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قرارگیری میان دریای کاسپین )خزر( در شمال و رشته  کوه های البرز 
در جنوب، رودخانه های دائمی حیات بخشی نظیر سفیدرود، چالوس، 
و  حاصلخیزی  به دلیل  دارند.  جریان  گرگان رود  و  تجن  بابل رود، 
از نظر زراعی، گردشگری و تجاری در  اقتصادی باالی زمین  ارزش 
استان های شمالی، در عمل، پوشش گیاهی بیشتر مناطق کران رودی 
این رودخانه ها با تبدیل اراضی از بین رفته اند، اما همچنان به صورت 
مانده اند  باقی  حفاظت شده  مناطق  در  بیشتر  محدوده هایی  موردی 
سفیدپلت مانند  رطوبت   دوست  درختی  گونه های  آنها  در  که 
Alnus gluti�( توسکا قشالقی ،)Populus caspica Bornm ( .
 Pterocarya( لرگ  و   )Alnus subcordata( ییالقی  و   )nosa

fraxinifolia( غلبه یافته اند.

مقدمه
پوشش  به   ،)Riparian Forests( کران رودی«  »جنگل های  واژه 
در  مستقیم  به طور  که  گیاهی  پوشش  یا  کران رودی  مناطق  گیاهی 
مجاورت رودخانه ها یا َمسیل ها می رویند، اتالق می شود. جنگل های 
کران رودی، به صورت جانبی از حاشیه رودخانه فعال شروع می شوند 
و در ادامه، دشت های سیالبی و تراس ها را نیز در بر می گیرند )شکل 
Naiman et al., 1991( )1(. این تعریف، جنگل هایی را که مواد 
آلی )نظیر برگ، شاخه و بقایای چوبی بزرگ( را به طور مستقیم وارد 
 Gregory( رودخانه فعال یا دشت سیالبی می کنند، نیز در بر می گیرد

.)et al., 1991
در محدوده زیست اقلیمی هیرکانی، به  دلیل وضعیت توپوگرافیکی و 
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)Naiman et al., 1991( شکل 1- وضعیت شماتیک پستی و بلندی محلی در یک دره آبرفتی
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Honkala, 1990(. پایه های ماده  این درخت، در شرایط محیطی 
مطلوب از حدود سال پنجم )قاسمی و همکاران، 1394( و همانند 
سایر گونه های جنس صنوبر، ساالنه هزاران و حتی میلیون ها بذر 
کوچک به طول تقریبی یک میلی متر تولید می کنند که با کمک باد 
 .)Karrenberg and Suter, 2003( می شوند  پراکنده  آب  و 
این بذور در صورت قرار گرفتن بر بستر رشد مناسب، قادر به 
گونه  این  همچنین،  هستند.  دانه زاد  نهال های  تولید  و  جوانه زنی 
درختی، قادر به زادآوری غیرجنسی از طریق تولید ریشه جوش 

است. مجموع این ویژگی ها، سبب شده است، سفیدپلت، نقش 
مهمی را در بازسازی جنگل های کران رودی هیرکانی ایفا کند.
 ،)1384( مهاجر  مروی  طبیعی،  گسترشگاه  لحاظ  از 
معرفی  هیرکانی  جنگل های  انحصاری  گونه   را  سفیدپلت 
در جنگل های  را  این درخت  گیاه شناسان،  اما  است،  کرده 
کرده اند  گزارش  انحصاری،  نه  و  بومی  گونه   یک  شمال، 
 Akhani et al.,؛Jalili and Jamzad, 1999(
مشخص،  به طور   .)1390 همکاران،  و  معصومی  ؛   2010
این  طبیعی  گسترشگاه   )1390( همکاران  و  معصومی 
نیز  قفقاز  منطقه   شمال،  جنگل های  عالوه بر  را  گونه 
نویسندگان  همه  که  محدوده ای  حال،  هر  در  دانسته اند. 

سفیدپلت یکی از مهم ترین عناصر درختی در مناطق کران رودی 
و  گستردگی  درختی،  گونه  این  است.  هیرکانی  جنگل های 
و  دارد  هیرکانی  جنگل های  سراسر  در  زیادی  پراکندگی 
به طور کلی در رویشگاه های آمیخته با توده هایی از توسکای 
قشالقی و لرگ در غرب )گیالن(، توسکای قشالقی در مرکز 
 Quercus( بلند مازو  با  ییالقی و در مواردی  )مازندران( و توسکای 
).Tamarix spp( در شرق )استان گلستان(  castaneifolia( و گز 

مشاهده می شود )جدول 1(.

از سفیدپلت در شمال کشور  توده های خالص و وسیعی  در گذشته 
وجود داشت. چوب قطور قابل فروش همراه با دسترسی به توده های 
است،  شده  سبب  حاصلخیز،  پایین بند  و  جلگه ای  مناطق  در  آنها 
به شدت از تعداد و سطح گسترش آن کاسته شود. بنابراین، به تدریج 
در طول زمان، بسیاری از رویشگاه های طبیعی سفیدپلت، تخریب، یا 
به مزارع برنج تبدیل شده است )جلیلوند، 1367؛ اسدی و میرزایی 

ندوشن، 1390(.
کره  شمالی  مناطق  در  صنوبر  جنس  درختان  سایر  نظیر  سفیدپلت 
 et al.,؛Rood et al., 1995( زمین، جزو گونه های پیشگام است
 Burns and Connell and Slatyer, 1977؛  ؛   2018  Özel

جدول 1- گونه های درختی و درختچه ای در توده های طبیعی سفیدپلت
حاشیه رودخانه 
)0 تا 250 متر(

فاصله متوسط از رودخانه
 )251 تا 2500 متر(

دور از رودخانه
فاصله از رودخانه )9000 تا 16000 متر(

شرق جنگل های هیرکانی غرب جنگل های هیرکانی مرکز جنگل های هیرکانی موقعیت جغرافیایی
ارغوان Cercis siliquastrum ازگیل جنگلی Mespilus germanica ازملک Smilax excelsa

گونه  های گیاهی 
چوبی همراه

افراپلت Acer velutinum افراپلت Acer velutinum افراپلت Acer velutinum

انجیر Ficus carica انجیر Ficus carica انجیر Ficus carica

- � انجیلی Parrotia persica انجیلی Parrotia persica

توسکای ییالقی Alnus subcordata توسکا ییالقی Alnus subcordata توسکا قشالقی Alnus glutinosa

- � توسکای قشالقی Alnus glutinosa - �

بلوط Quercus 
castaneifolia - � بلوط Quercus 

castaneifolia

لرگ Pterocarya 
fraxinifolia لرگ Pterocarya 

fraxinifolia - �

ولیک Crataegus spp. - � ولیک Crataegus spp.

آلوچه Prunus spp. گردو Juglans regia ممرز Carpinus betulus

خرمندی Diospyros lotus - � - �

دغدغک Colutea spp. - � - �

زبان گنجشک Fraxinus excelsior - - - �

گز Tamarix spp. - - - �

آزاد Zelkova carpinifolia - - - �

اوجا Ulmus minor - - - �
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استان  سه  شامل  هیرکانی  جنگل های  دارند،  نظر  اشتراک  آن  در 
گیالن، مازندران و گلستان و در مناطق جلگه ای و کم ارتفاع است.

سفیدپلت،  طبیعی  رویشگاه های  تخریب  به دلیل  حاضر،  حال  در 
 Jalili and( این گونه درختی ارزشمند، در معرض خطر قرار دارد
بوم شناسی  نقش  به  توجه  با  نوشتار،  این  در   .)Jamzad, 1999
ارزشمند سفیدپلت به عنوان گونه پیشگام جنگل های هیرکانی، تالش 

شد بر اساس مشاهده ها و ارزیابی تعدادی از مهم ترین رویشگاه های 
کمیت  کاهش  دالیل  شمال،  جنگل های  در  سفیدپلت  باقی مانده 
توده ها(  شدن  کهن سال  و  هم سالی  به  )گرایش  کیفیت  و  )مساحت( 
ژنتیکی  تنوع  کاهش  سبب  هم اکنون،  که  گونه،  این  رویشگاه های 
است،  شده  آن  طبیعی  توده های  از  بسیاری  نابودی  و  درون گونه ای 
پرداخته و راهکارهایی برای حفظ و احیای سفیدپلت در جنگل های 

شکل 2- رویشگاه های سفیدپلت
)الف( در حاشیه رودخانه، با فاصله0 تا 250 متر از وسط بستر دائمی رودخانه و ارتفاع 414 متر از سطح دریا، دره زرین گل، استان گلستان، )ب( با فاصله متوسط 
از رودخانه، 251 تا 2500 متر از وسط بستر دائمی رودخانه و ارتفاع 139 متر از سطح دریا، رستم آباد، دره سفیدرود، حاشیه بزرگراه قزوین-رشت )ج( دور از 

رودخانه، 9000 تا 16000 متر از وسط بستر دایمی رودخانه و ارتفاع 18 متر از سطح دریا ، پارک جنگلی نور، استان مازندران

الف

جب
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هیرکانی ارائه شود.
با این هدف، 14 توده معرف رویشگاه این گونه در سراسر 
جنگل های هیرکانی بررسی شد )جدول 2( و برحسب بودن 
یا نبودن آثار تخریب انسانی شامل استفاده تفرجگاهی، تبدیل 
اراضی به کشاورزی )زراعت و باغداری(، ساختمان سازی، 
چرای دام و جاده سازی، همچنین مشاهده آثار تنش خشکی روی 
زادآوری غیر جنسی  و  )دانه زاد(  زادآوری جنسی  نبود  تنه درختان، 
)شاخه زاد به صورت ریشه جوش( )شکل 3(، شدت تخریب انسانی، 
در هر رویشگاه مشخص شد. ضمن اینکه با استقرار یک قطعه  نمونه )با 
مساحت متغیر شامل 20 پایه سفیدپلت با قطر برابر سینه بیش از 7/5 
نیز  رویشگاه  ها  بوم  شناختی  معرف، وضعیت  توده  هر  در  سانتی متر( 
ارزیابی شد. در این ارتباط، در هر قطعه نمونه، مختصات جغرافیایی، 

ارتفاع از سطح دریا، کمترین فاصله هر توده تا میان بستر نزدیک ترین 
تمام 20  ارتفاع کل، همچنین سن  برابر سینه،  قطر  دائمی،  رودخانه 
رطوبت سطحی  شد.  تعیین  قطعه نمونه  در  موجود  سفیدپلت  درخت 
خاک تا عمق 20 سانتی متر و بافت خاک نیز محاسبه شد. در نهایت، 
با در نظر گرفتن فاصله هر قطعه نمونه تا وسط بستر رودخانه دائمی، 
متر(  تا 250   0( رودخانه  در حاشیه  واقع  گروه  به سه  رویشگاه ها 
)شکل 2- الف(، با فاصله متوسط از رودخانه )251 تا 2500 متر( 
)شکل  متر(  تا 16000   9000( رودخانه  از  دور  و  )شکل 2- ب( 
عوامل  از  یک  هر  میانگین  و   )2 )جدول  شدند  طبقه بندی  ج(،   -2
به تفکیک در هر گروه محاسبه شد. ضمن اینکه برای برآورد شدت 
درنهایت  و  توده  هر  برای  هکتار  در  زمینی  رویه  طبیعی،  تخریب 

میانگین آن برای هر طبقه فاصله از رودخانه، محاسبه شد.

شکل 3- تخریب مستقیم و غیرمستقیم رویشگاه های طبیعی سفیدپلت توسط انسان
 الف( بروز آثار تنش خشکی روی تنه درختان )مازندران، جاده چالوس(، )ب( چرای دام )مازندران، جاده چالوس(، )ج( تبدیل اراضی جنگلی به ساختمان )مازندران،

 ساختمان دانشگاه عالمه محدث نوری(، )د( تبدیل اراضی جنگلی به زمین های زراعی )گیالن، صفرابسته( و )ه( جاده سازی از میان رویشگاه سفیدپلت )گیالن،
)رستم آباد، آزادراه قزوین- رشت
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شرایط محیطی و رویشگاهی سفیدپلت
هرچند تک پایه های سفیدپلت در ارتفاعات باالتر و مناطق دور از 
رودخانه نیز به طور موردی دیده می شوند، اما به طور کلی رویشگاه های 
این گونه درختی، در مناطق کران رودی و خاک های مرطوب گسترش 
می یابند. فاصله از رودخانه با ارتفاع از سطح دریا در این توده ها، 
دریا،  سطح  از  ارتفاع  افزایش  با  به طوری  که  دارد،  معکوس  رابطه 

مشاهده  رودخانه  از  نزدیک تری  فاصله های  در  سفیدپلت  توده های 
می شوند )شکل 4(.

در مناطق مرتفع و کوهستانی، به دلیل شکل گیری دره های رودخانه ای 
بنابراین،  می  یابد،  کاهش  سیالبی،  دشت های  مساحت  عمیق تر، 
مجاور  مناطق  به  سفیدپلت،  رشد  و  جوانه زنی  مستعد  خاک های 
رودخانه محدود می شوند. در مناطق کم  ارتفاع، سرعت آب رودخانه، 

جدول 2- مشخصات جغرافیایی و فاصله از رودخانه توده های طبیعی سفیدپلت

نام نزدیک ترین نام توده فاصله از رودخانه
نام محلرودخانه دائمی

ارتفاع از سطح مختصات جغرافیایی
دریا )متر( شمالیشرقی

حاشیه رودخانه 
)0 تا 250 متر از وسط بستر 

دائمی رودخانه(

M4364̊ 36´30̋ 15/5̊ 51´19̋ 55/4جاده چالوسچالوس
Gol1280̊ 37´11̋ 31/7̊ 55´25̋ 51/8مینودشتچهل چای
Gol2506̊ 37´23̋ 25/2̊ 55´48̋ 57/8جنگل گلستانمادرسو
Gol3557̊ 37´0/023 ̋̊ 55´51̋ 4/8جنگل گلستانمادرسو
Gol4602̊ 36´54̋ 44/3̊ 55´09̋ 9/8دره رامیانرامیان
Gol5414̊ 36´50̋ 36/0̊ 54´58̋ 30/0دره زرین گلزرین گل

فاصله متوسط از رودخانه 
)251 تا 2500 متر از وسط 

بستر دائمی رودخانه(

G178̊ 37´07̋ 49/2̊ 49´38̋ 54/5جاده سراوان- فومنسفیدرود
G2139̊ 36´57̋ 27/1̊ 49´33̋ 16/8بزرگراه رودبار- رشت، رستم آبادسفیدرود
G354̊ 37´07̋ 11/1̊ 49´43̋ 24/1جاده سد سنگرسفیدرود
G47-̊ 37´19̋ 34/6̊ 49´56̋ 45/1صفرابستهسفیدرود
G57-̊ 37´22̋ 50/4̊ 49´57̋ 32/0جنگل الکوژدهسفیدرود

دور از رودخانه 
)9000 تا 16000 متر از 
وسط بستر دائمی رودخانه(

M13-̊ 36´33̋ 14/8̊ 52´01̋ 31/7دانشگاه عالمه محدث نوریگلندرود
M222̊ 36´32̋ 38/5̊ 52´04̋ 45/3پارک جنگلی نورگلندرود

M318̊ 36´32̋ 52/8̊ 52´05̋ 39/9پارک جنگلی نورگلندرود
G= هیرکانی غربی )گیالن(، M= هیرکانی مرکزی )مازندران، Gol= هیرکانی شرقی )گلستان(

شکل 4- میانگین ارتفاع از سطح دریا و فاصله تا رودخانه در طبقات فاصله از رودخانه توده های طبیعی سفیدپلت
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طرفی،  از  می شود.  ته نشین  به تدریج  آبرفتی  رسوبات  و  کم 
به دلیل کاهش ارتفاع منطقه، از عمق دره ها نیز کاسته می شود 
و دشت های سیالبی وسیع تری تشکیل می شوند. این عرصه ها، 
بذور  رشد  و  جوانه زنی  برای  مطلوبی  بسیار  رویشگاه های 

سفیدپلت هستند. 
این  نیز  سطحی  افق های  در  خاک  رطوبت  و  بافت  بررسی 
موضوع را تأیید می کند )شکل 5(. هر چه سرعت آب رودخانه بیشتر 
باشد، ذرات درشت تر و سنگین تری ته نشین می شوند. به همین دلیل، 
سبک ترین بافت با 61درصد شن در حاشیه رودخانه دیده می شود. در 
مناطق دور از رودخانه که جریان آب کمترین سرعت را دارد، بیشترین 
درصد رس )36درصد( و کمترین مقدار شن )19درصد( و درنتیجه در 
مقایسه با دو طبقه دیگر فاصله از رودخانه، سنگین ترین بافت وجود 
دارد. در توده های با فاصله متوسط از رودخانه بیشترین مقدار سیلت 
)46درصد( مشاهده می شود. همچنین در این رویشگاه ها، مقدار شن 
و رس تقریبًا برابر سبب شده است، ظرفیت نگهداری آب در خاک 
باال رود و درنتیجه بیشترین درصد رطوبت خاک در همین رویشگاه ها 
وجود داشته باشد. در رویشگاه های واقع در حاشیه رودخانه به سبب 
درشت تر بودن بافت خاک، رطوبت به سرعت از سطح به عمق خاک 
نفوذ می کند و باعث می شود، کمترین درصد رطوبت در 20 سانتی متری 

سطح خاک در این مناطق ثبت شود )شکل 5(.
هر چقدر رویشگاه ها به بستر رودخانه نزدیک تر باشند، بیشتر تحت 
تأثیر طغیان های فصلی رودخانه قرار می گیرند، به عبارت دیگر تخریب 
طبیعی آنها بیشتر است. مطالعه رویه زمینی در هکتار، همچنین ساختار 
سنی توده ها این اثرپذیری را تأیید می کند، چنانچه با فاصله گرفتن 
می شود.  افزوده  توده ها  زمینی  رویه  مجموع  و  سن  بر  رودخانه،  از 
به بیان دیگر، جوان ترین توده ها در مجاورت رودخانه و مسن ترین آنها 

در فواصل دور از آن دیده می شوند )شکل های 6 و 7(.
توزیع طبقات سنی در سه گروه رویشگاهی نیز به خوبی نشان دهنده 
فراوانی بیشتر طبقات سنی باال )45 تا 175 سال( در رویشگاه های 
در  واقع  توده های  در  سال(   40 تا   20( جوان  و  رودخانه  از  دور 
در  سنی  از نظر  پایه ها  توزیع  طرفی،  از   .)8 )شکل  است  آن  حاشیه 
رویشگاه های واقع در حاشیه رودخانه از همه منظم تر است و تمام 
طبقات سنی از 20 تا 165 سال به طور پیوسته در آنها وجود دارد، 
حال  آنکه در توده های با فاصله متوسط و دور از رودخانه، در میان 

طبقات سنی گسستگی مشاهده می شود )شکل 8(.
بنابراین، در زمان بذردهی، بذور  سفیدپلت یک گونه پیشگام است، 
ریز و فراوانی تولید می کند که اگر در زمان مناسب روی بستر رشد 
مستعد قرار گیرند، جوانه می زنند و تبدیل به نونهال دانه زاد می شوند. 
هرچند ممکن است در شرایط مطلوب، تعداد زیادی نونهال سفیدپلت 
به  تبدیل  که  نهال ها  از  مقدار  داد،آن  نشان  مشاهده ها  شوند،  سبز 
درختان بالغ می شوند، اندک هستند. این مشخصه، یکی از ویژگی های 
گونه های گیاهی پیشگام محسوب می  شود. در توده های مورد بررسی 
در این پژوهش، تجدیدحیات طبیعی سفیدپلت در دو شکل دانه زاد 
 ،)9 )شکل  است  شده  مشاهده  محدود  بسیار  به صورت  شاخه زاد  و 

 شکل 5- میانگین درصد رطوبت و بافت خاک در طبقات فاصله از رودخانه
توده های طبیعی سفیدپلت

 شکل 6- رویه زمینی )مترمربع در هکتار( در طبقات فاصله از رودخانه
توده های طبیعی سفیدپلت

شکل 7- میانگین سن در طبقات فاصله از رودخانه توده های طبیعی سفیدپلت
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شکل 8- درصد فراوانی پایه ها در کالسه های سنی پنج ساله در طبقات فاصله از رودخانه توده های طبیعی سفیدپلت

 شکل 9- تعداد زادآوری در هکتار به  تفکیک نوع )دانه زاد یا شاخه زاد به صورت ریشه جوش( در طبقات فاصله از رودخانه

حاشیه  در  واقع  رویشگاه های  در  تنها  بذری  زادآوری  آنچنان که 
رودخانه دیده شد و با دور شدن از رودخانه، زادآوری یا به  کلی وجود 

ندارد، یا به  مقدار کم و به شکل ریشه جوش دیده می شود.
اثرگذار  وضعیتی  چنین  بروز  در  انسانی  تخریب های  شدت  بی شک، 
است، با این حال، جایگاه بوم شناختی سفیدپلت را نیز به عنوان یک گونه 
پیشگام در ارائه چنین الگویی از تجدیدحیات نباید از نظر دور داشت. 
استقرار زادآوری بذری سفیدپلت تنها در خاک های آبرفتی مرطوب و 
تازه رسوب گذاری  شده، که در معرض نور کافی هستند، اتفاق می افتد. 
درنتیجه، مقطع زمانی انتشار بذر سفیدپلت مشابه با بسیاری دیگر از 
گونه های صنوبر، به طور راهبردی با دوره  وقوع طغیان های رودخانه ای 
هم زمان است، یعنی هنگامی  که شرایِط کاماًل مناسبی برای جوانه زنی 
 Stromberg, ؛   White, 1979( است  فراهم  آنها  استقرار  و  بذر 
1993(. چنین وضعیتی تنها پس از طغیان های فصلی رودخانه ایجاد 
در  سفیدپلت  دانه زاد  زادآوری  تعداد  بیشترین  رو،  همین  از  می شود، 

حاشیه رودخانه ها مشاهده می شود.

پس از استقرار نونهال های بذری سفیدپلت و با گذشت زمان و افزایش 
شکل های  و  می دهد  جهت  تغییر  رودخانه  به تدریج  رسوب گذاری، 
آن  به  زمین شناسی  اصطالح  در  که  می کند  ایجاد  را  مارپیچ مانندی 
با  رودپیچ )Meander( می گویند. این تغییر شکل های رودخانه که 
تغییر سطح ایستابی و درنتیجه محدود شدن دسترسی به رطوبت همراه 
است، باعث می شود، سفیدپلت تنها به صورت غیرجنسی و از طریق 

ریشه جوش قادر به تجدید حیات باشد.
با افزایش سن، درحالی که بستر  درختان سفیدپلت در طول زمان و 
رودخانه نیز به تدریج از توده های طبیعی آن فاصله می گیرد، به  مرور به 
سن دیرزیستی می رسند و درنتیجه آن، قدرت تجدید حیات جنسی و 
غیرجنسی خود را از دست می دهند. این فرایند، رفته رفته منجر به حذف 
سفیدپلت از عرصه جنگل و جایگزینی گونه های گیاهی مراحل بعدی 
توالی خواهد شد، وضعیتی که با افزایش سن و گسستگی طبقات سنی 
در رویشگاه های با فاصله متوسط و دور از رودخانه بروز می یابد. با 
این اوصاف، نمی توان انتظار داشت که توده های طبیعی سفیدپلت حتی 
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توسط وزارت نیرو تعیین می شود. این بند، در جلسه هیئت وزیران 
به تاریخ 1382/12/13 اصالح شده و به منظور حفاظت کیفی آب 
از منتهی الیه  افقی (  رودخانه ها، حریم تا یک صد و پنجاه متر )تراز 

بستر افزایش یافت. 
به  نظر می رسد، این ارقام سنخیتی با نیازهای بوم شناختی گونه های 
کران رودی به ویژه سفیدپلت نداشته باشد. در بررسی   های انجام شده 
رودخانه های  بستر  میان  از  متر   250 فاصله   ،)1400 )غدیری پور، 
دائمی، محدوده رویشگاه های حاشیه رودخانه محسوب شده است 
که در خوش بینانه ترین حالت، چنانچه عرض رودخانه های دائمی در 
جنگل های هیرکانی به طور متوسط 50 متر هم درنظر گرفته شود، با 
کم کردن 25 متر از 250 متر یعنی 225 متر، باز هم فراتر از محدوده 

حریم قانونی رودخانه خواهد بود.
با توجه به اینکه تنها حریم رودخانه طبق این قانون مشمول حفاظت 
البته متولّی آن نیز از طرف قانونگذار محترم وزارت نیرو  است که 
محیط زیست  سازمان  یا  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  سازمان  نه  و 
از  خارج  در  اراضی  تبدیل  و  عمرانی  عملیات  است،  شده  تعیین 
حفاظت  مشمول  دیگری  عنوان های  تحت  چنانچه  محدوده  این 
...(، بالمانع خواهد بود. از این روست که دیده  نباشند )اراضی ملی، 
متر(   2500 تا   251( متوسط  فاصله  با  رویشگاه های  در  می شود 
قطع  به دلیل  احتمااًل  متر(،   16000 تا   9000( رودخانه  از  دور  و 
پایه ها، گسستگی میان طبقات سنی دیده می شود. گذشته از آن در 
نابودی کامل رویشگاه های طبیعی،  به علت  انجام شده،  پژوهش  های 
طبیعی  توده  هیچ  رودخانه،  از  متری   9000 تا   2500 فاصله  بین 

سفیدپلت ثبت نشده است.
آنهاست  صحیح  نشدن  اجرا  کشور،  در  قوانین  مشکالت  از  یکی 
و  نظارتی  دستگاه های  محترم،  قانونگذاران  بر  آن  ریشه یابی  که 
متخصصان امر ضروری است. صرف نظر از بودن یا نبودن در حریم 
رودخانه، به موجب ماده  یک قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی 
و ذخایر جنگلی کشور، مصوب 1371/07/05، بهره برداری و قطع 
اشخاص حقوقی  برخی  با این حال،  است.  ممنوع  درختان سفیدپلت 
انجام  به  اقدام  سفیدپلت،  طبیعی  رویشگاه های  کاربری  تغییر  با 
ساختمان های  از  بخشی  به عنوان مثال،  کرده اند.  عمرانی  عملیات 
رویشگاه های  در   1375 سال  از  نوری،  محدث  عالمه  دانشگاه 
جلگه ای سفیدپلت در حومه  جنوبی شهر نور در حال ساخت است، 
یا قسمتی از آزادراه قزوین- رشت که در سال 1388 افتتاح شد، 
از میان یکی از منحصر به فردترین توده های سفیدپلت واقع در امتداد 
رودخانه  سفیدرود عبور کرده است و هم اینک، لکه سفیدپلت واقع 
از  است.  خشکیدن  حال  در  به دالیلی  بزرگراه،  غربی  قسمت  در 
شده  سبب  سفیدپلت  طبیعی  عرصه های  باالی  حاصلخیزی  طرفی، 
است، اشخاص حقیقی نیز به تدریج و با ترفندهای مختلف، اقدام به 
تبدیل اراضی جنگلی به کاربری های زراعی کنند )شکل 3- د و ه(. 
سفیدپلت که عمومًا در امتداد رودخانه ها می روید، در دوران معاصر 
تجاری  ارزش های  به دلیل  بیشتر  بلکه  چوب،  ارزش  به خاطر  نه 
خطر  معرض  در  خود  رویشگاه  عرصه  زمین های  باالی  زراعی  و 

از کلیه مداخالت مستقیم و غیرمستقیم  در صورت حفظ شدن 
انسانی برای مدت خیلی طوالنی مانند آنچه در مورد گونه های 
مرحله اوج توالی نظیر راش دیده می شود، باقی بمانند. شاید یکی 
از دالیل شروع خشکیدگی پایه های سفیدپلت در توده  رستم آباد 
گیالن با فاصله متوسط از رودخانه سفیدرود همین مسئله باشد. 
ذکر این نکته ضروری است که روند توالی اشاره شده، تنها در مورد 
توده های سفیدپلت واقع در حاشیه و با فاصله متوسط از رودخانه، که 
به طور مستقیم به تغییرات فصلی، سرعت ِدبی و سطح آب رودخانه ها 
وابسته اند، مصداق دارد. در توده های دور از رودخانه که در اراضی 
جلگه ای قرار دارند و به تغییرات فصلی عمق آب زیرزمینی وابسته اند، 
شرایط کمی متفاوت است. در چنین رویشگاه هایی، به طور منظم، در 
طول فصول بارندگی، سطح آب زیرزمینی به حدی باال می آید که در 
عمل، خاک برای مدتی حالت غرقابی پیدا می کند و هر ساله شرایطی 
و  )حاشیه  دیگر  رویشگاه  گروه  دو  در  رودخانه  فصلی  طغیان  نظیر 
با فاصله متوسط از رودخانه( به  وجود می آید. از آنجایی که تغییرات 
فعالیت های  تأثیر  تحت  کمتر  پست،  و  هموار  مناطق  در  آب  عمقی 
عمرانی همانند سدسازی و برداشت آب از رودخانه قرار می گیرد و از 
سوی دیگر شرایط محیطی نیز بر خالف مناطق اطراف رودخانه، که 
به طور ذاتی متغیر است، ثبات بیشتری دارند، چرخه زندگی سفیدپلت 
کمتر دچار اختالل می شود، از همین روست که بهترین توده های طبیعی 
در  طبیعی  زادآوری  نبود  می شوند.  دیده  مناطق  همین  در  گونه  این 
مثل  انسانی  از تخریب های  ناشی  بیشتر  را می توان  توده هایی  چنین 

استفاده تفرجگاهی و چرای دام دانست.

ناکارآمدی قوانین فعلی در حفاظت از پوشش های گیاهی 
حریم رودخانه ها

سنی  طبقات  گسستگی  سبب  دارد  امکان  که  دیگری  موضوع 
باشد،  شده  رودخانه  از  دور  و  متوسط  فاصله  با  رویشگاه های  در 
تخریب های انسانی است. نتایج بررسی  های اولیه نشان داد، هر چه 
فاصله از رودخانه بیشتر می شود، شدت تخریب انسانی نیز افزایش 

می یابد. 
طبق بند )خ( ماده یک آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، 
آب رسانی،  شبکه های  و  طبیعی  برکه های  مرداب ها،  مسیل ها،  نهر 
حریم  وزیران،  هیئت   1379/08/11 مصوب  زهکشی  آبیاری  و 
رودخانه آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا 
سنتی، مرداب و برکه طبیعی است که بالفاصله پس از بستر قرار دارد 
آنها الزم است  انتفاع و حفاظت  برای کمال  ارتفاق  به عنوان حق  و 
و طبق مقررات این آیین نامه توسط وزارت نیرو یا شرکت های آب 
منطقه ای تعیین می شود. ارتفاق، حقی است که برای مالک یک ِملک 
در امالک و اراضی دیگران ایجاد می شود؛ مانند حق عبور و مرور 

عموم مردم در حریم رودخانه به عنوان ِملک دولت.
فصلی  یا  دائم  آب  اینکه  از  اعم  رودخانه ها  یا  طبیعی  انهار  حریم 
با  مورد  حسب  که  بود  خواهد  متر  بیست  تا  یک  از  باشند،  داشته 
بستر،  هر طرف  از  مسیل  یا  طبیعی  یا  نهر  رودخانه  وضع  به  توجه 
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انقراض قرار گرفته است. متأسفانه، گاهی برخی مدیران تصمیم گیرنده 
آشنایی  درختی  گونه  این  با  حتی  مختلف  اجرایی  دستگاه های  در 
هم ندارند، به همین دلیل در تعریف پروژه های عمرانی )سدسازی، 
کران رودی  رویشگاه های   )... زراعی،  زمین های  توسعه  آب رسانی، 

همواره از نخستین قربانیان هستند. 
به طور  و  به وفور  که  دام،  چرای  انسانی،  تخریب  عوامل  میان  در 
)مازندران(  مرکزی  و  )گیالن(  غربی  مناطق  در  به ویژه  برجسته 
مشاهده می شود )شکل 3- ب(، جزو کم اهمیت ترین عوامل هستند 
نظیر  فعالیت هایی  اما  می کند،  تهدید  را  گونه  این  زادآوری  تنها  که 
اخیر،  نیم قرن  از  بیش  اراضی، جاده سازی و سدسازی طی  تبدیل 
بقای کل جنگل های کران رودی را در جنگل های هیرکانی به مخاطره 

انداخته است.

راهکارهای حفاظت و احیای رویشگاه های طبیعی سفیدپلت
بخش اول: حفاظت رویشگاه  های سفیدپلت

الف( به روزرسانی و کارآمد کردن قوانین 
به صورت  شد  اشاره  که  همانطور  کشور،  قوانین  در  رودخانه  حریم 
قراردادی، 150 متر از حاشیه رودخانه تعیین و مدیریت آن به وزارت 
نیرو واگذار شده است. دو نقد به این تعریف وارد است، اول »تعریف 
قراردادی« از حریم رودخانه است. چنین استنباط می شود که هدف 
قانونگذار محترم از این تعریف تنها بهره برداری از منابع آب بوده و 
شاید به   همین  خاطر هم مدیریت حریم رودخانه را در اختیار وزارت 

نیرو گذاشته است.
واقعیت آن است که چنانچه هدف از تعیین و حفاظت حریم رودخانه، 
باشد،  آب  کیفی  افت  از  ممانعت  و  خاک  فرسایش  از  جلوگیری 
آن  مجاور  گیاهی  پوشش  با  ارتباط  در  رودخانه  حریم  است  الزم 
در حفاظت  ارزنده ای  تقش  کران رودی  اکوسیستم های  تعریف شود. 
بروز  فرونشست آب در صورت  به  دیواره های رودخانه ها و کمک 
سیالب دارند. بنابراین، شایسته است به ویژه در مورد مناطقی همانند 
خوزستان،  استان  پر آب  رودهای  یا  خزر  دریای  کرانه  استان های 
که جنگل و پوشش گیاهی در حاشیه رودخانه ها غلبه دارد، حریم 

رودخانه بر مبنای تغییرات پوشش گیاهی تعیین شود.
نقد دوم، متوجه سازمان متولّی حریم رودخانه است. طبق قانون توزیع 
عادالنه آب، مصوب 1361/12/16، کلیه آب ها )دریاها، دریاچه ها، 
آب های زیرزمینی، رودخانه ها، مسیل ها، ...(، از مشترکات بوده و و 
در عین حال،  است.  دولت(  عام  )به طور  اسالمی  حکومت  تملک  در 
مسئولیت مدیریت منابع آبی از جمله حریم رودخانه ها در این قانون 
به طور خاص به وزارت نیرو واگذار شده است. اینکه یک تشکیالت 
حّساس  اکوسیستم  یک  از  حفاظت  و  مدیریت  مسئول  فنی  کاماًل 
طبیعی شود، ناخواسته سبب می شود، دیدگاه های فنی بر نگرش های 
نیرو  وزارت  تفکر  در  به عبارت دیگر،  یابند.  برتری  زیست محیطی 
به خاطر ماهیت وجودی آن، عمران مناطق )آب رسانی، برق رسانی، 
بنابراین، در چهارچوب قوانین کشور، به  ...( در اولویت قرار دارد، 
نظیر  مسائلی  که  می شود  آن  نتیجه  می پردازد.  خود  وظایف  انجام 

اثرات ایجاد سازه ها به عنوان مثال بر تنوع زیستی گونه های گیاهی و 
جانوری، کمتر مورد توجه قرار می گیرد و حتی در صورت تشخیص 

ضرورت انجام یک پروژه امکان دارد، نادیده گرفته شود.
مشاهده های میدانی نشان می دهند، اراضی واقع در حریم رودخانه ها، 
زیرمجموعه های  )جزو  منطقه ای  آب  سازمان های  توسط  گاهی 
وزارت نیرو(، برای کشت محصوالت یک ساله به زارعان اجاره داده 
می شود، اما در عین حال، به شدت از کاشت درختان و زراعت چوب 
در این محدوده ها جلوگیری می شود )شکل 3، د و ه(. این امر ناشی 
نیرو است که  نادرست در میان برخی مدیران وزارت  از یک تفکر 
تصور می کنند توسعه درختان در حریم رودخانه ها، منجر به تشدید 
از  استفاده کشاورزان  و  این رویه غلط  خسارت های سیل می شود. 
انواع سموم و کودهای شیمیایی سبب تشدید آلودگی آب رودخانه ها 
خطر  افزایش  آن  به دنبال  و   )1391 همکاران،  و  فلکدهی  )یوسفی 
پایین دست  در  انسانی ساکن  در جوامع  مربوط  بیماری های  به  ابتال 
پیشنهاد  اول  نقد  همچون  نیز  مورد  این  در  است.  شده  رودخانه ها 
پوشش های  که  شمالی  استان های  نظیر  محدوده هایی  در  می شود، 
به  رودخانه  حریم  مدیریت  دارند،  غلبه  کیفی  و  کّمی  از نظر  گیاهی 
سازمان های محیط زیست یا منابع طبیعی و آبخیزداری واگذار شود.

و شاخص  باقی مانده  طبیعی  توده های  از  و حفاظت  شناسایی  ب- 
سفیدپلت در رویشگاه های طبیعی

آب  سطح  فصلی  تغییرات  به  وابستگی  به دلیل  کران رودی،  مناطق 
اکوسیستم های  شکننده ترین  جزو  همواره  رودخانه ها،  دبی  میزان  و 
و  اقلیم  جهانی  تغییرات  انسانی،  جمعیت  افزایش  هستند.  طبیعی 
گرمایش زمین، بحران آب و به دنبال آن احداث سد روی رودخانه ها 
و کانال کشی برای هدایت آب به سمت زمین های زراعی، مسکونی 
و صنعتی و افزایش تمایل کشورها به صنعتی شدن، سبب شده است، 
این اکوسیستم ها کم و بیش در همه  جای دنیا بیشتر از سایر محیط های 
قرار  انسانی  غیرمستقیم  و  مستقیم  تخریب های  معرض  در  طبیعی، 
داشته باشند. در این میان درک جامع و منطقی از تغییرات پیش رو 
در آینده، قانونگذاران، سیاستمداران و مدیران کالن هر کشور را برای 
مدیریت صحیح منابع طبیعی محدود خود به مسیر صحیح تری هدایت 
خواهد کرد. در مناطق شمالی کشور و سواحل دریای خزر، به سبب 
و  زراعی  ارزش  از  زمین  خاک،  حاصلخیزی  و  مطبوع  آب و هوای 
گردشگری بسیار زیادی برخوردار است. این مسئله باعث شده است، 
اراضی طبیعی این خطه همواره در خطر تغییر کاربری توسط اشخاص 

حقیقی و حقوقی قرار داشته  باشند.
آینده  دهه های  طی  کشور  اولویت های  و  نیازها  از  معقول  ارزیابی 
می تواند به حفاظت کّمی و کیفی و پایدارتر عرصه های طبیعی منجر 
نبود،  سعیدی آشتیانی  مهندس  مرحوم  دوراندیشی  اگر  شاید  شود. 
در  سفیدپلت  رویشگاه های جلگه ای  از  اثری  کمتر  در حال حاضر 
جنگل های هیرکانی باقی نمانده بود. به همت ایشان در سال 1351، 
پارک جنگلی نور معرفی شد که ذخیره گاه 270 هکتاری سفیدپلت 
از  فهم درست  با  ایشان  نظر می رسد،  به   دارد. درواقع  در آن جای 
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باقی مانده سفیدپلت، یک ایدئال مطلوب ولی غیرعملی است. چه اگر 
امکان آن وجود داشت، تا این حد بر سرعت تخریب رویشگاه های 

طبیعی طی دهه های اخیر افزوده نمی شد.
از  حفاظت  و  شناسایی  نویسندگان،  اعتقاد  به  راهکار  بهترین 
است.  گونه  این  باقی مانده  رویشگاه های  از  شاخص  سطوح  برخی 
در عین حال، رها کردن سایر رویشگاه ها هم امر معقولی نیست، چرا 
ایجاد  تنوع ژنتیکی درون گونه ای و  به کاهش  آنها منجر  نابودی  که 
احیای  برای  پشتوانه الزم  به این ترتیب،  و  ژنتیکی می شود  فرسایش 
مناطق مستعد از دست خواهد رفت. در این شرایط، گونه گیاهی در 
رویشگاه های طبیعی به صورت گسسته وجود دارد ولی به دلیل سوق 
با تغییرات نامطلوب  یافتن به سمت یکنواختی ژنتیکی، توان مقابله 
محیطی محتمل در آینده را از دست داده است، در این صورت برای 
بیشتری  هزینه های  باید  مورد نظر  گونه  کامل  انقراض  از  جلوگیری 
پرداخت شود. در چنین وضعیتی، بهترین راهکار حفظ ذخایر ژنتیکی 
در خارج از رویشگاه است. برای این منظور، الزم است با تخصیص 
بودجه کافی و تعریف طرح های تحقیقاتی، نمونه های زایشی )بذر و 
قلمه( از مناطق مختلف و با تنوع ریخت شناسی و ژنتیکی جمع آوری 
و در مساحت های محدود و تحت حفاظت دقیق فیزیکی )ممانعت از 
تعرض و تخریب( و طبیعی )در صورت لزوم با ایزوله کردن جهت 

تولید دورگ های جدید( کشت شوند. 
چنین برنامه ای در میان مدت و بلندمدت، به تولید نهال هایی با تنوع 
ژنتیکی باال کمک می کند. به بیان دیگر، کاری که طبیعت به علت تحمیل 
گسستگی در میان رویشگاه های طبیعی خود در اثر تبدیل اراضی از 
انجام آن ناتوان است، در این محیط های محدود اما تحت مراقبت، 
تحقیقات  مؤسسه  طرف  از  برنامه هایی  چنین  می شود.  امکان پذیر 
مادري  باغ  »تشکیل  تحقیقاتی  طرح های  با  کشور  مراتع  و  جنگلها 
و   »)1400 )اسدی،  منتخب  ژنوتیپ هاي  از  استفاده  با  سفیدپلت 
و   )Populus caspica( گونه سفیدپلت  دو  ژنتیکي  »حفظ ذخایر 
 ،»)1400 )قمری زارع،  فراسرد  شرایط  در   )Ulmus glabra( ملج 
شروع شده است، اما نیاز به  تداوم در چهارچوب یک برنامه بلندمدت 
دارد، به طوری که تغییر مدیران باعث توقف یا عوض شدن ماهیت آنها 

نشود.

بخش دوم: احیای رویشگاه  های سفیدپلت
الف( بازسازی کّمی و کیفی رویشگاه های طبیعی سفیدپلت با اتکا به 

ذخایر ژنتیکی محافظت  شده در خارج از رویشگاه
تولید نهال های با تنوع ژنتیکی باال در چهارچوب برنامه های حفاظت 
در خارج از رویشگاه طبیعی، عناصر الزم را برای احیای رویشگاه های 
طبیعی فراهم می کند. ذکر این نکته ضروری است که طبق مشاهده ها 
در این تحقیق، زادآوری بذری فقط در توده های دره رامیان )به وفور( 
)تا حدودی( دیده شده است. در سایر رویشگاه ها  و دره زرین گل 
به سبب استفاده تفرجگاهی، چرای دام و درنتیجه کوبیدگی خاک یا 
تجدیدحیات غیرجنسی با منشأ ریشه جوش به صورت محدود وجود 

دارد، یا به طورکلی مشاهده نمی شود )شکل 9(.

و  مطالعه  به  اقدام  آینده،  در  طبیعی  اراضی  کاربری  تغییرات 
به عنوان مناطق  آنها  شناسایی دو محدوده جلگه ای و معرفی 
حفاظت شده نمود و دو پارک جنگلی طبیعی نور و سی سنگان 
را از خود به یادگار گذاشت. این محدوده ها بعد از حدود نیم 
جلگه ای  جنگل های  از  باقی مانده  نمونه های  معدود  از  قرن، 

هیرکانی در زمان حاضر هستند.
برخی  آبخیزداری کشور،  منابع طبیعی و  اخیر، سازمان  طی سالیان 
بر  در  را  انقراض  خطر  در  یا  خاص  گونه های  که  جنگلی  مناطق 
می گیرند، به عنوان ذخیره گاه تعریف و تحت قرق و حفاظت قرار داده 
است. هم اینک در کل جنگل های هیرکانی درمورد سفیدپلت تنها سه 
)گیالن(،  صفرابسته  جنگلی  ذخیره گاه های  شامل  حفاظتی،  محدوده 
پارک جنگلی نور )مازندران(، همچنین توده های سفیدپلت واقع در 

پارک ملی گلستان )استان گلستان( وجود دارند.
پژوهشی روی 14 توده طبیعی سفیدپلت در سراسر جنگل های شمال 
مورد بررسی  رویشگاه  )غربی ترین  رستم آباد  توده  است،  داده  نشان 
از  یکی  ریخت شناسی،  و  رویشی  لحاظ  از  یادشده(،  تحقیق  در 
منحصر به فردترین توده هاست. قلمه های کاشته شده با منشأ این توده 
با سایر توده ها،  نهالستان چمستان )استان مازندران( در مقایسه  در 
داشتند  رویش  سال  اولین  در  را  ارتفاعی  و  قطری  رشد  بیشترین 
جنگل  توده های  با  را  تشابهاتی  تنها  برگ،  ریخت شناسی  ازنظر  و 
گلستان واقع در شرقی ترین محدوه نمونه برداری از سفیدپلت نشان 
دادند )غدیری پور و همکاران، 1400(. محدوده یادشده تا پیش از 
عبور بزرگراه قزوین- رشت از میان آن جزو ذخیره گاه های جنگلی 
استان گیالن بود که با افتتاح این بزرگراه به  نظر می رسد، از فهرست 
تأکید  ضمن  باشد.  شده  حذف  گیالن  استان  جنگلی  ذخیره گاه های 
به عنوان یک ذخیره ژنتیکی  از توده رستم آباد  بر ضرورت حفاظت 
تفاوت های  وجود  اثبات  به  توجه  با  می شود  توصیه  ارزشمند، 
رویشی و رویشگاهی سفیدپلت در فاصله های مختلف از رودخانه، 
از  دور  و  متوسط  فاصله  با  )حاشیه،  مبنا  همین  بر  ذخیره گاه هایی 

رودخانه( شناسایی، محصور و حفاظت شوند.

ج- حفاظت از سفیدپلت در خارج از رویشگاه
و  مناسب ترین  شاید  اول  نگاه  در  رویشگاه،  داخل  در  حفاظت 
به  نظر  سفیدپلت  درختی  گونه  از  حمایت  برای  گزینه  ایدئال ترین 
برسد، اما درک روند تبدیل اراضی جنگلی با توسعه زراعت، باغداری، 
گردشگری و حتی صنعتی در استان های شمالی کشور طی دهه های 
آینده، همچنین، تغییرات جهانی اقلیم که به مرور زمان منجر به حذف 
و جابه جایی جغرافیایی برخی گونه های گیاهی خواهد شد، حفاظت 
از تمام عرصه های رویشگاه های طبیعی سفیدپلت را نیازمند صرف 
اقتصادی- اجتماعی  با چالش های  هزینه های کالن و روبه رو شدن 
و  طبیعی  منابع  دلسوزان  برای  از این رو، گرچه  کرد.  فراوانی خواهد 
محیط زیست کشور بسیار تلخ خواهد بود، اما واقعیت آن است که با 
تحوالت زیست محیطی، اجتماعی و صنعتی پیش رو، حتی ضرورتی 
هم به چنین کاری نیست. به عبارت دیگر، حفظ تمام عرصه های طبیعی 
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با توجه به اخالل در نظم هیدرولوژیکی رودخانه ها )در اثر سدسازی، 
و  استقرار  که   )... آب،  انتقال  رودخانه ها،  امتداد  در  دیواره  احداث 
دوام زادآوری بذری سفیدپلت وابستگی کامل به آن دارد، به تدریج 
توده های کهن سال و فاقد تجدید حیات شکل گرفته اند که در بهترین 
حالت، اگر به خوبی قرق شوند، ممکن است با تولید ریشه جوش از 
صورت،  این  در  کنند.  بازسازی  را  خود  موجود،  مادری  پایه های 
شاهد  همچنان  است،  شده  انجام  رویشگاه  احیای  به نوعی  هرچند 
توده هایی هستیم که از نظر ژنتیکی یکنواختی زیادی دارند و در طول 
زمان نسبت به تغییرات محیطی، آسیب پذیری باالیی خواهند داشت 
و امکان دارد با وقوع یک تغییر محیطی پیش بینی نشده )طغیان آفات، 
گیرند.  قرار  انقراض  سراشیبی  در  به سرعت   )... دما،  ناگهانی  تغییر 
درنتیجه مناسب ترین راه برای احیای رویشگاه های طبیعی سفیدپلت، 
اجرای هم زمان قرق و واکاری با استفاده از نهال های تولیدشده در 
طرح های حفاظت خارج از رویشگاه طبیعی است. برای این  منظور، 
احیا  برای  مستعد  رویشگاه های  مطالعات،  انجام  با  ابتدا  است  الزم 
شناسایی شوند و پس از طبقه بندی آنها از نظر شدت تخریب، برنامه 

احیایی متناسب با شرایط بوم شناختی هر محدوده تدوین شود. 

درختان  توسعه  و  کاشت  برای  جدید  محدوده های  مکان یابی  ب( 
سفیدپلت

به منظور  مطالعه  آغاز  گیرد،  قرار  مورد توجه  باید  که  دیگری  مسئله 
سفیدپلت  درختان  توسعه  و  کاشت  برای  جدید  نقاط  مکان یابی 
روند  ارزیابی  با  باید  به عبارت دیگر،  است.  رویشگاه(  )انتخاب 
فعلی  رویشگاه های  مطلوبیت  تدریجی  کاهش  و  محیطی  تغییرات 
آینده مستعد توسعه  را، که ممکن است در  سفیدپلت، محدوده هایی 
چنین  در  را  سفیدپلت  استقرار  امکان  و  شناسایی  باشند،  گونه  این 
مکان هایی بررسی و مطالعه کرد. انجام این کار از آن  جهت ضروری 
است که با تغییرات اقلیمی فعلی و با فرض حفاظت مناسب خارج 
از رویشگاه، ممکن است در دهه های آینده ذخایر ژنتیکی کافی از 
داشته  وجود  تحقیقاتی  مراکز  و  بذر  باغ های  در  سفیدپلت  درختان 
باشد، اما به علت پیش بینی نکردن در زمان مناسب، محیط های طبیعی 
که می توانستند محل توسعه سفیدپلت باشند، به  کاربری های دیگری 
تعلل  به علت  نیز،  هم اکنون  که  اتفاقی  باشند.  شده  داده  اختصاص 

سازمان های تحقیقاتی و اجرایی در گذشته، با آن مواجه هستیم.

نتیجه گیری کلی
بررسی رویه  زمینی در هکتار رویشگاه های سفیدپلت، به عنوان معیار 
ارزیابی شدت تخریب طبیعی نشان دهنده آن است که با دور شدن از 
رودخانه به این رقم افزوده خواهد شد. به بیان دیگر، هر چه فاصله از 
بستر رودخانه بیشتر شده، تراکم و سن پایه های سفیدپلت نیز بیشتر 
شده است. این روند، دقیقًا عکس شدت تخریب انسانی است. چرا 
که با فاصله گرفتن از رودخانه، آثار تعرض انسان به رویشگاه های 
طبیعی، مشهودتر و بارزتر می شود. این امر، نشانگر آن است که در 
گذشته، مطلوبیت رویشگاه های دور از رودخانه، باال بوده است، اما 

اراضی،  )تبدیل  انسانی  به دلیل مداخالت  اخیر،  نیم  قرن  از  بیش  در 
استفاده تفرجگاهی، جاده سازی، ...(، این رویشگاه ها دچار تخریب 
انسانی  با وجود شدت تخریب  این توده ها  از این روست که  شده اند. 

باال از بیشترین رویه زمینی در هکتار نیز برخوردارند. 
رویشگاه های واقع در حاشیه رودخانه، گرچه شدت تخریب انسانی 
طغیان های  معرض  در  آنها  داشتن  قرار  می دهند،  نشان  را  کمتری 
فصلی، سبب شده است، آثار تخریب طبیعی، بیشتر از سایر طبقات 
رویشگاهی )با فاصله متوسط و دور از رودخانه( در آنها دیده شود. 
بنابراین، در چنین نقاطی با توده هایی روبه رو هستیم که جوان هستند 
کمترین  درنتیجه  برخوردارند،  کمتری  تراکم  و  سینه  برابر  قطر  از  و 
رویه زمینی در هکتار در توده های واقع در حاشیه رودخانه به  چشم 

می خورد.
نتایج بررسی  ها، مؤید آن است که توده های سفیدپلت در فاصله های 
هستند.  متفاوت  رویشگاهی  و  رویشی  ازنظر  رودخانه  از  مختلف 
بنابراین، ضرورت دارد، این مسئله در تعیین ذخیره گاه های سفیدپلت 
مد نظر قرار گیرد و پیش از آنکه معدود رویشگاه های طبیعی سفیدپلت 
باقی مانده در جنگل های هیرکانی به طور کامل به ویژه در اثر تبدیل 
اراضی به سایر کاربری های انسان ساخت از روی نقشه محو شوند، بر 
مبنای فاصله از رودخانه به  تعداد ممکن، توده های طبیعی سفیدپلت، 
شناسایی و تحت عنوان ذخیره گاه جنگلی حفاظت شوند. این سطوح، 
بستر ارزشمندی برای مطالعه این گونه در آینده خواهند بود. پیشنهاد 
می شود در معرفی این ذخیره گاه های جنگلی، کل جنگل های هیرکانی 

به صورت واحد در نظر گرفته شوند. 
از سرعت  آگاهی  با  و  ذخیره گاه ها  محدوده  از مشخص شدن  پس 
تحوالت اقتصادی، اجتماعی و محیطی، که فراتر از توان دستگاه های 
است، ضرورت  سفیدپلت  طبیعی  از عرصه های  در حفاظت  مسئول 
با  رویشگاه ها  توسعه  و  احیا  برای  الزم  درختی  عناصر  تا  دارد 
از  خارج  در  سفیدپلت  گونه  حفاظت  بر  تمرکز  و  سرمایه گذاری 
رویشگاه فراهم شود. برای  این  منظور، باید در مؤسسات تحقیقاتی، 
طرح های پژوهشی بلندمدت با هدف جمع آوری نمونه های زایشی و 
رویشی این گونه با تنوع ژنتیکی از نقاط مختلف جنگل های هیرکانی 
و نگهداری و کاشت در قطعات تحقیقاتی تدوبن شود. گرچه این کار 
در حال انجام است، نکته بسیار مهم تر از شروع این برنامه ها، تداوم 
آنهاست، به نحوی  که در یک بازه زمانی 20 تا 30 ساله، نتایج آن به 
مطلوب  نتایج  بی شک  کوتاه مدت،  و  مقطعی  برنامه های  برسد.  ثمر 
برای حفاظت پایدار این گونه پیشگام و ارزشمند را به  همراه نخواهد 

داشت.
موجود  ژنتیکی  ذخایر  حفظ  برای  الزم  اقدامات  انجام  با  هم زمان 
سفیدپلت و تالش برای تثبیت وضعیت فعلی، با درنظر گرفتن روند 
تغییرات اقلیمی و امکان نامساعد شدن شرایط محیطی رویشگاه های 
طبیعی سفیدپلت برای بقای آن در آینده، ضروری است، با تخصیص 
و  شناسایی  برای  را  مطالعاتی  و  پژوهشی  طرح های  کافی،  بودجه 
اجرا  آن  فعلی  رویشگاه های  از  در خارج  مستعد  مکان های  معرفی 
کرد. این امر، تداوم بقای این گونه را با وجود تغییرات محیطی و حتی 
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نابودی رویشگاه های طبیعی در اثر شدت تخریب های انسانی 
در دهه های آتی تضمین خواهد کرد. 

سپاسگزاری
جمع آوری داده ها و انجام بازدیدهای این پژوهش، با مساعدت 
تربیت  دانشگاه  و  کشور  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه 
تحقیقاتی  سازمان  دو  این  از  نگارندگان  است.  شده  انجام  مدرس 
این  انجام  برای  به سبب تأمین بودجه و فراهم نمودن امکانات الزم 

پژوهش، کمال سپاس و امتنان را دارند.
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