصلۀ  211متر از محل نصب نمون هه ا
دیگر صورت گرف  .تمام ظرو اندازهگیر ب ا اس تفاده از
میلهها فلز با ارتفا  81سانتیمتر و بهمنظور تثبی
ظرو در مقابل وزش باد ،برخورد یوانات و بهویژه ثب ات
محل اندازهگیر درون زمین ثاب شدند [ .]27بعد از ه ر
رگبار ،جم باران ذخیرهشده در ه ر ظ ر ب ا اس تفاده از
استوانۀ مدرج تعیین شد .س پس ،س ط ورود هری از
جم آور کنندهها و عمق بارندگی برا هر ی از ظ رو
نیز تعیین شد .میانگین عمق بارندگی کل جم آور ش ده
توسط ظرو بهعنوان بارندگی ک ل در ه ر رگب ار در نظ ر
گرفته شد [.]6
هدررفت ربایشی

مق دار ه دررف ربایش ی ت اج پوش ش از تف اوت ب اران
اندازهگیر شده در باال تاج پوشش یا فض ا آزاد (ب ارش
ناخال) و مجمو میانگذر و ساقاب در زی ر ت اجپوش ش
(بارش خال) بر اسا روابط  1و  2محاسبه شد.
(1

I=GR-NR

(2

NR=TF+SF
ال)NR ،

که در آنها I ،هدررف ربایش ی GR ،ب ارش ناخ
بارش خال) SF ،س اقاب و  TFمی انگ ذر تولی د اس
[ .]17تمام نمونهها مطالع ه ش ده ب ا ی وا د مش ابه
(میلیمتر ارزیابی شدند.
میانگذر

ب ه منظ ور ان دازهگی ر می انگ ذر از  18ظ ر
جم آور کننده برا سه تی پوششی و بهصورت نم ایش
دادهشده در شکل  2استفاده شد .به این منظور ،در اط را
ی پایۀ درختی در مرکز هر تی شش ظر بهطور منظم
و بهصورت شعاعی نصب و استفاده شد .زمان ان دازهگی ر

صادقی و همکاران :مقایسۀ توزیع بارش در تیپهای جنگلی بلوط ،اوجا و انجیلی

میانگذر از زمان شرو تا پای ان رگب ار ب ا مش اهدۀ کام ل
قط میانگذر ثب شدند .هر ی از جم آور کنندهه ا
یادشده بهطور مجزا تخلیه ش ده و ج م آنه ا ب ا اس توانۀ
مدرج اندازهگیر شد .میانگین جم جم آور کنندهها
مستقر در زیر تاجپوشش هر درخ  ،بهعنوان جم مرب و
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به آن برآورد شد .ارتفا میانگذر نیز با تقسیم جم نمونۀ
میانگذر به سط مقط ورود ظ ر جم آور کنن ده
محاسبه شد .جم کل میانگذر هر درخ نی ز از اص ل
ضرب ارتفا می انگ ذر ک ل در مس ا ت اج آن درخ
تعیین شد [ 16و .]17

شکل  .2نمایی از شیوۀ اندازهگیری میانگذر و نصب ظروف جمعآوری نمونه در تیپهای مطالعاتی بلوط (راست) ،اوجا (وسط) و انجیلی (چپ)

ساقاب

در پژوهش اضر برا اندازهگی ر س اقاب ،در ه ر تی
پوششی ی درخ بهعن وان نماین دۀ تی انتخ اب ش د.
س پس ،ب ا اس تفاده از ن اودانه ا الس تیکی ب ه قط ر 3
سانتیمتر و ارتفا  131سانتیمتر نص شده و بهصورت
مارپیچی و مورب توسط میخه ا کوچ و چس به ا
عایق بر تنه درختان نصب شد [ 17 ،8 ،1و  ]25در انتها
ناودان هری از درختان مطالعه شده ،ساقاب تولید توسط
دبهها  11لیتر جم آور شد .وض عی و نم ا کل ی
فرایند اندازهگیر ساقاب در شکل  3نشان داده شده اس .
برا محاسبۀ جم ساقاب تولید پس از پایان هر ب ارش
و با اتمام جریان ساقاب ،ج م آب جم آور ش دۀ درون
ظر ها بهوسیلۀ استوانۀ مدرج اندازهگیر شده و با تقسیم
بر سط تاج آن درخ عمق ساقاب تعیین شد [ 7و .]28
سط تاج درخ نمونۀ ساقاب نیز با استفاده از اندازهگیر
شعا درخ در چهار طر با استفاده از مت ر ن وار و ب ر
اسا فرم ول دای ره تعی ین ش د [ 2و  .]11ب ا توج ه ب ه
اهمی نو  ،شکل ،وضعی ظاهر و ویژگیه ا توزی و
فراوانی زبر و عالئم در خصو بررسی اجم الی تع داد و
عمق شیارها رو پوس درختان در تی مد نظر صورت
پذیرف  .به این منظور ،ابتدا با استفاده از خطک ش نس ب
اندازهگیر تعداد شیار در هر سانتیمت ر ب ه دس آم د و
سپس ،عمق شیارها اندازهگیر شد .همچنین ،از رابط ۀ 3

برا محاسبۀ ضریب زبر پوس
استفاده شد [.]12
(3

درخت ان مطالع ه ش ده
BRI = Fn × Df

در رابطۀ یادشده  BRIضریب زب ر پوس درخت ان،
 Fnتعداد شیارها پوس در ارتفا برابر سینه  1/31مت ر
درخ در هر سانتیمتر طول و  Dfعمق متوس ط ش یارها
به سانتیمتر اس  .نم ایی از فراین د ان دازهگی ر عم ق و
فراوانی شیارها نیز در شکل  4نشان داده شده اس .
کیفیت آب

بهمنظور بررسی کیفی آب جم آور از میانگذر و بع د از ه ر
رگبار ،نمونههایی از شش ظر جم آور کننده برا ه ر تی
پوششی تهیه شده و به آزمایشگاه فرستاده ش د .س پس ،مق دار
اسیدیته ( ،)pHو هدای الکتریکی ( )ECبا  pHمت ر و  ECمت ر
و فسفر ب ا کم دس تگاه اس پکتروفوتومتر ( )SQ-2800,USو
عناص ر پتاس یم ،کلس یم و منی زیم ب ا اس تفاده از دس تگاه
فلیمفوتومتر ( )Jenway pf7, UKاندازهگیر شد [.]29
نتایج
نتایج اصل از اندازهگیر میزان بارش در شکل  5نشان داده
شده اس  .بیشترین مق دار ب ارش در فص ل پ اییز ب ا 75/66
میل یمت ر و کمت رین مق دار آن در فص ل زمس تان ب ا 1/12
میلیمتر بوده اس  .البت ه ،ب هدلی ل ع دم ب ارش در م رداد،
شهریور و همچنین مهر ،هیچ مقدار ثب نشده اس .
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شکل  .9نمایی از فرایند جمعآوری ساقاب در درخت بلوط (راست) ،اوجا (وسط) و انجیلی (چپ)

شکل  .3اندازهگیری عمق و تعداد شیارها روی پوست درختان تیپهای مختلف مطالعاتی در محوطۀ دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

شکل  .3مقدار بارندگی طی رگبارهای مختلف در دورۀ مطالعاتی واقع در دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

نتایج آزمون تجزیهوتحلیل واری انس ی طرف ۀ ه دررف
ربایشی سه تی مطالعاتی مندرج در ج دول  ،2نش اندهن دۀ
ع دم اخ تال معن ادار ( P=1/791اس  .نت ایج اص ل از
هدررف ربایشی تی ها مختل در ش کل  6خالص ه ش ده
اس  .با توجه به مقدار بارش سهم هدررف ربایشی برا س ه

تی پوششی بلو  ،اوجا و انجیلی بهترتیب مقدار  17 ،19و 8
درصد بوده اس  .همانگونه که مش اهده م یش ود ،بیش ترین
مقدار هدررف ربایشی مربو به تی بلو بوده اس و ای ن
میتواند بهدلیل وضعی قرارگیر شاخهها و ب ر ه ا ای ن
گونه و سط درخور توجه نگهدار آب در آن باشد.

صادقی و همکاران :مقایسۀ توزیع بارش در تیپهای جنگلی بلوط ،اوجا و انجیلی

زم انی ک ه ظرفی ذخی رۀ ربایش ی تکمی ل نش ود،
هیچگونه میانگذر ایجاد نم یش ود و هرچ ه ت اج پوش ش
انبوهتر و کاملتر باشد ،از مقدار میانگ ذر کاس ته و هرچ ه
فضا تاج خالیتر باشد بر مق دار می انگ ذر اف زوده ش ده
اس [ .]17بر همین اسا  ،در بررسی نتایج ارائهش ده در
ش کل  7درخت ان انجیل ی و بل و ب هترتی ب بیش ترین و
کمترین سهم میانگذر تولید را با مقدار  92و  81درصد
داشتهاند.
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در گونۀ بلو بهدلیل تاج پوشش انبوه و تاج گس ترده،
میزان میانگذر تولید کمتر از دو گروه قبل ب وده و ای ن
در الی اس که در گونۀ انجیلی میزان میانگ ذر درخ ور
توجه بوده اس  .به گونه ا که بین میزان بارن دگی ک ل و
میانگین می انگ ذر تولی د در گون هه ا بل و  ،اوج ا و
انجیلی همبستگی خطی قو و تقریباً معنادار با ض ریب
تبیین بهترتیب  1/62 ،1/61و  1/46بهصورت ارائهش ده در
شکل  8مشاهده شد.

جدول  .2نتایج آزمون تجزیهوتحلیل واریانس چندگانه بین و درون گروهها برای مقایسۀ هدررفت ربایشی تیپهای مختلف مطالعاتی در
محوطۀ دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
منبع

جمع مربعات

درجۀ آزادی

میانگین مربعات

آمارۀ F

سطح معناداری

بین گروهها

116/446

2

53/223

1/236

1/791

درون گروهها

22286/718

99

225/118

جم

22393/155
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شکل  .3هدررفت ربایشی تاجی سه تیپ مطالعاتی بلوط ،اوجا و انجیلی در محوطۀ دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

شکل  .7میانگذر در سه تیپ مطالعاتی بلوط ،اوجا و انجیلی در محوطۀ دانشکدۀ منابع طبیعی تربیت مدرس
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شکل  .8ارتباط بین میانگذر و بارندگی کل در سه تیپ مطالعاتی بلوط ،اوجا و انجیلی در محوطۀ دانشکدۀ منابع طبیعی تربیت مدرس

شکل  .1میزان ساقاب در سه تیپ مطالعاتی بلوط ،اوجا و انجیلی در محوطۀ دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

در هر بارش مقدار ساقاب برا هر درخ اندازهگی ر
شد .میانگین ارتفا ساقاب ساالنۀ تودۀ طبیعی ب را تی
بل و  ،1/2تی اوج ا  1/17و ب را تی انجیل ی 1/11
میلیمتر و بهترتیب برابر  1/34 ،1/97و  1/56درصد از کل
بارش بود .تغییرات ارتفا ساقاب تی ها مطالع هش ده در
پژوهش اضر طی دورۀ مطالع اتی نی ز در ش کل  9نش ان
داده شده اس .
مطالعه رو ضریب زبر و نت ایج من درج در ج دول 3
نشان داد بیشترین و کمترین ض ریب زب ر ب را درخت ان
اوجا و انجیلی بهترتیب با مقدار  1/12و  1/ 111و برا تی
بلو  1/148بوده اس  .در واق  ،ض ریب زب ر انجیل ی 48
برابر کمتر از تی بلو و  121برابر کمتر از تی اوجاس .

بر اسا ضریب زبر  ،درخ اوجا و انجیلی باید کمت رین و
بیشترین درصد تولید ساقاب را داشته باشند در الی که در
مطالعۀ انجامشده درخ اوجا با  1/34درصد ،کمترین س هم
و گونۀ بلو با  1/97درصد ،دارا بیشترین س هم در تولی د
ساقاب بوده اس  .همچن ین ،نت ایج آزم ون تجزی هوتحلی ل
واریانس دادهها ساقاب سه تی مطالعهش ده نش اندهن دۀ
اختال معنادار ( P=1/119بین تی بلو و اوجا ب ه ش رح
ارائهشده در جدول  4اس  .وجود اختال در می زان س اقاب
این گونهها میتواند ناشی از ویژگیها بارندگی مانند زم ان
وقو بارش ،شدت بارندگی ،اختال در سرع و جه ب اد،
دما ،رطوب نسبی و متغیرها پوشش گی اهی مانن د س ن،
تراکم و ترکیب گونهها باشد .عالوه بر این ،وج ود ش کا ی ا

صادقی و همکاران :مقایسۀ توزیع بارش در تیپهای جنگلی بلوط ،اوجا و انجیلی

روزنه در تاج درختان تأثیر درخور ت وجهی در می زان تولی د
ساقاب داشته اس  .به رغم وجود روزنۀ تاجی ،میزان س اقاب
در گونۀ اوجا نسب به سایر گونهها کمتر اس  .همبس تگی
بین میزان بارندگی و ساقاب نش اندهن دۀ رابط ۀ معن ادار
بوده ،بهطور که با افزایش میزان بارن دگی ،می زان س اقاب
تولید نیز اف زایش یافت ه اس  .ع الوه ب ر م وارد یادش ده
ویژگیها اصلی کیفی آب اندازهگیر شده نیز در ج دول
 5ارائه شده اس .
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تجزی هوتحلی ل واری انس ی طرف ۀ انج امش ده نی ز
تأییدکنندۀ نبود اختال معنادار ( P=1/894ب ین مق ادیر
میانگذرها در تی ها مطالعاتی ب وده در ج دول  6آم ده
اس  .ام ا نت ایج ای ن آزم ون رو محت وا رط وبتی
الش بر ه ا بس تر تی ه ا مختل (ج دول 7
نشاندهندۀ اختال معنادار میزان رطوب موجود ،پ س از
هر رگبار با گزارش بیشترین مقدار رو بس تر تی بل و
بوده اس .

جدول  .9عمق شیار و ضریب زبری در سه تیپ مطالعاتی بلوط ،اوجا و انجیلی در محوطۀ دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
عمق شیار (سانتیمتر)

تعداد شیار در هر  93سانتیمتر

ضریب زبری (درصد)

تیپ مطالعاتی

1/6

8

1/148

اوجا

2

6

1/12

انجیلی

1/1

1

1/111

بلو

جدول  .3نتایج آزمون تجزیهوتحلیل واریانس چندگانه بین و درون گروهها برای مقایسۀ ساقاب تیپهای مختلف مطالعاتی در محوطۀ
دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
منبع

جمع مربعات

درجۀ آزادی

میانگین مربعات

آمارۀ F

سطح معناداری

بین گروهها

1/312

2

1/151

4/951

1/119

درون گروهها

3/116

99

جم

3/317

111

1/131

جدول  .3ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی اجزای بارش در تیپهای مختلف مطالعاتی در محوطۀ دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تربیت
مدرس
عناصر اندازهگیریشده

بلوط

اوجا

انجیلی

مواد محلول در ساقاب (میلیگرم بر لیتر

61/5

58

53/51

مواد محلول در میانگذر (میلیگرم بر لیتر

41/3

49/73

43/31

هدای الکتریکی امالح در ساقاب (میکروزیمنس بر سانتیمتر

83/5

94/72

81/69

هدای الکتریکی امالح در میانگذر (میکروزیمنس بر سانتیمتر

62/2

57/15

59/24

دما آب در ساقاب (درجۀ سانتیگراد

26/3

25/61

26

دما آب در میانگذر (درجۀ سانتیگراد

25/4

25/54

25/85

 pHساقاب

5/8

6/2

5/9

 pHمیانگذر

6/1

6/1

5/9

فضای باز
18/52
26/67
25/41
5/9

جدول  .3نتایج آزمون تجزیهوتحلیل واریانس چندگانه بین و درون گروهها برای مقایسۀ میانگذر تیپهای مختلف مطالعاتی در محوطۀ
دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
منبع

جمع مربعات

درجۀ آزادی

میانگین مربعات

آمارۀ F

سطح معناداری

بین گروهها

111/651

2

55/325

1/113

1/894

درون گروهها

48593/414

99

491/843

جم

48714/165

111
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جدول  .7نتایج آزمون تجزیهوتحلیل واریانس چندگانه بین و درون گروهها برای مقایسۀ محتوای رطوبتی الشبرگهای بستر تیپهای
مختلف مطالعاتی در محوطۀ دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
منبع

جمع مربعات

درجۀ آزادی

میانگین مربعات

آمارۀ F

سطح معناداری

بین گروهها

236/921

2

118/461

4/355

1/115

درون گروهها

2692/827

99

27/211

جم

2929/748

111

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

شکل  .93وضعیت تاج پوشش درختان طی دورۀ مطالعاتی در سه تیپ بلوط (باال) ،اوجا (وسط) و انجیلی (پایین)

بحث و نتیجهگیری
تمامی رخدادها بارش طی  12ماه در منطقۀ مطالعه شده
اندازهگیر شده و در مجمو  34 ،رگبار ثب ش د .مق دار
بارش در این م دت  714/87میل یمت ر ب وده و داقل و
داکثر آن در رگبارها ثب ش ده ب هترتی ب  1/6و 174
میلیمتر برآورد شده اس  .نوسان ها بارن دگی ط ی دورۀ
مطالعه در شکل  5نمایش داده ش ده اس  .ب ا توج ه ب ه
اهمی تاج پوشش در توزی اجزا بارش ،وضعی پوشش
تاجی محلها مطالعاتی طی دورۀ ی ساله برا هر فصل
از طریق نصب پایۀ چ وبی ثاب ب ه ارتف ا تقریب ی 1/31

سانتیمتر و س ط افق ی مناس ب ب را اس تقرار دورب ین
دیجیت ال م دل  ،Huawei mate10 liteعک سب ردار و
تحلیل شد .سیما عمومی وضعی تاج پوش ش در ش کل
 11گزارش شده اس .
طی سالها اخیر مطالعات مختلفی در زمینۀ چرخ ۀ
آب در جنگل و تأثیر تاج پوشش ب ر مق دار ب ارش ص ورت
گرفته اس و نتایج هر پژوهش نسب به دیگ ر اخ تال
داشته اس  .م یت وان گف ک ه انتخ اب گون ه و مح ل
اندازهگیر برا هر پژوهش تا دود بسیار سلیقها ب وده
و کمبود آگ اهی در زمین ۀ ب ارش و توزی اج زا آن در
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جنگل یکی از موضوعاتی اس که گاه سبب افزایش هزینه
در پروژهها جنگلدار میشود .از سو دیگر ،اطالع ات
مرب و ب ه ایس تگاهه ا هواشناس ی معم والً مرب و ب ه
سالها گذشته اس و دریاف اطالع ات ب هروز پرهزین ه
اس و یا امکانپذیر نیس  .ای ن موض و س بب ش ده ب ه
دس آوردن ارتفا بارش در بس یار نق ا دق خ وبی
نداشته باشد.
اطال از میزان هدررف ربایش در بسیار از مواق در
تعیین و یا بهکارگیر گونهها در ش رایط مختل اقلیم ی
بااهمی اس  .این مهم در مورد ساقاب تولید هم بهرغ م
سهم اندک آن نسب به بارندگی کل م ورد توج ه خواه د
بود .مقدار ساقاب تولید تاب ن و تی پوشش ی ،زاوی ۀ
شاخهها ،شکل بر ها ،اندازۀ تاج درخ  ،ظرفی نگهدار
آب در پوس درخ  ،شرایط اقلیمی و فصلی اس [.]31
بر اسا بررسیها بهعملآمده یکی از ع واملی م ؤثر ب ر
مقدار ساقاب ،ظرفی نگهدار آب در پوس درخ اس
[ ]5که این ظرفی در بین گونهها مختل متفاوت اس
[ .]12معموالً در گونههایی که پوس ضخیم و زبر ،ج ذب
و نگهدار آب بیشتر بوده و تولی د س اقاب کمت ر ص ورت
گرفته اس [ .]31اگرچه ب هنظ ر م یرس د درخت انی ک ه
پوس نازک و صا دارند س هم بیش تر در تولی د س اقاب
دارند [ ،]31ولی این موض و الزام ی نیس  ،زی را گ اهی
خطی شدن جریان در مسیر شیارها طولی رو پوس ،
انتقال سری بارش به پاییندس را زمینهس از م یکن د.
همچن ین ،وج ود ع واملی همچ ون خ زه رو درخ ،
پوسیدگی در درختان ،قطور بودن و زبر سطحی پوس ،
تاج پوشش باز و غیر انبوه و نیز وضعی قرارگیر شاخهها
میتواند در کاهش یا افزایش میزان ساقاب نیز مؤثر باش د.
در مطالعۀ انجامشده می زان س اقاب تولی د گون ۀ بل و
 1/97درصد از کل بارندگی ولی در انجیلی  1/56درص د از
کل بارندگی ب ود ،در الی ک ه انتظ ار م یرف س اقاب
تولید انجیلی بهدلیل داشتن پوس ص ا بیش تر باش د.
این نتیجه بهخوبی نمایانگر آن اس که داشتن تاج ب از و
غیر انبوه (ش کل  11و ش کل تن ه درخت ان م یتوان د در
میزان ساقاب تولید گونهها مؤثر باش د .از جمل ه عوام ل
دیگر که میتواند در افزایش یا کاهش ساقاب مؤثر باشد،
سن درخ اس  ،بهطور که در مطالعهها پیشین []32
میزان ساقاب در تودۀ میانسال کاج بیشتر از تودۀ جوان و
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مسن گزارش شده اس  .وضعی قرار گرفتن شاخهها رو
تنۀ درختان نیز از جمله عوامل تعیینکننده در افزایش ی ا
کاهش ساقاب اس  .در مطالعهها گذشته [ ]33در گون ۀ
بلو بیشترین مقدار ساقاب و در گونۀ کاج ب ه عل ق رار
گرفتن شاخهها ب ه ص ورت افق ی کمت رین مق دار س اقاب
بهدس آمده اس  .در مطالعۀ انجامشده مق ادیر س اقاب و
میانگذر با بارن دگی ک ل همبس تگی مثب و معن ادار
داش بهطور که مدل بهدس آمده با نتایج پژوهشه ا
گزارششده [ 25و  ]34تقریب اً مش ابه ب وده اس  .البت ه،
میتوان به این نکته توجه داش نه تنها در پژوهش اض ر
بلکه در پژوهشها مشابه انجام شده ،ساقاب سهم ان دکی
از بارندگی کل را بهخود اختصا میدهد .از اینرو ،ب را
جلوگیر از هدررف زمان و هزینۀ پیشنهادشده که مقدار
آن دود دو درصد از ک ل بارن دگی در نظ ر گرفت ه ش ود
[ .]35البته ،باید یادآور شد این موضو همیشه مورد قبول
نیس  ،چرا که همانگونه که اشاره شد ،مقدار ساقاب ت اب
عوامل مختل اس  .برا نمونه ،در پژوهش دیگر مشخ)
شد که افزایش قطر تنۀ درختان سبب جذب آب در ط ول
تنه شده و در نهای  ،میزان ساقاب تولید کمت ر تولی د
شده بود [ 17و .]36
از آنجا که سط تاج پوشش بهعنوان ی عام ل مه م در
کاهش میزان آب ورود به سط زمین اس  ،ع دم انتخ اب
گونۀ مناسب در پروژهها جنگلکار میتواند بهعن وان ی
عامل مهم در کاهش معنادار آب ساالنه در ی منطق ه باش د.
در نتیجه ،انتخاب گونه با هدررف ربایشی کمتر م یتوان د ت ا
دود زیاد به افزایش ج م آب ذخی رهش ده کم کن د
[ .]37می زان ه دررف ربایش ی در پ ژوهش اض ر ب را
تی ها بلو  ،19اوج ا  17و ب را انجیل ی  8درص د ب وده
اس که نتایج با مقادیر گزارشش ده در بعض ی از پ ژوهشه ا
همخوانی دارد .برا مث ال ،مق دار ه دررف ربایش ی در ی
ت ودۀ  111س الۀ راش  16 ،19و  22/1درص د []41 38
گزارش شده اس  .عامل سن هم میتواند بهعنوان ی عوام ل
تأثیرگذار در افزایش یا کاهش میزان هدررف ربایش ی باش د.
در مطالعهها گذشته [ ]32نشان داده ش ده ک ه ب ا اف زایش
سن در تودۀ کاج ،میزان هدررف ربایشی افزایش یافته اس .
در پژوهش دیگر ،میزان ه دررف ربایش ی در س وزنیبرگ ان
بیشتر از په نبرگ ان ب ه دس آم ده اس [ .]41ه دررف
ربایشی شایان توجه در گونهها سوزنیبر ب هدلی ل مق دار
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[ 37و  .]42در برخ ی دیگ ر از مطالع ات [ ،]43ظرفی
نگهدار آب در ب ر س وزنیبرگ ان را دو براب ر په نبرگ ان
بهدس آورد .البته ،باید یادآور شد که شاخ) سط ب ر  1از
مهمترین عوامل مؤثر بر هدررف ربایشی اس  ،که ب ا اف زایش
مق دار آن ،ظرفی ذخی ره و می زان ه دررف ربایش ی نی ز
افزایش مییابد [ .]21در مطالع اتی ک ه در اروپ ا انج ام ش ده،
شاخ) سط بر بین  1/8تا  5/3متغی ر ب وده اس [ 18و
 ،]22که این ش اخ) در جنگ له ا هیرک انی  7/5گ زارش
شده اس  .با توجه به این موارد بهنظ ر م یرس د ای ن مق دار
هدررف ربایشی منطقی اس  .در واق  ،در بارانها با ش دت
کم ،میزان هدررف ربایشی بیشتر میشود ،بهدلیل آنکه ب را
شرو می انگ ذر و س اقاب بای د ابت دا ظرفی نگ هدار آب
تاجپوشش تکمیل شود و در بارانه ا ب ا ش دت ک م ،س هم
بیشتر از هر باران ص ر خ یس ش دن و تکمی ل ظرفی
نگهدار آب تاجپوشش ش ده و ب ر می زان ه دررف ربایش ی
اف زوده ش ده اس [ 44و  .]45ب ارشه ا ب ا ش دت زی اد
ه دررف ربایش ی ان دکی دارد .ه دررف ربایش ی عام ل
کنت رلکنن دۀ مق دار ب اران خ ال) ورود ب ه من اطق
جنگلکار شده به ساب میآی د .بن ابراین ،در ص ورت ع دم
انتخاب گونهها مناس ب ب را جنگ لک ار  ،ممک ن اس
شرایط هدررف ربایشی بیشتر و میزان میانگذر کمتر ف راهم
شود .از اینرو ،به همان نس ب م یتوانن د در ک اهش س ط
سفرهها آب زیرزمینی مؤثر باشد [ .]46این موضو تی در
پژوهشهایی که در مورد گیاه ان زراع ی ص ورت گرفت ه نی ز
قابل مشاهده بوده اس  .برا مث ال ،در یک ی از مطالع هه ا
گذشته [ ،]47تأثیر میزان هدررف ربایش ی ب ر گیاه ان ذرت
در کاهش میزان آب ورود به س فرهه ا زیرزمین ی بس یار
درخور توجه بوده اس  .در پژوهش پیش رو ،درختان انجیل ی
و بلو بیشترین و کمترین سهم میانگذر تولید را با مق دار
 92و  81درصد داشتهاند .از طر دیگر ،رطوب درخور توج ه
در سطوح بر ها اندازهگیر شدۀ بل و ( 71درص د  ،اوج ا
( 56درص د و انجیل ی ( 57درص د در ک پوش ش نش ان
میدهد به خال گونهها سوزنیبر  ،گونهها پهنبر در
توزی اجزا ب ارش ش رایط بهت ر را دارن د و در نتیج ه ،در

)1. Leaf Area Index (LAI

اصلخیز خاک و رشد گونهها ک جنگلی ت أثیر زی اد
خواهند داش .
جمعبندی
با توجه به تنو موضوعات در مبا ث مربو به هی درولوژ و
عدم لحاظ آن در طرحه ا جنگ لدار و ف اظتی ،ب هنظ ر
میرسد شناس ایی نیازه ا اکولوژی گون هه ا جنگل ی و
مطالع ه در م ورد مبا ث اکوهی درولوژی جنگ ل از جمل ه
اندازهگیر اجزا بارش در تی ها مختل نهتنها م یتوان د
تا دود زی اد در تص میمگی ر ه ا زیربن ایی ط رحه ا
جنگ لدار مفی د باش د ،بلک ه در ک اهش هزین هه ا
جنگلدار  ،بهرهبردار و راهساز نیز کم ش ایان ت وجهی
خواهد داش .
قدردانی
نویسندگان از آقا مهند صادقپور ،آق ا مهن د من وچهر
قدوس و همچن ین ،خ انم مهن د
نائیجی ،خانم مهند
زهرا بور دانشجو مقط ارشد رشتۀ علوم زیستی جنگل که در
تهیۀ لوازم و تجهیزات و مرا ل انجام پژوهش اض ر ب ا ایش ان
نهای همکار را داشتند ،کم ال تش کر و ق دردانی را دارن د .از
مس اعدته ا ارزن دۀ معاون ان محت رم پژوهش ی و آموزش ی
دانشکده بهواسطۀ مای ها مالی نیز قدردانی میشود.
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