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چکیده
جنگلهای کرانرودی از نظر ترکيب جوامع گياهي ،خاك ،توپوگرافي و ویژگيهای هيدرولوژیكي از
مناطق همجوار خود متمایزند .هدف از این پژوهش بررسي برخي از مشخصات ساختاری تودههای
جنگلي کرانرودی ارس در محدوده شهرستان پارسآباد مغان است .در این بررسي  20خطنمونه با طول
متغير عمود بر محور اصلي رودخانه ارس به فواصل  200متر پياده شد .در هر خطنمونه ،نوع گونه ،فاصله
درختان از یكدیگر ،قطر برابرسينه درختان ،قطر تاج ،منشأ ،سالمت ،تقارن تاج ،تمایل ،حضور گورچه و
تعداد جست برای تمامي درختاني که تنه یا تاج آنها خطنمونه را قطع ميکرد ،ثبت شد .بر روی هر خط-
نمونه به فواصل  50متر یک قطعهنمونه دایرهای شكل به مساحت  100مترمربع برای بررسي زادآوری (در
طبقات مربوطه) برداشت شد .نتایج نشان داد ،در این تودهها سفيدپلت ()Populus caspica Bornm.
بيشترین ( )70/9و گونههای بيد ،توت و انجير در مجموع کمترین ( )4/2درصد آميختگي را به خود
اختصاص دادهاند .ميانگين مشخصات قطر برابرسينه ،ارتفاع و درصد تاجپوشش درختان نسبت به تغيير
فاصله از رودخانه تغييرات معنيداری نشان داد .همچنين بين فاصله از رودخانه و درصد تاجپوشش،
درصد دانهزادی و تعداد جست همبستگي مثبت و معنيدار وجود داشت .پژوهش پيشرو نشان داد که
جنگلهای کرانرودی ارس از تودههای ناهمسال نامنظم تشكيل شده است.
واژههای کلیدی :رودخانه ارس ،جنگلهای کرانرودی ،ویژگيهای کمي و کيفي.
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مقدمه

با ناهمگني زیاد قلمداد کرد .همچنين در نقاط مختلف

یكي از متنوعترین و پویاترین اکوسيستمهای جهان،

جهان پژوهشهای مختلفي در این زمينه انجامشده

جنگلهای کرانرودی ( )Riparian Forestsاست که

است Lamthai .و همكاران ( )2017در خصوص

در حاشيه رودخانهها گسترش داشته و از نظر ترکيب

ترکيب گونهای جنگلهای کرانروی در تایلند با

جوامع گياهي ،خاك ،پستيوبلندی و ویژگيهای

مستقر کردن  252قطعهنمونه دایرهای شكل به مساحت

هيدرولوژیكي از مناطق همجوار خود متمایزند

 0/1هكتار در امتداد  372کيلومتری رودخانه به این

( .)Coroi et al., 2004 ،Naiman, 1997این پوششها

نتيجه رسيدند که پنج گونه ،Dipterocarpus alatus

معموالً بهصورت نواری باریک در امتداد رودخانهها

،Ficus racemosa ،Hopea odorata

مستقرشده و بهویژه از حاشيهها در معرض خطر

 chrysanthaو  Terminalia belliricaبهعنوان گونه

تخریب قرار ميگيرند ( .)Ferreira, 2005تخریب

غالب بر اساس رتبهبندی  IVIدر منطقه هستندda .

پوشش گياهي حاشيه رودخانه سبب از بين رفتن منابع

 Silvaو همكاران ( )2017برای بررسي تأثير تخریب

توليد غذا ،تغيير شكل رودخانه ،هجوم بذرهای گونه-

جنگلهای کرانرودی  40ترانسكت بهصورت عمود

های مهاجم توسط سيالب ،افزایش خطر آتشسوزی

بر رودخانه پياده کرده و نشان دادند که برای جلوگيری

بهدليل افزایش مواد سوختني و کاهش ارزش

از افزایش انتشار گازهای گلخانهای ،جنگلهای کران-

تفرجگاهي ميشود؛ بنابراین با درنظر گرفتن اهميت

رودی نياز به حفاظت و بازسازی دارند Suzuki .و

جلوگيری تخریب و خروج آبوخاك از حوضههای

همكاران ( )2002با بررسي ساختار ،ترکيب و تنوع

آبخيز ،الزم است ویژگيهای پوشش گياهي و خاك

گونهای جنگل کرانرودی و جنگلهای مجاور آن در

حاشيه رودخانهها برای تثبيت بيولوژیكي حاشيه

شمال ژاپن به این نتيجه رسيدند که غنای گونهای در

رودخانهها بررسي شود ( .)Jazirehei, 2003در زمينه

ساحل رودخانه بيشتر از مناطق جنگلي مجاور است.

جنگلهای کرانرودی کشور پژوهشهای داخلي کمي

 Harperو همكاران ( )2001ساختار و ترکيب جنگل-

انجام شده است Mahmoodi .و همكاران ()2016

های کرانرودی مناطق بورال در کشور کانادا را در

تودههای کرانرودی درهخان در جنوب شهرستان

ترانسكتهایي به طول  200متر و در فواصل مختلف

اروميه را با استفاده از  50قطعهنمونه و خطنمونههایي

بررسي کردند .نتایج نشان داد ،تأثير فاصله از رودخانه

با فاصله  200متر از یكدیگر بررسي کردند و به این

بر روی ترکيب گونهای بيشتر از ساختار تودههای

نتيجه رسيدند که با افزایش فاصله از رودخانه از مقدار

جنگلي است Keyes and Teraoka (2014) .به

رطوبت خاك کاسته شده و بر فراواني گونههای

بررسي ساختار و ترکيب جنگلهای کرانرودی پارك

خشكيپسند افزوده ميشود Basiri .و همكاران

ملي  Redwoodآمریكا پرداختند .نتایج نشان داد،

( )2014ویژگيهای ساختاری و ترکيب جنگلهای

 Sequoia sempervirensگونه غالب اشكوب باال و

رودخانهای حوزه مارون بهبهان را با استفاده از

 Polystichum munitumگونه غالب اشكوب زیرین

ترانسكتهای عمود بر محور اصلي رودخانه و به

است و این تودهها از نظر ساختار ،دانهزاد ناهمسال

فواصل  100متر بررسي کردند و نشان دادند که این

هستند.

جنگلها را ميتوان بهعنوان تودههای ناهمسال آميخته
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جنگلهای کرانرودی ارس یكي از اکوسيستم-

اکوسيستمهای جنگلي مذکور امكانپذیر ميشود

های مرزی در محدوده شمال استان اردبيل و در

( .)Pabst and Spies, 1999با وجود ارزشهای

همسایگي جمهوری آذربایجان است .این تودهها تحت

اکولوژیک و زیستمحيطي جنگلهای کرانرودی

تأثير مجموعهای از عوامل و فرآیندها مانند عدم

ارس ،تاکنون هيچ پژوهشي به بررسي دقيق ویژگي-

حفاظت پوشش جنگلي حاشيه رودخانه ،مرزی بودن

های کمي ،کيفي و ساختاری این تودهها نپرداخته

رودخانه ،فعاليتهای کشاورزی و دامداری موجود در

است؛ بنابراین پژوهش پيش رو با هدف پاسخگویي به

منطقه ،احداث جاده دسترسي شني توسط هنگ مرزی

چنين نيازی ،به بررسي برخي از ویژگيهای کمي،

و تخریب پوشش گياهي حوزه آبخيز و فرسایش

کيفي و ساختاری تودههای جنگلي کرانرودی ارس

کنارههای آن قرار دارد .عدم توجه به موارد ذکرشده

ميپردازد.

سبب ایجاد روشنه در داخل جنگل ،پسروی تودههای

مواد و روشها

جنگلي و استقرار گونههای مهاجم همچون گز و

این بررسي در تودههای جنگلي حاشيه رودخانه ارس

کاهش تعداد پایههای پده در این اکوسيستم شده

در محدوده شهرستان پارسآباد مغان واقع در استان

است.

اردبيل در مساحت  177/5هكتار انجام شد (شكل .)1

اطالعات ساختاری جنگلهای کرانرودی مي

طبق آمار  20ساله ایستگاه هواشناسي پارسآباد

تواند برای طراحي تكنيکهای مدیریت و حفاظت این

(نزدیکترین ایستگاه) متوسط بارندگي ساالنه 272

تودهها مفيد باشد ( )Pabst and Spies, 1999و

ميليمتر ،ميانگين درجه حرارت ساليانه  14/94درجه

شالودهای برای پژوهشهای مدیریتي و اکولوژیكي

سانتيگراد است .در تقسيمبندی آمبرژه این منطقه در

بعدی را فراهم کند ( .)Hedman et al., 1995با اخذ

طبقه اقليم نيمهخشک قرار دارد ( Ghasemi et al.,

اطالعات اوليه در مورد ساختار و ترکيب جنگلهای

.)2014

کرانرودی ،توسعه و ارزیابي شيوههای جنگلشناسي
برای یافتن اهداف حفاظت و توسعه و ارزیابي حفاظت

شكل  -1موقعيت جغرافيایي منطقه مورد بررسي در استان اردبيل و حاشيه رودخانه ارس
Figure 1. Study area location in Ardabil province and Aras River margin
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در این پژوهش ابتدا با جنگل گردشي و استفاده

همگني واریانسها با آزمون لون بررسي شد .از آناليز

از تصاویر ماهوارهای دو منطقه جنگلي (پيرایواتلو و

واریانس یکطرفه ( )ANOVAبرای مقایسه ميانگين

بيوكخانلو) انتخاب شد .سپس برای بررسي ویژگي-

مشخصههای کمي بين فواصل مختلف رودخانه و از

های ساختاری و کمي و کيفي توده بالغ از روش

آزمون دانكن برای مقایسات چندگانه ميانگينها

ترانسكت با طول نامساوی استفاده شد ( Winward,

استفاده شد .برای مقایسه مشخصههای کيفي از آزمون

.)Zobeiri, 2010 ،2000

مربع کای استفاده شد .همچنين برای بررسي ارتباط

تعداد  20خطنمونه با طول متغير عمود بر محور

بين مشخصههای کمي و کيفي با درصد تاج پوشش و

اصلي رودخانه ارس و بهموازات هم با فاصله  200متر

فاصله از رودخانه از روش همبستگي اسپيرمن استفاده

از یكدیگر (در محدوده بين رود ارس و جاده شني

شد .برای انجام تمام آزمونهای آماری از نرمافزار

هنگ مرزی) پياده شدند ( .)Samber, 2011در هر

 SPSSنسخۀ  24استفاده شد.

خطنمونه ،مشخصات نوع گونه ،فاصله درختان از

نتایج

یكدیگر (متر) ،قطر برابرسينه درختان با حد شمارش

درصد آمیختگی گونهها

 7/5سانتيمتر (خطکش دوبازو) ،ميانگين قطر تاج

بر اساس شكل  2سفيدپلت بيشترین ( )70/9و دیگر

(متر) ،منشأ گونه (دانهزاد یا شاخهزاد) ،سالمت (سالم

گونهها (بيد ،توت و انجير) کمترین ( )4/2درصد

یا ناسالم) ،تقارن تاج (متقارن یا نامتقارن) ،تمایل

آميختگي در تودههای جنگلي منطقه مورد بررسي را

درخت (قائم یا مایل) ،گورچه (دارد یا ندارد) و تعداد

به خود اختصاص دادهاند.

جست برای تمامي درختاني که تنه یا تاج آنها خط

پراکنش گونهها در پهنه جنگل

ترانسكت را قطع ميکرد ،ثبت شد .عالوه بر آنها

در شكل  3پراکنش گونههای درختي نسبت به فاصله

ارتفاع برخي از درختان (از هر پنج درخت یک

از رودخانه ارس نشان داده شده است .بر این اساس

درخت بهطور سيستماتيک) با شيبسنج سونتو اندازه-

گونه سفيدپلت که بيشترین درصد حضور را در منطقه

گيری شد .بر روی هر خطنمونه به فواصل هر  50متر

مورد تحقيق دارد ،در قسمت ابتدایي و مياني تودههای

یک قطعهنمونه دایرهای شكل به مساحت  100مترمربع

مورد بررسي فراواني بيشتری دارد ،اما با فاصله گرفتن

(با شعاع  5/64متر) برای بررسي زادآوری برداشت

از رودخانه و در محدوده جاده شني از تراکم آن

شد ( .)Alijanpour et al., 2009فراواني زادآوری

کاسته ميشود .گونههای گز و سنجد در عرض پهنه

گونههای چوبي موجود در دو طبقه ارتفاعي بلندتر از

مورد بررسي تقریباً بهطور همگن پراکنده هستند ،اما

 1/30متر در سه کالسه قطر برابرسينه به سانتيمتر

گونه سنجد تا فاصله  300متر و گونه گز تا فاصله

( d=2/5-5 ،d=0-2/5و  )d=5-7/5و زادآوریهای

 150متر از رودخانه با فراواني بيشتری ظاهر ميشود.

کوتاهتر از  1/30متر در دو کالسه ارتفاعي به متر

مشخصات کمی

( h<0/5و  )0/5>h<1/30ثبت شد ( Moradi et al.,

جدول  1ميانگين و اشتباه معيار مشخصات کمي (قطر

.)2015

برابرسينه ،ارتفاع و ميانگين قطر تاج) تودههای مورد

برای تجزیهوتحليل دادهها ابتدا نرمال بودن دادهها

بررسي را نشان ميدهد.

با استفاده از آزمون کولموگروف -اسميرنوف و
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جدول  -1مشخصات کمي تودههای مورد بررسي
Table 1. Quantitative characteristics of the studied stands
ميانگين قطر تاج (متر)
ارتفاع (متر)
قطر برابرسينه (سانتيمتر)
)DBH (cm

)Mean crown diameter (m

)Height (m

ميانگين

اشتباه معيار

کمينه

بيشينه

ميانگين

اشتباه معيار

کمينه

بيشينه

ميانگين

اشتباه معيار

کمينه

بيشينه

Mean

Std. Error

Min

Max

Mean

Std. Error

Min

Max

Mean

Std. Error

Min

Max

38.56

0.73

7.5

98

19.93

0.78

2.4

37

8.75

0.14

1.25

25.5

در این بررسي ميانگين تعداد درختان در واحد

مورد بررسي را نشان ميدهد که در آن بيشترین تعداد

سطح  62/75اصله در هكتار محاسبه شد .شكل 4

درختان در طبقه قطری  10سانتيمتر و کمترین تعداد

منحني پراکنش تعداد در طبقات قطری برای تودههای

در طبقه قطری  85سانتيمتر توزیع شده است .به-
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طوریکه در شكل مذکور مالحظه ميشود ،نمودار

جنگل ناهمسال نامنظم است که فراواني بيش از نرمال

تعداد در طبقات قطری از الگوی خاصي تبعيت نمي-

در طبقات  35تا  55دارد.

کند و نامنظم و کاهشي است .بهنظر ميرسد که الگوی
12

6
4

تعداد در هكتار

8

)Number of stems (ha

10

2
0

85

80

75

70

65

60

55

50

40

45

35

30

25

20

15

10

طبقات قطری
Diameter classes

شكل  -4پراکنش درختان در طبقات قطری
Figure 4. Trees distribution in diameter classes

مشخصههای کیفی

نظر داشتن گورچه اختالف معنيداری بين گونههای

بر اساس جدول  2درصد پایههای با منشأ دانهزاد در

مختلف وجود دارد.

همه گونهها بهاستثناء گونه گز بيشتر از پایههای شاخه-

تغییرات مشخصات کمی نسبت به فاصله از رودخانه

زاد است .بررسي وضعيت سالمت درختان قرارگرفته

ارس

در خطنمونهها نشان داد که همه گونهها از درصد

نتایج تجزیه واریانس مشخصات کمي نشان داد

سالمت باالیي برخوردار هستند .همچنين بررسي

ميانگين مشخصات قطر برابرسينه ،ارتفاع و درصد

مشخصههای تقارن تاج و تمایل درخت نشان داد که

تاجپوشش درختان نسبت به تغيير فاصله از رودخانه

غالبيبت با تاج متقارن و تنه قائم بوده است ،درصورتي

تفاوت معنيداری در سطح اطمينان  99درصد نشان

که در خصوص گونه گز با وجود تقارن بيشتر تاج

مي دهند ،اما از نظر ميانگين قطر تاج با تغيير فاصله از

پایهها ،داشتن تنه مایل غالبيت دارد .همچنين بررسي

رودخانه اختالف معنيداری مشاهده نشد (جدول .)3

پایهها از نظر داشتن گورچه نشان داد که بيشتر درختان

بر اساس شكل  5قطر برابرسينه در فواصل 350

فاقد گورچه هستند .تجزیهوتحليل آماری نشان داد که

تا  550متر از رودخانه نسبت به حاشيه رودخانه و

بهاحتمال  99درصد بين مشخصههای کيفي منشأ،

مناطق دورتر بيشتر است .بيشترین ميانگين قطر

سالمت ،تقارن تاج و تمایل درخت و بهاحتمال  95از

برابرسينه در فاصله  750متری از رودخانه و کمترین
در فاصله  650متری محاسبه شد.
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 درصد فراواني و آزمون مربعکای مشخصههای کيفي در گونههای درختي-2 جدول
Table 2. Percentage frequencies and chi-square values of qualitative characteristics of tree species
گونه درختي

0.000**

5

366.36a

97.53
2.47

6.6

100

93.4

0

Populus caspica
Bornm

سفيد پلت

Elaeagnus
angustifolia

سنجد

Tamarix sp

گز

Other species

دیگر گونهها

Chi-square

مربع کای

df

درجه آزادی

Sig.

معنيداری

Tree species

89.4
10.6

مشخصه
Characteristic

دانهزاد
Seedling

)منشأ (درصد

شاخهزاد

Origin (%)

Coppice
0.001**

5

22.01a

90.14
9.86

98.7

93.5

1.3

6.5

91
9

سالم
Healthy

)سالمت (درصد

ناسالم

Healthy (%)

Unhealthy
0.000**

0.000**

5

5

49.89a

135.01a

97.54

90.8

85.2

63.7

2.46

9.2

14.8

36.3

63.9

13.2

80.5

75.2

36.1

86.8

19.5

24.8

متقارن
Symmetric

)تقارن تاج (درصد

نامتقارن

Crown symmetry
(%)

Unsymmetrica
l

قائم
Upright

)تمایل درخت (درصد

مایل

Tree tendency (%)

Leaning
0.023*

5

12.99a

1.23
98.77

0

0

100

100

6

دارد
Yes

)گورچه (درصد

94

ندارد

Buttress root (%)

No
. درصد99  **معنيداری در سطح، درصد95 *معنيداری در سطح

*Significance 95%, **Significance 99%

 تجزیه واریانس مشخصههای کمي مورد بررسي برای فاصلههای مختلف از رودخانه-3 جدول
Table 3. Analysis of variance quantitative characteristics relative to distance from river
ميانگين
ميانگين
-معني
درجه آزادی
مجموع مربعات
مشخصه
مربعات
مربعات
داری
Degree of
Sum of
Sig.

Mean
Square

Mean
Square

freedom

Squares

0.005**

2.18

921.3

16

14740.9

422.2

783

330604.6

Characteristic

بين گروهها
Between
groups

-قطر برابرسينه (سانتي

درون گروهها

)متر

Within groups
799

345345.6

کل
Total
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.3 ادامۀ جدول
Continued table 3.
ميانگين

ميانگين

مربعات

مربعات

Sig.

Mean
Square

Mean
Square

0.002**

2.55

242.41

-معني
داری

درجه آزادی

مجموع مربعات

Degree of
freedom

Sum of
Squares

15

3636.22

94.9

156

مشخصه
Characteristic

بين گروهها
Between
groups

)ارتفاع (متر

درون گروهها

14805.02

Height (m)

Within groups
171

کل

18441.2

Total
0.12

1.41

23.57

16

16.71

بين گروهها

377.18

783

13084.84

Between
groups

ميانگين قطر تاج

درون گروهها

)(متر

Within groups
799

Crown mean (m)

کل

13462.02

Total
0.000**

9.37

3200.3

16

341.3

بين گروهها

51206.05

783

Between
groups

درصد تاج پوشش

درون گروهها

267296.44

Crown
percentage

Within groups
799

کل

318502.5

Total
.α=0/01 **معنيداری در

** Indicates significant difference at α=0.01

Diameter at breast hieght

)قطر برابر سينه (سانتي متر

60

a

50

abc
40

bcd

abcd

bcd
bcd

abc abc
bcd

ab
abcd

abcd

bcd

bcd

30

d

cd

bcd

20
10
0
0

50

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

)فاصله از رودخانه (متر
Distance from the river (m)

 ميانگين قطر برابرسينه پایهها در فواصل مختلف از رودخانه-5 شكل
Figure 5. Average DBH of individuals at different distances from the river
) درصد است5  نشاندهنده وجود اختالف معنيدار در سطح،(حروف متفاوت
(Different letters show significant differences at α= 5%)
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نتایج بررسي ميانگين ارتفاع درختان نشان داد،

دارند .در خصوص این مشخصه نيز در محدوده مياني

بيشترین ميانگين ارتفاع در فاصله  500متری و

تودههای مورد بررسي ارتفاع درختان از متوسط باالیي

کمترین در فاصله  650متری نسبت به رودخانه قرار

برخوردار هستند (شكل .)6
35

a

abc

30

ab

abc

abc

abc

abc

abc

abc

abc

abc abc

c

)Mean height(m

abc

25
20

bc

15
10

ميانگين ارتفاع(متر)

abc

5
0
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750

0

50

فاصله از رودخانه (متر)
)Distance from the river (m

شكل  -6ميانگين ارتفاع پایهها در فواصل مختلف از رودخانه
Figure 5. Average height of individuals at different distances from the river
(حروف متفاوت ،نشاندهنده وجود اختالف معنيدار در سطح  5درصد است)
)(Different letters show significant differences at α= 5%

از رودخانه و کمترین در فاصله  700متری قرار داشتند

بررسي ميانگين قطر تاج درختان نيز نشان داد که

(شكل .)7

بيشترین ميانگين قطر تاج در فاصله  500و  750متری

12

a

8

bc

6
4
2
0

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

50

0

فاصله از رودخانه (متر)
)Distance from the river (m

شكل  -7ميانگين قطر تاج درختان در فواصل مختلف از رودخانه
Figure 7. Average of trees canopy diameter at different distances from the river
(حروف متفاوت ،نشاندهنده وجود اختالف معنيدار در سطح  5درصد است)
()Different letters show significant differences at α= 5%
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ميانگين قطر تاج (متر)

bc

c

abc abc

abc abc abc
abc

Mean crown diammeter
)(m

a
ab

ab

ab

ab

ab

abc
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 700متری مشاهده شد (شكل .)8

همچنين بيشترین درصد تاجپوشش در فاصله
 400و  500متری از رودخانه و کمترین در فاصله

60
abc

ab

a

a

fgh

efg

fgh

30

gh
h

20
10

درصد تاج پوشش

bcdef

cdefg

bcdefg

defg

40 bcdef

Crown percentage

abcde

abcd abc

50

0
50

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

0

فاصله از رودخانه(متر)
)Distance from the river (m

شكل  -8ميانگين درصد تاجپوشش نسبت به فاصله از رودخانه
Figure 8. Average canopy percentage relative to distance from river
(حروف متفاوت ،نشاندهنده وجود اختالف معنيدار در سطح  5درصد است)
)(Different letters show significant differences at α= 5%

بر اساس جدول  4بين فاصله از رودخانه و

با تمایل درخت همبستگي منفي و معنيدار در سطح

مشخصههای درصد تاجپوشش ،ارتفاع پایهها و وجود

اطمينان  99درصد دیده ميشود؛ اما بين درصد

گورچه همبستگي مثبت و با تقارن تاج همبستگي

تاجپوشش و فاصله از رودخانه با برخي از

منفي و معنيداری در سطح اطمينان  99درصد وجود

خصوصيات کيفي همچون منشأ ،سالمت و تعداد

دارد .همچنين بين درصد تاج پوشش با متغيرهای قطر

جست همبستگي معنيداری وجود نداشت.

برابرسينه ،ارتفاع ،ميانگين قطر تاج همبستگي مثبت و
جدول  -4همبستگي بين عوامل درصد تاجپوشش و فاصله از رودخانه با متغيرهای کمي و کيفي تودههای جنگلي کرانرودی
ارس
Table 4. Correlation between factors of crown canopy (%) and distance from river with quantitative
and qualitative variables of Aras riparian forest
متغير وابسته
Dependent variable

متغير

فاصله از رودخانه

درصد تاج پوشش

Variable

Distance from the river

Crown percentage

فاصله از رودخانه

ضریب همبستگي

معنيداری

ضریب همبستگي

معنيداری

Correlation coefficient

Sig.

Correlation coefficient

Sig.

-

-

**0.149

0.000

Distance to the river

درصد تاج پوشش

0.000

**0.149

Crown percentage
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ادامۀ جدول .4
Continued table 4.
متغير وابسته
Dependent variable

متغير

فاصله از رودخانه

درصد تاج پوشش

Variable

Distance from the river

Crown percentage

ضریب همبستگي

معنيداری

ضریب همبستگي

معنيداری

Correlation coefficient

Sig.

Correlation coefficient

Sig.

0.032

0.361

**0.324

0.000

قطر برابرسينه
DBH

ارتفاع

0.000

**0.245

0.000

**0.304

Height

ميانگين قطر تاج

0.331

0.034

0.000

**0.363

Mean crown diameter

تقارن

0.000

**-0.127

0.066

-0.065

Symmetry

تمایل

0.109

-0.057

0.000

**-0.432

Tendency

وجود گورچه

0.000

**0.145

0.691

-0.014

Buttress

زادآوری

شد که از نظر تقسيمبندی دفتر فني سازمان جنگلها،

تراکم زادآوری گونههای مختلف تودههای مورد

مراتع و آبخيزداری کشور در رده خيلي کم قرار داشت

بررسي در قطعات نمونه بهصورت شكل  9نشان داده

(.)Alijanpour et al., 2009

شده است .ميانگين تعداد زادآوری هكتار تودههای
جنگلي منطقه مورد بررسي  207اصله در هكتار برآورد

سفيدپلت

Populus caspica Bornm

سنجد

Elaeagnus angustifolia

گز

Tamarix

سایرگونه ها

Other species

70
70

63
58

60

49

40

35
24

16
3

14
6

6
0

1

5

4

8

30
20

12

10

2

0

d=5-7.5

d=2.5-5

0.5<h<1.30

d=0-2.5

h<0.5

شكل  -9فراواني زادآوری گونههای چوبي در قطعات نمونه مورد بررسي
Figure 9. Frequency of Wood species regenerations in studied plots
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بيشترین زادآوری در تاجپوشش  25-50درصد و

شكل  10فراواني زادآوری گونههای چوبي در

کمترین در تاجپوشش  75-100درصد دیده ميشود.

تاج پوششهای مختلف را نشان ميدهد که در آن

250

222
196

200

13

Frequency

100

فراواني

150

50

25

0
100-75

75-50

50-25

25-0

درصد تاج پوشش
Crown canopy percentage

شكل  -10فراواني زادآوری گونههای چوبي در تاج پوششهای مختلف
Figure 10. Frequency of wood species regenerations in different crown coverage

بحث

اصلي این تودهها هستند (شكل  .)2سفيدپلت با توجه

اطالعات ساختاری جنگلهای کرانرودی ميتواند

به ویژگيهای اکولوژیكي خود که در مناطق جلگهای

برای طراحي تكنيکهای مدیریت و حفاظت این توده-

و مرطوب ،بهویژه حاشيه رودخانهها ميروید ،گونهای

ها مفيد باشد ( )Pabst and Spies, 1999و شالودهای

غالب بوده و با فاصلهگرفتن از رودخانه از تراکم آن

برای پژوهشهای مدیریتي و اکولوژیكي بعدی را

کاسته ميشود (شكل  2و  Lamthai .)3و همكاران

فراهم کند ( .)Hedman et al., 1995با اخذ اطالعات

( Stromberg (1997) ،Gholami (2017) ،)2017و

اوليه در مورد ساختار و ترکيب جنگلهای کرانرودی،

) Clary and Webster (1989در پژوهشهای خود به

توسعه و ارزیابي شيوههای جنگلشناسي برای یافتن

این نتيجه رسيدند که با فاصله گرفتن از رودخانه

اهداف حفاظت و توسعه و ارزیابي حفاظت اکوسيستم

تراکم درختان کمتر ميشود .با توجه به اینكه گونه

های جنگلي مذکور امكانپذیر ميشود ( Pabst and

سنجد ميتواند بر روی خاكهای شني و خاكهای

 .)Spies, 1999ساختار و ترکيب جنگلها نقش مهمي

قليایي و شور رشد کرده و دامنه وسيعي از شرایط

در حفاظت گونههای گياهي و مدیریت اکوسيستمهای

دمایي را تحمل کند ( )Katz et al., 2003این گونه در

جنگلي ایفا ميکنند ،به همين دليل در بررسي پایداری

تمام عرض رودخانه پراکنش دارد و در بخشهای

اکوسيستمهای جنگلي پرداختن به آنها ضروری است

مياني تودههای مورد بررسي در محل حفرههای باز

( .)Addo-Fordjour et al., 2009در این پژوهش

شده بيشتر از گونههای دیگر مستقر شده است (شكل

برخي از ویژگيهای ساختاری تودههای کرانرودی

 .)3گياه گز ،گونه سازگاریافته حاشيه رودخانههاست

ارس مورد بررسي قرار گرفت .بر اساس این بررسي،

و نسبت به دیگر گونههای بومي سریعتر احياء شده و

معلوم شد که گونههای سفيدپلت ،سنجد ،گز گونههای

منطقه را اشغال ميکند ،بهطوریکه در حفرهای باز-
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شده در حاشيه رودخانهها بهراحتي مستقر شده و با

مناطق مياني جنگل (فاصله  400و  500متری از

فاصله گرفتن از رودخانه تراکم آن کمتر ميشود.

رودخانه) دیده ميشود که این پدیده نيز از تراکم

احتماالً علت حضور کم گونههای دیگر در حفرههای

بيشتر درختان سفيدپلت با تاجهای گسترده در این

نزدیک به رودخانه بهدليل خصوصيات اکولوژیكي

محل نسبت به مناطق حاشيه رودخانه و جاده ناشي

منحصربهفرد گز است که با افزایش شوری خاك مانع

ميشود (شكل  3و  Hatamieh .)8و همكاران

ورود گونههای دیگر ميشود Ditomaso (1998) .و

( )2011نيز در پژوهش خود به این موضوع اشاره

 Strombergو همكاران ( )2006اشاره داشتند که گونه

دارند که در جنگلهای کرانرودی حضور گونههای

گز در حاشيه رودخانهها بهآساني مستقر شده و توده-

درختي سبب ایجاد ثبات و بهبود وضعيت تودههای

های تک پایهای را به وجود ميآورد.

جنگلي و باال رفتن تاج پوشش توده ميشود.

در این بررسي تغييرات ميانگين قطر برابرسينه

نتایج بررسي مشخصههای کيفي درختان نشان داد

درختان نسبت به فاصله از رودخانه از نظر آماری

که از نظر منشأ اختالف معنيداری بين گونههای

معنيدار بود و در بخشهای مياني بين جاده مرزباني و

مختلف وجود دارد و در این بين سنجد با بيشترین

رود ارس ميانگين قطر برابرسينه درختان بيشتر ارزیابي

منشأ دانهزادی و گز با بيشترین منشأ شاخهزادی در

شد (جدول  3و شكل  .)5این پدیده بيشتر به دليل

تودههای جنگلي مستقر شدهاند (جدول .)2

استقرار پایههای قطور سفيدپلت در بخشهای مياني

 Alijanpourو همكاران ( Amirghasemi ،)2005و

تودههای مورد بررسي است (شكل  .)3همچنين

همكاران ( )2001و  Moradiو همكاران ( )2016در

پراکنش تعداد درختان در طبقات قطری ابتدا کاهشي و

پژوهشهای خود نشان دادند که دخالتهای انساني

در قطرهای مياني افزایشي و سپس مجدداً کاهشي بوده

در قالب قطع مداوم درختاني که خاصيت جستدهي

و درمجموع به شكل کاهشي نامنظم ارزیابي شد؛

دارند ،سبب تشكيل تودهای دانه و شاخهزاد شده

بنابراین ميتوان چنين استنباط کرد که توده مورد

است.

بررسي ناهمسال نامنظم است (.)Zobeiri, 2010

در این بررسي معلوم شد درختان سفيد پلت در

ميانگين ارتفاع درختان در این تودهها نسبت به فاصله

بخشهای مياني دارای گورچه هستند که این موضوع

از رودخانه بهطور معنيداری متغير بودند (جدول  4و

به دليل کمعمق بودن خاك در این بخش بوده و ظهور

شكل  .)6بهطوریکه در قسمتهای مياني توده

گورچه برای سرپا نگهداشتن پایههای قطور و تنومند

جنگلي ارتفاع همانند قطر برابرسينه بيشتر از مناطق

اتفاق ميافتد Daneh Kar (1998) .در پژوهشي در

حاشيه جنگل برآورد شد .چنين بهنظر ميرسد که این

این خصوص اعالم کرد که درختان گورچهدار در

وضعيت نيز ناشي از حضور درختان سفيدپلت مرتفع

مناطق جلگهای و محيطهای مرطوب که سفره آب

در این بخش از تودهها است (مشاهدات ميداني)؛ اما

تحت االرضي آن چندان عميق نيست ،به چشم

بين ميانگين تاج درختان با فاصله از رودخانه اختالف

ميخورند و گورچه به استقرار و پایداری درختان که

معنيداری مشاهده نشد (جدول  4و شكل .)7

گاه قامت قابلتوجهي ميیابند ،کمک ميکند.

نتایج بررسي درصد تاجپوشش نسبت به فاصله

بررسي همبستگي بين متغيرهای کمي و کيفي

از رودخانه نشان داد بيشترین درصد تاجپوشش در

تودههای جنگلي با فاصله از رودخانه نشان داد که با
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افزایش فاصله از رودخانه درصد تاجپوشش و ارتفاع

زادآوری شود .همچنين  Alijanpourو همكاران

درخت بيشتر شده و نيز درختان متقارنتر و گورچه-

( )2018در پژوهش دیگری اشاره داشتند که جوان

دارتر ميشوند Lamthai .و همكاران ( )2017در

بودن تودهها و بيشتر شدن مقدار نور رسيده به کف

پژوهش خود به این نتيجه رسيدند که با فاصلهگرفتن

جنگل بهدليل کمتربودن تاجپوشش سبب افزایش

از رودخانه از تراکم درختان کاسته شده و ابعاد آنها

زادآوری ميشود .در منطقه مورد بررسي گونههای بيد،

بيشتر ميشود .همچنين این نتایج با یافتههای  Staveو

توت و انجير بهعلت کم بودن پایههای مادری کمترین

همكاران ( )2005که نشان دادند یک رابطه قوی بين

زادآوری را به خود اختصاص دادهاند .در این بين با

تاج پوشش و فاصله از رودخانه وجود دارد همخواني

توجه به نسبت تعداد نهالها به پایههای مادری و

دارد .همچنين هرچه درصد تاجپوشش بيشتر شود،

مقایسه آن برای گونههای مختلف در قطعات نمونه

ميانگين مشخصههای قطر برابرسينه ،ارتفاع درخت و

مورد بررسي با وجود انتظار موجود ،گونه سفيدپلت با

ميانگين تاج افزایش ميیابد Basiri .و همكاران

وجود داشتن بيشترین پایه درختي کمترین تعداد

( )2014در پژوهش خود نشان دادند که با افزایش

زادآوری را نشان داد و این موضوع احتماالً بهدليل

تاجپوشش دیگر عاملهای ساختاری گونههای چوبي

متراکم بودن تودههای سفيدپلت و تاجپوشش بسته آن

(ارتفاع درخت ،قطر برابرسينه ،سطح مقطع برابرسينه و

( )Moradi et al., 2016و وجود بوتههای گسترده

سطح مقطع یقه) نيز افزایش پيدا ميکند.

تمشک در زیراشكوب این بخش از توده است؛

بررسي وضعيت زادآوری گونههای حاضر در

بنابراین در این بخش از توده ضمن کنترل حضور دام

قطعات نمونه درك بهتری از وضعيت ساختاری در

( ،)Jowett et al., 2009انجام عمليات پرورشي

مرحله مياني توالي جنگلهای کرانرودی ،همچنين

ضرورت دارد تا بتوان با پاكسازی کف جنگل از

آینده گونهها در مسير حرکت توالي ایجاد ميکند.

حضور گونههای علفي مهاجم جلوگيری کرده و سبب

نتایج نشان ميدهد وضعيت زادآوری در منطقه مورد

احياء و تجدید حيات این گونه با ارزش شد.

تحقيق به خاطر دخالتهای انساني شرایط مناسبي

 Richardsonو همكاران ( )2007و  Lamthaiو

ندارد .در بخشهای مياني تودههای مورد بررسي به-

همكاران ( )2017در پژوهشهای خود به این موضوع

دليل جادهسازی و عوامل غيرطبيعي مثل آتشسوزی

اشاره دارند که با توجه به اهميت اکولوژیكي و

( )Busch and Smith, 1995تاج پوشش بهصورت

تخریب شدید پوشش گياهي جنگلهای کرانرودی

موضعي باز و موجب افزایش زادآوری شده است

عمليات جنگلشناسي بهمنظور احياء و بازسازی آنها

(شكل  .)10در این ميان زادآوری سنجد بيشتر مشهود

در اولویت قرار دارد .در غير این صورت آینده توده-

است Alijanpour .و همكاران ( )2005در پژوهش

های جنگل به سمت تودههای خالص گز در حاشيه

خود نشان دادند که باز شدن عرصه در داخل جنگل

رودخانه و تودههای خالص سنجد در بخشهای مياني

بهدليل برداشت پایههای درختان ميتواند سبب افزایش

جنگل حرکت خواهد کرد (شكل .)9
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Abstract
Riparian forests in terms of plant communities, soil, topography and hydrological features are distinct
from their adjacent areas. The aim of this research is to study some structural characteristics of Aras
River riparian stand forests in Pars Abad Moghan region. For this purpose, 20 line samples (transect)
with variable length perpendicular to the main axis of the Aras River within 200 meters interval, and
to study regeneration on each line samples circular plots of 100 square meters at 50-meter intervals
were established. In each transect, these characteristics for the trees that trunk or crown of them cut the
sample line were measured: species type, trees distance from each other, diameter at breast height or
DBH, crown diameter, origin (coppice or seedling), trees health, crown symmetry, tree tendency,
buttress root presence and number of sprout. Also, regeneration of woody species were recorded in the
relevant classes. Results showed that Populus caspica Bornm played the most important role in terms
of abundance (i.e. 70.9%) in forest composition in the area. On the other hand, other species (Salix,
Morus and Ficus) with 4.2%, had the lowest percentage of composition. DBH, height and crown
percentage of trees have had significant changes in relation to the distance from the river. Also, there
was a positive and significant correlation between distance from the river and crown percentage,
seedling percentage and number of sprout. This study showed that riparian forests of Aras in Parsabad
can be considered as uneven aged and irregular age.
Keywords: Aras River, Riparian forests, Quantitative and Qualitative characteristics.
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