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لرویشوخزانوگنجشکدرفصزباندرختانرباییتکباران

 موردی:پارکجنگلیچیتگر(مطالعۀ)خشکنیمهدراقلیم

 یعی، دانشگاه تهران، کرج، ایرانطبمنابع دانشکدة و اکولوژی جنگل، شناسی  جنگلدانشجوی دکتری  ؛یصادق نیمحمدمع دیس 

 منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایراندانشکدة دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل،  ؛*پدرام عطارد 

 کانادا کملوپس،دانشگاه تامسون ریورز، علوم منابع طبیعی، دانشکدة استادیار ؛ پكریتوماس گرانت پ 

 یع چوب و کاغذ، دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، کرج، ایراناستادیار گروه صنا؛ زاده رامیبا لمایو 

 
 

  چكیده

 Fraxinus rotundifolia) گنجشک زبان ۀشد یکار جنگل درختان تک (I) ربايی باران ۀمقايسحاضر،  پژوهشهدف از اجرای 

Mill.) باران مقداربود.  خشک نیمهیم پارک جنگلی چیتگر در اقل درو خزان ل رويش ودر فص (GR ) بارش  تاجو(TF)  طی

از  Iمقردار  . شرد  گیرری  اندازه سنج باران 12و  6 استفاده ازبا  در فضای باز و زير تاج درختان، ترتیب به گیری اندازهيک سال 

 Iکه مقدار  شد گیری هانداز متر میلی 0/156با عمق تجمعی ، GRرخداد  50در مجموع . شدبرآورد  GRو  TFمقادير تفاضل 

دسر    بره درصرد   2/16درصد و  0/23درصد،  4/19 ترتیب به برگ بیی برگدار و ها دورهپژوهش و در  دورۀتجمعی در کل 

 ،(2r=903/0) برررگ برری( و 2r=743/0برگرردار ) یهررا دورهو در  (2r=743/0پررژوهش ) دورۀدر کررل  GRو  Iبرری  آمررد. 

و در  پرژوهش  دورۀ( در کل I:GRنسبی ) Iمیانگی  درصد  مشاهده شد. درصد 99در سطح  یدار یمعنمثب   های همبستگی

ی برگردار و  هرا  دوره I:GRدس  آمد و میانگی  درصرد   بهدرصد  6/41و  3/49،  6/46 ترتیب به برگ بیی برگدار و ها دوره

ب افزايش آب رسریده بره سرطح    ، سبکم Iبا مقدار  يیها گونهانتخاب  (.>01/0P)دادند را نشان  یدار یمعناختالف  ،برگ بی

در اير    .اس ، بسیار مهم دچارندکمبود آب  بهکه  خشک نیمهدر مناطق خشک و  خصوص بهو اي  امر  شود میخاک جنگل 

 باشد. مدنظرمنتخب نیز بايد  یها گونه، توجه به میزان تعرق زمینه

 .کگنجش زبان تغییرات فصلی، ،يیربا باران، خشک نیمهاقلیم  واژگان کلیدی:

 

 

 Email:attarod@ut.ac.ir   09127013996 تلفن: * نویسنده مسئول،

 27/05/1392تاریخ دریافت: 

 15/09/1392پذیرش: تاریخ 
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  1395، بهار 1، شمارة 69، دورة ، مجلة منابع طبیعی ایرانهای چوب جنگل و فرآورده  

 مقدمه
 اسر   مترر  میلی 240ساالنه در ايران  بارندگیمیانگی  

در  مترر  میلری  860مقدار جهرانی )  سوم کياز  کمترکه 

يررک  ،بنررابراي  خشررری در ايررران ؛[1] سررال( اسرر 

برا آن سرازگار    اواقعی  اقلیمی اسر  و بايرد خرود ر   

 ۀ، اسرتفاد یآب کمای سازگاری با کنیم. يری از راهراره

آب اسر . برا    یور بهرره بهینه از منابع آب و افرزايش  

هیردرووویيری در   یهرا  چرخهشناخ  درس  اجزای 

شرراهد  ترروان یمرر، اسیررمق بررزرگسررطوک کوچررک و 

مباحر     يتر مهمبود. از  منابع آبی تر حیصحمديري  

ري  منرابع آب، میرزان اجرزای    امروزی در مورد مردي 

و فضرای سربز    یجنگلررار  یهرا  سرتم یاکوسدر  باران

 .شهری اس 

 خشررک نیمررهدر منرراطق خشررک و    یجنگلرررار

به کاهش فرسرايش خراک، افرزايش ترسریب      تواند یم

، بادشر ، امرانرات تفرجری و   انداز چشمکرب ، ايجاد 

[، 3، 2] طبیعی کمک کنرد  یها پوششکاهش فشار بر 

 براران  اينره تمام نیز دارد؛ از جملهنفی ی مياما پیامدها

(GR)1 رسرد  نمیزيرزمینی  یها آب، به سطح زمی  و 

از دسترس  2(I) يیربا باران فرايندو مقداری از آن طی 

 [.4] دشو یم خارجپوشش گیاهی 

GR  اجرزای  بره  درختران  پوشش تاجبا برخورد به 

. دشرو  یمر   میتقس Iو  4(SF، ساقاب )3(TF) بارش تاج

TF  بخشی ازGR     اس  که يا بدون برخرورد بره تراج

 به کف جنگرل  پوشش تاج یها حفرهان درخ  و از می

يرا   ؛شرود  گفته می 5مستقیم بارش تاجکه به آن  رسد یم

                                                 
1. Gross Rainfall (GR) 

2. Rainfall Interception (I) 

3. Throughfall (TF) 
4. Stemflow (SF) 

5. Free Throughfall/Direct Throughfall (p) 

 6برگ درختان )ريزش تاجی( و شاخپس از برخورد به 

هرم پرس از    GRبخشری از   .رسرد  یمر به سطح زمی  

عنوان  با اندرخت یها شاخهجاری شدن بر روی تنه و 

SF  مجموع  .رسد یمبه کف جنگلSF  وTF  را باران

 رسیده به کف جنگرل  GR، يعنی مقدار 7(NRخاوص )

، ها شاخهطريق از  اس  که GRبخشی از  I. نديگو یم

و بره   شرود  یمر درختان گرفتره   ۀتنو  ها سوزن/ ها برگ

هرای   عامرل يرری از  [. 5] رسرد  ینمسطح کف جنگل 

 اسر   8(S) ظرفی  نگهداری تاج، Iمقدار  ۀکنند کنترل

کره بررای پرر کرردن     اسر    GRی از مقردار  کمینهکه 

 [.6] اس الزم  در زمان بارندگی پوشش تاج

و  بودهمتفاوت  ،مختلف یها گونهدر بی   I نسب 

 55ترا   10بری    برگران  پهر  بررای  ، GRاز هر رخرداد  

مهمی از بیالن  ءبنابراي  جز؛ [8، 7] متغیر اس درصد 

. مررور  رود شمار مری  بهجنگلی  یها ستمیساکوآبی در 

بره عوامرل    درختران  Iمقردار  کره   دهرد  یممنابع نشان 

در  Iارزيرابی مقردار    .(1زيادی بستگی دارد )جردول  

از کره رطوبر  خراک     خشرک  نیمره مناطق خشرک و  

و ب اروانتوویدات گیاهی اس  و  ۀمحدودکنندامل وع

کشراورزی،   یهرا  بخشبرای  ینیرزميز یها آب ۀتغذي

ضای سبز، صرنع  و تقاضرای آب مسررونی بسریار     ف

 [.9] اس ، مهم اند ضروری

 برگان په از  بیشتراغلب  ،برگان یسوزندر  Iمقدار 

 و کوماتسرو  هرچنرد . [62، 61، 10] اسر   کننده خزان

بره   یاپر   در طی پژوهش خرود در ( 2007) همراران

ی هررا جنگررل در I مقرردار کرره ايرر  نتیجرره رسرریدند 

 .[63اسر  ]  رسران ي اًبر يتقر گبرر  پهر   و برگ یسوزن

برری  کننررده خررزان برگرران پهرر در  Iمقرردار  همچنرری 

                                                 
6. Crown Drip/Canopy Drip 

7. Net Rainfall (NR) 
8. Canopy Storage Capacity (S) 
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 خشک )مطالعة موردی: پارک جنگلی چیتگر( گنجشک در فصول رویش و خزان در اقلیم نیمه درختان زبان ربایی تک باران 

 
 ( درختانI) ییربا بارانگذار بر تأثیرعوامل  .1جدول 

 منابع عامل

 [19-10] (برگ پهن /برگ یسوزننوع گونه )

 [20] توپوگرافی منطقه

 [21] ابعاد درختان

 [23، 22، 18، 9] ساختار تاج

 [25، 24] ارتفاع تاج

 [13، 5] ها شاخهآرایش 

 [17] سن درختان
 [26، 13] پوشش تاجدرصد 

 [9، 5] شکل برگ

 [27، 5] ضخامت برگ

 [32، 31، 30، 29، 28، 25، 5] شاخص سطح برگ

 [5 ،31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41] (S) پوشش تاجظرفیت نگهداری 

 [49، 48، 47، 46، 45 ،44، 43، 42، 40، 10، 5] تغییرات فصلی

 [53، 52، 51، 50، 40، 21، 13] شدت باران

 [40، 22، 13، 5] مقدار باران

 [54، 50، 23، 13] بارندگی دورةزمان و 

 [57، 56، 55، 32، 31] تبخیر در زمان بارندگی

 [60، 59، 58، 56، 50، 22، 1] پارامترهای اقلیمی )دما، رطوبت نسبی، فشار بخار اشباع هوا، سرعت و جهت باد(
 

در  اغلرب و  کنرد  یمتغییر  یبرگ بیو  برگدار یها دوره

گرزارش شرده    یبرگر  بری  دورۀبیشرتر از   برگدار ۀدور

کره  شد  میهرچند در ابتدا تصور  .[49، 41، 10] اس 

ی هررا برررگرا در بیشررتری آب کننررده  خررزان اندرخترر

 تحقیقات نشران داد کره  ، دارند یممانند خود نگه  سطل

نیرروی   کمک بهرا  یبیشترآب  توانند یم برگان یسوزن

 .[5] ندنی خود جذب کها برگسطح  1چسبندگی

تغییرات فصلی بر خصوصریات پوشرش گیراهی و    

زيرررا  ؛بسرریار اگرگررذار اسرر  آنهررا Iدر نتیجرره مقرردار 

ی خود ها برگش، در فصل غیرروي کننده خزاندرخ  

و در  Sمقردار   شرود  یمر که سربب   دهد میرا از دس  

 یهرا  گونهو  برگان یسوزنکاهش يابد. در  هاآن Iجه نتی

اختالف چنردانی   ،، در فصول مختلف سالسبز شهیهم

 .[64] وجود ندارد Iدر مقدار 

 Iتاکنون مطاوعات اندکی در مورد برآورد  جهاندر 

                                                 
1. Adhesion 

در  .[66، 65اسر  ] انجام گرفته  درختان تکدر سطح 

 I ۀيسر گرفتره در مرورد مقا   انجرام  ۀايران نیز تنها مطاوع

در  یا نقرره کاج تهران و سرو  برگ یسوزن درختان تک

 برارۀ از طرفی با مطاوعه در .[1] اس  بودهاقلیم خشک 

اگر کرل پوشرش جنگلری را     توان یم، بهتر درختان تک

؛ [66، 17]کررد  بیان  درختان تکعملررد اي   ۀلیوس به

و  گیرری  انردازه برا هردف    روی پریش پژوهش  بنابراي 

 Fraxinus) گنجشک زبان درختان تک Iمقادير  ۀمقايس

rotundifolia Mill. در  ل رويرش و خرزان  و( در فصر

 .انجام گرف  خشک نیمهاقلیم 

 ها روشمواد و 

 تحقیق ۀمنطق

عررر  چیتگررر ) جنگلرری پررارکپررژوهش در ايرر  

طررول شررماوی و  ۀدقیقرر 45 و درجرره 35 جغرافیررايی

 9برر روی   شررقی(  ۀدقیقر  10 و درجه 51 جغرافیايی
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  1395، بهار 1، شمارة 69، دورة ، مجلة منابع طبیعی ایرانهای چوب جنگل و فرآورده  

، در سرال  40با س  تقريبری   گنجشک بانز درخ  تک

انجررام  متررری( 1250از سررطح دريررا )يرسرران ارتفرراع 

 و هرا  جنگرل  سرازمان را (. اي  پارک 2گرف  )جدول 

وسرع   و امروزه برا   کرد احداث 1344 سال در مراتع

تهرران بره    یها پارک  يتر مهم ازهرتار،  1450 یتقريب

پرارک  درختران   ازدرصرد   12 گونره    يا .ديآ یمشمار 

 .شود شامل می جنگلی چیتگر را

های اقلیمی  برای تعیی  وضعی  اقلیمی منطقه از داده

يعنرری  ايسررتگاه هواشناسرری، تررري  نزديررکاز  شررده گبرر 

ايستگاه هواشناسی سرینوپتیک چیتگرر )طرول و عرر      

درجه و  35شرقی و  ۀدقیق هش درجه و  51جغرافیايی 

دريرا( کره در   از سطح متر  1215شماوی، ارتفاع  ۀدقیق 42

کیلومتری پارک جنگلی چیتگر قرار دارد، طری يرک    پنج

میررانگی   .اسررتفاده شررد  ،(1376-1391سرراوه ) 16دورۀ 

مترر   میلری  272آمده  دس  بارندگی ساالنه براساس آمار به

 17میرانگی  دمرای سراالنه    اس .  (±3/15)خطای معیار 

گرزارش شرده    (±1/0 گرراد )خطرای معیرار    سانتی ۀدرج

مراه   شرش دورۀ خشری در اي  منطقه (. 3ل )جدو اس 

ر بر  اسر  و  (از اواسط ارديبهش  تا اواسط آبان)از سال 

، 1/10اي  منطقه با نمايرۀ خشرری    دومارت ،مبنای نمايۀ 

 اصرلی  . جهر  گیررد  میقرار خشک  نیمه در طبقۀ اقلیمی

 در و شررق  بره  غررب  از زمسرتان،  و پرايیز  فصول در باد

 شرمال  به یغرب  جنوب و شمال به جنوب از گرم فصول

 .اس  یشرق 

یک،  ۀشمار گنجشک زبانترتیب به درخت  به..و. 1F ،2F عالئم تگر.یچ یدر پارک جنگل گنجشک زبان درختان تک یمشخصات کم .2جدول 

 .دنداراشاره  ... دو و

 )متر مربع( جسطح تا )متر( قطر تاج )متر( ارتفاع تاج (متر سانتی) نهیبرابرسقطر  )متر( ارتفاع درخت گونه

F1 6/5 16 1/2 3/3 6/8 

F2 9/5 14 2/2 5/3 6/9 

F3 5/6 18 0/2 9/3 9/11 

F4 0/6 17 1/2 0/4 6/12 

F5 2/6 17 5/2 0/4 6/12 

F6 8/5 19 6/2 2/4 9/13 
F7 4/6 18 0/3 4/4 2/15 
F8 9/5 17 8/2 6/4 6/16 
F9 8/5 21 9/2 9/4 9/18 

 3/13( ±/1/1)  1/4( ±2/0)  5/2( ±1/0)  4/17( ±7/0)  0/6( ±1/0) خطای معیار( ±) میانگین

 

 25و  1391آبان  30تا  1391شهریور  1ی برگدار )ها دورهمترهای اقلیمی ایستگاه هواشناسی سینوپتیک چیتگر در امیانگین پار .3جدول 

( و 1392شهریور  1 تا 1391شهریور  1پژوهش ) دورۀ(، 1391اسفند  24تا  1391آذر  1ی )برگ بی( و 1392شهریور  1تا  1391اسفند 

 (1376-1391) درازمدت

 

 بارندگیمیانگین 

خطای  ±) (متر میلی)

 معیار(

 دمامیانگین 

خطای  ±) (گراد یسانتدرجۀ )

 معیار(

 رطوبت نسبیمیانگین 

خطای  ±) )درصد(

 معیار(

 سرعت بادحداکثر میانگین 

خطای  ±) )متر مربع بر ثانیه(

 معیار(

 1/20( ±1/2) 1/35( ±5/4) 0/23( ±5/2) 1/19( ±3/5) رگدارب دورة

 6/18( ±7/1) 5/53( ±3/3) 8/6( ±3/1) 7/40( ±6/7) یبرگ بی دورة

 6/19( ±7/1) 3/41( ±1/4) 6/17( ±9/2) 316( ±2/5) پژوهش دورة

 4/18( ±8/0) 1/40( ±9/0) 0/17( ±1/0) 272( ±3/15) درازمدت
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 پژوهشروش 

 شررهريور 1تررا  1391شررهريور  1از  TFو  GRمقرردار 

 6بررا اسررتفاده از  GRشررد. مقرردار  گیررری انرردازه ،1392

 درختران  فضای باز بره تري   نزديکدر  دستیسنج  باران

دسررتی  صررورت برره ،متررر( 40 پررژوهش )تقريبرراً مررورد

مردرج   ۀاسرتوان برا کمرک    GRحجم  وشد  یآور جمع

 6میررانگی   .شررد گیررری انرردازه( تررریو یلرریم 1)دقرر  

 .نظر گرفته شد در هر بارندگی در GR ، مقدارسنج انبار

 ،دسرتی  سرنج  باران TF، 12مقدار  گیری اندازهبرای 

طرحی تصرادفی   براساس ،GR یها سنج بارانمشابه با 

 ،[49] نصررب شررددر زيرر ترراج هررر يررک از درخترران  

رنواخر   ي طرور  بره سطح تاج هر درخ   که  یطور به

بررا  زمرران هررم TF حجررم گیررری انرردازه ده شررد.یپوشرر

 TF 12میرانگی    وگرف   انجام GRحجم  گیری اندازه

 GR رخرداد  هر درخ  در هرر  TF عنوان به سنج باران

 .درنظر گرفته شد

 پرنج  حرداکثر  TFو  GRمقرادير   یهرا  یریگ اندازه

بارندگی و در صرورت   رخداد ساع  پس از اتمام هر

وقوع بارندگی در شب، قبل از طلوع خورشرید انجرام   

ل زمان ده ساع  بردون بارنردگی بررای    . حداقگرف 

، برا اير     نظر گرفته شرد  در از يرديگر ها GRتفریک 

کرامالً   توانرد  یمر  پوشرش  تراج فر  که در اي  مدت 

 خشک شود.

فراوانری زيراد   با توجه به  که دهد یممرور منابع نشان 

 خشرک  نیمره خشرک و   یهرا  میاقلدر  GRکم  هایمقدار

هرر  ر کروچری از  ، اغلب سرهم بسریا  (SF) ساقاب[، 67]

GR  و دهررد  مرریايرر  منرراطق برره خررود تخصرریص را در

و  ریر گوقتبسیار  ،آن نسب  به اي  سهم اندک گیری اندازه

 پرژوهش بنابراي  در اي   ؛[69، 68، 40، 1] اس  نهيپرهز

در هرر رخرداد    I مقردار  و نظرر  صررف آن  گیری اندازهاز 

 محاسبه شرد.  GRاز مقدار  TFبارندگی، از تفاضل مقدار 

شرهريور   1برگردار )  دورۀبره دو   ها GRدر اي  پژوهش، 

 شرهريور  1ترا   1391اسفند  25و  1391آبان  30تا  1391

( 1391اسررفند  24تررا  1391آذر  1ی )برگرر برری( و 1392

 پوشرش  تراج ی فنووویيک ها دورهشدند. شناسايی   میتقس

 چشمی صورت گرف . صورت به

 و بحث نتایج
برا عمرق    GRخرداد  ر 50 ،گیرری  اندازه دورۀدر طول 

برگردار   دورۀکره در   گب  شد متر میلی 0/156 تجمعی

ی برگر  بری  دورۀو در  متر میلی 6/73رخداد با عمق  28

 گیرری  اندازه متر میلی 4/82رخداد با عمق تجمعی  22

کرل دوره  در  ،GR  يبیشرتر  و  يکمترر میانگی ، . شد

 3/12و  3/0 ،(±5/0) 1/3 ترتیرب  بره خطای معیرار(  ±)

در مرورد   ادشرده ي یها شاخص همچنی بود.  متر میلی

، (±1/0) 6/2 ترتیرب  بره برگردار   دورۀدر ، GRمقادير 

 8/3 ترتیب بهی برگ بی دورۀو در  متر میلی 1/10و  3/0

 .بود متر میلی 3/12و  3/0(، 2/0±)

در کرل   گنجشرک  زبران  درختان تکتجمعی  Iمقدار 

ی برگرر برریی برگرردار و هررا دوره و در پررژوهش دورۀ

 مترر  میلری  0/17، درصد( 4/19) متر میلی 3/30 تیبتر به

دسر    بهدرصد(  2/16) متر میلی 3/13درصد( و  0/23)

درصرد از   55ترا   10بری    کننرده  خزان برگان په  I. آمد

GR  اير    یهرا  افتره ي[. 8، 7] دهرد  یمر ساالنه را تشریل

اس  کره نشران    همسو با مطاوعات متعدد ديگرپژوهش 

 بیشرتر برگدار  دورۀان کننده در خز برگان په  I دهند یم

 [.47-40ی اس  ]برگ بی دورۀاز 

 دورۀدر کرل   گنجشرک  زبان درختان تک GRو  Iبی  

درصررد 99در سررطح  یدار یمعنررهمبسررتگی مثبرر   
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 22ی )برگ بی( و GRرخداد  28ی برگدار )ها هدوردر  گنجشک زبان درختان تک( در متر میلی( )GR( و باران )I) ییربا بارانبین  ۀرابط. 1شكل 

و عدد داخل پرانتز، خطای  Iمیانگین مقدار  نیچ خطدارد. اشاره  GRدر پارک جنگلی چیتگر، تهران. هر مثلث به یک رخداد  (GRرخداد 

 .دهند یممعیار میانگین را نشان 

(743/0=2r 371/0؛+GR075/0I=     ديده شرد. همچنری )

( 2r=903/0بررگ )  و بی (2r=780/0) های برگدار در دوره

دار مشراهده   صرورت مثبر  و معنری    ها به اي  همبستگی

 (.1( )شرل >01/0Pشدند )

درخترران  تررک (I:GRنسرربی ) Iمیررانگی  درصررد  

 ی برگرردار وهررا دورهدر  در کررل دوره و گنجشررک زبرران

درصرد   3/49(، 4/4 ±)درصرد   6/46 ترتیرب  بهی برگ بی

مقايسرۀ  دسر  آمرد.    به (1/1 ±)درصد  6/41( و 1/1 ±)

ی برگرردار و هررا دورهبرری  در  I:GRمیررانگی  درصررد  

درصرد  نشران داد کره بری      tبا استفاده از آزمون  یبرگ بی

I:GR  وجرود دارد   یدار یمعنر اخرتالف  در اي  دو دوره

(01/0P< .)میانگی  درصد I:GR  پرژوهش،   دورۀدر کل

وعات مطاديگر ، تقريباً مشابه برگ بی دورۀبرگدار و  دورۀ

جهران  در  کننرده  خرزان  برگران  پهر  گرفته برر روی   انجام

( در 2006اسرر . برررای نمونرره، ديويررد و همررراران )   

، مقردار  Quercus ilex درختان تکپژوهش خود بر روی 

 زاده یفتحر [. 69درصد بیان کردند ] 7/21را  I:GRساالنۀ 

 .Q درختران  ترک در  I:GR( درصرد  2013و همرراران ) 

brantii var. persica  ی برگرر برریبرگرردار و  دورۀرا در

اخرتالف  [. 40] دس  آوردند بهدرصد  14و  31 ترتیب به

حاضرر و   تجمعی و نسربی در پرژوهش   Iمقادير درصد 

اخرتالف در   بره  تروان  یمر ساير مطاوعات در اي  زمینه را 

نشران   1کره در جردول   ارتباط داد  Iگذار بر تأگیرعوامل 

مقررادير در اخررتالف ايرر   همچنرری . داده شررده اسرر 

اخرتالف در مقرادير    دویرل  ی بهبرگ بیبرگدار و  یها دوره

۰/۰

۰/۴

۰/۸

۱/۲

۱/۶

۲/۰

۰/۰ ۲/۰ ۴/۰ ۶/۰ ۸/۰ ۱۰/۰ ۱۲/۰

r 780/0 = 
2  

I = 089/0 GR + 370/0  

 

برگدار دورۀ  

(±1/0) متر میلی 6/0  

ان
بار

 
ربا

ی
ی

 (I
( )

ی
میل

 
تر

م
)

 

۰/۰

۰/۴

۰/۸

۱/۲

۱/۶

۲/۰

۰/۰ ۲/۰ ۴/۰ ۶/۰ ۸/۰ ۱۰/۰ ۱۲/۰ ۱۴/۰

برگ بی دورۀ  
r 903/0 = 

2  
 

I = 069/0 GR + 347/0  

 

(±1/0) متر میلی 6/0  

ان
بار

 
ربا

ی
ی

 (I
( )

ی
میل

 
تر

م
)

 

 (متر میلی( )GRباران )

( 
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 خشک )مطالعة موردی: پارک جنگلی چیتگر( گنجشک در فصول رویش و خزان در اقلیم نیمه درختان زبان ربایی تک باران 

 

GR و تفرراوت در مقرردار پارامترهررای  هررا برررگ، ريررزش

 .اس اقلیمی در اي  دو دوره 

برگرردار و  هررای هدور در GRو  I:GR درصررد برری 

 با ضرايب تعیری   کاهشی توانی دار یمعن وابطر ،یبرگ بی

(2r) (.2)شرل  شدديده  965/0و  894/0 ترتیب به 

، GRبا افزايش مقردار   نتايج اي  پژوهش نشان داد که

( کره مطاوعرات   4يابرد )جردول    کاهش می I:GRدرصد 

 [.40، 17] دنررکن یمرر ديیررتأديگررر نیررز ايرر  يافترره را   

و  I:GR، بری  درصرد   وکیتر همچنی  با استفاده از آزمون 

متر( با ديگرر   میلی 1/0-5/2ها در کالسه خیلی کم ) باران

درصد ديده شرد.   1دار در سطح  ها، اختالف معنی کالسه

در رخرردادهای برراران بررا مقرردار کررم، بخررش زيررادی از  

شود و برا توجره بره اينرره      بارندگی صرف اشباع تاج می

[ گرزارش شرده   65مترر ]  میلری  7/2تا  برگان په  Sمقدار 

، GRبا مقدار کم، سهم بیشتری از هرر   یها GRاس ، در 

افررزايش  I:GRدرصررد  شررود و در نتیجرره مرری Iصرررف 

 [.46، 45، 40] ابدي یم

 

 

 22) برگ بی( و GRرخداد  28ی برگدار )ها دورهدر  گنجشک زبان درختان تکدر  (GR) انبار و  %(I:GR) ییربا بارانبین درصد  ۀرابط .2 شكل

 نیچ خطخطای معیار است.  ۀدهند نشاندارد. بارها اشاره  GRدر پارک جنگلی چیتگر، تهران. هر مثلث به یک رخداد  (GRرخداد 

 .دهند یمدر هر رخداد و عدد داخل پرانتز خطای معیار میانگین را نشان  I:GRمیانگین درصد 

۰

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۰ ۲ ۴ ۶ ۸ ۱۰ ۱۲

I:GR= 597/46 GR 
660/0-  

 

د 
رص

د
ان

بار
 

ربا
ی

ی
 (

I:
G

R
)

 

r 894/0 =
2  

برگدار دورۀ  

(±1/1درصد ) 3/49  

۰

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۰ ۲ ۴ ۶ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۴

د 
رص

د
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بار
 

ربا
ی

ی
 (

I:
G

R
)

 

I:GR= 361/44 GR 
651/0-  

 

r 965/0 =
2  

برگ بی دورۀ  

(±1/1درصد ) 6/41  

 (متر میلی( )GRباران )

د 
رص

د
ان

بار
 

ربا
ی

ی
 

%(
I:

G
R

)
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ارک در پ گنجشک زبان درختان تک( I:GRنسبی ) ییربا بارانتجمعی و  ییربا باران(، درصد GRتعداد رخداد و مقدار بارندگی ) .4جدول 

 GRمقدار  ۀکالس، در پنج GRرخداد  50در  تگریچ یجنگل

 GR GR Iکالسه 

 I:GRدرصد  تجمعی Iدرصد  (متر میلیر )دیامجموع مق تعداد رخداد 

 9/64 9/51 2/26 32 (متر میلی 5/2>خیلی کم )
 4/20 0/20 3/14 4 (متر میلی 5/2-0/5کم )

 5/13 7/13 8/22 4 (متر میلی 1/5-5/7متوسط )
 6/12 6/12 6/58 7 (متر میلی 6/7-0/10) زیاد

 8/9 7/9 1/34 3 (متر میلی 0/10<) زیادخیلی 

 

 شرهريور در  I:GR درصد  يبیشتر، 3شرل  براساس

درصررد(  7/31) آبررانآن در   يکمتررردرصررد( و  5/72)

در  همچنرری بررود(.  GR)مرررداد فاقررد رخررداد   اسرر 

 I:GR(، درصرد  مترر  میلی 38با  سال )آذر ماه  يتر پرباران

کره   دهد یممختلف نشان  یها پژوهش بود. 8/32برابر با 

  يبیشررتر GRاز برری  پارامترهررای هواشناسرری، مقرردار   

[. در پررژوهش 1] دارد I:GRاگرگررذاری را بررر درصررد  

 I:GRماهانۀ را بر درصد  تأگیر  يبیشتر GRحاضر مقدار 
تیرر   مراه گرچه میرانگی  دمرای هروا در    اداش ؛ بنابراي  

درجرۀ   28اسر  ) بیشرتر  ديگرر سرال    یهرا  ماهبه  نسب 

نسررب  برره  هررا برررگ یدوسررت آب( و میررزان گررراد یسررانت

( گرراد  یسرانت درجرۀ   8سال )دی با میانگی   ماهسردتري  

هرای   ماهدر  I:GRکه درصد  رود یماس  و انتظار  بیشتر

مقادير را به خرود    يکمترو   يبیشتر ترتیب بهتیر و دی  

 GR مترر  میلری  4میانگی   با شهريورووی اختصاص دهد، 

و  ،ماهانره  I:GRدرصرد    يبیشتردر هر رخداد بارندگی، 

  يکمترر ، GRدر هر رخرداد   متر میلی 7/0با میانگی   آبان

 را دارا بودند. I:GRدرصد 

 

 تا 01/06/1391 تاریخ پارک جنگلی )از درپژوهش  دورۀر د گنجشک زبان درختان تکدر  (I:GR) ییربا باراندرصد  ۀماهانتغییرات  .3 شكل

 .خطای معیار است ۀدهند نشان( چیتگر، تهران. بارها 01/06/1392
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 )مطالعة موردی: پارک جنگلی چیتگر( خشک گنجشک در فصول رویش و خزان در اقلیم نیمه درختان زبان ربایی تک باران 

 یریگ جهینت
يرک کراهش در    عنروان  بره درختان  تاج Iآگاهی از مقدار 

شرده در   رراری جنگلبره منراطق    (NR) آب ورودیمقدار 

 انتخراب  و برا  اس ضروری  خشک نیمهمناطق خشک و 

آب سراویانۀ   دار یمعنر افزايش شاهد  توان یممناسب گونۀ 

ايرر  امررر برررای منرراطق خشررک و در ايرر  منرراطق بررود. 

در ترراز آبری دارد، از    تأگیر مهمری  Iکه مقدار  خشک نیمه

 Iاهمی  زيادی برخوردار اس . با توجه به اينرره مقردار   

در ايرران   ها یرارجنگلتراز آبی در  در زمینۀدر مطاوعات 

. داردنیراز   یبیشرتر ، در آينده به توجه اس  نشده بررسی

 آبافرزايش   ، سربب کرم  Iبرا مقردار    يیهرا  گونهانتخاب 

و ايرر  امررر شررود  مرریجنگررل برره سررطح خرراک  رسرریده

 کمبرود بره   که خشک نیمهدر مناطق خشک و  خصوص به

در انتخراب   زيرادی  عوامل .اس بسیار مهم ، دچارند آب

ای انتخراب گونره   نرد و برر  مؤگر ها یرارجنگلگونه برای 

در  I، آگراهی از میرزان   عوامل را در نظر گرف همۀ بايد 
 اکوهیدرووویيری درختان )ماننرد تعررق  عوامل ديگر کنار 

در منراطق   در انتخراب گونره  توانرد   می( ربايی تنه و باران

 مرؤگر ، انرد  مواجره  کمبرود آب  با که خشک نیمهخشک و 

در اير  منراطق، مقردار و توزيرع آب برر وسرع         باشد.

درختران  دوانی  ريشهگوهای حضور و پوشش گیاهی و او

و بنابراي  رفتار درختان و زيراشروب آنها گذارد  می تأگیر

 .کند یمرا تعیی  

 یگزارسپاس
 ،میثم جبراری سید غالمرضا صادقی، آقايان مهندس  از

نحروی   بهکه هر يک  و حس  نوشادی شجاع  باباپور

دند، صرمیمانه  کراي  پژوهش کمک  اجرایدر مراحل 

 .مکنی یمتشرر 
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