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 چکیده

و از سوی ديگر کميت و کيفيت  شدهمتفاوت  تاجي  ربايشمنجر به سو  از يک جنگليدرختان پوشش تاج خاصمعماری       

و پتانسيل  الشريزهتجزيه رويشگاه منجر به تفاوت ضخامت اليه آلي  ختلفمبا توجه به شرايط  که خواهد داد تغيير را الشريزه

 تغيير در دليل در يک قلمرو جغرافيايي نيز به الشريزه به نفوذی  آبو  بارش تاج مقدار. شود مييا رواناب متفاوت آب نگهداری 

متفاوت است. طي زمان ديگر  های عاملبندی و  پوشش، قطر درختان، اشکوب برگ، درصد تاج  سطح  شاخصتعرق، و  تبخيرپتانسيل 

 ابتدا. بود يک سالهيرکاني طي  های جنگلمهم  گونه سهبين  الشريزهبه  نفوذی  آبو  بارش تاجبررسي تغييرات  پژوهشهدف از اين 

 .Quercus castaneifolia C. A) و بلندمازو( .Acer velutinum Boiss)، پلت (.Carpinus betulus L) ممرز های گونهدرختاني از  تک

Mey.) بارش و  تاج ترتيب به کننده آوری جمع 11و  3توسط . سپس، انتخاب شدند کالته سری يک جنگل شصت آميخته های  در توده

دو  زمانگونه و  که نتايج نشان دادگيری شد.  پس از هر واقعه بارش طي يک سال اندازهدرخت  برای هر تک الشريزه  بهنفوذی   آب

 آبي  ربايشبيشترين و ( درصد 1/71مربوط به ممرز ) بارش تاج هستند. بيشترين از اشکوب تاج عامل مهم در تغيير کميت آب عبوری

اما  ،دبرگ بودارای بيشتر از فصل ممرز و پلت  الشريزه  آبي  ربايش ،برگي در فصل بيبود. ( درصد 0/41) پلتمربوط به  الشريزه

از طريق  آب بحرانه با لرا در مقابجنگل مديران  تواند مينتايج اين پژوهش . داری نداشت اختالف معني يکديگربارش سه گونه با  تاج

 ياری رساند. توده ترکيبتنظيم 

 

 .ممرزکالته،  ، جنگل شصتپوشش کف جنگل، پلت، بلندمازو: کلیدی های واژه

 
  مقدمه

باعث توزيع آن به  پوششبرخورد بارش با تاج
 زماندر . بخشي از بارش دشو ميمختلفي  های بخش

و تنه از دسترس پوشش گياهي خارج و به برخورد با تاج 
درصد  41تا  11که اغلب کسری از  گردد برمي هواسپهر

ربايي يا باران تاجي  ربايش و دکن ميايجاد مقدار باران را 
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(Rainfall interception ) کسری از باران که . شود ميناميده
 رسد، ميپوشش، به سطح زمين  پس از عبور از تاج

از ناچيزی بخشي . شود مي( ناميده Throughfallبارش ) تاج
روی ساقه درختان  ،پوششتاجاز بارش نيز پس از عبور 

به پوشش کف جنگل و ( Stem flow /)ساقاب جريان يافته
بخشي از بارش  (.Ford & Deans, 1978) رسد يا خاک مي

آلي( جذب يا  کامالً) الشريزهعبور از اليه  در زماننيز 
 Litter) الشريزهربايي باران را آنکه  شود ميتبخير 

interception) الشريزهآبي که از اليه  مقدار .نامند مي 
جنگل   پوشش کفيا  الشريزه به نفوذی  آب ،شود ميخارج 

(Forest floor infiltrated ) شود ميناميده (Gerrits et al., 

يا به شکل رواناب در جنگل  الشريزه  به نفوذی  آب. (2010
و وارد چرخه آب  کردهيا در خاک نفوذ  کردهجريان پيدا 

 (.Neris et al., 2013) شود ميزيرزميني 
جزای باران در جنگل اثرگذار سه عامل کلي بر توزيع ا

اقليمي )مانند سرعت باد،  های ( عامل1است که عبارتند از: 
پوشش  های لعام (6؛ دمای هوا( و تابش خالص خورشيدی

 های قسمتگياهي )مانند شاخص سطح برگ، شاخص 
بااليي تاج، قطر  های قسمتدر  ها شاخهچوبي، نوع آرايش 

باران )مانند مقدار  های ويژگي( 3تراکم توده( و  و درختان
 & Bulcock) قطر ذرات باران( و باران، شدت باران

Jewitt, 2012).  الشريزه آبيربايش که اين در حالي است 
ها در واحد سطح، ضخامت و  الشريزهتوده  تابعي از زی

های تر و خشک  ها، فواصل زماني بين دوره الشريزهترکيب 
-Bulcock & Jewitt, 2012; Zagyvaine) الشريزهشدن 

Kiss et al., 2014)،  نوع گونه درختي و شرايط اقليمي
فصل يا ماه سال  ،هرحال به(. Gerrits et al., 2010است )

 ,.Attarod et alدو عامل حجم بارش )نيز از طريق تغيير 

باعث ايجاد تغييرات مهمي تعرق و  تبخيرپتانسيل ( و 2015
چنانکه در  ؛شود مي الشريزه آبي ربايشو  تاجي ربايشدر 

بيشتر از تاجي  فصل خشک سهم ربايشدر  ،بيشتر مطالعات
تر بودن هوا  ، هرچند تنها خشکبوده استفصل مرطوب 

 Sadeghiتواند باشد ) تاجي نمي سبب افزايش درصد ربايش

& Attarod, 2016).  
و  بودهطي فصول سال متغير  الشريزهضخامت و ترکيب 

دارای تغييرات مکاني در يک جنگل است که وابسته به 
در . باشد ميو تجزيه در جنگل  یريز چرخه متفاوت الش

( برای بررسي 6113که توسط قرباني و رحماني ) پژوهشي
انجام  گرگان راش در جنگل شصت کالته تاجي  ربايشسهم 

 ,Ghorbani) شددرصد گزارش  21 تاجي ربايششد، سهم 

    همگي در دامنه قطری بررسي مورد. درختان (2009
متر  311متر و ارتفاع از سطح دريا حدود  سانتي 131-31
 167بارش ساالنه  مقدار 1314و طي بررسي در سال  ندبود

ثبت شد. در همين جنگل و زير درختان راش در  متر ميلي
 001و ارتفاع از سطح دريا متر  سانتي 71-110 دامنه قطری

 Moslehi)درصد  67 تاجي ربايشسهم ، 1311در سال متر 

et al., 2012)  ثبت شد. با  متر ميلي 3/323بارش  مقدارو
اين تفاوت  رسد مينظر  توجه به شباهت روش بررسي به
و زمان بررسي تغيير  ،ناشي از تغييرات شرايط اقليمي

پوشش گياهي باشد، بنابراين در يک متفاوت  های ويژگي
يکسان، مقادير توزيع اجزای باران  جنگل و در يک گونه

در جنگل آميخته ديگری  پژوهشدر . است متفاوت
و  درصد 63 تاجي ربايشسهم  ،رويشطي فصل رگ ب پهن

گزارش شد که  درصد حجم بارش 61خزان طي فصل 
 Sadeghi et) است تاجي  ربايش فصليتغييرات  دهنده نشان

al., 2015)ر دامنه الهيجان دسياهکل رود . در جنگل شن
بارش  مقدارو با متر  يتنسا 64-27قطری درختان راش 

 ،شد گيری اندازه 1311که در سال  متر ميلي 1011ساالنه 
 ,.Hemmati et al)درصد گزارش شد  01 تاجي ربايشسهم 

درختان بلوط ايراني  در موردکه  پژوهشي ديگردر . (2012
انجام  برگيبيمتر طي فصل  سانتي 01-70در دامنه قطری 

درصد صرف  14 ،بارش متر ميلي 316از مجموع  ،شد
گونه بر تغييرات  اين تأثير دهنده نشانکه  شد تاجي ربايش

 . (Fathizadeh et al., 2015) استسهم توزيع اجزای بارش 
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 اجزای بارشفوق تغييرات زيادی در  های پژوهشدر 
يک گونه در مناطق مختلف و زمان بررسي متفاوت مشاهده 

و برای دو گونه بلوط و راش نيز مقاديری بسيار  شود مي
نشان  بارش تاجاثر گونه را بر  است که شده  گزارش متفاوت

 الشريزه آبي ربايشدر خصوص  ،وی ديگرس. از دهد مي
پتانسيل رواناب و فرسايش  تواند ميکه های هيرکاني  جنگل

 ، بنابراينشود نميگزارشي مشاهده  ،خاک را نشان دهد
گونه  سهنوع گونه ) تأثيربررسي  هدف با رو پژوهش پيش

 ( برتغييرات ماهانهزمان )هيرکاني( و  های جنگلمهم 
 .شد  انجام الشريزه آبي ربايشو  بارش تاج  تغييرات

 
 هامواد و روش

 -جنگل آموزشي در اين پژوهش، مطالعه موردمنطقه 
داری دکتر  در سری يک طرح جنگل، کالته پژوهشي شصت

های شمال  طرح جامع جنگل 10ه آبخيز ضحونيا، بهرام
کيلومتری جنوب غربي شهرستان  هشتکشور، در فاصله 

 Quercus cataneifoliaبلندمازو ) گونهبود و سه گرگان 

C. A. Mey.( پلت ،)Acer velutinum Boiss. و ممرز )
(Carpinus betulus L. ) برای اين پژوهش درنظر گرفته

تا  32°43′های جغرافيايي  عرضاين جنگل در  .شدند
 04°64′تا  04°61′های جغرافيايي  شمالي و طول ′40°32

اقليمي آمبرژه دارای  بندی طبقه نظر از قرار گرفته وشرقي 
بر  .(Moayeri et al., 2014) استمرطوب معتدل  اقليم

گرگان که  آباد هاشمساله ايستگاه هواشناسي 31اساس آمار 
 کيلومتری شمال غرب شهر گرگان در ارتفاع از هشتدر 

دارای بارندگي متوسط  ،متری واقع شده 13 یدريا سطح
در  متر ميلي 117 تا 061که بين  است متر ميلي 243ساالنه 

متر از  411حدود با ارتفاع  يکپارسل کند.  سال تغيير مي
دارای درصد و جهت شمال  10سطح دريا با شيب متوسط 

ای مربوط به دوران ژوراسيک است. تيپ  مادر ماسه  سنگ
 . استممرز  ندمازوبل  -گياهي آن انجيلي کلي پوشش

 ،درخت بلندمازو نه ،در پارسل مذکور 1331در سال 
، آزاد، سالم کامالًبا تاجي  پايه( سه هرکدام) و ممرز پلت

 ها آنتاج  که نحوی به ،و در اشکوب برين انتخاب شدند متقارن
از انتخاب . پس داشته باشندن تداخلي با تاج درختان مجاور

و قطر  63ای به ارتفاع  استوانهظرف پالستيکي  نه، درختان
حداقل  که نحوی بهدر زير تاج هر درخت متر  سانتي 1دهانه 

 باشدمتر از لبه بيروني تاج و از تنه درخت فاصله داشته  يک
(Llorens & Domingo, 2007) ای حذف و  تا اثرات حاشيه

. نصب شدکنش يافته و اد، به شکل تصادفي پرشويا حداقل 
 نهدر زير تاج  بارش تاج آوری جمعظرف  11 ،درمجموع
 سنجي باران ، بارشتعيين  برای ،. همچنينشدتعبيه درخت 
فضای متر در  سانتي 61 و قطر دهانه 01ای با ارتفاع  استوانه

، الشريزهبه نفوذی  آبآوری  جمع برای. شدنصب  باز مجاور
هر درخت تاج اطراف نقطه  11در کف   ابتدا ضخامت پوشش

تا پس از تعبيه ظروف با همان  شدگيری  اندازهکش  با خط
متوسط ضخامت قرار گيرد.  ها آنروی  الشريزهضخامت، 

 1/3 ± 6/1برگ   خزانفصل کف در انتهای   پوشش
گيری از طريق فروکردن  اندازه 04ميانگين )متر بود  سانتي

کف جنگل و سنجش   عمودی در پوشش صورت بهکاردک تيز 
که در آمد(  دست بههای معدني خاک  فاصله تا ابتدای اليه

روی توری ريخته شد.  الشريزهمعادل آن  ،زمان نصب ظروف
ظرف پالستيکي  11 ،الشريزه به نفوذی  آبآوری  برای جمع

و قطر  متر سانتي 0/11با ارتفاع زير هر درخت ای  استوانه
 منافذآلومينيومي با   که دهانه آن با توری متر سانتي 0/7دهانه 

با رعايت اصل حذف اثرات  ه بود،شد پوشانيده  متر ميلي دو
 فتکف قرار گر   روی سطح خاک و زير پوششای  حاشيه

(Zagyvaine-Kiss et al., 2014) . ظروف  1شکل
در . دهد ميرا نشان  الشريزه نفوذی به  کننده آب آوری جمع

در نقاطي ثابت  کننده  آوری جمعکل دوره پژوهش، ظروف 
 نفوذی به  آبو بارش  تاجبارش، های  نمونهو مستقر بودند 

آوری و  جمع بالفاصله بارش رخداداز هر  پس الشريزه 
تميز شده و در محل خود  دوبارهظروف گيری شد.  اندازه

 ،الشريزه به نفوذی آبو  بارش تاجنصب شدند. از کسر 
 ,Bulcock & Jewitt) محاسبه شد الشريزه آبي ربايش

2012) . 
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 الشریزه کننده آب نفوذی بهآوریجمع های ظرف -1 شکل

 

برای تعيين مشخصات توصيفي درختان و 
رخدادهای بارش از آمار توصيفي استفاده شد. روند 

بارش و آب نفوذی به الشريزه از طريق  تغييرات تاج
بارش و  هيستوگرام نشان داده شد و مقايسه آماری تاج

برگي بين  الشريزه طي فصول بابرگي و بي نفوذی به  آب 
 غيرجفتي انجام شد. tسه گونه از طريق آزمون 

 
 نتایج

شده  ارائه 1در جدول  نمونهدرختان  مشخصات توصيفي 
سينه،  است. درختان ممرز کمترين ميانگين قطر برابر

تاج را  کل و ميانگين مساحت  بيشترين ميانگين ارتفاع

تاج را بين   ترين مساحت کوچک ند. درختان بلندمازوشتدا
 ها سينه آن انگين قطر برابرکه مي حالي در ،سه گونه دارا بودند

 .مقدار را داشتهمراه پلت بيشترين 

 1126رخداد بارش  67در طول دوره پژوهش، طي 
بين سه گونه مورد بررسي،  متر بارش اتفاق افتاد. ميلي

بارش مربوط به ممرز و کمترين آن  بيشترين درصد تاج
درصد بيشتر از  3/6بارش ممرز  مربوط به بلندمازو )تاج

الشريزه مربوط به   آبي بلندمازو( بود. بيشترين ربايش
الشريزه آبي پلت و کمترين متعلق به بلندمازو )ربايش 

 (.6ازو( بود )جدول درصد بيشتر از بلندم 6/10پلت 

 

 میانگین( ±نمونه )انحراف معیار درختان  مشخصات توصیفی  -1 جدول

 مکعب( متر) حجم مربع( متر) تاج  مساحت متر() ارتفاع متر( سانتي) برابرسينه قطر گونه

 2/4±1/6 3/100±2/72 0/31±0/1 7/01±0/3 ممرز

 2/3±3/1 4/111±2/33 3/67±2/1 7/21±2/7 پلت

 1/4±1/6 3/16±1/01 3/63±6/1 7/21±1/12 بلندمازو

 
 ممرز، پلت و بلندمازو های گونهبین ساالنه  الشریزه آبی ربایشو  الشریزه  نفوذی به آب، بارش تاجمشخصات توصیفی  -2 جدول

 )درصد( الشريزه آبي ربايش متر( ميلي) الشريزه نفوذی به  آب درصد()بارش  تاج متر( ميلي)بارش  تاج گونه

2/162 ممرز  1/71  1/436  4/41  

6/114 پلت  6/23  3/471  0/41  

2/733 بلندمازو  1/21  4/037  3/60  
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مشابه  الشريزه  نفوذی به  آبو  بارش تاجروند تغييرات 
مشاهده مختلف تغييراتي  های گونه در هرچند ،بودبارش 

بارش ممرز در اغلب  تاجميانگين  ،مختلف های ماهبين . شد
و در بين سه گونه بيشترين  ديگر بودگونه  ها بيشتر از دو ماه

 بارش تاجروند تغييرات  1. شکل بارش را داشت درصد تاج
 جز به. دهد ميرا نشان  بارش کلگونه در مقايسه با  سهبين 
بيشترين  بلندمازوکه  فروردين، آبان، دی و اسفندماه 
را حداکثر  بارش تاج پلتکه  بهمنرا داشت و ماه  بارش تاج

بين سه را  بارش تاجبيشترين  ممرز ها ماهدر ساير  ،داشت

های  در ماه الشريزه  نفوذی به  روند تغييرات آب .شتداگونه 
شده است.   نشان داده 6مختلف سال بين سه گونه در شکل 

 نفوذی به  بيشترين آببهار جز  بهدر تمام فصول ممرز 
جای خود را به بلندمازو و در فصل بهار  را داشت الشريزه 

 الشريزه  نفوذی به  بارش و آب روند تغييرات درصد تاج .داد
نشان داده  3رخداد بارش در شکل  67بين سه گونه طي 

طي فصول  الشريزه  نفوذی به  شده است. ميانگين آب
دار بود )بهار  برگي )پاييز و زمستان( بيشتر از فصول برگ بي

 .بودو تابستان( 
 
 

 
 (.دهنده انحراف معیار است های خطا نشان میله)ماه  12طی  گونه سهبین  بارش تاجمقایسه  -1 شکل

 
 

 
 (.دهنده انحراف معیار است های خطا نشان میله)ماه  12گونه طی  سهبین  الشریزه  نفوذی به  آبمقایسه  -2 شکل

 

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

ش 
تاج بار

(
میلی متر

 ر(

 (ميلي متر) بارش 

 بلندمازو

 ممرز

 پلت

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120
ب نفوذی به الشریزه 

آ
(

میلی متر
 ر(

 بلندمازو

 ممرز

 پلت



 بارش و ... تغييرات ماهانه کميت تاج                                                                                                                                                          31

 

 
 

 سال رخداد بارش طی یک 22گونه طی  سه( پایین) الشریزه  نفوذی به  و آب( باال)بارش  تغییرات درصد تاج -3 شکل
 (.دهد چین میانگین سه گونه را نشان می خط)

 

طي  الشريزه  نفوذی به  بارش و آب تاجمقايسه آماری 
 ارائه شده 3برگي بين سه گونه در جدول  فصول بابرگي و بي

 برگي دارای آب های ممرز و پلت در فصول بي است. گونه
 .بيشتری بودند الشريزه  نفوذی به 

 

 های ممرز، پلت و بلندمازو برگی بین گونه طی فصول بابرگی و بی الشریزه  نفوذی به  بارش و آب مقایسه آماری تاج -3 جدول

 گونه
 متر( )ميلي الشريزه نفوذی به ميانگين آب متر( )ميلي بارش ميانگين تاج

 tآماره  برگي  فصول بي فصول بابرگي  tآماره  برگي  فصول بي فصول بابرگي 

4/71 ممرز  4/71  11/1  ns 1/32  4/04  6/6 * 

1/21 پلت  2/24  11/1  ns 4/34  0/03  2/6 * 

7/27 بلندمازو  4/27  0/1  ns 3/30  1/47  6/1 ns 
 دار معنيغير ns ؛درصد 30 اطميناندر سطح  دار معني *
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 بحث
بارش مشخصات بارندگي  بر تاج مؤثر عامل ترين مهم

 & Toba) است شمقدار، شدت و طول مدت بارازجمله 

Ohta, 2005).  پژوهشي در مورد بلوط ايراني در در
افزايش بارش با  تاج مقداررابطه افزايش  های ايالم، جنگل

 Fathizadeh etآمد ) دست بهلگاريتمي  صورت به بارندگي

al., 2015 .) رطوبت  و تبخير، دما مانندپارامترهای اقليمي
و مشخصات پوشش  (Iroume & Huber, 2001) نسبي

 و گونه، ترکيب، سن و تراکم رويشگاهمانند گياهي 
نيز بر مقدار  (Muzylo et al., 2009)بندی جنگل  اشکوب

تفاوت در  ،مختلف های پژوهشدر که   دندار تأثير بارش تاج
نسبت  ها آنبه پوشش  از عبور از تاج پساجزای بارندگي 
 های مذکور، پژوهشبرخالف اغلب نتايج . داده شده است

در کدام از سه گونه مورد بررسي  هيچبارش  مقدار تاج
برگي درختان  و بي دار برگثر از فصول متأرو  پژوهش پيش

برگي  ممرز و پلت در فصول بي الشريزهآبي   اما ربايش ،نبود
و  Brantley پژوهشداری بيشتر بود که با نتيجه  معني طور به

مرتبط  اين موضوع احتماالً .است( متفاوت 6110همکاران )
اين دو گونه نسبت به بلوط است که  الشريزهبا تجزيه سريع 

 نيتروژن کمتر قابل توجيه است.  به  با داشتن نسبت کربن
بين  بارش تاجتغييرات در شرايط يکسان اقليمي، 

ساختار برگ و تاج شکل و مختلف وابسته به  های گونه
 گيگياهي بست  ظرفيت ذخيره آب در پوششدرختان است. 

شاخص سطح برگ( و )به شکل، جهت کشيدگي، تراکم برگ 
 ,.David et al) داردها  ها و شاخه گريزی برگ ميزان آب

)شکل، اندازه، شيب و وضعيت برگ  شناسي ريخت(. 2005
و  تاج زيرزيادی بر هدايت آب  تأثير تواند ميها(  کرک
پهن ربايش  های برگ ،معمول طور هبداشته باشد.  بارش تاج

د. هرچه ندار تيز نوکنازک و  های برگبيشتری نسبت به 
 بيشتر تاجي  ربايش ،دنبيشتری باش های کرکدارای  ها برگ
انجام و هدايت آبي کمتری از سطح برگ به زير تاج  شده
زاويه شاخه نسبت به تنه، )درختان  شناسي ريخت. گيرد مي

 ( نيزو ارتفاع تاج تحاسمشکل تاج، شاخص سطح برگ، 

 ,Crockford & Richardson)دارد  تأثير بارش تاجدر 

شکل برگ پلت  ،بررسي موردگونه  سهبين . (2000
 های برگ وابعاد  ترين کوچکممرز  های برگ بود. ترين پهن

. با توجه شتداگونه  سهبين را  ها برگ ترين باريکبلندمازو 
 بارش کمترين تاج رود ميساختار برگ انتظار شکل و به 

آن مربوط به  بيشترينو  (دليل پهن بودن به)مربوط به پلت 
در پژوهشي مشخص  باشد.( ندک بويدليل بار به)بلندمازو 

گريزی بيشتری  آب Acer saccharinum های برگ شد که
گريزی افرا  داشتند )زاويه آب Quercus gambeliنسبت به 

 31از  زاويه و هر چه بوددرجه  43/112و بلوط  31/161
. (Holder, 2012) گريزتر است( برگ آب ،درجه بيشتر باشد

رابطه رگرسيوني قوی بين سطح تاج و ظرفيت همچنين، 
و  40/1افرا  های برگشد. سطح  محاسبهنگهداری تاج 

 4/61مربع بود و ظرفيت نگهداری تاج افرا  متر 02/1بلوط 
با توجه به . (Holder, 2013گرم بود ) 6/46و بلوط 

بلوط تاج بارش  رود ميگريزی برگ و سطح تاج انتظار  آب
 .تری از افرا داشته باشدکم

گير بر  در مناطق مه خصوص بهساختار تاج درختان 
رطوبت  بودن زياد هنگام دارد. در تأثير بارش تاجدرصد 

 موجود بخارآب ريز قطرات بودن، آلود مه وهواسپهر  نسبي

درختان  پوشش متراکم تاج روی بر آهستگي به هواسپهر در
 موجب يکديگر به ها آن پيوستن با ،درنهايت که شود مي جمع

 & Crockford) شود مي بارش تاج قطرات ريزش

Richardson, 2000)،گير درختان با  در مناطق مه . بنابراين
انتظار  برخالفمتراکم  های جنگلتر در  تاجي گسترده

با توجه به آنکه در اين  وارش بيشتری خواهند داشت ب تاج
 قراربررسي  های مختلف مورد درختان گونه تک پژوهش

سن  .بارش را به آن نسبت داد تغييرات تاج توان نمي ،گرفت
جنگل، تراکم توده و شيوه مديريت جنگل نيز بر ربايش 

با (. Bulcock & Jewitt, 2012است ) تأثيرگذارتاجي 
 يابد ميافزايش  سرعت بهربايي تاج  افزايش سن جنگل باران

(Brantley et al., 2015 .)گونه نراد در سنين  در مورد
% و 0/74%، 6/71 بارش تاجد که شمشخص  ،مختلف
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سن بود مو  سالي مياندر سنين جواني، ترتيب  به% 7/21
(Sun et al., 2013)  سينه برابر قطر زمان همکه تأثير ،

مساحت تاج و ارتفاع درختان را در ربايش تاجي نشان 
سينه درختان ممرز  قطر برابر رو، پژوهش پيشدر  .دهد مي
 .متر بود سانتي 01-11و بلندمازو  00-71، پلت 00-41

ممرز بيشترين و بلندمازو کمترين  رود ميانتظار  ،بنابراين
هرچند  ،گونه بود د که نتايج نيز ايننبارش را داشته باش تاج

با دقت د و باي شتدا يکديگر تفاوتها با  رويش قطری گونه
 .شودبيشتری مطالعه 
، الشريزه آبي ربايشو  الشريزه بهنفوذی  آبدر مورد 

ضخامت هوموس،  وفرم مهم اثرگذار شامل  های عامل
 & Bulcock) است الشريزه توده زیتراکم و ترکيب، 

Jewitt, 2012) .يک درخت ممرز، توده برگ  ميانگين زی
کيلوگرم و سطح  0/2و  1/0، 7/4ترتيب  پلت و بلندمازو به

 1/101و  6/121، 7/611ترتيب  ها به ويژه برگ آن
 ;Panahi et al., 2012) استمربع بر گرم  متر سانتي

Rahmani et al., 2014). برگ   با توجه به شاخص سطح
ممرز که دارای ضخامت برگ بيشتری  رود ميويژه انتظار 

درصد وزن  4/33مربع برگ ممرز  متر هر سانتي) است
بيشتر و  الشريزه  آبي  ربايش ،بيشتری از برگ بلندمازو دارد(

که نتايج  را داشته باشد الشريزه آبي ربايشکمترين  بلندمازو
 توجه داشت که دباي. کردييد أاين پژوهش موضوع فوق را ت

 درخت تکزير  الشريزه آبي ربايش پژوهشدر اين گرچه 
 بررسي مورد های تودهليکن  ،شد  محاسبهو  گيری اندازه
ريزی ساير  آميخته بودند و درنتيجه امکان الش های توده
شده وجود داشت که  گيری اندازهان درخت تکزير  های گونه

و شرايط  آيد مي به وجودآميخته  الشريزهنوعي  درنتيجه
را نسبت به حالت توده خالص تغيير  الشريزه  به نفوذی آب

ريزی  خواهد داد. نکته دوم آنکه هوموس از مجموعه الش
 شده  تشکيل پيشين های سالنشده  تجزيه الشريزهامساله و 

گرچه ضخامت هوموس ريخته شده روی  بنابراين ،است
مشابه وضعيت  الشريزه  بهنفوذی   آب آوری جمعظروف 

های  متفاوت گونه الشريزه  شيميدليل  ليکن به ،بودتوده 

که  بودطي سال متفاوت  الشريزهشرايط تجزيه  مورد مطالعه،
در  الشريزه آبي ربايش درنتيجهدر جذب و نگهداری آب و 

های متناقضي در خصوص  گزارش .داشت تأثيرطول سال 
چنانکه ، وجود دارد الشريزه آبي توده بر ربايش  سن تأثير
( مشخص شد که 6113و همکاران ) Sun پژوهشدر 

توده  يو مسن سالي ميانسن جواني، در  الشريزه  آبي  ربايش
درصد  3/1-1/4و  3/3 -1/2، 6/6 -7/7 ترتيب بهنراد 

سن  ،(6110همکاران )و  Brantley پژوهشاما در  ،بود
 .نداشت الشريزه آبيبر ربايش تأثيریتوده 

دو فرايندی هستند که  الشريزهآبي   بارش و ربايش تاج
هر دو وابسته به اشباع شدن ظرفيت تاج و پوشش کف 

با اين تفاوت که خشک شدن تاج درختان  هستند،جنگل 
زيرا برگ درخت تنها در  .کف جنگل است تر از پوشش سريع

کف   های موجود در پوشش اما برگ ،شود سطح مرطوب مي
 . بنابراين،کنند ميجنگل از هر دو طرف آب را ذخيره 

کف است. نکته ديگر   وششپظرفيت اشباع تاج کمتر از 
اما در  ،شوند ميخيس  های برگکه در تاج فقط سطح  آن

ها،  بر خيس شدن دو طرف برگ پوشش کف جنگل عالوه
در  ويژه به)کف   مقداری آب در داخل خلل و فرج پوشش

ندرت در فاصله بين دو  کند که به وفرج مويين( نفوذ مي خلل
بنابراين حجم آب  ،شود کامل خشک مي طور بهبارش 
 بودصفر نخواهد  گاه هيچدر پوشش کف جنگل  شده ذخيره

(Brantley et al., 2015). 
دليل داشتن حالت اسفنجي مقدار  کف جنگل به الشريزه

و مقدار رواناب را  ددار ميآب را در خود نگه  توجهي  قابل
 مراتب بهفرسايش خاک  سو يکاز  بنابراين ،دهد ميکاهش 

آب موجود در اليه کف  ،کمتر خواهد شد و از سوی ديگر
و آهستگي در اختيار خاکزيان قرار خواهد  مرور بهجنگل 

را در جذب آب افزايش خواهد داد.  ها آنگرفت که توانايي 
هيرکاني در اين  های نگلجو مهم  بررسي موردگونه  سه

 الشريزه آبي ربايشتغيير در  درصد 0/41 بيشينه پژوهش،
 الشريزهعدم قطعيت در اثرات  دهد ميداشتند که نشان 

، پوشش است در چرخه آب بيشتر از اليه تاج ها گونه
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  بيش ديباهای هيرکاني  چرخه اکوهيدرولوژی جنگل بنابراين
 پيشترکه  طور همان و بررسي قرار گيرد. توجه مورد پيش از

پلت  نسبت بهبيشتری  الشريزه  آبي  ربايشاشاره شد، ممرز 
  تواند در انتخاب گونه که اين موضوع مي شتو بلندمازو دا

 هيرکانيهای  مناسب از منظر اکوهيدرولوژی برای جنگل
کاهش سناريوهای اقليمي اغلب توجه قرار گيرد.  مورد

در  يندههای آ در سالمقدار بارش و افزايش دما را 
 ,.Ghamghami et al) اند کردهبيني  پيش هيرکانيهای  جنگل

مناسب برای   که اين موضوع اهميت انتخاب گونه (2015
کاهش رواناب و افزايش نشت آب به خاک از پوشش کف 

در شود  پيشنهاد ميدهد.  هوموس( را افزايش مي)جنگل 
 بارش و ربايشرابطه تغييرات ماهانه تاج های آينده پژوهش

های تاج )مانند شاخص سطح برگ،  با ويژگي الشريزه  آبي 
های بااليي تاج( و  ها در قسمت ارتفاع تاج، آرايش شاخه

های مهم اين پژوهش بررسي شود تا گونه سينه برابر قطر
 .کردبهتر بتوان نتايج را تفسير 
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Abstract 
    The canopy architecture of different forest trees results in different species interception, 

quantity and quality of litterfall. Litterfall characteristics affect thickness of organic layer, water 

storage potential and runoff due to different decomposition rate in habitat conditions. 

Furthermore, throughfall content and water infiltration of litter are different through time as a 

result of differences in the evapotranspiration potential, leaf area index (LAI), canopy coverage, 

tree diameter, stand stages and other geographic factors. This paper was aimed to examine 

throughfall and water infiltrated of litter changes amongst three important species of Hyrcanian 

forest over a year. For this purpose, individual hornbeam (Carpinus betulus L.), velvet maple 

(Acer velutinum Boiss.) and chestnut-leaved oak (Quercus castaneifolia C. A. Mey.) species 

were selected in a mixed stand in Shast-Kalateh Forest, and quantity of water passing through 

the canopy of individual tree and organic litter layer beneath them were investigated with 9 

throughfall collectors and 18 forest floor infiltration collectors after each rainfall event over a 

year. The results showed that species and times are two important factors in changing water 

balance. The hornbeam and maple species have the most throughfall and litter water contents, 

respectively (hornbeam with 71.1 % of throughfall and maple with 40.5 % of water infiltration 

of litter). The litter water infiltration of hornbeam and velvet maple in non-growing season were 

higher compared to the growing season, while throughfall showed no significant difference. The 

results of this study are concluded to be helpful for managers to regulate the stand composition 

as a reaction to the increasing water crisis. 

 

Keywords: Acer velutinum, Carpinus betulus, forest floor, Quercus castaneifolia, Shast-

Kalateh Forest.  

 

 


