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زبانگنجشکدرفصولرویشوخزان
بارانرباییتکدرختان 

دراقلیمنیمهخشک(مطالعۀموردی:پارکجنگلیچیتگر)
 سید محمدمعین صادقی؛ دانشجوی دکتری جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 پدرام عطارد*؛ دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 توماس گرانت پیپكر؛ استادیار دانشکدة علوم منابع طبیعی ،دانشگاه تامسون ریورز ،کملوپس ،کانادا
 ویلما بایرامزاده؛ استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،کرج ،ایران

چكیده
هدف از اجرای پژوهش حاضر ،مقايسۀ بارانربايی ( )Iتکدرختان جنگلکاریشدۀ زبانگنجشک ( Fraxinus rotundifolia

 )Mill.در فصول رويش و خزان در پارک جنگلی چیتگر در اقلیم نیمهخشک بود .مقدار باران ( )GRو تاجبارش ( )TFطی
يک سال اندازهگیری بهترتیب در فضای باز و زير تاج درختان ،با استفاده از  6و  12بارانسنج اندازهگیرری شرد .مقردار  Iاز
تفاضل مقادير  TFو  GRبرآورد شد .در مجموع  50رخداد  ،GRبا عمق تجمعی  156/0میلیمتر اندازهگیری شد که مقدار I

تجمعی در کل دورۀ پژوهش و در دورههای برگدار و بیبرگ بهترتیب  19/4درصد 23/0 ،درصد و  16/2درصرد برهدسر
آمررد .برری  Iو  GRدر کررل دورۀ پررژوهش ( )r2=0/743و در دورههررای برگرردار ( )r2=0/743و برریبرررگ (،)r2=0/903
همبستگیهای مثب

معنیداری در سطح  99درصد مشاهده شد .میانگی درصد  Iنسبی ( )I:GRدر کل دورۀ پرژوهش و در

دورههای برگدار و بیبرگ بهترتیب  49/3 ، 46/6و  41/6درصد بهدس

آمد و میانگی درصرد  I:GRدورههرای برگردار و

بیبرگ ،اختالف معنیداری را نشان دادند ( .)P<0/01انتخاب گونههايی با مقدار  Iکم ،سبب افزايش آب رسریده بره سرطح
خاک جنگل میشود و اي امر بهخصوص در مناطق خشک و نیمهخشک که به کمبود آب دچارند ،بسیار مهم اس  .در اير
زمینه ،توجه به میزان تعرق گونههای منتخب نیز بايد مدنظر باشد.
واژگان کلیدی :اقلیم نیمهخشک ،بارانربايی ،تغییرات فصلی ،زبانگنجشک.

* نویسنده مسئول ،تلفن09127013996 :

Email:attarod@ut.ac.ir
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مقدمه

پس از برخورد به شاخوبرگ درختان (ريزش تاجی)

میانگی بارندگی ساالنه در ايران  240میلی مترر اسر

به سطح زمی مریرسرد .بخشری از  GRهرم پرس از

که کمتر از يکسوم مقدار جهرانی ( 860میلریمترر در

جاری شدن بر روی تنه و شاخههای درختان با عنوان

[]1؛ بنررابراي خشررری در ايررران ،يررک

 SFبه کف جنگل میرسد .مجموع  SFو  TFرا باران

سررال) اس ر

7

و بايرد خرود را برا آن سرازگار

خاوص ( ، )NRيعنی مقدار  GRرسیده به کف جنگرل

کنیم .يری از راهرارهای سازگاری با کمآبی ،اسرتفادۀ

میگويند I .بخشی از  GRاس

که از طريق شاخه ها،

بهینه از منابع آب و افرزايش بهررهوری آب اسر  .برا

برگها /سوزنها و تنۀ درختان گرفتره مریشرود و بره

اجزای چرخههرای هیردرووویيری در

سطح کف جنگل نمیرسرد [ .]5يرری از عامرلهرای

واقعی

شناخ

اقلیمی اسر

درس

سررطوک کوچررک و بررزرگمقی راس ،م ریترروان شرراهد
مديري

صحیحتر منابع آبی بود .از مهمتري مباحر

امروزی در مورد مرديري

منرابع آب ،میرزان اجرزای

باران در اکوسیسرتم هرای جنگلرراری و فضرای سربز

کنترلکنندۀ مقدار  ،Iظرفی

8

نگهداری تاج ( )Sاسر

که کمینه مقرداری از  GRاسر

کره بررای پرر کرردن

تاجپوشش در زمان بارندگی الزم اس
نسب

[.]6

 Iدر بی گونه های مختلف ،متفاوت بوده و

از هر رخرداد  ،GRبررای پهر برگران بری  10ترا 55

شهری اس .
جنگلررراری در منرراطق خشررک و نیمررهخشررک

درصد متغیر اس

[]8 ،7؛ بنابراي جزء مهمی از بیالن

میتواند به کاهش فرسرايش خراک ،افرزايش ترسریب

آبی در اکوسیستمهای جنگلی بهشمار مریرود .مررور

کرب  ،ايجاد چشمانداز ،بادشر  ،امرانرات تفرجری و

منابع نشان میدهرد کره مقردار  Iدرختران بره عوامرل

کاهش فشار بر پوششهای طبیعی کمک کنرد [،]3 ،2

زيادی بستگی دارد (جردول  .)1ارزيرابی مقردار  Iدر

اما پیامدهايی منفی نیز دارد؛ از جمله اينره تمام براران

مناطق خشرک و نیمره خشرک کره رطوبر

خراک از

( ،1)GRبه سطح زمی و آب های زيرزمینی نمیرسرد

عوامل محدودکنندۀ توویدات گیاهی اس

و مقداری از آن طی فرايند بارانربايی ( 2)Iاز دسترس

تغذيۀ آب های زيرزمینی برای بخشهرای کشراورزی،

پوشش گیاهی خارج میشود [.]4
 GRبا برخورد به تاج پوشش درختران بره اجرزای

فضای سبز ،صرنع

و رواناب و

و تقاضرای آب مسررونی بسریار

ضروریاند ،مهم اس

[.]9

تاج بارش ( ،3)TFساقاب ( 4)SFو  Iتقسیم مریشرود.

مقدار  Iدر سوزنیبرگان ،اغلب بیشتر از په برگان

که يا بدون برخرورد بره تراج

[ .]62 ،61 ،10هرچنرد کوماتسرو و

 TFبخشی از  GRاس

خزان کننده اسر

و از میان حفرههای تاجپوشش به کف جنگرل

همراران ( )2007در طی پژوهش خرود در یاپر بره

میرسد که به آن تاجبارش مستقیم 5گفته میشرود؛ يرا

ايرر نتیجرره رسرریدند کرره مقرردار  Iدر جنگررلهررای

درخ

سوزنیبرگ و پهر بررگ تقريبراً يرسران اسر
)1. Gross Rainfall (GR
)2. Rainfall Interception (I
)3. Throughfall (TF
)4. Stemflow (SF
)5. Free Throughfall/Direct Throughfall (p

[.]63

همچنرری مقرردار  Iدر په ر برگرران خررزانکننررده برری
6. Crown Drip/Canopy Drip
)7. Net Rainfall (NR
)8. Canopy Storage Capacity (S
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جدول  .1عوامل تأثیرگذار بر بارانربایی ( )Iدرختان
عامل

منابع

نوع گونه (سوزنیبرگ /پهنبرگ)
توپوگرافی منطقه
ابعاد درختان
ساختار تاج
ارتفاع تاج
آرایش شاخهها
سن درختان
درصد تاجپوشش
شکل برگ
ضخامت برگ
شاخص سطح برگ
ظرفیت نگهداری تاجپوشش ()S
تغییرات فصلی
شدت باران
مقدار باران
زمان و دورة بارندگی
تبخیر در زمان بارندگی
پارامترهای اقلیمی (دما ،رطوبت نسبی ،فشار بخار اشباع هوا ،سرعت و جهت باد)

[]19-10
[]20
[]21
[]23 ،22 ،18 ،9
[]25 ،24
[]13 ،5
[]17
[]26 ،13
[]9 ،5
[]27 ،5
[]32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،25 ،5
[]41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،31 ،5
[]49 ،48 ،47 ،46 ،45 ،44 ،43 ،42 ،40 ،10 ،5
[]53 ،52 ،51 ،50 ،40 ،21 ،13
[]40 ،22 ،13 ،5
[]54 ،50 ،23 ،13
[]57 ،56 ،55 ،32 ،31
[]60 ،59 ،58 ،56 ،50 ،22 ،1

دورههای برگدار و بیبرگی تغییر میکنرد و اغلرب در

در سطح تک درختان انجام گرفته اسر

دورۀ برگدار بیشرتر از دورۀ بریبرگری گرزارش شرده

ايران نیز تنها مطاوعۀ انجرامگرفتره در مرورد مقايسرۀ I

[ .]49 ،41 ،10هرچند در ابتدا تصور میشد کره

تک درختان سوزنیبرگ کاج تهران و سرو نقررهای در

درخت ران خررزانکننررده آب بیشررتری را در برررگهررای

اقلیم خشک بوده اس

[ .]1از طرفی با مطاوعه دربرارۀ

سطلمانند خود نگه میدارند ،تحقیقات نشران داد کره

تک درختان ،بهتر میتوان اگر کرل پوشرش جنگلری را

سوزنیبرگان میتوانند آب بیشتری را بهکمک نیرروی

بهوسیلۀ عملررد اي تکدرختان بیان کررد []66 ،17؛

چسبندگی 1سطح برگهای خود جذب کنند [.]5

بنابراي پژوهش پریشروی برا هردف انردازهگیرری و

اس

[ .]66 ،65در

تغییرات فصلی بر خصوصریات پوشرش گیراهی و

مقايسۀ مقادير  Iتکدرختان زبانگنجشک ( Fraxinus

در نتیجرره مقرردار  Iآنهررا بسرریار اگرگررذار اسر ؛ زيرررا

 )rotundifolia Mill.در فصرول رويرش و خرزان در

درخ

خزانکننده در فصل غیررويش ،برگهای خود

را از دس

میدهد که سربب مریشرود مقردار  Sو در

نتیجه  Iآنها کاهش يابد .در سوزنیبرگان و گونههرای

اقلیم نیمهخشک انجام گرف .

مواد و روشها

همیشه سبز ،در فصول مختلف سال ،اختالف چنردانی

منطقۀ تحقیق

در مقدار  Iوجود ندارد [.]64

ايرر پررژوهش در پررارک جنگلرری چیتگررر (عررر

در جهان تاکنون مطاوعات اندکی در مورد برآورد I
1. Adhesion

جغرافیررايی  35درجرره و  45دقیقررۀ شررماوی و طررول
جغرافیايی  51درجه و  10دقیقرۀ شررقی) برر روی 9
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زبان گنجشک با س تقريبری  40سرال ،در

تک درخ

ارتفرراع يرسرران از سررطح دريررا ( 1250متررری) انجررام
گرف

(جدول  .)2اي پارک را سرازمان جنگرلهرا و

پنج کیلومتری پارک جنگلی چیتگر قرار دارد ،طری يرک
دورۀ 16سرراوه ( ،)1376-1391اسررتفاده شررد .میررانگی
بارندگی ساالنه براساس آمار بهدس آمده  272میلریمترر

مراتع در سال  1344احداث کرد و امروزه برا وسرع

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

تقريبی  1450هرتار ،از مهمتري پارکهای تهرران بره

درجۀ سانتیگرراد (خطرای معیرار  )±0/1گرزارش شرده

شمار میآيد .اي گونره  12درصرد از درختران پرارک

اس

(جدول  .)3دورۀ خشری در اي منطقه شرش مراه

جنگلی چیتگر را شامل میشود.

از سال (از اواسط ارديبهش

برای تعیی وضعی

تا اواسط آبان) اسر

و برر

اقلیمی منطقه از دادههای اقلیمی

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

گبر شررده از نزديررکتررري ايسررتگاه هواشناسرری ،يعنرری

در طبقۀ اقلیمی نیمهخشک قرار میگیررد .جهر

اصرلی

ايستگاه هواشناسی سرینوپتیک چیتگرر (طرول و عرر

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

دقیقۀ شرقی و  35درجه و

جغرافیايی  51درجه و هش

 42دقیقۀ شماوی ،ارتفاع  1215متر از سطح دريرا) کره در

فصول گرم از جنوب به شمال و جنوب غربی به شرمال
شرقی اس .

جدول  .2مشخصات کمی تکدرختان زبانگنجشک در پارک جنگلی چیتگر .عالئم  F2 ،F1و...بهترتیب به درخت زبانگنجشک شمارۀ یک،
دو و  ...اشاره دارند.
گونه

ارتفاع درخت (متر)

قطر برابرسینه (سانتیمتر)

ارتفاع تاج (متر)

قطر تاج (متر)

سطح تاج (متر مربع)

F1

5/6
5/9
6/5
6/0
6/2
5/8
6/4
5/9
5/8
(6/0 )±0/1

16
14
18
17
17
19
18
17
21
(17/4 )±0/7

2/1
2/2
2/0
2/1
2/5
2/6
3/0
2/8
2/9
(2/5 )±0/1

3/3
3/5
3/9
4/0
4/0
4/2
4/4
4/6
4/9
(4/1 )±0/2

8/6
9/6
11/9
12/6
12/6
13/9
15/2
16/6
18/9
(13/3 )±/1/1

F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

میانگین ( ±خطای معیار)

جدول  .3میانگین پارامترهای اقلیمی ایستگاه هواشناسی سینوپتیک چیتگر در دورههای برگدار ( 1شهریور  1391تا  30آبان  1391و 25
اسفند  1391تا  1شهریور  )1392و بیبرگی ( 1آذر  1391تا  24اسفند  ،)1391دورۀ پژوهش ( 1شهریور  1391تا  1شهریور  )1392و
درازمدت ()1376-1391

دورة برگدار
دورة بیبرگی
دورة پژوهش
درازمدت

میانگین بارندگی

میانگین دما

میانگین رطوبت نسبی

میانگین حداکثر سرعت باد

(میلیمتر) ( ±خطای

(درجۀ سانتیگراد) ( ±خطای

(درصد) ( ±خطای

(متر مربع بر ثانیه) ( ±خطای

معیار)

معیار)

معیار)

معیار)

(19/1 )±5/3
(40/7 )±7/6
(316 )±5/2
(272 )±15/3

(23/0 )±2/5
(6/8 )±1/3
(17/6 )±2/9
(17/0 )±0/1

(35/1 )±4/5
(53/5 )±3/3
(41/3 )±4/1
(40/1 )±0/9

(20/1 )±2/1
(18/6 )±1/7
(19/6 )±1/7
(18/4 )±0/8
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روش پژوهش

از اندازهگیری آن صررفنظرر و مقردار  Iدر هرر رخرداد

مقرردار  GRو  TFاز  1شررهريور  1391تررا  1شررهريور

بارندگی ،از تفاضل مقدار  TFاز مقدار  GRمحاسبه شرد.

 ،1392انرردازهگیررری شررد .مقرردار  GRبررا اسررتفاده از 6

در اي پژوهشGR ،ها بره دو دورۀ برگردار ( 1شرهريور

بارانسنج دستی در نزديکتري فضای باز بره درختران

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

مررورد پررژوهش (تقريب راً  40متررر) ،بررهصررورت دسررتی

 )1392و برریبرگ ری ( 1آذر  1391تررا  24اسررفند )1391

جمع آوری شد و حجم  GRبرا کمرک اسرتوانۀ مردرج

تقسیم شدند .شناسايی دورههای فنووویيک تراجپوشرش

(دقرر

 1میلرریویتررر) انرردازهگیررری شررد .میررانگی 6

بارانسنج ،مقدار  GRدر هر بارندگی درنظر گرفته شد.
برای اندازهگیری مقدار  12 ،TFبارانسرنج دسرتی،
مشابه با باران سنج های  ،GRبراساس طرحی تصرادفی
در زيرر ترراج هررر يررک از درخترران نصررب شررد [،]49
برهطرور يرنواخر

بهطوری که سطح تاج هر درخ

پوش ریده شررد .انرردازهگیررری حجررم  TFهررمزمرران بررا
اندازهگیری حجم  GRانجام گرف

و میرانگی 12 TF

باران سنج بهعنوان  TFهر درخ

در هرر رخرداد GR

درنظر گرفته شد.
اندازه گیریهرای مقرادير  GRو  TFحرداکثر پرنج
ساع

پس از اتمام هر رخداد بارندگی و در صرورت

وقوع بارندگی در شب ،قبل از طلوع خورشرید انجرام
گرف  .حداقل زمان ده ساع

بردون بارنردگی بررای

تفریک  GRها از يرديگر درنظر گرفته شرد ،برا اير
فر

که در اي مدت تراج پوشرش مریتوانرد کرامالً

خشک شود.
مرور منابع نشان میدهد که با توجه به فراوانری زيراد
مقدارهای کم  GRدر اقلیمهرای خشرک و نیمرهخشرک
[ ،]67ساقاب ( ،)SFاغلب سرهم بسریار کروچری از هرر
 GRرا در اير منرراطق برره خررود تخصرریص مرریدهررد و
اندازهگیری آن نسب
پرهزينه اس

به اي سهم اندک ،بسیار وقتگیرر و

[]69 ،68 ،40 ،1؛ بنابراي در اي پرژوهش

بهصورت چشمی صورت گرف .

نتایج و بحث
در طول دورۀ اندازه گیرری 50 ،رخرداد  GRبرا عمرق
تجمعی  156/0میلیمتر گب

شد کره در دورۀ برگردار

 28رخداد با عمق  73/6میلیمتر و در دورۀ بریبرگری
 22رخداد با عمق تجمعی  82/4میلی متر اندازه گیرری
شد .میانگی  ،کمترري و بیشرتري  ،GRدر کرل دوره
(±خطای معیرار) برهترتیرب  0/3 ،)±0/5( 3/1و 12/3
میلی متر بود .همچنی شاخص های يادشرده در مرورد
مقادير  ،GRدر دورۀ برگردار بره ترتیرب ،)±0/1( 2/6
 0/3و  10/1میلیمتر و در دورۀ بیبرگی بهترتیب 3/8
( 0/3 ،)±0/2و  12/3میلیمتر بود.
مقدار  Iتجمعی تکدرختان زبرانگنجشرک در کرل
دورۀ پررژوهش و در دورههررای برگرردار و برریبرگرری
به ترتیب  30/3میلی متر ( 19/4درصد) 17/0 ،میلری مترر
( 23/0درصد) و  13/3میلیمتر ( 16/2درصد) بهدسر
آمد I .په برگان خزانکننرده بری  10ترا  55درصرد از
 GRساالنه را تشریل مریدهرد [ .]8 ،7يافترههرای اير
پژوهش همسو با مطاوعات متعدد ديگر اس

کره نشران

میدهند  Iپه برگان خزان کننده در دورۀ برگدار بیشرتر
از دورۀ بیبرگی اس

[.]47-40

بی  Iو  GRتکدرختان زبانگنجشرک در کرل دورۀ
همبسررتگی مثبرر

معنرریداری در سررطح  99درصررد
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۲/۰

دورۀ برگدار

۱/۶

r2 = 0/780

۱/۲
۰/۸

 0/6میلیمتر ()±0/1

۰/۴

بارانربایی (( )Iمیلیمتر)

I = 0/089GR + 0/370

۰/۰
۱۲/۰

۱۰/۰

۶/۰

۸/۰

۲/۰

۴/۰

۰/۰
۲/۰

دورۀ بیبرگ

۱/۶

r2 = 0/903

۱/۲
۰/۸

 0/6میلیمتر ()±0/1

۰/۴

بارانربایی (( )Iمیلیمتر)

I = 0/069GR + 0/347

۰/۰
۱۴/۰

۱۲/۰

۱۰/۰

۸/۰

۶/۰

۴/۰

۲/۰

۰/۰

باران (( )GRمیلیمتر)
(
شكل  .1رابطۀ بین بارانربایی ( )Iو باران (( )GRمیلیمتر) در تکدرختان زبانگنجشک در دورههای برگدار ( 28رخداد  )GRو بیبرگی (22
رخداد  )GRدر پارک جنگلی چیتگر ،تهران .هر مثلث به یک رخداد  GRاشاره دارد .خطچین میانگین مقدار  Iو عدد داخل پرانتز ،خطای
معیار میانگین را نشان میدهند.

( r2=0/743؛ )I= 0/075GR+0/371ديده شرد .همچنری

انجامگرفته برر روی پهر برگران خرزانکننرده در جهران

در دورههای برگدار ( )r2=0/780و بیبررگ ()r2=0/903

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

و معنریدار مشراهده

پژوهش خود بر روی تکدرختان  ،Quercus ilexمقردار

اي همبستگیها بهصرورت مثبر

ساالنۀ  I:GRرا  21/7درصد بیان کردند [ .]69فتحریزاده

شدند (( )P<0/01شرل .)1
میررانگی درصررد  Iنسرربی ( )I:GRتررکدرخترران

و همرراران ( )2013درصرد  I:GRدر ترکدرختران Q.

زبررانگنجشررک در کررل دوره و در دورههررای برگرردار و

 brantii var. persicaرا در دورۀ برگرردار و برریبرگ ری

بی برگی به ترتیرب  46/6درصرد ( 49/3 ،)4/4 ±درصرد

آوردند [ .]40اخرتالف

( )1/1 ±و  41/6درصد ( )1/1 ±بهدسر

بهترتیب  31و  14درصد بهدس

آمرد .مقايسرۀ

مقادير درصد  Iتجمعی و نسربی در پرژوهش حاضرر و

میررانگی درصررد  I:GRدر برری دورههررای برگرردار و

ساير مطاوعات در اي زمینه را مریتروان بره اخرتالف در

بیبرگی با استفاده از آزمون  tنشران داد کره بری درصرد

عوامل تأگیرگذار بر  Iارتباط داد کره در جردول  1نشران

 I:GRدر اي دو دوره اخرتالف معنریداری وجرود دارد

داده شررده اسرر  .همچنرری اخررتالف ايرر مقررادير در

( .)P<0/01میانگی درصد  I:GRدر کل دورۀ پرژوهش،

دورههای برگدار و بیبرگی بهدویرل اخرتالف در مقرادير

دورۀ برگدار و دورۀ بیبرگ ،تقريباً مشابه ديگر مطاوعات
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 ،GRريررزش برررگهررا و تفرراوت در مقرردار پارامترهررای

همچنی با استفاده از آزمون تروکی ،بری درصرد  I:GRو

اقلیمی در اي دو دوره اس .

بارانها در کالسه خیلی کم ( 0/1-2/5میلیمتر) با ديگرر
کالسهها ،اختالف معنیدار در سطح  1درصد ديده شرد.

برری درصررد  I:GRو  GRدر دورههررای برگرردار و
بی برگی ،روابط معنیدار توانی کاهشی با ضرايب تعیری

در رخرردادهای برراران بررا مقرردار کررم ،بخررش زيررادی از

( )r2بهترتیب  0/894و  0/965ديده شد (شرل .)2

بارندگی صرف اشباع تاج میشود و برا توجره بره اينرره

نتايج اي پژوهش نشان داد که با افزايش مقردار ،GR

مقدار  Sپه برگان تا  2/7میلریمترر [ ]65گرزارش شرده

درصد  I:GRکاهش میيابرد (جردول  )4کره مطاوعرات

اس  ،در GRهای با مقدار کم ،سهم بیشتری از هرر ،GR

ديگررر نیررز ايرر يافترره را تأيیررد مرریکننررد [.]40 ،17

صرررف  Iمرریشررود و در نتیجرره درصررد  I:GRافررزايش
میيابد [.]46 ،45 ،40

-0/660

دورۀ برگدار

۱۰۰

I:GR= 46/597GR

r = 0/894

۸۰
۶۰

 49/3درصد ()±1/1

۴۰
۲۰

درصد بارانربایی ()I:GR

2

۰
۱۲

۸

۱۰

۶
-0/651

دورۀ بیبرگ

۴

۰

۲

۱۰۰

I:GR= 44/361GR

r2= 0/965

۶۰

 41/6درصد ()±1/1

۴۰
۲۰

درصد بارانربایی ()I:GR

۸۰

۰
۱۴

۱۲

۱۰

۶
۸
باران (( )GRمیلیمتر)

۴

۲

۰

شكل  .2رابطۀ بین درصد بارانربایی  (I:GR)%و باران ) (GRدر تکدرختان زبانگنجشک در دورههای برگدار ( 28رخداد  )GRو بیبرگ (22
رخداد  )GRدر پارک جنگلی چیتگر ،تهران .هر مثلث به یک رخداد  GRاشاره دارد .بارها نشاندهندۀ خطای معیار است .خطچین
میانگین درصد  I:GRدر هر رخداد و عدد داخل پرانتز خطای معیار میانگین را نشان میدهند.
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جدول  .4تعداد رخداد و مقدار بارندگی ( ،)GRدرصد بارانربایی تجمعی و بارانربایی نسبی ( )I:GRتکدرختان زبانگنجشک در پارک
جنگلی چیتگر در  50رخداد
کالسه GR

 ،GRدر پنج کالسۀ مقدار GR

GR

تعداد رخداد
32
4
4
7
3

خیلی کم (< 2/5میلیمتر)
کم ( 2/5-5/0میلیمتر)
متوسط ( 5/1-7/5میلیمتر)
زیاد ( 7/6-10/0میلیمتر)
خیلی زیاد (> 10/0میلیمتر)

I

مجموع مقادیر (میلیمتر)
26/2
14/3
22/8
58/6
34/1

نسب

براساس شرل  ،3بیشتري درصد  I:GRدر شرهريور
( 72/5درصررد) و کمتررري آن در آبرران ( 31/7درصررد)
اسرر

درصد I:GR

درصد  Iتجمعی
51/9
20/0
13/7
12/6
9/7

64/9
20/4
13/5
12/6
9/8

( 28درجرۀ

به ماههرای ديگرر سرال بیشرتر اسر

سررانتیگررراد) و میررزان آبدوسررتی برررگهررا نسررب

برره

(مرررداد فاقررد رخررداد  GRبررود) .همچنرری در

سردتري ماه سال (دی با میانگی  8درجرۀ سرانتیگرراد)

پربارانتري ماه سال (آذر با  38میلیمترر) ،درصرد I:GR

بیشتر اس

و انتظار میرود که درصد  I:GRدر ماههرای

برابر با  32/8بود .پژوهشهای مختلف نشان میدهد کره

تیر و دی بهترتیب بیشتري و کمتري مقادير را به خرود

از برری پارامترهررای هواشناسرری ،مقرردار  GRبیشررتري

اختصاص دهد ،ووی شهريور با میانگی  4میلریمترر GR

اگرگررذاری را بررر درصررد  I:GRدارد [ .]1در پررژوهش

در هر رخداد بارندگی ،بیشتري درصرد  I:GRماهانره ،و

حاضر مقدار  GRبیشتري تأگیر را بر درصد ماهانۀ I:GR

آبان با میانگی  0/7میلیمتر در هر رخرداد  ،GRکمترري

داش ؛ بنابراي اگرچه میرانگی دمرای هروا در مراه تیرر

درصد  I:GRرا دارا بودند.

دورۀ بیبرگ

100

دورۀ برگدار

90
80

60
50
40
30

درصد بارانربایی ()I:GR

70

20
10

اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

0

ماههای سال
شكل  .3تغییرات ماهانۀ درصد بارانربایی ) (I:GRدر تکدرختان زبانگنجشک در دورۀ پژوهش در پارک جنگلی (از تاریخ  1391/06/01تا
 )1392/06/01چیتگر ،تهران .بارها نشاندهندۀ خطای معیار است.
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99

نتیجهگیری

بايد همۀ عوامل را در نظر گرف  ،آگراهی از میرزان  Iدر

آگاهی از مقدار  Iتاج درختان برهعنروان يرک کراهش در

کنار ديگر عوامل اکوهیدرووویيری درختان (ماننرد تعررق

مقدار آب ورودی ( )NRبره منراطق جنگلرراریشرده در

و بارانربايی تنه) میتوانرد در انتخراب گونره در منراطق

و برا انتخراب

خشک و نیمهخشک که با کمبرود آب مواجرهانرد ،مرؤگر

مناطق خشک و نیمهخشک ضروری اس

گونۀ مناسب میتوان شاهد افزايش معنریدار سراویانۀ آب

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

در اي ر منرراطق بررود .اي ر امررر برررای منرراطق خشررک و

پوشش گیاهی و اوگوهای حضور و ريشهدوانی درختران

نیمهخشک که مقدار  Iتأگیر مهمری در ترراز آبری دارد ،از

تأگیر می گذارد و بنابراي رفتار درختان و زيراشروب آنها

اهمی

زيادی برخوردار اس  .با توجه به اينرره مقردار I

در مطاوعات در زمینۀ تراز آبی در جنگلراریها در ايرران
بررسی نشده اس  ،در آينده به توجه بیشرتری نیراز دارد.
انتخاب گونههرايی برا مقردار  Iکرم ،سربب افرزايش آب
رسرریده برره سررطح خرراک جنگررل مرریشررود و اي ر امررر
بهخصوص در مناطق خشک و نیمهخشک که بره کمبرود
آب دچارند ،بسیار مهم اس  .عوامل زيرادی در انتخراب
گونه برای جنگلراریها مؤگرنرد و بررای انتخراب گونره

را تعیی میکند.

سپاسگزاری
از آقايان مهندس سید غالمرضا صادقی ،میثم جبراری،
شجاع

باباپور و حس نوشادی که هر يک بهنحروی

در مراحل اجرای اي پژوهش کمک کردند ،صرمیمانه
تشرر میکنیم.

1395  بهار،1  شمارة،69  دورة، مجلة منابع طبیعی ایران،جنگل و فرآوردههای چوب
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