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 ساقاب و بارانگیرش،توزيع اجزای باران به تاجبارش

Rainfall Partitioning into Throughfall,
Stemflow, and Interception for Pomegranate
Trees and its Importance in Ecohydrology
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چکیده
محاسبهی مقادیر توزیع اجزای بارندگی در هنگام برخورد با تاجپوشش
 ساقاب و بارانگیرش از مباحث نوین در،درختان به سه قسمت تاجبارش
، هدف از این پژوهش.مطالعات اکوهیدرولوژی و منابع آب بهشمار میآید
 ساقاب و بارانگیرش درختان انار شش ساله (فاصله کاشت،محاسبه تاجبارش
 در شهرستان ساوه با اقلیم خشک از دی، متر) رقم ملس ترش ساوه2/5×2
02  از، برای اندازهگیری مقدار باران. بود0295  لغایت دی ماه0292 ماه
522  بارانسنج (در یک قطعهنمونه52 بارانسنج و برای اندازهگیری تاجبارش
 درخت بهعنوان متوسط ساقاب9 متر مربعی) استفاده شد و متوسط ساقاب
 رخداد بارندگی با مقدار تجمعی56  در این مطالعه.درختان در نظر گرفته شد
 کمترین و متوسط بارندگی به، میلیمتر اندازهگیری شد که بیشترین059/0
 سهم هر، در کل دورهی پژوهش. میلیمتر ثبت شد2/5  و2/5 ،00/8 ترتیب
5/7 ،65/5  ساقاب و بارانگیرش از بارش بهترتیب،یک از مقادیر تاجبارش
 آبان) این22  اردییهشت تا0(  در دورهی برگدار. درصد بدست آمد29/9 و
 درصد و در دورهی بیبرگی به ترتیب25/2  و2/9 ،62/0 اعداد به ترتیب
 در کلیهی سنجههای زمانی مورد. درصد حاصل شدند26/7  و5/8 ،67/5
 بهترین رابطهی برازش داده شده بین مقدار باران و درصد نسبی،بررسی
 چندجملهای مثبت و درصد: درصد نسبی ساقاب، لگاریتمی مثبت:تاجبارش
 از آنجایی که در اقالیم خشک. توانی منفی مشاهده شد:نسبی بارانگیرش
، اصلیترین و اقتصادیترین راه تأمین آب مورد نیاز گیاهان،و نیمهخشک
 بنابراین الزم است بیشترین بهرهوری ممکن را از آب باران،باران است
.داشته باشیم

Abstract
Rainfall partitioning into throughfall, stemflow, and
interception are amongst the new discourses in ecohydrology
and water resources studies of horticulture. The aim of this
research was to compute the throughfall, stemflow, and
interception of Malas-e-Torsh-e-Saveh 6-years old
pomegranate trees (with plant spacing of 2.5×3 m) during
January 2015 to December 2015 in Saveh city with an arid
climate. To measure gross rainfall and throughfall respectively
10 and 50 manual rain-gauges (in a plot with an area of 500
m2) were used. The stemflow measured using average of 9
individual trees was assumed equal to the stemflow of the
trees. A total of 46 rainfall events were measured over the
study period (cumulative: 159.1 mm) for which the rainfall
magnitude varied from 0.5 to 11.8 mm with an average value
of 3.5 mm. Over the measurement period, the cumulative
percentage of throughfall, stemflow, and interception were
65.4, 4.7, and 29.0 percent, respectively. During the leafed
period (21 April to 21 November), the corresponding values
were 62.1, 2.9, and 35.0 percent vs. 67.5, 5.8, and 26.7 percent
during the leafless period. In the overall time scale, the most
suitable relationship between gross rainfall and rational
throughfall percentage, rational stemflow percentage, and
rational interception percentage were respectively observed as
positive logarithmic, positive polynomial, and negative power.
Since in the arid and semiarid climates, the most economical
and significant way to supply water to plants are gross rainfall,
therefore, it is necessary to have the highest possible efficiency
from rain water.
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( .)Aboal et al., 1999در اکوسیستمهای درختی ،تاج و تنه درختان
با تأثیری که بر توزیع مجدد باران میگذارند ،نقش مهمی را در چرخه
آب در سطح محلی و حتی حوضه آبریز ایفا مینماید .امروزه یکی از
مطالعات مهم در زمینهی اکوهیدرولوژی ،اندازهگیری توزیع اجزای
باران در درختان است که به مدیران در جهت انتخاب گونه مناسب و
انجام تیمارهایی مانند تنک کردن و هرس کردن و همچنین تعیین
فاصله کاشت مناسب درختان کمک مینماید .برای نمونه ،با بررسی
مقدار بارانگیرش درختان و گونههای مختلف ما این توانایی را خواهیم
داشت که با کاشت بهترین گونه که مقدار بارانگیرش تاجپوشش
بیشتــــری دارد ،باعــث کــــــاهش فرســــایش خاک شویم
( .)Nanko et al., 2011در واقع درختان در غالب فرآیند بارانگیرش
باعث کاهش انرژی ذرات جنبشی قطرات باران شده و مقدار انرژی
ذرات و قطراتی را که در اثر بارش ایجاد میگردند را کاهش داده و
مقدار فرسایش خاک را به حداقل میرساند و باعث حفظ خاک و کنترل
ظرفیت نفوذ آب به خاک خواهد شد (.)Sadeghi et al., 2016
همچنین در جایی که نیاز است آب بیشتری به اکوسیستم از طریق
بارش وارد شود ،با انتخاب درختانی که بارانگیرش کمتری دارند
میتوان سبب افزایش مقدار آب در الیههای زیرین خاک و حتی
تأمین سفرههای آب زیرزمینی در منطقه شد ( ;Murray, 2014
 .)Sadeghi et al., 2017به بیان دیگر ،در اقالیم خشک و نیمهخشک
(یا مناطقی که قادر به آبیاری زیادی نیستیم) ،باید با اعمال روشهای
مدیریتی سبب افزایش مقدار ساقاب و تاجبارش در منطقه شد.

 -0مقدمه
آب نیاز اولیه و اساسی برای حفظ بقا ،توسعه صنایع و رونق اقتصادی
میباشد .به بیان دیگر ،کلید توسعه کشور در گرو گسترش منابع آب و
استفاده بهینه از آن میباشد (.)Shamsai and Forghani, 2011
برای رسیدن به این مهم ،آگاهی از وضعیت اکوهیدرولوژیک یک
منطقه ضروری بهنظر میرسد .تقریباً از دو دهه پیش دانشمندان واژه
اکوهیدرولوژی را در مورد اکوسیستمها به کار میبرند که این اصطالح
به معنای فهم ارتباط متقابل بین چرخههای هیدرولوژیک با
اکوسیستمها میباشد ( .)Sadeghi, 2016اکوهیدرولوژی ،به عنوان
دانش بینرشتهای ،برای تشریح و کمیسازی روابط هیدرولوژی و
اکولوژی ،ارزیابی همهجانبه منابع آبی ،چرخه هیدرولوژی ،تأثیرپذیری
و تأثیرگذاری اجزا زنده و غیر زنده روی چرخههای آبی استفاده میشود
و در حال حاضر در مطالعات منابع آب ،جایگاه ویژهای پیدا کرده است
( .)Sadeghi, 2016در اکوسیستمهای درختی ،پوشش گیاهی بهعنوان
اولین مانع در برابر قطرههای باران شناخته میشود .از نظر
اکوهیدرولوژی ،باران هنگام برخورد با پوشش گیاهی به اجزای
بارانگیرش (ربایش تاجی یا بارانربایی) ،تاجبارش و ساقاب (رواناب
تنه) تقسیم میشود .بارانگیرش ،سهمی از باران است که بر روی
برگها/سوزنها ،شاخهها (بارانگیرش تاجپوشش) و ساقه (بارانگیرش
ساقه) پوشش گیاهی ذخیره شده و در زمان/پس از بارندگی تبخیر شده
و از دسترس گیاهان خارج میشود .تاجبارش بخشی از باران است که
یا با عبور از روشنههای تاجپوشش یا با برخورد به آن به سطح خاک
میرسد ( .)Dunkerley, 2000; Sadeghi et al., 2014ساقاب نیز
بخشی از باران است که از طریق ساقه به سمت پایین پوشش گیاهی
جریان یافته و سپس به سطح خاک میرسد (.)Dunkerley, 2000
بنابراین باران خالص ،یعنی باران رسیده به سطح خاک ،از جمع مقادیر
تاجبارش و ساقاب به دست میآید .همچنین ،مقدار بارانگیرش ،از
تفاوت بین باران و باران خالص برآورد میشود (روابط  0و :)2
()0
I=Pg -Pnet
()2

تاکنون در داخل کشور مطالعات زیادی در مورد تبخیر -تعرق ،بهعنوان
یکی از بخشهای معادالت اکوهیدرولوژیک در اکوسیستمهای گیاهی
( ،)Attarod et al., 2015aانجام شده است ( ;Attarod et al., 2016
;Bakhtiari et al., 2016; Farsadnia et al., 2016
;Asadzadeh et al., 2017; Ghamarnia et al., 2017
 .)Shabani et al., 2017یکی دیگر از اجزای معادالت

اکوهیدرولوژیک در اکوسیستمهای گیاهی ،چگونگی توزیع اجزای
باران به تاجبارش ،ساقاب و بارانگیرش است و در داخل کشور تاکنون
مطالعهای در این زمینه در اکوسیستمهای باغی انجام نشده است و
توزیع اجزای باران در دانش اکوهیدرولوژی باغبانی مورد توجه
پژوهشگران داخلی قرار نگرفته است .در خارج کشور ،تقریباً از سه
دهه پیش ،مطالعات اکوهیدرولوژی باغبانی در زمینه توزیع اجزای
بـــاران در مــــورد محصـــوالت باغی همچون درختان زیتون
( ،)Gómez et al., 2001; Castro et al., 2006سیب
( ،)De Miranda et al., 1986عناب آفریقایی و انار (،)Khan, 1999
گریپفوروت و دو هیبرید پرتقال ( ،)Li et al., 1997پرتقـــال

)I=Pg -(TF+SF

در روابط باال I ،مقدار بارانگیرش Pg ،مقدار باران Pnet ،مقدار باران
خالص TF ،مقدار تاجبارش و  SFمقدار ساقاب است .غالباً تاجبارش
سهم بیشتری را نسبت به ساقاب و بارانگیرش در بر میگیرد و در
واقع بیشترین سهم از بارندگی میباشد که به سطح خاک میرسد
(.)Levia and Frost, 2003
برهمکنشهای بین پوشش گیاهی و بارندگی دارای اهمیت بسیاری از
نقطــهنظـــرهای اکوهیدرولوژیک و زمینشنـــاسی میباشد
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دقیقه و ارتفاع از سطح دریا  ،)0028میانگین بارندگی ساالنه 205
میلیمتر میباشد .پر بارانترین ماه سال ،دی ماه (میانگین27 :
میلیمتر) و کم بارانترین ماه سال ،مرداد ماه (میانگین 2/5 :میلیمتر)
است (شکل  .)0میانگین دمای هوا در این منطقه  08/0درجه
سانتیگراد بدست آمد و گرمترین ماه سال مرداد (میانگین 22/7 :درجه
سانتیگراد) و سردترین ماه سال دی ( 5/8درجه سانتیگراد) بدست
آمد .همچنین میانگین سرعت باد در این منطقه  2/58متر بر ثانیه
حاصل شد .بر اساس نمایه اقلیمی دومارتن ( ،)Baltas, 2007اقلیم
این منطقه با مقدار  ،7/6خشک حاصل شد .همچنین بر اساس نمودار
آمبروترمیک (شکل  ،)0منطقه مورد مطالعه دارای تقریباً هفت ماه
خشک در سال است.

( )Alva et al., 1999; Cao et al., 2007و کـــاکـــائــــــو
( )De Oliveira Leite and Valle, 1990انجام شده است .در
مناطق خشک و نیمهخشک ،که حدود  72درصد سطح کشور را در بر
میگیرد ،مباحث اکوهیدرولوژی اهمیت دوچندانی مییابند .در این
مناطق گذشته از کمبود بارش ،پراکنش نامنظم و پیشبینیناپذیر بارش
نیز مشکلساز است .مطالعات اکوهیدرولوژیک در این نواحی به پوشش
گیاهی و تأثیر آن بر بیالن آبهای سطحی و زیرزمینی توجهی خاص
دارد ( .)Ludwig et al., 2005; Sadeghi et al., 2014همانطور
که یاد شد ،کمی کردن توزیع اجزای باران در معادلهی بیالن آبی
اهمیت دارد و در گیاهان مختلف ،این امر مورد توجه بوده است .بنابراین
هدف از این پژوهش ،محاسبه تاجبارش ،ساقاب و بارانگیرش درختان
انار رقم ملس ترش ساوه به عنوان یکی از رقمهای تجارتی و صادراتی
ایران ،در شهرستان ساوه بود.

 -8-8اندازهگیری باران ،تاجبارش و ساقاب و محاسبهی
بارانگیرش

 -8مواد و روشها

این مطالعه به مدت یکسال (دی ماه  0292لغایت دی ماه 0295
خورشیدی) انجام گرفت .برای اندازهگیری مقدار باران در هر رخداد ،از
 02بارانسنج دستی (قطر دهانه هشت سانتیمتر و عمق  22سانتیمتر)
در نزدیکترین فضای باز به منطقه مورد مطالعه ،استفاده شد (فاصله
 25متر).

 -0-8منطقه مورد مطالعه

این پژوهش در یکی از باغهای انار شهرستان ساوه (استان مرکزی)،
با سن کاشت  6سال (در زمان انجام مطالعه) انجام گرفت .ارتفاع از
سطح دریا منطقه مورد مطالعه  0022متر بود .میانگین قطر برابر سینه
درختان  02سانتیمتر ،ارتفاع درختان  2/2متر ،ارتفاع تاج  0/8متر،
قطر تاج  2/5متر ،فاصله درختان در هر ردیف  2/5متر و فاصله هر
ردیف  2متر بود.

محل استقرار بارانسنجهای باران ،به گونهای انتخاب گردید که در
زاویه  55درجه از سطح آنها ،هیچ گونه تداخل با تاج درختان وجود
نداشته باشد .برای اندازهگیری تاجبارش ،بر اساس طرحی تصادفی52 ،
بارانسنج دستی ،در زیر تاجپوشش درختان انار نصب شدند .بعد از هر
پنج رخداد باران ،نیمی از بارانسنجها جابجـا و در مکانهای دیگر در

بر اساس دادههای اقلیمی ( )0272-0295ایستگاه هواشناسی همدیدی
ساوه (عرض شمالی  25درجه و  2دقیقه ،طول شرقی  52درجه و 22
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Fig. 1- Ombrothermic diagram for Saveh district
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اندازهگیری شد که بیشترین ،کمترین و متوسط بارندگی به ترتیب
 2/5 ،00/8و  2/5میلیمتر ثبت شد .در منطقه مورد مطالعه ،دورهی
برگدار از یک اردیبهشت تا  22آبان و دورهی بیبرگی از  0آذر تا 22
فروردین را در بر گرفت 08 .رخداد باران در دورهی برگدار (میانگین
 2/52میلیمتر در هر رخداد) و  28رخداد در دورهی بیبرگی (میانگین
 2/52میلیمتر در هر رخداد) جمعآوری شد .اساس شکل  ،2بیشترین
فراوانی رخداد باران در کل دورهی پژوهش و دورههای برگدار و
بیبرگی متعلق به بارانهایی با مقدار خیلی کم (کالسهی 2/0-2/5
میلیمتری) است .پس از بارانهایی با مقدار خیلی کم ،بیشترین
فراوانی متعلق به کالسه بارانهای با مقدار کم (کالسهی 2/6-5/2
میلیمتری) است (شکل .)2

سطح منطقه مورد مطالعه به طور تصادفی نصب شده و نیمی از
بارانسنجها نیز در کل دوره پژوهش در مکان ثابت در سطح منطقه
قرار داشتند ( .)Sadeghi et al., 2015a, b, 2016ساقاب بهوسیله
لولههای الستیکی/پالستیکی که به صورت مارپیچی به دور تنه
درخت ،نصب میشوند ،بر روی  9درخت اندازهگیری شد .به این منظور،
از ناودانهای الستیکی با قطر پنج سانتیمتر استفاده شد .فاصلهی بین
ناودانهای الستیکی جمعآوری ساقاب و پوست درختان ،توسط چسب
سیلیکونی عایقبندی و درزگیری میشوند .هدف از این کار ،جلوگیری
از عبور آب از فاصلهی بین ناودانها و پوست درختان است .این
ناودانهــای الستیکی در ارتفاع برابر سینه نصب و خروجی آنها به
ظرفهای جمعآوریکننده  22لیتری ،تــوسط یک شلنگ (قطر شش
سانتیمتر و طول تقریباً  72سانتیمتر) ،متصل شــد .انــدازهگیری
میزان بارندگی ،تاجبــارش و ساقاب در هر رخداد بارندگی ،بـــه طور
همزمان صورت گرفت .در نهایت ،بــارانگیرش از اختالف بین
بــاران و مجموع تاجبارش و ساقاب (باران خالص) ،محاسبه شــد
(روابط  0و 2؛ .)Van Stan et al., 2016

درصد نسبی تاجبارش (مقدار تاجبارش در هر رخداد باران )TF)%( ،در
کل دورهی مورد مطالعه و دورههای برگدار و بیبرگی به ترتیب 65/5
درصد 62/0 ،درصد و  67/5درصد بدست آمد (شکل  .)2درصد نسبی
ساقاب (( )SF)%نیز در دورههای یاد شده به ترتیب  5/7درصد2/9 ،
درصد و  5/8درصد حاصل شد .همچنین ،بیشترین اختالف بین
دورههای برگدار و بیبرگی در درصد نسبی بارانگیرش (()I)%
مشاهده شد (اختالف  8/5درصدی) و درصد بارانگیرش نسبی در کل
دوره مورد مطالعه  29/9درصد حاصل شد .بین مقادیر درصدهای
تاجبارش نسبی ،ساقاب نسبی و بارانگیرش نسبی در دورههای برگدار
و بیبرگی تفاوت معنیداری مشاهده نشد (.)P>2/25

 -3-8كالسههای باران و دورههای مورد مطالعه

برای تبیین بهتر نتایج ،رخدادهای باران به پنج کالسه مقدار باران
شامل کالسههای باران با مقدار خیلی کم ( 2/0-2/5میلیمتر) ،کم
( 2/6-5/2میلیمتر) ،متوسط ( 5/0-7/5میلیمتر) ،زیاد (7/6-02/2
میلیمتر) و خیلی زیاد ( < 02/2میلیمتر) تقسیمبندی شدند
( .)Sadeghi et al., 2016همچنین ،بــرای مقایسه صحیحتر
خصوصیات اکــوهیدرولوژیک درختان انــار ،تــوزیـع اجــزای
بارندگی در دورههای برگدار و بیبرگی (خزان) انجام گرفت
(.)Muzylo et al., 2012

در زمینهی توزیع اجزای باران در باغات مناطق خشک و نیمهخشک
در دنیا مطالعات اندکی انجام شده است .برای نمونه در باغات زیتون
در اسپانیا Gómez et al. )2001( ،در سنجه زمانی ساالنه درصد نسبی
تاجبارش را  69تا  90درصد ،درصد نسبی ساقاب را  2تا  6درصد و
درصد نسبی بارانگیرش را بین  7تا  25درصد بدست آوردند .بیشتر
بودن مقدار تاجبارش و کمتر بودن مقدار بارانگیرش در باغ زیتون
اسپانیا نسبت به باغ انار ساوه را میتوان این گونه توجیه کرد که
میانگین بارندگی در منطقهی مورد مطالعه در اسپانیا حدود  2برابر
بیشتر از باغ انار ساوه است ( 626میلیمتر در مقابل  205میلیمتر
در ساوه) و هرچه مقدار بارندگی بیشتر شود ،درصد بارانگیرش
نسبــی کــاهـــش و درصد تاجبارش نسبی افزایــــش مییابد
(.)Attarod et al., 2015b; Sadeghi et al., 2016

 -5-8مقايسههای آماری

از آزمون tجفتی برای مقایسه توزیع اجزای باران بین دورههای برگدار
و بیبرگی استفاده شد (سطوح معنیدار  95و  99درصد) .از ضریب
همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین مقادیر توزیع نسبی اجزای
باران با مقدار باران (بهعنوان مهمترین عامل اثرگذار بر این فرآیند
( ))Sadeghi et al., 2016بهره گرفته شد.
 -3نتايج و بحث

از سوی دیگر ،تحت تأثیر پدیدهی تغییر اقلیم ،در مناطق خشک و
نیمهخشک ،مقدار باران تغییر چندانی نیافته است ،ولی تعداد رخدادهای
باران با مقادیر خیــلی کم و کم (یعنی زیر پنج میلیمتر) افزایش یافته

 -0-3توزيع اجزای بارش

در ایــن مطالعه  56رخداد بارندگی با مقدار تجـــمعی  059میلیمتر
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Fig. 2- Frequency distribution of rainfall amount into 2.5 mm rainfall classes over the study period as well as
leafed and leafless period

شکل  -8فراوانی رخدادهای باران در كالسههای مقدار باران  8/0میلیمتری در كل سال و دورههای برگدار و بیبرگی
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Fig. 3- Relative rainfall partitioning during leafed and leafless periods

شکل  -3توزيع نسبی اجزای باران در دورههای برگدار و بیبرگی

پهنبرگ اقاقیا (قطر برابر سینه 09 :سانتیمتر) تنها دو درصد بدست
آوردند .نتایج این پژوهش نشان داد که درصد تاجبارش و ساقاب در
دوره برگدار ،بیشتر از دورهی بیبرگی است و درصد بارانگیرش در
دورهی بیبرگی کمتر از دورهی برگدار است (شکل  )2که همسو با
دیگر مطالعات در زمینه توزیع اجزای بارندگی در درختان پهنبرگ
خزانکننده است ( .)Herbst et al., 2008درختان خزانکننده
برگهای خود را در فصل خواب از دست میدهند که موجب کاهش
شدیدی در مقدار بارانگیرش میشود .به بیان دیگر ،بارانگیرش در
پهنبرگان خزانکننده بین دورههای برگدار و بیبرگی اختالف زیادی
دارد و همیشه در دورهی برگدار بیشتر از دورهی خزان که ریزش
برگها صورت میگیرد ،گزارش شده است ( ;Agusto et al., 2002

است ( )Sadeghi et al., 2014, 2015a, bو از آنجایی که نقش
پوشش گیاهی در بارانگیرش تنها در بارانهایی با مقادیر خیلی کم و
کم میتواند چشمگیر باشد (بهدلیل ظرفیت نگهداری آب تاجپوشش)،
بنابراین ،یافتههای این پژوهش میتواند قابل توجیه باشد .در سنجه
زمانی ساالنه ،ساقاب سهم  5/7درصد از باران را به خود تخصیص
میداد که حدود  2/5درصد بیشتر از مقادیر گزارش شده در داخل کشور
در مورد درختان جنگلی است .از آنجایی که مقدار ساقاب بسیار تحت
تأثیر قطر برابر سینه درختان است ( ;Van Stan et al., 2016
 )Sadeghi et al., 2017و غالباً هرچه قطر درختان افزایش یابد ،سهم
ساقاب کاهش مییابد ( ،)Sadeghi et al., 2016, 2016بنابراین
یافتهها این پژوهش قابل توجیه است ،زیرا که قطر درختان انار در ساوه
( 02سانتیمتر) کمتر از درختان مطالعات انجام گرفته در داخل کشور
است .برای نمونه Sadeghi et al. (2016) ،سهم ساقاب را در درختان

;Herbst et al., 2008; Xiao and McPherson, 2011
 .)Sadeghi et al., 2015a; Van Stan et al., 2016برای نمونه،
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75

مقدار باران و درصد نسبی بارانگیرش ،بهصورت توانی منفی مشاهده
شد که مشابه با تحقیقات قبلی میباشد (.)Tafazoli et al., 2015

) Sadeghi et al. (2015aدر درختان زبان گنجشک ،درصد نسبی
تاجبارش در دورهی بیبرگی را  6/8درصد بیشتر از دورهی برگدار
بهدست آوردند.

بر اساس جدول  ،0غالباً با افزایش مقدار باران ،درصد نسبی تاجبارش
و ساقاب در دورههای برگدار و بیبرگی افزایش مییابد و درصد نسبی
بارانگیرش ،کاهش مییابد .برای نمونه ،درصد نسبی بارانگیرش در
دورهی برگدار در بارانهای با مقدار خیلی کم ( 2/0-2/5میلیمتر)،
 57/2درصد حاصل شد و در بارانهایی با مقدار خیلی زیاد (بیشتر از
 02میلیمتر) ،این مقدار  9/8درصد بدست آمد .همچنین ،مقادیر یاد
شده در دورهی بیبرگی  50/6درصد و  5/8درصد حاصل شدند .در هر
دو دوره پژوهش ،تنها در کالسهی باران با مقدار کم ،ساقاب به جریان
نیافتاد و در نتیجه مقدار آن صفر حاصل شد.

روابط رگرسیونی قوی بین مقدار باران و درصدهای نسبی تاجبارش
( ،)TFساقاب ( )SFو بارانگیرش ( )Iمشاهده شد (شکل  .)5بهترین
رابطهی برازش داده شده بین مقدار باران و درصد تاجبارش نسبی در
کلیهی سنجههای زمانی مورد بررسی ،بهصورت لگاریتمی مثبت
بهدست آمد که همسو با یافتههای دیگر پژوهشگران است
( .)Sadeghi and Attarod, 2015در پژوهش حاضر ،مانند پژوهش
) ،Livesley et al. (2014بهترین رابطهی برازش داده شدهی
رگرسیونی بین مقدار باران با درصد نسبی ساقاب ،رابطهی چندجملهای
مثبت حاصل شد .همچنین ،مناسبترین رابطهی برازش داده شده بین
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Fig. 4- Relationship between rainfall amount and relative throughfall, stemflow, and interception over the
study period (left figures), leafed (center figures), and leafless (right figures) periods

شکل  -5رابطهی بین مقدار باران و درصد توزيع نسبی تاجبارش ،ساقاب و بارانگیرش در كل سال (نمودارهای سمت چپ)،
دورههای برگدار (نمودارهای وسط) و بیبرگی (نمودارهای سمت راست)
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Table 1- Percentage of the rainfall partitioning into throughfall, stemflow, and interception in different
rainfall amount classes during the leafed and leafless periods

جدول  -0درصد توزيع اجزای باران به تاجبارش ،ساقاب و بارانگیرش در كالسههای مختلف مقدار باران طی دورههای برگدار
و بیبرگی
Rainfall

)Rainfall partitioning (%

22.9

4.6

72.5

2

2.51-5.00

15.4

8.8

75.8

3

5.01-7.50

-

-

-

0

7.51-10.00

9.8

8.5

81.7

2

< 10.00

41.6

0

58.4

15

0.01-2.50

11.4

10.5

78.1

7

2.51-5.00

7.9

14.4

77.7

1

5.01-7.50

6.8

13.1

80.1

2

7.51-10.00

5.8

16.1

78.1

2

< 10.00

Leafed

47.3

0

52.7

11

0.01-2.50

Leafless

Interception

Stemflow

Throughfall

Frequency

)Classes (mm

Period

روشهای مدیریتی همچون تنک کردن و هرس کردن ،سبب کاهش
بارانگیرش در تودههای یاد شده گردد .همچنین پیشنهاد میشود در
مطالعات آتی به اثر فاصله کاشت بر مقادیر توزیع اجزای باران درختان
انار پرداخته شود تا بتوان فاصله کاشت مناسب از دیدگاه
اکوهیدرولوژیک بدست آورد.

 -5نتیجهگیری
خشکی و کمبود بارش در ایران یک واقعیت اقلیمی است و باید خود
را با آن سازگار کنیم .یکی از راهکارهای سازگاری با کم آبی ،استفاده
بهینه از منابع آب و افزایش بهرهوری آب است .با شناخت درست
اجزای چرخههای اکوهیدرولوژیک در سطوح کوچک و بزرگ مقیاس،
میتوان شاهد مدیریت صحیحتر بر منابع آبی بود .از مهمترین مباحث
نوین در مورد مدیریت منابع آب ،میزان توزیع اجزای باران در اقالیم
خشک و نیمهخشک ،از جمله باغات انار در کشور است.
اکوهیدرولوژیستها ،خشکی را در واقع کاهش آب قابل دسترس خاک
نامگذاری میکنند ( ،)Versules et al., 2006بنابراین از آنجایی که
در مناطق خشک و نیمهخشک ،اصلیترین و اقتصادیترین راه تأمین
آب مورد نیاز گیاهان ،باران است ،بنابراین الزم است بیشترین
بهرهوری ممکن را از آب باران داشته باشیم .گام اول در این مسیر،
شناخت و دستیابی به مقادیر توزیع اجزای باران در گونههای مختلف،
با خصوصیات متفاوت است .براساس نتایج این پژوهش ،در کل دورهی
پژوهش ،سهم هر یک از مقادیر تاجبارش ،ساقاب و بارانگیرش از
بارش بهترتیب  5/7 ،65/5و  29/9درصد بدست آمد .در دورهی
برگدار این اعداد به ترتیب  2/9 ،62/0و  25/2درصد و در دورهی
بیبرگی به ترتیب  5/8 ،67/5و  26/7درصد حاصل شدند .بهطور
تقریبی ،یکسوم از بارش ساالنه در این منطقه از طریق بارانگیرش
به سطح خاک نمیرسد .بنابراین پیشنهاد میشود که با اعمال
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