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 انجیلی و اوجا بلوط، جنگلی های تیپ در بارش توزیع  ۀمقایس

 مهین ،9جعفرپور عاطفه ،2زاده اسماعیل مرتضی ،2سوادکوهی امیر ،2چوگان بهروز ،*9صادقی حمیدرضاسید 

  9هوئی هکل

 مدرس تربیت دانشگاه طبیعی منابع ۀدانشکد، آبخیزداری مهندسی گروه داستا. 1

 مدرس تربیت دانشگاه طبیعی منابع ۀدانشکد ،جنگل برداری بهره و عمران یادکتر دانشجوی .2

 مدرس تربیت دانشگاه طبیعی منابع ۀدانشکد ،آبخیزداری مهندسی و علوم یادکتر دانشجوی. 3

(60/62/1333 تصویب تاریخ ،1/11/1331 دریافت )تاریخ  

 چکیده

 ۀچرخا  و باار   اجزای توزیع بر زیادی تأثیر اقلیمی هایغیرمت با همراه گیاهی پوشش های ویژگی جنگلی، های سازگان بوم در

ه با  مختلا   ساوو   در محایط  و گیاهی پوشش خاك، بین روابط در یزیاد بسیار کارکرد آب ۀچرخ، طرفی از گذارد. می آب

 ت.اسا  جنگلای  ساازگان  باوم  در خصاو   هبا  زیستی  های جامعه در اکولوژیکی مهم های پدیده از یکی چرخه این .دارد عهده

 در انجیلای  و اوجاا  بلاو،،  های توده در قابسا ،گذر میان ،ربایشی  هدررفت ،بار  مقادیر گیری اندازه هدف با حاضر پژوهش

 انجاام  کشاور  هیرکانی های جنگل یها توده نمایندگان عنوان به نور شهرستان مدرس تربیت دانشگاه طبیعی منابع ۀدانشکد محل

 تاا  11/61/1331 تااریخ  از هساال  یا  ۀ دور طای  کنناده  آوری جماع  ظارف  23 توساط  باار   اجازای  گیاری  اندازه است. شده

 باا  اوجاا  و انجیلی ،بلو، های تیپ در ترتیب  به ساقاب میزان ینبیشتر داد نشان نتایج .شد انجام رگبار 33 ثبت با 11/61/1331

16/6R) انجیلای  تیاپ  در قاوی  و افزایناده ۀ رابوا  یا   کال  بارندگی و ساقاب بین بود. درصد 33/6 و 10/6 ،31/6 مقدار
2
=) 

 باوده  درصاد  1 و 11 ،13 مقادار  باا  انجیلی و اوجا ،بلو، های گونه در ترتیب به ربایشی هدررفت میزان ینبیشتر مد.آ دست به

01/6R) بلاو، ۀ گون در ربایشی  هدررفت میانگین و کل بارندگی میزان بین رگرسیون تحلیل است.
2
02/6R) اوجاا  در (=

2
 و (=

30/6R) انجیلیۀ گون در
2
 ربایشای   هادررفت  باین  دار امعنا  اخاتفف نباود   مؤیاد  نیاز  ANOVA آزماون ۀ نتیج شد. مشاهده (=

(136/6P=) گذر میان و (133/6P=) در موجاود  رطوبات  میازان  باین  اخاتفف  کاه   حالی در .است بوده موالعاتی تیپ سه بین 

 اوجاا  و بلاو،  هاای  تیاپ  سااقاب  مقاادیر  باین  ،همچناین  و (P=611/6) انجیلی و اوجا تیپ دو به نسبت بلو، های برگ ال 

(663/6P=) است بوده دارامعن.   

 .جنگل هیدرولوژی ،ربایشی هدررفتمدیریت جنگل،  آب،  چرخۀ اکوهیدرولوژی، :واژگانکلید 
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 مقدمه

 ره   در یآب  چرخۀ  در شده بررسی عوامل ترین مهم از بارندگی

 اج زا   .[1] اس    جنگل ی  آبخیزه ا   جمله از و سازگان بوم

  هدررف  به جنگل پوشش توسط جنگلی سازگان بوم در بارش

 اج زا  ای ن  .اس    ش ده  تقسیم 3ساقاب و 2گذر میان ،1ربایشی

 را یجنگل   سازگان بوم در هیدرولوژ اکو دانش از مهمی بخش

 ب اران  مج دد  توزی    نیز بند  تقسیم این به .دهند می تشکیل

 ب ارش  از س همی  و مق دار  ب ه  رب ایش  .[3 و 2] شود می گفته

 اث ر ب ر   و دوش   م ی  جذب پوشش  تاج توسط که شود میگفته 

 جنگ ل  ک    ب ه  دیگ ر  و گردد میبر هواسپهر به دوباره ر،تبخی

 تح    ک ه  اس    ب ارش  از بخشی گذر میان .[5 و 4] رسد نمی

 پوش ش  تاج از مستقیم صورت به [6] زمینجاذبۀ  نیرو  تأثیر

 برخ ورد  پوش ش  ت اج  ب ه  تقیممس غیر صورت به یا کرده، عبور

 نی ز  بس اقا  .[9    7] رسد می جنگل ک  به ،سپس وکند  می

 دریاف  ها شاخه توسط که اس  بارش اجزا  از دیگر  بخش

 .[11] ش ود  م ی  ه دای   جنگ ل  ک  به درخ تنۀ  طریق از و

 آب من اب   می زان  در آن اهمی  بر عالوه تولید  ساقاب مقدار

 و بیولوژی    واکولوژی   ،ژئ نظ  ر از جنگ  ل، ک    ب  ه رس  یده

 ت أثیر  س اقاب  در محلول مواد زیرا ،اس  مهم نیز هیدرولوژی 

 ک    علف ی  اش کوب  و خ اک  رطوب    خاک، شیمیبر   زیاد

 بی وفیزیکی  ه ا   ویژگ ی  ،کل ی  ط ور  به .[11 و 6] دارد جنگل

 اس ا   ب ر  دارد. س اقاب  تولی د ب ر   تأثیر زیاد  درخ  پوس 

 درخ  ،  پوس    آب ر اد نگ ه  ظرفی    شده انجام ها  بررسی

 عام ل  و ده د  م ی  ق رار  ت أثیر  تح    ش دت  به را ساقاب تولید

 .[12 و 5] اس    س  اقابدهن  دۀ  اف  زایش ی  ا و نن  دهکمحدود

 پوس    ر دا نگ ه  ظرفی    ده د  می نشان مطالعات ،همچنین

 دارد گی ر   چش م  تف اوت  ختل   م ه ا   گون ه  بین در درخ 

 از رمس تقیم غی ط ور  ب ه  ربایشی  هدررف  مقدار محاسبۀ .[13]

 خ ال(   )ب اران  برگ اب  و س اقاب  مجم و   ،ب اران  بین تفاوت

 س ازگان  ب وم  در آب ه دررف   در و [14 و 2] آی د  می دس  به

   .رددا گیر  چشم سهم جنگلی

 آبخی  ز آب تع ادل  در مه  م ج ز   ی    ربایش ی   ه دررف  

 در آب ی  تع ادل  ب ر  ت وجهی درخ ور   ت أثیر  و شود می محسوب

 درغ  ذایی  م  واد و وژ هی  درولچرخ  ۀ  جنگل  ی، ن  وا ی

 جنگ ل،  س اختار  از مت أثر  ک ه  [،15] دارد زمین ی  سازگان بوم

                                                      
1. Interception Loss 
2. Throughfall 
3. Stemflow 

 اس    بارش از بعد و هنگام اقلیمی ها  همشخص و بارش رژیم

 مق دار  باید ربایشی  رف  هدرمحاسبۀ  برا  ،منظور به این .[16]

 ب ا  ب ارش  مق دار  ش ود.  گی ر   اندازه ساقاب و گذر میان بارش،

 موج  ود ها داس  تاندار ب  ا مط  ابق و نجس   ب  ارش از اس  تفاده

 در گ ذر  می ان  آور  جم    ب را   .[17] ش ود  م ی  گی ر   اندازه

 از مطالع  ه اه  دا  ب  ه توج  ه ب  ا و مختل    جنگل  ی من  اطق

 ک  ه مطالع  اتی در ش  ود، م  ی اس  تفاده متف  اوتی ه  ا  روش

 ب ردار   نمون ه  روش از ،اس  مطرح امکانات و زمان محدودی 

 از اس تفاده  ،ب ردار   نمونه روش ینتر معمول و شود می استفاده

 ظ رو   اس تقرار  ب ا  ک ه  اس    س طحی  و ا  نقط ه  ها  روش

 گی ر   ان دازه  و آور  جم  را گذر میان درختان تاج زیر مختل 

 کییپالس ت  ه ا   ناودان از استفاده با نیز ساقاب .[18]کنند  می

 ب ه  انته ا  در واس     ش ده  نصب درخ تنۀ  بر که پذیر انعطا 

 اس  .  گی ر   اندازه قابل ،رسد می کننده آور  جم  مخزن ی 

 از س اقاب  و گ ذر  میان ،ربایشی  هدررف  مقادیر از هری  سهم

 مث ل  اقلیم ی  عوام ل  و ب ارش  مدت ،[19] شدت به بارش کل

 ،کل  ی ط  ور ب  ه .[17] دارد بس  تگی ت  اج س  اختمان و تبخی  ر

ت ودۀ   ویژگ ی  ،[21] ب ر   س ط   ش اخ(  بارش، ها  ویژگی

 ه  دررف  ب  ر [21] درخت  ان فنول  وژ  تتغیی  را و درخت  ان

 عل    ب ه  مختل  ها  گونه در مقدار این که اس ، مؤثر ربایشی 

 .[22] اس    متف اوت  آنه ا  کش ی  زه ساختمان و تاج در تفاوت

 مرات ب  ب ه  برگ ان  زنیس و  در ربایش ی   هدررف  میزان ،معموالً

 ک ار ،  جنگ ل  پیام دها   از [.23] اس    برگ ان  پهن از بیشتر

 طری ق  زا ل( خ ا  )ب اران  جنگ ل  ک  به سیدهر باران کاهش

 .[24] اس    درخت ان  4تعرق و گیاهی پوشش از رتبخی جذب،

 س اقاب  و گ ذر  میان ،ربایشی  هدررف  مقدار از آگاهیبنابراین، 

 اس    ض رور   ه ا آن کاش    تراکم و مناسب درختی ها  گونه

 مق دار  ک ه  ه ایی  گون ه  از ت وان  م ی  ،اس ا   هم ین  بر .[25]

 ی ا  و خ اک  فرسایش با مبارزه هد  بابیشتر  بایشیر  رف  هدر

 ،دارن د  خ ال(  ب اران  اف زایش  هد  باکمتر  ربایشی  رف  هدر

 من اب   صحی  مدیری  ازس زمینهیادشده  رویکرد .کرد استفاده

 .ب ود  خواهد کاش  دس  یا و جنگلی آبخیز ها   وضه در آب

 ه ا   س ازگان  ب وم  در م دیریتی تأثیرات  از ی  هر ال،  هر  به

 در ش ود.  منج ر م ی   آن رو  بارش توزی  در تغییر به جنگلی

 آبچرخ ۀ   ب ا  ارتب ا   در مختلفی ها  پژوهش اخیر، ها  دهه

 تی    چن د  ی ا  ی    در ب ارش  اجزا  همچنین و ها جنگل در

                                                      
4. Transpiration 
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 ه ا   نهیپیش   بررسی .[7 و 6 ،2 ،1] اس  شده انجام پوششی

 توجه با گرفته صورت ها  پژوهش تمرکز دهد می نشان مرتبط

 ب ا بن ابراین،   .اس    ب وده  مختل  مناطق در ها تی  فراوانی به

 تغیی رات  و کشور شمال ها  جنگل طولی گستردگی به توجه

 ب را   مت ر  میل ی  961 ساالنه متوسط از بارندگی درخور توجه

به طب  ،   و گلستان استان برا  متر میلی 484 تا گیالن استان

 زمین ه  رس د  م ی  نظر به ،جنگلی مختل  ها  تی  گیر  شکل

 .دارد وج ود  همچن ان  منطقه این دربیشتر  ها  پژوهش برا 

 بلن د   بل و   درختی مهم ها  گونهغالب بودن  بهبا توجه   ال

 و  Ulmus minor) اوج   ا ، Quercus castaneifolia) م  ازو 

 کش ور،  شمال ا  جلگه مناطق در  Parotica persica) انجیلی

 رفت   ارزمین   ۀ  در تخصص   ی اطالع   ات تکمی   ل و تهی   ه

 ه ا   گون ه  س ایر  البت ه  ویادش ده   ه ا   گونه اکوهیدرولوژی 

 اه دا   ب ه  یابی دس  و تبیین در هیرکانی ها  جنگل  ارزشبا

ب ه   اس  .  اهمی   با کش ور  شمالی ها  جلگه جنگل مدیری 

 و ب ارش  مق دار  ب رآورد  ه د   ب ا   اضرمطالعۀ  ،منظور همین

 من اب  انش کدۀ  محوط ۀ د  در شده اشاره تی  سه در آناجزا  

   .اس  گرفته صورت مدر  تربی  دانشگاه طبیعی

 ها روش و مواد
 شده مطالعه ۀمنطق

 دانش گاه  طبیع ی  مناب  ۀدانشکد ۀمحوط در  اضر پژوهش

 جغرافی ایی  ط ول  ب ا  ن ور  شهرستان در واق  مدر  تربی 
 جغرافی    ایی ع    ر  و 52°12´29⸗ ت    ا 12°52´25⸗
 مت  ر 18 توس  طم ارتف  ا  ب  ا 52°12´25⸗ ت  ا 12°52´25⸗

 بخشی عنوان به منطقه این .شد انجام دریا سط  از تر پایین

 ش مال  هیرکانی ها  جنگل از مانده باقی ا  جلگه مناطق از

 و ن دارد  وج ود  بلن د   و پس تی  گون ه  هیچ آن در که اس 

 تقریب اً  نآ سط  و بوده درصد 3 ازکمتر  آن عمومی شیب

 گی اهی  ی   ت س ه  فعل ی،  وهشپژ انجام برا  .اس  هموار

 ،1 ج دول  در من درج  ه ا   ویژگ ی  ب ا  هم دیگر   به نزدی 

 جنگل ی  س ازگان  ب وم  غال ب  ه ا   تی   ۀ نماین د  عن وان  به

ه زار   6 تقریب ی  مس ا    در الب رز  شمالیۀ دامن ا  جلگه

 و ش ده  مطالعه ۀمنطق از کلی نمایی شدند. انتخاب مترمرب 

 اس . شده داده نشان 1 شکل در انتخابی ها  تی  جایگاه

 مدرس تربیت دانشگاه طبیعی منابع ۀدانشکد ۀمحوط در مطالعاتی مختلف های تیپ شناسی ریخت های ویژگی .9 جدول

 پوشش تاج تنه شکل برگ شکل گونه نام

 انبوه و گسترده ضخیم و شیاردار ا  گوهقاعدۀ  و دندانه دارا  کشیده و تیز انتها  با بیضی بلو 

 دار فاصله و مخروطی ضخیم و شیاردار نامتقارن و شکل مرغی تخم اوجا

 تقارن بدون و دار موج مرغی، تخم کشیده، شکل، بیضی انجیلی
 با صا  تقریباً نامنظمتنۀ 

 زیاد ها  برجستگی و ها فرورفتگی
 تو در تو و مواج

 
 مدرس تربیت دانشگاه طبیعی منابعۀ دانشکد )باال(، مازندران استان در واقع شده مطالعه جنگلی های تیپ موقعیت کلی نمایی .9 شکل

 راست( و )پایین مطالعه شرایط کلی نمای و پراکنش الگوی و چپ( و )پایین
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 کار  روش

 ب ا  ش ده  مطالعه ۀمنطق اقلیمی وضعی  ،پژوهش ابتدا  در

 س  ینوپتی  ایس  تگاه دو هواشناس  ی اطالع  ات از اس  تفاده

 51 در )واق  نوشهر و  شرق ر کیلومت 51 در واق ) بابلسر

 آم ار   ۀدور ب ه  مرب و   شده مطالعه ۀمنطق  غرب کیلومتر

 اطالع  ات ب  ه توج  ه ب  ا .ش  د تعی  ین 1393 ت  ا 1356

 و دم ا  متوس ط  ،هواشناس ی  ه ا   ایس تگاه  از آمده دس  هب

 و گ راد  س انتی  ۀدرج 9/16 ترتیب به منطقه ۀساالن بارندگی

 .شد برآورد متر میلی 1189

 ه ا   گون ه  از پوششی مختل  تی  سه رو  ر گی اندازه

 25 ب ین  ا  س ینه  برابر قطر با انجیلی و اوجا مازو، بلند بلو 

 مخص و   م ازو  بلن د  بل و   .ش د  انج ام  مت ر  س انتی  41 تا

 ه ا   جلگ ه  از ش مال  در و ب وده  خ زر  و قفق از  ه ا   جنگل

 ه ا   جنگ ل  از و فوق انی  ارتفاع ات  ت ا  خ زر  دری ا   سا لی

 یبعض   در و اس    شده کشیده آستارا تا گلستان و گیلداغی

 دری ا  س ط   از 2111 ارتفا  تا مینودش   )ارتفاعات مناطق

 ک رۀ  نیم معتدلۀ مناطق در که اس  ا  گونه اوجا رود. می باال

 پراکن ده  گرمس یر   من اطق  کوهستانی ها  بخش و شمالی

 ت  ا گرگ  ان از ای  ران در گون  ه ای  ن پ  راکنش اس   . ش  ده

 بخ ش  در نی ز  ارتف اعی  لحاظ از و ودهب ارسباران ها  جنگل

 اس  .  ش ده  واق    شمال ها  جنگل در باال نسبتاً تا متوسط

 من اطق  ه ا   جنگ ل  در و اس  ایران بومی نیز انجیلی گونۀ

 )کالردش     مناطق از بعضی در بند میان ارتفاعات تا سا لی

 .[26] اس  یافته گسترش متر 1411  دود ارتفا  با

 بارش یها مؤلفه گیری اندازه

 15/18/1397) ماه 12 طی  اضر پژوهش میدانی عملیات

 و ثب    رگبار 34 مدت این در شد. انجام  15/18/1398تا 

 س اقاب  و گ ذر  میان ،ربایشی  هدررف  کل،  بارش ها  لفهؤم

 یادشده ها  مؤلفه گیر  اندازه برا  اس . شده گیر  اندازه

 ب را   ظ ر   دو شد. استفاده کننده آور  جم  ظر  23 از

 گیر  اندازه برا  ظر  سه باز، فضا  در بارش گیر  اندازه

 گ ذر  می ان  گی ر   اندازه برا  ظر  18 و درخ  هر ساقاب

 مس تقر  نظ ر  مد ظر   6 تی  هر )برا  پوششی تی  سه

 ط ی  ش ده  آور  جم    ه ا   نمونه تعداد ،مجمو  در شدند.

 برگ اب  و 112 س اقاب  ،68 ب از  فض ا   برا  مطالعه دوران

 ه ا   ظ ر   ب ارش  ارتف ا   می انگین  اس ، هبود مورد 612

 مس تقیم  ب ارش  عن وان  ب ه  ب از  فض ا   در کننده آور  جم 

 کنن ده  آور  جم    ظ ر   ش ش  ارتف ا   میانگین و ناخال(

 گذر میان ارتفا ۀ نمون میانگین عنوان به ،تی  هر گذر میان

 شد. گرفته نظر در تی  هر برا 

 کل بارندگی

 ظ ر   دو از اس تفاده  ب ا  ک ل  گیبارن د  مق دار  گیر  اندازه

 و دهانه قطر اب ،شکل ا  استوانه پالستیکی ۀکنند آور  جم 

 فض ا   در مس تقر  و مت ر  س انتی  31 و 16 ترتی ب  به ارتفا 

 ه ا   نمون ه  نصب محل از متر  211ۀ فاصل در و باز کامالً

 از اس تفاده  ب ا  گیر  اندازه ظرو  تمام گرف . صورت دیگر

  ی  تثب منظور به و متر  سانتی 81 فا ارت با فلز  ها  میله

 ثب ات  ویژه به و  یوانات برخورد باد، وزش مقابل در ظرو 

 ه ر  از بعد [.27] ندشد ثاب  زمین وندر گیر  اندازه محل

 از اس تفاده  ب ا  ظ ر   ه ر  در شده ذخیره باران  جم ،رگبار

 از هری    ورود  س ط   ،س پس . شد تعیین رجمدۀ استوان

 ظ رو   از ی  هر برا  بارندگی عمق و ها کننده آور  جم 

 ش ده  آور  جم    کل بارندگی عمق میانگین .شد تعیین نیز

 نظ ر  در رگب ار  ه ر  در ک ل  بارندگی عنوان به  وظر توسط

 [.6] شد گرفته

 ربایشی  هدررفت

 ب  اران تف  اوت از پوش  ش ت  اج ربایش  ی  ه  دررف  مق  دار

 شب ار ) آزاد فض ا   یا پوشش تاج باال  در شده گیر  اندازه

 پوش ش  ت اج  زی ر  در ساقاب و گذر میان مجمو  و ناخال( 

  شد. محاسبه 2و  1 ابطور اسا  بر خال(  بارش)

(1   I=GR-NR  

(2   NR=TF+SF 

 NR ناخ ال(،  ب ارش  GR ربایش ی،     هدررف  I آنها، در که

 اس    تولی د   گ ذر  می ان  TF و س اقاب  SF خال(، بارش

 مش ابه  وا  د  ی    ب ا  ش ده  مطالع ه  ها  نمونه تمام [.17]

 ند.شد ارزیابی متر  )میلی

 گذر میان

 ظ   ر  18 از گ   ذر می   ان گی   ر  ان   دازهه منظ   ور ب   

 نم ایش  صورت به و پوششی تی  سه برا  کننده آور  جم 

 اط را   در ،منظور اینه ب .شد استفاده 2 شکل در شده داده

 منظم طور به ظر  شش تی  هر مرکز در درختیۀ پای ی 

 گی ر   ان دازه  زمان .شد استفاده و صبن شعاعی صورت  به و
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 کام ل  ۀمش اهد  ب ا  رگب ار  پای ان  تا شرو  زمان از گذر میان

 ه ا   کننده آور  جم  از ی  هر شدند. ثب  گذر میان قط 

  ۀاس توان  ب ا  آنه ا   ج م  و ش ده  تخلیه مجزا طور به یادشده

 ها  کننده آور  جم   جم میانگین .شد گیر  اندازه رجمد

 مرب و    جم عنوان به درخ ، هر پوشش جتا زیر در مستقر

ۀ نمون  جم تقسیم با نیز گذر میان ارتفا  شد. برآورد آن به

 کنن ده  آور  جم    ظ ر   ورود  مقط    سط  به گذر میان

   اص ل  از نی ز  درخ  هر گذر میان کل  جم شد. محاسبه

 درخ    آن ت اج  مس ا    در ک ل  گ ذر  می ان  ارتفا  ضرب

 .[17و  16] شد تعیین

   
 )چپ( انجیلی و (وسط) اوجا ،)راست( بلوط مطالعاتی های تیپ در نمونه آوری جمع ظروف نصب و گذر میان گیری اندازهشیوۀ  از مایین .2 شکل

 ساقاب

 تی    ه ر  در ،س اقاب  گی ر   اندازه برا   اضر پژوهش در

ش د.   انتخ اب  تی   ۀ نماین د  عن وان  به درخ  ی  پوششی

 3 قط  ر ب  ه الس  تیکی ه  ا  ن  اودان از اس  تفاده ب  ا ،س  پس

 صورت به و شده نص   متر  سانتی 131 ارتفا  و متر سانتی

 ه ا   چس ب  و کوچ    ه ا   میخ توسط مورب و مارپیچی

 انتها  در [25 و 17 ،8 ،1] شد نصب درختان تنه بر عایق

 توسط تولید  ساقاب ،شده مطالعه درختان از ری ه ناودان

 کل ی  م ا  ن و وض عی   .شد آور  جم  لیتر  11 ها  دبه

 اس . شده داده نشان 3 شکل در ساقاب گیر  اندازه یندافر

 ب ارش  هر پایان از پس تولید  ساقاب  جمۀ محاسب برا 

 درون ۀش د  آور  جم    آب  ج م  ساقاب، جریان اتمام با و

 تقسیم با و شده گیر  اندازه رجمد ۀاستوان ۀوسیل هب ها ظر 

 .[28 و 7] شد تعیین ساقاب عمق درخ  آن تاج سط  بر

 گیر  اندازه از استفاده با نیز ساقابۀ نمون درخ  تاج سط 

 ب ر  و ن وار   مت ر  از استفاده با طر  چهار در درخ  شعا 

 ب ه ب ا توج ه    .[11 و 2] ش د  تعی ین  دای ره  فرم ول  اسا 

 و توزی    ه ا   ویژگی و ظاهر  وضعی  ل،شک نو ، اهمی 

 و تع داد  اجم الی  بررسی خصو  در عالئم و زبر  فراوانی

 صورت نظر مد تی  در درختان پوس  رو  شیارها  عمق

 نس ب   ک ش  خط از استفاده با ابتدا ،منظور اینه ب .پذیرف 

 وب ه دس   آم د     مت ر  سانتی هر در شیار تعداد گیر  اندازه

 3ۀ رابط   از ،همچنین .شد گیر  ازهاند شیارها عمق ،سپس

 ش ده  مطالع ه  درخت ان  پوس    زبر  ضریبۀ محاسب برا 

 .[12] شد استفاده

(3   BRI = Fn × Df 

 درخت ان،  پوس    زب ر   ضریب BRIۀ یادشده رابط در

Fn مت ر  31/1 سینه برابر ارتفا  در پوس  شیارها  تعداد 

 ش یارها  متوس ط  عمق Df و طول متر سانتی هر در درخ 

 و عم ق  گی ر   ان دازه  ین د افر از نم ایی  اس . متر سانتی به

 اس . شده داده نشان 4 شکل در نیز شیارها فراوانی

 آب کیفیت

 ه ر  از بع د  و گذر میان از آور  جم  آب کیفی  بررسی منظور  به

 تی    ه ر  برا  کننده آور  جم  ظر  شش از هایی نمونه رگبار،

 مق دار  ،س پس  ش د.  دهفرستا آزمایشگاه به وشده  تهیه پوششی

 مت ر  EC و مت ر  pH با (EC) الکتریکی هدای  و ،(pH) اسیدیته

 و (SQ-2800,US) اس پکتروفوتومتر  دس تگاه  کم    ب ا  فسفر و

 دس  تگاه از اس  تفاده ب  ا منی  زیم و کلس  یم پتاس  یم، عناص  ر

 [.29] شد گیر  اندازه (Jenway pf7, UK) فوتومتر فلیم

 نتایج

نشان داده  5میزان بارش در شکل  گیر  نتایج  اصل از اندازه

 66/75شده اس . بیشترین مق دار ب ارش در فص ل پ اییز ب ا      

 12/1مت  ر و کمت  رین مق  دار آن در فص  ل زمس  تان ب  ا  میل  ی

دلی ل ع دم ب ارش در م رداد،      متر بوده اس  . البت ه، ب ه    میلی

 شهریور و همچنین مهر، هیچ مقدار  ثب  نشده اس .



 9911 تابستان، 2، شمارۀ 7اکوهیدرولوژی، دورۀ  988

   
 (چپ) انجیلی و (وسط) اوجا (،راست) بلوط درخت در ساقاب آوری جمع یندافر از نمایی .9 شکل

  
 مدرس تربیت دانشگاه طبیعی منابع ۀدانشکد ۀمحوط در مطالعاتی مختلف های تیپ اندرخت پوست روی شیارها تعداد و عمق گیری اندازه .3 شکل

 
 مدرس تربیت دانشگاه طبیعی منابعۀ دانشکد در واقع مطالعاتیۀ دور در مختلف رگبارهای طی بارندگی مقدار .3 شکل

 ه دررف   ۀطرف   ی    واری انس  وتحلیل تجزیه آزمون نتایج

 ۀدهن د  نش ان  ،2 ج دول  در جمندر مطالعاتی تی  سه ربایشی

 از  اص  ل نت  ایج .اس     =791/1P) دارمعن  ا اخ  تال  ع  دم

 ش ده  خالص ه  6 ش کل  در مختل  ها  تی  ربایشی  رف  هدر

 س ه  برا  ربایشی  هدررف  سهم بارش مقدار به توجه با .اس 

 8 و 17 ،19 مقدار ترتیب به انجیلی و اوجا بلو ، پوششی تی 

 ینبیش تر  ،ش ود  م ی  اهدهمش   که گونه همان .اس  بوده درصد

 ای ن  و اس    بوده بلو  تی  به مربو  ربایشی  رف  هدر مقدار

 ای ن  ه ا   ب ر   و ها شاخه قرارگیر  وضعی  دلیل به اندتو می

 .باشد آن در آب ر دا نگه توجهدرخور  سط  و گونه
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، نش  ود تکمی  ل ربایش  یۀ ذخی  ر ظرفی    ک  ه زم  انی

 پوش ش   ت اج  رچ ه ه و ش ود  نم ی  ایجاد گذر میان گونه هیچ

 هرچ ه  و کاس ته  گ ذر  میان مقدار از باشد، تر کامل و تر انبوه

 ش ده  اف زوده  گ ذر  می ان  مق دار  بر باشد تر خالی تاج فضا 

 در ش ده  ارائه نتایج بررسی در، اسا  همین بر .[17] اس 

 و بیش  ترین ترتی  ب ب  ه بل  و  و انجیل  ی درخت  ان 7 ش کل 

 درصد 81 و 92 رمقدا با را تولید  گذر میان سهم کمترین

 اند. داشته

 گس ترده،  تاج و انبوه پوشش تاج دلیل به بلو ۀ گون در

 ای ن  و ب وده  قبل گروه دو ازکمتر  تولید  گذر میان میزان

درخ ور   گ ذر  میان میزان انجیلیۀ گون در که اس   الی در

 و ک ل  بارن دگی  میزان بین کها   گونه به اس . بودهتوجه 

 و اوج ا  بل و ،  ه ا   گون ه  در تولی د   گ ذر  می ان  میانگین

 ض ریب  با دار  امعنتقریباً  و قو  خطی همبستگی انجیلی

 در ش ده  ارائه صورت به 46/1 و 62/1 ،61/1 ترتیب به تبیین

   شد. مشاهده 8 شکل

 در مطالعاتی مختلف های تیپ ربایشی هدررفت ۀمقایس برای ها گروه درون و بین چندگانه واریانس وتحلیل تجزیه آزمون نتایج .2 جدول

 مدرس تربیت دانشگاه طبیعی منابع ۀدانشکد ۀمحوط

 داریامعن سطح Fآمارۀ  مربعات میانگین آزادی ۀدرج مربعات جمع منبع

 791/1 236/1 223/53 2 446/116 ها هگرو بین

   118/225 99 718/22286 ها هگرو درون

    111 155/22393 جم 

 

 
 مدرس تربیت دانشگاه طبیعی منابعۀ دانشکدۀ محوط در انجیلی و اوجا بلوط، مطالعاتی تیپ سه تاجی ربایشی  هدررفت .3 شکل

 
 مدرس تربیت طبیعی منابعۀ دانشکدۀ محوط در انجیلی و اوجا بلوط، مطالعاتی تیپ سه در گذر میان .7 شکل
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 مدرس تربیت طبیعی منابعۀ دانشکدۀ محوط در انجیلی و اوجا بلوط، اتیمطالع تیپ سه در کل بارندگی و گذر میان بین ارتباط .8 شکل

 
 مدرس تربیت دانشگاه طبیعی منابعۀ دانشکدۀ محوط در انجیلی و اوجا بلوط، مطالعاتی تیپ سه در ساقاب میزان .1 شکل

 گی ر   اندازه درخ  هر برا  ساقاب مقدار بارش هر در

 تی    ب را   طبیعیۀ تودۀ ساالن ساقاب ارتفا  میانگین شد.

 11/1 انجیل  ی تی    ب  را  و 17/1 اوج  ا تی    ،2/1 بل  و 

 کل از درصد 56/1 و 34/1 ،97/1 برابر ترتیب به و متر میلی

 درش ده   مطالع ه  ها  تی  ساقاب ارتفا  تغییرات بود. بارش

 نش ان  9 ش کل  در نی ز  مطالع اتی ۀ دورطی    اضر پژوهش

 اس . شده داده

 3 دولج   در من درج  نت ایج  و زبر  ضریب رو  مطالعه

 درخت ان  ب را   زب ر   ض ریب  ینکمتر و ینبیشتر داد نشان

 تی  برا  و 1/ 111 و 12/1 مقدار با ترتیب به انجیلی و اوجا

 48 انجیل ی  زب ر   ض ریب  ،واق  در .اس  بوده 148/1 بلو 

 .اوجاس    تی    ازکمتر  برابر 121 و بلو  تی  ازکمتر  برابر

 و ینکمت ر  یدبا انجیلی و اوجا درخ  زبر ، ضریب اسا  بر

 در که   الی در باشند داشته را ساقاب تولید درصد ینبیشتر

 س هم  ینکمتر ،درصد 34/1 با اوجا درخ  شده مطالعۀ انجام

 تولی د  در س هم  ینبیشتر دارا  ،درصد 97/1 با بلو گونۀ  و

 وتحلی ل  تجزی ه  آزم ون  نت ایج  ،همچن ین  اس . بوده ساقاب

دهن دۀ   نش ان  ش ده  همطالع تی  سه ساقاب ها  داده واریانس

 ش رح  ب ه  اوجا و بلو  تی  بین  =119/1P) دار معنا اختال 

 س اقاب  می زان  در اختال  وجود .اس  4 جدول در شده ارائه

 زم ان  مانند بارندگی ها  ویژگی از ناشی تواند می ها گونه این

 ب اد،  جه    و سرع  در اختال  بارندگی، شدت بارش، وقو 

 س ن،  مانن د  گی اهی  پوشش ها متغیر و نسبی رطوب  ،ماد

 ی ا  ش کا   وج ود  ،این بر عالوه .باشد ها گونه ترکیب و تراکم
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 تولی د  می زان  در ت وجهی درخور  تأثیر ختاندر تاج در روزنه

 س اقاب  میزان ،تاجیروزنۀ  وجود رغم به  اس . داشته ساقاب

 همبس تگی  اس  . کمتر  اه گونه سایر به نسب  اوجاگونۀ  در

 دار  دهن دۀ رابط ۀ معن ا    نش ان  ساقاب و بارندگی میزان بین

 س اقاب  می زان  ،بارن دگی  میزان افزایش با که طور  به ه،بود

یادش ده   م وارد  ب ر  ع الوه  .اس    یافت ه  اف زایش  نیز تولید 

 ج دول  در نیز شده گیر  اندازه آب کیفی  اصلی ها  ویژگی

 .اس  شده ارائه 5

 نی  ز ش  ده انج  امۀ طرف   ی    واری  انس وتحلی  ل تجزی  ه

 مق ادیر  ب ین   =894/1P) دار امعن اختال نندۀ نبود تأییدک

 آم ده  6 ج دول  در ب وده  مطالعاتی ها  تی  در گذرها میان

 رط  وبتی محت  وا  رو  آزم  ون ای  ن نت  ایج ام  ا اس   .

  7  )ج  دول مختل    ه  ا  تی    بس  تر ه  ا  الش  بر 

 از پ س  موجود، رطوب  میزان دار امعن اختال ۀ دهند نشان

 بل و   تی    بس تر  رو  مقدار ینبیشتر گزارش با رگبار هر

 اس . بوده

 مدرس تربیت دانشگاه طبیعی منابعۀ دانشکدۀ محوط در انجیلی و اوجا بلوط، مطالعاتی تیپ سه در زبری ضریب و شیار عمق .9 جدول

مطالعاتی تیپ  )درصد( زبری ضریب متر سانتی 93 هر در شیار تعداد متر( )سانتی شیار عمق 

 148/1 8 6/1 بلو 

 12/1 6 2 جااو

 111/1 1 1/1 انجیلی

 ۀمحوط در مطالعاتی مختلف های تیپ ساقاب ۀمقایس برای ها گروه درون و بین چندگانه واریانس وتحلیل تجزیه آزمون نتایج .3 جدول

 مدرس تربیت دانشگاه طبیعی منابع ۀدانشکد

 داری امعن سطح Fآمارۀ  مربعات میانگین آزادی ۀدرج مربعات جمع منبع

 119/1 951/4 151/1 2 312/1 ها هگرو ینب

   131/1 99 116/3 ها هگرو درون

    111 317/3 جم 

 تربیت دانشگاه طبیعی منابع ۀدانشکد ۀمحوط در مطالعاتی مختلف های تیپ در بارش اجزای شیمیایی و فیزیکی های ویژگی .3 جدول

 مدرس

 باز فضای انجیلی اوجا بلوط شده گیری اندازه عناصر

 51/53 58 5/61  لیتر بر گرم میلی) ساقاب در محلول مواد
52/18 

 31/43 73/49 3/41  لیتر بر گرم میلی) گذر میان در محلول مواد

 69/81 72/94 5/83  متر سانتی بر زیمنس کرومی) ساقاب در امالح الکتریکی هدای 
67/26 

 24/59 15/57 2/62  متر سانتی بر زیمنس میکرو) گذر میان در امالح الکتریکی هدای 

 26 61/25 3/26 گراد  سانتیدرجۀ ) ساقاب در آب ما د
41/25 

 85/25 54/25 4/25 گراد  سانتیدرجۀ ) گذر میان در آب ما د

pH 9/5 2/6 8/5 ساقاب 
9/5 

pH 9/5 1/6 1/6 گذر میان 

 ۀمحوط در مطالعاتی مختلف های تیپ گذر میان ۀمقایس برای اه گروه درون و بین چندگانه واریانس وتحلیل تجزیه آزمون نتایج .3 جدول

 مدرس تربیت دانشگاه طبیعی منابع ۀدانشکد

 داری امعن سطح Fآمارۀ  مربعات میانگین آزادی ۀدرج مربعات جمع منبع

 894/1 113/1 325/55 2 651/111 ها هگرو بین

   843/491 99 414/48593 ها هگرو درون

    111 165/48714 جم 
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 های تیپ بستر های  الشبرگ رطوبتی محتوای ۀمقایس برای ها گروه درون و بین چندگانه واریانس وتحلیل تجزیه آزمون نتایج .7 جدول

 مدرس تربیت دانشگاه طبیعی منابع ۀدانشکد ۀمحوط در مطالعاتی مختلف

 داری امعن سطح Fآمارۀ  مربعات میانگین آزادی ۀدرج مربعات جمع منبع

 115/1 355/4 461/118 2 921/236 ها هروگ بین

   211/27 99 827/2692 ها هگرو درون

    111 748/2929 جم 

 

 زمستان پاییز تابستان بهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 )پایین( انجیلی و )وسط( اوجا )باال(، بلوط تیپ سه در مطالعاتیۀ دور طی درختان پوشش تاج وضعیت .93 شکل

 گیری نتیجه و بحث  

شده  مطالعهۀ منطق در ماه 12طی  بارش  رخدادها تمامی

 مق دار  ش د.  ثب  رگبار 34، مجمو  در وشده  گیر  اندازه

 و   داقل  و ب وده  مت ر  میل ی  87/714 م دت  این در بارش

 174 و 6/1 ترتی ب  ب ه  ش ده  ثب    رگبارها  در آن  داکثر

ۀ دورط ی   بارن دگی ها   نوسان اس . شده برآورد متر میلی

 ب ه  توج ه  ب ا  اس  .  ش ده  داده نمایش 5 شکل در مطالعه

 پوشش وضعی  بارش، اجزا  توزی  در پوشش  تاج اهمی 

 فصل هر برا  ساله ی ۀ دورطی  مطالعاتی ها  محل تاجی

 31/1 تقریب ی  ارتف ا    ب ه  ثاب    چ وبی ۀ پای نصب طریق از

 دورب ین  اس تقرار  ب را   مناس ب  افق ی  س ط   و متر سانتی

 و ب  ردار  عک  س ،Huawei mate10 lite م  دل الدیجیت  

 ش کل  در پوش ش  تاج وضعی  عمومی سیما  شد. تحلیل

 اس . شده گزارش 11

  ۀچرخ  ۀ زمین در مختلفی مطالعات یراخ ها  سال طی

 ص ورت  ب ارش  مق دار  ب ر  پوشش تاج ثیرأت و جنگل در آب

 اخ تال   دیگ ر   به نسب  پژوهش هر نتایج و اس  گرفته

 مح ل  و گون ه  انتخ اب  ک ه   گف   ت وان  م ی  اس  .  داشته

 ب وده  ا  سلیقه بسیار  دود تا پژوهش هر را ب گیر  اندازه

 در آن اج زا   توزی    و ب ارش ۀ زمین   در آگ اهی  کمبود و
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 هزینه افزایشگاه سبب  که اس  موضوعاتی از یکی جنگل

 اطالع ات  ،دیگر سو  از شود. می دار  جنگل ها  پروژه در

 ب  ه مرب  و  معم  والً واشناس  یه ه  ا  ایس  تگاه ب  ه مرب  و 

 پرهزین ه  روز هب   اطالع ات  دریاف  و اس  گذشته ها  سال

  هب   ش ده س بب   موض و   ای ن  .یس ن پذیر امکان یا و اس 

 خ وبی  دق    نق ا   بس یار   در بارش ارتفا  آوردن دس 

 .دشته باشندا

 در اق مو از بسیار  در ربایش هدررف  میزان از اطال 

 اقلیم ی  مختل    ش رایط  در ها نهگو کارگیر  هب یا و تعیین

 مغ  ر به هم تولید  ساقاب مورد در مهم این .اس  اهمی با

 خواه د  توج ه  م ورد  کل بارندگی به نسب  آن اندک سهم

ۀ زاوی   پوشش ی،  تی    ن و   تاب  تولید  ساقاب مقدار .بود

 ر دا نگه ظرفی  درخ ، تاجۀ انداز ،ها بر  شکل ها، شاخه

 .[31] اس    فصلی و یمیاقل شرایط درخ ، پوس  در آب

 ب ر  م ؤثر  ع واملی  از یکی آمده عمل به ها  بررسی اسا  بر

 اس    درخ  پوس  در آب ر دا نگه ظرفی  ساقاب، مقدار

 اس  تفاوتم مختل  ها  گونه بین در ظرفی  این که [5]

 ج ذب  ،زبر و ضخیم پوس  که هایی گونه در معموالً .[12]

 ص ورت کمت ر   اقابس   تولی د  و بودهبیشتر  آب ر دا نگه و

 ک ه  درخت انی  رس د  م ی  نظ ر  ب ه  اگرچه .[31] اس  گرفته

 س اقاب  تولی د  دربیش تر   س هم  دارند صا  و نازک پوس 

 گ اهی  زی را  ،نیس    الزام ی  موض و   این ولی ،[31] دارند

 پوس  ،  رو  طولی شیارها  مسیر در جریان شدن خطی

 .کن د  م ی  س از   زمینه را دس  پایین به بارش سری  انتقال

 درخ   ، رو  خ  زه چ  ونهم ع  واملی وج  ود ،مچن  ینه

 ،پوس    سطحی زبر  و بودن قطور ،ختانرد در پوسیدگی

 ها شاخه قرارگیر  وضعی  نیز و انبوه غیر و باز پوشش تاج

 باش د.  مؤثر نیز ساقاب میزان افزایش یا کاهش در تواند می

 بل و  ۀ گون   تولی د   س اقاب  می زان  شده انجامۀ مطالع در

 از درص د  56/1 انجیلی در ولی بارندگی کل از درصد 97/1

 س اقاب  رف    م ی  انتظ ار  ک ه     الی  در ،ب ود  بارندگی کل

 .باش د بیش تر   ص ا   پوس  داشتن دلیل به انجیلی تولید 

 و ب از  تاج داشتن که اس  نآ گر نانمای خوبی به نتیجه این

 در توان د  م ی  درخت ان  تن ه  ش کل  و  11 )ش کل  انبوه غیر

 عوام ل  جمل ه  از .باش د  مؤثر ها گونه تولید  ساقاب میزان

 ،باشد ثرؤم ساقاب کاهش یا افزایش در تواند می که دیگر 

 [32] پیشین ها  مطالعه در که  طور  به ،اس  درخ  سن

 و جوانۀ تود ازبیشتر  کاج سال میانۀ تود در ساقاب میزان

 رو  ها شاخه گرفتن قرار وضعی  .اس  شده گزارش مسن

 ی ا  افزایش در کننده تعیین عوامل جمله از نیز درختانۀ تن

ۀ گون   در [33] گذشته ها  مطالعه در اس . ساقاب کاهش

 ق رار  عل    ب ه  کاجۀ گون در و ساقاب مقدار ینبیشتر بلو 

 س اقاب  مق دار  ینکمت ر  افق ی  ص ورت  ب ه  ها شاخه گرفتن

 و س اقاب  مق ادیر  شده انجامۀ مطالع در اس . آمده دس  هب

 دار  امعن   و مثب    س تگی بهم ک ل  بارن دگی  با گذر میان

 ه ا   پژوهش نتایج با مدهآ دس  هب مدل که طور  بهداش  

 ،البت ه  .اس    ب وده  مش ابه  تقریب اً  [34 و 25] شده گزارش

 ض ر  ا  پژوهش در تنها نه داش  توجه نکته این به توان می

 ان دکی  سهم بساقا ،شده انجام مشابه ها  پژوهش در بلکه

 ب را   ،رو این از .دهد می اختصا  خود به را کل بارندگی از

 مقدار که پیشنهادشدهۀ هزین و زمان رف هدر از جلوگیر 

 ش ود  گرفت ه  نظ ر  در بارن دگی  ک ل  از درصد دو  دود آن

 قبول مورد همیشه موضو  این شد یادآور باید ،البته .[35]

 ب ت ا  ساقاب مقدار ،شد اشاره که گونه همان که چرا ،نیس 

 مشخ( دیگر پژوهش در ،نمونه  راب .اس  مختل  عوامل

 ط ول  در آب جذبسبب  درختانۀ تن قطر افزایش که شد

 تولی د  ت ر  کم تولید  ساقاب میزان ،نهای  درو  شده تنه

 .[36 و 17] بود شده

 در مه م  عام ل  ی    عنوان به پوشش تاج سط  که نجاآ از

 انتخ اب  ع دم  ،اس    زمین سط  به ورود  آب میزان کاهش

 ی    عن وان  به تواند می کار  جنگل ها  وژهپر در مناسبگونۀ 

 .باش د  منطق ه  ی  در نهساال آب دار معنا کاهش در مهم عامل

 ت ا  توان د  م ی کمتر  ربایشی  هدررف  با گونه انتخاب ،نتیجه در

 کن د  کم    ش ده  ذخی ره  آب  ج م  افزایش به زیاد   دود

 ب  را    اض  ر پ  ژوهش در ربایش  ی  ه  دررف  می  زان .[37]

 ب وده  درص د  8 انجیل ی  ب را   و 17 ااوج   ،19 بلو  ها  تی 

 ه ا  پ ژوهش  از بعض ی  در ش ده  گزارش مقادیر با نتایج که اس 

 ی    در ربایش ی   ه دررف   مق دار  ،مث ال  را ب دارد. خوانی هم

 [41    38] درص  د 1/22 و 16 ،19 راشس  الۀ  111ت  ودۀ 

 عوام ل  ی  عنوان به تواند می هم سن عامل .اس  هشد گزارش

 .باش د  ربایش ی  رف    هدر میزان کاهش یا افزایش درتأثیرگذار 

 اف زایش  ب ا  ک ه  ش ده  داده نشان [32] گذشته ها  مطالعه در

 اس  .  یافته افزایش ربایشی رف  هدر میزان ،جکاتودۀ  در سن

 برگ ان  س وزنی  در ربایش ی   ه دررف   میزان ،دیگر پژوهش در

  ه دررف   [.41] اس    آم ده   دس     هب   برگ ان  په ن  ازبیشتر 

 مق دار  دلی ل  ب ه  بر  سوزنی ها  گونه در توجه شایان یربایش
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 اس    تاج گیر مچش ر دا نگه ظرفی  و آیرودینامیکی مقاوم 

 ظرفی     ،[43] مطالع   ات از دیگ   ر برخ   ی در .[42 و 37]

 برگ ان  په ن  براب ر  دو را برگ ان  س وزنی  ب ر   در آب ر دا نگه

 از 1ب ر   سط  شاخ( که شدیادآور  باید ،البته آورد. دس  به

 اف زایش  ب ا  که اس ، ربایشی هدررف  بر مؤثر عوامل ترین مهم

 نی  ز ربایش  ی  ه  دررف  می  زان و ذخی  ره ظرفی    ،آن مق  دار

 ،ش ده  انج ام  اروپ ا  در ک ه  مطالع اتی  در .[21] یابد افزایش می

 و 18] اس    ب وده  متغی ر  3/5 تا 8/1 بین بر  سط  شاخ(

 گ زارش  5/7 هیرک انی  ه ا   جنگ ل  در ش اخ(  این که ،[22

 مق دار  نای   رس د  م ی  نظ ر  به موارد این به توجه با .اس  شده

 ش دت  با ها  باران در ،واق  در اس . منطقی ربایشی  هدررف 

 ب را   آنکه دلیل به ،شود میبیشتر  ربایشی  هدررف  میزان کم،

 آب ر دا نگ ه  ظرفی    ابت دا  بای د  س اقاب  و گ ذر  می ان  شرو 

 س هم  ک م،  دتش   ب ا  ه ا   باران در و شود تکمیل پوشش تاج

 ظرفی    تکمی ل  و ش دن  خ یس  ص ر   باران هر از  بیشتر

 ربایش ی   ه دررف   می زان  ب ر  و ش ده  پوشش تاج آب ر دا نگه

 زی  اد ش  دت ب  ا ه  ا  ب  ارش .[45 و 44] اس    ش  ده اف  زوده

 عام  ل ربایش  ی  ه  دررف  .دارد ان  دکی ربایش  ی  ه  دررف 

 من  اطق ب  ه ورود  خ  ال( ب  اران مق  دار ۀکنن  د کنت  رل

 ع دم  ص ورت  دربن ابراین،   .آی د  می  ساب به دهش کار  جنگل

  س  ا ممک ن  ،ک ار   جنگ ل  ب را   مناس ب  ها  گونه انتخاب

 ف راهم کمتر  گذر میان میزان وبیشتر  ربایشی  هدررف  شرایط

 س ط   ک اهش  در ن د نتوا م ی  نس ب   همان به رو، این از .شود

 در  تی موضو  این .[46] باشد مؤثر زمینی زیر آب ها  سفره

 نی ز  گرفت ه  ص ورت  زراع ی  گیاه ان  مورد در که یایه پژوهش

 ه ا   مطالع ه  از یک ی  در ،مث ال  را ب .اس  بوده مشاهده قابل

 ذرت گیاه ان ب ر   ربایش ی  هدررف  میزانتأثیر  ،[47] گذشته

 بس یار  زمین ی زیر ه ا   س فره  به ورود  آب میزان کاهش در

 انجیل ی  درختان ،رو  پیش   پژوهش در اس . بوده درخور توجه

 مق دار  با را تولید  گذر میان سهم ینکمتر و ینبیشتر بلو  و

 توج ه درخور  رطوب  ،یگرد طر  از .اند داشته درصد 81 و 92

 اوج ا  درص د ،  71) بل و   ۀشد گیر  اندازه ها  بر  سطوح در

 نش  ان پوش  ش ک    در درص  د  57) انجیل  ی و درص  د  56)

 در  بر پهن ها  گونه ،بر  سوزنی ها  گونه  خالبه  دهد می

 در ،نتیج ه  در و ن د دار را بهت ر   ش رایط  ب ارش  اجزا  توزی 

                                                      
1. Leaf Area Index (LAI) 

  زی اد  ت أثیر  جنگلی ک  ها  گونه رشد و خاک خیز   اصل

 داش . خواهند

 بندی جمع

 و هی درولوژ   به مربو  مبا ث در موضوعات تنو  به جهتو با

 نظ ر  ب ه  ، ف اظتی  و دار  جنگ ل  ه ا   طرح در آن لحاظ عدم

 و جنگل ی  ه ا   گون ه  اکولوژی    نیازه ا   شناس ایی  رسد می

 جمل  ه از جنگ  ل اکوهی  درولوژی  مبا   ث م  ورد در مطالع  ه

 دتوان   م ی  هانت نه مختل  ها  تی  در بارش اجزا  گیر  اندازه

  ه ا  ط رح  زیربن ایی  ه ا   گی ر   یمتص م  در زی اد    دود تا

 ه  ا  هزین  ه ک  اهش در بلک  ه ،باش  د مفی  د دار  جنگ  ل

 ت وجهی  ش ایان  کم  نیز ز سا راه و بردار  بهره دار ، جنگل

   .داش  خواهد

 قدردانی

 من وچهر  مهن د   آق ا   ور،پ صادق مهند  آقا  از نویسندگان

 مهن د   خ انم  ،همچن ین  و دوس   ق مهند  خانم نائیجی،

 در که جنگل زیستی علوم ۀرشت ارشد مقط  دانشجو  بور زهرا

 ایش ان  ب ا    اض ر  پژوهش انجام مرا ل و تجهیزات و لوازمتهیۀ 

 از .دارن د  را ق دردانی  و تش کر  کم ال  ،شتنددا را همکار  ای نه

 آموزش  ی و پژوهش  ی محت  رمارزن  دۀ معاون  ان  ه  ا  مس  اعدت

   شود. می قدردانی نیز مالی ها   مای واسطۀ  به دانشکده
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