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 بررسی وضعیت ربایش تاجی بارش در گونه درمنه جارویی 
 ( مطالعه موردي: پردیس دانشگاه فردوسی مشهد).

 
     2، محمد فرزام*2، محمدتقی دستورانی1امیر اسماعیل پور زرمهري

 ، دانشگاه فردوسی مشهد.مهندسی آبخیزداري، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیستدانشجوي کارشناسی ارشد  -1
 )dastorani@um.ac.irاستاد دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد. ( -2

 
 

 چکیده 
وضعیت ربایش تاجی به منظور بررسی  1397تا خرداد ماه  1396گاه فردوسی مشهد در طول مهرماه این پژوهش در پردیس دانش

اندازه        بارش دادیپس از هر روها در بین تیمارها گرفت. مقدار بارندگی در فضاي باز و زیر بوته بارش براي گونه درمنه جارویی انجام
با  برداري شــده وها در طول فصــل پاییز تا بهار به صــورت عمودي از ســطح تاج پوشــش تصــویرشــدند. همچنین تراکم تیمارگیري می

 یتاج شیرابطه ربانیز مقدار و  ند،یفرآمورد محاسبه قرار گرفتند. هدف از تحقیق حاضر این بود که  Arc GIS 10.3استفاده از نرم افزار 
صیات و  صو شرا Artemisia scoparia)(درمنه جارویی  بارش در گونهخ شهد  یمیاقل طیدر  ساس نتایج، م سی قرارگیرد. برا مورد برر

شینه مقدار شت ماه می بی شد وتجمعی برگاب در اردیبه شد وبا صد برگاب برابر با  با شترین در صد برگاب  %03/66بی در آذر ماه و کمترین در
شت ماه می %94/18برابر با  شی اندازهدر اردیبه شد. میانگین کلیه مقادیر بار شده دربا سال و میانگین کلیه مقادیر برگاب  گیري         طول 

شده در طولاندازه ضر به ترتیب برابر با  گیري  ست بدین معنی که حدودا  میلی 53/2متر و  میلی 25/9سال در تحقیق حا متر بوده ا
شی اندازه %27/35 ساالنه براي گونه از میانگین کلیه مقادیر بار ست. همچنین مقدار کل برگاب  شده ا سال ربایش  شده در طول  گیري 

باعث افزایش باعث افزایش تغییرات درصــد تراکم گونه درمنه جارویی در بین فصــول مختلف رشــد  اشــد.بمتر میمیلی 99/37درمنه جارویی برابر با 
درمنه  شدت بارش با مقدار و درصد برگاب گونه درصد برگاب در فصول پاییز و زمستان و کاهش درصد برگاب در فصل بهار شده است. درصد برگاب در فصول پاییز و زمستان و کاهش درصد برگاب در فصل بهار شده است. 

ار بارش با مقدار برگاب رابطه مســتقیم دارد و با افزایش جارویی رابطه عکس دارد که همبســتگی بیشــتري با درصــد برگاب دارد و مقد
واقعه دارد به عبارتی هرچه مقدار  . درصد برگاب رابطه عکس با مقدار بارندگی نازل شده در هریابدمقدار بارش، مقدار برگاب افزایش می

دریافت تاج پوشش گیاه  ( میزان آبی که توسط برگاباز آنجا که عامل  گردد. بارندگی کمتر باشد درصد بیشتري از آن صرف برگاب می
سیده) سطح زمین نر شک و بیابانی تا مرطوب  شده و به  سزاییدر مناطق اعم از خ بهتر  در تاخیر و یا کاهش مقدار رواناب دارد تاثیر ب

ـــت که مقدار برگاب افزوده گردد تا  این مناطقبه چرخه هیدرولوژي در نفوذ و تبخیر رواناب، هاي دیگر مانند بارش، مولفههمراه با  اس
ــازي ــونددر این مناطق دقیق آبی هاي هیدرولوژي و بیالنمدلس ــازیهاي بیالن آبی تر ش . لذا نتایج این تحقیق میتواند در تدقیق مدلس

 . کاربرد مهمی داشته باشد.
 

   کلیدي: هايواژه
 ربایش تاجی، بارش، درمنه جارویی، مشهد
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 مقدمه 
صل ازین کیآب به عنوان  شاورزي، رونقنیز حفظ بقا و  يبرا یا شمار م ک صنعت به  صاد و  صلی رودیاقت ترین منبع آب در هر و ا

ــت.  ــ افتدیکه اتفاق م یاز کل مقدار بارندگمنطقه بارندگی اس ــورت هدر رفت ربا یبخش ــیاز بارش به ص ــطه برخورد با  یش تاج به واس
شش گ س یاهیپو سفر بر ریبازمانده و دوباره تبخ نیبه زم دنیاز ر شاخ و برگ  نیگردد. به ایم شده و به اتم سط  بخش از بارش که تو

 نیدرختان به ســطح زم يهاتنه و شــاخه يشــدن بر رو يبارش پس از جار از ی. بخشــشــودیگفته م 1برگاب شــودیگرفته م اهانیگ
سدیم ساقاب ر سهم دشودیگفته م 2که به آن  شش گ یاز بارندگ يگری.  و  کندیدرخت) را کامال مرطوب م ای(بوته  اهانیابتدا تاج پو

 یتاج يهازشیثقل به صورت ر يروین ریشد آب تحت تاث و اشباع دهیآب تاج پوشش به حد آستانه رس ينگهدار تیپس از آن که ظرف
  .رسدیم نیبه سطح زم شودیم دهینام  3شبار میانکه 

شده افتیدر اهیتاج پوشش گ که توسط یآب زانیم یعنیعامل  نیانجام شده نقش ا یکیدرولوژیه يهاو مدل قاتیاز تحق ياریدر بس
سطح زم س نیو به  صورت شودیبه ندرت اعمال م ایشود و یگرفته م دهی(برگاب)، ناد دهینر مناطق اعم از  یعامل در تمام نیکه ا یدر 

ست.  ایو  ریدر تاخ يریسهم چشمگ یابانیمرطوب تا خشک و ب شته ا  توانندمی رواناب –بارش  يهامدلدر این حالت کاهش رواناب دا
 را برآورد کنند.  واقعی، رواناب و نفوذ و بارش ریاز تبخ یبخش فقط

ستفاده از ربا صل يهااز مولفه یکیبه عنوان  یکیدرولوژیه يهابارش در مدل یتاج شیا سبب  یآب النیو ب يدرولوژیدر چرخه ه یا
ش يهانهیدر برآورد منابع آب و هز يدرولوژیه يهايسازتر شدن مدلقیدق البته الزمه  شود.یمنابع آب م تیریاز آن به منظور مد ینا

ــرایط مختلف متفاوت مدل در نظر گرفتن مقدار واقعی برگاب در ــت که در نقاط و ش ــبات هیدرولوژیکی برآورد دقیق آن اس    ها و محاس
 است: باشد که در این خصوص تحقیقات و مطالعاتی نیز صورت گرفته می

 جامعه براي داشـــتند قرار یکدیگر از متر 10 فاصـــله به که برداري نمونه قطعه 6 در اي ســـاقه جریان تغییرات و بارندگی مقدار  
 نتایج. شدگیرياندازه Gash مدل از استفاده با 1998 تا 1997 هايسال طول در مکزیک شرقی شمال در تامالیپان خاردار هايدرختچه

شان ست و  متر میلی 14/7 با برابر ايساقه جریان تغییرات که داد ن تا مقدار  متریلیم 8/78ها از مقدار قطعه انیم در یشیربا تلفاتا
 ). 1999 ،"همکاران و" (N�́�𝑎varتاس رییمتر در تغیلیم 3/126

 35 از( تصــادفی طور به ســاقه 4 از رویداد 21 از حاصــل ايســاقه جریان و شــد آوريجمع بارش رویداد 25 مقدار تاج بارش براي 
 شرقی شمال در مادور سیرا سوتن کوچک آبخیز حوزه در 2001 سال اول نیمه همچنین و 2000 و 1999 هاي سال طول در) گونه

 به شــده ربایش چوبی گیاهان پوشــش تاج طریق از که منطقه در بارش کل از%  7/9که  داد نشــان نتایج. گردید گیرياندازه مکزیک
 . )Carlyle-Moses)، 2003شده است تبدیل ايساقه جریان

ـــی تلفات و ربایش میزان ـــالهاي طول در ربایش ـــتفاده با 2005 و 2004 ،2003 س براي  که بارندگی آوري جمع فنجان نه از اس
 از درجه 120 زاویه با جهت سه در زمین سطح از باالتر متر سانتی A. ordosica  10گونه  براي و متر سانتی C.korshinskii   15گونه

  براي ربایش مقدار که داد نشان نتایج. گیري شدبود اندازه قرار داده شده چین شاپوتو بیابان در گیاهان اصلی پوشش تاج زیر در یکدیگر
A. ordosica  در % و 5/9 با برابر متوســـط طور به مربع متر 3/8 پوشـــش تاج ســـطح متوســـط و پوشـــش درصـــد تاج 30با         

C.korshinskii    شش 46 با صد تاج پو سط و در شش تاج سطح متو سط طور به ربایش مقدار مربع متر 3/8 پو %  7/11 با برابر متو
 ). 2005،"همکاران وWang "(باشدمی

سط باران ربایش شکل شهري مخروطی درخت 6 تو  و هاخیابان امتداد ، هاپارك در cedar گونه سه و  Douglas-firه گون 3 از مت
 غربی قرمز سدر با مقایسه در نتایج براساس. شد گیرياندازه 2007-2008هاي سال طی درکانادا در کلمبیا بریتیش در جنگلی مناطق

تان یدتري طیف Douglas-fir درخ فات از شــــد ـــی تل بایش ـــول طول در را ر ند ( نشــــان فص                                              .)Weiler، 2009 و Asadianداد
 .iC                 يهابراي گونه زيخشکی هايبوته در چین غرب شمال در Tengger بیابان در شنی هايتپه منطقه در اي ساقه جریان

korshinski  و A. ordosica  تا  یروز ماه م ینو هشــتم 2010روز ماه اکتبر ســال  ینو پنجم یســتروز ماه ژوئن تا ب ینهفتم  در طی
   6/0 برابر با  C. korshinskiiبراي   ايســاقه جریان متوســط که داد نشــان نتایج. گیري شــداندازه 2011روز ماه نوامبر ســال  ینهفتم

                                                           
1 Interception 
2 Stem flow  
3Throughfall  
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 ). 2013،"همکاران وWang "(است مترمیلی 17/0با  برابر A.ordosicaبراي  و مترمیلی
ــامل  38 يباران برا شیربا ــال دادیرو 130 براي در مجموعبود درخت ارس  19و  Piñonدرخت  19درخت که ش  هايبارش در س
    متر در ســاعت یلیم 30تا  2/2ت از شــد ونیشــهر لندر نوادا در حوضــه پورتر کان ســاز باران در هیبا اســتفاده از شــبو  2011و  2010

شان م جی. نتادشدن يسازهیشب شدت دهد کهین سط مقدار ربایش در  داري میان درختان هاي مختلف بدون اختالف معنیبه طور متو
 ). 2017 ،"و همکاران" (Stringhamباشدباشدمی %6/44برابر با 
 شــدهســازيشــبیه و طبیعی بارش دو تحت و پرند گونه از پایه پنج و الدروك گونه از پایه پنج اصــفهان غرب شــمال هايزاربوته در

 1392-1393آبی   ســـال در بارش واقعه هر براي را ايســـاقه جریان مقادیر بر پوشـــش تاج تاثیر)  باران ســـاز شـــبیه از اســـتفاده(
ــدگیرياندازه ــان نتایج. ش ــاقه جریان مقادیر که داد نش ــط به پرند درگونه ايس ــد5/18 با برابر طورمتوس  گونه در و طبیعی بارش درص

 ).1393، "همکاران و" (یوسفیاست طبیعی بارش درصد 4/13 با برابر متوسط طور به الدروك
 و بارش میان ربایشی، رفت میزان هدر شیروان طبیعی منابع و کشاورزي دانشکده محوطه در کاشت دست جنگل در تحقیقی طی 

 نتایج گرفت. قرار آزمایش مورد 1386تا آذر ماه 1384ماه  يد یدرط تکرار سه در چنار و اقاقیا سرو، کاج، گیاهی هايدرگونه ساقاب
شان شی، رفت هدر میزان که داد ن صد 5/1 و 73/63 ،77/34 ترتیب به کاج درگونه ساقاب و گذر ( میان بارش) میان ربای  گونه در و در

ـــرو ـــد 63/1و  4/53 ،97/44 س ـــد 8/0 و 42/89 ،78/9  چنار گونه در و درص یا درگونه و درص قاق ـــد 53/0و  97/93 ،5/5 ا  درص
  .  )1388 ، باشد(اسعديمی

شان می  Piñonبراي ارس و   %6/44در چین تا   A. ordosicaبراي گونه  %5/9دهد که مقدار ربایش باران از بررسی منابع مختلف ن
ها باشد. میزان تلفات ربایشی در شیروان تواند ناشی از نوع گونه، رژیم بارندگی و نیز خصوصیات بارشوادا متفاوت بوده است که میدر ن

هاي کاج و ســرو دارد که ناشــی از این اســت که این گونه کمترین مقدار تلفات ربایشــی را در میان گونه %5/5براي گونه اقاقیا با مقدار 
 کند. خزان کننده است و فصل بارش را عمدتا بدون برگ سپري می

 درمنه جارویی در گونه خصــوصــیات مربوط به بارندگیو  یتاج شیمقدار و رابطه ربا ند،یفرآدر تحقیق حاضــر هدف بررســی    
)(Artemisia scoparia باشند:می باشد و فرضیاتی که در این رابطه مدنظر بوده به شرح زیرمیمشهد  یمیاقل طیدر شرا  
 .دهدمی قرار تاثیر تحت را (Artemisia scoparia)درمنه جارویی گونه و درصد برگاب مقدار آن شدت مقدار، جمله از بارش خصوصیات )1
 .دارد تاثیر برگاب بر روي مقدار و درصد  (Artemisia scoparia) درمنه جارویی گونه رویشی فرم )2
 .دارد تاثیر برگاب درصد بر (Artemisia scoparia)  درمنه جارویی گونه رشد فصل )3
 

  هاروشمواد و 
 مطالعه مورد منطقه موقعیت 

صول بارش در تحقیق این       سال طی ف شگاه پردیس در) 1397 خرداد ماه تا 1396ماه  مهر( آبی یک سی دان شهد فردو انجام  م
در بوده و  شــمالی عرض ثانیه 12 و دقیقه18 و درجه 36 و شــرقی طول ثانیه 12 و دقیقه 31 و درجه 59 در منطقه این. گرفته اســت
بارش  .شودمی محسوب ایران در بارش کم مناطق جزو منطقه این .استواقع شده مشهد فردوسی پردیس دانشگاه غربی سمت جنوب

 هايروز تعداد گراد بوده،درجه سانتی 5/14℃ با برابر ساالنه دماي باشد. میانگینمتر میمیلی 9/251ساالنه در مشهد برابر با  متوسط
 با مناطق جزو یافته گسترش ماروتن دو بنديطبقه اساس باشد. برمی ساعت 2857ی آفتاب ساعت تعداد و روز 85 شهر این در یخبندان

 .است رگباري و مدت کوتاه هايکم و بارش ساالنه بارندگی اقلیم عمده این هايویژگی باشد و ازمی سرد بیابانی خشک اقلیم
 

 روش پژوهش
 این در. است شده ریزيبرنامه (Artemisia scoparia)  جارویی گونه درمنه در بارش تاجی ربایش میزان تعیین منظور به تحقیق این
 گیرياندازه براي شاهد سه و بارش تاجی ربایش مقدار گیرياندازه براي (Artemisia scoparia) از گونه درمنه جارویی تکرار 6 تحقیق
دو ساله از تیره آفتابگردان  ايگونه  (Artemisia scoparia)شد. درمنه جارویی  نظرگرفته فضاي باز در منطقه تحقیق در بارندگی مقدار

 زیاد تا کم تراکم با هايتیمار پژوهش این باشد. درهاي ریز و معطر و فرم رویشی همی کریپتوفیت میقرمز رنگ، برگ هايداراي ساقه
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از  بارش تاجی ربایش مقدار گیرياندازه براي. گردید انتخاب بارش تاجی ربایش مقدار گیرياندازه منظور به جارویی گونه درمنه براي
 تاج شمال جهت دراي که و به گونه (Artemisia scoparia) جارویی درمنه براي متر سانتی 22×22 ابعاد با تکرار 6 با شکل سینی ظروف
گیري شاهد براي اندازه عنوان به ظرف سه و رسیده ممکن حداقل بهگیري بارش در زمان اندازه تاجی اتالف مقدار تا گیرند قرار پوشش

 بارش رویداد هر از پس بهار و زمستان پاییز، فصل طول ). در2و1گرفت (اشکال مقدار بارش در منطقه مورد مطالعه مورد استفاده قرار
 استوانه از استفاده با شاهد ظروف در بارش مقدار و (Artemisia scoparia) جارویی گونه درمنه تیمارهاي در بارش آب حاصل از مقدار
 به بهار و زمستان پاییز، فصل طول در هاگونه پوشش تاج موثر مساحت محاسبه منظور شدند. به گیرياندازه لیتريمیلی 125 مدرج

 این (Artemisia scoparia)            جارویی تیمار درمنه سپس براي هر. شد گرفته عکس هاگونه پوشش تاج سطح از عمودي صورت
گیاهی  پوشش فاقد نقاط مساحت و سپس شدند ژئو رفرنس فرضی نقطه 4 از استفاده با ابتدا Arc GIS 10.3افزار  نرم محیط در تصاویر

با آید و می بدست هاگونه براي پوشش تاج موثر مساحت سینی کل مساحت از مساحت کسر این با. شدند محاسبه Dissolve دستور با
  .تقسیم مساحت بدست آمده به مقدار مساحت کل سینی مورد استفاده درصد تراکم گونه مشخص خواهد شد

  

                                                                          
 درمنه جاروییها درتعدادي از تیمارهاي مورد بررسی براي گونه نمایی از وضعیت قرارگیري سینی -1شکل 

   
 

 
 ظروف شاهد جهت اندازه گیري بارش در منطقه مورد مطالعه (بدون وجود پوشش گیاهی) -2شکل 
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                                                  و بحث نتایج
ــد برگاب براي تیمارهاي درمنه جارویی در طول مدت اندازه در این تحقیق ــط مقادیر برگاب، مقادیر میان بارش و درص گیري متوس

لحاظ شده که به  هاي مرتبط با این پارامترجدول و نمودارها در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد در)  1397تا خردادماه  1396مهرماه (
ست.  شرح  شده ا شی اندازهمق 3شکل ذیل ارائه  تا  1396آبان ماه  یدر منطقه مورد مطالعه در ط شدهگیريادیر بارش براي وقایع بار

در وقایع  و مقادیر میان بارش هاي برگابمقادیر برگاب، درصــد مقادیر بارش و شــدت آن، 1دهد. جدول را نشــان می 1397خرداد ماه 
شی اندازه شدهبار صد تراکم دربه همراه  گیري  سالطول  در صول مختلف  شان می ف شکل به تفکیک ن  برگابمقادیر تجمعی  4دهد. 

صل  شی (مجموع مقادیر برگاب حا صل( مجموع مقادیر بارش  بارش تجمعی مقادیر و) درطی هر ماهاز وقایع بار شی  حا در از وقایع بار
مقادیر  5شکل  دهد.نشان می ايهه صورت مقایسرا ب 1397تا خرداد ماه  1396براي گونه درمنه جارویی در طی آبان ماه  )طی هر ماه

گونه درمنه جارویی درصد تراکم  6شکل . دهدنشان می ايبه صورت مقایسه را شده گیرياندازهبرگاب و مقادیر بارش در وقایع بارشی 
شی اندازه صد برگاب در وقایع بار شده در این تحقیق راو در سه گیري  شان می ايبه طور مقای ستگی بین  7شکل در  .دهدن رابطه همب

رابطه همبستگی بین درصد برگاب گونه درمنه جارویی و  8شکل  در مقدار برگاب درمنه جارویی و شدت بارش نمایش داده شده است.
رابطه همبستگی بین مقدار برگاب گونه درمنه جارویی و مقدار بارش نمایش داده شده  9شکل در شدت بارش نمایش داده شده است. 

 رابطه همبستگی بین درصد برگاب گونه درمنه جارویی و مقدار بارش نمایش داده شده است. 10شکل در است. 
 

 .بررسی در این تحقیقمقدار و درصد برگاب و میان بارش مربوط به درمنه جارویی در وقایع مورد  -1جدول 

 فصل رشبا خیتار
 مقدار بارش

)mm( 
شدت بارش 

)mm/h( 
درصد 

 تراکم گونه
میان بارش 

)mm( 

مقدار 
برگاب 

)mm( 

درصد 
 برگاب

23/8/1396 33/4 پاییز   2/4  7/93  04/3  36/1  34/31  

3/9/1396 15/4 پاییز   13/0  7/93  62/1  74/2  03/66  

30/11/1396 70/12 زمستان   2 51/90  70/10  9/1  91/14  

4/12/1396 09/3 زمستان   4/0  38/68  20/1  02/2  41/65  
6/12/1396 57/3 زمستان   48/0  38/68  18/2  50/1  83/41  
7/12/1396 18/2 زمستان   2/3  38/68  33/1  89/0  29/41  

21/12/1396 40/2 زمستان   33/0  38/68  40/1  06/1  39/44  

27/12/1396 17/7 زمستان   25/3  38/68  42/4  91/2  63/40  
6/1/1397 33/4 بهار   95/1  37/90  98/2  37/1  64/31  

19/1/1397 76/2 بهار   65/0  37/90  40/1  38/1  05/50  

25/1/1397 21/14 بهار   42/1  37/90  34/11  92/2  55/20  
28/1/1397 74/11 بهار   5/0  37/90  81/7  98/3  92/33  

24/2/1397 17/39 بهار   06/1  38/87  95/31  42/7  94/18  

26/2/1397 91/17 بهار   43/0  38/87  56/13  41/4  62/24  
9/3/1397 20/9 بهار   6/2  97/77  10/7  13/2  16/23  

  99/37 03/102   89/138 مقدار کل
 58/36 53/2 80/6   25/9 میانگین

 



 1397اول و دوم اسفندماه   –تهران  –هاي سطوح آبگیر باران هفتمین همایش ملی سامانه
 هاي سطوح آبگیر بارانانجمن سیستم –پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري 

_______________________________________________________________________________________ 
 

791 
 

 
 مقدار بارندگی مربوط به وقایع اندازه گیري شده براي این تحقیق در منطقه مورد مطالعه. -3شکل

 

 
 مقدار تجمعی برگاب  نسبت به مقدار تجمعی بارش براي درمنه جارویی در طول رویدادهاي بارشی ماهانه مختلف سال.  -4شکل 

 

 
 در طول فصول مختلف سال.اندازه گیري شده برگاب درمنه جارویی نسبت به مقدار بارش در وقایع بارشی  مقدار -5شکل 
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 سال. یی در ماه هاي مختلفرمنه جارود درصد تراکم گونه براي میان درصد برگاب نسبت به رابطه -6شکل 

 

 
 سال. فصول مختلف طول وقایع بارشی در در ییرمنه جارود براي برگابمقدار و  ستگی میان شدت بارشهمب -7 شکل

 
 

 
 گیري شده در فصول مختلف سال.بارشی اندازهوقایع در  ییرمنه جارود براي برگابدرصد  و مبستگی میان شدت بارشه -8 شکل
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 فصول مختلف سال. گیري شده دروقایع بارشی اندازه در ییرمنه جارود براي برگاب مقدارو  همبستگی بین مقدار بارش -9شکل 

 
 

 
 گیري شده در فصول مختلف سال. وقایع بارشی اندازه در ییدرمنه جارو يبرا درصد برگابمقدار بارش و  نیببستگی هم -10شکل 

 
میلی 89/138گیري قرار گرفته) برابر با رویداد بارش(که در این تحقیق مورد اندازه 15بارندگی براي  درطول دوره تحقیق مقدارکل  

نشد. بر اساس جدول اند و واقعه برف در این مدت ثبت ). الزم به ذکر است که تمامی وقایع به شکل باران بوده1متر بوده است (جدول
و با توجه به این که بیشترین درصد تراکم در طی فصول مختلف سال و کمترین میزان شدت بارش در طول سال مربوط به آذر ماه می 1

 % و بیشترین مقدار برگاب در 03/66 باشد بیشترین درصد برگاب در بین تمامی رویدادهاي بارش براي درمنه جارویی در آذر ماه برابر با
متر می باشد. میانگین مقدار و درصد برگاب و میان بارش مربوط به وقایع مورد بررسی به میلی 421/7اردیبهشت ماه با مقدار برابر با 

( مجموع مقدار برگاب در وقایع  مقدار تجمعی برگاب 3باشد. بر اساس شکل متر میمیلی 80/6 و %58/36 ،مترمیلی 53/2ترتیب برابر با 
ماه مقدار تجمعی یابد که در اردیبهشترویم این مقدار افزایش میدهد که هرچه به سمت فصل بهار مینشان می )طی هر ماهدر بارشی 
هاي دیگر به حداکثر خود می رسد و به نسبت ماه )در طی هر ماهگیري شده ( مجموع مقادیر برگاب در وقایع بارشی اندازه برگاب

براي وقایع بارشی اندازه  بیشترین درصد تجمعی برگاب (مجموع درصد برگاب 4گیرد. براساس شکل خود میدرخرداد ماه روند نزولی به 
درمنه جارویی بیش از فصول زمستان و بهار  فصل پاییز می باشد که در این فصل درصد تراکم گونه مربوط به) گیري شده در طی هر ماه

یابد که بیشینه مقدار برگاب نسبت به مقدار بارش در ا افزایش مقدار بارندگی افزایش میمقدار برگاب ب 5. براساس شکل باشدمی 
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درصد تراکم گونه درمنه جارویی در فصول مختلف رشد بر درصد برگاب تاثیر دارد که بیشترین درصد  6اردیبهشت ماه است. طبق شکل 
شدت بارش با  7و  8باشد. براساس اشکال پاییز و در آذرماه می تراکم گونه و درصد برگاب در بین فصول مختلف سال مریوط به فصل

گونه درمنه جارویی همبستگی بیشتري دارد. براساس   مقدار و درصد برگاب رابطه عکس دارد که البته شدت بارش با درصد برگاب 
مقدار  10براساس شکل یابد. اب افزایش میمقدار بارش با مقدار برگاب رابطه مستقیم دارد و با افزایش مقدار بارش، مقدار برگ 9شکل 

 1396گیري( مهرماه مدت اندازه بارش با درصد برگاب رابطه عکس دارد و افزایش مقدار بارش در طی کلیه رویدادهاي بارشی مختلف در
و " Zhang(. یابدشود کاهش می) درصد برگاب گونه درمنه جارویی را هرچقدر به سمت بهار نزدیک می1397تا خرداد ماه 

را درحوضه کینگایی در تبت چین در  fruticosa   Potentillaهگون اي را برايدرصد برگاب، میان بارش و جریان ساقه )2011،"همکاران
ي به ابرآورد کردند. براساس نتایج متوسط درصد برگاب، میان بارش و جریان ساقه Gashبا مدل  2012طی ماه ژوئن تا سپتامبر سال

میانگین درصد برگاب ساالنه براي  1در این مطالعه بر اساس جدول از کل بارش برآورد شدند.  %3/49و  %3/29، %44/21برابر با ترتیب 
در چین بدست آمده  Potentilla fruticoseبیشتر از درصد برگاب گونه  %15باشد که حدودا می %58/36گونه درمنه جارویی برابر با 

تواند به دلیل نوع گونه، اقلیم منطقه، فصول می Artemisia scoparia        و Potentilla fruticosaهاي نهگو ناین تفاوت میا است.
 گیري، شکل تاج پوشش، خصوصیات بارش از جمله مقدار و شدت آن باشد.گیري، روش اندازهمختلف اندازه

 
 گیري و پیشنهادهانتیجه

ــیه  ــدت  1بنابر نتایج و طبق فرض ــد برگاب گونه درمنه جارویی را تحت تاثیر قرار میمقدار و ش این  دهدکه بربارش مقدار و درص
صد برگاب  شدت بارش با مقدار و در صد برگاب رابطه معکوس دارد. همچنین  ستقیم و با در ساس مقدار بارش با مقدار برگاب رابطه م ا

ــدت بارش  ــد برگاب را کاهش میگونه درمنه جارویی رابطه معکوس دارند به عبارتی افزایش ش ــیه مقدار و درص فرم  2دهد. بنابر فرض
صد برگاب در بین کلیه رویداد شینه مقدار و در شته که بی صد و مقدار برگاب تاثیر دا شی گونه درمنه جارویی بر در شی در روی هاي بار

فصل  3باشد. بنابر فرضیهز در آذر ماه میگیري در این تحقیق به ترتیب مربوط به فصل بهار و در اردیبهشت ماه و فصل پاییمدت اندازه
صد برگاب گونه درمنه جارویی را تحت تاثیر می شد در صد برگاب براي رویدادر شترین در شده در گذارد که بی شی اندازه گیري  هاي بار

ربوط به فصــول طول این تحقیق مربوط به فصــل پاییز اســت بدین علت که حداکثر تراکم گونه در این فصــل بوده اســت و پس از آن م
میلی متر براي یک واقعه بارش را در طول سال نسبت  420/7باشد. در اردیبهشت ماه بیشترین مقدار برگاب برابر با زمستان و بهار می

ستبه کلیه رویداد شده درطول تحقیق برابر با هاي بارش دارا ا شد بدین معنی کهمتر میمیلی 99/37. مقدار کل برگاب اندازه گیري   با
ـــاالنه را ربایش می %27گونه درمنه جارویی تقریبا  ـــت با توجه به این که در منطقه مورد مطالعه از کل بارش س نماید. الزم به ذکر اس

ستگاه اندازه ستفاده د شهد اخذ و مورد ا سی م شنا شدت بارش از آمار بارندگی اداره کل هوا شته، مقادیر  شدت بارندگی وجود ندا گیري 
شاید سی دقیق قرار گرفت و  شد لذا جهت برر شته با ستگاه با منطقه مورد مطالعه وجود دا شدت بارش ای تر اندکی اختالف در مقادیر 

ست در پژوهش صد برگاب بهتر ا ستگاه تاثیر این عامل در مقدار و در هاي آتی منطقه مورد مطالعه در مکانی انتخاب گردد که داراي ای
ــینوپتیک ــتگاه س ــینوپتیک یا نزدیک به ایس ــد. س ــبت به  1397تا خرداد ماه  1396اه با توجه به این که مقدار بارش درمهر م باش نس

مدت بارش در مشهد به مراتب کمتر ثبت گردید. لذا قطعا مقادیر برآوردي براي برگاب نیز مربوط به همین سال کم بارش  میانگین بلند
 پر بارش متفاوت خواهد بود.پر بارش متفاوت خواهد بود.  هاي با بارش متوسط وهاي با بارش متوسط واین پارامتر در سالاین پارامتر در سالباشد و با مقادیر می

 
 منابع 
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