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  چكيده
 يك سري در واقع راش توده در 1385 آبان تا 1384 آبان از بارش تاج و ساقاب بارش، مقادير گيري اندازه پژوهش اين در
 اصله 31 تعداد .بود متر ميلي 1/827 دوره اين در شبار ارتفاع .شد انجام هيركاني هاي جنگل از گرگان كالته شصت جنگل
 ساقاب و بارش تاج .شد يگير اندازه درخت هر بارش تاج و ساقاب مقادير بارش هر از بعد .شدند انتخاب تصادفي طور به درخت

 كل بارش درصد 7/59 )بارش تاج و ساقاب مجموع و بارش ميان تفاوت( تاجي اتالف .بودند بارش از درصد 3/0و 40بيتتر به
  .شد بررسي تاجي اتالف و بارش تاج ساقاب، با شبار ميان رابطه .بود

  
 .سازي مدل تاجي، اتالف ،بارش تاج ساقاب، بارش، :كليدي هاي واژه

  
  مقدمه
 زي خشكي گياهان ليدتو كه است عاملي مهمترين آب

 عوامل ساير از بيشتر آبي كم تنش .كند مي محدود را
 هاياكوسيستم توليد كاهش موجب محيطي و زيستي
 در آب گردش .شود مي خشك اقليم در ويژه هب طبيعي
 از عبارت شود، مي گفته نيز آب چرخه آن به كه طبيعت
 زمين كره مختلف هاي قسمت در آب جايي هجاب و حركت
 و است آب چرخه از بخشي ،هيدرولوژيكي تلفات .است
 فرايند در .مهم هستند بسيار زمينه اين در تعرق و تبخير
 به بخار شكل به دوباره آب ،بارش وقوع از پس ،تبخير
 ،هيدرولوژيكي فرايندهاي سازي مدل در .گردد مي زبا جو

 ضروري شود مي خارج دسترس از كه آبي مقدار دانستن
 پوشش و زمين برف، آب، سطح از تبخير طوركلي به .است
 از بخش آن .)1375افشار،   رستم( گيرد مي صورت گياهي

 دو به رسد ينم يجنگل ياه مستياكوس خاك به كه شبار

 سطح از ريتبخ و ندرختا تاج سطح از اتالفشامل  بخش
 .)Helvey, 1964( شود تقسيم مي جنگل كف يها زهيالشر
 تاج ابتدا بارد، يم گلجن پوشش تاج يرو بر كه يشبار

 ظرفيت كه آن از پس و كند يم سيخ كامالً را درختان
 يروين ريثأت تحت شد، اشباع و تكميل تاج آب ينگهدار
 بارش تاج كه يتاج يها زشير صورت به نيزم جاذبه

 از يگريد بخش .زدير يم نيزم يرو بر شود، يم دهينام
 بر شدن يجار از بعد شود يم دهينام ساقاب كه رشبا
 گريد بخش .رسد يم نيزم سطح به تنه، و ها شاخه يرو
 و همزمان و شده ينگهدار تنه و تاج توسط كه را شبار
 شود، يم خارج اهانيگ دسترس از و ريتبخ ،شبار از بعد

 ;Hewleet & Nutter, 1969( نامند يم يتاج اتالف

Viville et al., 1993; Price & Carlyle-Moses, 2003(. 
 شبار انيم تفاوت از ميرمستقيغ طور به يتاج الفات مقدار

 Huang et( ديآ يم بدست ساقاب و بارش تاج مجموع و
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al., 2005; Zhang et al., 2006(. ديبا منظور نيا يبرا 
 يآور جمع بارش هر در ساقاب و بارش تاج ش،بار ريمقاد
 و سنج شبار از استفاده با شبار مقدار .شوند يريگ اندازه و

 استقرار محل و ابعاد نرامويپ ،موجود ياستانداردها مطابق
 يآور جمع يبرا .شود يم يريگ اندازه ها سنج شبار
 اهداف به توجه با و مختلف يجنگل مناطق در بارش تاج

 يمطالعات در .شود يم استفاده يمتفاوت يروشها از مطالعه
 زمان تيمحدود ليدل به بارش تاج مقدار كل يآور جمع كه
 يبردار نمونه يهاروش از ست،ين پذير امكان امكانات و

 و يا نقطه يروشها ها،روش نيمعمولتر .شود يم استفاده
 تاج ريز در مختلف ظروف استقرار با كه هستند يسطح

 ,Johnson( ندينما يم يآور جمع را بارش تاج درختان
1990; Masukata et al.,1990; Loustau et al., 1992a; 

Llorens & Domingo, 2007(.  
 تاجي اتالف و بارش تاج با مقايسه در ساقاب مقدار

 شده بررسي آن كيفيت از يشب ساقاب كميت .است كم
 و مختلف مناطق ياهيگ پوشش در تفاوت ليدل به .است
 يبرا ياستاندارد و ژهيو مشخصات تاكنون ساقاب، ريمقاد
 نشده ارائه ساقاب يها كننده ي آور جمع شكل و تعداد
 يكيپالست يها لوله لهيوس به ساقاب موارد لباغ در .است

 و شده دهيبر آنها يباال از يطول نوار كي كه ريپذ انعطاف
 اند، شده وصل درختان تنه دور يچيمارپ صورت به

 مواد با درختان تنه و لوله انيم فاصله .شود يم يآور جمع
 يبند قيعا و يريدرزگ ،ينوكيليس يها بچس مثل يمختلف

 ساقاب ينگهدار يبرا يمخزن به تيهان در و شود يم
 و بارش شدت و مقدار به مخزن تيظرف .شود يم يمنته

 ,Levia & Herwitz( بستگي دارد يريگ اندازه فواصل

 و بارش تاج ريمقاد مجموع كردن كم با تينها در .)2000
 محاسبه يتاج اتالف مقدار ،شبار مقدار كل از ساقاب

 شامل تاجي اتالف رب ثرؤم عواملطوركلي  به .شود يم
 .دنباش مي درختان توده ويژگيهاي و شبار مشخصات
 آن مدت و شدت مقدار، جمله از شبار مشخصات
 دما مثل عوامل ساير .دندار تاجي اتالف بر را اثر بيشترين

 شبار ويژگيهاي اثر شدت بر باد سرعت و هوا رطوبت و
 در يتاج اتالف مقدار .)Toba & Ohta, 2005( ثرندؤم

 اختالف نيا كه است متفاوت هم با مختلف يها نهگو
 يزهكش زانيم و تاج ساختمان در تفاوت وجود از يناش
 نيهمچن .)Domingo et al.,1998( باشد يم آنها تاج آب

 تواند يم كه است يعوامل گريد از برگ سطح شاخص
 يها گونه يتاج اتالف نزايم در تفاوت بروز موجب
 .)Aston,1979; Anzhi et al., 2005( باشد مختلف

 تاج تا كشد يم طول كه يزمان مدت و تاج اشباع تيظرف
 كند يم كنترل را يتاج اتالف مقدار شود، اشباع كامالً

)Gash, 1979(. ساقاب ،بارش تاج ريمقاد از كي هر سهم 
 ,.Anzhi et al( شدت به  شبار كل از يتاج اتالف و

 و ريتبخ نزايم مثل يمياقل عوامل ،شبار مدت و )2005
 .)Loustau et al., 1992b( دارد يبستگ تاج ساختمان

 در رييتغ باعث كه درختان يفنولوژ راتييتغ نيهمچن
 ثرؤم يتاج اتالف مقدار بر شود، يم جنگل پوشش تاج

 براي مختلفي مقادير تاكنون .)Pypker et al., 2005( است
 اتالفدر يك تحقيق  .است شده گزارش تاجي اتالف
 در و )Helvey, 1964( شبار درصد 30 تا 10 را يتاج

 اند كرده برآورد درصد 40 تحقيقي ديگر اين مقدار را
)Hormann et al., 1996(. يتاج اتالف مقدار يطوركل به 
 Calheiros De( است برگان پهن از شتريب برگان يسوزن در

Miranda & Butler, 1986; Loshali & Singh, 1992(. 
 در آب چرخه پيرامون تحقيقات ،اخير هاي دهه در

 هايي مدل تهيه سمت به و شده كاربردي بسيار ها جنگل
 براساس بارش بندي تقسيم چگونگي بيني پيش براي
 اما .است شده داده سوق جنگلي توده و بارش هايويژگي

 .است نگرفته صورت بررسي زمينه اين در تاكنون رانيا در
 كشور شمال يصنعت گونه نيمهمتر راش كه نيا به توجه با

 مطالعه نيا سازد، يم را شمال يها جنگل ماكسيكل و است
 براي مدل ارائه و آن اجزاي و بارش مقدار برآورد هدف با

 توده يك در بارش مقدار براساس بارش اجزاي بيني پيش
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 ماهه 12 دوره كي در كالته، شصت جنگل راش طبيعي
  .شد انجام

  
  هاروش و مواد

 روي دامنهبر  كالته شصت هشيوژپ و آموزشي جنگل
 و شده واقع ، در استان گلستانالبرز رشته كوههاي شمالي

 كه جنگل اين اول سري .است شده تقسيم سري دو به
 زمينهاي به شمال از ،است شده تهيه آن داري لجنگ طرح

 دره و دره چماق بين اصلي يال هب شرق از كشاورزي،
 جنگلي جاده شبكه از قسمتي به جنوب از پشمالوبن،

 يال به غرب از و متر 1000 يتقريب طوله ب شده تعيين
 .است شده محدود پشمالوبن و كالته شصت رود بين واقع
 و دقيقه 43و درجه 36 ييجغرافيا عرضهاي بين ناحيه اين
 54 جغرافيايي طولهاي و شمالي دقيقه 45 و درجه 36

 قرار شرقي دقيقه 24 و درجه 54 و دقيقه 21و درجه
 در جنگل اين .است هكتار 1714 آن مساحت و تهگرف

 ارتفاع از منطقه اين .دارد قرار گرگان شهر غربي جنوب
 990 ارتفاع تا در شمال خزر درياي سطح متري 240
 به يطوركل به آن شيب در جنوب گسترش دارد و يمتر

 تغييرات با معتدل اقليم دارايگرگان  .باشد مي شمال طرف
 601 ساليانه بارش و زياد بترطو كم، ساالنه يدما

 منطقه .باشد يم سال طول در مناسب پراكنش با متر ميلي
 هكتار 16 مساحت به 32 قطعه از بخشي مطالعه، مورد

 در دخالتي گونه هيچ و بوده دائمي بررسي قطعه عنوان به
 :از عبارتند منطقه درختي هاي گونه .گيرد نمي صورت آن

 و ييالقي يتوسكا ار،شيرد پلت، انجيلي، ممرز، راش،
 كل از درصد 53 بررسي مورد منطقه در راش .خرمندي

 خود به را متر سانتي 10 از بيشتر قطر با درختان زميني رويه
 .است بوده غالب درختي گونه همواره و داده اختصاص

 كه گفت توان مييادشده  مشخصات و ويژگيها به توجه با
 آميخته هاينراشستا از اي نمونه مطالعه مورد منطقه
  .)1385دانشور، ؛ 1364، نام بي( است هيركاني هاي جنگل

 راش درخت اصله 31 تعداد مطالعه، مورد منطقه در
 تصادفي طور هب )متر سانتي 130تا 30( متفاوت قطرهاي با

 گرفته نظر در مطالعه اين براي كه درختاني .شدند انتخاب
 يلندريكس تنه و متقارن تاج داراي شاداب و سالم شدند،
 مانع بدون و مستقيم طور به )برف و باران( بارش و بوده
 تداخل اطراف درختان با آنها تاج و رسيد مي آنها تاج به

 جوان، درختان شامل بررسي مورد مجموعه .نداشت تاجي
 به مربوط آمده بدست اطالعات و هبود مسن و ميانسال
 .بود عمتنو تنه و تاج ابعاد با درختان از اي گسترده طيف
 از مناسبي كامالً نمونه شده انتخاب مجموعه واقع در

  .باشد مي منطقه ناهمسال هاي راشستان
 20 قطر به اي استوانه مورد استفاده، سنج شبار
 زنگ ضد آهن جنس از متر سانتي 70 ارتفاع و متر سانتي
 زايد مواد ورود از جلوگيري براي سيمي توري يك و بود
 آن قعر در و بود شيبدار آن حتانيت سطح .شد بيهعت آن در

 يك .بود وصل آن به لوله يك كه داشت وجود سوراخي
 آن درون سنج بارش كه  طوري  آهني شكل سبد محفظه
 محفظه اين .شد ساخته نيز شود ثابت كامالًو  گرفته جاي

 دستگاه اين .شد متصل متري 5/4 آهني پايه يك روي به
 .شد نصب يانجيل درخت يك در باالي نهايت در
 پوشش تاج از باالتر متر 5/1 حدود سنج شبار كه طوري به

 كه آبي .شد ثابت خود جاي در كامالً و گرفت قرار جنگل
 الستيكي لوله يك طريق از شد مي جمع سنج شبار درون
 بود شده وصل سنج شبار انتهاي لوله به فلزي بست با كه
 تنه تاموازبه  لوله اين .شد مي هدايت درخت پايين به

 به شير يك نيز انتها در .داشت ادامه زمين سطح تا درخت
 و شده باز آساني به گيري اندازه هنگام كه بود متصل آن

  .شد مي خارج سنج، شبار درون شده جمع آب تمامي
 5/2 قطر به الستيكي ناوداني ساقاب، كننده آوري جمع
 چوب منگنه وسيله به مارپيچي صورت به كه بود متر سانتي

 شد نصب متري 3/1 حدود ارتفاع در درختان تنه روي رب
 پوست و ناودان ميان از آب عبور از جلوگيري براي و

 و بندي عايق نيوسيليك چسب با فاصله اين درخت،
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 ليتري 22 حدود مخزن يك به مارپيچ اين .شد درزگيري
  .شد مي منتهي

 جنس از هايي استوانه ،بارش تاج هاي كننده آوري جمع
 متر سانتي 30 ارتفاع و متر سانتي 10 دهانه قطر با كپالستي
 كننده آوري جمع 4 درخت هر تاج زير در .بودند
هاي اصلي  در هر يك از جهت .گرفت قرار بارش تاج

 50تا  20 فاصله در آوري كننده جغرافيايي، يك جمع
 وسيله به افقي كامالً صورت به زمين سطح يمتر سانتي
آوري  فاصله جمع .شد تقرمس و ثابت چوبي هاي قيم

 75/0، 5/0، 25/0ترتيب معادل  ها از مركز درخت به كننده
 شاخ گيري اندازه هر از پس .برابر قطر تاج درخت بود 1و 
 هاي كننده آوري جمع درون زايد مواد ساير و برگ و

  .شد سازي پاك بارش تاج و ساقاب
 22/8/85 تا 22/8/84 تاريخ از كسالهي دوره كي در
 گيري اندازه مطالعه مورد منطقه در داده رخ هاي بارش كليه
 بارش، هر براي بارش، مختلف بخشهاي گيري اندازه .شد
 بارش، هر پايان از پس .شد انجام داگانهج صورت به

 مدرج استوانه وسيله به و شده تخليه سنج بارش محتواي
 دهانه سطح ميان گيري نسبت با سپس و گيري اندازه
  .شد محاسبه بارش ارتفاع آب، دارمق و سنج شبار

 هر ،بارش تاج جريان كامل توقف از پس بارش، هر در
 تخليه مجزا طور به بارش تاج هاي كننده آوري جمع از يك
 هر حجم تقسيم با .ندشد گيري اندازه مدرج استوانه با و

 نمونه ارتفاع ها، كننده آوري جمع دهانه مساحت به نمونه
 چهار هر ارتفاع ميانگين .آمد بدست درخت هر بارش تاج
 عنوان به درختان، تاج زير در مستقر كننده آوري جمع

 در درختان از يك ره به مربوط بارش تاج نمونه ميانگين
  .شد گرفته نظر

 جمع آب ساقاب، جريان پايان از پس بارش، هر در
 مدرج استوانه وسيله به ساقاب مخازن درون شده
 .بود ساقاب كل حجم واقع در مقدار اين .شد گيري اندازه
 به ساقاب حجم تقسيم حاصل از درخت هر ساقاب ارتفاع

  .شد محاسبه تاج مساحت
 افزار نرم از اطالعات پردازش و دهي سازمان براي
 بارش تاج ،يتاج اتالف ريمقاد و شد استفاده SPSS آماري

 ريمقاد يهمبستگ .شد محاسبه درخت هر يبرا ساقاب و
 با بارش ارتفاع با ساقاب و بارش تاج ،يتاج اتالف ارتفاع
 توجه با .شد يبررس رسونيپ يهمبستگ بيضر از استفاده

 تالفا ارتفاع نيب رابطه معادله ،يهمبستگ بررسي جينتا به
 قيطر از بارش ارتفاع با ساقاب و بارش تاج ،يتاج

 ،آمده بدست هاي مدل ميان از .ديگرد نييتع ونيرگرس
 بيشترين از و داشته هماهنگي طنقا پراكنش با كه مدلي

 برخوردار استاندارد خطاي كمترين و )R²( يينبت ضريب
 .دش ارائه منتخب مدل عنوان به بود،

  
  نتايج

 اعم دائمي، بررسي قطعه در داده رخ هاي بارش تمامي
 تا 22/8/84 تاريخ از يكسال طي برف، و باران از

 33 عوجمدر م مدت اين در .شد گيري اندازه 22/8/85
 در ساالنه بارش ارتفاع .شد گيري اندازه و ثبت بارش مورد
 حداقل .دبدست آم متر ميلي 1/827 مطالعه مورد منطقه
 .بود متر ميلي 6/78 بارش حداكثر و متر ميلي 1/1 بارش
 از تاجي اتالف و بارش تاج ساقاب، مقادير از يك هر سهم
  .است شده داده نشان 1 شكل در كل بارش
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   و اتالف تاجي در توده طبيعي راش بارش تاجدرصد ساقاب،  ‐  ١شكل 

  

 درخت هر براي ساقاب مقدار بارش هر در
 توده طبيعي ساالنه ساقاب ارتفاع ميانگين .شد گيري اندازه
 3/0 و برابر متر ميلي 4/2 مطالعه مورد منطقه در راش

ساقاب با تغيير تغييرات ارتفاع  .بود بارش كل درصد
 شده داده نشان 2 شكل در بارش 33 در ارتفاع بارش

  .است
  

 
  

  تغييرات ارتفاع ساقاب و ارتفاع بارش در توده طبيعي راش ‐٢شكل 
   

 از استفاده با ساقاب ارتفاع و شبار ارتفاع همبستگي
ه ك داد نشان نتايج .شد بررسي پيرسون همبستگي ضريب
 يك درصد سطح در ساقاب و بارش ارتفاع ميان

 بنابراين .)1جدول ( وجود دارد دار معني همبستگي
 براي رگرسيوني مدل ،بارش ارتفاع مقادير براساس

 انتخاب .)2جدول ( آمد بدست ساقاب ارتفاع بيني پيش

۲۵/۰

بارشارتفاع

)متر ميلي( ارتفاع ساقاب ميانگين

۲۰/۰

۱۵/۰

۱۰/۰

۰۵/۰

۰

۰ ۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰

۰ 

۲۰ 

۴۰ 

۶۰ 

ساقاب بارش تاج تاجي اتالف

از كل بارش درصد

۳/۰

۷/۵۹

۴۰
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  .شد انجام نقاط كنشپرا گرفتن نظر در با و استاندارد خطاي كمترين و يينبت ضريب بيشترين براساس مدل
  

   تاجي اتالف و بارش تاج ساقاب، ارتفاع با بارش ارتفاع همبستگي - 1جدول 
   ارتفاع

تاجي اتالف

   ارتفاع

 بارش تاج

  ارتفاع

  ساقاب 

** ۹۵۱/۰ ** ۸۹۶/۰ ** ۷۱۸/۰ بارش ارتفاع

  .دار است در سطح يك درصد معنيضريب همبستگي :                                                          **

  

   و اتالف تاجي بارش تاج، ساقاب كننده برآورد هاي مدل مشخصات - 2جدول 
 دامنه اعتبار

 برآورد کننده

خطاي 

 استاندارد

ضريب 

 يينبت
 برآورد كننده  برآورد شونده معادله مدل خطي

  ۰۴/۰ ۵۲/۰ )P۰۰۱۹۳/۰+ (۰۲۴۳۹/۰=SF  ارتفاع ساقاب)SF*(  
۶۲/۷۸ ‐ ۱۱/۱  ۲۶/۴ ۸۰/۰ )P۳۹۷۰۱/۰+ (۰۸۳۷۶/۰=TF   بارش تاجارتفاع)TF*( ارتفاع بارش)P*( 

  ۲۵/۴ ۹۰/۰ )P۶۰۱۹۸/۰+ (۱۰۸۱۲/۰‐=IL  اتالف تاجيارتفاع)IL*(  

  متر ميلي :گيري واحد اندازه *

  

 گيري اندازه درختان كليه بارش تاج مقدار بارش، هر در
 مورد راش توده طبيعي رشبا تاج ارتفاع ميانگين .شد

 اين كه آمد بدست در سال متر ميلي 1/331 بررسي

 .داد اختصاص خود به را كل بارش از درصد 40مقدار
 بارش ارتفاع تغيير با را بارش تاج ارتفاع تغييرات 3 شكل
  .دهد مي نشان

  

 
  

  ش در توده طبيعي راش و ارتفاع بار بارش تاجتغييرات ارتفاع  - 3شكل 

۵۰

)مترميلي(بارشارتفاع

۴۰

۳۰

۲۰

۱۰

۰ 

)متر ميلي( بارش تاجارتفاع  ميانگين

۰ ۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰
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 كل در بارش ارتفاع با بارش تاج ارتفاع ميان همبستگي
 .)1جدول ( بود دار معني و مثبت درصد يك سطح در سال
 مناسبترين پيرسون، همبستگي ضريب مقادير به توجه با

 بارش ارتفاع با راش درختان بارش تاج ارتفاع برآورد مدل
  .است آمده 2جدول  در

 و ساقاب مجموع كردن كم با اجيت اتالف مقدار
 بارش هر در درختان تمامي براي بارش كل از بارش تاج

 قطعه در كل تاجي اتالف ارتفاع ميانگين .شد محاسبه
 درصد 7/59 يعنيدر سال  متر ميلي 6/493 دائمي بررسي

 اتالف ارتفاع ميانگين تغييرات 4 شكل .بود كل بارش از
 نشان بارش ارتفاع تغيير اثر در را راش توده طبيعي تاجي
  .دهد مي

  

  
   و ارتفاع بارش در توده طبيعي راش اتالف تاجيتغييرات ارتفاع  -4 شكل

  

 كه داد نشان پيرسون همبستگي ضريب بررسي نتايج
 وجود بارش و تاجي اتالف ارتفاع ميان مثبت اي رابطه
 بيني پيش مدل ترين مناسب ،اساس اين بر ).1جدول ( ددار

  .است شده ارائه 2جدول  در تاجي الفات كننده
  

  بحث
 ثيرأتو  جنگل در آب چرخه پيرامون ايران در تاكنون

 است نگرفته صورت اي مطالعه بر مقدار بارش پوشش تاج
 تبع به و تاجي اتالف مقدار مورد در اطالعاتي گونه هيچ و
 گيرد، مي قرار گياهي پوشش دسترس در كه آبي مقدار آن

 در آب چرخه وضعيت از آگاهي دكمبو .ندارد وجود
 جنگلي مناطق از بسياري در كه است حدي تا ها جنگل
 هيچ نيز جنگل در ساالنه بارش ارتفاع مورد در حتي

 عمليات كليه در و نبوده دست در دقيقي اطالعات
 كه هواشناسي ايستگاههاي آمار از مديريتي و پرورشي
 استفاده ند،هست واقع جنگلي مناطق از خارج در اغلب
 قطعه در ساالنه بارش ارتفاع مطالعه اين در .شود مي

  .شد مشخص دقيق صورت به دائمي بررسي
 خود به را بارش از كوچكي بسيار سهم اغلب ساقاب
 اين به نسبت آن گيري اندازه عالوه به .دهد مي اختصاص

 همين به .باشد مي پرهزينه و گير وقت بسيار اندك، سهم

۶۰

۵۰

۴۰

۳۰

۲۰

۱۰

۰

۰ ۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰

)مترميلي(بارشتفاعار

)متر ميلي(تاجي ارتفاع اتالف ميانگين
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 آن گيري اندازه از مطالعات از اريبسي در امروزه دليل
 از اندكي درصد را آن مقدار نهايت در و كرده نظر صرف

 گيرند و در نظر مي )درصد 2 حداكثر معموالً( بارش كل
 كه آنجا از اما .)Rowe, 1983( كنند مي وارد محاسبات در

 مقدار بود، مورد اين در بررسي نخستين حاضر پژوهش
 نشان بررسي اين نتايج ،طوركلي هب .شد گيري اندازه ساقاب

 اختصاص خود به را بارش از كوچكي سهم ساقاب كه داد
بايد توجه شود كه با افزايش قطر ). درصد 3/0( دهد مي

در  و شود درختان، مساحت بخش بيروني تنه بزرگتر مي
نتيجه مقدار تبخير بارش از روي تنه درختان قطور افزايش 

 رتيدوم وسطت نيز ساقاب از بخشي عالوه به .يابد مي
 پوشيده درختان از بسياري تنه .گردد مي نگهداري و تبخير

 اي مالحظه قابل صورت به نيز سطوح اين از .است خزه از
 باعث ها خزه اين وجود همچنين .گيرد مي صورت تبخير
 اين روي از و داده جهت تغيير ساقاب جريان كه شود مي

 فرو زمين روي بر تنه يمتر سانتي چند فاصله در سطوح
 ديده پوسيدگيهايي درختاناز  بسياري تنه در .ريزدب

 زمين سطح به و رود مي فرو آنها در ساقاب كه شود مي
 سهم ساقاب تا شود مي سبب عوامل اين برآيند .رسد نمي

  .باشد داشته را كل بارش از اندكي
 تا و شود مي خيس درختان تاج ابتدا بارش هنگام

 بارش تاج نشود، كامل تاج آب خيرهذ ظرفيت كه زماني
 كه است بارشي مقدار تاج، ذخيره ظرفيت .گردد نمي آغاز
 بنابراين .دارد نگه برگ و شاخ سطح روي بر تواند مي تاج
 بارش تاج مقدار از ،باشد كاملتر و تر انبوه تاج چه هر

 زياد تاج در موجود خالي فضاهاي چه هر و شده كاسته
  .شود مي افزوده رشبا تاج ميزان بر باشد

 بارش درصد 7/59 بررسي اين در تاجي اتالف مقدار
 تاكنون كه است مقاديري از بيشتر بسيار كه بدست آمد كل

 ساله صد توده يك در تاجي اتالف مقدار .اند شده گزارش
 Hormann et( بدست آمد بارش درصد 19 اروپايي، راش

al., 1996(. رد هوا دماي كه يادآوريست به الزم 
 بررسي مورد منطقه از تر پايين رويشگاههاي راش اروپايي

 درصد 29 نظير مقاديري نيز ديگر مطالعات در .باشد مي
)Rowe, 1983( درصد 16 تا 14 و )Neal et al., 1993( 

 برگ پهن هاي جنگل براي و راش هاي جنگل براي
 Cantu( درصد 18 تاجي اتالف مقدار نيز ديگر كننده خزان

Silva & Okumura, 1996(، 11درصد )Valente et al., 

 گزارش )Vertessy et al., 2001( درصد 1/22 و )1997
 تاجي اتالف بر ثرؤم عوامل نمهمتري از .است شده

 ظرفيت آن، مقدار افزايش با كه است برگ سطح شاخص
 & Aston, 1979; Toba( يابد مي افزايش تاج آب ذخيره

Ohta, 2005; Deguchi et al., 2006(. رد كه  چنان 
 برگ سطح شاخص شيافزا با تون،يز درختان توده بررسي

 درصد 25 به درصد 7 از يتاج اتالف مقدار 8/4 به 3/0 از
 كه مطالعاتي در .)Gomez et al., 2001( يافت افزايش
 سطح شاخص مقدار است شده انجام اروپا در تاكنون

 Domingo et( است بوده متغير 3/5 تا 8/1 بين گبر

al.,1998; Llorens & Domingo, 2007(. كه درحالي 
 ندب ميان هاي جنگل در برگ سطح شاخص ميانگين
 ميزان اين با .)1380نقاش زرگران، ( باشد مي 5/7 هيركاني
 پذير توجيه تاجي اتالف مقدار چنين برگ، سطح شاخص

 و باشد مي شاهد قطعه بررسي، مورد منطقه عالوه به .است
 بسر مطلوب وضعيت در پوشش تاج و تراكم نظر از
 مقدار تراكمهاي م توده دربايد توجه شود كه  .برد مي

 ,.Teklehaimanot et al( يابد مي افزايش تاجي اتالف

1991(.  
 تاجي اتالف و بارش تاج ساقاب، مقادير بررسي اين در

 سايرين مطالعات نتايج .داشت مثبت همبستگي بارش با
 در كه هايي مدل طوركلي هب .كند مي يديأت را ها يافته اين نيز

 ساقاب، مقادير برآورد براي دنيا سطح در اخير سالهاي
 ويژگيهاي مبناي بر اند، شده ارائه تاجي اتالف و بارش تاج
 ,.Masukata et al( دان شده پيشنهاد و طراحي شبار

1990; Carlyle-Moses, 2004; Iida et al., 2005; 
Germer et al., 2006(. جنگليمختلف  مناطق در رازي 

 وجود ثبات دستگاههاي به مجهز هواشناسي ايستگاههاي
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 رخ بارشهاي كميت و كيفيت به مربوط اطالعات كه دارد
 علت به كشورمان در اما .است دسترس در آساني به داده

 و ارائه ،جنگلي مناطق در هواشناسي ايستگاههاي فقدان
 براساس بارش اجزاي كننده بيني پيش هاي مدل از استفاده

تحقيقاتي كه  در .است مواجه مشكل با بارش مشخصات
 Iida( برگان انجام شده است هاي جنگلي پهنرويشگاه در

et al., 2005; Deguchi et al., 2006; Germer et al., 
 بارش اجزاي برآورد براي را هايي مدل چنين نيز )2006

 هاي دلم با كه دادند ارائه كل بارش مقدار براساس
 همخواني يينبت ضريب نظر از حاضر پژوهش پيشنهادي

 اعتبار دامنه در و مشابه جنگلي مناطق در توان مي .دارند
 اين در شده ارائه هاي مدل از كننده برآورد هاي متغير

 Deguchi( نمود استفاده بارش اجزاي برآورد براي بررسي

et al., 2006(.  
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Abstract 
 
     In this study, measurements of precipitation, throughfall and stemflow fluxes were conducted from 
November 2005 through November 2006 within a natural stand of oriental beech (Fagus orientalis 
Lipsky) in district 1, Shastkalateh, Hyrcanian forests.Total precipitation in this period was 827.1 mm 
year−1. A sample of 31 trees was randomly selected. Throughfall and stemflow of each tree were collected 
after every precipitation. Throughfall and stemflow fluxes represented 40% and 0.3% of the precipitation, 
implying that interception loss (the difference between precipitation and sum of throughfall and 
stemflow) was 59.7%. Relation between throughfall, stemflow and interception with precipitation was 
invistigaited. 
 
Key words: precipitation; stemflow, throughfall, interception, modeling. 

 


