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Abstract

Populus euphratica Oliv tree is one of the tree species that grows naturally in Markazi province along the river 
bank and areas with high access to underground water. To conduct the research, first, the measures related to 
the field recognition stage and receiving information on the distribution of P. euphratica fields in Markazi province 
were carried out by reviewing the available sources, referring to agricultural and natural resources research 
and education center and general department of natural resources and watershed management. Through 
field operations, and by surveying the P. euphratica community related to each of the cities of Saveh, Tafresh, 
Khomein, and Mahalat with the Global Positioning System (GPS) and the use of GPS Fields Area Measure PRO 
application was located and uploaded to Google Earth, and the exact area of the field was determined. After 
drawing the P. euphratica fields polygons on Google Earth, files were transferred to ArcMap 10.4 software and 
converted to an integrated polygon layer in shapefile format. Then the distribution map of P. euphratica fields was 
prepared for each of the cities. Maps of the slope, aspect, and elevation from the DEMs (digital elevation models), 
maps of land use and shapefile of main and sub-rivers and waterways, the layer of the distance from the river, and 
some soil properties of Markazi province were also prepared and were drawn in different classes for each of the 
P. euphratica fields related to 4 cities. According to the findings of this project, the total area of P. euphratica fields 
was obtained at 447.27 ha by land surveying, the highest of it belongs to Saveh with 279.25 ha, and the greater 
length of the river in Saveh is one of the reasons for the increase in the area of P. euphratica fields in this city. 
There are the P. euphratica fields at an altitude between 1650 m below and 1900 m above sea level and mostly at 
a distance of fewer than 200 m from the river in all aspects with a slope of less than 8%. In general, P. euphratica 
fields of the province are established in light to semi-heavy soil texture in acidity between 7.2 - 8.3 with electrical 
conductivity (EC) less than 1 dS m−1. The findings of the research can play an effective role in the modification, 
protection, and restoration of the P. euphratica fields site in the degraded areas.
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چکیده
درخت پده از جمله گونه های درختی است که در استان مرکزی نیز در حاشیه رودخانه ها و مناطقی با دسترسی باال به آب زیرزمینی 
به صورت طبیعی می روید. برای اجرای تحقیق، ابتدا اقدامات مربوط به مرحله شناخت عرصه و دریافت اطالعات پراکنش پده زارها 
در استان مرکزی با بررسی منابع موجود، مراجعه به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان انجام شد. از طریق عملیات میدانی و با پیمایش در اطراف عرصه پده زارهای مربوط به هر یک از شهرستان های 
ساوه، تفرش، خمین و محالت با دستگاه موقعیت یاب جهانی )GPS( و اپلیکیشن اندازه گیری مساحت با جی پی اس اندروید، 
مساحت هر عرصه برداشت و روی گوگل ارث بارگذاری و محدوده دقیق عرصه تعیین شد. پس از ترسیم پلیگون های پده زارها در 
گوگل ارث، فایل های مربوط به نرم افزار ArcMap 10.4 منتقل و تبدیل به الیه پلیگونی یکپارچه به فرمت شیپ فایل شد. سپس، 
نقشه پراکنش کل پده زارهای مربوط به هر شهرستان تهیه شد. همچنین، نقشه های درصد شیب، جهت جغرافیایی و ارتفاع از سطح 
دریا از نقشه رقومی ارتفاع استان و نقشه های کاربری اراضی و شیپ فایل رودخانه های اصلی و فرعی و آبراهه ها، الیه فاصله از 
رودخانه و برخی ویژگی های خاک استان مرکزی نیز تهیه و در کالس هاي مختلف برای هر یک از عرصه پده زارهای مربوط به 4 
شهرستان ترسیم شد. براساس یافته های این پژوهش، مساحت کل عرصه پده زارها با پیمایش زمینی به مقدار 447/27 هکتار به  
دست آمد که بیشترین آن مربوط به ساوه با 279/25 هکتار است، درواقع، بیشتر بودن طول رودخانه در ساوه یکی از دالیل افزایش 
سطح پده زارها در این شهرستان است. پده زارها در ارتفاع کمتر از 1650 متر تا 1900 متر از سطح دریا و بیشتر در فاصله کمتر 
از 200 متر با رودخانه در همه جهت های جغرافیایی در شیب کمتر از 8درصد حضور دارند. به طور کلی پده زارهای استان در بافت 
سبک تا نیمه سنگین خاک در اسیدیته بین 7/2 تا 8/3 با میزان هدایت الکتریکی کمتر از یک دسی زیمنس بر متر مستقر شده اند. 

یافته های تحقیق می توانند در اصالح، حفاظت و احیای رویشگاه پده زارها در عرصه های تخریب یافته نقش مؤثری داشته باشند. 
واژه های کلیدی: صنوبر پده، فاصله از رودخانه، فیزیوگرافی، ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک.
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فاطمه احمدلو*1 ، غالمرضا گودرزي2، آزاده صالحی1 و سعیده اسکندری1 



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 52i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 52

 مقدمه
علمی  نام  با  پده  گونه 

 Populus euphratica
ه  د ا نو خا به  متعلق   O l i v .

Sali- راسته   ،Salicaceae
cales، جنس Populus و بخش 

Turanga Bge، از قدیمی ترین گونه های 
درختی بخش های پنج گانه جنس صنوبر و 

 FAO,( است  تورانگا  بخش  از  گونه  تنها 
دوره  به  را  پده زارها  حضور  که   )1979
قبل  میلیون سال  به 3-6  مربوط  ترشیاری 
 .)Ruisheng & Dong, 2005( نسبت داده اند
پده در اواخر قرن هجدهم در بین النهرین روی 
 G. رودخانه فرات توسط جهانگرد فرانسوی
A. Olivier در طول سفر خود به خاورمیانه 
در سال های 1796 - 1797یافت شده است. 
اما برای اولین بار در سال 1807 توصیف شد 
)Browicz, 1977(. این درخت در بسیاری 
شمال  و  آسیا  بیابانی  و  خشک  مناطق  از 
آفریقا و از شمال غرب در چین، هندوستان، 
پاکستان، افغانستان، ایران، مغولستان، قزاقستان، 
ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، 
جمهوری های شوروی سابق، عراق، سوریه، 
فلسطین، مصر، لیبی، الجزایر، مراکش، فلسطین، 
اروپا  اسپانیا در  از  ترکیه و قسمت کوچکی 
عرض  از نظر  دارد.  پراکنش  طبیعی  به طور 
استوا  ناحیه  از  پراکنش آن  دامنه  جغرافیایی 
)کنیا( شروع شده است و تا 47 درجه شمالی 
 .)Phan et al., 2004( ادامه دارد )قزاقستان(
در حال حاضر، حدود 590 هزار هکتار جنگل 
پده در سراسر جهان وجود دارد که بیشتر در 
12 کشور پراکنده شده است. حوضه رودخانه 
تاریم سین کیانگ در شمال غربی چین، با حدود 
352 هزار و 200 هکتار تقریبًا 54درصد از 
جنگل های جهانی پده را در خود جای داده 

 .)Ling et al., 2015( است
از میان گونه های جنس صنوبر، بیشترین تحمل 
به دامنه شوری، خشکی، قلیایی بودن خاک، 
فرسایش بادی و درجه حـرارت )45- تا 54 
پده است  به گونه  درجه سانتی گراد( مربوط 
وسیع  گستره  با  ایران  بومی  درختان  از  که 
اکولوژیک در مناطق وسیعی از اقلیم خشک 
این گونه  پراکنش  ایران است.  نیمه خشک  و 

نواحی شمال و شمال غرب، مرکز و شمال  ایران در  در 
شرق، شرق، جنوب و جنوب شرق است )معصومی و 
همکاران، 1390(. در استان های خوزستان، سیستان 
و بلوچستان، فارس، کرمان، یزد، بوشهر، هرمزگان، 
همدان،  کرمانشاه،  کردستان،  گیالن،  خراسان، 
و  آذربایجان  تهران،  سمنان،  لرستان،  اصفهان، 
زنجان، در حاشیه رودخانه ها و نهرها و مناطق 
که شرایط  احتمالی، جایی  در معرض سیالب 
و رطوبت خاک(  )بافت سبک  مناسب خاک 
طبیعی حضور  به صورت  باشد،  داشته  وجود 
اگرچه ممکن است در  )ثابتی، 1387(،  دارد 
نیز پراکنش  از استان های کشور  برخی دیگر 
داشته باشد، ولی تاکنون گزارش نشده است. 
جوامع پده یکی از پایدارترین اکوسیستم ها در 
مناطق بیابانی است )کالگری، 1376(، پده تنها 
درخت پهن برگی است که در بیابان ها و تپه های 
تحت  بیابانی  چاله های  حاشیه  در  ماسه ای 
تأثیر زهاب های اطراف، حضور دارد و بیشتر 
از طریق جست و ریشه جوش تکثیر می شود 
)جعفری، 1385(. از دیگر ویژگی های بـارز 
این گونه، تحمـل زیاد آن در برابر pH زیاد 
خاک )9/9-8( است )همتی و مدیررحمتی، 
1373( که سبب شده بعضي کشورها بـا تولیـد 
کلـن هـاي اصـالح شـده بـه جنگل کاري در 
مناطق گرم و خشک با خاک هاي شور و قلیایي 
اقدام کنند. اختالفات جغرافیایي و اقلیمـي در 
گـستره انتـشار این گونه مؤثر است و بر همـین 
اسـاس تفـاوت هـایي از نظـر مرفولوژیکي و 
ژنتیکي میان درختـان ایـن گونـه در منـاطق 
 Rottenberg( تحت انتشار ایجاد شده اسـت
پده زارها طیف گسترده ای   .)et al., 2000
مقاومت  مانند  را  اکوسیستمی  خدمات  از 
بیابان زایی،  برابر طوفان های شن، تعدیل  در 
بارورسازی خاک  منطقه،  تنظیم آب و هوای 
جنگل، حفاظت از تنوع زیستی و حفظ تعادل 
 Aishan et al.,( ارائه می دهند  اکوسیستم 
2013(، همچنین، به عنوان کمربندهای حفاظتی 
طبیعی برای اراضی کشاورزی به شمار می روند. 
به  نسبت  درختی  گونه  متحمل ترین  پده 
تنش های غیرزیستی است و می تواند با شرایط 
بسیار  آب و هوای  تا  گرفته  سیل  از  شدید، 
خشک و گرم و از خاک معمولی تا خاک با 
غلظت نمک بسیار باال بروید، ولیکن نسبت به 
کمبود آب در خاک و خشکی زیاد آن، سرمای 

 Ottow et( است  آفات حساس  و  دیررس 
al., 2005(. در سازگاری با شرایط دما، پده 
می تواند حتی در شرایط سخت که دما برای 
استقرار گیاه کاماًل نامطلوب است، زنده بماند. 
 Xilidali، به عنوان مثال، در سواحل رودخانه
منطقه  قزاقستان در  Yili در صحرای  و   Cu
به  پده، دمای هوا می تواند  پراکنش درختان 
در زمستان و 54+  45- درجه سانتی گراد 
درجه سانتی گراد در تابستان برسد و در شمال 
غربی چین، دما معمواًل از 39/8- به 43/6 
درجه سانتی گراد تغییر می کند. عالوه بر این، در 
سال 1993، یک تیم تحقیقاتی علمی، توده ای 
کوچک از پده را در قسمت داخلی صحرای 
بزرگ تاکالماکان چین پیدا کردند، جایی که 
دمای روزانه می تواند از 43 درجه سانتی گراد 
در روز به 6/7- درجه سانتی گراد در شب 
تغییر کند که نشان دهنده تحمل و بردباری این 
 Ruisheng( گونه در برابر شرایط دمایی است
Dong, 2005 &(. همچنین این گونه می تواند 
در خاک هایی با شوری 2درصد رشد کند و 
زنده  با شوری 5درصد  حتی در خاک هایی 
بماند و هموستاز یونی و اسمزی نقش مهمی 
 Chen) ایفا می کند  به شوری آن  در تحمل 
et al., 2017(. بررسی های مقایسه ای نشان 
داده است، ساختار آناتومی برگ درختان پده 
به طور کلی متعلق به مزوفیت ها است، اما برخی 
ویژگی های این گونه که داراي برگ هاي چرمي 
و ضخیم بوده و تعداد روزنه هاي برگ آن بسیار 
کم بوده و با کرک و موم پوشانده شده است، به 
خشکوفیت تعلق دارند. مجاري بافت سیستم و 
انتقال آب از آنها به خوبي توسعه یافته است و 
شاخه ها نیز پوشیده از کرک و موم هستند که این 
صفات از ویژگی های خشکي پسندي محسوب 
پایه  این گونه روی یک  برگ های  مي شود. 
بسیار متنوع هستند، به طوری که پایه های جوان 
و شاخه های قسمت پایه درختان قدیمی دارای 
برگ های نیزه ای هستند، در حالی که برگ های 
بالغ بیضی شکل،  شاخه های قدیمی درختان 
بیضی پهن، مثلثی پهن یا بیضی پهن دندانه دار 
هستند. متأسفانه امروزه به دلیل برخي مسائل 
اکولوژیکي و دخالت هاي انساني مانند تغییر 
مناسب آب  نبود مدیریت  نظام هیدرولوژي، 
تغییر  اراضي،  و خاک و درنتیجه شور شدن 
کاربري و تبدیل اراضي جنگلي و رویشگاه هاي 
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پده به اراضي کشاورزي و بهره برداري هاي بي رویه و چراي مفرط دام، 
رویشگاه هاي این گونه ارزشمند بومي در معرض تهدید قرار دارند و از 
کیفیت و کمیت رویشگاه هاي آن به شدت کاسته شده است. کشور ایران 
با 22500 هکتار پده زار ازجمله مناطق رویش این درخت است که 
82درصد از این سطح )18450 هکتار( به استان خوزستان اختصاص 

دارد )کالگری، 1389(. 
این گونه در مناطق مختلف کشور با اسامی پی جو، بید سمرقندی، بید 
کویر، پیو و پده شناخته می شود. نام های محلی آن پده )در جنوب(، 
)در  پید  لرستان(،  )در  پیک  ایالم(،  )در  پلک  کردستان(،  )در  پرک 
)در  پی آب  و  پی چوب  )در جهرم(،  بید  پده  و  بید  پله  سپیددشت(، 
دامغان(، گرده بید )در بختیاری(، بید سمرقندی )در اصفهان(، پی او )در 
کاشان( و بیرآغاجی )در آذربایجان( است )ثابتی، 1387(. در استان 
مرکزی در شهرستان ساوه با نام های محلی ترنگوت و تارانگو و در 
شهرستان های خمین و محالت با نام های پایه بید و بن بید شناخته 
می شود. باال بودن سطح آب رودخانه ها و آب زیرزمیني و نیز شرایط 
از  یکي  مرکزی  استان  در گذشته،  که  نشان می دهد  اقلیمي  مناسب 
رویشگاه هاي مهم پده کشور بوده است، درختان کهن سال پده در برخي 
از مناطق روستایي و در حاشیه رودخانه ها، حضور این گونه ارزشمند 
را تأیید مي کند. از رودخانه های اصلی استان مرکزی با ذکر طول آنها 
می توان به مزلقان )98 کیلومتر(، میقان )372 کیلومتر(، قمرود )380 
کیلومتر(، سه رود )398 کیلومتر(، تیره )99 کیلومتر( و قره چای )996 
کیلومتر( و مجموع کل استان )2343 کیلومتر( اشاره کرد. اهمیت ایـن 
گونـه در مناطـق تحـت انتشـار شـامل اسـتفاده از چـوب، تأمیـن 
علوفـه از برگ در کمک به اقتصاد محلی و نیـز حفظ و تثبیـت خاک 
دیواره هـاي کناري رودخانه و جلوگیري از عریض شدن بستر آن و 
تثبیت ماسه های روان، حفظ و توسعه اکوسیسـتم طبیعي و استفاده در 
فضای سبز اسـت. فقدان تولید کمـي و کیفـي تنه درختان پده سـبب 
کاربـرد محدودي برای اسـتفاده از چوب آن شده است. سبک بودن 
چوب پده با دانسیته 0/16 گرم بر سانتی مترمکعب در هوای خشک 
و با متوسط طول فیبر 1/12 میلی متر سبب شده است که چوب آن 
برای صنایع سلولزی، ابزار آالت کشاورزی، چارچوب درب و پنجره، 
مبل سازی و کبریت سازی مناسب باشد )مدیررحمتی و همتی، 1372(. 
حفظ ذخایر ژنتیکي درختان پده بومی مناطق، یکي از اقدامات اساسي 
منطقه  اکوسیستم ها در هر  توسعه  و  براي حفظ، اصالح  و ضروري 
است. با وجود سازگاری بسیار باالی درختان پده به شرایط محیطی، 
تحقیقات بسیار کمی روی پراکنش آنها انجام شده است. مطالعه پراکنش 
پده در استان مرکزی از این جهت حائز اهمیت است که پده زارها از 
اکوسیستم های شکننده و حساس محیط و اراضی کشاورزی حفاظت 
می کنند و منجر به توسعه ساختارهای هیدرولوژیکی و اکولوژیکی در 
حوضه رودخانه ها می شوند. با توجه به ایتکه این گونه در مجاورت 
اراضی کشاورزی، باغ ها و در حاشیه رودخانه های استان پراکنش دارد، 
به شدت در معرض قطع و تخریب، تغییر کاربری و تبدیل اراضي قرار 
گرفته اند، بنابراین، الزم است با هدف حفظ این گونه، مناطق پراکنش 
آن به عنوان ذخیره گاه جنگلی در نظر گرفته و توسط ارگان های دولتی 

و منابع طبیعی حمایت شود. بدین منظور، نقشه پراکنش پده زارهای 
استان مرکزی با هدف حفاظت و احیای آنها تهیه و از لحاظ ویژگی های 

توپوگرافی و خاک بررسی و تحلیل شد.

 اقدامات و یافته ها
منطقه مورد بررسی

استان مرکزی در موقعیت جغرافیایی 33 درجه و 23 دقیقه تا 35 درجه 
و 34 دقیقه عرض شمالی و 48 درجه و 58 دقیقه تا 51 درجه و 5 
دقیقه طول شرقی نصف النهار گرینویچ واقع شده است، از شمال شرقی به 
استان  تهران، از شمال و شمال غربی به استان قزوین، از غرب به استان 
همدان، از جنوب و جنوب غربی به استان لرستان، از جنوب و جنوب 
شرقی به استان  اصفهان و از شرق به قم محدود می شود. کل مساحت 
استان 29128 کیلومترمربع که در حدود 1/79درصد مساحت کل کشور 
را به خود اختصاص داده است. پست ترین نقطه استان، دشت ساوه با 
ارتفاع کمتر از 1200 متر و بلندترین نقطه استان، قله شهباز )از رشته 
کوه های راسوند( در جنوب غربی با ارتفاع 3388 متر از سطح دریاست. 
با توجه به توپوگرافی استان، در حدود 75درصد مساحت استان را 
اراضی کوهستانی و کوهپایه ای )2205 هزار هکتار( و 25درصد آن را 
مناطق دشتی )735 هزار هکتار( تشکیل داده است )سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان مرکزی، 1397(. این استان دارای چندین حوزه 
آبخیز اصلی و مهم به نام های قم رود، قره چای، کویر میقان، رودشور، 
دز و کرخه است. دشت های ساوه، زرند، اراک، شازند، شراء و خمین 
از مهم ترین دشت های استان هستند. نقشه تقسیمات کشوری استان در 
شکل  1 آورده شده است. میانگین بارش ساالنه استان 267 میلی متر، 
متوسط حجم نزوالت جوی ساالنه 7700 میلیون مترمکعب، تبخیر و 
تعرق ساالنه 71درصد، سهم آب های زیرزمینی 1900 میلیون مترمکعب، 
سهم آب های سطحی 338 میلیون مترمکعب و میزان برداشت از منابع 
آب های زیرزمینی 2400 میلیون مترمکعب است )شرکت سهامی آب 
منطقه ای مرکزی، 1397(. ویژگی های مهم اقلیمی شهرستان های دارای 

پده زار در جدول 1 آورده شده است )مرکز آمار ایران، 1399(.
اقدامات مربوط به مرحله شناخت عرصه و دریافت اطالعات پراکنش 
پده زارها در استان مرکزی با بررسی منابع موجود، مراجعه به مرکز 
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان انجام شد. در نخستین گام از اجرای تحقیق در 
با پیمایش در اطراف  ابتدا از طریق عملیات میدانی و  سال 1399، 
عرصه های پده زار، مساحت هر عرصه برداشت شد. عرصه های پده زار 
هر دهستان  مربوط به هر یک از شهرستان های ساوه، تفرش، خمین و 
محالت با دستگاه موقعیت یاب جهانی )GPS( و اپلیکیشن اندازه گیری 
 (GPS Fields Area Measure PRO( مساحت با جی پی اس اندروید
(GFAMP( جانمایی و روی گوگل ارث بارگذاری شد. خروجی این 
نرم افزار به صورت KMZ ، یا KML  است که با تطبیق عکس و تصویر 
ماهواره گوگل با نقاط برداشت شده، محدوده دقیق عرصه تعیین شد. 
پس از ترسیم پلیگون های پده زارها در گوگل ارث، فایل های مربوط به 
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شکل 1- نقشه تقسیمات سیاسی استان مرکزی براساس دهستان

جدول 1- اطالعات اقلیمی 40 ساله ایستگاه های سینوپتیک عرصه های  پده زار در استان مرکزی

شهرستان

دما )درجه سانتی گراد(
میانگین 
بارندگی 
ساالنه 

)میلی متر(

میانگین 
رطوبت 
ساالنه 
)درصد(

اقلیم

ارتفاع از سطح 
دریا )متر(

میانگین تبخیر 
ساالنه )میلی متر(

حداقل 
دمای 
مطلق 

حداکثر 
دمای 
مطلق 

میانگین 
دمای 
ساالنه

آمبرژهدومارتن

11082725خشک معتدلخشک1543/818/1194/139-ساوه

19801982/2نیمه خشک و سردنیمه خشک20/53913/3314/444-تفرش

1834/62144خشک و سردنیمه خشک24/240/813/6296/442-خمین

16812101خشک و سردخشک17/642/415/924642-محالت

جدول 2- موقعیت جغرافیایی رویشگاه های پده در استان مرکزی

ارتفاع از سطح دریا )متر(عرض جغرافیاییطول جغرافیاییروستادهستانبخششهرستانردیف

1

ساوه

1429ʺ17ʹ04°35ʺ23ʹ51°49کله دشتآق کهریزنوبران

1588ʺ16ʹ04°35ʺ32ʹ48°49بالقلوآق کهریزنوبران2

1620ʺ59ʹ06°35ʺ24ʹ40°49قلعتینبیاتنوبران3

1404ʺ48ʹ03°35ʺ13ʹ54°49ارجرودشاهسون کندیمرکزی4

1243ʺ07ʹ01°35ʺ17ʹ04°50زمان آبادشاهسون کندیمرکزی5

6
تفرش

1616ʺ22ʹ45°34ʺ54ʹ56°49بازرجانبازرجانمرکزی

1387ʺ38ʹ51°34ʺ38ʹ43°49جفتانرودبارمرکزی7

1670ʺ14ʹ41°33ʺ20ʹ20°50جلماجردگله زنمرکزیخمین8

1719ʺ59ʹ59°33ʺ31ʹ33°50آب گرمباقرآبادمرکزیمحالت9

شکل 2- نقشه رودخانه های اصلی، فرعی و آبراهه های استان مرکزی
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نرم افزار ArcMap 10.4 منتقل و تبدیل به الیه 
پلیگونی یکپارچه به فرمت shp )شیپ فایل( 
شد. سپس نقشه پراکنش کل پده زارهای مربوط 
به هر شهرستان تهیه شد که موقعیت جغرافیایی 
رویشگاه های پده در استان مرکزی در جدول 

2 آورده شده است.
نقشه های درصد شیب، جهت جغرافیایی و ارتفاع 
از سطح دریا از نقشه رقومی ارتفاع استان تهیه 
و برای هر یک از عرصه پده زارهای مربوط به 
4 شهرستان استان ترسیم شد. نقشه های کاربری 
اراضی و شیپ فایل رودخانه های اصلی و فرعی 
و آبراهه ها از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
و بخش آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی استان تهیه و نقشه 
پده زارهای  از عرصه  برای هر یک  کاربری 
استان در کالس هاي  به 4 شهرستان  مربوط 
مختلف ترسیم شدند. الیه فاصله از رودخانه از 
طریق عملیات بافر زدن شامل همه عرصه های 
پده زار، که در فاصله مشخصی از رودخانه ها 
قرار دارند، تهیه شد. نقشه رودخانه های اصلی، 
فرعی و آبراهه های استان مرکزی در شکل 2 
نشان داده شده است. شهرستان ساوه دارای 
862/87 کیلومتر رودخانه اصلی و 1405/77 
کیلومتر رودخانه فرعی، تفرش دارای 482/82 
کیلومتر  کیلومتر رودخانه اصلی و 848/48 
رودخانه فرعی، خمین دارای 367/59 کیلومتر 
رودخانه اصلی و 629/99 کیلومتر رودخانه 
کیلومتر   131/87 دارای  محالت  و  فرعی 
رودخانه اصلی و 432/34 کیلومتر رودخانه 

فرعی است )شکل 2(.
نقشه های برخی ویژگی های خاک استان مرکزی 
از مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور مربوط به 
عمق 30-0 سانتی متری خاک تهیه و برای هر 
یک از عرصه های پده زار مربوط به 4 شهرستان 
استان برای ساوه با 314 نمونه، تفرش با 491 
 43 با  و محالت  نمونه   34 با  نمونه، خمین 

نمونه ترسیم شد.

 پراکنش و موقعیت پده زارها
پراکنش و موقعیت پده زارهای استان مرکزی 
در شکل 3 ارائه شده است. براساس یافته های 
این پژوهش، مساحت کل عرصه پده زارها با 
به  به مقدار 447/27 هکتار  پیمایش زمینی 
 دست آمد که بیشترین آن به ترتیب مربوط به 

شکل 3- نقشه پراکنش و موقعیت پده زارهای استان مرکزی

شکل 4- نقشه شیب عرصه پده زارهای مربوط به 4 شهرستان استان مرکزی
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شکل 5- نقشه جهت جغرافیایی عرصه پده زارهای مربوط به 4 شهرستان استان مرکزی

شکل 6- نقشه ارتفاع از سطح دریا عرصه های پده زار مربوط به 4 شهرستان استان مرکزی
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ساوه با 279/25، تفرش با 89/24، خمین 
با 67/24 و محالت با 11/54 هکتار است. 
برای هر یک از عرصه های پده زار مربوط به 
4 شهرستان استان، نقشه های شیب )شکل 4(، 
جهت جغرافیایی )شکل 5( و ارتفاع از سطح 
دریا )شکل 6( ترسیم و هر کدام از الیه ها نیز 
به کالس هاي مختلف تقسیم شد. مقدار شیب 
8-0 درصد، شیب غالب همه پده زارها در هر 
یک از 4 شهرستان است )شکل 4(. جهت های 
شمال غربی و جنوب شرقی، به ترتیب بیشترین 
در  پده زارها  پراکنش  جهت های جغرافیایی 
شهرستان های خمین و محالت است )شکل 
5( و در سایر شهرستان ها، پده زارها به طور 
یکسانی در همه جهت های جغرافیایی پراکنش 
داشتند. بیشترین پراکنش پده زارها بر حسب 
ارتفاع از سطح دریا برای شهرستان های ساوه 
و تفرش در ارتفاع کمتر از 1650 متر و برای 
خمین و محالت در ارتفاع 1900-1650 متر 

است )شکل 6(.
برای هر یک از عرصه های پده زار مربوط به 
4 شهرستان استان، نقشه های کاربری اراضی 
)شکل 7( و فاصله از رودخانه )شکل 8( در 
کالس هاي مختلف ترسیم شد. بیشترین پراکنش 
پده زارها در همه شهرستان ها در اراضی آبی 
است )شکل 6(. در شهرستان های ساوه، تفرش 
و خمین، بیشترین سطح پده زارها در فاصله 
کمتر از 200 متر با رودخانه و در محالت در 
فاصله کمتر از 1000 متر با رودخانه وجود 

دارد )شکل 8(.
)لومی-  بافت خاک در ساوه  نوع  بیشترین 
شنی(، تفرش )لومی و لومی- شنی(، خمین 
)سیلتی-  محالت  و  شنی(  رسی-  )لومی- 

لومی( است )شکل 9(.
مقدار نسبت جذب سدیم در کل عرصه های 
پده زار هر 4 شهرستان استان مرکزی بین 2-6 

است )شکل 10(.
بیشترین میزان اسیدیته عرصه های پده زار در 
ساوه و خمین )8/3-7/7(، تفرش )7/2-7/7( 

و محالت )8-7/5( است )شکل 11(.
در  الکتریکی خاک  هدایت  میزان  بیشترین 
کل عرصه های پده زار هر 4 شهرستان استان 
مرکزی کمتر از یک دسی زیمنس بر متر است 

)شکل 12(.
نمایی از توده درختان کهن سال پده در زمان آباد 

شکل 7- نقشه کاربری اراضی عرصه های پده زار مربوط به 4 شهرستان استان مرکزی

شکل 8- نقشه فاصله از رودخانه عرصه های پده زار مربوط به 4 شهرستان استان مرکزی
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شکل 9- نقشه بافت خاک عرصه های پده زار مربوط به 4 شهرستان استان مرکزی

شکل 10- نقشه نسبت جذب سدیم عرصه های پده زار مربوط به 4 شهرستان استان مرکزی
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شکل 11- نقشه میزان اسیدیته عرصه های پده زار مربوط به 4 شهرستان استان مرکزی

شکل 12- نقشه میزان هدایت الکتریکی خاک عرصه های پده زار مربوط به 4 شهرستان استان مرکزی
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مانع ورود سیالب به روستا و مزارع کشاورزی 
می شدند، همچنین، به دلیل تغذیه دام ها از برگ 
درختان و محل استراحت دام ها زیر تاج پوشش 
آنها، مردم بومی منطقه از آنها حفاظت می کردند، 
ولی متأسفانه، در چند سال اخیر قطع کردن و 
آتش زدن شبانه آنها مشاهده می شود. همین 
عقاید مردم بومی سبب شده است که در همه 
مسنی  درختان  ساوه  شهرستان  پده زارهای 
وجود داشته باشد. همچنین، بیشتر بودن طول 
از دالیل  نیز، یکی دیگر  رودخانه در ساوه 
افزایش سطح پده زارها در این شهرستان است. 
در بررسی ویژگی های فیزیوگرافی پده زارها، 
مقدار شیب 8-0 درصد، شیب غالب تمامی 
پده زارها در هر یک از 4 شهرستان است که 
داللت بر حضور آنها در بستر آبرفتی کم شیب 
رودخانه است و در مناطق پرشیب که میزان 
ندارند.  است، حضور  کمتر  آب  نگهداشت 
همچنین، عمق بیشتر خاک و افزایش رطوبت 
و عناصر غذایی در شیب های کم، نسبت به 
مناطق شیب دار نیز بی تأثیر نیست. جهت های 
شمال غربی و جنوب شرقی، به ترتیب بیشترین 
در  پده زارها  پراکنش  جهت های جغرافیایی 
در سایر  و  و محالت  شهرستان های خمین 
شهرستان ها، پده زارها به طور یکسانی در تمامی 
جهت های جغرافیایی پراکنش داشتند که داللت 
بر استقرار آنها در همه جهت های جغرافیایی 
نمی کنند.  عمل  انتخابی  نظر  این  از  و  است 

ارتفاع از سطح دریا به عنوان یکی از عوامل 
مهم محدود کننده گسترش گیاهان می تواند از 
و  بر درجه حرارت، فشار هوا  تأثیر  طریق 
تغییر در نوع و میزان بارندگی سبب تغییر در 
شرایط اقلیمی هر رویشگاه شود، بنابراین، هر 
یک از گونه های گیاهی با توجه به نیازهای 
بوم شناختی، در یک محدوده ارتفاعی مستقر 
پراکنش  بیشترین  تحقیق،  این  در  می شوند. 
پده زارها بر حسب ارتفاع از سطح دریا برای 
شهرستان های ساوه و تفرش در ارتفاع کمتر 
در  و محالت  برای خمین  و  متر  از 1650 
نگاهی  متر است. در  ارتفاع 1650-1900 
پده  توده های  ارتفاعی  به محدوده گسترش 
در جهان، پایین ترین توده ها از لحاظ موقعیت 
ارتفاعی را می توان در فرورفتگی دریای مرده، 
در میانگین حدود 390 متر یافت، در حالی که 
مرتفع ترین توده های پده در کشمیر در ارتفاع 
 Brandis,( 4000 تا 4500 متر وجود دارد
 .)Stewart, 1972 ؛Hooker, 1890 1874؛
حد پراکنش ارتفاعی پده زارها در کشورهای 
تا  متر، عراق  تا 1300  آفریقا  شمال غرب 
1100 متر، ترکیه و افغانستان تا 1650 متر 
و در ایران تا 1800 متر گزارش شده است 

 .)Browicz, 1977(
بیشترین سطح پده زارها  در تحقیق پیش رو، 
در فاصله کمتر از 200 متر با رودخانه به جز 
شهرستان محالت، وجود دارد. پراکنش درختان 

ساوه، که محلی برای چرا و استراحت دام هاست، 
در شکل 13 ارائه شده است.

 
 بحث

آسیب پذیرترین  از  خشک  اکوسیستم های 
در  به ویژه  هستند،  اکولوژیکی  سیستم های 
حوضه های رودخانه های خشک داخلی که در 
آن کل اکوسیستم به آب رودخانه و تغذیه آب 
 .)Hu et al., 2021( زیرزمینی وابسته است
رودخانه  موقعیت  و  آب  در حجم  تغییرات 
در  را  چشمگیری  تغییرات  می تواند  اصلی 
اکوسیستم های  پراکنش گونه های درختی در 
 .)Aishan et al., 2015( ساحلی ایجاد کند
براساس یافته های این پژوهش، مساحت کل 
عرصه های پده زار با پیمایش زمینی به مقدار 
447/27 هکتار به  دست آمد، که بیشترین آن 
به ترتیب مربوط به ساوه با 279/25، تفرش با 
89/24، خمین با 67/24 و محالت با 11/54 
هکتار است. در مشاهده های صحرایی دیده شد 
که درختان پده با سن بیشتر در شهرستان ساوه 
وجود دارند و در مصاحبه حضوری با بزرگان 
روستا و دامداران، آنها اظهار داشتند، پدران ما 
به این درختان بسیار اهمیت می دادند و از آنها 
به عنوان نعمت، رحمت، برکت و آبادانی روستا 
و  مراقبت  نیز سفارش  ما  به  و  یاد می کردند 
نگهداری از آنها را می کردند و از قدیم نیز این 
درختان در حاشیه رودخانه استقرار داشته اند و 

شکل 13- نمایی از درختان کهن سال پده زمان آباد ساوه
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پده با افزایش فاصله از رودخانه کاهش یافته 
دیگر  متر  از 200  بیشتر  فاصله  در  و  است 
 Zhang حضور ندارند که با نتایج یافته های
امروزه  دارد.  و همکاران )2019( همخوانی 
مساحت بیشه زارهای پده به دلیل استفاده ناپایدار 
از منابع آب و تشدید فعالیت های انسانی در 
 .)Cheng et al., 2014( حال کاهش است
توده های پده که در فاصله ای زیاد از آب های 
زیرزمینی رشد می کنند، بیشتر قدیمی و پراکنده 
هستند، در حالی که توده های صنوبر متراکم حاوی 
بخش زیادی از درختان جوان معمواًل فقط در 
مکان هایی با فاصله نسبتًا کمی تا سطح آب یا 
 Thomas( در حاشیه رودخانه یافت می شوند
et al., 2017(. فاصله صنوبرها تا سطح آب 
بیشترین تأثیر را بر رشد و بهره وری درختان 
دارد. فاصله از آب سطحی می تواند روی تکثیر و 
توسعه درختان پده تأثیر بگذارد. تکثیر از طریق 
بذر فقط پس از سیالب شدید امکان پذیر است 
و جایی که بذرها به دلیل کمبود آب در سطح 
خاک دیگر نمی توانند جوانه بزنند، از طریق 
ریشه جوش تکثیر می شوند. این ریشه جوش ها 
می توانند شاخه های جدیدی را در فواصل تا 40 
 Wiehle( متر از درختان مادری تشکیل دهند
et al., 2009( که با افزایش فاصله از آب های 
توانایی ریشه جوش زدن درختان  زیرزمینی 
کاهش می یابد و زمانی  که عمق آب زیرزمینی 
پایین تر از 6 متر باشد، رشد درختان متوقف و 
امکان خشک شدن آنها وجود دارد )مدیررحمتی 
و همتی، 1372(. در شهرستان محالت، فاصله 
توده درختان پده از رودخانه کمتر از 1000 متر 
است و دلیل اصلی استقرار درختان در روستای 
آبگرم محالت، به دلیل چشمه آب گرم بوده که 
داللت بر وجود آب های زیرزمینی است. عمق 
آب های زیرزمینی یک عامل کلیدی است که 
تأثیر  ساحلی  توسعه جنگل های  و  رشد  بر 
به طور  کلی،   .)Shi et al., 2021( می گذارد 
طول رودخانه های اصلی و فرعی در محالت 
نسبت به سایر شهرستان ها کمتر است که سبب 
باشد. هر یک  نیز کمتر  شده سطح پده زارها 
از رویشگاه های پده زار در حاشیه رودخانه، 
زیرزمینی  به آب  دسترسی  با  مکان هایی  یا 
استقرار یافته اند. رودخانه قره چای یا قره سو 
از  که  استان است  مهم ترین رودخانه های  از 
شازند اراک سرچشمه می گیرد و پس از طی 

مسافتی از کوه های همدان، تفرش و نوبران به 
جنوب غربی ساوه می رسد. رودخانه مزلقان 
نوبران ساوه  دیگر رودخانه پرآب در بخش 
است و رودخانه های فصلی و کم آب شهرستان 
ساوه شامل رودخانه شور در شمال زرند و 
رودخانه های واقع در بخش خرقان و نوبران 
هستند. رودخانه های شهرآب و آب کمر تفرش 
)نام محلی رودخانه خلجان( نیز وارد شهر تفرش 
می شوند. رودخانه خمین از کوه های آشناخور، 
سرچشمه می گیرد و جهت آن، جنوب غربی 
به شمال شرقی است که در 2 کیلومتری غرب 
رودخانه  و  می پیوندد  خمین  رود  به  خمین 
خمین  شرق  کیلومتري   23 در  نیز  خرقاب 
در نزدیکي )روستای جلماجرد( به رودخانه 
خمین می ریزد. رودخانه اناربار، یا قم رود نیز 
از جنوب شرقی استان )محالت و دلیجان( و 
بخشی از استان قم می گذرد. این رود در حوضه 
آبریز دریاچه نمک قرار دارد و در انتها به رود 

قره چای منتهی می شود.
همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد، بیشترین 
نوع بافت خاک در ساوه )لومی- شنی(، تفرش 
)لومی و لومی- شنی(، خمین )لومی- رسی-

که  است  لومی(  )سیلتی-  محالت  و  شنی( 
به طور کلی بافت سبک تا نیمه سنگین را نشان 
می دهد. خاک هایی با بافت سبک، آب قابل 
در  مناسب  مقدار  به  و  به راحتی  را  دسترس 
مناسب  و شرایط  می دهند  قرار  گیاه  اختیار 
به  پده  می کنند.  فراهم  گیاه  رشد  برای  را 
خاک های شنی- لومی آبرفتی گرایش دارد، 
ولیکن می تواند در خاک های شنی- لومی و 
لومی- رسی نیز رشد کند )همتی و مدیررحمتی، 
1373(. در تحقیق فخیره و همکاران )1392( 
این گونه در دشت سیستان در خاک هایی با 
بافت سبک شنی و شنی- لومی و در pH بین 
7/7 تا 8/3 رویش بهتری داشت. کالگری و 
همکاران )1379( با مطالعه در اقلیم بیابانی گرم 
استان خوزستان و در حاشیه رودخانه کارون 
نتیجه گرفتند، بیشه زارهای پده در بافت خاک 
با منشأ آبرفتی می رویند که در افق های باالیی 
شنی- لومی و در افق های پایینی به لومی تغییر 
می کند. نتایج ویژگی های فیزیکی و شیمیایی 
توسط کالگری  پده  رویشگاه های  در  خاک 
در  از شنی  بافت خاک  داد،  نشان   )1397(
رویشگاه های زابل، اصفهان و بردسیر تا لومی 

در رویشگاه های خجیر و مالوی متغیر است، 
ولیکن درختان پده در خاک های سنگین و رسی 
حضور نداشته و در مقدار رس کمتر از 25درصد 
بافت خاک استقرار یافته اند. در بررسی حاشیه 
رودخانه تجن دشت سرخس توسط سپهری و 
بزرگمهر )1382(، درختان پده در بافت خاک 
مستقر  بهتر  رسی  سیلتی-  و  لومی  سیلتی- 
گسترش  عمق  در  که  خاک هایی  و  شده اند 
ریشه، یک الیه با بافت سنگین دارند، به دلیل 
برای رشد  رطوبت  باالی  نگهداری  ظرفیت 
پده مناسب هستند. فاکتورهای شیمیایی خاک 
از جمله کلر، منیزیم، سدیم و هدایت الکتریکی 
خاک از عوامل اصلی تأثیرگذار در جنگل های 
پده هستند و سپس فاکتورهای فیزیکی خاک 
مانند تغییرات بافت مؤثر است و عواملی مانند 
تغییرات اسیدیته، تجمع آهک و کلسیم از عوامل 
محدود کننده رشد و استقرار درختان پده نیستند 
)سپهری و بزرگمهر، 1382(. درختان پده در 
حاشیه رودخانه تجن در اسیدیته بین 7/3 تا 
بزرگمهر،  و  یافته اند )سپهری  استقرار   8/42
بیشترین میزان اسیدیته  1382( در صورتی که 
عرصه پده زارها در ساوه و خمین )7/7-8/3(، 
تفرش )7/2-7/7( و محالت )8-7/5( است 
که اسیدیته بین 7/2 تا 8/3 را نشان می دهد. 
بیشترین میزان هدایت الکتریکی خاک در کل 
عرصه پده زارهای هر 4 شهرستان استان مرکزی 
کمتر از یک دسی زیمنس بر متر است. وجود 
به رودخانه و  نزدیکی  آبرفتی و  سنگ مادر 
آب شویی فراوان خاک از دالیل کم بودن میزان 
هدایت الکتریکی خاک است. خاکی که هدایت 
الکتریکی آن بیشتر از 4 دسی زیمنس بر متر 
و اسیدیته آن بیشتر از 8/3 باشد، خاک شور 
در نظر گرفته می شود، بر این اساس خاک هر 4 
رویشگاه پده زار مورد مطالعه، فاقد شوری است.

 نتیجه گیری کلی
با انجام این تحقیق عرصه انتشار پده زارهای 
استان مرکزی مستند  و نقشه رویشگاهی آن 
تهیه شد تا در پایش عرصه های منابع طبیعی 
در سال های آینده، تغییرات احتمالی را مشخص 
کند. همچنین، عوامل تأثیرگذار فیزیوگرافی و 
خاک نیز بررسی شد، این نتایج می توانند در 
اصالح، حفاظت و احیای رویشگاه پده زارها 
مؤثری  نقش  تخریب یافته  عرصه های  در 
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داشته باشند. در مناطق پده زار استان و 
حاشیه رودخانه ها، اداره کل منابع طبیعی 
توسعه  می تواند  استان  آبخیزداری  و 
پتانسیل  میزان  به  با توجه  را  پده زارها 
در برنامه ریزی های آینده در نظر بگیرد 
و حتی می تواند از دورگ مفید حاصل 
دورگ گیری بین پده و کبوده که از رویش 
قطری و ارتفاعی و کیفیت تنه مناسبی در شرایط 
برخوردار  متوسط  کمتر و شوری  با رطوبت 
است نیز، استفاده کند. داشتن اطالعات کمی 
درختی  گونه های  مکانی  پراکنش  الگوی  از 
درختان  زیست سنجی  متغیرهای  بررسی  و 
برای درک ساختار جنگل و برنامه ریزی برای 
حفاظت از اکوسیستم های حاشیه رودخانه ها 
امری ضروری است که در بررسی های آینده 

باید به آنها پرداخته شود.
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