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چکیده
هدف از این پژوهش برآورد مقدار بارانربایی توده طبیعی خالص پده ( )Populus euphraticaدر
دوره بیبرگی و برگداری در جنگلهای کرانرودی حاشیه رودخانه مارون در شهرستان بهبهان ،استان
خوزستان است .برای اندازهگیری تاج بارش از  ۵0عدد جمعآوریکننده تاج بارش استوانهای از جنس
پالستیک با قطر دهانهی نه و ارتفاع  20سانتیمتر استفاده شد که بهصورت شبکه  10×10متر در توده
موردنظر قرار داده شدند .بهمنظور اندازهگیری ساقاب ،درختان در سهطبقه قطری  1۵-20 ،10-1۵و -20
 2۵سانتیمتر طبقهبندی و در مجموع ساقاب نه درخت اندازهگیری شد .در این پژوهش در مجموع 20
رخداد باران ( 12مورد در دوره برگدار و هشت مورد در دوره بیبرگی) با عمق تجمعی  218/3میلیمتر
اندازهگیری شد .نتایج نشان داد که سهم مقدار ساقاب ،تاج بارش و بارانربایی از میانگین بارش در دوره
برگدار بهترتیب  ۵3 ،2و  4۵درصد و در دوره بیبرگی بهترتیب  62 ،3و  3۵درصد است که نشان می-
دهد بخش زیادی از بارندگی در دسترس جنگل قرار نمیگیرد .درصد ساقاب و تاج بارش با افزایش
مقدار بارندگی ،افزایش نشان داد درحالیکه درصد بارانربایی کاهش داشت .همچنین نتایج نشان داد که
مقدار ساقاب با افزایش قطر درختان ،افزایش مییابد .از طرف دیگر سهم ساقاب تولیدی در توده پده زیاد
بوده و نمیتوان آن را در بیالن آبی نادیده گرفت.
واژههای کلیدی :بارانربایی ،پده ،تاج بارش ،خوزستان ،ساقاب.

* نویسنده مسئول

*

شمارۀ تماس061۵2721191 :
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مقدمه

میشود ( .)Deguchi et al., 2006در واقع بارانربایی

آب اصلیترین عامل تولید در جنگل است و بارش

از طریق تبخیر ،نشاندهنده بخش بزرگی از بودجه

برف و باران مهمترین منابع تأمین آب جنگل هستند؛

ساالنه آب است که در طول و بین رخدادهای بارش

اما جنگل نیز بهنوبه خود تأثیر عمدهای بر رژیم آب

از دست میرود .عوامل زیادی بر مقدار بارانربایی

اعمال میکند .از نیمه دوم قرن بیستم در سراسر جهان

تأثیر میگذارند مانند تغییرات فصلی ( Asadian and

پژوهشها نشان میدهد که برداشت جنگلها موجب

 ،)Weiler, 2009ساختار تاج درختان ( Brooks et al.,

افزایش در کمینه و بیشینه رواناب میشود ( Jones,

 ،)2003شدت باران ( ،)Fathizadeh et al., 2013نوع

)2000؛ اما افزایش رویش جنگل سبب کاهش سطح

گونه ( )Toba and Ohta, 2005مقدار باران ( Gerrits

رواناب میشود (.)Putuhena and Cordery, 2000

 ،)et al., 2010شاخص سطح برگ ( Pypker et al.,

همیشه درصدی از بارندگی به هدر رفته و از چرخه

 )2012و حتی تغییر کاربری زمین ( Ghorbani et al.,

آب جنگل خارج میشود .از اینرو ضرورت دارد تا

.)2016

با بررسی اجزا بارش بهخصوص در مناطق خشک و

اهمیت بارانربایی به این دلیل است که بسیاری

نیمهخشک که با کمبود بارندگی مواجه هستیم مقدار

از فرآیندهای هیدرولوژیکی مثل ،فرسایش ،توزیع

دقیق آب رسیده به جنگل در اثر بارندگی را اندازه-

رطوبت خاک ،رواناب زیرسطحی و ایجاد سیل را

گیری کنیم؛ زیرا آب و مواد مغذی و دسترسی به آن

تحت تأثیر قرار میدهد (.)Tsiko et al., 2012

بهعنوان یکی از محدودکنندهترین عوامل در توسعه

همچنین در مناطق خشک و نیمهخشک اهمیت باران-

پوشش گیاهی بهشمار میرود ( McClain et al.,

ربایی و پژوهشهای مربوط به مشخصههای

 )2003و بارانربایی سهم مهمی از بارندگی را به خود

اکوهیدرولوژیک تنه درختان به این دلیل است که می-

اختصاص میدهد که نمیتوان آن را نادیده گرفت

تواند تعیینکننده مقدار آب رسیده به کف جنگل باشد

()Bagheri and Attarod, 2012؛ بنابراین تقسیمبندی

( Sadeghi and Attarod, 2015; Sadeghi and

بارش به ساقاب ،تاج بارش و بارانربایی توسط تاج-

)Attarod, 2017؛ بنابراین ضروری است این مسئله در

پوشش گیاهی تأثیر زیادی بر تراز آبی در جنگل دارد

تراز آبی مدنظر قرار گیرد.

( )Sraj et al., 2008و بدون اندازهگیری دقیق این

بهدلیل شرایط اقلیمی نامناسب در مناطق خشک

موارد ،امکان دانستن تراز آبی حقیقی یک جنگل

و نیمهخشک ،بخش زیادی از بارش بهصورت باران-

وجود ندارد.

ربایی از دسترس درختان و پوشش گیاهی خارج می

بخشی از باران پس از عبور از تاجپوشش به-

شود؛ بنابراین کمبود آب و بارندگی کافی از مهمترین

صورت مستقیم یا غیرمستقیم به کف جنگل میرسد

عوامل محدودکننده استقرار و رشد پوشش گیاهی در

که به آن تاج بارش میگویند ،قسمتی دیگر توسط تنه

مناطق خشک و نیمهخشک هستند .ازآنجاکه چرخه

و ساقهها به سمت پایین جریان مییابد که به آن

آب نقش مهمی در استقرار و تجدید حیات طبیعی

ساقاب میگویند .بخشی از بارندگی که توسط تاج-

گونههای جنگلی دارد ،اطالع از مقدار تاج بارش و

پوشش درختان نگهداری شده و سپس از طریق تبخیر

ساقاب رسیده به کف جنگل بهویژه در مناطق خشک،

به اتمسفر برمیگردد ،بارانربایی تاجپوشش نامیده

ضروری است (.)Murakami, 2006
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یکی از انواع اکوسیستمهای جنگلی مهم به-

ساله ( )1377-1393ایستگاه هواشناسی بهبهان نشان

خصوص در مناطق خشک و نیمهخشک ،جنگلهای

میدهد ،متوسط بارندگی ساالنه  3۵0میلیمتر و متوسط

کرانرودی هستند .این جنگلها جز اکوسیستمهای در

دمای ساالنه  24درجه سانتیگراد است ( Moradi

معرض خطر هستند ()Tockner and Stanford, 2002

 .)Behbahani et al., 2017aمنطقه بر اساس فرمول

و بیشتر متشکل از گونههای گز ( Tamarix

اقلیمی آمبرژه دارای اقلیم خشک است و بر اساس

 )arceuthoidesو پده ( )Populus euphraticaهستند

روش دومارتن دارای اقلیم نیمهخشک است .اندازه-

( .)Moradi Behbahani et al., 2017bاگرچه

گیریهای مربوط به مقدار تاج بارش و ساقاب در یک

اطالعات چندانی از وضعیت تأثیرات بومشناختی این

توده خالص پده به مساحت نیم هکتار انجام شد.

جنگلها دردسترس نیست ،اما پژوهشها نشان داده که

گونههای چوبی و طبیعی موجود در جنگل کنار

بهشدت در حال تخریب و کاهش تنوع زیستی هستند

رودخانهای مارون شامل پده ( ،)P. euphraticaگز ( T.

( .)Moradi Behbahani et al., 2017bبا توجه به

 )arceuthoidesو سریم ( )Lycium depressumاست.

شرایط استان خوزستان و پدیده گردوخاک این

پده دارای  201پایه در هکتار ،متوسط قطر برابرسینه

جنگلها میتوانند نقش مهمی در پاالیش آبوهوا و

 28سانتیمتر (خطای معیار  )1و متوسط ارتفاع ۵/۵

کاهش مقدار گردوخاک داشته باشند؛ اما با توجه به

متر (خطای معیار  )0/3است (.)Basiri et al., 2014

کمبود اطالعات در رابطه با این جنگلها ،این پژوهش

روش اندازهگیری

اجزا بارش در جنگلهای کرانرودی را مورد بررسی و

برای اندازهگیری مقدار بارش از سه جمعآوریکننده

اندازهگیری قرار میدهد.

باران قرار گرفته در فضای باز و در فاصله  30متری

با توجه به اهمیت و ضرورت بارانربایی ،به-

توده مورد بررسی ()Bagheri and Attarod, 2012

خصوص در مناطق خشک و نیمهخشک و نیز اهمیت

استفاده شد .اندازهگیری مقدار بارش بیشینه سه ساعت

جنگلهای کرانرودی ،هدف از این پژوهش برآورد

بعد از پایان هر بارندگی و در صورت بارندگی در

مقدار بارانربایی توده طبیعی خالص پده ( P.

شب ،قبل از طلوع آفتاب ،انجام شد ( Carlyle-Moses

 )euphraticaدر دوره بیبرگی و برگدار در جنگل

 .)et al., 2004حجم آب جمعشده درون هر

کنار رودخانهای مارون در استان خوزستان است.

جمعآوریکننده ،توسط استوانه مدرج اندازهگیری شد
و با نسبتگیری از مساحت دهانه جمعآوریکننده و

مواد و روشها

حجم آب جمع شده در آن ،ارتفاع بارش محاسبه شد.

موقعیت جغرافیایی منطقه مورد پژوهش

تمامی بارشهای رخداده در منطقهی مورد

این پژوهش در بیشهزارهای حاشیه رودخانه مارون در

بررسی به مدت شش ماه از اول آذرماه  94تا اواخر

شهرستان بهبهان ،استان خوزستان انجام شد .جنگل

فروردینماه  9۵اندازهگیری شد .این ماهها به دو دوره

مورد بررسی در محدوده طول جغرافیایی ˝۵0°9ʹ 37

بیبرگی (آذر تا انتهای بهمنماه) و برگداری (اسفند و

و ˝ ۵0°10ʹ 2۵شرقی و عرض جغرافیایی ˝38ʹ ۵3

فروردینماه) ،با توجه به وضعیت ظاهری درختان و

 30°و˝ 30° 39ʹ 38شمالی به مساحت  28هکتار با

ریزش و رویش برگها در منطقه ،تقسیم شدند.

ارتفاع  2۵0تا  300متر از سطح دریا قرار دارد .آمار 17
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برای اندازهگیری ساقاب ،با توجه به وضعیت

برابرسینه نصب و به یک مخزن  20لیتری منتهی می-

موجود از نظر قطر ،درختان به سه طبقه قطری -1۵

شد ،جمعآوری شد ( Carlyle-Moses and Price,

 1۵-20 ،10و  20-2۵سانتیمتری تقسیم شدند.

 .)2006مقدار ساقاب جمعآوریشده در هر بارش نیز

جدول  1مشخصات درختان مورد بررسی برای اندازه-

بالفاصله بعد از هر بارش توسط استوانه مدرج اندازه-

گیری ساقاب را نشان میدهد .سپس از هر طبقه قطری

گیری شد .سطح تاج درختان مورد استفاده برای جمع-

سه اصله درخت بهصورت تصادفی انتخاب شد .در

آوری ساقاب ،با اندازهگیری شعاع تاج در هشت

نهایت نه اصله درخت برای اندازهگیری ساقاب مورد

جهت و محاسبه مساحت دایره ،بهدست آمد ( Delphis

بررسی قرار گرفت ( Hosseini Ghaleh Bahmani et

 .)and Levia, 2004سپس حجم ساقاب بر سطح تاج

 .)al., 2012ساقاب حاصل از هر یک از نه درخت با

درختان مورد بررسی تقسیم شد و عمق ساقاب

استفاده از ناودانهای پالستیکی جمعآوری ساقاب که

محاسبه شد (.)Shachnovich et al., 2008

بهصورت مارپیچ بر روی تنه درختان پده و در ارتفاع
جدول  -1مشخصات کمی مربوط درختان پده مورد بررسی برای اندازهگیری ساقاب
Table 1. Quantitative characteristics of P. euphratica trees used for stemflow
انحراف معیار
میانگین
مشخصات درختان
Characteristics of trees

Mean

Standard Deviation

ارتفاع کل (متر)

10.6

2.5

)Total Height (m

ارتفاع تنه (متر)

4.2

1.4

)Trunk Height (m

قطر برابرسینه (سانتیمتر)

18.8

4.3

)DBH (cm

ارتفاع تاج (متر)

6.3

1.8

)Crown Height (m

مساحت تاج (مترمربع)

15

(Crown Area)m2

برای اندازهگیری تاج بارش از  ۵0عدد جمع-

7.7

جمعآوریکننده ،ارتفاع تاج بارش هر نمونه بهدست
آمد (.)Johanson, 1990

آوریکننده تاج بارش استفاده شد .این جمعآوری

برای محاسبه بارانربایی ،مجموع ساقاب و تاج

کنندهها استوانهای و جنس پالستیک با قطر دهانه نه و

بارش از باران رسیده به زیر درختان کسر شد.

ارتفاع  20سانتیمتر بودند که در زیر تاجپوشش

رابطۀ ()1

درختان توده و بهصورت شبکه  10× 10متر با نقطه

)I= GR – (TF + SF

در این رابطه  :Iبارانربایی (میلیمتر):GR ،

شروع تصادفی قرار گرفته بودند.

بارندگی (میلیمتر) :TF ،مقدار تاج بارش (میلیمتر) و

مقدار حجم آب جمعشده در هر جمعآوریکننده

 :SFمقدار ساقاب (میلیمتر) است (.)37

پس از هر بارندگی با استوانه مدرج اندازهگیری شد.
با تقسیم حجم نمونه تاج بارش به مساحت دهانه
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تجزیهوتحلیل آماری

بیشترین مقدار اندازهگیریشده باران در دوره پژوهش،

کلیه دادههای موجود از نظر نرمالبودن با استفاده از

 72میلیمتر ثبت شد.

آزمون کلموگروف-سمیرنوف مورد بررسی آماری

سهم ساقاب ،تاج بارش و بارانربایی از میانگین

قرار گرفت .تجزیهوتحلیلهای آماری مورداستفاده

بارش در دوره برگدار (اسفند و فروردینماه) بهترتیب

شامل همبستگی بین بارندگی و اجزا بارش با نرمافزار

 ۵3 ،2و  4۵درصد از بارندگی بهدست آمد .درحالیکه

 Excelنسخه  2013انجام شد .همچنین برای بررسی

در دوره بیبرگی (آذر ،دی و بهمنماه) این اعداد به-

تفاوت معنیداری مقدار ساقاب تولید شده در

ترتیب  62 ،3و  3۵درصد از بارندگی محاسبه شدند

طبقههای قطری مختلف از آزمون تجزیه واریانس

(شکل  .)1همچنان که در شکل  1مشاهده شده مقدار

یکطرفه استفاده شد .در صورت وجود تفاوت معنی-

تاج بارش در دوره بیبرگی و برگداری تفاوت معنی-

دار ،از مقایسه میانگین دانکن برای بررسی این تفاوت

داری را نشان نمیدهد .درحالیکه مقدار بارانربایی

معنیدار استفاده شد .برای مقایسه آماری بین ساقاب،

عکس این حالت را داشت و در دوره برگدار مقدار

بارانربایی و تاج بارش در بین دو دوره از آنالیز t-

آن در مقایسه با دوره بیبرگی بیشتر و دارای تفاوت

 studentاستفاده شد .این تجزیهوتحلیلها با استفاده از

معنیدار بود .همچنین مقدار ساقاب تولیدی در دوره

نرمافزار  SPSSنسخه  14انجام شد.

بیبرگی و برگدار تفاوت معنیداری نشان میدهد
(شکل .)1

نتایج

تأثیر قطر درخت بر مقدار ساقاب تولیدی

ساقاب ،تاجبارش و بارانربایی دوره بیبرگی و

با افزایش قطر درختان  ،در هر دو دوره اندازهگیری

برگداری

بیشتر شد .نتایج تجزیه واریانس یکطرفه نشان داد که

در این پژوهش در مجموع  20رخداد باران ( 12مورد

در دوره بیبرگی اختالف معنیداری بین طبقات قطری

در دوره برگدار و هشت مورد در دوره بیبرگی) با

 10-1۵با  1۵-20سانتیمتری وجود دارد درحالیکه

عمق تجمعی  218/3میلیمتر اندازهگیری شد .سهم

اختالف معنیداری بین طبقه قطری  20-2۵و 1۵-20

بارانربایی ،تاج بارش و ساقاب در دوره بیبرگی به-

مشاهده نشد (شکل  .)2در دوره برگدار نیز تفاوت

ترتیب  127/48 ،32/86و  3/4۵میلیمتر بوده است.

معنیداری در مقدار ساقاب تولیدی در طبقههای

درحالیکه در دوره برگدار سهم بارانربایی ،تاج

قطری مورد بررسی وجود داشت و طبقه قطری -2۵

بارش و ساقاب بهترتیب  43/92 ،8/16و  2/۵3میلی-

20

متر بوده است .الزم به ذکر است که متوسط بارندگی

سانتیمتری

با

طبقه

قطری

 10-1۵سانتیمتری تفاوت معنیداری را در مقدار

اندازهگیریشده بهطورکلی  10/92میلیمتر بود .متوسط

ساقاب تولیدی نشان دادند .درحالیکه طبقه قطری

اندازه رخداد باران در ماههای اسفند و فروردین (دوره

 20-2۵و  1۵-20تفاوت معنیداری از نظر تولید

برگدار)  4/۵۵میلیمتر اندازهگیری شد درحالیکه در

ساقاب نداشتند (شکل .)2

دوره بیبرگی (آذر ،دی و بهمنماه) ،میانگین اندازه
رخداد بارندگی  20/47میلیمتر اندازهگیری شد.
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شکل  -1اجزای بارش (ساقاب ،تاج بارش و بارانربایی) در دورههای برگدار و بیبرگی (میانگین  ±اشتباه معیار؛
حروف غیرمشابه نشاندهنده اختالف معنیدار بین طبقهها است)
Figure 1. Rainfall partitioning (Stemflow, Throughfall and Interception) in the leafless and in leaf
)periods (mean ± standard error; different letters represent significant differences
0.16
a
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a

0.08
ab

b
b
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دوره برگ دار

 In leaf period

0.12
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0
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شکل  -2مقدار ساقاب تولیدی در طبقههای قطری مورد بررسی (میانگین  ±اشتباه معیار؛ حروف متفاوت نشاندهنده اختالف
معنیدار بین طبقهها است)
Figure 2- Stemflow in studied diameter classes (mean ± standard error; different letters represent
)significant differences

همبستگی بین درصد بارانربایی و بارندگی در دوره

صورت توانی است ()P<0.05, r=0.86؛ یعنی با

برگدار و بیبرگ

افزایش بارندگی ،درصد بارانربایی کاهش مییابد

نتایج نشان میدهد که بین درصد بارانربایی و

(شکل .)3

بارندگی ،رابطه لگاریتمی در دوره برگدار وجود دارد
( )P<0.01, r=0.93و این رابطه در دوره بیبرگی به-
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شکل  -3همبستگی بین درصد بارانربایی و بارندگی در دورههای برگداری و بیبرگی (هر مربع یا دایره توپر یک رخداد
باران است)
Figure 3- Correlation between interception and Rainfall in the leafless and in leaf periods (Each
)square or circle is a rain event

همبستگی درصد تاج بارش با بارندگی در دوره برگدار

همبستگی مثبت و قوی بین بارندگی و درصد تاج

و بیبرگ

بارش وجود دارد .بدین معنی که با افزایش مقدار

نتایج این بررسی نشان میدهد که بین بارندگی و

بارندگی ،درصد تاج بارش افزایش مییابد (شکل .)4

درصد تاج بارش در دوره بیبرگی رابطه معنیداری
وجود دارد ( .)P<0.05, r=0.87در دوره برگدار
TF/GR = 12.992ln(x) + 50.058
R² = 0.8722
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شکل  -4همبستگی بین درصد تاج بارش و بارندگی در دوره برگدار و بیبرگ (هر مربع یا دایره توپر یک رخداد باران)
Figure 4- Correlation between the Throughfall and rainfall in the leafless and in leaf periods (Each
)square or circle is a rain event
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همبستگی بین بارندگی و درصد ساقاب در دوره

برگی ،همبستگی افزاینده بین درصد ساقاب و بارندگی

برگدار و بیبرگ

ضعیف است؛ یعنی با افزایش مقدار بارندگی ،درصد

نتایج نشان میدهد که در دوره برگدار بین درصد

افزایش ساقاب با نرخ خیلی کمی افزایش مییابد

ساقاب و بارندگی ،همبستگی مثبت و افزایندهای

(شکل .)۵

وجود دارد ( .)P<0.01, r=0.78درحالیکه دوره بی-
8
7

4
3

SF/GR = 0.2701ln(x) + 0.6849
R² = 0.7438

)Stemflow (%

دوره

برگ دار  In leaf period

SF/GR = 0.3206x + 0.5878
R² = 0.6233

5

درصد ساقاب
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6
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شکل  -۵همبستگی بین درصد ساقاب و بارندگی کل در دوره برگدار و بیبرگ (هر مربع یا دایره توپر یک رخداد باران
است)
Figure 5- Correlation between the percentage of stemflow and total rainfall in the leafless and in
)leaf periods (Each square or circle is a rain event

بحث

کف جنگل میشود ( .)Deguchi et al., 2006در این

در این پژوهش تقسیمبندی بارندگی به اجزای بارش

پژوهش مقدار ساقاب حدود  3و  2درصد بهترتیب در

طی دوره بیبرگی و برگدار درختان پده در جنگل-

دوره بیبرگی و برگداری اندازهگیری شد .با توجه به

های طبیعی کنار رودخانهای بررسی شد .مقدار ساقاب

اهمیت مقدار بارندگی در تولید اندازه ساقاب ،این

و تاج بارش در دوره بیبرگی بیشتر از دوره برگدار

تفاوت اندک میتواند مربوط به اختالف در مقدار

اندازهگیری شد .با افزایش سطح برگ مقدار بارانی که

باران در دو دوره مذکور باشد ( Oyarzun et al.,

از طریق تاجپوشش از دسترس خارج میشود بیشتر

 Ghorbani and Rahmani (2006) .)2011مقدار

میشود ( .)Muzylo et al., 2012علت افزایش مقدار

ساقاب تولیدی توده طبیعی راش شرقی در جنگل

تاج بارش در دوره بیبرگی نسبت به دوره برگداری

کالته را  0/3درصد از بارندگی نشان دادند .درحالیکه

نیز ناشی از نبود برگ بر روی درختان است ،زیرا

 Hosseini Ghaleh Bahmaniو همکاران ()2010

کاهش در مقدار برگ موجب افزایش آب رسیده به

متوسط سهم ساقاب تولیدی برای گونههای بلند مازو
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و راش را بهترتیب  0/2و  2/6درصد از بارندگی
تابستانه اندازهگیری کردند .همچنین

مییابد ( Andre et al., 2011; Ahmadi et al.,

.)2009

Hosseini

 Ghaleh Bahmaniو همکاران ( )2011متوسط سهم

در این پژوهش همبستگی مثبت و معنیداری بین

ساقاب تولیدی برای گونه بلند مازو را  0/26درصد از

درصد تاج بارش و باران در دو دوره بیبرگی و

بارندگی نشان دادند؛ بنابراین با توجه به مرور منابع

برگداری مشاهده شد که پژوهشگران دیگر نیز نتایج

مشخص میشود که سهم ساقاب تولیدی در توده

مشابهی را گزارش دادهاند ( ;Zhang et al., 2016

خالص پده مورد بررسی زیاد بوده و نمیتوان آن را در

 .)Staelens et al., 2008دلیل این افزایش این است

بیالن آبی نادیده گرفت .این مسئله نشاندهنده تفاوت

که در بارشهای با مقدار زیاد ،ظرفیت نگهداری آب

مقدار ساقاب تولیدی در گونههای مختلف است .البته

تاج تکمیل میشود و در نتیجه درصد بیشتری از هر

مقدار ساقاب عالوه بر نوع گونه ،به زاویه شاخهها،

باران به تاج بارش تبدیل میشود ( Pypker et al.,

اندازه تاج ،شرایط اقلیمی و شرایط فصلی نیز بستگی

 .)2012از طرف دیگر درصد ساقاب همبستگی مثبتی

دارد ( .)Levia and Herwitz, 2005همچنین در این

با مقدار باران نشان داد ،بدین ترتیب که با افزایش

پژوهش مشخص شد که با افزایش قطر درخت مقدار

مقدار بارندگی ،درصد ساقاب نیز افزایش مییابد

ساقاب افزایش یافته است؛ که ناشی از بزرگتر شدن

همانطور که در پژوهشهای پژوهشگران دیگر به این

ابعاد درخت و در نتیجه بزرگتر شدن سطح

موضوع اشارهشده است ( .)Limin et al., 2015مقدار

جمعآوریکننده باران باشد (.)Murakami, 2009

آب ذخیرهشده در اندام هوایی درختان بستگی به

تغییرات فصلی بر خصوصیات پوشش گیاهی و

ویژگیهای گونهها مانند زبری پوست ،اندازه ،بافت و

در نتیجه مقدار بارانربایی تأثیر زیادی دارد؛ زیرا

ساختار برگها دارد (.)Levia and Herwitz, 2005

درختان در دوره بیبرگی برگهای خود را از دست

گونههایی با پوست صاف ،ظرفیت نگهداری پوست

میدهند که میتواند سبب کاهش بارانربایی شود

کمتری دارند و ساقاب بیشتری تولید میکنند

( .)Augusto et al., 2002در این بررسی همانند

( .)Alexander and Arthur, 2010درختانی که دارای

پژوهشهای دیگران (Joukar et ،Cao et al., 2008

شاخههای شیبدار هستند آب بیشتری به سمت تنه

 )al., 2019مشخص شد که درصد بارانربایی با

هدایت میکنند و پتانسیل نسبی بیشتری برای تولید

افزایش مقدار بارندگی ،کاهش مییابد؛ زیرا برای تولید

ساقاب دارند ( .)Xiao et al., 2011در این بررسی نیز

تاج بارش ابتدا باید ظرفیت نگهداری آب تاج تکمیل

مشخص شد که قطر درخت و دوره برگداری از

شود .درصورتیکه طی بارندگیهای کم ،بخش زیادی

عوامل مهم تأثیرگذار بر مقدار ساقاب است و در

از بارندگی صرف اشباع تاج میشود .در نتیجه در

دورهای که درختان بدون برگ هستند ،سهم ساقاب

بارندگیهای با مقدار کم درصد زیادی از بارندگی

تولیدی ،بیشتر میشود.

تبدیل به بارانربایی میشود اما چون ظرفیت نگهداری

با افزایش قطر درخت مقدار ساقاب افزایش یافت

آب تاج محدود است ،طی بارندگیهای زیاد ،مقدار

که همسو با یافتههای دیگر پژوهشها است ( Yi et

بیشتری از بارندگی صرف تولید تاج بارش میشود و

 .)al., 2015البته افزایش ساقاب میتواند ناشی از

در نتیجه درصد بارانربایی نسبت به بارندگی کاهش

شکل و زاویه قرار گرفتن شاخهها نیز باشد که می-
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میشود و در دسترس جنگل قرار نمیگیرد؛ بنابراین

تواند با ایجاد حالت قیفی آب بیشتری را به سمت

در جنگلهای کرانرودی و تودههای پده بخش زیادی

.)Jian et al., 2018( ساقه اصلی هدایت کند

 این.از بارندگی به پوشش گیاهی کف جنگل نمیرسد

نتیجهگیری

 از،مسئله وقتی اهمیت بیشتری پیدا میکند که آمارها

بهطورکلی این پژوهش نشان داد که برآورد مقدار

کاهش شدید بارندگی در سالهای اخیر خبر میدهد

بارانربایی در مناطق خشک و نیمهخشک دارای

که بهنوبه خود نیز سبب کاهش آب ورودی به

اهمیت بسیار باالیی است بهگونهای که در رابطه با پده

.اکوسیستم جنگل میشود

) درصد4۵( سهم زیادی از بارندگی در دوره برگدار
 تبخیر، درصد) بهصورت بارانربایی3۵( و بیبرگ
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Abstract
This study was conducted in Maroon riparian forests in Behbahan, Khuzestan province and aimed at
calculating interception loss of a pure natural stand Populus euphratica in leafless and in leaf periods.
Fifty plastic collectors (9 cm in diameter and 20 cm in height) were placed in a 10 meter grid layout in
the studied stand to collect the throughfall (TF). Stem flow (SF) were measured for nine trees
belonged to three DBH classes of 10-15, 15-20, and 20-25 cm. In the present research 20 rainfall
events (eight in the leafless period and 12 events in the leaf period) were recorded. The value of
accumulative rain depth was 218.3 mm. Our results indicated that the percent of SF, TF and I were
two, 53 and 45 total rainfall during the in leaf period and three, 62 and 35 during the leafless periods.
We showed that large amount of precipitation cannot reach forest floor and The SF and TF had
increasing trend with increasing rainfall. Against, interception showed a decreasing trend with
increasing rainfall. We revealed that larger trees produced higher amount of SF. Also, SF production
in P. euphratica stand cannot be ignored in the water balance.
Keywords: Interception, Populus euphratica, Throughfall, Khuzestan, Stemflow.
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