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چکیده
آب اصلی ترین عامل مؤثر در تولید جنگل است و بارش باران و برف مهم ترین منااب تاممین آب جنگال مای باشاند؛ اماا همیشا
درصدی از بارندگی تلفشده و از چرخ آب سطحی جنگل خارج میشود .در این مقال مروری بر مفهوم باران ربایی در جنگال و تامثیر
مؤلف های آن بر بیالن آبی حوزههای آبخیز انجام شد .باران ربایی درختان نقش مؤثری در تعیین میزان بارندگی رسیده ب کف جنگال
دارد و بنابراین بخش مهمی از تراز آبی در بوم سازگانهای جنگلی را شامل میشود .آن بخش از بارندگی ک ب خاک اکوسیساتمهاای
جنگلی نمیرسد ب دو بخش اتالف از سطح تاج درختان و تبخیر از سطح الش ریزههای کاف جنگال تقسایم مایگاردد .مقاداری از
بارندگی ک ب واسط ی باران ربایی از دسترس پوشش جنگل خارج می شود ،بخش مهمی از مقدار تبخیر را در اکوسیستم های جنگلای
در بر می گیرد و تمثیر زیادی بر بیالن آبی در نواحی جنگلی و نیز بر چرخ هیدرولوژی و چرخ مواد غذایی در اکوسیساتمهاای زمینای
دارد .در صورت آگاهی از مقدار باران ربایی در مناطق دارای فصل خشک در دوره رویش گیاهی ،می توان در صورت زیاد باودن مقادار
باران ربایی ،با توج ب نیاز آبی توده ،با انجام عملیات تنک کردن ،ب استقرار تجدید حیات و همچنین برآورده شدن نیاز آبی گون های
گیاهی ب طور مؤثری کمک کرد .سهم زیادی از بارندگی تابستان در جنگل ب صورت باران ربایی از دسترس توده جنگلی خارج میشود؛
بنابراین آگاهی از مقدار باران ربایی ،ب ویژه برای ارزیابی و اندازه گیری تبخیار و تعار در اکوسیساتم هاای جنگلای و درنتیجا بارای
مدیریت اصولی حوزههای آبخیز جنگلی ،ضروری ب نظر میرسد.
واژههای کلیدی :اتالف تاجی ،اکو هیدرولوژی جنگل ،توزی اجزای باران ،ساقاب ،ظرفیت ذخیره آب
نفوذ ،رواناب و تبخیر و تعر میتوان با دقت مناسبی محاسابات

مقدمه
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مدیریت بهین مناب آب باا رویکرد کاهش هزین و بهرهوری باال
را انجام و با شبی سازی چرخ هیدرولوژی در حوض هاای آبخیاز
راهکارهای مناسبی در زمین تخصیص آب موردنیاز گیاهاان ،آب
شارب ،دام و کنتر فرسایش خاک با برناما ریازان و مادیران
تخصیص مناب آبی ارائ کرد .هنگام بارندگی در جنگل ،باران باا
برخورد ب تاج پوشش درختان ب س جزء تاج بارش ،2سااقاب 3و
باران ربایی (اتالف تاجی )0تقسیم میشود ک ب این تقسیمبندی
"توزی مجدد باران" گفتا مایشاود (.)Ahmadi et al., 2011
تقسیمبندی بارندگی ب باران ربایی ،تاج بارش و ساقاب بار تاراز
آبای منااطق جنگلای تامثیر بسایاری دارد ( ;Sraj et al., 2008

 .)Levia and Frost, 2003چراکا در هنگااام بااارش باااران،
2

Throughfall:TF
Stemflow:SF
4 Interception
3
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درختان بخشی از بارندگی را جذب کرده و از رسیدن آب باران ب

( .)Mauchamp and Janeau, 1993ب عبارتدیگر ساقاب یک

سطح زمین جلوگیری میکنند و درواق بخشای از بارنادگی را از

مکانیسم جهت هدایت آب از شاخ و تن درخت ب سمت ریشا

چرخ آب جنگل خارج میکنند .عالوه بر این پدیده بارانزایی در

است .تغییر مسایر آب طای ایان فرایناد ازلحاا زیساتی و اکاو

نواحی جنگلی یک فرایند مهم در تاراز آبای حوضا هاای آبخیاز

هیدرولوژی اهمیت بسیاری بار رشاد گیاهاان دارد؛ زیارا موجاب

محسوب میشود ( .)Herbst et al., 2008جنگلها تمثیر بسزایی

تغییر در توزی بارش شده و برجهت و سرعت گردش آب و ماواد

بر جریان آب ساالن ب ویژه جریان پای دارند .چنانچ تغییرات در

غاذایی در اطاراف ریشا اثرگاذار اسات (

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

 .)2003عالوه بر مزایای ذکرشده ،ساقاب در جلاوگیری از ایجااد

شدت سیلها شده و این وضعیت بر اکوسیستم ،محایطزیسات و

رواناب ،فرسایش خاک ،تغذی آبهای زیرزمینی رطوبات خااک،

اقتصاد محلی مؤثر خواهد بود .در مناطق مرطوب نظیر حوزههای

شا ایمی خااااک و توزیا ا زیراشاااکوب اثرگاااذار مااایباشاااد

جنگلی شما ایران تغییر کاربری اراضی در باالدست حاوزههاای

(.)Crockfordand Richardson, 1990

Levia and Frost,

آبخیز مهمترین دلیال افازایش سایالبهاا محساوب مایشاوند
(مرادی نژاد و همکاران .)0390 ،از طرف دیگر در مناطق خشک

دار باش و ساقاب

و نیم خشک ب علت شرایط اقلیمی (بارندگی کم و درج حرارت

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

باال) بخش عمدهای از بارندگی ب صورت باران ربایی از دساترس

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

درختان و پوشش گیاهی خارج میشود؛ بنابراین تغییارات باارش

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

پوسات،2

میتواند بر دیگار پدیاده هاای اقلیمای و محیطای مثال روانااب،

اندازه تاج ،شرایط اقلیمی و نیز شارایط فصالی هسات (

Tobon

مرطوب خاک ،کشاورزی ،پوشش گیاهی ،خشکسالی تااثیر گاذار

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

باشد .عالوه بر مقدار بارش ،پراکنش و فصعل بارش و نیز شععرای
منطق از دیگر عواملی هستند کا خصوصاا پوشاش گیعااهی را
تح تاثیر قرار می دهند .کمبود آب و بارندگی یکی از مهمتارین
عوامل محدودکننده در استقرار پوشش گیاهی در مناطق خشک و
نیم خشک است ( .)Pereira et al., 2002از طرف دیگر با توج
ب اهمیت چرخ آب از دیادگاه علام جنگالشناسای و اکولاوژی
جنگل برای استقرار تجدید حیات طبیعی گون های جنگلی ک ب
مقدار آبرسیده ب کف جنگل بساتگی دارد ،با ویاژه در منااطق
خشک و دارای فصل رویش دانستن میزان تاج باارش و سااقاب
رسیده ب کف جنگل ضروری است (

;Toba and Ohta, 2005

 .)Murakami, 2006در مناطق خشک و کم آب ،ساقاب و تااج
بارش اثرات زیست محیطی و هیدرولوژیکی قابل توجهی بر میزان
آب ورودی دارند .از نظر زیست محیطی ،ساقاب موجاب ایجااد و
تمرکز بارش و مواد مغذی در مناطق نزدیاک با سااق درختاان
میشود .در این مناطق ،آب ب راحتی نفوذ میکند و سبب افزایش
بقا و رشاد درختاان در مواجا باا اساترسهاای آبای مایشاود

 .)et al., 2010ب طورکلی خصوصیات بیوفیزیکی پوست درخات
نقش مهمی در تولید ساقاب دارد .بر اساس بررسیهای انجامشده
ظرفیت نگهداری آب پوست درخات ،تولیاد سااقاب را با شادت
تحت تمثیر قرار میدهد و عامل محدودکننده و یا افازایشدهناده
سااقاب مایباشااد (

;Crockford and Richardson, 2000

 .)Levia and Herwitz, 2005همچنااین مطالعااات نشااان
میدهند ک ظرفیات نگهاداری آب پوسات در باین گونا هاای
مختلف تفاوت چشمگیری دارد (

;Levia and Herwitz, 2005

 .)Valova and Bieleszova, 2008عموماً ظرفیات نگهاداری
آب در گون هایی با پوست ضاخیم و زبار بیشاتر از درختاانی باا
پوست نازک و صاف میباشد و در نتیج سااقاب کمتاری تولیاد
میکنند ( .)Sarj et al., 2008; Levia et al., 2010نیکخواه و
همکاران ( )0390نیز باهدف برآورد میازان سااقاب تاکدرختاان
بلنادمازو ( )Quercus castaneifolia C.A.Mو پلات (

Acer

 )velutinum Boissپژوهشی در دانشکده مناب طبیعی دانشاگاه
Net Radiation
Bark Water Storage Capacity

1
2
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تربیت مدرس شهرستان نور مازندران انجام دادند .نتایج نشان داد

بریده شده و ب صورت مارپیچی دور تن درختان وصال شادهاناد،

گون بلندمازو ب دلیل داشتن پوست شیاردار و زبر ،سهم ساقاب از

جم آوری میشود ( .)Delphis et al., 2003فاصل میان لولا و

بارندگی ب طور متوسط  9برابر بیشتار از گونا پلات باود .ایان

تن درختان با موارد مختلفی مثل چسبهای سیلیکونی ،درزگیری

مطالع نشان داد ک پلت ساقاب بیشتری نسبت ب بلندمازو تولید

و عایقبندی میشاود و درنهایات با مخزنای بارای جما آوری

میکند و دلیل آن پوست صاف پلت و وجاود ظرفیات نگهاداری

ساقاب منتهی میگردد .ظرفیت مخزن ب مقدار و شدت باارش و

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

رطوبت هوا و سرعت باد بر شدت اثر ویژگیهای باارش مؤثرناد

اتالف تاجی ناچیز است .در اغلب موارد ساقاب ب وسیل لول هاای

(( )Carlyle Moses, 2004شکل .)0

پالستیکی انعطاافپاذیر کا یاک ناوار طاولی از بااالی آنهاا

شکل  -1نمونهای از جمعآوریکننده ساقاب

برای محاسب عمق ساقاب تولیدی درختاان نمونا هرگونا ،

ک در ایان رابطا  ،BRضاریب زباری پوسات ،Fn ،تعاداد

حجم ساقاب جم آوریشده هر یک از درختان بر ساطح تااج آن

شیارها و  ،Dfعمق متوسط شیارها هست .شامارش شایارها دور

درخت ( )Crown Projection Area=CPAتقسیم خواهاد شاد

تن درخت در ارتفاع برابرسین انجام و بر قطر برابرساین درخات

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

تقسیم و متوسط تعداد شیارها در هر سانتیمتار محاساب خواهاد

برای اندازهگیری سطح تاج نمون ساقاب ،شعاع تااج هار یاک از

گردید .عمق متوسط شیارها ب کمک پوساتسانج انادازهگیاری

درختان در چهار جهت اصلی با استفاده از متر نواری اندازهگیاری

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

و سطح تاج درختان بر اساس رابط مساحت دایره محاسب خواهد

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

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

قابلمالحظ ای تبخیر صورت میگیرد .همچنین وجود این خزهها

سپس میانگین عمق ساقاب تولیدی توسط شش درخت نمونا از

باعث می شود ک جریان ساقاب تغییر جهات داده و از روی ایان

هرگون ب عنوان ساقاب تولیدی هر بارندگی برای آنگون در نظر

سطو در فاصل چند سانتیمتری تن بر روی زمین فروبریازد .در

Bark Roughess

تن بسیاری از درختان پوسیدگیهایی دیده میشود ک ساقاب در

 )Indexبرای گون های بلند مازو و راش با توج با مؤلفا هاای

آنها فرو میرود و ب سطح زمین نمیرسد .برآیناد ایان عوامال

تعداد شیار در ارتفاع برابرسین و عماق متوساط شایارها مطاابق

سبب می شود تا ساقاب سهم اندکی از بارش کل را داشت باشاد.

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

ب عالوه اندازهگیری آن نسبت ب این سهم اندک ،بسیار وقتگیر

گرفت خواهاد شاد .ضاریب زباری پوسات (

()0

BR=Fn*Df

و پرهزین میباشد .ب همین دلیل امروزه در بسیاری از مطالعاات
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شده و بر میانگین ارتفاع بااران رباایی افازوده مایگاردد.

از اندازهگیری آن صرفنظر کرده و درنهایت مقادار آن را درصاد

کاست

اندکی از کل بارش (معموالً حداکثر  2درصد) در نظر میگیرناد و

کاهش سهم ساقاب با افزایش کالس قطری درختاان با دلیال

در محاسبات وارد میکنند (.)Rowe, 1983

افزایش سطح بیرونی تن درختان و ب تب تبخیر بیشتر و افازایش

نتااایج همتاای و همکاااران ( )0391نشااان داد ک ا از 0097

باران ربایی میباشد ( .)Ahmadi et al., 2011مطالعا حساینی

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

قلعا بهمنای و همکااران ( )0389نشااان داد کا ساااقاب سااهم

درصد می باشد .با افزایش ارتفاع بارش کل ،ساهم سااقاب روناد

بیشتری از بارندگی تابستان را در جنگل راش نسبت ب بلنادمازو

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

ب خود اختصاص میدهد و راش حدود  03برابر بلندمازو سااقاب

بررسی با ضریب همبستگی پیرساون نشاان داد کا میاان ایان

تولید میکند ک یکی از مهمترین دالیل این امر را میتاوان با

پارامتر در سطح احتما  99درصد همبستگی معنیدار وجود دارد.

پوست صاف و ظرفیت کم نگهداری آب پوست گون راش نسبت

با افزایش کالس قطری درختان راش ،از میانگین ارتفاع سااقاب

داد.

جدول  -1مروری بر میزان سهم ساقاب اندازهگیری شده از بارندگی کل در مطالعات
مکان تحقیق

نوع گونه

درصد ساقاب

نویسنده

ایتالیا

Fagus sylvatica

03/6

 Giacominو )0992( Trucchi

فرانس

Fagus sylvatica

1

 Granierو همکاران ()2111

ایران

Fagus orientalis

0/6

احمدی و همکاران ()0388

ایران

Oriental Beech

1/3

قربانی و رحمانی ()0387

ایران

Fagus orientalis

2/6

حسینی قلع بهمنی و همکاران ()0389

ایران

Quercus castaneifoli

1/2

حسینی قلع بهمنی و همکاران ()0389

زمان و امکانات امکانپذیر نیسات ،از روشهاای نمونا بارداری

بارش
مقدار بارش با استفاده از بارش سنج و مطاابق اساتانداردهای

استفاده میشاود .معماو تارین روشهاا ،روشهاای نقطا ای و

موجود پیرامون ابعاد و محل استقرار بارشسانجهاا انادازهگیاری

سطحی هستند ک با استقرار ظروف مختلف در زیر تااج درختاان

میشود .برای جم آوری تاج بارش در مناطق جنگلی مختلف و با

تااااااااج باااااااارش را جمااااا ا آوری مااااااینمایناااااااد

توج ب اهداف مطالع از روشهای متفاوتی استفاده میشاود .در

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

مطالعاتی ک جم آوری کل مقدار تاج بارش ب دلیال محادودیت

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

شکل  -2محل استقرار ظروف جمعآوری باران
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روش نقط ای شامل استقرار قیفها یا بارانسانجهاا در زیار

کامل شناخت نشده است .مقدار باران ربایی تاج پوشش با استفاده

تاج پوشش است ک از نظر اجرایی آسان اما خطای انادازهگیاری

از رابط  2ب طاور غیرمساتقیم از تفااوت میاان بارنادگی کال و

آن باال میباشد (شکل .)3

بارندگی خالص (مجموع تاج بارش و سااقاب) محاساب مایشاود
(.)Hall, 2003; Herbst et al., 2006

()2

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

در این فرمو  CIL ،مقدار بااران رباایی

تااج پوشاش؛ GR

مقدار بارندگی کل؛  NRبارندگی خالص؛  TFمقدار تاج باارش و
 SFمقدار ساقاب را نشان میدهد.

شکل  -3روش نقطهای جمعآوری تاج بارش

روش دیگر اندازهگیاری ساطحی باا اساتفاده از ورقا هاای
پالستیکی یا ناودانهای ب هم چسابیده (جانس آنهاا از آهان
گالوانیزه ب طو  1متار و عار

 1/2متار) اسات کا خطاای

کمتری دارد ،اما مشکالتی مثل انسداد آبروها و اسپلش (پرتااب)
قطرات آب را ب خارج از ناودان در بر دارد .این ناودانها با طاور
تصادفی در توده مستقرمی شوند (شکل .)0
بر اسااس نتاایج پاژوهش احمادی و همکااران ( )0388باا
افزایش مقدار بارندگی کل ،مقدار بارندگی خالص ،باران رباایی و
نسبت بارندگی خالص ب بارندگی کل افزایش یافت ،اماا نسابت
باران ربایی ب بارندگی کل ،روند کاهشای ضاعیفی را نشاان داد.
ب طورکلی ،این بررسی نشاان داد کا ساهم زیاادی از بارنادگی
تابستان در توده راش ب صاورت بااران رباایی از دساترس تاوده
جنگلی خارج میشود ،بنابراین ضرورت دارد ک در محاساب تاراز
آبی موردتوج قرار گیرد.
مقدار اتالف تاجی در گون های مختلف باهم متفااوت اسات
ک این اختالف ناشی از وجود تفاوت در سااختمان تااج و میازان

شکل  -4روش سطحی جمعآوری تاج بارش باران ربایی تاج
پوشش

هنگام بارش ابتدا تاج درختان خیس میشود و تا زماانی کا

زهکشی تاج آنها و شدت و مقدار بارندگی میباشد ( Domingo

ظرفیت ذخیره تاج کامل نشود ،تاج بارش آغاز نمیگردد .ظرفیات

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

ذخیره تاج ،مقدار بارشی است ک تاج میتواند بر روی سطح شاخ

هنوز رابط مقدار تاج بارش با ساختار تاج و مقدار بارندگی ب طور

و برگ نگ دارد؛ بنابراین هر چ تاج انبوهتر و کامالتار باشاد ،از
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مقدار تاج بارش کاست شده و هر چ فضااهای خاالی موجاود در

تاج زیاد باشد بر میزان تاج بارش افزوده میشود (شکل .)1

شکل  -5اثر تراکم درختان بر میزان بارش و ساقاب

عوامل مؤثر بار اتاالف تااجی با طاورکلی شاامل  2گاروه

ساقاب جنگلکاریها نسابت با ساایر منااطق جنگلای سااختار

مایباشااد؛ مشخصااات بارناادگی و ویژگایهااای تااوده درختااان.

منظمتر و یکنواختتری دارند .ب همین دلیال اغلاب فراینادهای

مشخصات بارندگی ازجمل مقدار ،شدت و مدت آن بیشترین اثار

طبیعی نخست در جنگلکاریها بررسی میشوند.

را بر اتالف تاجی دارد .سایر عوامال مثال دماا و رطوبات هاوا و

نتایج بررسی برآورد اتالف تاجی ،ساقاب و تاجبارش در تاوده

سرعت باد بر شدت اثر ویژگیهای بارندگی مؤثرند .هنگاامیکا

طبیعی راش شرقی (جنگل شصتکالت ) توسط قربانی و رحمانی

سرعت باد باالست ،برگها ب صورت موازی باد قرار میگیرناد و

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

بدین ترتیب احتما اتالف تاجی کاهش مییابد؛ اماا در منااطقی

در سطح یک درصد معنیدار هست .میانگین ارتفاع اتالف تااجی

ک تاج متراکم است ،مثل جنگلهای باارانی اساتوایی ،حتای در

کل در قطع موردبررسای در حادود  19/7درصاد از باارش کال

مواقعی ک سرعت باد بسیار زیاد است ،احتما اینک یاک قطاره

گزارش شد.

باران بدون برخورد ب پوشش گیاهی ب زمین برسد ،بسیار انادک
میباشد .مقدار اتالف تاجی در گون های مختلاف بااهم متفااوت
است ک این اختالف ناشی از وجود تفااوت در سااختمان تااج و

ظرفیت نگهداری آب بر روی تاج پوشش
بخشی از آب باران توسط تاج پوشش درختان گرفت میشود.
پوشش0

حداقل مقدار آبی است

میزان زهکشی آب تاج آنها میباشد .همچناین شااخص ساطح

ظرفیت نگهداری آب بر روی تاج

برگ از دیگر عواملی است ک میتواناد موجاب باروز تفااوت در

ک برای تکمیل ظرفیات تااج پوشاش الزم اسات (

میزان اتالف تاجی گون های مختلف باشد.

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

Gash and

ظرفیت اشباع تاج و مدتزمانی ک طاو مایکشاد تاا تااج

برگردانده میشود یا توسط سطح تاج پوشش جذب میشود و یاا

کامالً اشباع شود ،مقدار اتالف تاجی را کنتر میکند ،ساهم هار

درنهایت زمانی ک باران قطا شاود با ساطح زماین مایرساد

یک از مقادیر تاج بارش ،ساقاب و اتالف تااجی از کال بارنادگی

( .)Xiao et al., 2000درواق ظرفیت نگهاداری آب روی تااج

ب شدت و مدت بارندگی و پارامترهای اقلیمی مثل میزان تبخیر و

پوشش ب عنوان یک عامل کلیدی کنتر کننده میزان باران ربایی

ساختمان تاج بستگی دارد .همچنین تغییرات فنولوژی درختان ک

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

باعث تغییر در تاج پوشش جنگل میشود بر مقدار اتاالف تااجی

و عامل اصلی ساختمان تاج پوشش در مد سازی باران ربایی با

مؤثر است .مقادیر ب دستآمده برای اتالف تااجی ،تااج باارش و
Canopy Water Storage Capacity

1

بررسی عوامل مؤثر بر بهرهوری بارش در جنگل159...

شمار میآید (  .)Llorens and Gallart,, 2000مقادار ظرفیات

سطح برگ و ظرفیت نگهداری آب روی تاج پوشاش وابسات با

نگهداری آب روی تاج پوشش در سوزنیبرگاان باا پهان برگاان

گون ها بوده و بین جنگلهاای مسان و جنگالهاای اساتوایی و

متفاوت است و مقدار بیشتری را در سوزنیبرگان نشان مایدهاد

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

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

نشان داده است ظرفیت نگهداری آب روی تاج پوشش باا شادت

یکی از فاکتورهای مهم باران ربایی مایباشاد .بخشای از بااران

بارندگی نسبت مستقیم دارد با عباارتدیگار باا افازایش شادت

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

بارندگی میزان ظرفیت نگهاداری آب روی تااج درخات کااهش

اشباع نشده بخش زیادی از مقدار باران سهم این پاارامتر خواهاد

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

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

ذخیره سازی نگهداری آب روی تاج درخت تعیین شاده از مطالعا

آن ب سطح زمین رسیده و بعدازآن تنها جز باقیماناده از اجارای

آزینور آزیدا و همکاران ( )2120برای شدت بارنادگی  91تاا 081

باااااران ربااااایی ،تبخیاااار طاااای بارناااادگی ماااایباشااااد

میلیمتار در سااعت با ترتیاب  0/31تاا  1/08میلایمتار باود.

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

ب عبارتدیگر ظرفیت ذخیارهساازی نگهاداری آب بار روی تااج

پوشش با افزایش سطح برگ افزایشیافت و رابط باین شااخص

درخت  3تا  08درصد از مقدار بارندگی بود.

شکل  -6تأثیر شدت بارندگی بر ظرفیت نگهداری آب بر روی تاج پوشش بر روی گونه )Axonopus compressus (Dwaft
()Azinoor Azida et al., 2021

مه بارش ())Fog precipitation (FP

م بارش از دیرباز ب عنوان یک ورودی مهم هیادرولوژیکی
و ش ایمیایی در بس ایاری از مح ایطهااای کوهسااتانی و ساااحلی
شااناخت شااده اساات (

Azevedo and Morgan, 1974,

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,

1973,

Vogelmann,

1957,

Twomey,

1986,

.)Vogelmann et al., 1968
م ممکان اسات نقاش مهمای در رواباط آبای گیاهاان و
هیدرولوژی جنگلهای بارانی فصلی گرمسیری در جنوب غربای
چین ایفاا کناد (.)Cao et al.1996, Zhang and Cao 1995
م بارش زمانی اتفا میافتد ک قطارات ابار بار روی ساطو
برگی و چوبی درختان ب هم میپیوندند و با عبور از تاج پوشش
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جنگل ب کف جنگل میرسد .مطالعات گذشت نشاندهنده ایان

بارش عمدتاً در فصو خشک رخ مایدهاد و مایتواناد نقاش

مسئل است ک م باارش بخاش قابالتاوجهی از ورودیهاای

پررنگی در تممین رطوبت خاک و چرخ هیادرولوژیکی منااطق

ساالن جنگلهای گرمسیری را نشان میدهد

( ;Weaver, 1972

Clark et al.,1998; Vogelmann,1973

;.)Zadroga,1981

دژبان و همکاران ( )0398ب منظور کمی سازی م باارش و

گلدشتاین دریافت ک  08درصد از آب ورودی سااالن با یاک

باران ربایی توده طبیعی راش ) (Fagus orientalis Lipskyدر

بارش تشکیلشده است ( Cavelier and

ارتفاعات و بیان اهمیات ما باارش در جنگالهاای هیرکاانی

 .)Goldstein, 1989عوامل مؤثر بر میزان م بارش عبارتاناد

پژوهشی را انجام دادند .نمون برداریها در زمان رشد کامل برگ

از ارتفاع تاج پوشش ( ،)Kittredge,1984معماری تاج پوشاش

درختان تا قبل از شروع خازان بارگهاا در ساا هاای  0391و

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

 0396در جنگل خیرود  -بهاربن انجام شد .ب منظور اندازهگیری

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

باران و تاج بارش ب ترتیب  01و  022بارانسنج در فضای باز و

( )Zadroga, 1981; Ellis, 1971و جهت شاخ و برگ درختان

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

( )Cavelier and Goldstein , 1989مایباشاد .جنگالهاای

مقدار تجمعی  608میلیمتر ثبت شد و درصدهای تجمعای تااج

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

بارش و باران ربایی در توده ب ترتیب  0/99و  2درصد ب دست

ارتفاعات و م بارش از دیگر جنگلهاای معتدلا و پهانبارگ

آمد .ب دلیل حضور م در توده با درصد تجمعی  1/3درصاد 00

خزان کننده جهان متمایز شدهاند .اهمیت ما باارش با عناوان

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

یکی از مهم ترین مناب ورودی آب و تولیاد رطوبات در جنگال

تجمعی  -6/22میلیمتر و  -1/3درصاد از بارنادگی و  8رخاداد

بسیار تمکید شده است .بررسی تمثیر ابرهاای کام ارتفااع و ما

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

بارش بر فرآیندهای هیدرولوژیکی جنگلهای شما کشاور با

تجمعی باران ربایی  1/21میلیمتر و  9/3درصد از بارندگی ثبت

ماادیریت بهین ا تااودههااای جنگلاای و تنظاایم ورودی آب ب ا

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

اکوسیستم کمک شود .نتایج لیو و همکاران در خصوص بررسی

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

میزان آب ورودی از طریق م بارش در جنگل بارانی گرمسیری

ربایی میشاود؛ بناابراین درختاان راش تامثیر قابالتاوجهی بار

شیشوانگ بانا ،جنوب غربی چین نشان داد ک م بارش در این

فراینادهای هیادرولوژیک محلای داشات و محافظات آنهااا در

مناطق ب طور میانگین  21تا  33درصد از بارندگی در مااههاای

اکوسیستم کوهستانی موجب ب دام انداختن قطرات م و تولیاد

خشک سا را شامل میشود .در طو دوره مطالع  ،متوسط ما

ما بااارش ماایشااود کا با تااممین آب زیرزمینای و رطوباات

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

اکوسیستم کمک خواهاد کارد .درک فراینادهای هیادرولوژیک

تقریباً  1درصد از بارندگی سااالن را تشاکیل مایدهاد کا 86

توده با درنظرگرفتن پدیادههاای جاوی با مادیران جنگال در

درصد از آن در فصو خشک (نوامبر تا آوریل) رخ میدهاد .ما

ماادیریت بهین ا تااودههااای جنگلاای و تنظاایم ورودی آب ب ا

بارش ساالن با بارندگی ساالن همبستگی منفی داشت .تغییرات

اکوسیستم یاری خواهد کرد.

جنگل در کلمبیا از م

ماهان آن نیز همبستگی منفی با بارندگی ماهان از خاود نشاان

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

در مطالعات باران ربایی فر

میکنناد کا مقاادیر بااران

داد .میانگین م باارش روزانا  1327 ± 1338میلایمتار در روز

ربایی کمتر از صفر میلیمتر نتیج بارش م اسات (

برای تمام روزهایی ک در آن م بارش رخداده است .م باارش

 .)1972ب عبارتدیگر رخدادهای باا بااران رباایی منفای ،قادر

روزان با حداقل دمای هوا همبستگی منفی و با میانگین سرعت

مطلق مقدار باران ربایی ب عنوان م بارش ( )FPبر اساس رابط

باد باالی تاج همبستگی مثبت داشت .نتایج نشاان داد کا ما

 3محاسب میشود.

Weaver,
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()3

|FP=|Pg-T

کوهستانی و ساحلی خصوصاً جنگلهای هیرکانی ب واسط دماا
و رطوبت باال و ایجاد م غلید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

ک در آن  Pgمعاد عمق متوسط بارندگی جما آوریشاده
توسط پنج گیج بارش (بارش ناخاالص) و  Tمیاانگین بارنادگی

منابع

باارای هاار منطقا اساات .معمااوالً ساااقاب در مطالعااات تعیااین

احمدی ،م ،.عطارد ،پ ،.مروی مهاجر ،م ،.رحمانی ،ر .و فتحای،

نمیشود.

ج .0388 .بااران رباایی تااج پوشاش تاوده راش (

Fagus

 )orientalis Lipskyخااالص در فصاال تابسااتان .مجلاا

نتیجهگیری

جنگل ایران.081-071 :)2(0 ،

در این مقال مروری بر مفهوم باران ربایی در جنگل و تمثیر

حسینی قلع بهمنی ،س ،.عطارد ،پ ،.احمدی ،م ،.مروی مهاجر،

مؤلف های آن بر بیالن آبی حوزههای آبخیز انجاام شاد .بااران

م .و اعتماد ،و .0389 .سااقاب تولیادی تاودههاای جنگلای

ربایی درختان نقش مؤثری در تعیین میزان بارندگی رسایده با

خالص بلندمازو و راش در فصل تابستان .تحقیقات جنگل و

کااف جنگاال دارد و بنااابراین بخااش مهماای از تااراز آباای در

صنوبر ایران( 0(08 .پیاپی .666-616 :))02

بومسازگانهای جنگلی را شامل میشود .میانگین ارتفااع بااران

دژبان ،ع ،.عطارد ،پ ،.زاهدی امیاری ،. ،گرنات پیپکار ،ت .و

ربایی از تفااوت میاان میاانگین ارتفااع باارش کال و مجماوع

نانکو ،ک .0398 .برآورد م بارش و بااران رباایی در تاوده

میانگین ارتفاع ساقاب و تاج بارش محاساب خواهاد گردیاد .باا

طبیعی راش شرقی خالص در جنگلهای هیرکانی .جنگل و

اسااتفاده از رگرساایون و مشخصاا هااای درختااان ،ماایتااوان

فرآوردههای چوب (مناب طبیعی ایران).011-89:)2(72 .

مناسبترین مد های پیشبینیشده باران رباایی ،سااقاب ،تااج

قربانی ،س .و رحمانی ،ر .0387 .برآورد اتالف تاجی ،سااقاب و

بارش در منطقۀ موردمطالعا را با دسات آورد .بارآورد میازان

تاج باارش در تاوده طبیعای راش شارقی (جنگال شصات

ساقاب تکدرختان جهات انتخااب گونا هاای مناساب در امار

کالت ) .تحقیقات جنگل و صنوبر ایران( 0(06 ،پیااپی :))30

جنگلکاری و مدیریت مناب آبی بسیار حائز اهمیت بوده و بایاد

.608-638

ب آن توج زیادی شود .پیشنهاد میشود در پژوهشها بار روی

ماااارادی نااااژاد ،م ،.جااور غالم ای ،م .و ملکیااااان ،آ.0390 .

عناصر سااقاب در ایان گونا هاا و بار روی ساایر پارامترهاای

بررساااااای کااااااارایی مااااااد هیاااااادرولوژیک در

تمثیرگذار نظیر ضریب زبری ،زاوی شاخ ها ،شکل برگ و دیگار

شبی سازی هیدروگراف سیالب حوض های آبخیاز جنگلای؛

پارامترهای اثرگذار مطالع صورت گیرد.

مطالع موردی :جنگل خیرود .مجلا منااب طبیعای ایاران،

بر اساس مرور مناب انجاامشاده ساهم زیاادی از بارنادگی

جنگل و فرآوردههای چوب.626 :)68( 3 .

تابستان در جنگل ب صورت باران ربایی از دسترس توده جنگلی

نیکخواه ،س ،.حسینی ،س ،.درویشان ،م ،.خالدی ،ع .و فتحای

خارج میشود ،بنابراین ضرورت دارد کا در محاساب تاراز آبای

زاده ،ا .0390 .اناادازهگیااری و سااهم ساااقاب تولیاادی در

موردتوج قرار گیرد .مؤلف برگاب یکی از عوامل مهم در چرخ

تک درختان بلندمازو و پلت در ناحیا رویشای جنگالهاای

هیدرولوژی است کا نقاش چشامگیری در کااهش روانااب و

هیرکانی .اکوسیستمهای طبیعی ایران.03-26:)2(6.

فرساایش خااک دارد ب منظور دقیق تر شدن ماد ساازیهاای

همتی ،و ،.پیام ،. ،متاجی ،ا ،.عاکف ،م ،.باباایی کفااکی ،س .و

بارش  -رواناب و مدیریت بهتر مناب آبی توصی میشود ک این

فال چای ،م .0391 .بااران رباایی ،سااقاب و تااج باارش

عامل در مد سازیهای بارش  -رواناب و محاسبات بیالن آبی

درختان راش شرقی در ناحی خازری (جنگالهاای شانرود

ب چرخ هیدرولوژی افزوده گردد .همچناین پدیاده ما باارش

سیاهکل) .علوم و فنون مناب طبیعی.12-39 :)0(6 .
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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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