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چکيده
ساالنه حجم زیادي از خاک كشورمان در این منطقه مرزي 
یافته  بدلیل سیالب و طغیان هاي فصلي، تخریب  رودخانه ارس 
و با تغییر مسیر رودخانه مذكور الجرم از خاک كشور كاسته و 
به طرف مقابل افزوده مي شود. لذا در این تحقیق ارزیابي ثبات 
 A– Syst شیوه   از  استفاده  با  ارس  رودخانه  حاشیه  پایداري  و 
صورت پذیرفت، تا با شناخت وضعیت ثبات و پایداري واحدهای 
پروژه های  و  طرح ها  انجام  دار  اولویت  مناطق  مطالعه،  مورد 
اكولوژیكي حاكم  به شرایط  توجه  با  لذا  تثبیت مشخص گردد. 
بر هر منطقه، شیوه هاي متفاوتي در شناخت وضعیت رودخانه و 
این  ارزیابي قرار گیرد. در  تثبیت آن می تواند مورد  راهكارهاي 
رودخانه  حاشیه  اكولوژیكي  خاص  شرایط  وجود  بدلیل  تحقیق 
رودخانه،  دست  پایین  در  میل  سد  گذاري  تاثیر  قبیل  از  ارس 
)گز  منطقه  بومي  گونه هاي  بجاي  مهاجم  گونه هاي  جایگزیني 
جایگزین بید و صنوبر شده است(، اثرات انساني و دامي و غیره 
و بدلیل اینكه در بین شیوه هاي ارائه شده نسبت به عوامل دخیل 
است،  شده  بیشتري  توجه   A– Syst شیوه  در  منطقه  در  موجود 
وضعیت  مطالعه  جهت  ایران،  در  بار  اولین  برای  شیوه  این  از 
هر واحد استفاده گردید.  بدین منظور با بازدید اولیه میدانی و 
میزان  دست كاشت(،  )طبیعي–  گیاهي  پوشش  عوامل   براساس 
مطالعه  مورد  منطقه  طبیعي،  و عوارض  تخریب حاشیه رودخانه 
به واحدهاي  الف، ب، پ، ت  و ث تقسیم شدند، در واقع در 
هر واحد شرایط خاصی از نظر عوامل مورد اشاره وجود داشت 
و  را می طلبید  واحد  آن  مدیریتی خاص  راهكار  این شرایط  كه 
از تجزیه و تحلیل فرم های تنظیمی، وضعیت هر واحد مشخص 
گردید. نتایج پژوهش  نشان داد كه حاشیه رودخانه از سد میل 
تا  اوزون تپه سفلي )واحد  الف(، انتهاي عرصه جنگلكاري شده 
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تا پاسگاه تازه كند )واحد ث( و اسالم آباد قدیم تا ابتداي عرصه 
جنگلكاري شده با گونه صنوبر )واحد پ(  داراي وضعیت خوب 
و اوزون تپه سفلي– اسالم آباد قدیم )واحد  ب( و ابتدا تا انتهاي 
عرصه جنگلكاري شده با گونه صنوبر )واحد ت( نیز از دیدگاه 

فرسایش كناری وضعیت متوسطي دارند.

واژه های کليدي: حاشیه رودخانه، ارزیابی، ثبات و پایداری، 
شیوه A– Syst، رودخانه ارس

مقدمه                                                              
ریپارین زون 3 بدلیل سیالب و طغیان هاي فصلي بطور دائم  در 
حال فرسایش بوده و باعث از بین رفتن خاک هاي مجاور مي شوند 
]5[ و حاشیه رودخانه مرزي ارس نیز از این قاعده مستثني نمي باشد.  
منطقه  این  در  کشورمان  خاک  از  زیادي  حجم  ساالنه  که  بطوري 
تخریب یافته و با تغییر مسیر رودخانه مرزي مذکور الجرم از خاک 
کشور کاسته و به طرف مقابل افزوده مي شود ]7[. اهمیت موضوع 
از لحاظ اجتماعي اقتصادي، زیست محیطي و خصوصًا سیاسي به 
مورخه  مصوبه  براساس  اسالمي  شوراي  مجلس  که  است  حدي 
1362/5/18 و با رعایت ماده 4 قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر 
مکانیسم هاي  با  مرزي  رودخانه  حاشیه  تثبیت  مرزي،  رودخانه هاي 
سازگار  گیاهي  پوشش  ایجاد  سازه ها،  انواع  احداث  نظیر  مختلف 
پیشنهاد شماره  و  نمود  اعالم  از ضروریات  را  غیره  و  قرق  منطقه، 
8782/15666/505 مورخه 1363/6/6 هیئت وزیران ]7[ و با توجه 
به مواد 20، 21و 22 تصویب نامه تثبیت بستر و حاشیه رودخانه هاي 
مرزي نیز تاکید بر این امر دارد تا با شناخت وضعیت ثبات حاشیه 
رودخانه ارس در صورت لزوم با اعمال شیوه های مدیریتی از قبیل 
عملیات میکانیکی و بیولوژیکي ]6 و8[ با همکاري مرزباني جمهوري 
اسالمي از تخریب حاشیه جلوگیری بعمل آید. گواه این امر ثبات 
بدلیل  که  مي باشد  مقابل  طرف  در  ارس  رودخانه  حاشیه  و  بستر 
با  سیاسي کشور همسایه تمامي مناطق حاشیه را از سکنه خالي و 
اعمال مدیریت قرق باعث ایجاد پوشش مطلوب گیاهي با گونه هاي 

Riparian zone - 3: کلمه اي است انگلیسی به معناي حاشیه رودخانه. همچنین 
به جوامع زنده )Biotic( حاشیه دریاچه ها و رودخانه ها نیز گفته مي شود. این کلمه 
براي درک ارتباط موجودات، تنوع و دینامیک جوامع حاشیه اکوسیستم هاي آبي 

بکاري مي رود.
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گز1، سنجد2 و انواع بیدها3 شده است. 
از فواید مهم تثبیت حاشیه رودخانه ها می توان حفظ کیفیت آب 
)جهت شرب و غیره(، تثبیت ساختار حاشیه، جذب و ذخیره آب، 
و  حیات وحش  زیستگاه  بهبود  جریان،  بستر  ثبات  سیالب،  کنترل 
آبزیان، افزایش کیفیت و ارزش تفرجگاهي، حفظ خاک و تولیدات 
کشاورزي، ایجاد سایه و کاهش درجه حرارت در تابستان، افزایش 
میزان فتوسنتز در رودخانه هاي تثبیت شده با پوشش گیاهي، فراهم 
مهم ترین  منطقه  برد.در  نام  می توان  را  مطالعاتي  سایت  نمودن 
فعالیت هاي انساني تاثیرگذار در حاشیه را باید دامداری، جاده سازي، 
سدسازي  صنعتي،  فعالیت هاي  تفرجگاه ها،  دیم،  و  آبي  کشاورزي 
تغییر  نهایت  در  و  بوته کني  و  درختان  قطع  کوچک،  سطوح  در 
 )1( همکاران  و  آمور4  نمود.  عنوان  ارس  حاشیه  اراضي  کاربري 
وهاو5 و همکاران ]4[ نیز اعالم داشتند که عالوه بر تغییرات جریان 
قطع  چرا،  ایستابي،  سطح  پمپ  قبیل  از  فاکتورهایي  رودخانه اي، 
درختان و آتش سوزي نیز در تهدید و تخریب حاشیه رودخانه نقش 
دارند و Brinson ]5[ اعالم کرد که شخم و گسترش حاشیه نشیني و 
توسعه منابع آبي باعث هجوم و جایگزیني گونه هاي گیاهي سنجد6 
GrandeRio با گونه هاي بومي حاشیه رودخانه Tamarix sp  و گز
گیاهی حاشیه  پوشش  است.  مرکزي شده  نیومکزیکوي  گراند  ریو 
رودخانه در بیشترین طول خود دارای زون بندي یا  الگوي پراکنش 

خاصی می باشد.
هدف پژوهش ارزیابي ثبات و پایداري حاشیه رودخانه ارس با 

استفاده از شیوه  A– Syst برای بار اول در کشور می باشد.

:A– Syst دالیل انتخاب شیوه -
پوشش  تراکم  براساس  حاشیه  بررسي  در  رفته  بکار  شیوه هاي 
است.  متفاوت  رودخانه ها  ژئومورفولوژي  هیدرولوژي،  گیاهي، 
براي مثال شیوه شرایط مناسب موجود7 مدیریت جوامع پوشش و 
خصوصیات زیستگاه را مدنظر قرار داده و به 17 فاکتور هیدرولوژي، 
پوشش و ژئومورفولوژي از پیش تعیین شده امتیاز داده و وضعیت 
هر واحد مطالعاتي را از لحاظ عملکردي بدو شکل در خطر8 و غیر 
عملکردي 9 و نشان داده و به فاکتور مدیریت و تاثیر عوامل انساني 

بدلیل قرق بودن منطقه امتیازي قایل نشده است.
مثال دیگر استفاده از تیمارهاي جنگلداري در حاشیه رودخانه هاي 
تقسیم بندي شده از لحاظ کوچکي و بزرگي رودخانه است. که بیشتر 
وجود یا عدم وجود  LWD10 و استفاده از آن در تثبیت حاشیه مدنظر 

1-  Tamarix spp
2-  Eleagnus  angustifolia
3- Salix  spp
4- Armour
5- Hawe
6- Elaeagnus angustifolia
7- (Proper Functioning Condition)PFC
8- None Function
9- 
10- Large Wood Debri

قرار گرفته است و سایر فاکتورها چندان چشم گیر نمي باشد)10(.
در  شیوه  این  می باشد.   A– Syst شیوه  از  استفاده  دیگر  روش 
ارایه  کلمسون12  دانشگاه  در  همکاران  روکی11  توسط   1998 سال 
گردید)10(. در این شیوه ارزیابي ثبات و پایداري رودخانه از طریق 
فرمهاي مربوطه انجام گرفت. در این شیوه نحوه تعیین وضعیت هر 
بین شرایط  از  که در هر واحد  انجام مي گیرد  بدین صورت  واحد 
باشد  بیشترین تکرار را داشته  خوب، متوسط و ضعیف هریک که 
همان شرایط به عنوان وضعیت آن واحد محسوب مي گردد، لذا با 
توجه به شرایط اکولوژیکي حاکم بر هر منطقه، شیوه هاي متفاوتي 
می تواند  آن  تثبیت  راهکارهاي  و  رودخانه  وضعیت  شناخت  در 
مورد ارزیابي قرار گیرد. در این تحقیق بدلیل وجود شرایط خاص 
در  میل  سد  تاثیرگذاري  قبیل  از  ارس  رودخانه  حاشیه  اکولوژیکي 
بجاي گونه هاي  مهاجم  پایین دست رودخانه، جایگزیني گونه هاي 
بومي منطقه )گز جایگزین بید و صنوبر شده است(، اثرات انساني 
و دامي و غیره و بدلیل اینکه در بین شیوه هاي ارائه شده نسبت به 
فاکتورهاي دخیل موجود در منطقه در شیوه A– Syst توجه بیشتري 
استفاده  واحد  هر  وضعیت  مطالعه  شیوه جهت  این  از  است،  شده 
گردید. نکته قابل ذکر اینکه این روش برای اولین بار در ایران در این 

طرح مورد استفاده قرار می گیرد.

مواد و روش ها
ویژگی های جغرافیایی:

انتهای  شمال  رودخانه ارس از مهمترین رودهایي است که در 
از  آبریز ارس قسمت هایي  قرار گرفته است. حوزه  غربي کشورمان 
خاک کشورهاي ترکیه، ارمنستان، جمهوري آذربایجان و ایران را فرا 
 - 44 º 0´ گرفته است. حوزه آبریز ارس بین مختصات جغرافیایي
´º 37 48 طول شرقي و ´º 45´ - 38 º 18 39 عرض شمالي واقع 
و  اردبیل  استان  در شمال  که  ارس  مرزي رودخانه  نوار  است.  شده 
به  دارد  قرار  سابق  در همسایگي کشور شوروي  و  آذربایجان شرقي 
طول حدود 74 کیلومتر و به عرض متوسط حدود 200 متر مي باشد 
که شامل اراضي جنگلي، مرتعي، مستثنیات اشخاص، شهرک کشت و 
صنعت مغان و اراضي باتالقي است و حدود 80 درصد آن در حوزه 

استان اردبیل قرار دارد.

اقلیم منطقه مورد مطالعه:
براي بررسي و مطالعة وضعیت آب و هوایي و اقلیم منطقة مورد 
مطالعه از آمار 20 ساله )1362-1382( ایستگاه هواشناسي پارس آباد 
استفاده  است،  مطالعه  مورد  منطقة  به  ایستگاه  نزدیکترین  که  مغان 
گردید. حوزه رودخانه مذکور از نظر اقلیمي متغیر بوده و از مناطق  
سرد کوهستاني با ذخایر برفي پایدار و متوسط بارندگي 800 میلي متر 
در سال شروع گردیده که ضمن گذر از مناطق معتدله به آب و هواي 

11- Rockie
12-  Clemson
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نیمه خشک مي رسد.

روش تحقيق
مرور منابع و اطالعات مربوط به شرایط اکولوژیکي منطقه مورد 
اطالعات الزم  برداشت  گردید.  دفتري جمع آوري  بصورت  مطالعه 

برای ارزیابی به شرح ذیل انجام گرفت.
- تفكیک واحدها:

با بازدید اولیه میدانی و براساس فاکتورهاي پوشش گیاهي)طبیعي 
میزان تخریب حاشیه رودخانه و عوارض طبیعي  دست کاشت(،   –

منطقه مورد مطالعه به واحدهاي زیر تقسیم شد:
واحد  الف: سد میل– اوزون تپه سفلي

واحد ب: اوزون تپه سفلي– اسالم آباد قدیم
با  شده  جنگلکاري  عرصه  ابتداي  قدیم–  اسالم آباد  پ:  واحد 

گونه صنوبر
واحد ت: ابتدا تا انتهاي عرصه جنگلکاري شده با گونه صنوبر

واحد ث: انتهاي عرصه جنگلکاري شده تا پاسگاه تازه کند
مورد  فاکتورهای  نظر  از  خاصی  شرایط  واحد  هر  در  واقع  در 
اشاره وجود داشت که این شرایط راهکار مدیریتی خاص آن واحد 
و  دام  بیشترین حضور  )ت(  واحد  در  مثال  عنوان  به  می طلبید.  را 
)ث(  واحد  در  یا  بودیم.  شاهد  را  طبیعی  جنگلی  پوشش  تخریب 
بیشترین تراکم پوشش گیاهی را داشتیم. سپس نقش عامل انساني در 
هر واحد، شرایط اکولوژیکي، اقتصادي– اجتماعي و باالخره مطالعه 
روش  به  کاشت(  دست  و  طبیعي  جنگلي  )پوشش  گیاهي  پوشش 
بدین  گرفت  انجام  مطالعه  مورد  منطقه  در  تصادفي  سیستماتیک- 
طریق که با توجه به شرایط منطقه ابعاد شبکه آماربرداري 500×100 
به  عنایت  با  و  انتخاب گردید  متر  نمونه 10×10  قطعه  ابعاد  و  متر 

فرم ارزیابي1– ارزیابي دشت  هاي سیالبي و ساحل رودخانه ]Rockie  و همكاران، 1998[
Form 1. Evaluation of  river bank and flood  plain (Rockie et al. 1998)

شرایط خوبشرایط متوسطشرایط ضعیفشرایط

Condition
Good O خوب

Medium O متوسط
Weak O ضعیف

Weak
کمتر از %75 حاشیه رودخانه توسط 

پوشش >75%
of  riparian zone is covered by 

vegatation

Medium
بین %95 - %75 حاشیه رودخانه توسط 

پوشش 95%-75%
of  riparian zone is covered by 

vegatation

Good
بیش از %95 حاشیه رودخانه توسط 

پوشش <95%
of  riparian zone is covered by 

vegatation

Good O خوب
Medium O متوسط

Weak O ضعیف

کمتر از %35 حاشیه رودخانه با عمق و 
بیوماس ریشه گیاهان حاشیه ارتباط دارد. 

35%<
Riparian zone

is related with root depth and  
biomass

بین %35-%85 حاشیه رودخانه با عمق 
و بیوماس ریشه گیاهان حاشیه ارتباط دارد. 

%85 35%-
Riparian zone

is related with root depth and  
biomass

بیش از %85 حاشیه رودخانه با عمق و 
بیوماس ریشه گیاهان حاشیه ارتباط دارد. 

%85 >
Riparian zone

  is related with root depth and
biomass

فرم ارزیابي 2– ارزیابي علفهاي هرز زیان آور و گونه های گیاهی تثبیت كننده موجود در حاشیه رودخانه
Form 2. Evaluation of  riparian zone Weeds an vegetation

      شرایط خوب     شرایط متوسط             شرایط ضعیفشرایط

Condition
Good O خوب

Medium O متوسط
Weak O ضعیف

Weak
25 %≥ سایت علف هاي هرز

≤ 25%
of  site is covered by weeds

Medium
بین 25 % - 5 %  علف هاي  هرز

5-25%
of  site is covered by weeds

Good
کمتر از %5 سایت علف هاي هرز

5%<
of  site is covered by weeds

Good O خوب
Medium O متوسط

Weak O ضعیف

50% ≥ سایت گیاهان تثبیت کننده
≤ 50%

of  site is covered by 
conservatrices vegetation

بین %50 - %5 سایت گیاهان 
تثبیت کننده
5- 50%

of  site is covered by 
conservatrices vegetation

کمتر از 5 % ≤ سایت گیاهان 
تثبیت کننده

≥ % 5
of  site is covered by 

conservatrices vegetation
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اینکه برخی از نقاط شبکه در مناطق عاری از پوشش جنگلی می افتاد، 
تعداد 31 قطعه نمونه انتخاب و علف هاي هرز زیان آور و گونه های 
جنگل شناسي  پارامترهاي  و  حاشیه  در  موجود  تثبیت کننده  گیاهی 
نظیر ارتفاع، قطر، درصد پوشش گیاهي، درصد تاج پوشش، تعداد در 
هکتار و غیره جوامع درختي اندازه گیري و بررسي شدند. در خاتمه 
بعد از شناخت دقیق منطقه از لحاظ عوامل  فوق  ارزیابي ثبات و 

پایداري حاشیه رودخانه و بر اساس فرمهاي زیر انجام گرفت:
نتایج

ثبات حاشیه رودخانه ارس در  ارزیابي  ارزیابي مطالعه و  نتایج 

جدول 1 آورده شده است.
الف،  واحدهاي  که  مي گردد  مشخص  فوق  جدول  مشاهده  با 
نیز از وضعیت  پ، ث داراي وضعیت خوب و واحدهاي ب، ت 

متوسطي برخوردارند.

بحث و نتيجه گيری
نتایج تحقیق نشان داد که حاشیه رودخانه از سد میل تا  اوزون 
پاسگاه  تا  انتهاي عرصه جنگلکاري شده  الف(،  )واحد   تپه سفلي 
ابتداي عرصه جنگلکاري  تا  قدیم  اسالم آباد  و  )واحد ث(  تازه کند 

فرم ارزیابي 3– ارزیابي جوامع درختي موجود در حاشیه رودخانه
Form 3. Evaluation of  riparian zones tree society

شرایط خوبشرایط متوسطشرایط ضعیفشرایط

Condition
Good O خوب

Medium O متوسط
Weak O ضعیف

Weak
فقط توده هاي رسیده و مرده درختان و 
درختچه ها در حاشیه رودخانه وجود 

دارند.
 only dead trees and debris are

seen on the riparian zone

Medium
حضور  1یا 2 کالسه از درختان 

جوان در حاشیه رودخانه
The classes 1 and 2 of

 young trees are seen on the
riparian zone

Good
حضور نونهال، نهال و درختان بالغ 

در حاشیه رودخانه
 The sapling, plants and trees
are seen on the riparian zone

فرم ارزیابي 5 – ارزیابي تمامیت و یكپارچگي ساختاري حاشیه رودخانه
Form 5. Evaluation of  riparian zone integrity

شرایط خوبشرایط متوسطشرایط ضعیفشرایط

Condition
Good O خوب

Medium O متوسط
Weak O ضعیف

Weak
بیشتر از 35 % تمامیت و یکپارچگي 

حاشیه رودخانه توسط فعالیتهاي انساني 
تغییر کرده است

<35%
of riparian zone is degraded due 

to human activities

Medium
بین 5 تا 35 % تمامیت و یکپارچگي 

حاشیه رودخانه توسط فعالیتهاي 
انساني تغییر کرده است

5- 35%

 of riparian zone is degraded
due to human activities

Good
کمتر از 5 % تمامیت و یکپارچگي 

حاشیه رودخانه توسط فعالیتهاي انساني 
تغییر کرده است

5% >

 of  riparian zone is degraded due
to human activities

فرم ارزیابي 4 – ارزیابي خسارات ناشي از فعالیتهاي انساني )وجود زمینهاي لخت در حاشیه رودخانه(
Form 4. Evaluation of degradation due to human activities ( existence of  bare area)

شرایط خوبشرایط متوسطشرایط ضعیفشرایط

Condition
Good O خوب

Medium O متوسط
Weak O ضعیف

Weak
15 % یا بیشتر حاشیه رودخانه عاري 

از پوشش
15%≥

 of riparian zone without
vegetation cover

Medium
بین %15 - %1 حاشیه رودخانه عاري 

از پوشش
1- 15%

of riparian zone
without vegetation cover

Good
1 % یا کمتر حاشیه رودخانه عاري از 

پوشش
< %1

of riparian zone
without vegetation cover
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شده با گونه صنوبر )واحد پ(  داراي وضعیت خوب و واحدهاي 
ب )اوزون تپه سفلي– اسالم آباد قدیم( و واحد ت )ابتدا تا انتهاي 
عرصه جنگلکاري شده با گونه صنوبر( نیز از دیدگاه فرسایش کناری 

وضعیت متوسطي دارند.                          
قبیل  از  آبي  منابع  توسعه  و  مدیریت  که  دریافت  السن1]9[، 
باعث ظهور گز و بعضي گونه هاي غیربومي مي گردد.  احداث سد 
گز گونه مهاجم حاشیه رودخانه ها محسوب شده که فاکتورهایي از 
قبیل پاکسازي، شخم زدن، چراي بیش از حد، جاده سازي، برداشت 
درختان حاشیه، ایجاد مخازن آب، سدها و ایجاد انحراف در مسیر 
رودخانه ها شرایط مناسب را براي تهاجم این گونه بوجود آورده اند. 
حضور  براي  را  نامناسبي  شرایط  عملیات  این  اجراي  حقیقت  در 
مخصوص  که  صنوبرها  و  بیدها  نظیر  منطقه  بومي  گونه هاي  سایر 
همکاران  و  سوول  است.  آورده  بوجود  هستند،   Riparian zone
]11[، اظهار داشته که استقرار گیاهان حاشیه در رودخانه هایي اتفاق 
مي افتد که مرطوب، دست نخورده و حفاظت شده باشند بطوری که 
نیز همین مساله حاکم مي باشد و در واحد  در منطقه مورد مطالعه 
)ب( در محل پاسگاه اسالم آباد قدیم حفاظت منطقه باعث شده که 

1- Olson

پوشش جنگلي خوبي در این قسمت مستقر شده و مرز به  سمت 
جمهوري آذربایجان پیشروي نماید. در واحد )ث( نیز بدلیل نزدیکي 
گرفته  انجام  بخوبي  منطقه  حفاظت  پارس آباد  شهر  به  مرزي  نوار 
شده  آمیخته  پهن برگ  گیاهي  تیپ  استقرار  باعث  مساله  همین  که 
نیز  مربوطه  جداول  از  استفاده  با  رودخانه  وضعیت  ارزیابي  است. 
اکثر  در  مي باشد.  واحد  این  در  رودخانه  از وضعیت خوب  حاکي 
واحدها دامداران منطقه با توجه به اینکه زمین هاي مزروعي آنچناني 
ندارند دامهایشان بیشتر در داخل مراتع و جنگل هاي مرزي تعلیف 
پوشش جنگلي و جلگه اي  به عدم حفاظت  توجه  با  لذا  مي نمایند 
بودن منطقه و حاصلخیزي آن، بهره برداران بخش عمده اي از اراضي 
به دست  طبیعی  گیاهي  پوشش  از   و  داده  کاربری  تغییر  را  منطقه 
کاشت شامل گونه هاي زراعي )غالت و حبوبات( تبدیل نموده اند، 
طریقه عمل در اراضی جنگلی حاشیه به این صورت است که ابتدا 
تنه و شاخه هاي درختان را با تراکتور خرد کرده و سپس با دستگاه 
شخم قوي درختان را از ریشه درمي آورند لذا تا زماني که جنگل هاي 
قرار  حفاظت  و  حراست  مورد  دولتي  سازمان  هاي  سوي  از  منطقه 
نگیرند، وضعیت موجود همواره ادامه خواهد داشت، بالعکس طرف 
مقابل)کشور جمهوري آذربایجان( با استفاده از حصارکشي چندالیه 
)با استفاده از سیم خاردار( منطقه مرزي خود را محصور کرده که 

فرم ارزیابي 6 – ارزیابي بریدگیها و شكافهاي داخل كانال
Form 6. Evaluation of  chanel crack

شرایط خوبشرایط متوسطشرایط ضعیفشرایط

Condition
Good O خوب

Medium O متوسط
Weak O ضعیف

Weak
کانال عمیقًا شکاف خورده است. تمام 
حاشیه ساحل داراي فرسایش از پهلو 

بوده و جریان هاي سیل هیچ گونه 
دسترسي به دشت هاي سیالبي ندارند

 The chanel has seriously cracked
 and bank erosion is seen along

 with riparian zone so, there is not
any flood flow on the plain

Medium
کانال داراي بریدگي هایي در 

پهلو مي باشد. الین مد پایین تر 
از نقطه باالیي ساحل قرار دارد.

 The chanel has some bank
 erosion and water flow

 line is lower than riparian
zone bank

Good
کانال بطور عمودي استوار است. – 1 2 سیل 
در سال به دشتهاي سیالبي دسترسي دارند. 
پوشش گیاهي حاشیه در الین مد قرار دارند.

The chanel is vertical.
The plain has 1-2 flood flow in year.

The flow line, is covered by 
vegetation cover.

جدول 1 نتایج مربوط به مطالعه و ارزیابي ثبات حاشیه 
رودخانه ارس

Table 1. Results of  Aras- river margin stability 

ضعیف 
Weak

متوسط 
Medium

خوب
Good 

Condition وضعیت            
Unit واحد

ôالف A
ôب B

ôپ C
ôت D

ôث E

جدول 2 - مناطق پیشنهادي جهت انجام پروژه جنگلكاري
 Table 2. Proposed area for forestry

مساحت ) هکتار(
Surface area (Ha)ُ

واحد
Unit

ردیف
Raw

B 1ب50

A ,B2 ب، الف   50

A3الف200

A4الف500

D 5ت160



سال هشتم- شماره 26- پاییز 261393 علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

بید،  گونه هاي  مانند  قوي  گیاهي  پوشش  استقرار  باعث  امر  همین 
سپیدار، سنجد در این قسمت ها شده است. در این کشور ورود دام 
به مناطق مرزي ممنوع بوده مگر در موارد استثنایي )کمبود علوفه( 
از  گرفتن  الگو  با  بنابراین  مي شود.  داده  دامداران  به  چرا  اجازه  که 
کشور مقابل مي توان با عملیات حراستي نظیر حصارکشي نوار مرزي 
امیدي به استقرار پوشش گیاهي قوي در این مناطق داشت، وبستر1 
و کالری2 ]3[، اعالم نمودند که در حاشیه رودخانه هایي که تخریب 
شدیدي دارند باید جهت تجدید پوشش حاشیه رودخانه از چراي 

این مناطق جلوگیري و به شیوه قرق مدیریت شوند.
غنی سازی  و  بیشتر حاشیه  تثبیت  با هدف  و  این خصوص  در 
زونهای درختی و درختچه ای انجام پروژه جنگلکاري در واحدهای 
به شرح ذیل و بصورت )جنگلکاري در روي خاک هاي غیرجنگلي3( 
و با استفاده از 3 گونه بید، سپیدار و صنوبر دلتویدس بعنوان بومی 
حاشیه رودخانه ارس و 2 گونه آیالن و اقاقیا به گونه های مخصوص 
عملیات  شروع  که  طوری  می گردد  پیشنهاد  رودخانه ها  حاشیه 

جنگلکاري با جنگل پیشرو باشد )جدول 2(.
نتیجه اینکه با توجه به شرایط خاص اکولوژیکي حاشیه رودخانه 
ارس از قبیل تاثیرگذاري سد میل در پایین دست رودخانه، جایگزیني 
گونه هاي مهاجم بجاي گونه هاي بومي منطقه، اثرات انساني و دامي 
و غیره و بدلیل اینکه در این شیوه )A– Syst( به فاکتورهاي دخیل 
ارزیابي  اینکه  بیشتري شده است و مهمتر  توجه  منطقه  موجود در 
سریع، دقیق و آسان از خصوصیات آن مي باشد لذا این شیوه مي تواند 
شرایط  با  مناطق  سایر  و  منطقه  این  همگون  واحدهاي  دیگر  در 
اکولوژیکي مشابه، وضعیت حاشیه رودخانه ها را مورد ارزیابي قرار 

دهد.
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