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 ارزیابی تلفات بارش ناشی از ربایش تاجی در برخی گونه هاي بوته اي 

 درشرایط اقلیمی مشهد. 
 

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

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

 محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد.استاد دانشکده منابع طبیعی و  -3

 
 چکیده 

هاي ورك و هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مقدار بارش، شدت بارش و درصد تراکم تاج پوشش گیاه بر مقدار و درصد برگاب گونه
) کـه در 1397مـاه تا خرداد  1396باشد. این تحقیق که در شرایط اقلیمی مشهد انجام گردید در یک دوره نه ماهه (مهرماه اسپند می

ها بالفاصله پس از هـر ها مقادیر بارش در فضاي باز و نیز زیر بوتهبرگیرنده فصول بارندگی است با قرار دادن ظروف مناسب در زیر بوته
تـاثیر عوامـل ها و نیـز هاي فراهم شده مقادیر مربوط به ربایش تاجی گونهگیري شد. سپس با تجزیه و تحلیل دادهواقعه بارندگی اندازه

 89/138گیري مختلف روي این مقادیر محاسبه گردید. براساس نتایج مقـدار کـل بارنـدگی در منطقـه مـورد مطالعـه در مـدت انـدازه
باشد. بیشترین مقدار برگاب گونه ورك و اسپند مربوط به یک رویداد بارش براي فصل بهار در اردیبهشـت مـاه بـه ترتیـب متر میمیلی

هاي ورك و اسپند رابطه مستقیم دارند کـه باشد. مقدار بارش با مقدار برگاب در بین گونهمتر میمیلی 07/13متر و میلی 14/6برابر با 
هاي ورك و از این میان مقدار برگاب گونه اسپند ضریب همبستگی بیشتري با مقدار بارش دارد. شدت بارش با مقـدار برگـاب در گونـه

ها، مقدار برگاب درگونه ورك ضریب همبسـتگی بیشـتري بـا شـدت بـارش داشـته و بـا گونهاز میان این رابطه معکوس دارند و اسپند 
منطقـه مـورد مطالعـه بـراي  درصد برگاب کل ساالنه به مقدار کل بارندگی سـاالنه در .شودشودافزایش شدت بارش مقدار برگاب کمتر می

برابـر بـیش از گونـه  77/1دهد مقدار کل برگاب ساالنه گونه اسـپند نشان میکه  %39و  %22هاي ورك و اسپند به ترتیب برابر با گونه
ها که در گونه اسـپند بـه شـکل بـانچ و بـراي گونـه ورك ها در این گونهباشد. تفاوت در شکل تاج پوشش و فضاي بین شاخهورك می

دهـد کـه بـراي رویـدادهاي ز ورك است نشان مـیها که در اسپند کمتر اباشد و فضاي بین شاخهنزدیک به سطح زمین و خوابیده می
تواند دلیل بر اختالف مقدار کل برگاب ساالنه میـان کند و میمختلف بارش در این مطالعه گونه اسپند قطرات باران را بیشتر جذب می

ناب و فرسـایش خـاك نقش چشمگیري در کاهش روا مولفه برگاب یکی از عوامل مهم در چرخه هیدرولوژي است کهها باشد. این گونه
ي هـاسـازيدر مـدل که این عامل شودتوصیه میرواناب و مدیریت بهتر منابع آبی  -هاي بارشسازيتر شدن مدلدارد به منظور دقیق

 چرخه هیدرولوژي افزوده گردد. به  سبات بیالن آبیمحا و رواناب -بارش
 
 کلیدي: هايواژه

  مشهدتلفات بارندگی، ربایش تاجی، ورك، اسپند، 
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 مقدمه 
بارش، هاي دیگر چرخه هیدرولوژي از جمله بـارش، باشد. افزودن این مولفه به مولفهباشد. افزودن این مولفه به مولفهربایش تاجی بارش یکی از اجزا چرخه هیدرولوژي میربایش تاجی بارش یکی از اجزا چرخه هیدرولوژي می هاي دیگر چرخه هیدرولوژي از جمله 

با بـا کارآمد منابع آب کارآمد منابع آب   وو  بهینهبهینه  مدیریتمدیریت  دردر  تر نموده وتر نموده وها را دقیقها را دقیقمحاسبات و مدلسازيمحاسبات و مدلسازي  تواندتواندنفوذ، رواناب و تبخیر و تعرق در بیالن آبی مینفوذ، رواناب و تبخیر و تعرق در بیالن آبی می
تخصیص آب مورد نیـاز گیاهـان، آب شـرب ریزان و مدیران تخصیص منابع آبی در زمینه ریزان و مدیران تخصیص منابع آبی در زمینه وري باال به برنامهوري باال به برنامهرویکرد کاهش هزینه و بهرهرویکرد کاهش هزینه و بهره

هاي مختلـف گیـاهی و شـرایط متفـاوت دام و کنترل فرسایش خاك کمک کند. درخصوص برآورد مقدار ربایش تاجی بـارش در گونـه
 گردد:آنها اشاره می ه به برخی ازاقلیمی تحقیقاتی صورت گرفته ک

مورد بررسـی  1960-1962هاي مقدار باران جذب شده توسط گراس درجنگل آزمایشی سان دیامس در نزدیک کالیفرنیا براي سال
 02/0برابـر بـا قرار داده شد. براساس نتایج، تلفات ربایشی براي دو رگبار که در چند روز اتفاق افتاده بود در رگبار اول تلفـات ربایشـی 

 . )1966 ،"و همکاران" Crouse(اینچ بود 1/0اینچ و در رگبار دوم تلفات ربایشی برابر با 
سال ) در طی هفدهمین روز از ماه ژوئن تا سی امـین روز از مـاه  Douglas-fir  )25 هاي جوانتغییرات تلفات ربایشی براي جنگل

در طی سی امین روز از ماه مارس تا سـومین روز  سال ) 450(بیش از  Douglas-fir  هاي با سن زیادجنگلو  براي  2002نوامبر سال 
جـوان   هـاي جنگلبـراي  تلفـات ربایشـی متوسط د. نتایج نشان داد کهشدنزیابی ار Gash استفاده از مدل با  2000از ماه دسامبر سال

Douglas-fir بـا هاي جنگلمتر براي میلی  10هاي بارشی بیشتر از و در رویداد %25برابر با میلی متر  5از  هاي بارشی بیشتردر رویداد
 ). 2005، "و همکاران" Pypker(باشدمی %24برابر با  Douglas-firسن زیاد 

در شـهر کویریتـارو در بخـش مرکـزي   Ficus benjaminاي براي درخت همیشـه سـبز  برگاب ناشی از باران و مقدار جریان ساقه
اي و درصـد برگـاب بـه یافته شد که درصد جریان سـاقهدرشد و  یرياندازه گ  2005تا ماه اکتبر سال   يماه ژوال یطدر طی  مکزیک

  ).2006، "و همکاران" Escobarباشد(می %9/59و  %4/2ترتیب برابر با 
ها را گونه نیا يبرا یشیتلفات رباد و مقدار ش يریاندازه گ  Bankasia کاج و یدو گونه جنگل يبرا يساقه ا انیمقدار تاج بارش، جر

بـرآورد  2013 سـال لیتا ماه آور 2012 ی سالدر طول ماه م استرالیا لندسیا یبیدر منطقه برا Wimioو  Gash  يهابا استفاده از مدل
 Bankasia گونـه يبـرا بـارش مقدار تاج ) 2013 سال لیتا ماه آور 2012 ی سالماه مدر طی مدت تحقیق ( نشان داد که جید. نتاشدن

و  %5/14بـا  برابـر بیـترت بـه و کـاج Bankasiaي هاگونـه يبـرا يساقه ا انی، مقدار جر%1/76گونه کاج برابر با  يو برا %2/83برابر با 
، "همکـاران و" Fan(باشـدیم %9/22گونـه کـاج برابـر بـا  يو  بـرا %4/16برابر بـا  Bankasia گونه يبرا یشیو مقدار تلفات ربا %17/8

2014(.  
بوته و گراس بـا  نیبرگ همچنی ، سوزنطخزان کننده، مختل يهااز جمله جنگل یاهیمختلف گ يهاپیت يبرا یشیمقدار تلفات ربا

بـرآورد  2003-2012 هايدر طـول سـال نیچ یهیو مشاهدات سنجش از دور در حوضه رودخانه ها Gashل از مد یبیاستفاده از ترک
 ی، اراض%74/12 برگ و پهن برگ برابر با یسوزن يها، در جنگل%25/13در بوته ها برابر با  یشیمقدار تلفات رباکه  نشان داد جی. نتاشد
 . )2015 ،"همکاران و" Cui(دباشن یم %78/3 هاو گراس %08/4 یزراع

براي فصول رشـد   2014تا  2005در دشت ساحلی واقع در شمال کارولینا در طول سال هاي  Pinus taedaمقدار ربایش در گونه  
 %21فصل غیر رشد برابر بـا  در 2014تا  2005و غیر رشد مورد بررسی قرار داده شد. نتایج نشان داد که متوسط مقدار ربایش از سال 

 ). 2016، "و همکاران"  Gavazziباشد(می %17و براي فصل رشد برابر با 
هاي زاگرس براي فروردین ماه تا آذر مـاه سـال مقدار باران ربایی براي پنج تک درخت بلوط ایرانی در نزدیکی شهر ایالم در جنگل

) برابر 1389ماه تا آذر ماه سال  مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که مقدار کل باران ربایی در طی مدت تحقیق (فروردین 1389
  ). 1390،"همکاران و"یابد(فتحی زاده یلی متر و عمق باران ربایی با افزایش مقدار بارندگی افزایش میم 4/47با 

 13بـراي  1391مقدار باران ربایی در توده دست کاشت پیسه آ و توده راش شرقی در منطقه کالردشت در طی تیرمـاه تـا آذرمـاه 
رویداد بارش در طی مدت تحقیـق (تیرمـاه تـا آذر مـاه  13رویداد بارش محاسبه شدند. نتایج نشان داد که مقدار کل باران ربایی براي 

 ).1392، "و همکاران"باشد(عباسیان میمتر متر میلی 5/155 آ برابر بامیلی متر و براي پیسه 8/84) براي راش برابر با 1391
 55اي در پارك جنگلی چیتگر تهران با اقلیم نیمه خشک بـراي هاي دست کاشت کاج تهران و سرو نقرهایی در تودهربمیزان باران 

ربایی ساالنه براي بررسی شدند. نتایج نشان دادند که مقدار کل باران 1392تا شهریور ماه   1391رویداد بارش در طی شهریور ماه سال
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هاي کـاج چنین درصد باران ربایی براي گونـهمیلی متر هم 3/60تر و براي گونه سرو نقره اي برابر با ممیلی 80گونه کاج تهران برابر با 
دهـد کـه ). بررسی منابع مختلف نشـان می1393باشد(صادقی و عطارد، درصد می 8/37و 8/46تهران و سرو نقره اي به ترتیب برابر با 

 مترمترمیلی 5/155تا مقدار  1389هاي زاگرس در طول فروردین ماه تا آذر ماه در جنگلمیلی متر براي بلوط ایرانی  4/47مقدار برگاب از 
نه پگونـه پ  ييبرابرا  ییییمتفاوت است. عوامل موثر در باران ربامتفاوت است. عوامل موثر در باران ربا 1391براي پیسه آ در کالردشت در طی تیرماه تا آذر ماه  سهیسـهگو شاخص آ شـامل شـاخص ی شامل  آ 

 نمود.نمود.  یانیانتوان بتوان بییشاخه نسبت به تنه را مشاخه نسبت به تنه را م  یهیهبرگ، مساحت تاج پوشش و زاوبرگ، مساحت تاج پوشش و زاو  یبیبسطح برگ، ارتفاع تاج پوشش، شسطح برگ، ارتفاع تاج پوشش، ش
خبـارش در برخـ  ییتاجتـاج  یشیشاز مقدار ربااز مقدار ربا  ییحاضر به دنبال آن است که برآورد مناسبحاضر به دنبال آن است که برآورد مناسب  یقیقتحقتحق         نهگونـه  ییبارش در بر تهبوتـه  ييهاهـاگو شد و داشـته باشـد و   يياابو شته با دا
سبـارش مـورد بررسـ  ییتاجتـاج  یشیشمورد استفاده را در مقدار ربامورد استفاده را در مقدار ربا  یاهییاهیگگ  ييگونه هاگونه ها  یزیزبارش و نبارش و ن  یاتیاتخصوصخصوص  یریرتاثتاث  ینینهمچنهمچن مورد برر هقراردهـ  ییبارش  تاد. نتـاقرارد   یجیجد. ن

 ..یدیدنمانما  یق تریق ترحاصل را دقحاصل را دق  یجیجرواناب مورد استفاده قرارگرفته و نتارواناب مورد استفاده قرارگرفته و نتا  -بارش بارش   هايهايزيزيساسادر محاسبات و مدلدر محاسبات و مدل  تواندتواندییحاصل محاصل م
 

  هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

منطقه در منطقه در   ینینمشهد انجام گرفته شد. امشهد انجام گرفته شد. ا  ییدانشگاه فردوسدانشگاه فردوس  یسیس) در پرد) در پرد9797تا خرداد ماه تا خرداد ماه   9696(مهر ماه (مهر ماه   ییآبآب  یکسالیکسال  ییدر طدر ط  یقیقتحقتحق  ینیناا    
بسمت جنوب غربـ منطقه درمنطقه در  ینینکه اکه ا  ییعرض شمالعرض شمال  یهیهثانثان  1212و و   یقهیقهدقدق1818درجه و درجه و 3636و در و در   ییطول شرقطول شرق  یهیهثانثان  1212و و   یقهیقهدقدق  3131درجه و درجه و   5959   ییسمت جنوب غر
شهد . بارش متوسـط سـاالنه در مشـهد شودشودییمحسوب ممحسوب م  یرانیرانمنطقه جزو مناطق کم بارش در امنطقه جزو مناطق کم بارش در ا  ینیناشد.ااشد.اببییمشهد ممشهد م  ییدانشگاه فردوسدانشگاه فردوس  یسیسپردپرد ساالنه در م سط  . بارش متو

روز روز   8585شهر شـهر   ینیندر ادر ا  یخبندانیخبندان  ييهاهاگراد، تعداد روزگراد، تعداد روزییدرجه سانتدرجه سانت1414//55℃℃ساالنه برابر با ساالنه برابر با   ييدمادما  یانگینیانگینباشد. مباشد. م  ییمم  مترمتریلییلیمم  251251//99برابر با برابر با 
شک بخشـک ب  یمیمجزو مناطق با اقلجزو مناطق با اقل  یافتهیافتهدو ماروتن گسترش دو ماروتن گسترش   يي. مشهد بر اساس طبقه بند. مشهد بر اساس طبقه بندباشدباشدییساعت مساعت م  28572857ییو تعداد ساعت آفتابو تعداد ساعت آفتاب بانییابـانیخ   یا

 است.است.  ييکوتاه مدت و رگبارکوتاه مدت و رگبار  ييهاهاساالنه کم و بارشساالنه کم و بارش  ییبارندگبارندگ  یمیماقلاقل  ینینعمده اعمده ا  هايهايیژگییژگیو از وو از و  باشدباشدییسرد مسرد م
 

 روش پژوهش
   (Peganum harmala)گونـه اسـپند  و (Rosa persica) ورك گونـه در بـارش تـاجی ربـایش میـزان تعیین منظور به تحقیق این

 گیريانـدازه بـراي (Peganum harmala) اسـپند گونـه و (Rosa persica) ورك از گونـه تکـرار 6 تحقیق این در. است شده ریزيبرنامه
  Rosa persica)( شد. گونه ورك یا رز ایرانی گرفته نظر در منطقه بارندگی مقدار گیرياندازه براي شاهد سه و بارش تاجی ربایش مقدار

 هاي خوابیده می باشـند. گونـهساقهو داراي اي مایل به قرمز است مرکز گل آن به رنگ قهوه داراي گلبرگ هاي زرد رنگ، از تیره رز و
د همچنین الزم باشیمهاي بانچ و ارتفاع از سطح زمین و ساقههاي آن سفید رنگ هستند گلاز تیره قیچ ) Peganum harmala( اسپند

هـاي ورك و هـاي گونـهتیمار پـژوهش این باشند. دربه ذکر است که هر دو گونه ورك و اسپند داراي فرم رویشی همی کریپتوفیت می
از بـارش از  برگـاب ناشـی مقـدار گیرياندازه براي. گردید انتخاب بارش تاجی ربایش مقدار گیرياندازه براي زیاد تا کم از تراکم اسپند
اي کـه به گونه  Peganum harmala)(و اسپند  Rosa persica)(ورك  براي متر)سانتی 22×22 به ابعاد تکرار ( 6 با شکل سینی ظروف

شاهد بـراي  عنوان به شکل ظرف سینی سه و گیرند که در این تحقیق تعدادي از آنها آورده شده است قرار پوشش تاج شمال جهت در
هر رودر طول فصول مختلف سال پـس از هـر رو). 2و1گرفت (اشکالگیري مقدار بارش در منطقه مورد مطالعه مورد استفاده قراراندازه پس از    یدادیـداددر طول فصول مختلف سال 

گاب در تکراربارش مقدار برگـاب در تکرار نهگونـه  ييهاهـابارش مقدار بر نورك و اسـپند همچنـ  ييهاهاگو سپند همچ ستمقـدار بـارش در ظـروف شـاهد بـا اسـتفاده از اسـت  ینینورك و ا ستفاده از ا با ا شاهد  ظروف  بارش در  قدار                          مدرجمـدرج  وانهوانهم
هار زمسـتان و بهـار   ییز،ییز،ورك و اسپند در طول فصل پاورك و اسپند در طول فصل پا  ييهاهابرآورد مساحت موثر تاج پوشش گونهبرآورد مساحت موثر تاج پوشش گونه  ييشدند. براشدند. برا  یريیريگگاندازهاندازه  یتريیتريللیلییلیمم  125125 ستان و ب زم

مک ابتدا به کمـک   Arc GIS 10.3با استفاده از نرم افزار با استفاده از نرم افزار   یریرتصاوتصاو  ینینشد. اشد. ا  گرفتهگرفتهعکسعکس  هاهاتاج پوشش گونهتاج پوشش گونه  ییاز سطح فوقاناز سطح فوقان  ييبه صورت عمودبه صورت عمود ابتدا به ک
باشد باشد   ییها مها متراکم گونهتراکم گونه  ييگونه ها که در ظروف جزو فضاگونه ها که در ظروف جزو فضا  يياز تاج پوشش تکرارهااز تاج پوشش تکرارها  ییژئورفرنس شدند سپس مساحت نقاطژئورفرنس شدند سپس مساحت نقاط  رضیرضینقطه فنقطه ف  44

برامساحت موثر تاج پوشـش بـرا  ینیینیمحاسبه شدند مساحت بدست آمده با کسر از مساحت کل سمحاسبه شدند مساحت بدست آمده با کسر از مساحت کل س  Dissolveبا دستور با دستور  شش  نهگونـه  ييمساحت موثر تاج پو ست ها بدسـت گو ها بد
 ..کندکندییها را مشخص مها را مشخص مدرصد تراکم گونهدرصد تراکم گونه  ییننییو نسبت مساحت بدست آمده به مساحت کل سو نسبت مساحت بدست آمده به مساحت کل س  آیدآیدییمم
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 فروردین ماه. هاي اسپند درها در تعدادي از تیمارگیري مقدار بارش در زیر بوتهظروف اندازه -1شکل 
 

 

 
 ماه فروردین هاي ورك درتیمار از تعداديها در بوته ریمقدار بارش در ز يریگاندازهظروف  -2 شکل
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دهد. این ظروف مقدار بارندگی در هاي اسپند و ورك را نشان میگیري مقادیر برگاب به ترتیب در گونهنمایی از اندازه 2و  1اشکال 
منطقه تحقیـق و  شده در این ظروف با ظروف شاهد که درگیريتفاوت بارش اندازه نماید و با بررسی میزانگیري میها را اندازهزیر بوته

 گردد.اند مقدار برگاب محاسبه میدرفضاي باز قرار داده شده
 

  نتایج و بحث
اسپند هاي ورك و ) براي گونه1397تا خردادماه  1396مقادیر بارش، برگاب، میان بارش پس از هر رویداد بارش در طول ( مهرماه 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه متوسـط مقـادیر  باشد.گیري شده است که نتایج آن به شرح ذیل میدر پردیس دانشگاه فردوسی مشهد اندازه
جـدول و نمودارهـاي مـرتبط بـا گونه هاي ورك و اسپند در تحقیق حاضـر بـراي برگاب، مقادیر میان بارش و درصد برگاب تکرارهاي 

گیري شده در این تحقیق به همـراه مقادیر بارش اندازه 1جدول  باشند.لحاظ شده است که به صورت زیر می هاي ذکر شده فوقپارامتر
مقـدار برگـاب مربـوط بـه دو گونـه ورك و اسـپند را در وقـایع بارشـی  3شـکل   دهد.مقادیر و درصد برگاب و میان بارش را نشان می

رابطه همبستگی بین مقـدار بـارش و مقـدار برگـاب در دو  4دهد. شکل نشان میاي گیري شده در این تحقیق به صورت مقایسهاندازه
هاي مورد بررسی ( ورك و اسپند) و شدت بارنـدگی رابطه بین مقدار برگاب در گونه 5شکل  گونه مورد بررسی نمایش داده شده است.

 هاي مورد بررسی نشان داده شده است.   گونهرابطه همبستگی بین درصد تراکم و درصد برگاب در  6دهد. در شکل را نشان می
 

 این تحقیق گیري شده درمقدار و درصد برگاب و میان بارش براي گونه هاي ورك و اسپند در وقایع بارشی اندازه -1جدول 

 فصل رشبا خیتار
مقدار 
بارش 

)mm( 

شدت 
بارش 

)mm/h( 

 گونه اسپند گونه ورك
 درصد
 تراکم
 گونه

 میان
 بارش

)mm ( 

مقدار 
برگاب 

)mm ( 

درصد 
 برگاب

درصد 
تراکم 
 گونه

میان 
بارش 

)mm( 

مقدار 
برگاب 

)mm( 

درصد 
 برگاب

23/8/1396 33/4 پاییز   4/2  91/58  18/3  98/1  91/45  53/73  3 92/1  43/44  
3/9/1396 15/4 پاییز   13/0  91/58  09/3  02/2  11/76  53/73  66/1  17/3  44/76  

30/11/1396 70/12 زمستان   2 66/77  96/11  90/0  09/7  53/47  29/10  46/5  04/43  
4/12/1396 09/3 زمستان   4/0  46/78  70/2  30/1  21/42  68/54  77/1  45/2  57/79  
6/12/1396 57/3 زمستان   48/0  46/78  86/2  91/0  43/25  68/54  82/2  38/1  71/38  
7/12/1396 18/2 زمستان   2/3  46/78  1.72 57/0  46/26  68/54  60/1  08/1  98/49  

21/12/1396 40/2 زمستان   33/0  46/78  95/1  56/0  48/23  68/54  78/1  13/1  42/47  

27/12/1396 17/7 زمستان   25/3  46/78  33/5  36/2  95/32  68/54  78/4  29/4  84/59  
6/1/1397 33/4 بهار   95/1  06/84  62/3  84/0  58/19  56/74  13/3  63/1  86/37  

19/1/1397 76/2 بهار   65/0  06/84  99/1  90/0  72/32  56/74  73/1  40/1  72/50  

25/1/1397 21/14 بهار   42/1  06/84  25/12  34/2  50/16  56/74  85/11  20/3  56/22  
28/1/1397 74/11 بهار   50/0  06/84  9 27/3  90/27  56/74  51/9  02/3  76/25  
24/2/1397 17/39 بهار   06/1  10/85  93/33  14/6  68/15  91/78  06/30  07/13  38/33  
26/2/1397 91/17 بهار   43/0  10/85  51/14  94/3  99/21  91/78  53/13  28/6  05/35  
9/3/1397 20/9 بهار   6/2  92/88  77/7  61/1  57/17  28/63  47/6  51/4  07/49  

 441%/58 32/54   696%/19 83/30    89/138 مقدار کل 
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 مقدار برگاب مربوط به ورك و اسپند در طول فصول مختلف سال - 3شکل

 

 
 رابطه مقدار بارش با مقدار برگاب ورك و اسپند در طول فصول مختلف سال -4شکل

 

 
 رابطه شدت بارش با مقدار برگاب ورك و اسپند در طول فصول مختلف سال -5شکل 



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

_______________________________________________________________________________________ 
 

802 
 

 
 صول مختلف سالدرصد برگاب ورك و اسپند در طول ف رابطه درصد تراکم گونه ورك و اسپند با -6شکل 

 
هاي صورت گیرياساس اندازه مطالعه بر بارندگی در منطقه مورد ) مقدار کل97تا خرداد ماه  96تحقیق (مهرماه درطول دوره 

متر بود. تمامی وقایع بارش اتفاق افتاده در طول مدت آماربرداري به شکل باران بوده اند. با توجه به این که میلی89/138گرفته برابر با 
در فصل بهار حداکثر است بیشترین مقدار برگاب گونه ورك و اسپند براي فصل بهار و در اردیبهشت ماه  هاي ورك و اسپندتراکم گونه

شده در اردیبهشت ماه برابر با ). بیشترین مقدار بارش ثبت 1(جدول گیري شدمتر اندازهمیلی07/13میلی متر و  14/6به ترتیب برابر با 
هاي ورك و اسپند درطول فصول مختلف سال روند صعودي مقدار برگاب در میان گونه. )1گیري شد (جدول متر اندازهمیلی 17/39

ها در طی فصول مختلف سال گونه اسپند روند رسد. از میان این گونهدارند و در فصل بهار براي هر دو گونه به حداکثر مقدار خود می
هاي اسپند و ورك رابطه مستقیم دارد که از این بین براي گونه ). مقدار بارش با مقدار برگاب3صعودي بیشتري را داشته است (شکل 

که ناشی از ظرفیت برگاب، ارتفاع و تراکم تاج پوشش  مقدار برگاب گونه اسپند ضریب همبستگی بیشتري با مقدار بارش داشته است
 هاي ورك و اسپند رابطه معکوسدرگونهروابط همبستگی بین شدت بارش با مقدار برگاب ). 4( شکل باشد بیشتر گونه اسپند می

یابد که کاهش مقدار برگاب براي گونه ورك در طی فصول مختلف سال باشد یعنی با افزایش شدت بارش، مقدار برگاب کاهش میمی
ربایش  ها باشد که گونه اسپند در تمام طول سال در فرآیندتواند به دلیل فصل رشد گونهبیش از گونه اسپند بوده است که می

. بین درصد )5(شکل  تاج پوشش گونه ورك در فصل زمستان تحلیل رفته و مقدار ربایش کمتري داشته است داشته است اما مشارکت
هاي ورك و اسپند با درصد برگاب رابطه معکوس وجود دارد و درصد برگاب گونه ورك ضریب همبستگی بیشتري با درصد تراکم گونه

). در تحقیق حاضر بیشترین درصد برگاب مبتنی بر رویدادهاي بارشی براي گونه ورك و 6اسپند دارد (شکل تراکم گونه به نسبت گونه 
 ). 1% است (جدول  44/76و  %11/76مشهد به ترتیب برابر با  اسپند در

% و  8/46با مقدار  اي در تهران به ترتیب برابردرتحقیق دیگري درصد باران ربایی ساالنه براي دو گونه کاج تهران و سرو نقره
تواند ناشی از نوع می این تفاوتاوت است. تایج تحقیق حاضر از نظر مقدار متف) که با ن1393گیري شد( صادقی و عطارد،اندازه %37/8

 خهماهور، تل هزارخار، گل هايگونه و رژیم بارندگی در این مناطق باشد. همچنین در یک تحقیق دیگر درصد ربایش باران براي گونه
،       %476/1، %939/0، %322/0بر با بیان، گون زرد با حجم بزرگ، کاله میرحسن و گون زرد با حجم کوچک در همدان به ترتیب برا

 يدرصد برگاب برا ینحاضر کمتر یقدر تحق). 1393، "و همکاران"(کالهچیگیري قرارگرفتهمورد انداز %42/4% و  52/2، %1/85
را به نسبت  يگونه ورك درصد برگاب کمتر یانم ینباشد. از ا یم %56/22گونه اسپند برابر با  يو برا %5/16 ورك برابر با يهاگونه

در همدان  ارگونه ورك در مشهد با هزار خ یاندرصد برگاب م ین). تفاوت کمتر1گونه اسپند به خود اختصاص داده است (جدول 
 ها باشد.   منطقه و شکل تاج پوشش گونه یماز نوع اقل یناش تواندیم
 

  و پیشنهادها گیرينتیجه
جذب براساس نتایج حاصل از این تحقیق گونه اسپند مقدار برگاب بیشتري را از وقایع بارشی اتفاق افتـاده نسـبت بـه گونـه ورك جـذب  نه ورك  به گو سبت  تاده ن براساس نتایج حاصل از این تحقیق گونه اسپند مقدار برگاب بیشتري را از وقایع بارشی اتفاق اف
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گاب تاثیر درصد تراکم بر درصد برگـاب   ..شدت بارش با کاهش مقدار برگاب گونه ورك ضریب همبستگی بیشتري داردشدت بارش با کاهش مقدار برگاب گونه ورك ضریب همبستگی بیشتري دارد  افزایشافزایش. . کرده استکرده است تاثیر درصد تراکم بر درصد بر
نه ورك مقدارکل برگاب ساالنه بـراي گونـه ورك   11جدولجدول نه اسپند بیشتر بوده است. بنا برنه اسپند بیشتر بوده است. بنا برمقایسه با گومقایسه با گو براي گونه ورك دربراي گونه ورك در براي گو تر و متـر و میلیمیلی  3030//8383مقدارکل برگاب ساالنه  م

سپند و وركهاي اسـپند و وركمتر و مقدار کل درصد برگاب ساالنه براي گونهمتر و مقدار کل درصد برگاب ساالنه براي گونهمیلیمیلی  5454//3232براي گونه اسپند این مقدار برابر با براي گونه اسپند این مقدار برابر با  با بـه ترتیـب برابـر بـا   هاي ا بر  یب برا به ترت
ورك و اسپند به ورك و اسپند به   ييهاهاگونهگونه  ييساالنه براساالنه برا  ییدرصد مقدارکل برگاب ساالنه به مقدار کل بارندگدرصد مقدارکل برگاب ساالنه به مقدار کل بارندگ  ییو به عبارتو به عبارتباشد باشد % می% می  696696//1919و و   %%441441//5858
سپند سال در گونه اسـپند   ییدر طدر ط  ییبارشبارش  هايهايیدادیدادهمه روهمه رو  ييبرگاب برابرگاب برا  یریرمجموع مقادمجموع مقاد  دهددهدییبوده که نشان مبوده که نشان م  %%3939و و   %%2222برابر با برابر با   یبیبترتترت   11//7777سال در گونه ا

همه همه   ييسال درگونه ورك بوده است و مجموع درصد برگاب براسال درگونه ورك بوده است و مجموع درصد برگاب برا  ییدر طدر ط  ییبارشبارش  هايهايرویدادرویدادهمه همه   ييبرگاب برابرگاب برا  یریراز مجموع مقاداز مجموع مقاد  یشتریشتربرابر ببرابر ب
برسال بـر  ییبارش در طبارش در ط  هايهايیدادیدادهمه روهمه رو  يياز مجموع درصد برگاب برااز مجموع درصد برگاب برا  یشتریشتربرابر ببرابر ب  11//5858گونه ورك گونه ورك   ييسال براسال برا  ییبارش در طبارش در ط  هايهايیدادیدادرورو   ييااسال 
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