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مقایسۀ بارانربایی تودههای طبیعی راش شرقی و
دستکاشت پیسهآ در فصل رویش در منطقۀ کالردشت
 پریسا عباسیان؛ دااشجوی وارشناری ارشد ،ب وه جنگلداری و اژاصاد جنگل ،دااشکد رنابع طبیعی ،دااشگاه ته اح ،و ج ،ای اح
 پدرام عطارد؛ دااشیار ب وه جنگلداری و اژاصاد جنگل ،دااشکد رنابع طبیعی ،دااشگاه ته اح ،و ج ،ای اح
 سید محمد حجتی؛ اراادیار ب وه جنگلداری ،دااشگاه لو وشاورزی و رنابع طبیعی راری ،راری ،ای اح

چکیده
این تحقیق برای برآورد هقسار بارانربایب ( )Iدورۀ روی
کالردش

در تودۀ طبیعب راش شرقب و دی کاش

پیسهآ واق در هنطقاۀ

صورت گرف  .هقسار بارنسگب ( )GRبا ایتفاده ای چهار جم آوریکننسۀ باران در هنطقۀ بای انسایهگیاری شاس و

برای جم آوری تاهبارش ( 20 ،)TFجم آوریکننسه بهصورت تیادفب در یطح ر توده نیب شس .هقسار بارانرباایب ای
(تیر تا آ رهاه  13 ،)1391رخساد بارنسگب باا عماق

تفاوت بارنسگب و تاهبارش برآورد شس .در طول  6هاه ای دورۀ روی

تجمعب  319/8هیلبهتر انسایهگیری شس .ای این هقسار ،یهم بارانربایب راش و پیسهآ بهترتیب  84/8و  155/5هیلبهتر بود.
هتوی درصس بارانربایب در ر بارنسگب در توده ای راش و پیسهآ بهترتیب  33/1و  56/9بهدی
نشان داد بین بارانربایب و بارنسگب در ر دو توده مبستگب هاب

آهس .نتایح این تحقیاق
2

و توانب (راش  r2=0/9و پیساهآ  )r = 0/8وجاود دارد.

بین درصاس باارانرباایب ) ((I:GR (%و بارناسگب نیاز در ار دو تاوده رابطاۀ لگااریتمب و کا ناسه (تاودۀ راش+ 58/8 ،
( r2= 0/66، (I:GR)%= -9/15ln)GRو تودۀ پیسهآ )r2= 0/51، (I:GR)% = -12/28ln)GR( + 91/49 ،هشا سه شس .نتایح
نشان هبد س هیزان آب رییسه به کف جنگل در تودۀ راش بیشتر ای تودۀ پیسهآ ای

که نشان هبد س جایگزینب پیسهآ باا

راش هبتوانس بر چرخۀ آبب حوضه ای آبخیز تیثیر داشته باشس .آگا ب ای هقسار بارانربایب گونه ای غیار باوهب مچاون
پیسهآ ،که برای احیای جنگل ای هخروبۀ خزری ایتفاده هبشونس ،در کنار یایر عواهل انتخاب یک گوناه ،باهطاور هااال
تعرق ،اهری ضروری و ههم ای .
واژگان کلیدی :بارانربایی ،پیسهآ ،تاجبارش ،راش شرتی ،کنردش ا

 اوی ند ر ئو تلفق 02632223044 :

Email: attarod@ut.ac.ir
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جنگاالکاااری ای را کار ااای حفااظ و حرایا

مقدمه
گااردش آب در طبیعا
جابهجایب آب در قسم
دیسگاه اکولوژیس

عبااارت ایا

ای حرکا

ای گوناگون کرۀ یهاین .ای

اا ،جنگال باهدلیال خیارۀ آب،

نظمد ب جریان آب ،و جلوگیری ای فریاای
ا می

و

خااو

دارد .تاه درختان اولین هان برخوردکننسۀ آب

باران در اکوییستم جنگل ای

که بهطور هستقیم بار

روی فراینس ای هربوط به چرخۀ آب در جنگل تایثیر
هبگدارد و به ماین دلیال ای نظار اکو یاسرولوژی،1
یعنب فهم ارتباط هتقابل بین چرخه ای یسرولوژیک
بسزایب دارد [.]1

با اکوییستم ،ا می

ای هوضااوعات ههاام در اکو یااسرولوژی ،تاایثیر
پوش ا

گیااا ب و تاااهپوش ا

بارانربایب ایا

درختااان باار فراینااس

[ .]2باارانرباایب 2عباارت ایا

هقااسار بارنااسگب کااه توی ا تاااهپوش ا

ای

درختااان

نگهساری هبشود و یپس ای طریق تبخیر باه اتمسافر
برهاابگااردد [ .]3بارشااب کااه باار روی تاااه درختااان
هببارد ،ابتسا تاه را کااهال خایس هابکناس و پاس ای
تکمیل و اشبا ظرفی

نگهساری تاهپوشا  ،3تحا

تیثیر نیروی جا به بهصورت ریازش اای تااجب کاه
تاهبارش 4نا دارد به کف جنگل هبریزد.
به طور کلب عواهل هاؤثر بار باارانرباایب شااهل
هشخیات بارش ،وییگب اای تاودۀ درختاان ،و نیاز
عواهل اقلیمب ای  .هشخیات بارش ،هانناس هقاسار،
شست ،و هست آن بیشاترین تایثیر را بار باارانرباایب
دارنس .عواهل اقلیمب هال دها ،رطوب

وا ،و یارع

باد بر شست اثر وییگب ای بارش هؤثرنس [.]4

با توجه به رونس تخریب جنگل ای طبیعب شمال
کشور و نیای رویافزون به هحیوچت چاوبب و یاایر
خسهات جنگل ،ایجاد جنگال اای جسیاس در غالاب
1. Ecohydrology
2 .Interception
3. Canopy Water Storage Capacity
4. Throughfall

جنگل ای

ایاان

[ .]5عملیات جنگلکااری اغلاب بارای

احیای جنگل ای هخروبه و تبسیل آن به جنگال اای
هرغوب یا با س

ایجاد توده ای جنگلب هیانوعب

در هناطق غیر جنگلب صورت هبگیرد .ای د اۀ 1340
باارای باییااایی هناااطق هخروبااه و دانااگ ااای
تخریبیافتۀ جنگل ای شمال کشاور ،یاالیانه  30تاا
 40زار کتار عملیات جنگلکاری و احیای جنگال
توی یایهان جنگل ا ،هراتا و آبخیازداری کشاور
انجا هبشاود [ .]6بارای تحقاق ایان اس  ،اولاین
جنگلکاری ا با گونه اای پهانبارد باوهب و ورود
تعااسادی گونااۀ یااوینبباارد غیاار بااوهب در هناااطق
گوناگون شمال کشور ،در یطو کوچاک آغاای شاس
[.]7

بایس توجه داش

که پس ای جنگلکااری ،عواهال

ییستب رویشگاه تح

تیثیر گوناۀ کاشاتهشاسه تغییار

هبیابنس .ای این تیثیرات هبتوان به تیثیر جنگالکااری
بر چرخۀ آب در اکوییستم اشاره کرد که چی ایا
برای انتخااب گوناه در جنگالکااری در کناار یاایر
عواهل به آن توجه شود .ایتفاده ای گونه ای باوهب و
غیر بوهب در جنگلکاری باعاث تغییار در هقاسار آب
رییسه به بستر جنگل هبشود .ای گونه ای غیر باوهب
هورد ایتفاده در اهر جنگلکاری جنگال اای شامال
کشااور ،گونااۀ پیسااهآ ) (Picea abiesبااا هبااس
یوگسالوی ای  .ههمترین دچیل انتخاب ایان گوناه،
نااره

اکولوژیااک باااچ ،ایااتفادۀ فااراوان در صاانای

گوناگون ،و دورۀ بهرهبرداری کوتاهتار در هقایساه باا
بسیاری ای پهنبرگان بوهب ای

[ .]8این گونه بارای

اولین بار در یال  1331در بستر کاش
کش
به کاش

نهالستان کره

شس و در یال  1343در شهریتان کالردشا ،
نهال ای پیسهآ با هبس بادر یوگساالوی در

جنگل اای هخروباۀ راش ا هماری هباادرت کردناس.
برریب ا نشان هبد س که هنطقۀ کالردشا  ،ای نظار

روای س باراحربایی تودههای طبیعی راش ش ژی و در واش پی هآ در فصل روی

وییگب ای آب و وایب ،هشابه بهترین رویشگاه ای
این گونه در اروپای

[ .]9با توجه به اینکه بخشب ای

جنگل ای طبیعب و هخروباۀ راش شارقب در هنطقاۀ
کالردش  ،با گونۀ غیر بوهب پیسهآ جنگلکاری شاسه
ای  ،این تحقیاق باا اس

اناسایهگیاری و هقایساۀ

هقااادیر اجاازای بااارش (تاااهبااارش و بااارانربااایب)
تااوده ااای طبیعااب راش شاارقب (Fagus Lipsky

 )orientalisو دی کاش
انجا شس.

پیسهآ در فیال رویا
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مواد و روشها
منطقۀ مورد مطالعه
برای انجا دادن ایان هطالعاه ،دو تاودۀ دیا کاشا
پیسهآ و طبیعب راش شرقب واق در هنطقۀ کالردش ،
در  45کیلااوهتری جنااوب غربابِ شهریااتان چااالون
(طول جغرافیایب  51درجه و  9دقیقۀ شرقب و عرض
جغرافیایب  36درجه و  30دقیقۀ شامالب و ارتفاا ای
یطح دریا  1320هتر) انتخاب شسنس (شاکل  .)1ایان
هنطقه دارای جنگل ای هخروبۀ راش ا همری بوده که
در یااال  1344بااا گونااۀ پیسااهآ (ای ارتفااا  1250تااا
ارتفا 1350هتر) با هبس یوگسالوی کش

شسه ای .

شکل  .1موقعیت تودههای طبیعی راش شرقی و دستکاشت پیسهآ در ناحیۀ خزری ،شهرستان چالوس ،منطقۀ کالردشت
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ییمای عماوهب جنگال طبیعاب در ایان هنطقاه،

باااهصاااورت تیاااادفب نیاااب شاااس .توییااا

جنگل دانهیاد نا مسال ناهنظم را نشان هبد س و تیپ

جم آوریکننسه ا باهگوناهای باود کاه کال تاوده را

جنگل در برخب نقاط راش خالص و در نقااط دیگار

د س [ .]13-11انسایهگیری حجام تااهباارش

راش آهیخته ای

پوش

[ .]10هطابق آهار آب و اوایب 20

میهان با انسایهگیری حجم باران باا ایاتوانۀ هاسره

یااالۀ ( )1390-1370ایسااتگاه واشنایااب نهالسااتان

انجا گرف  .هیانگین تاهبارش  20جما آوریکنناسه

کالردش

(با طول جغرافیاایب  51درجاه و  8دقیقاۀ

بهعنوان تاهبارش در نظر گرفته شس.

شاارقب و عاارض جغرافیااایب  36درجااه و  29دقیقااۀ

ای آنجا که هقاسار یااقاب یاهم بسایار کماب ای

شمالب و ارتفاا هتویا  1150هتار بااچتر ای یاطح

بااارش را بااه خااود اختیاااص هاابد ااس و مچنااین

دریا) ،هیاانگین دهاای حاساکار گار تارین هااه یاال

انسایهگیری آن نیز بسیار وق گیار و پر زیناه ایا ،

(هرداد)  30درجۀ یانتبگراد ،و هیانگین دهای حساقل

بنابراین اهرویه در بسیاری ای هطالعات ای انسایهگیاری

یردترین هاه یال (بهمان)  -8/2درجاۀ یاانتبگاراد

هقاسار آن را درصاس

ای

آن صر نظر شاسه و در نهایا

و هتوی دهای یالیانۀ این هنطقه حاسود 11/5

انسکب ای کل بارنسگب (هعموچ حاساکار  2درصاس) در

درجۀ یانتبگراد و هتوی دها در باایه اناسایهگیاری

نظر هبگیرنس و در هحایبات وارد هبکنناس [.]15 ،14

 15/2درجۀ یانتبگراد ای  .هتوی بارش ها انه در

بنابراین در این هطالعاه نیاز ای اناسایهگیاری یااقاب

طول دورۀ انسایهگیاری (تیار تاا آ رهااه 43/3 )1391

صر نظر شس.

هیلبهتار باهدیا

آهاس .مچناین طباق طبقاهبناسی

دوهااارتن و آهباارژه ،کالردشاا

بااهترتیااب اقلاایم

نتایج و بحث

هسیترانهای ( )I= 21/5و اقلایم نیماههرطاوب هعتاسل

مقایسۀ بارندگی و دمای درازمدت برا دورۀ

( )Q= 39/6دارد.

اندازهگیری
هقایسااۀ بااین دهااا و بارنااسگب در درایهااست (-1370

اندازهگیری باران و تاجبارش
انسایهگیری هربوط به باران و تاهبارش ای  31تیار تاا
آ رهاه  1391در خالل فیل روی

انجا شاس .بارای

انسایهگیری بااران ،ای چهاار جما آوریکنناسه (قطار
د انۀ  8یانتبهتر) در فضای بای ایتفاده شس .پاس ای
ر بارناسگب ،حجام آب درون جما آوریکنناسه اا
بهصورت دیتب ،با ایتوانۀ هسره با دق

یک هیلبهتر

انسایهگیری شس .یپس با توجه به یاطح ورودی ار
جم آوریکننسه ،عمق باران برای ر جم آوریکننسه
تعیین و هیانگین چهار جم آوریکننسه ،بهعنوان هقسار
باران طب ر هورد بارنسگب ،در نظر گرفتاه شاس [،11
 .]12برای جم آوری تاهبارش 20 ،جم آوریکنناسۀ
پالیااتیکب (قطاار د انااۀ  8یااانتبهتاار) در اار تااوده

 )1390و هست هشابه آن در دورۀ هطالعۀ این تحقیاق
(تیر تا آ رهاه  )1391نشان داد که هقسار بارناسگب در
بایه یهانب این تحقیق ( 250هیلبهتر) بیشتر ای هقاسار
هتویاا آن در درایهااست ( 220هیلاابهتاار) ایاا ،
بهطوری که در هااه اای تیار ،شاهریور ،آباان ،و آ ر
بیشتر ای هقسار هتوی آن در درایهاست باوده ایا .
برریااب ااا نشااان داد کااه هتویاا دهااا در دورۀ
انسایهگیری در این تحقیق  15/20درجاۀ یاانتبگاراد
ای

کاه برابار هتویا دهاا در هاست هشاابه آن در

درایهست ای  .دها در بایه یهانب هاورد هطالعاه ،در
هاه ای خرداد ،ههر ،آبان ،و آ ر بیشاتر ای هتویا آن
در درایهست ،و در هااه تیار کمتار ای هتویا آن در
درایهست بود.

روای س باراحربایی تودههای طبیعی راش ش ژی و در واش پی هآ در فصل روی
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ماههای سال

شکل  .2متوسط بارندگی و دمای ماهانه بر اساس آمار هواشناسی  20سالۀ ( )1390–1370ایستگاه هواشناسی نهالستان کالردشت و
مقایسۀ آن با بارندگی و دما در مدت اندازهگیری این تحقیق (تیر تا آذرماه  )1391بارها نشاندهندة خطای معیار است.

راش و پیسهآ بهترتیب  235هیلبهتر ( 73/5درصس) و

تقسیمبندی باران
در هست  5هاه انسایهگیری (تیر تا آ رهااه 13 ،)1391
هااورد بارنااسگب بااا هجمااو عمااق  319/8هیلاابهتاار
جم ا آوری شااس کااه بیشااترین ،کمتاارین ،و هتوی ا
بارنااسگب بااهترتیااب  ،5/5 ،60/2و  24/6هیلاابهتاار

 164/3هیلبهتر ( 51/4درصس) بود .هجمو بارانب که
بهصورت بارانرباایب ای دیاترن تاوده اای راش و
پیسهآ خاره شاس باهترتیاب  )%26/5( 84/8و 155/5
( )%48/6هیلبهتر بهدی

آهس (شکل .)3

انسایهگیری شس .هجمو عمق تاهبارش در توده اای

باران

شکل  .3باران ( )GRو بارانربایی ( )Iتجمعی در تودههای راش و پیسهآ در منطقۀ کالردشت (تیر تا آذر ماه .)1391
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جدول  .1میانگین ،خطای معیار ،حداکثر ،حداقل ،و مجموع عمق بارندگی ( )GRو بارانربایی ( )Iدر تودههای راش و پیسهآ در دورة مطالعه
(تیر تا آذر  )1391برای  13رخداد بارندگی

بارانربایی ()I

بارندگی ()GR

پیسهآ

راش

هیلبهتر

درصس

هیلبهتر

درصس

هیلبهتر

24/6

خطای هعیار

±5/8

33/1

6/5

56/9

12

2/9

1/2

4/4

2/7

حساکار

60/2

50/0

2/8

77/4

4/2

حساقل

5/5

16/1

9/7

26/8

12/7

هجمو

319/8

26/5

84/8

48/6

155/5

هیانگین

هقایسۀ هیانگین تااهباارش و باارانرباایب در 13
رخساد بارنسگب در یطح  95درصس نشان داد که باین
هقادیر تاهبارش و بارانرباایب در تاوده اای راش و
پیسااهآ اخااتال

هعناابداری وجااود دارد (.)t= 4/5

هتوی عمق بارانربایب در توده ای راش و پیسهآ در
ر رخساد بهترتیب  6/5و  12هیلبهتار هحایابه شاس
(جاااسول  .)1بخا ا

ههماااب ای هیااازان تبخیااار در

اکوییستم ای جنگلب به عل

بارانربایب توی تااه

درختان ایجاد هبشود و مسو با هطالعات دیگر ،این
هقسار در گونۀ یوینببرد بیشتر ای پهانبارد ایا
[.]20-16
درصااس بااارانربااایب باارای راش  33/1درصااس و
پیسهآ  56/9درصس حاصل شاس .نتاایح ایان پایو
انسکب با دیگر هطالعات هتفااوت ایا
دچیل اختال

(جاسول .)2

هیزان بارانربایب بین دو گونۀ پیساهآ و

راش این تحقیق و هطالعات دیگار ا ماانطاور کاه
هرور هناب نیز نشان هبد س ا هابتواناس باه عاواهلب
نظیر اختال

در ترکیب و یااختار تاوده اا ،عواهال

اقلیمااب ،نااو گونااه ،یاویااۀ شاااخه نسااب

بااه تنااه،

آشکوببنسی ،شکل تاه ،شاخص یطح برد ،تاراکم
تاه ،شیب برد ،انسایۀ برد ،ظرفیا

نگهاساری آب

توی تاهپوش  ،یطح تاه ،ارتفا تاه ،ین توده ا،

و یایر پاراهتر ای دیگر در طب دورۀ پیو

هارتب

باشس [ .]23-21گرچه رییسن به یک نتیجهگیری کلب
برای هقایسۀ باارانرباایب تاوده اای جنگلاب راش و
پیسهآ در هناطق گوناگون با وییگب ای هتفاوت کمب
هشکل ای  ،با توجه به نتاایح ایان تحقیاق و هارور
هناب  ،بهقطعی

هبتاوان اظهاار کارد در یاک ناحیاۀ

اقلیمب و در دو تودۀ هشابه راش و پیسهآ ،بارانرباایب
تودۀ راش کمتر ای تودۀ پیسهآ ای .
نتایح این تحقیق نشان داد که بین بارانرباایب ()I
و بارنااسگب ( )GRدر اار دو تااودۀ راش و پیسااهآ،
مبستگب هاب

و توانب وجاود دارد (در تاودۀ راش
2

0.7

 I=0.75 GRو  r =0/9و در تودۀ پیسهآ I=0.83

 GR0.7و .)r2=0/8
مچنین نتایح نشان داد که بین درصس بارانربایب
و بارنااسگب در اار دو تااودۀ هااورد هطالعااه رابطااۀ
لگاااریتمب و کا نااسه وجااود دارد (شااکل  .)4نتااایح
آیهون هعنب داری مبستگب بین درصس بارانرباایب و
هقااسار بارنااسگب نشااان داد کااه هقااسار آهااارۀ  Fدر
تااوده ااای راش ( )21/9و پیسااهآ ( )11/6در یااطح
اطمینان  95درصس هعنبدار ای .
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جدول  .2مقایسۀ درصد بارانربایی این تحقیق با مطالعات انجامشدة دیگر

تعداد در هکتار

درصد بارانربایی

منبع

منطقۀ مورد مطالعه

گونه
Fagus orientalis

ایران ،کالردش

212

33/1

این تحقیق

Picea abies

ایران ،کالردش

705

56/9

این تحقیق

Picea abies

انگلیس

4250

27-32

[]24

Pinus radiata

ایترالیا

178

18/3

[]25

Pinus pinaster

فرانسه

430

12/5

[]26

Pinus pinaster

پرتغال

312

17/1

[]27

Pinus massoniana

چین

2628

27/2

[]28

Fagus orientalis

ایران ،نوشهر

112

28/1

[]13

شکل  .4رابطۀ بین درصد بارانربایی ( ))I:GR)%و باران ( )Iدر تودههای راش و پیسهآ در مدت اندازهگیری (از تیر تا آذرماه  .)1391هر
دایره و لوزی نشاندهندة یک رخداد باران است.

این پیو

نشان داد که تقسایمبناسی بااران باه

بااا انااسایۀ کوچااک ،یااهم بیشااتری ای باااران صاار

تیثیر

نگهاساری تااهپوشا

تاهبارش و بارانربایب تاهپوش

بهشست تح

انسایۀ باران قرار دارد .در واق باا افازای
هقسار بارانرباایب تااهپوشا
بارانربایب آن کا

افازای

بارناسگب،

هاابشااود و یااپس ایاان هقااسار آب باااران ای یااطح

ولاب درصاس

تبخیر و بهصورت بارانرباایب ای دیاترن

هبیابس [ .]23 ،21در باران اای

با هقسار کم ،بارانربایب تاهپوش

افزای

خیس کردن و تکمیل ظرفی
تاهپوش

خاره هبشود [.]30 ،29 ،23

هبیابس که

نتایح این تحقیق و نیز هرور هناب نشان هابد اس

دلیل آن را هبتوان اینگونه بیان کرد که در باران اای

که تغییر یطو جنگلب و تغییر گونه ا بر روی هقسار
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آب ورودی به کف جنگال تایثیر بسازایب دارد [.]31

هسنله توجه به هیزان بارانربایب گونه ای غیار باوهب

آگااا ب ای هقااادیر اجاازای بارنااسگب در جنگاال بااه

هاننااس گونااۀ پیسااهآ هااورد ایااتفاده در اهاار احیااای

بهیناۀ چرخاه اای آباب در اکوییساتم اای

جنگل ای هخروبه را در کنار یاایر عواهال انتخااب

هسیری

یک گونه ضروری هبکنس .در یهینۀ هیزان آب ریایسه

جنگلب کمک هبکنس.

به کف جنگل و تغدیۀ هناب آب ییریهینب ،باا توجاه

نتیجهگیری
در این هطالعه ،باران و بارانربایب در طاول  6هااه در
 13رخااساد باااران باارای تااوده ااای طبیعااب راش و
دیاا کاشاا

پیسااهآ واقاا در هنطقااۀ کالردشاا

انسایهگیری شس که هجماو بارناسگب و باارانرباایب
راش و پیسهآ بهترتیب  319/8هیلبهتر 84/8 ،هیلبهتر
( 26/5درصااس) ،و  48/6( 155/5درصااس) هیلاابهتاار
بهدی

آهس .نتایح ایان تحقیاق نشاان داد کاه هیازان

بارانربایب در تودۀ پیسهآ بیشتر ای تاودۀ راش شارقب
در فیل روی
تاهپوش

ای

و بنابراین باران رییسه باه ییار

راش شرقب بی

ای تودۀ پیسهآ ای  .ایان

به اینکه این تحقیق نشان داد که هیزان آب رییسه باه
یطح خاو در تودۀ راش شرقب بیشتر ای تودۀ پیساهآ
ای  ،هبتوان نتیجه گرف

که در هنطقاۀ کالردشا

گونۀ راش شرقب ای این نظر بار گوناۀ پیساهآ برتاری
دارد .رچنس که برای قضااوت صاحیحتار در هاورد
بیالن آبب جنگلکاری ا ،انسایهگیری تعارق دو گوناه
نیز ضرورت دارد و در تحقیقاات بعاسی بایاس باه آن
پرداخته شود.
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