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در  )Tamarix aphylla L(. کاري شده گز بررسی کمی و کیفی گونه جنگل

  جبل کندي ارومیه) یه دریاچه ارومیه (مطالعه موردي:حاش
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  چکیده

 ی) مورد بررسهیاروم اچهیدر هی(حاش يشده گز در منطقه جبل کند يکار عرصه نهال یفیو ک یکم يها یژگیحاضر و قیدر تحق

و با طول  یخط نمونه با انتخاب تصادف گز در طول هفت هاينهال یفیو ک یکم يها مطالعه مشخصه نیاست. جهت انجام ا قرارگرفته

 نیدر ا يریگ مورد اندازه  یفیو ک یکم ي. پارامترهادیگرد ادهیکاشت پ هايفیامتداد رد رنهال گز) د 15 رندهی(دربرگ ينامساو

 لیوتحل هیعدم وجود آفت است. تجز ایو وجود  یتاج، شاداب يدارا هاينهال يقطر تاج برا نینگایم قه،یشامل ارتفاع کل، قطر  قیتحق

 نیانگیمتر، م 1گز  يها نشان داد که ارتفاع متوسط نهال جیانجام شد. نتا 23ورژن  SPSSو Excel  افزار نرم از استفاده با  هاداده

کرد که عرصه  يریگ جهینت توان یکه م باشد یم 85/1 قهیقطر  نیانگیم و 13/71تاج بودند  يکه دار هایینهال يقطر تاج برا

 با هاییرا به نهال یفراوان نیشتری% ب64.63با  یفیبه لحاظ ک نیموفق نبوده و همچن یکم يها شده گز ازنظر مشخصه يکار نهال

باشد به نظر یو گرما م يمقاوم به شور ياگز که گونه یکیو اکولوژ یمیاقل طیاختصاص داده است و با توجه به شرا فیضع تیفیک

طبق  يکار کاشت و انتخاب نوع گونه نهال هايفیها، رد فاصله کاشت نهالمانند  هااز جمله عوامل موثر بر رشد نهالکه  رسد یم

  نشده است.  امانج یمهندس یاصول فن

  هاي کمی و کیفی، گز دریاچه ارومیه، مشخصه :واژه هاي کلیدي



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  ، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10

 
 

2  

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  مقدمه

 ارومیه شهر شرق کیلومتري 18 در و شرقیآذربایجان غربی وآذربایجان استان دو بین ایران، غرب شمال در ارومیه دریاچه

در  و یالملل نیب تاالبعنوان  به 1971 سال در رامسر کنوانسیون ). این دریاچه توسط1395است (حسینی و خضري،  شده واقع

 نیتر بزرگشور جهان،  دریاچه دومینعنوان  به ی شد. همچنینمعرف یونسکو طرف از کره ستیز گاه رهیعنوان ذخ به1976سال 

 نیتر و بزرگایران  داخلی دریاچه نیتر بزرگ ،بزرگ جهان دریاچه )، بیستمینArtemia urmianaآرتمیا ( طبیعی زیستگاه

 سال در وشده  حفاظت نطقهم به 1346 سال در که بوده لومترمربعیک 5000 حدود در مساحتی با غربی يایآس دائمی ریآبگ

تقی زاده و انصاري، (ه است شد گرفتهدر نظر  ایران کرهزیست هايگاه ذخیره یکی از عنوان به سپس و ملی پارك به 1349

جزایر، بودن  این از تعدادي در شیرین آب جزیره و 102 داشتن ازجملهفرد  منحصربهي ها یژگیو دلیل). این دریاچه به1374

 یک عنوان پیدایش به بدو از کننده دیتهد عوامل و عدم وجود انقراضخطر  در و شده تیحما مهاجر براي پرندگان امنی پناهگاه

 دریاچه آب تراز هاي اخیر نوسانات). با این وجود در دهه1388نموده است (علیپور،  عمل ژنتیکی مخزن و طبیعی گاه ذخیره

(جلیلی و  است داشته همراه به دریاچه این ستیز طیمح و بر اقتصاد را ینامطلوب پیامدهاي آن، شدن فرایند خشک و ارومیه

 به بیابانی به تبدیل شود، منطقه خشک ارومیه دریاچه چنانچه معتقدند، و محققین که دانشمندانطوريبه .) 1391همکاران، 

 هوا در که است نمک این رس یا شن يجا به باد وزش با که شود می نمک مترمکعب میلیارد 8 با هکتار هزار 570 وسعت

-هاي ریزگرد باعث طوفانتوانند با تبدیل به کانونکه می)، 1388شد (بقایی،  خواهد ستیز طیمح تخریب موجب ومنتشرشده 

 ایجاد باعث هوا در ریز بسیار ذرات واردکردن و هوا کردن آلوده دلیل به هاریزگردشود. هاي گردوغبار و احیاناً طوفان نمک 

هاي گردوغبار  شود. همچنین طوفان ، آسم، تشدید آلرژي و... میهاي تنفسی و قلبی همچون بیماري بسیاري امطلوبن اثرات

 گیاه رشد ماندگی عقب  موجب پدیده گیاه برگ هاي روزنه کردن مسدود اثر در فتوسنتز بر عالوه بر مسائل بهداشتی از طریق اثر

گردد (معماریان فرد و همکاران،  می و محصوالت زراعی گیاه عملکرد ازدهیب کاهش درنتیجه و محصول رسیدگی در تأخیر و

هاي عمومی، مدیریت صحیح منابع آب و خاك، ). از جمله راهکارهاي مقابله با گردوغبار می توان به افزایش آکاهی1394

).  1394باشد (فراستی و فرزي، یاهی میهاي نو در مهار گردوغبار و احیا و کاشت پوشش گمقابله با بیانزایی، استفاده از فناوري

زیست استان آذربایجان غربی و ستاد احیاي دریاچه  اداره منابع طبیعی و اداره کل محیط توجه به اهمیت ریزگردها بنابراین با

ی گز ي بومها نهالهاي روان اقدام به کاشت هاي گردوغبار و جلوگیري از حرکت ماسهارومیه براي مقابله با بروز طوفان

)Tamarix aphylla L.(  هدف از انجام این کندي کرده استحاشیه دریاچۀ ارومیه در منطقه جبل شده خشکدر محدوده .

  باشد. هاي دست کاشت گز منطقه موردمطالعه میلپژوهش نیز بررسی کمی و کیفی نها

  ها مواد و روش

یجان غربی قرار دارد. این منطقه بین عرض جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در محدوده روستاي جبل کندي در استان آذربا

شده است. در این  واقع 06/45و طول جغرافیایی  82/37یی ایجغرافدرجه و عرض  45درجه و طول جغرافیایی  89/35

مساوي با انتخاب تصادفی و با طول نا خط نمونه گز هفتهاي نهالکمی و کیفی) هاي رویشی (گیري ویژگی پژوهش براي اندازه

گیري در این  متغیرهاي مورد اندازه  ).1386 ،يری(زبهاي کاشت پیاده گردید نهال گز) در امتداد ردیف 15(دربرگیرنده 

بودند، شادابی و وجود یا عدم وجود پوشش هایی که داراي تاج براي نهال تاج قطر تحقیق شامل ارتفاع کل، قطر یقه، متوسط

هاي  گیري شد. در ارتباط با مؤلفه ر تاج با استفاده از متر نواري و قطر یقه با کولیس اندازهها و قط آفت است. ارتفاع درختچه

ها به شکل کدگذاري در طبقات خوب، متوسط و ضعیف انجام ها و میزان شادابی نهال کیفی نیز سالمتی ازنظر آفات و بیماري

جهت دامنه،  ب،ی(ش یوگرافیزیف طیشرا قدقی ثبت بر وهعال ترانسکتهر در ). 1389گردید (محمد نژاد کیاسري و همکاران، 

ها با استفاده وتحلیل داده خواهد شد. درنهایت تجزیه يرگیاندازه ریز هايمشخصه)، ییایو مختصات جغراف ایارتفاع از سطح در

  شد. انجام 23ورژن  SPSSو  Excel افزار از نرم
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  نتایج:

  گیري شده متغیرهاي کمی اندازه

تاج براي  قطر میانگین و متر) در محل یقه (سانتی قطر (متر)، ارتفاع شامل هاي گز نهال کمی هاي مشخصه گیري زهاندا نتایج

  شده است. نشان داده 1هایی که داراي تاج پوشش بودند در جدول پایه
  هاي گزگیري شده نهال بررسی متغیرهاي کمی اندازه )1(جدول 

  کمترین  بیشترین  نگینمیا  ±انحراف معیار  صفت موردمطالعه

  31/0  70/2  1 ±35/0  ارتفاع کل (متر)

  52/0 22/6  85/1 ±94/0  متر) قطر یقه (سانتی

  27 5/186  13/71 ±25/30  متر) میانگین قطر تاج (سانتی

  

که گیري شد  اصله نهال اندازه 82جبل کندي در حاشیه دریاچه ارومیه کاري شده گز واقع در  مطالعه نهالدر منطقه مورد 

متر و  سانتی85/1متر، میانگین قطر یقه  31/0و  70/2متر و بیشترین و کمترین ارتفاع به ترتیب  1میانگین ارتفاع کل 

 13/71هاي داراي تاج و همچنین میانگین قطر تاج براي نهال مترسانتی52/0و 22/6به ترتیب یقه بیشترین و کمترین قطر

  گیري شد. متر اندازه سانتی 27و 5/186به ترتیب و بیشترین و کمترین قطر تاج متر سانتی

  گیري شده متغیرهاي کیفی اندازه

درصد بیشترین  63/64هایی باکیفیت ضیف با گیري به لحاظ کیفی نشان داد که نهال نتایج حاصل از متغیرهاي مورد اندازه

درصد را به خود اختصاص 29/18درصد و 08/17هایی باکیفیت خوب و متوسط به ترتیب ازآن نهال فراوانی را داشتند و پس

  ).3و2ها آفت مشاهده نشد. ( شکل  کدام از پایه اند و همچنین  در هیچ داده

  

ب و طخ س و ت فم ی ع ض

17.08%18.29%

64.63%

د ص ر د
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  هاي گز منطقه جبل کنديوضعیت شادابی نهال )2شکل (

  هاي گز منطقه جبل کنديوضعیت سالمت نهال )3شکل (

  

  يبحث و نتیجه گیر

 1هاي گز دهد که ارتفاع متوسط نهال کاري در سطح منطقه جبل کندي نشان می نتیجه  بررسی تحقیق حاضر در عرصه جنگل

دهد گونه گز به باشد که نشان می می 85/1و متوسط قطر یقه  13/71 هاي داراي تاجبراي نهال متر، متوسط میانگین قطر تاج

 63/64هایی با شادابی ضعیف از جهت کیفی نیز بیشترین فراوانی مربوط به پایهکاري موفق نبوده است و  جنگللحاظ کمی

خشک جهان  هاي هستند که در مناطق خشک و نیمه باشد. درختان گز ازجمله گونه ها میدرصد و عدم وجود آفت در تمام پایه

در ایران نیز این ، )Carter and Nippert, 2012( توانند شرایط اقلیمی سخت و شوري خاك را تحمل کنند رویش دارند و می

هاي شور مناطق هاي شور و خاكهاي شور حواشی رودخانههاي شیرین تا خاكهاي شیرین حواشی رودخانهگونه از خاك

 .)1997شود (جوانشیر، زارهاي مناطق بیابانی از طریق کاشت انجام میشود و رویش آن در شنبیابانی (کاشته شده) یافت می

هاي گز گیري شده نهال توجه به نتایج این مطالعه که نشان از عدم رشد متغیرهاي کمی و کیفی اندازه وجود با یناما با ا

هاي کاشت، انتخاب ها، ردیف ها، فاصله کاشت نهالنحوه طراحی پروژه توان به  عدم موفقیت طرح را می دالیل باشد ازجمله می

  اره کرد.عدم رعایت اصول فنی مهندسی اشنوع گونه و 

  منابع:

گونش،  نامه . هفتهجانیراه آذربا با عنوان طوفان نمک در هیاروم اچهیدر یجیگونش از نابودي تدر یلی. گزارش تحل1388ر.، .غ ،ییقاب - 

  .60، شماره 3سال 

  .سمت انتشارات. تهران ایران در زیست محیط حقوق. 1374 ،.م انصاري، و. ج زاده، تقی - 

سري زمانی تراز سطح آب دریاچه ارومیه، مجله  يا . تحلیل طیفی رفتار دوره1391ر.ن.،  ،ي.، بناکار، ا. و قنبرس د،یش.، مر ،یلیجل - 

  .25- 46):4(19وخاك،  حفاظت آب  يها پژوهش

 ابعمن مدیریت ملی کنفرانس ششـمین راهبردهـا، ارائه و ارومیه دریاچه وضعیت تغییر اثرات بررسی. 1395 ،.س خضري، و. ع حسینی، - 

  .صفحه 9 کردستان، دانشگاه اردیبهشت، 3- 1 ایران، آب

  صفحه. 416، چاپ دوم، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، ) جنگليومتری(ب یسنج ستیز. 1386زبیري،م.،  - 

 آذربایجان ناستا زیست محیط حفاظت کل اداره زیست، محیط حفاظت سازمان. ارومیه دریاچه ملی پارك اطلس. 1388 ،.صمد علیپور، - 

  .غربی

م  ل ا مس ال س ا ن

100%

0%
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 جهاد زیست محیط پژوهشکده طبیعی، زیست محیط ملی همایش اولین ریزگردها، با مقابله هايراه ،1394 ،.س فرزي، و. م فراستی،- 

  .صفحه7 گیالن، دانشگاهی

، ار، اثرات و روش هاي مهار آنبررسی ریزگردها و گرد و غب . 1394، ح.ر، ذوالفقاري م.، مختاري، ح.ا.، کهزادییگی، ب. و ،معماریان فرد  - 

ه ترویجی دوستداران محیط تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند، گرو، سومین همایش سراسري محیط زیست، انرژي و پدافند زیستی 

  صفحه.11، زیست

-Carter, J.M., and Nippert, J.B. (2012). Leaf-level physiological responses of Tamarixramosissima to increasing 
salinity. Journal of Arid Environments 77: 17-24. 
-Javanshir, 1997. Ecological and physiological study on Haloxylon aphyllum, Haloxylon persicum, Populus 

euphratica and Tamarix aphylla in deserts of Iran. Journal of Desert, 1 (2,3,4): 67-81. (In Persian). 
 

Quantitative and qualitative evaluation of species plantations 
Tamarix aphylla l. On the margin of Lake Urmia (Case Study: 
Jalal Kandy Village of Urmia). 
Abstract 
In this study, quantitative and qualitative characteristics plantations Tamarix aphylla l.in the 
region Mount Kennedy (margin LU) have been studied. 
To do this study quantitative and qualitative characteristics of Tamarix aphylla l. seedlings 
along the seven rows of the sample were randomly selected along with the length of the 
inequality (containing 15 seedling Tamarix aphylla l.) along the rows of planting. 
Quantitative and qualitative parameters measured in this study include total height, collar 
diameter, mean diameter of crown for seedlings with crown,Vitality and presence or absence 
of pests.Data analyses have been done using Excel software and SPSS version 23. The results 
showed that the average height of Tamarix aphylla l seedlings was 1 m, the mean diameter of 
the crown for seedlings with canopy was 13/71 and the mean diameter of collar was 1.85. It 
can be concluded that the seedling field of Tamarix aphylla l. was not successful in terms of 
quantitative characteristics, and also, in terms of quality, with the highest proportion of 
64.63% was allocated to poor quality seedlings Considering the climatic and ecological 
conditions of Tamarix aphylla l, which is a species resistant to salinity and heat, it seems that 
among the factors affecting the growth of seedlings such as planting distance of seedlings, 
planting rows and the choice of planting seed species according to technical engineering 
principles  not Is. 
 
Keywords: Lake Urmia, quantitative and qualitative characteristics, Tamarix aphylla l. 

 
 
 

 

  

   

  

 


