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 چکیده

بارش) در گونۀ گز جربایی و تابا هدف بررسی توزیع اجزاي باران (ساقاب، باران پژوهشاین 
)Tamarix arceuthoides( آذر) هاي ) در جنگل95تا اردیبهشت  94 در طی یک دوره بارندگی 

کنندة پالستیکی استفاده آورياز سه جمع ،گیري بارندگی کلمارون انجام شد. براي اندازه يارودخانهکنار
 گیري ساقاب نیز، تودةاندازه براي .مورد بررسی قرار داده شدند نمونهقطعهشد که در فضاي باز نزدیک 

گیري ساقاب انتخاب شد. براي سه درخت براي اندازه طبقهقطري تقسیم شد و از هر  طبقهنظر به سه مورد
اند، استفاده شد. قرار گرفتههم متري از 10کننده که با فواصل آوريجمع 50بارش، از گیري مقدار تاجاندازه

، 2و  35، 62، 3ترتیب ربایی در فصل خزان و رویش بهبارش و باراننتایج نشان داد که مقدار ساقاب، تاج
داري ربایی در فصل خزان و رویش همبستگی مثبت و معنیدرصد است. بین بارندگی کل و باران 45، 53

بارش ). همچنین نتایج نشان داد که با افزایش مقدار بارندگی کل، مقدار ساقاب، تاج>01/0P( مشاهده شد
یابد. این پژوهش ربایی با افزایش مقدار بارندگی کاهش مییابد، اما درصد بارانربایی افزایش میو باران

درصد  45تودة گز حدود  همچنین دریابد. نشان داد که با افزایش قطر درختان، مقدار ساقاب افزایش می
پوشش رسد و در اثر تبخیر از تاجاز بارندگی کل از دسترس جنگل خارج شده و به کف جنگل نمی

 دوباره به اتمسفر برگشته است.

 *.، ساقابيارودخانهکناربارش، جنگل جتا ،رباییباران هاي کلیدي:واژه

                                                                                                                       
 06152721191شمارة تماس:      نویسنده مسئول *
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 مقدمه
سوم خشک حدود یکنیمه هاي خشک واکوسیستم

 ,Reynoldsدهند (می هاي جهان را تشکیلکل خشکی

اي و افزایش دوره يهایسالخشکدلیل ) و به2001
یکی از  ،عمقهاي کمبرداري از منابع آببهره

رود شمار میهاي جهان بهپذیرترین اکوسیستمآسیب
)Malagnoux et al., 2008 .(جز مناطق محدودي از به

شمال و شمال غرب ایران که داراي اقلیم مرطوب و 
عنوان مناطق کشور به دیگرهستند،  مرطوبمهین

خشک با نزوالت جوي بسیار خشک و نیمه سرزمینی
میانگین بارندگی  شوند. از مقایسۀکم محسوب می

متر) با متوسط میلی 860سطح کره زمین ( ۀساالن
توان نتیجه متر) میمیلی 240ایران (بارندگی ساالنه در 

سوم متوسط گرفت که بارندگی در ایران در حدود یک
بارندگی در سطح جهان است. عالوه بر این زمان و 
محل ریزش نزوالت جوي نیز با نیاز بخش کشاورزي 

کننده آب در کشور است، ترین مصرفکه اصلی
راي بنابراین باید پذیرفت که ایران دا؛ مطابقت ندارد

اقلیم خشک است و باید خود را با آن سازگار کنیم. 
آبی افزایش و مبارزه با کم هاي سازگاريیکی از راه

؛ بهینه و درست از منابع آبی است ةوري و استفادبهره
هاي آب سطحی، بنابراین باید از نزوالت جوي، جریان

منابع آب زیرزمینی و رطوبت خاك درست و بهینه 
یابی به این هدف شناخت تنها راه دستاستفاده کرد و 
 ,Alizadehهاي هیدرولوژیکی است (کافی از پدیده

2011.( 

عنوان حرکت و جابهآب در طبیعت به ۀچرخ
شود هاي کره زمین تعریف میجایی آب در قسمت

)Porporato and Rodriguez, 2002و جنگل به (-

در  همراه درختان آن تأثیر بسیاري بر این چرخه دارند.
هنگام بارش باران، قسمتی از بارندگی توسط درختان 

شود. جذب شده و مانع رسیدن آب به کف جنگل می

بخشی از بارش را از چرخه آب موجود  گریدعبارتبه
 ,Motahari and Attarodد (کندر جنگل خارج می

2012.( 
نگلی در اثر برخورد باران با هاي جدر اکوسیستم

-هاي مختلفی تقسیم میقسمتپوشش درختان به تاج

-)، تاجInterception lossربایی (شود که شامل باران

است  )Stemflow) و ساقاب (Throughfallبارش (
)Hosseini Ghaleh Bahmani et al., 2011(.  اتالف

ربایی نام پوشش درختان که بارانباران از سطح تاج
تاج درختان  ۀوسیلدارد، به مقداري از بارندگی که به

شود و سپس از طریق تبخیر به اتمسفر بر حفظ می
 Savenije, 2004 ،Levia andشود (می شود، گفتهمی

Germer, 2015 .(که در جنگل هنگامی یگردعبارتبه
شدن تاج درختان دهد، با خیسبارندگی رخ می

-ظرفیت نگهداري تاج تکمیل شده است و اشباع می

-ریزش صورتبهشود. آب در اثر نیروي جاذبه زمین 

شود به گذر نامیده میبارش یا آب میانهایی که تاج
عبور از  ریزد. بخش دیگر باران پس ازکف جنگل می

رسد که به آن ساقاب درختان به کف جنگل می تنۀ
. )Johnson and Lehmann, 2006شود (گفته می

بارش و ساقاب ربایی، تاجبندي بارندگی به بارانتقسیم
 Sraj etی مناطق جنگلی تأثیر بسیاري دارد (بر تراز آب

al., 2008(ربایی در نواحی باران ةاین پدید بر . عالوه
هاي آبخیز جنگلی یک فرآیند مهم در تراز آبی حوضه

 ).Herbst et al., 2008شود (محسوب می
توانند هاي اقلیمی (دما و بارندگی) میشاخص

مهمی در رشد سالیانه درختان داشته باشند  نقش
)Nasseri Karimvand et al., 2016( در مناطق اما ؛

علت شرایط اقلیمی (بارندگی خشک بهخشک و نیمه
صورت از بارندگی به کم و دماي باال) بخش زیادي

ربایی از دسترس درختان و پوشش گیاهی خارج باران
 محدودکنندهترین عوامل بنابراین یکی از مهم؛ شودمی
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-در استقرار پوشش گیاهی در مناطق خشک و نیمه

 Bagheri and( خشک، کمبود آب و بارندگی است

Attarod, 2012 .(عالوه، مقدار آب رسیده به کف به
هاي جنگلی نهطبیعی گو زادآوريجنگل، براي استقرار 

کنون تا .)Zhang et al., 2016اهمیت است ( بسیار با
هاي درختی ربایی بسیاري از گونهباران هايپژوهش

 هايگونه در مورد هاپژوهش اما؛ انجام گرفته است
ویژه در اکوسیستم بیابانی و خشک بسیار به ايدرختچه

و  Artemisia ordosicaاندك است که تنها شامل 
Caragana korshinskii است )Zhang et al., 2015.( 

در مورد چرخه آب در  هاییپژوهشهاي اخیر، در دهه
ها بسیار مورد توجه قرارگرفته است و به سمت جنگل

بندي هایی براي بررسی چگونگی تقسیمتهیه مدل
جنگلی سوق  ةهاي بارش و تودبارش بر اساس ویژگی

. با )Ghorbani and Rahmani, 2009داده شده است (
خشک وجود اینکه ایران داراي اقلیم خشک و نیمه

 ۀی در جنوب کشور در زمینپژوهشاست، تاکنون 
بنابراین ؛ هاي بومی انجام نشده استربایی گونهباران

بررسی توزیع اجزاي بارش  پژوهشهدف از این 
 Tamarixگز ( ۀبارش) گونربایی و تاج(ساقاب، باران

arceuthoides (اي در رودخانههاي کناردر جنگل
 .فصل خزان و رشد است

 هاروش مواد و
 مورد بررسی ۀمشخصات منطق

 واقع مارون ايرودخانهکنار هايجنگل در بررسی این

-جنگل شد. انجام خوزستان استان بهبهان، در شهرستان

 50° 09ʹ 30˝ جغرافیایی محدودة طول در هاي مارون
 38ʹ 53˝جغرافیایی  و عرض شرقی 50° 10ʹ 25˝و
 متر 300 تا 250 ارتفاع شمالی با 30° 39ʹ 38˝ و °30

 350 ساالنه بارندگی دارد. متوسط قرار سطح دریا از

 گرادسانتی درجۀ 24 ساالنه دماي و متوسط مترمیلی

اقلیم . )Moradi Behbahani et al., 2017است (
 ,.Basiri et al(منطقه طبق روش اقلیمی خشک است 

پوشش در تودة مورد بررسی برابر . درصد تاج)2014
 .است 1772تعداد پایه در هکتار درصد و  95با 

 برداريروش آمار

گیري مقادیر بارندگی کل و اجزا بارش در این اندازه
 ةربایی) در طول یک دوربارش و باران(ساقاب، تاج

) انجام شد. در این 95تا اردیبهشت  94(آذر  ماههشش
 8بارندگی اتفاق افتاد که در مجموع  رویداد 20مدت 

بارندگی نیز در فصل  12بارندگی در فصل خزان و 
ها از پنج دقیقه تا بارش زمانمدترویش بود. همچنین 

گیري پنج ساعت و نیم ادامه داشته است. براي اندازه
پالستیکی  ةکنندآوريعدد جمع سهبارندگی کل از 

مورد  نمونهقطعهاستفاده شد که در فضاي باز نزدیک 
الزم به ذکر است که محل  .بررسی قرار داده شدند

انتخاب شد که با تاج  ياگونهبه هاکنندهيآورجمع
درجه داشته باشد  45اي حدود درختان زاویه

)Bagheri and Attarod, 2012 .( حجم بارندگی و
هاي و بارشالفاصله بعد از هر بارش اجزا بارش ب

مدرج  ۀخورشید با استفاده از استوانشبانه قبل از طلوع 
بارش، گیري مقدار تاجمنظور اندازهگیري شد. بهاندازه

متر و سانتی نه ۀکننده با قطر دهانآوريجمع 50از 
متري از هم در  10متر که با فواصل سانتی 20ارتفاع 

عمق  ۀبراي محاسباند، استفاده شد. گز قرار گرفته ةتود
شده بر مساحت گیرياندازهبارش حجم باران تاج

 کننده باران تقسیم شد.آوريدهانه جمع
به  موردنظر ةگیري ساقاب نیز، تودمنظور اندازهبه

سه درخت  طبقهقطري تقسیم شد و از هر  ۀسه کالس
درختان مورد گیري ساق آب انتخاب شد. براي اندازه

سالم، شاداب و داراي تاج و تنه متقارن  انتخاب باید
اطراف آن تداخل تاجی ها نیز با درختان تاج آن باشند.

در ). Ghorbani and Rahmani, 2009نداشته باشد (
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هاي پالستیکی بیشتر موارد ساقاب با استفاده از لوله
وار طولی از آن جدا شده است و پذیر که یک نانعطاف

شود، درختان وصل می ۀصورت مارپیچی دور تنبه
 20نهایت به یک مخزن شود که در آوري میجمع

ها از میخ و شود. براي نصب این لولهلیتري ختم می
بندي و درزگیري منگنه استفاده شد که براي عایق

درختان از چسب سیلیکونی  ۀفاصله میان لوله و تن
حجم ). Levia and Herwitz, 2000شود (استفاده می

 گیريهاي مدرج اندازهساقاب نیز با استفاده از استوانه
عمق ساقاب نیاز به سطح تاج  ۀبراي محاسبشد. 

گیري ساقاب بود. بعد درختان مورد استفاده براي اندازه
گیري شعاع تاج در ۀ سطح تاج که با اندازهاز محاسب

 Delphis( شدهشت جهت و مساحت دایره محاسبه 

and Levia, 2004 ،( حجم ساقاب بر سطح تاج
ساقاب  قسیم شد تا عمقدرختان مورد بررسی ت

 ).Shachnovich et al., 2008محاسبه شود (

ربایی در هر بارندگی، بارندگی باران ۀبراي محاسب
بارش است، از و تاج ساقابخالص که حاصل مجموع 

 شود.بارندگی کل کم می
 I= GR – (TF + SF) )1رابطۀ (

 :GR متر)،ربایی (میلیباران :Iدر این رابطه 
متر) بارش (میلی: مقدار تاجTFمتر)، بارندگی کل (میلی

 ,.Zhang et al(متر) است : مقدار ساقاب (میلیSFو 

2015(. 
 مشخصات درختان گز مورد بررسی

صورت تصادفی اصله درخت به نه پژوهشدر این 
قطري کمتر از  ۀکالس سهانتخاب شد. این درختان در 

-قرار گرفتند. شاخص 15-20و  10-15متر، سانتی 10

شامل قطر  پژوهششده در این گیرياندازههاي 
، مساحت تاج درختان، ارتفاع کل، ارتفاع تاج نهیبرابرس

 مشخص شده است. 1است که در جدول 

 

 رودي استان خوزستانهاي کراندرختان گز در جنگل يمورفولوژمشخصات  -1 جدول
Table 1. Quantitative characteristics of T. arceuthoides in the studied forests 

 درختان مشخصات
Characteristics of trees 

 میانگین ± معیار انحراف
Mean ± Standard Deviation 

 )مترسانتی( برابرسینه قطر
DBH (cm) 

6.9±13.3 

 )متر( کل ارتفاع
(m) total Height 

0.91±4.2 

 )متر( تنه ارتفاع
Trunk Height (m) 

0.62±1.1 

)متر( تاج ارتفاع  
crown Height (m) 

1.1± 2.9 

)مترمربع( تاج مساحت  
)2m( Crown Area  

4.2±7.7 

 
 لیوتحلهیتجز

 SPSS.14افزار ها از نرمداده لیوتحلهیتجزبراي 
استفاده شد. براي بررسی مقدار ساقاب تولید شده بین 

 طرفهکیهاي قطري متفاوت، از تجزیه واریانس طبقه

-استفاده شد. همچنین براي بررسی همبستگی بین داده

نمودارهاي استفاده شد و در نهایت  SPSSها نیز از 
رسم  2013نسخه  Excelافزار نرممربوطه با استفاده از 

 شدند.
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 نتایج
ربایی و بارندگی کل در فصل خزان همبستگی بین باران

 و رویش

ربایی و بارندگی کل این بررسی نشان داد که بین باران
دار خطی و مثبت در فصل خزان، یک رابطه معنی

 کهيطوربه). 1 ) (شکل>r ،01/0P=93/0(وجود دارد 
ربایی افزایش باران ةبا افزایش مقدار بارندگی، انداز

ربایی و بین باران ۀیابد. در فصل رویش رابطمی
، r=95/0بارندگی کل مثبت و از نوع توانی است (

01/0P<.( 
 بررسی اجزاي بارش درختان گز در فصل خزان

گز در  ربایی براي گونۀبارش و بارانمقدار ساقاب، تاج
 45، 53، 2، 35، 62، 3ترتیب و رویش به فصل خزان

 نشان داده شده است. 2درصد است که در شکل 
 

 
 در فصل خزان و رویش )I(ربایی و باران )GR(بین بارندگی کل  ۀرابط -1شکل 

Figure 1. Correlation between interception and Rainfall in the Growth and Non-growth Seasons 

 
 از بارندگی کل در فصل خزان و رویش )ربایی و ساقاببارش، باراناجزاي بارش (تاج -2 شکل

Figure 2. Rainfall partitioning (stemflow, throughfall and interception) in the non-growing and 
growing seasons 

  

(I)a= 0/1907GR - 0/2399
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ربایی و بارندگی کل در فصل همبستگی بین درصد باران

 خزان و رویش

دهد که میان بارندگی کل و درصد نتایج نشان می
دار لگاریتمی معنی ۀربایی در فصل خزان یک رابطباران

). 3 ) (شکل>r، 05/0P=71/0دارد (و کاهنده وجود 

ربایی در فصل رویش میان بارندگی کل و درصد باران
، r=89/0قوي و درجه دوم وجود دارد ( ۀیک رابط

01/0P<( یعنی با افزایش مقدار بارندگی کل، درصد ؛
 یابد.ربایی کاهش میباران

 

 
 و رویش در فصل خزان )G̸R I( ربایی از بارندگی کلو درصد باران )GR(بین بارندگی کل  ۀرابط -3شکل 

Figure 3. Correlation between interception (%) and Rainfall in the Growth and Non-growth Seasons 
 

بارش و بارندگی کل در فصل خزان و همبستگی بین تاج

 رویش

دار، خطی مثبت و معنی ۀدهد یک رابطنتایج نشان می
بارش در فصل خزان قوي بین بارندگی کل و تاج

)99/0=r ،01/0P<) 99/0) و رویش=r ،01/0P< (
). بدین معنی که با افزایش مقدار 4شکل وجود دارد (

 یابد.بارش نیز افزایش میبارندگی، مقدار تاج

 

 
 در فصل خزان و رویش )TF(بارش و تاج )GR(رابطه بین بارندگی کل  -4 شکل

Figure 4. Correlation between the Throughfall and rainfall in the growing and Non-growth seasons 

(I/GR)a = 0/0356GR2- 2/6606GR + 58/709
R2 =0/509

(I/GR)b = -14/01ln(GR) +48/391
R2 =0/8015
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 بارش و بارندگی کلهمبستگی بین درصد تاج

-بارندگی کل و درصد تاجدهد که میان نتایج نشان می

دوم  ۀدار و درجمعنی ۀبارش در فصل خزان رابط
 ۀ). در فصل رویش رابطr ،05/0<P=87/0وجود دارد (
بارش و بارندگی کل لگاریتمی و تاج بین درصد

 نیبد). 5شکل ) (r ،01/0<P=88/0( افزاینده است
-که با افزایش مقدار بارندگی کل، درصد تاج یمعن

 یابد.بارش افزایش می

 

 
 در فصل خزان و رویش )TF/GR(بارش از بارندگی کل و درصد تاج )GR(بین بارندگی کل  ۀرابط -5 شکل

Figure 5. Correlation between the Throughfall (%) and rainfall in the growing and Non-growth 
seasons 

 
 هاي قطري مختلف درختانطبقهمقدار ساقاب در  ۀمقایس

با افزایش  دهد کهنشان می طرفهکیتجزیه واریانس 
یابد ولی این قطر درختان مقدار ساقاب کاهش می

بین طبقات  گریدعبارتبه دار نیست.کاهش معنی

داري در مقدار ساقاب وجود قطري اختالف معنی
 ).6 ندارد (شکل

 

 
 است) داریمعنعدم تفاوت  ةدهندهاي قطري (حروف یکسان نشانطبقهتجزیه واریانس ساقاب در  -6 شکل

Figure 6. Analysis of variance for Stemflow in diameter classes (The same letters, indicating no 
significant difference) 

(TF/GR)a= -0/0204GR2 + 1/3836GR +61/191
R2 =0/765

(TF/GR)b= 13/184ln(GR) +49/799
R2 =0/7778
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 همبستگی بارندگی کل و ساقاب

دهد که بین بارندگی کل و ساقاب مشاهدات نشان می
دار در فصل و مثبت و معنی یخط دار،معنی ۀیک رابط

 ،r=96/0( ) و رویش>r ،01/0P=97/0( خزان

01/0P<( شکل) شیافزایعنی با ؛ )7 وجود دارد 
 یابد.افزایش می ساقاب، مقدار بارندگی

 

 
 و رویش در فصل خزان) SF( و ساقاب )GR(بین بارندگی کل  ۀرابط -7 شکل

Figure 7. Correlation between the percentage of stemflow and total rainfall in the growing and Non-
growth seasons 

 

 همبستگی بین درصد ساقاب و بارندگی کل

دهد که بین درصد ساقاب و بارندگی نتایج نشان می
کل در فصل خزان یک همبستگی مثبت، لگاریتمی و 

). در فصل r ،05/0<P=85/0افزاینده وجود دارد (
-بین درصد ساقاب و بارندگی کل به ۀرویش رابط

). r ،01/0<P=88/0افزاینده است (صورت لگاریتمی و 
که با افزایش مقدار بارندگی کل، درصد  یمعن نیبد

 یابد.ساقاب افزایش می

 

 
 در فصل خزان )SF/GR(و درصد ساقاب از بارندگی کل  )GR( بین بارندگی کل ۀرابط -8 شکل

Figure 8. Correlation between the percentage of Stemflow (%) and total rainfall in the growing and 
Non-growth seasons 

 

(SF)a= 0/0557 GR- 0/0175
R² = 0/9467

(SF)b = 0/0792 GR - 0/1211
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 بحث
-در این پژوهش توزیع اجزاي باران در برخورد با تاج

-پوشش در تودة گز بررسی شد و اجزاي بارش (تاج

گیري قرار ساقاب) مورد اندازهربایی و بارش، باران
ربایی و بارش، بارانطور میانگین مقدار تاجگرفت. به

درصد و  3و  35، 62ترتیب ساقاب در فصل خزان به
درصد است. نتایج نشان  2و  45، 53در فصل رویش 

بارش و ساقاب در فصل خزان بیشتر جدهد مقدار تامی
ربایی فصل رویش بیشتر از فصل رویش است اما باران

از فصل خزان است که همسو با نتایج دیگر 
زیرا ؛ )Fathizadeh et al., 2012(است  وهشگرانژپ

ها و فضاهاي خالی درون تاج در فصل رویش حفره
تا حد زیادي توسط شاخ و برگ درختان پر شده که 

 Livesley etربایی دارد (نقش مهمی در افزایش باران

al., 2014 .(علت تفاوت اجزاي بارش در  یطورکلبه
توان تغییرات فصلی، شدت فصل خزان و رویش را می

بارش، دما و تبخیر در هنگام بارندگی ذکر کرد. 
تبع آن بر درختان و به هايویژگیتغییرات فصل بر 

هاي زیرا گونه؛ است اثرگذارتوزیع اجزاي بارش 
از هاي خود را کننده در فصل خزان، برگدرختی خزان

دهند که همین امر موجب تغییر در مقدار دست می
 ).Pypker et al., 2011(شود اجزاي بارش می

ربایی در این پژوهش مشخص شد که مقدار باران
اما درصد ؛ یابدبا افزایش مقدار بارندگی افزایش می

گونه نیست و با افزایش مقدار بارندگی ربایی اینباران
 پژوهشگرانهاي دیگر یافتهیابد که همسو با کاهش می

علت این امر این است  ).Sadeghi et al., 2015(است 
بارش ابتدا الزم است که ظرفیت که براي تولید تاج

هاي کم، نگهداري آب تاج تکمیل شود. در بارندگی
قسمت زیادي از مقدار بارندگی براي اشباع تاج 

شود، اما با توجه به اینکه ظرفیت تاج مصرف می
د است، با افزایش مقدار بارندگی مقدار بیشتري محدو

شود و بنابراین نسبت بارش تبدیل میاز آن به تاج
 Van Stan(یابد ربایی به بارندگی کل کاهش میباران

and Levia, 2010.(  البته به این نکته نیز باید توجه
اي به گونۀ دیگر ربایی از گونهداشت که مقدار باران

 )Levia and Herwitz, 2005متفاوت است (
بارش در فصل خزان و مقدار ساقاب و تاج

یابد که رویش با افزایش مقدار بارندگی کل افزایش می
 ,.Zhang et al( با نتایج دیگر محققان نیز همسو است

2015 ،Sadeghi et al., 2015 .( مقدار ساقاب
درصد از بارندگی کل را  45تا  1/0بین  یطورکلبه

خشک شود که در مناطق خشک و نیمهشامل می
 Levia( بیشترین مقدار از ساقاب به ثبت رسیده است

and Frost, 2003(.  با این وجود مقدار ساقاب در این
درصد از بارندگی کل است.  3در فصل خزان  پژوهش

کننده در فصل خزان بخش ساقاب درختان خزان
-بزرگی از بارندگی ناخالص را به خود اختصاص می

پژوهشگران اما ؛ )Levia and Frost, 2003(دهند 
اند که آستانه بارش براي تولید ساقاب در گزارش داده

 ,.Andre et al( فصل رویش از فصل خزان باالتر است

. در این پژوهش مقدار ساقاب در فصل خزان )2008
هاي با یافته سوناهماز فصل رویش بیشتر بود که 

Liang  است که وجود برگ  2009و همکاران در سال
عنوان یک عامل مؤثر بر مقدار ساقاب عنوان را به

توان نتیجه گرفت که تأثیر وجود یا کردند. پس می
عدم وجود برگ بر مقدار ساقاب به شرایط اقلیمی و 

 Crockford andبارش نیز بستگی دارد ( مقدار

Richardson, 2000(. Li  2008و همکاران در سال 
 Tamarix هايمقدار ساقاب را براي گونه

ramosissima دست آوردند که درصد به 7/3 در چین
 هاي پژوهش حاضر است.همسو با یافته

با افزایش قطر مقدار ساقاب روندي کاهشی 
داشت که همسو با نتایج پژوهشگران دیگر است 
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)Hemmati et al., 2012.( اب با کاهش مقدار ساق
تر شدن دلیل بزرگبه احتماالًهاي قطري طبقهافزایش 

سطح بیرونی تنۀ درختان، افزایش تبخیر از سطح آن و 
 ).Ghorbani and Rahmani, 2009(سطح تاج است 

در  Germerو  Leviaهاي این نتایج همسو با یافته
عنوان یک عامل مهم در است که قطر را به 2015سال 

بر این ساقاب کنند. عالوه معرفی میمقدار ساقاب آب 
گیرد که تحت تأثیر متغیرهاي هواشناسی نیز قرار می

شامل شدت بارش و سرعت باد است. با توجه به 
خشک اغلب اینکه بارش در مناطق خشک و نیمه

 Shachnovich et(مدت و با شدت زیاد است کوتاه

al., 2008(در این مناطق با تکمیل ظرفیت تاج درصد ، 
شود و بارش تبدیل میزیادي از بارندگی به تاج
 Crockford and(شود موجب کاهش ساقاب می

Richardson, 2000.( که درحالیLevia and Frost 

نشان دادند که شدت بارش موجب افزایش  (2003)
شود که دلیل این امر را افزایش اندازة مقدار ساقاب می

مقایسه با  قطرات باران و کاهش احتمال تبخیر در
 عوامل دیگر هاي با شدت کم ذکر کردند. ازبارندگی

 تاج تراکم و به ساختار توانمی ساقاب مقدار بر مؤثر
)Crockford and Richardson, 2000 (اشاره کرد که 

احتماالً تراکم باالي تاج درختان  نیز پژوهش این در
 آمده شده است.دستسبب کاهش مقدار ساقاب به

داد که همبستگی مثبتی بین بارندگی نتایج نشان 
بارش در فصل خزان وجود دارد. کل و درصد تاج
افزایش مقدار بارندگی کل، درصد  بدین معنی که با

یابد که همسو با نتایج دیگر بارش افزایش میتاج
علت این  ).Zhang et al., 2016(پژوهشگران است 

هاي با شدت باال امر این است که با در بارندگی
شود و درصد زیادي از ظرفیت تاج درختان تکمیل می

 Pypker(یابد بارش اختصاص میبارندگی کل به تاج

et al., 2012.( 
 گیرينتیجه

این پژوهش نشان داد که قسمت اعظمی از آب باران 
-بارش و ساقاب به سطح زمین فرو میاز طریق تاج

ربایی از درصد از آن از طریق باران 40ریزد و حدود 
بنابراین این مقدار از ؛ شوددسترس درختان خارج می

دارد.  ییبسزاربایی بر آب ورودي به جنگل تأثیر باران
خشک که کمبود خصوص در مناطق خشک و نیمهبه

عنوان یک عامل مهم در استقرار پوشش گیاهی آب به
عنوان یک منبع رود. همچنین ساقاب بهشمار میبه

هاي عمیق خاك در مناطق الیهکننده رطوبت در تأمین
رود و موجب رشد و شمار میخشک بهخشک و نیمه

بنابراین دانستن ؛ شودتوسعه گیاهان در این مناطق می
این یکی  این مقدار از آب حائز اهمیت است. عالوه بر

ربایی در ترین عوامل تأثیرگذار بر مقدار باراناز مهم
تان بود که پوشش درخاین پژوهش، تراکم زیاد تاج

؛ ربایی شدموجب هدرروي آب و افزایش مقدار باران
تواند نقش مهمی در ها میبنابراین کاهش تراکم پایه

پوشش و افزایش آب وارد شده کاهش باران ربایی تاج
 داشته باشد.به کف جنگل 

 تشکر و قدردانی
دانند از دانشگاه صنعتی نویسندگان بر خود الزم می

سبب فراهم آوردن امکانات الزم بهبهان به ایاالنبخاتم
تقدیر و تشکر کنند. همچنین  پژوهشبراي انجام این 

نویسندگان کمال تشکر و قدردانی از دکتر پدرام 
سبب دانشگاه تهران به یعلمئتیهعطارد عضو 

توضیحات بسیار ارزشمند ایشان در انجام این کار را 
 یمحمدتقتر دارند. در نهایت نویسندگان از آقاي دک

ایشان در انجام  غیدریبهاي احمدي بابت کمک
 کمال تشکر را دارند. پژوهش
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Abstract 
Arid and semi-arid ecosystems cover about one-third of the world's dryland and is one of the most 
vulnerable ecosystems due to periodic droughts and increased use of water resources. This study 
aimed to evaluate the distribution of rain (stemflow, Interception loss and throughfall) in the Tamarix 
arceuthoides over a period of rainfall (December 2015 to April 2016) in the riparian forests of 
Maroon. In order to measure the total rainfall, three plastic collectors were placed in open field and 
closed to the study stand to collect the gross rain. Tress were divided in three classes based on the tree 
diameter. Three individual tree were selected in each diameter classes for stemflow measurement. 
Througfall was calculated using the 50 plastic collectors that were placed 10 m apart in the studied 
stand. The results showed that the stemflow, throughfall and interception in the fall and growth 
seasons, are, 3, 62, 35, 2, 53, 45 percent respectively. There was significant positive correlation 
between gross rain (GR) and interception in growing and non-growing seasons. Furthermore, 
increasing in the total rainfall values, will result in the stemflow, throughfall and rainfall interception 
increment. But the interception had reduction trend by increasing the gross rainfall. Our result 
indicated that increasing in tree diameter can result in stemflow reduction. Our result showed that 
about 45 percent of precipitation will be out of reach by forest floor and return to the atmosphere by 
evaporation. 
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