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 چکیده

 همیشا   اماا ؛ باشاند مای  جنگال  آب تاممین  منااب   ترینمهم برف و باران بارش و است جنگل تولید در مؤثر عامل تریناصلی آب
 تامثیر  و جنگال  در ربایی باران مفهوم بر مروری مقال  این در. شودمی خارج جنگل سطحی آب چرخ  از و شدهتلف بارندگی از درصدی
 جنگال  کف ب  رسیده بارندگی میزان تعیین در مؤثری نقش درختان ربایی باران. شد انجام آبخیز هایحوزه آبی بیالن بر آن هایمؤلف 
 هاای اکوسیساتم  خاک ب  ک  بارندگی از بخش آن. شودمی شامل را جنگلی هایانسازگبوم در آبی تراز از مهمی بخش بنابراین و دارد

 از مقاداری  .گاردد یما  میتقسا  جنگال  کاف  هایریزه الش سطح از تبخیر و درختان تاج سطح از اتالف بخش دو ب  رسدنمی جنگلی
 جنگلای  هایاکوسیستم در را تبخیر مقدار از مهمی بخش شود،می خارج جنگل پوشش دسترس از ربایی باران یواسط ب  ک  بارندگی

 زمینای  هاای اکوسیساتم  در غذایی مواد چرخ  و هیدرولوژی چرخ  بر نیز و جنگلی نواحی در آبی بیالن بر زیادی تمثیر و گیردمی بر در
 مقادار  باودن  زیاد تصور در توانمی گیاهی، رویش دوره در خشک فصل دارای مناطق در ربایی باران مقدار از آگاهی صورت در. دارد
 هایگون  آبی نیاز شدن برآورده همچنین و حیات تجدید استقرار ب  کردن، تنک عملیات انجام با توده، آبی نیاز ب  توج  با ربایی، باران

 شود؛یم خارج جنگلی توده دسترس از ربایی باران صورتب  جنگل در تابستان  بارندگی از زیادی سهم. کرد کمک مؤثری طورب  گیاهی
 بارای  درنتیجا   و جنگلای  هاای اکوسیساتم  در تعار   و تبخیار  گیریاندازه و ارزیابی برای ویژهب  ربایی، باران مقدار از آگاهی بنابراین
 .رسدمی نظر ب  ضروری جنگلی، آبخیز هایحوزه اصولی مدیریت
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 ییکای از اجازا   هاباران ربایی تاج بارش در جنگلدارند.  ییبسزا

ایان   درنظرگارفتن با  رسدیمک  ب  نظر  هستچرخ  هیدرولوژی 
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باال  یورمدیریت بهین  مناب  آب باا رویکرد کاهش هزین  و بهره

ی آبخیاز  هاا حوض ی چرخ  هیدرولوژی در ساز یشبرا انجام و با 

گیاهاان، آب  ازیدر زمین  تخصیص آب موردنراهکارهای مناسبی 

 رانیو ماد  زانیا راک با  برناما   دام و کنتر  فرسایش خ شارب،

هنگام بارندگی در جنگل، باران باا   ی ارائ  کرد.مناب  آب صیتخص

 و 3، سااقاب 2برخورد ب  تاج پوشش درختان ب  س  جزء تاج بارش

 یبندمیک  ب  این تقس شودی( تقسیم م0باران ربایی )اتالف تاجی

 (.Ahmadi et al., 2011)د شاو یگفتا  ما   "توزی  مجدد باران"

بارش و ساقاب بار تاراز    تاج ،ییربا ب  باران یبارندگ بندییمتقس

 ;Sraj et al., 2008دارد ) یاریبسا  تامثیر  یمنااطق جنگلا   یآبا 

Levia and Frost, 2003 .) در هنگااام بااارش باااران،  چراکاا
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آب باران ب   دنیرا جذب کرده و از رس یاز بارندگ یبخشدرختان 

را از  یاز بارنادگ  یبخشا   درواقو  کنندیم یریجلوگ نیسطح زم

در  ییزاباران دهیپد نیا بر عالوه .کنندیچرخ  آب جنگل خارج م

 زیا آبخ یهاا حوضا   یمهم در تاراز آبا   ندیفرا کی یجنگل ینواح

 ییها تمثیر بسزاجنگل .(Herbst et al., 2008) شودیمحسوب م

 جریان پای  دارند. چنانچ  تغییرات در ژهیون  ب بر جریان آب ساال

برخی عوامل، مانند باران ربایی و تبخیر، سبب تغییار در تعاداد و   

و  سات یزطیشده و این وضعیت بر اکوسیستم، محا  هالیشدت س

 یهاحوزهدر مناطق مرطوب نظیر . خواهد بود محلی مؤثر قتصادا

 یهاا دست حاوزه جنگلی شما  ایران تغییر کاربری اراضی در باال

 شاوند یمحساوب ما   هاا بالیافازایش سا   لیا دل نیترآبخیز مهم

در مناطق خشک از طرف دیگر  .(0390نژاد و همکاران،  مرادی)

کم و درج  حرارت  یدگ)بارن یمیاقل طیب  علت شرا خشکم یو ن

از دساترس   ییصورت باران رباب  یاز بارندگ یاباال( بخش عمده

 باارش  راتییا تغ نی؛ بنابراشودیخارج م یاهیدرختان و پوشش گ

ب، مثال رواناا   یطا یو مح یما یاقل یهاا  دهیا پد گار یبر د تواندیم

 گاذار  ریتااث  یخشکسال ،یاهیپوشش گ ،یخاک، کشاورز رطوبم

 یشععرا زین باشد. عالوه بر مقدار بارش، پراکنش و فصعل بارش و

را  یعااه یگ پوشاش  ند کا  خصوصاا  تهس یعوامل گریمنطق  از د

 نیتار از مهم یکی یکمبود آب و بارندگ .دهند یقرار م ریتح  تاث

در مناطق خشک و  یاهیعوامل محدودکننده در استقرار پوشش گ

 با توج  گریاز طرف د .(Pereira et al., 2002است ) خشکم ین

 یو اکولاوژ  یشناسا علام جنگال   دگاهیا چرخ  آب از د تیب  اهم

ک  ب   یجنگل یهاگون  یعیطب اتیح دیاستقرار تجد یجنگل برا

در منااطق   ژهیا ودارد، با   یب  کف جنگل بساتگ  دهیرسمقدار آب

تاج باارش و سااقاب    زانیدانستن م شیفصل رو یخشک و دارا

 ;Toba and Ohta, 2005است ) یده ب  کف جنگل ضروریرس

Murakami, 2006.)  اجتا در مناطق خشک و کم آب، ساقاب و 

 زانیبر م یتوجهقابل یکیدرولوژیو ه یطیمحستیبارش اثرات ز

و  جااد یساقاب موجاب ا  ،یطیمحستیز نظر دارند. از یآب ورود

با  سااق  درختاان     کیا در مناطق نزد یتمرکز بارش و مواد مغذ

 شیو سبب افزا کندینفوذ م یراحتآب ب  ،مناطق نی. در اشودیم

 شاود یما  یآبا  یهاا بقا و رشاد درختاان در مواجا  باا اساترس     

(Mauchamp and Janeau, 1993.)  کی ساقاب دیگرعبارتب 

 شا  یآب از شاخ  و تن  درخت ب  سمت ر تیداجهت ه سمیمکان

اکاو  و  یسات یازلحاا  ز  ناد یفرا نیا ا یآب طا  ریمسا  رییاست. تغ

موجاب   رایا ز؛ دارد اهاان یبار رشاد گ   یاریبس تیاهم هیدرولوژی

بارش شده و برجهت و سرعت گردش آب و ماواد    یدر توز رییتغ

 ,Levia and Frostاسات )  اثرگاذار  شا  یدر اطاراف ر  ییغاذا 

 جااد یاز ا یریذکرشده، ساقاب در جلاوگ  یایمزا بر الوهع (.2003

رطوبات خااک،    ینیرزمیز یهاآب  یخاک، تغذ شیرواناب، فرسا

 باشااادیمااا اثرگاااذار راشاااکوبیز  یاااخااااک و توز یمیشااا

(Crockfordand Richardson, 1990.) 
 

 و ساقاب دار باش

 باشاند یما  (NR) 0دار باش و ساقاب از اجزاء بارندگی خالص

(Levia et al., 2010) . درختای   یهاا مقدار ساقاب تولیدی گون

، 2ها، ظرفیت نگهداری آب پوسات تابعی از نوع گون ، زاوی  شاخ 

 Tobon) هسات اقلیمی و نیز شارایط فصالی    اندازه تاج، شرایط

martin et al., 2000; Levia and Herwitz, 2005; Levia 

et al., 2010 .) ت درخات  خصوصیات بیوفیزیکی پوس طورکلیب

 شدهانجام هایینقش مهمی در تولید ساقاب دارد. بر اساس بررس

شادت  ظرفیت نگهداری آب پوست درخات، تولیاد سااقاب را با     

 دهناده شیو عامل محدودکننده و یا افازا  دهدیقرار م تمثیرتحت 

 ;Crockford and Richardson, 2000) باشاادیسااقاب ماا 

Levia and Herwitz, 2005لعااات نشااان  (. همچنااین مطا

 یهاا ک  ظرفیات نگهاداری آب پوسات در باین گونا       دهندیم

 ;Levia and Herwitz, 2005مختلف تفاوت چشمگیری دارد )

Valova and Bieleszova, 2008 .)ًظرفیات نگهاداری    عموما

 باا درختاانی   ازپوست ضاخیم و زبار بیشاتر     با ییهاآب در گون 

کمتاری تولیاد    سااقاب در نتیج   و باشدیپوست نازک و صاف م

و  کخواهی(. نSarj et al., 2008; Levia et al., 2010)کنند یم

 درختاان تاک سااقاب   زانیا باهدف برآورد م زی( ن0390همکاران )

 Acerو پلات )  (Quercus castaneifolia C.A.M) بلنادمازو 

velutinum Boissدانشاگاه   یعیدر دانشکده مناب  طب ی( پژوهش

                                                           
1 Net Radiation 
2 Bark Water Storage Capacity 
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نشان داد  جینتا .ازندران انجام دادندشهرستان نور م مدرس یتترب

، سهم ساقاب از برو ز ارداریداشتن پوست ش لیدلب  گون  بلندمازو 

 نیا از گونا  پلات باود. ا    تار شیبرابر ب 9طور متوسط ب  یبارندگ

 دینسبت ب  بلندمازو تول یشتریمطالع  نشان داد ک  پلت ساقاب ب

 ینگهادار  تیا آن پوست صاف پلت و وجاود ظرف  لیو دل کندیم

مقدار ساقاب در مقایس  با تاج باارش و   آب پوست کم پلت است.

هاای  لول  ل یوسب اتالف تاجی ناچیز است. در اغلب موارد ساقاب 

 هاا آنکا  یاک ناوار طاولی از بااالی       ریپاذ انعطااف پالستیکی 

اناد،  مارپیچی دور تن  درختان وصال شاده   صورتب و  شدهیدهبر

. فاصل  میان لولا  و  (Delphis et al., 2003د )شومی آوریجم 

های سیلیکونی، درزگیری تن  درختان با موارد مختلفی مثل چسب

 آوریجما  با  مخزنای بارای     درنهایات شاود و  می بندیعایقو 

ظرفیت مخزن ب  مقدار و شدت باارش و  . گرددساقاب منتهی می

 مؤثرناد های باارش  رطوبت هوا و سرعت باد بر شدت اثر ویژگی

(Carlyle Moses, 2004 ) (.0)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساقاب کنندهیآورجمعی از انمونه -1شکل 

 

برای محاسب  عمق ساقاب تولیدی درختاان نمونا  هرگونا ،    

هر یک از درختان بر ساطح تااج آن    شدهیآورحجم ساقاب جم 

شاد  خواهاد  ( تقسیم Crown Projection Area=CPAدرخت )

(Toba and Ohta. 2005; Shachnovich et al., 2008 .)

سطح تاج نمون  ساقاب، شعاع تااج هار یاک از     یریگاندازهبرای 

 یاری گاندازهدرختان در چهار جهت اصلی با استفاده از متر نواری 

 خواهد و سطح تاج درختان بر اساس رابط  مساحت دایره محاسب 

(.  Delphis and Levia. 2004; Ahmadi et al., 2009شاد ) 

یانگین عمق ساقاب تولیدی توسط شش درخت نمونا  از  سپس م

در نظر  گون آنساقاب تولیدی هر بارندگی برای  عنوانب  هرگون 

 Bark Roughessضاریب زباری پوسات )    شاد. خواهاد  گرفت  

Index یهاا بلند مازو و راش با توج  با  مؤلفا    یها( برای گون 

رها مطاابق  و عماق متوساط شایا    ین برابرستعداد شیار در ارتفاع 

 (.Levia and Herwitz, 2005محاسب  گردید ) 0رابط  
 

(0) BR=Fn*Df 

، تعاداد  Fn، ضاریب زباری پوسات،    BRک  در ایان رابطا    

. شامارش شایارها دور   هست، عمق متوسط شیارها Dfشیارها و 

درخات   برابرساین  انجام و بر قطر  برابرسین تن  درخت در ارتفاع 

خواهاد  محاساب    متار سانتیدر هر  تقسیم و متوسط تعداد شیارها

 گیاری انادازه  سانج پوسات گردید. عمق متوسط شیارها ب  کمک 

(. تناا  بساایاری از Levia and Herwitz, 2005شااد )خواهااد 

 صاورت با  درختاان پوشایده از خازه اسات. از ایان ساطو  نیاز        

ها . همچنین وجود این خزهگیردیتبخیر صورت م ایمالحظ قابل

ریان ساقاب تغییر جهات داده و از روی ایان   ک  ج شودیباعث م

. در یازد فروبری تن  بر روی زمین مترسانتیسطو  در فاصل  چند 

ک  ساقاب در  شودیدیده م هایییدگیتن  بسیاری از درختان پوس

. برآیناد ایان عوامال    رسدیو ب  سطح زمین نم رودیفرو م هاآن

داشت  باشاد.  تا ساقاب سهم اندکی از بارش کل را  شودیسبب م

 گیروقتآن نسبت ب  این سهم اندک، بسیار  گیریاندازه عالوهب 

. ب  همین دلیل امروزه در بسیاری از مطالعاات  باشدیم پرهزین و 
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مقادار آن را درصاد    درنهایتکرده و  نظرصرفآن  گیریاندازهاز 

و  گیرناد یدرصد( در نظر م 2اندکی از کل بارش )معموالً حداکثر 

 (.Rowe, 1983) کنندیبات وارد مدر محاس

 0097نشااان داد کاا  از  (0391همتاای و همکاااران ) نتااایج

 2/0بارش سااالن ، ساهم سااقاب بارای درختاان راش       مترمیلی

. با افزایش ارتفاع بارش کل، ساهم سااقاب روناد    باشدمیدرصد 

پس از  صعودی پیدا کرد. همبستگی ارتفاع بارش با ارتفاع ساقاب

ب همبستگی پیرساون نشاان داد کا  میاان ایان      بررسی با ضری

وجود دارد.  دارمعنیدرصد همبستگی  99پارامتر در سطح احتما  

با افزایش کالس  قطری درختان راش، از میانگین ارتفاع سااقاب  

 .گاردد مای کاست  شده و بر میانگین ارتفاع بااران رباایی افازوده    

دلیال   کاهش سهم ساقاب با افزایش کالس  قطری درختاان با   

تبخیر بیشتر و افازایش   تب ب تن  درختان و  یرونیبافزایش سطح 

 ینیحسا  مطالعا   (.Ahmadi et al., 2011) باشدیمباران ربایی 

نشااان داد کا  ساااقاب سااهم   (0389و همکااران )  یقلعا  بهمناا 

بیشتری از بارندگی تابستان  را در جنگل راش نسبت ب  بلنادمازو  

برابر بلندمازو سااقاب   03حدود  و راش دهدیمب  خود اختصاص 

با    تاوان یمدالیل این امر را  ینترمهمک  یکی از  کندیمتولید 

پوست صاف و ظرفیت کم نگهداری آب پوست گون  راش نسبت 

 .داد
 گیری شده از بارندگی کل در مطالعاتمروری بر میزان سهم ساقاب اندازه -1جدول 

 یقمکان تحق نوع گونه درصد ساقاب نویسنده

Giacomin  وTrucchi (0992) 6/03 Fagus sylvatica ایتالیا 

Granier ( 2111و همکاران) 1 Fagus sylvatica  فرانس 

 ایران Fagus orientalis 6/0 (0388احمدی و همکاران )

 ایران Oriental Beech 3/1 (0387قربانی و رحمانی )

 ایران Fagus orientalis 6/2 (0389و همکاران ) یحسینی قلع  بهمن

 ایران Quercus castaneifoli 2/1 (0389و همکاران ) یحسینی قلع  بهمن

 

 بارش

 یسنج و مطاابق اساتانداردها  مقدار بارش با استفاده از بارش

 یریا گهاا انادازه  سانج ابعاد و محل استقرار بارش رامونیموجود پ

با  مختلف و یتاج بارش در مناطق جنگل یآورجم  ی. براشودیم

. در شاود یاستفاده م یمتفاوت یهاتوج  ب  اهداف مطالع  از روش

 تیمحادود  لیا تاج بارش ب  دل دارکل مق یآورک  جم  یمطالعات

 یباردار نمونا   یهاا از روش سات، ین ریپذزمان و امکانات امکان

و  یانقطا   یهاا هاا، روش روش نیتار . معماو  شاود یاستفاده م

تااج درختاان    ریمختلف در ز هستند ک  با استقرار ظروف یسطح

  نااااااادینمایمااااااا یآورتااااااااج باااااااارش را جمااااااا 

 (Llorens and Domingo, 2007; Masukata et al.,1990; 

Loustau et al., 1992; ,1990; Johnson)  (.2)شکل 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ی بارانآورجمعظروف  محل استقرار -2شکل 
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 ریا در ز هاا سانج باران ای هافیشامل استقرار ق یاروش نقط 

 یریا گانادازه  یآسان اما خطا ییتاج پوشش است ک  از نظر اجرا

 (.3)شکل  باشدیباال مآن 

 

 
 ی تاج بارشآورجمعی انقطهروش  -3شکل 

 

 هاای ورقا   از اساتفاده  باا  ساطحی  یریا گاندازه دیگر روش

 آهان  از هاا آن )جانس  یدهب  هم چساب  هایناودان یا پالستیکی

 خطاای  کا   متار( اسات   2/1 عار   و متار  1 طو  ب  گالوانیزه

 اسپلش )پرتااب(  و آبروها انسداد مشکالتی مثل اما دارد، کمتری

 طاور با   هاناودان دارد. این بر در ناودان از خارج ب  را آب قطرات

 (.0 شوند )شکل مستقرمی توده در تصادفی

باا  ( 0388نتاایج پاژوهش احمادی و همکااران )    بر اسااس  

مقدار بارندگی خالص، باران رباایی و  افزایش مقدار بارندگی کل، 

نسبت بارندگی خالص ب  بارندگی کل افزایش یافت، اماا نسابت   

باران ربایی ب  بارندگی کل، روند کاهشای ضاعیفی را نشاان داد.    

، این بررسی نشاان داد کا  ساهم زیاادی از بارنادگی      یطورکلب 

صاورت بااران رباایی از دساترس تاوده      تابستان  در توده راش ب 

، بنابراین ضرورت دارد ک  در محاساب  تاراز   شودیگلی خارج مجن

 آبی موردتوج  قرار گیرد.

متفااوت اسات    باهمهای مختلف مقدار اتالف تاجی در گون 

ک  این اختالف ناشی از وجود تفاوت در سااختمان تااج و میازان    

 Domingoباشد )می بارندگی مقدار و شدت و هاآنزهکشی تاج 

et al., 1998).  گاذرد،  مای  مطالعاات  این از ده  0 از بیش گرچ

 طورب  بارندگی مقدار و تاج ساختار با بارش تاج مقدار رابط  هنوز

 استفاده با پوشش تاج ربایی باران مقدار .است نشدهشناخت  کامل

 و کال  بارنادگی  میاان  تفااوت  از میرمساتق یغ طاور ب  2رابط   از

شاود  مای  محاساب   (سااقاب  و بارش تاج )مجموعص خال بارندگی

(Hall, 2003; Herbst et al., 2006). 

 

(2) CIL=GR-NR=GR-(TF+SF) 
 

 GRتااج پوشاش؛    ییمقدار بااران رباا   CILفرمو ،  نیدر ا

مقدار تاج باارش و   TFخالص؛  یبارندگ NRکل؛  یمقدار بارندگ

SF دهدیمقدار ساقاب را نشان م. 

 

 

 
ان ربایی تاج بار ی تاج بارشآورجمعروش سطحی  -4ل شک

 پوشش

کا    یو تا زماان  شودیم سیهنگام بارش ابتدا تاج درختان خ

 تیا . ظرفگرددیتاج کامل نشود، تاج بارش آغاز نم رهیذخ تیظرف

 سطح شاخ یبر رو تواندیاست ک  تاج م یتاج، مقدار بارش رهیذخ

تار باشاد، از   تر و کامال هر چ  تاج انبوه نیبرگ نگ  دارد؛ بنابرا و
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 (.1)شکل  شودیتاج بارش افزوده م زانیباشد بر م ادیتاج زموجاود در   یخاال  یتاج بارش کاست  شده و هر چ  فضااها مقدار 

 

 
 اثر تراکم درختان بر میزان بارش و ساقاب -5شکل 

 

گاروه   2شاامل   یطاورکل با   یعوامل مؤثر بار اتاالف تااج   

تااوده درختااان.  یهااایژگاایو و یمشخصااات بارناادگ باشااد؛یماا

اثار   نیشتریمقدار، شدت و مدت آن ب ازجمل  یت بارندگمشخصا

عوامال مثال دماا و رطوبات هاوا و       ریدارد. سا یرا بر اتالف تاج

 کا  یهنگاام مؤثرند.  یبارندگ یهایژگیسرعت باد بر شدت اثر و

و  رناد یگیباد قرار م یصورت موازها ب سرعت باد باالست، برگ

 یاماا در منااطق  ؛ ابدییکاهش م یاحتما  اتالف تاج بیترت نیبد

در  یحتا  ،ییاساتوا  یبااران  یهاک  تاج متراکم است، مثل جنگل

قطاره   کیا  نک یاست، احتما  ا ادیز اریک  سرعت باد بس یمواقع

انادک   اریبرسد، بس نیب  زم یاهیباران بدون برخورد ب  پوشش گ

متفااوت   بااهم مختلاف   یهادر گون  ی. مقدار اتالف تاجباشدیم

از وجود تفااوت در سااختمان تااج و     یختالف ناشا نیاست ک  ا

شااخص ساطح    نی. همچنا باشدیم هاآنآب تاج  یزهکش زانیم

موجاب باروز تفااوت در     تواناد یاست ک  م یعوامل گریبرگ از د

 مختلف باشد. یهاگون  یاتالف تاج زانیم

تاا تااج    کشاد یک  طاو  ما   یزمانمدتاشباع تاج و  تیظرف

ساهم هار    کند،یرا کنتر  م یاتالف تاج کامالً اشباع شود، مقدار

 یاز کال بارنادگ   یتاج بارش، ساقاب و اتالف تااج  ریاز مقاد کی

و  ریتبخ زانیمثل م یمیاقل یو پارامترها یشدت و مدت بارندگب 

درختان ک   یفنولوژ راتییتغ نیدارد. همچن یساختمان تاج بستگ

 یف تااج بر مقدار اتاال  شودیدر تاج پوشش جنگل م رییباعث تغ

تااج باارش و    ،یاتالف تااج  یآمده برادستب  ریمؤثر است. مقاد

سااختار   یمنااطق جنگلا   رینسابت با  ساا    هایکارساقاب جنگل

 ینادها یاغلاب فرا  لیا دل نیهمدارند. ب   یترکنواختیتر و منظم

 .شوندیم یبررس هایکارنخست در جنگل یعیطب

بارش در تاوده  ساقاب و تاج ،یبرآورد اتالف تاج یبررس جینتا

 یو رحمان یکالت ( توسط قربان)جنگل شصت یراش شرق یعیطب

( نشان داد ک  ارتفاع تاج بارش با ارتفاع بارش در کل سا  0387)

 یارتفاع اتالف تااج  نیانگی. مهست داریمعندرصد  کیدر سطح 

درصاد از باارش کال     7/19 ددر حادو  یموردبررسا کل در قطع  

 گزارش شد.

 

 بر روی تاج پوشش آب ظرفیت نگهداری
. شودیمبخشی از آب باران توسط تاج پوشش درختان گرفت  

مقدار آبی است  حداقل 0ظرفیت نگهداری آب بر روی تاج پوشش

 Gash andک  برای تکمیل ظرفیات تااج پوشاش الزم اسات )    

Morton, 1978       این مقادار آب یاا در اثار تبخیار با  اتمسافر .)

و یاا   شودیمتاج پوشش جذب  یا توسط سطح شودیمبرگردانده 

 رساد یما زمانی ک  باران قطا  شاود با  ساطح زماین       درنهایت

 (Xiao et al., 2000 .) ی تااج  رو آبظرفیت نگهاداری   درواق

میزان باران ربایی  کنندهکنتر یک عامل کلیدی  عنوانب پوشش 

( Rutter et al., 1971; Gash,1979; Liu, 1997) شاده یمعرف

ی باران ربایی با   سازمد اختمان تاج پوشش در و عامل اصلی س

                                                           
1 Canopy Water Storage Capacity 
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مقادار ظرفیات    (. Llorens and Gallart,, 2000) دیآیمشمار 

 پهان برگاان  باا   برگاان یسوزننگهداری آب روی تاج پوشش در 

 دهاد یما نشان  برگانیسوزنمتفاوت است و مقدار بیشتری را در 

(Samba et al., 2001 ظرفیت نگهداری آب روی تاج پوشا .) ش

. بخشای از بااران   باشاد یما یکی از فاکتورهای مهم باران ربایی 

و تا زمانی ک  تااج پوشاش    شودیم داشت نگ توسط تاج پوشش 

بخش زیادی از مقدار باران سهم این پاارامتر خواهاد    نشدهاشباع

شد. پس از اشباع تاج پوشش درختان بر اثر بارندگی، مقاداری از  

از اجارای   ماناده یباقتنها جز  آنبعدازآن ب  سطح زمین رسیده و 

  باشاااادیمااااتبخیاااار طاااای بارناااادگی   ،باااااران ربااااایی

(Klaassen et al., 1998 ظرفیاات نگهااداری آب روی تاااج .)

و رابط  باین شااخص    یافت یشافزاپوشش با افزایش سطح برگ 

سطح برگ و ظرفیت نگهداری آب روی تاج پوشاش وابسات  با     

اساتوایی و   یهاا جنگال  مسان و  یهاا جنگلبوده و بین  هاگون 

(. همچنین مطالعات Pypker et al., 2005معتدل  متفاوت است )

پوشش باا شادت    تاج روی آب نگهداری نشان داده است ظرفیت

باا افازایش شادت     دیگار عباارت با  بارندگی نسبت مستقیم دارد 

بارندگی میزان ظرفیت نگهاداری آب روی تااج درخات کااهش     

 ظرفیات  .(6شاکل  )( Azinoor Azida et al., 2021) یاباد یما 

 مطالعا   از شاده یینتع درخت تاج روی آب نگهداری سازییرهذخ

 081 تاا  91 بارنادگی  شدت برای (2120) همکارانآزیدا و آزینور 

. باود  متار یلای م 08/1تاا   31/0 یاب ترت با   سااعت  در متار یلیم

 تااج  بار روی  آب نگهاداری  ساازی یاره ذخ ظرفیت دیگرعبارتب 

 .بود بارندگی مقدار درصد از 08 تا 3 درخت

 

 
 

 Axonopus compressus (Dwaft)پوشش بر روی گونه  تاج بر روی آب نگهداری شدت بارندگی بر ظرفیت تأثیر -6شکل 

(Azinoor Azida et al., 2021) 
 

 (Fog precipitation (FP)) مه بارش
 یکیدرولوژیا مهم ه یودور کیعنوان ب  ربازیم  بارش از د

 یو ساااحل یکوهسااتان یهاااطیاز محاا یاریدر بساا ییایمیو شاا

 ,Azevedo and Morgan, 1974) اساات شاادهشااناخت 

Bruijnzeel et al., 1993, Cavelier and Goldstein 

1989, Cavelier et al., 1996, Clark, et al., 1998a, 

Dawson, 1998, Dawson and Ehleringer, 1991, 

Gordon et al., 1994, Oberlander, 1956, Sugden, 

1986, Twomey, 1957, Vogelmann, 1973, 

Vogelmann et al., 1968). 

و  اهاان یگ یدر رواباط آبا   یم  ممکان اسات نقاش مهما    

 یدر جنوب غربا  یریگرمس یفصل یباران یهاجنگل یدرولوژیه

 (.Cao et al.1996, Zhang and Cao 1995کناد )  فاا یا نیچ

 ساطو   یک  قطارات ابار بار رو    افتدیاتفا  م یارش زمانم  ب

  و با عبور از تاج پوشش وندندیپیب  هم مدرختان  یو چوب یبرگ
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ایان   دهندهمطالعات گذشت  نشان. رسدیجنگل ب  کف جنگل م

 یهاا یاز ورود یتاوجه قابال  بخاش ک  م  باارش  مسئل  است 

 ;Weaver, 1972) دهدیرا نشان م یریگرمس یهاساالن  جنگل

Vogelmann,1973 Zadroga,1981; Clark et al.,1998; .)

 کیا سااالن  با     یدرصد از آب ورود 08ک   افتیدر نیگلدشتا

 Cavelier and) است شدهیلتشکاز م  بارش  ایجنگل در کلمب

Goldstein, 1989).  اناد  م  بارش عبارت زانیبر م مؤثرعوامل

تاج پوشاش   ی، معمار(Kittredge,1984از ارتفاع تاج پوشش )

(Kimmins,1987( سرعت باد ،)Lovett et al.,1982  ساطح ،)

 دامنا  جنگال  (، جهات  Smith and McClean, 1989بارگ ) 

(Ellis, 1971 Zadroga, 1981;)  درختان  برگشاخ و  جهتو

(, 1989 Cavelier and Goldstein ) هاای جنگال . باشاد مای 

ما  غلاید در    ،دماا و رطوبات نسابی بااال     واساط  با  هیرکانی 

 بارگ پهان معتدلا  و   یهاا بارش از دیگر جنگل ارتفاعات و م 

 عناوان با  . اهمیت ما  باارش   اندشدهجهان متمایز  خزان کننده

مناب  ورودی آب و تولیاد رطوبات در جنگال     ترینمهمیکی از 

ابرهاای کام ارتفااع و ما       تمثیربررسی  .شده است تمکیدبسیار 

شما  کشاور با     هایجنگلی بارش بر فرآیندهای هیدرولوژیک

جنگلاای و تنظاایم ورودی آب باا   هااایتااودهماادیریت بهیناا  

اکوسیستم کمک شود. نتایج لیو و همکاران در خصوص بررسی 

ی ریگرمس یدر جنگل بارانطریق م  بارش از میزان آب ورودی 

نشان داد ک  م  بارش در این  نیچ یجنوب غرب بانا،شوانگیش

 هاای مااه درصد از بارندگی در  33تا  21میانگین  طورب مناطق 

در طو  دوره مطالع ، متوسط ما   . شودمیرا شامل  سا  خشک

. ما  باارش   آماد  ب  دست مترمیلی 8930 ± 0331بارش ساالن  

 86کا    دهاد مای  لیسااالن  را تشاک   یدرصد از بارندگ 1 باًیتقر

. ما   دهاد می( رخ لی  خشک )نوامبر تا آورودر فص آندرصد از 

 راتییغداشت. ت یمنف یساالن  همبستگ یساالن  با بارندگ بارش

از خاود نشاان   ماهان   یبا بارندگ یمنف یهمبستگ زین آنماهان  

در روز  متار میلای  1327 ± 1338م  باارش روزانا     نیانگی. مداد

است. م  باارش   دادهرخک  در آن م  بارش  ییتمام روزها یبرا

سرعت  نیانگیو با م ینفم یهوا همبستگ یروزان  با حداقل دما

نشاان داد کا  ما      جیمثبت داشت. نتا یتاج همبستگ یباد باال

نقاش   تواناد مای و  دهاد مای بارش عمدتاً در فصو  خشک رخ 

منااطق   یکیدرولوژیا رطوبت خاک و چرخ  ه تممیندر  پررنگی

 .(Liu et al., 2004) فصو  خشک فراهم کند در ریگرمس

م  باارش و   کمی سازی منظورب ( 0398دژبان و همکاران )

در  (Fagus orientalis Lipsky) راش یعیتوده طب باران ربایی

 یرکاان یه یهاا ارتفاعات و بیان اهمیات ما  باارش در جنگال    

ها در زمان رشد کامل برگ برداری. نمون پژوهشی را انجام دادند

و  0391 یهاا هاا در ساا   درختان تا قبل از شروع خازان بارگ  

گیری منظور اندازهبهاربن انجام شد. ب  - در جنگل خیرود 0396

باز و  یسنج در فضاباران 022و  01باران و تاج بارش ب  ترتیب 

رخداد باران باا   22تاج پوشش قرار گرفت. در دوره پژوهش  زیر

های تجمعای تااج   متر ثبت شد و درصدمیلی 608 یمقدار تجمع

صد ب  دست در 2و  99/0در توده ب  ترتیب  باران رباییبارش و 

 00درصاد   3/1 یحضور م  در توده با درصد تجمع لیآمد. ب  دل

منفی )تاج بارش بیشاتر از بااران( و مقادار     باران رباییرخداد با 

رخاداد   8درصاد از بارنادگی و    -3/1متر و میلی -22/6 یتجمع

مثبت )تاج باارش کمتار از بااران( و مقادار      باران رباییباران با 

درصد از بارندگی ثبت  3/9متر و میلی 21/1 باران رباییتجمعی 

و در مهرماه مشاهده شد.  0391شد. بیشترین م  بارش در سا  

باران نتایج نشان داد م  بارش سبب افزایش تاج بارش و کاهش 

بار   یتاوجه قابال  تامثیر درختاان راش   نیشاود؛ بناابرا  می ربایی

در  هاااآنهیادرولوژیک محلای داشات  و محافظات      ینادها یفرا

اکوسیستم کوهستانی موجب ب  دام انداختن قطرات م  و تولیاد  

و رطوباات  یناایرزمیآب ز تااممینشااود کاا  باا  ماا  بااارش ماای

هیادرولوژیک   ینادها یاکوسیستم کمک خواهاد کارد. درک فرا  

هاای جاوی با  مادیران جنگال در      توده با درنظرگرفتن پدیاده 

هااای جنگلاای و تنظاایم ورودی آب باا   ماادیریت بهیناا  تااوده

 .کرد تم یاری خواهداکوسیس

بااران   ریکا  مقااد   کنناد یفر  م باران رباییدر مطالعات 

 ,Weaver) تبارش م  اسا  ج ینت متریلیکمتر از صفر م ربایی

قادر   ،یمنفا  ییباا بااران رباا    یرخدادها دیگرعبارتب (. 1972

( بر اساس رابط  FPم  بارش ) عنوانب  ییمطلق مقدار باران ربا

 .شودمیمحاسب   3
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(3) FP=|Pg-T| 

 

 شاده یآورجما   یمعاد  عمق متوسط بارندگ Pgک  در آن 

 یبارنادگ  نیانگیا م Tبارش )بارش ناخاالص( و   جیتوسط پنج گ

 نیاایهاار منطقاا  اساات. معمااوالً ساااقاب در مطالعااات تع یباارا

 .شودینم

 

 یریگجهینت
 تمثیردر این مقال  مروری بر مفهوم باران ربایی در جنگل و 

بااران  ی آبخیز انجاام شاد.   هاحوزهبر بیالن آبی  آنی هامؤلف 

با   رسایده   یبارندگ زانیم نییدر تع یدرختان نقش مؤثر ییربا

در  یاز تااراز آباا یبخااش مهماا نیکااف جنگاال دارد و بنااابرا 

 ارتفااع بااران   نیانگیم. شودیرا شامل م یجنگل یهاسازگانبوم

و مجماوع   کال  باارش  ارتفااع  نیانگیا م انیا از تفااوت م  ییربا

. باا  دیا گردخواهاد  بارش محاساب    ارتفاع ساقاب و تاج نیانگیم

 تااوانیماا درختااان، یهاااو مشخصاا  ونیاسااتفاده از رگرساا

 سااقاب، تااج   ،ییرباا  باران شدهینیبشیپ یهامد  نیترمناسب

 زانیا د. بارآورد م ورآ دسات  با   را موردمطالعا   ۀبارش در منطق

امار   مناساب در  یهاا جهات انتخااب گونا     درختانتکساقاب 

 دیا بوده و با تیحائز اهم اریبس یمناب  آب تیریو مد یکارجنگل

 یها بار رو در پژوهش شودیم شنهادیشود. پ یادیب  آن توج  ز

 یپارامترهاا  ریساا  یو بار رو  گونا  هاا  ایان ب در اعناصر سااق 

 گار یها، شکل برگ و دشاخ   یزاو ،یزبر بیضر نظیر رگذاریتمث

 .ردیرت گاثرگذار مطالع  صو یهاپارامتر

ساهم زیاادی از بارنادگی     شاده انجاام بر اساس مرور مناب  

صورت باران ربایی از دسترس توده جنگلی ب  جنگلتابستان  در 

، بنابراین ضرورت دارد کا  در محاساب  تاراز آبای     شودیخارج م

از عوامل مهم در چرخ   یکیموردتوج  قرار گیرد. مؤلف  برگاب 

در کااهش روانااب و    رییاست کا  نقاش چشامگ    درولوژییه

 یهاا یسااز شدن ماد   ترقیمنظور دقب  دارد خااک شیفرساا

 نیک  ا شودیم  یتوص یبهتر مناب  آب تیریرواناب و مد -بارش 

 یآب النیرواناب و محاسبات ب -ش باری هایسازعامل در مد 

ما  باارش   همچناین پدیاده   افزوده گردد.  درولوژییب  چرخ  ه

 منااطق در  ییایمیو شا  یکیدرولوژیه مهم یورود کیعنوان ب 

دماا   واسط ب ی هیرکانی هاجنگل خصوصاً یو ساحل یکوهستان

 بیشتر قرار گیرد. بررسی موردو رطوبت باال و ایجاد م  غلید 
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Investigating the Factors Affecting Rainfall Productivity 

in the Forest 

 
P.shahinrokhsar1*, B.Amanzadeh2 and A. Nazmi3 

Abstract 

Water is the main factor in forest production and rain and snow are the most important sources of forest 

water supply. But always a percentage of rainfall is lost and comes out of the forest surface water cycle This 

article reviews the concept of Interception in the forest and the impact of its components on the water balance of 

watersheds Interception of trees plays an important role in determining the amount of rainfall reaching the forest 

floor and therefore is an important part of the water level in forest ecosystems. The part of rainfall that does not 

reach the soil of forest ecosystems is divided into two parts: loss from the surface of tree canopy and 

evaporation from the surface of debris in the forest floor.The amount of rainfall that is removed from the forest 

cover by rainfall is an important part of the amount of evaporation in forest ecosystems and has a great impact 

on the water balance in forest areas as well as on the hydrological cycle and food cycle in terrestrial ecosystems. 

If you know the amount of rainfall in areas with dry season during the growing season, if the amount of rainfall 

is high, according to the water needs of the mass, by thinning operations, to establish revitalization and also to 

meet the water needs of species The plant helped effectively. A large share of summer rainfall in the forest in 

the form of Interception is out of reach of the forest massif; Therefore, it is necessary to know the amount of 

Interception, especially to evaluate and measure evapotranspiration in forest ecosystems and therefore for the 

proper management of forest watersheds. 

 

Keywords: Canopy interception loss, Forest ecohydrology, Rainfall partitioning, Stemflow, Water storage 

Capacity 
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