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 چکیده

های جنگلی از جاده و سن آن بر پوشش گیاهی در جاده فاصله ریتأثهدف از این پژوهش، ارزیابی 

تصادفی با روش -منظم صورتبه نمونهقطعه 240ناو اسالم در غرب استان گیالن بود. بدین منظور 

سال ساخت( برداشت شد. درصد  20تا  10سال و  10سنی جاده )کمتر از  طبقهترانسکت خطی در دو 

های غنا، مقادیر شاخصسپس های ترکیبی براون بالنکه ثبت شد. ی گیاهی با استفاده از مقیاسهاپوشش

تعیین نحوه  منظوربهسنی جاده محاسبه شد. وینر و سیمپسون برای هر طبقۀ -انونش یکنواختی، تنوع 

 هایگونه از نمایه اهمیت نسبی استفاده شد. نتایج نشان داد مقدار اهمیت نسبی و حضور هایفراوانتوزیع 

های قدیمی بود. همچنین مقدار اهمیت نسبی بیشتر از جاده ساختتازههای درختی غالب منطقه در جاده

بیشتر بود.  ،سنی جاده طبقهها در هر دو راش، ممرز و توسکای ییالقی نسبت به دیگر گونه هایبرای نهال

، کاهش می یابدهای درختی هگونمقدار اهمیت نسبی  با افزایش فاصله از جاده جنگلینتایج نشان داد 

همچنین زادآوری راش و افرا پلت بیشترین مقدار را در فواصل مختلف از جاده نشان داد. نتایج تنوع و 

های درختی و زادآوری بیشترین مقدار این شاخص را در فاصله غنا در فواصل مختلف از جاده برای گونه

 .متر( نشان داد 30تا  0نزدیک به جاده )

 *.ای، سن جاده، فاصله از جادهاهمیت نسبی، تنوع گونه های کلیدی:واژه

                                                                                                                     
 09113388305شمارۀ تماس:      نویسنده مسئول *
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 مقدمه

 درجه یداراهای جنگلی جاده حاشیه یطورکلبه

 Forman and) استحرارت، نور و رطوبت بیشتری 

Deblinger, 2000های پیرامون این رو رستنی(. از این

رشد و نورپسند مانند تند هایگونهمسیرها با استقرار 

 Karim andتوسکا، تمشک و غیره همراه است )

Mallik, 2008 قطع درختان در هنگام ساخت این .)

مسیرها سبب افزایش نور و فعالیت فتوسنتزی بیشتر 

 پوشش بازهایی با تاجشود و عرصهاشکوب زیرین می

های غیربومی و گونهکه مورد هجوم  ایجاد می کند

(. Arteaga et al., 2008گیرند )قرار مینورپسند 

های تخمین مقدار اثرات جاده جنگلی بر اکوسیستم

های جنگلی ضروری کناری، در مدیریت اکوسیستم

(. مقدار فضایی که Delgado et al., 2007است )

ها در جوامع گیاهی در جنگل تحت تأثیر قرار جاده

 ,.Avon et alدهند همچنان نامشخص است )می

رو، برآورد تأثیر جاده بر متغیرهای زنده (. از این2010

ی مجاور، ابزار مفیدی برای ارزیابی زنده تودهو غیر

 Forman andمقدار قلمرو تحت تأثیر جاده است )

Deblinger, 2000 ها بهجاده که(. نکته بارز این است-

ای محسوب عنوان تهدیدی برای تنوع زیستی منطقه

 یهاگونه هجومها شرایط را برای شوند، زیرا آنمی

های گونهکنند و تهدیدی برای حیات بومی مهیا میغیر

(. Forman and Alexander, 1998شوند )بومی می

های های مؤثر بر پراکنش گونهیکی دیگر از عامل

 Hodkinson andغیربومی سن جاده است )

Thompson, 1997 .)با افزایش سن  زمان مروربه

ی جنگلی بسیاری از عوامل در درختان و هاجاده

پوشش، های اطراف جاده، مانند درصد تاجدرختچه

کند، همچنین ورود مقدار زادآوری تغییر می و قطر تنه

هایی که در گذشته در منطقه وجود گونهبرخی از 

 ها،گونه با زادآوری و افزایش تعداد این  اندنداشته

ای مشاهده و درختچه های درختیگونه تغییر در تنوع

ترین عوامل بنابراین، سن جاده یکی از مهم .شودمی

های کنار جاده مؤثر بر ساختار درختان و درختچه

 نظرازنقطه(. Spooner and Smallbone, 2009است )

های با گونهزمان ساخت جاده، برای حفظ شناختیبوم

 Deljouei etاهمیت است )ارزش و در حال انقراض با

al., 2016b).  یک اکوسیستم برای رسیدن به پایداری

نیاز به زمان دارد، هرچه زمان بیشتری از احداث جاده 

شود و در نتیجه اکوسیستم پایدارتر می ،گذشته باشد

های اولیه احداث آن اثرات منفی جاده نسبت به سال

(. Akay et al., 2008 ،Fu et al., 2009) شودکمتر می

-های جنگلی درصد تاجساخت جاده در مراحل اولیه

به ایجاد منجر یابد. در نتیجه، پوشش کاهش می

خوردگی خاک، کاهش اندازه و تراکم همروشنه، به

شود. افزایش تنوع زیستی در داخل پوشش جنگل می

پوشش درختان و دلیل عبور نور از تاججنگل به

های نورپسند در داخل جنگل است گونهشدن مستقر

(Deljoueiet al., 2016aحاشیه .)توان های جاده را می

عنوان اکوسیستم انتقالی میان جنگل و محیط مناطق به

تواند پیامدهای نظر گرفت که ایجاد آن می باز در

یافته جنگل، دیرزیستی باالتر درختان، ریزاقلیمی تغییر

-گونهتراکم بیشتر درختان، افزایش رویش گیاهان و 

 ,.Mullerova et al) داشته باشدپی  را درهای مهاجم 

( 2010و همکاران ) Avon. پژوهشگرانی مانند (2011

بر  یمترپنجکمتر از فاصله های اصلی در تأثیر جاده

برخی دیگر  .را نشان دادند های جنگلیتودهپوشش 

( به این نتیجه 2012و همکاران ) Lotfalianمانند 

متری داخل  20های گیاهی تا رسیدند که تنوع گونه

ها بر پوشش گیاهی تا . تأثیر جادهادامه می یابدجنگل 

متر نیز گزارش شده است  100فواصل بیشتر از 

(Forman and Deblinger, 2000 در برخی .)

- یبر غناها نیز تأثیر فاصله از حاشیه جاده پژوهش
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ای، تنوع و ترکیب جوامع گیاهی را جدا از سن گونه

دار فاصله از ها ندانسته و اثر معنیو برخالف آنجاده 

 Zhang etجاده بر جوامع گیاهی را مشاهده کردند )

al., 2011.) ( سالهسه) با سن کم هایدر حاشیه جاده

و در بیشترین مقدار دارای پوشش مقدار بازشدگی تاج

است که این  دارای کمترین مقدار ساله 20های جاده

. درصد یابدکاهش میعامل با افزایش فاصله از جاده 

ساله بیشترین و  20های پوشش در حاشیه جادهتاج

 کهیدرحالکمترین مقدار است.  سالهسههای برای جاده

داری ندارد و ها در هر سنی از جاده تفاوت معنیتراکم

 Enoki etکند )با فاصله از جاده در هر سنی تغییر نمی

al., 2014 .)Nagaike (2003)  بلند برای ارزیابی اثرات

-های سوزنیحاشیه جاده در جنگلمدت )سی سال( 

از ژاپن، مشخصات ساختار توده را  در کشور برگ

به سمت داخل جنگل تعیین کرده و نشان داد حاشیه 

قطعات ها و سطح مقطع درختان سرپا در تراکم نهال

پژوهشی دیگر در نزدیک جاده بیشتر بود.  نمونه

ها و حاشیه جاده همبستگی مثبت بین درصد هالوفیت

چین  در کشور هاهای سنی مختلف جادهدر گروه

در فواصل نتایج این مطالعه نشان داد که مشاهده شد 

ها با افزایش سن جاده درصد هالوفیتدورتر از جاده 

 (.Zhang et al., 2011) می یابدکاهش 

نظر شده و با درانجامهای به پژوهش با توجه

-شمال کشور به یهادر جنگلگرفتن اهمیت جاده 

یابی به توسعۀ پایدار و همچنین حفاظت منظور دست

ها، الزم های طبیعی و تنوع زیستی آناز اکوسیستم

-ها در تنوع است نقش عوامل اکولوژیکی و تأثیر جاده

های گیاهی مورد بررسی بیشتری قرار گیرد. از گونه

برداری از های جنگلداری و بهرهفی از اجرای طرحطر

های جنگلداری زمان زیادی ها در قالب طرحجنگل

سال( و از آن زمان تاکنون  45گذرد )نزدیک به نمی

جاده  هابرداری از جنگلبرای اهداف مدیریتی و بهره

ها در طول ایجاد شده است. تأثیر این جاده های زیادی

-های جنگلی میتوده پویاییزمان با توجه به توالی و 

تواند متفاوت باشد. در این پژوهش مسئله این است 

-درهای جنگلی شمال و با که با توجه به شرایط جاده

عنوان عامل اثرگذار بر ها بهگرفتن زمان ساخت آن نظر

-گونهساختار و تنوع جوامع گیاهی، آیا اهمیت نسبی 

های جنگلی درختی و زادآوری در اطراف جادههای 

با سن ساخت مختلف، متفاوت است؟. بنابراین 

 با فواصل مختلفهای جنگلی شناخت اثر سن جاده

های جنگلی حاشیه جاده از اهمیت بر درختان و توده

 برگپهنهای برخوردار است که در جنگل ییبسزا

 پرداخته شده است. شمال ایران کمتر به آن

 هاو روش مواد

در سری دو ناو اسالم با )عرض  این پژوهش

شمالی، طول جغرافیایی  21ʺ45ʹ37°تا  30ʺ41ʹ°37

شرقی( در حوضۀ آبخیز  33ʺ51ʹ48°تا  44ʺ33ʹ°48

(. 1های شمال ایران انجام شد )شکل هفت جنگل

 1800تا  600ارتفاع از سطح دریا در این منطقه بین 

 1100تا  920حدود متغیر بود. متوسط بارش ساالنۀ 

متر با بیشترین بارش در پاییز و زمستان است. میلی

میانگین درجه حرارت روزانه از زیر صفر درجه 

درجه  25های آذر، دی و بهمن و تا گراد در ماهسانتی

گراد در طول تابستان متغیر است. پوشش گیاهی سانتی

-های آمیخته ناهمسال با اصلی این منطقه از جنگل

( و Fagusorientalis Lipskyهای غالب، راش )گونه

( با زیراشکوب توسکای .CarpinusbetulusLممرز )

(، شیردار Alnus subcordata C.A.Meyییالقی )

(Acer cappadocicum Gled نمدار ،)

(Tiliaplatyphyllos Scop( همراه بود )Tavankar 

etal., 2014 بافت خاک در این منطقه لومی رسی تا .)

تا عمیق بوده و ساختمان خاک اسفنجی  عمقکملومی 
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منشوری و یا فاقد ساختمان مشخص -ایریز و دانهدانه

متر  5/5ها در منطقه مورد بررسی دارای بود. جاده

های جنگلی در این طول کل جاده بوده وعرض خاکی 

متر در هکتار  9/22کیلومتر و تراکم آن  09/9محدوده 

 .(Tavankar et al., 2014بود )

 

 

 
 موقعیت جغرافیایی منطقه -1شکل 

Figure 1. The geographical location of study area 

 

 برداری از پوشش گیاهیروش نمونه

های جاده ۀپوشش گیاهی در حاشی بررسیبرای 

-به نمونهقطعه 240 به روش ترانسکت خطیجنگلی 

 Berenjiتصادفی برداشت شد )-صورت منظم

Tehrani et al., 2014 .)سنی  طبقههایی با دو جاده

 ,.Enoki et alسال( ) 10-20و سال 10<)مختلف 

های یکسان انتخاب شد ( در جهت و شیب2014

(Bowering et al., 2006 عمود بر روی هر یک از .)

 به طول نمونهخط 10شروع تصادفی  ۀمسیرها با نقط

 متر از یکدیگر پیاده شد 100متر با فاصله  150

(Berenji Tehrani et al., 2014 ،Enoki et al., 

 150 قطعه نمونه پنج نمونهخطروی هر بر (. 2014

به ( در هر کالسه سنی جاده مترپنج در 30) یمترمربع

داخل جنگل )دو و نیم برابر ارتفاع غالب  سمت

 ,.Park, 2010 ،Yin et al) درختان منطقه( پیاده شد

مترمربعی عالوه  150داخل قطعات نمونه  در(. 2011

 چهارگیری پوشش درختی یک پالت بر اندازه

)دو در دو متر( برای برداشت پوشش  یمترمربع

شد. اطالعات مربوط به پوشش  انتخابزادآوری هم 

)در سه  ( و زادآورینهیبرابرسدرختی )ارتفاع، قطر 

-سانتی 5/7تا  5/2 قطر متر،سانتی 0-5/2قطر )کالسه 

 Gullison( برداشت شد )متر 5/1از  ارتفاع کمترمتر و 

et al., 2006گیری قطر و تعداد (، عالوه بر اندازه

های درختی و ارتفاع آنان همراه با گونه)تراکم(، 

ارتفاع تاج و شیب با  تعیین و پوششدرصد تاج

(. Nyandwi, 2008گیری شد )دستگاه سونتو اندازه

های مختلف با گونههمچنین فراوانی و درصد پوشش 

د های ترکیبی براون بالنکه ثبت شاستفاده از مقیاس

(Braun-Blanquet, 1964 .)شده آوریهای جمعنمونه

شدن در هرباریوم دانشکده منابع طبیعی پس از خشک
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گیری های رایج و با بهرهدانشگاه گیالن بر اساس روش

 ,Rechinger) مانند فلور ایرانیکااز کلیدهای شناسایی 

 های ایرانو رستنی Asadi (2007) فلور ایران(، 2010

Mobayen (1996) شد. شناسایی 

 هاداده لیوتحلهیتجزروش 

ای با مقادیر و تنوع گونه های غنا، یکنواختیشاخص

با استفاده از توابع مندرج در ها پوشش گونهدرصد تاج

-شاخصد. ش، محاسبه نمونهقطعهبرای هر  1جدول 

و در  نمونهقطعههای تنوع زیستی گیاهی برای هر 

های درختی و گونهطبقات مختلف ارتفاعی برای 

(. Krebs, 1999) صورت مجزا محاسبه شدبه زادآوری

از ها گونهمنظور مشخص کردن مقدار اهمیت نسبی به

(. Adam et al., 2007استفاده شد ) 1روابط جدول 

مقدار اهمیت نسبی برای الیه درختی از جمع هر یک 

)درصد تعداد  های فراوانی نسبیشاخصاز 

خاص در آن حضور دارد گونه که یک  یانمونهقطعه

)درصد  به تعداد کل قطعات نمونه(، تراکم نسبی

در کل قطعات نمونه به  گونه مجموع تعداد افراد یک

قطعات نمونه( و در کل  هاگونه کلمجموع تعداد افراد 

 گونه )درصد مجموع سطح مقطع یک چیرگی نسبی

ها در کل گونهکل  مقطع در کل قطعات نمونه به سطح

-گونهبرای  SIVآمد و مقدار  به دستقطعات نمونه( 

های زادآوری از مجموع فراوانی نسبی و تراکم نسبی 

 محاسبه شد.

ها برای دو گونهنمودار اهمیت نسبی  ،در نهایت

صورت جداگانه ترسیم پوشش گیاهی منطقه به الیه

های تنوع، غنا و شد. در این پژوهش تمام شاخص

 Ecologicalو  Pastفزارهای ایکنواختی با نرم

Methodology ( محاسبه شدندKrebs, 2001 الزم .) به

 GLM از آزموناست مقایسه چندگانه با استفاده  ذکر

سطح دریا بر  برای ارزیابی اثر سن جاده و ارتفاع از

تنوع زیستی پوشش گیاهی و مقدار اهمیت نسبی 

از آزمون دانکن برای مقایسه  .ها استفاده شد گونه

ها و برای مقایسات دو گروه، از چندگانه میانگین

مستقل استفاده شد. تمام محاسبات این  Tآزمون 

 Excel 2013 و SPSS 16افزار پژوهش در محیط نرم

 انجام شد.

 نتایج

 های درختی در سنین مختلف جادهگونهاهمیت نسبی 

های درختی گونهنتایج نشان داد مقدار اهمیت نسبی 

هایی با سن و توسکای ییالقی در جاده راش، ممرز

-10سال( و سن ساخت متوسط ) <10ساخت کم )

 (.2)شکل  ها بیشتر بودگونه دیگرسال( نسبت به  20

 های بلوط، افراگونهمقدار این شاخص برای  نیهمچن

و شیردار در هر دو کالسه سنی جاده نسبت به  پلت

 (.2ها کم بود )شکل گونه دیگر

 های زادآوری در سنین مختلف جادهاهمیت نسبی گونه

سنی جاده برای   طبقهمقدار اهمیت نسبی در هر دو 

، ممرز، شیردار و توسکای افرا پلت هایگونهزادآوری 

ها بود، البته مقدار اهمیت گونه دیگرییالقی بیشتر از 

 Quercus petraeaمازو )سفیدنسبی زادآوری 

subspiberica ) سنی جاده کاهش  طبقهدر هر دو

 Acer velutinum) افرا پلتداد و گونۀ نشان  ییبسزا

Boissهای قدیمی اهمیت نسبی بیشتری جاده ( در

(.3داشت )شکل  ساختتازههای جاده نسبت به
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 های غنا، یکنواختی و ناهمگنی مورد استفاده در این پژوهششاخص -1جدول 

Table 1. Richness, Uniformity and Heterogeneity indices used in this research 

 مرجع
Reference 

 دامنه
Domain 

 فرمول
Formula 

 شاخص
Indicator 

 مؤلفه تنوع
Diversity 

component 

Margalef(1958) 0-∞ R1=(S-1)/Ln(n) 
 مارگالف

Margalef غنا 

Richness 
Menhinick(1964) 0-∞ R=S/√𝑛 

 منهینیک

Menhinick 

Simpson(1949) 0-1 ×S)2
i(n=1/∑1E 

 سیمپسون

Simpson یکنواختی 

Uniformity Smith and 

wilson(1996) 
0-1 

-)i[arctan ∑log(n  π2/-=1varE

/s]2/s)j∑log(n 

 اسمیت و ویلسون
Smith and wilson 

Shannon and 

Wiener(1949) 
0-4.5 H' = −Σ(ni / n)× Ln(ni / n) 

 وینر شانون

Shannon and 

weaner 
 ناهمگنی

Heterogeneity 
Simpson(1949) 0-1 1))-1)/N(N-i(ni∑[(n-S=1 

 سیمپسون

Simpson 
S =در نمونه،  هاگونه تعدادN ،حجم یا اندازه نمونه یا تعداد کل افراد در نمونه =Ln N یعیطب= لگاریتم N  یاLog N  ،استniگونۀ = سهم افراد درi  ام

 شود.نسبت به کل نمونه تعریف می
S = Number of species or number of species in the sample, N = Size or sample size or total number of individuals in the 

sample, Ln N = Natural logarithm of N or Log N, ni = Share of individuals in iM species relative to the whole sample will be. 

 

 
 (20-10) 2سال(، کالسه سنی 10>) 1های درختی در سنین مختلف جاده )کالسه سنی مقادیر اهمیت نسبی گونه -2شکل 

Figure 2. Importance Value of tree species in different ages of the road (age class 1 (<10 years), age 

class 2 (20-10) 
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 سال 10<سال(، کالسه سنی 10>زادآوری در سنین مختلف جاده )کالسه سنی های مقادیر اهمیت نسبی گونه -3کل ش

Figure 3. Importance Value of regeneration species in different ages of the road (age class 1 (<10 

years), age class 2 (20-10) 

 

 از جادههای درختی در فاصله اهمیت نسبی گونه

نتایج اهمیت نسبی در فواصل مختلف از جاده برای 

توسکای ییالقی  های درختی نشان داد که گونۀگونه

و  0-30های )اهمیت نسبی را در فاصله مقداربیشترین 

ها دارد. گونه دیگرمتر( از جاده نسبت به  60-31

متر( از  91-120و  61 -90های )همچنین، در فاصله

 بیشترین مقدار اهمیت نسبی را داردممرز  گونۀ ،جاده

 و گونۀ راش در درون جنگل اهمیت نسبی باالیی دارد

با حرکت از حاشیه به داخل (. نتایج نشان داد 4)شکل 

کاهش می های درختی اهمیت نسبی گونه مقدار جنگل

، شیردار و افرا پلت های. این موضوع در گونهیابد

 است.  مشاهدهقابلوضوح هتوسکای ییالقی ب

 

 
 های درختی در ارتباط با تغییرات فاصله از جادهاهمیت نسبی گونه -4شکل 

Figure 4. Importance Value of herbaceousspecies relating to distance from the road 
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 از جادههای زادآوری در فاصله اهمیت نسبی گونه

و  افرا پلت هاینتایج نشان داد، تجدید حیات در گونه

های مختلف از جاده راش بیشترین مقدار را در فاصله

های غالب عنوان گونههها ب(. این گونه5)شکل  دارد

منطقه بودند که در همه قطعات نمونه فراوانی زیادی 

 یو توسکا سفید مازو هایاز خود نشان دادند. گونه

های جاده کمترین مقدار اهمیت ییالقی در همه فاصله

 نسبی را نشان دادند.

 

 
 های زادآوری در ارتباط با تغییرات فاصله از جادهاهمیت نسبی گونه -5شکل 

Figure 5. Importance Value of regeneration species relating to distance from the road 

 

 جاده از فاصله در درختی هایگونه تنوع

نتایج نشان داد مقدار تنوع )شانون وینر و سیمپسون( 

فواصل تفاوت  دیگر( نسبت به 0-30در حاشیه جاده )

های یکنواختی برای شاخصنتایج داری دارد. معنی

( و شاخص متر 91-120در فاصله ) )DE/1(سیمپسون 

 تفاوت (متر 121-150)فاصله اسمیت ویلسون در 

نشان داد. با سایر فواصل از جاده  را داریمعنی

های غنا در فواصل نزدیک به جاده همچنین، شاخص

 نشان دادنسبت به سایر فواصل داری تفاوت معنی

 (.2)جدول 

 از جاده فواصل مختلف های زادآوری در تنوع گونه

های شانون وینر و تنوع برای شاخصنتایج تغییرات 

( متر و کمی دورتر 0-30سیمپسون در حاشیه جاده )

-تفاوت معنی هافاصله دیگر( متر نسبت به 90-61)

های یکنواختی، سیمپسون داری نشان داد. در شاخص

(1/DE( در فاصله )متر از حاشیه جاده و 13-60 )

 نسبتمتر از جاده  0-30  اسمیت ویلسون در فاصله

داری داشت. نتایج برای فواصل تفاوت معنی دیگربه 

های نزدیک به جاده های غنا هم در فاصلهشاخص

 (.3بیشتر بود )جدول 
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 تغییرات تنوع درختی در فواصل مختلف از جاده -2جدول 
Table 2. Tree variation at different distances from the road 

 هاشاخص
Variables 

 فاصله از جاده )متر(

Distance from road (m) 

0-30 31-60 61-90 91-120 121-150 

 شانون وینر
Shannon and Wiener 

a1.46 b1 c0.87 d0.54 d0.44 

 سیمپسون

Simpson 
a0.54 b0.37 c0.23 d0.17 e0.13 

 سیمپسون

Simpson 
)1/D(E 

0.30d 0.30c 0.34c a.520 b0.48 

Smith and 

wilson 
c0.16 c0.17 c0.16 b0.23 a0.30 

 مارگالف

Margalef 
 منهینیک

a2.52 a2.38 b1.61 c1.54 c1.43 

Menhinick a1.93 a1.98 b1.40 c1.20 c1.24 

 
 درصد است. پنجدار در سطح اختالف معنی ،حروف انگلیسی متفاوت*

Different letters significant differences at level 0.05.* 

 

 تغییرات تنوع زادآوری در فواصل مختلف از جاده -3جدول 
Table 3. Regeneration variation at different distances from the road 

 هاشاخص
Variables 

 فاصله از جاده )متر(
Distance from road (meters) 

0-30 31-60 61-90 91-120 121-150 

 وینر شانون

Shannon and Wiener 
d0.56 b1.32 a1.40 c1.28 b1.29 

 سیمپسون

Simpson 
a1.19 b1.09 c1.01 d0.81 e0.63 

 سیمپسون

Simpson 
)1/D(E 

b0.15 a0.17 b0.15 b0.15 c0.14 

 اسمیت و ویلسون
Smith and Wilson 

a0.40 a0.40 a0.40 c0.29 b0.30 

 مارگالف

Margalef 

a0.99 b0.96 c0.92 d0.89 d0.85 

 منهینیک

Menhinic 

a0.55 a0.57 d0.42 c0.51 b0.53 

 

 

 

 
 
 



3، شماره 5پژوهش و توسعه جنگل، جلد  علمی فصلنامۀ  

506 

 

 ها(حضور و عدم حضور گونه ±های چندسال ساخت )های گیاهی در جادهفهرست گونه -4جدول 

Table 4. Plant species list on multi-years road construction (presence and absence of species) 

 سن جاده )سال(
Age Road 

 خانواده
Family 

 نام علمی
Scientific nam 

 گونه

Species 
10-20 <10 

+ + Aceraceae Acer velutinum. Boiss افرا پلت 

+ + Aceraceae Acer cappadocicum. Gled شیردار 

- + Betulaceae Alnus subcordata C.A.Mey توسکای ییالقی 

+ + Corylaceae Carpinus betulus L ممرز 

+ + Fagaceae Fagus orientalis Lipsky راش 

- - Fagaceae Quercus petraea subsp. Iberica Steven ex M.Bieb. سفیدمازو 

+ + Oleaceae Fraxinus excelsior subsp ون 

- - Rosaceae Cerasus avium (L.)Moench گیالس وحشی 

- + Rosaceae Sorbus torminalis (L.) Crantz بارانک 

- + Tillaceae Tilia platyphyllos Scop نمدار 

 

 بحث

های درختی در این پژوهش مقدار اهمیت نسبی گونه

های راش، ممرز و توسکای ییالقی در جاده

های قدیمی سال( بیشتر از جاده 10>) ساختتازه

مقدار این شاخص برای  کهیدرحالسال( بود. 20-10)

های افرا پلت، بلوط و شیردار در هر دو کالسه گونه

و  Harperکه با نتایج  ،(2سنی جاده کم بود )شکل 

های درختی که کاهش فراوانی گونه (2004همکاران )

، مطالعه نمودندسال( 1-5)  ساختتازههای را در جاده

نور در  افزایش شدت مطابقت ندارد. علت این امر 

 در مقایسه با جاده های قدیمی ساختتازههای جاده

جاده  با افزایش سن جاده مقدار نور در حاشیه .است

افزایش تراکم پوشش این امر ناشی از یابد کاهش می

تر شدن های بعد از ساخت جاده و بستهگیاهی در سال

(. در این Delgado et al., 2007) باشدمی توده

، پلتافرا های گونهزادآوری پژوهش اهمیت نسبی 

 بیشتر از سایر گونه های درختی بودبلوط و شیردار 

 (2010و همکاران ) Zadsar( که با نتایج 3)شکل 

وری را در آآنها فراوانی و تراکم زاد مطابقت داشت.

های با سن بیشتر مشاهده نمودند و علت آن جاده

شاید ناشی از فعالیت کمتر ماشین آالت و دخالت 

 Bowering et)قدیمی باشد بیشتر انسان در جاده های 

al., 2006) .های درختی در نتایج اهمیت نسبی گونه

دیک نز فواصلفواصل مختلف از جاده نشان داد که در 

گونۀ توسکای ییالقی  متر( 31-60و  0-30به جاده )

بیشترین مقدار اهمیت نسبی را دارد، همچنین، گونۀ 

 فواصلدر  بیشتری را ممرز و راش مقدار اهمیت نسبی

(. با فاصله گرفتن 4)شکل  نداز جاده نشان داد تردور

پوشش درختان افزوده شده و از از جاده، به درصد تاج

جاده بر روی پوشش گیاهی کاسته  یشناختبومتأثیر 

پسند )مانند های سایهدلیل گونه نیبه هم، می شود

راش( که مربوط به مراحل پایانی توالی هستند، قادر 

 ,.Deljouei et al) می باشندبه استقرار و حضور 

از حاشیه جاده به داخل  با حرکت(. در واقع 2017

شود. ها کاسته میجنگل از مقدار اهمیت نسبی گونه

 خوانی داردهم های دیگرپژوهشاین نتایج با برخی 

(Goldblum and Beatty, 1999 ،Hosseini et al., 

2011 ،Deljooei et al., 2016a ) می تواند این امر
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که  باشدها افزایش مقدار نور در اطراف جادهناشی از 

های درختی حضور یا عدم حضور برخی گونه موجب

نتایج اهمیت در فواصل مختلف از جاده  .می شود

نسبی برای زادآوری افرا پلت و راش بیشترین و برای 

توسکای ییالقی و ممرز کمترین مقدار را  زادآوری

های (. در این پژوهش وجود گونه5نشان داد )شکل 

ها برای کسب و رقابت آندر حاشیه جاده نورپسند 

در . از طرفی سایر گونه ها شد نور مانع رشد  زادآوری

باران  ، نسبت به داخل جنگل بارش برف جاده حاشیه

ویژه در که این موضوع به و وزش باد شدیدتر است

شود که با نتایج رفتن گیاه میها سبب از بینل گروهشّ

 Berenjiخوان است )هم های دیگرپژوهشبرخی 

Tehrani et al., 2014 کاهش  پژوهشگران(. برخی

زادآوری گونۀ نورپسندی مانند توسکای ییالقی در 

داشتن بذر ریز با توانایی به متری از جاده را  35فاصله 

نسبت استقرار در خاک های بهم خورده کنار جاده 

 (.Pourbabaei et al., 2013) داده اند.

های مختلف از های تنوع در فاصلهنتایج شاخص

شانون و سیمپسون الیه جاده نشان داد که مقدار تنوع 

های (، شاخص0-30در حاشیه جاده ) درختی

متر(  91-120در فاصله ) D(E/1(یکنواختی سیمپسون 

-150) فاصله از جاده و شاخص اسمیت ویلسون در

های غنا در حاشیه جاده شاخص ومتر( از جاده  121

ها از جاده داری نسبت به دیگر فاصلهتفاوت معنی

های این نتایج با نتایج پژوهش که ،(2دارند )جدول 

Speziale ( 2012و همکاران) و Marcantonio  و

نتایج  . هم چنین خوانی دارد( هم2013همکاران )

و  Hosseiniهای یکنواختی و غنای درختی با یافته

خوان است. دلیل این امر وجود ( هم2011همکاران )

است که عنوان زیستگاهی با توالی اولیه به حاشیه جاده

با نیاز نوری باال و نیاز غذایی کم در  رشدتندهای گونه

حالی است که شرایط داخل شوند. این درآن مستقر می

پسند با نیاز غذایی باال و های سایهجنگل به نفع گونه

 Deljouei etآشفتگی است ) هرگونهحساس در برابر 

al., 2016a نتایج تغییرات تنوع زادآوری در فواصل .)

تنوع سیمپسون و شانون  کهختلف جاده نشان داد م

داری با وینر در فاصله نزدیک به جاده اختالف معنی

(. این نتایج با نتایج 3ها دارد )جدول دیگر فاصله

که به بررسی اثر فاصله  Karamirad (2013پژوهش )

ای از جاده جنگلی بر تنوع پوشش کف، تنوع گونه

-های پاتم و نمخشدرختی و استقرار زادآوری در ب

، مطابقت دارد. وی تاثیر خانه جنگل خیرود پرداخت

جاده جنگلی بر پوشش گیاهی اطراف جاده را تا عمق 

 متر معنی داری نشان داد.  5

  

زهکشی کم و ممکن است ناشی از علت این امر 

که شرایط استقرار  باشد تجمع آب در حاشیه جاده 

کند. در واقع هر زادآوری را در این فاصله تسهیل می

رویم )تا چه از جاده به سمت درون جنگل پیش می

روشنه  کهنیاای مشخص و با فرض فاصله

ربایی یا طبیعی در مسیر نباشد(، مقدار نور ساختانسان

یابد و این پوشش افزایش میدلیل افزایش درصد تاجبه

 ,.Deljouei et alامر در تنوع زادآوری مؤثر است )

a2016 .) نتایج این پژوهش برای شاخص سیمپسون

(1/DE( در فاصله )متر از حاشیه جاده نسبت 31-60 )

داری نشان داد و در به دیگر فواصل اختالف معنی

( متر از 0-30های غنای زادآوری در فاصله )شاخص

داری داشت که با نتایج حاشیه جاده اختالف معنی

Belinchon ( مطابقت دارد. 2007و همکاران ) این

زادآوری ریزی نشان دادند در دامنه خاک پژوهشگران

وجود دارد  5/2های مختلفی از درختان در فاصله گونه

ای افزایش یافته شاخص غنای گونه و به همین دلیل

است. علت عدم استقرار زادآوری در داخل جنگل را 

توان به چرا و کوبیدگی خاک توسط دام که سبب می
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-های در حال استقرار میز گونهاعمال فشار بر برخی ا

 (.Barchuk et al., 1998) ربط داد شوند، 

های درختی نتایج این پژوهش نشان داد، گونه

پلت و شیردار در همۀ  افرا یراشکوبزراش و ممرز با 

-های سنی جاده حضور دارند. همچنین در جادهکالسه

های ها نسبت به جادهفراوانی گونه ساختتازههای 

با  سنکمهای جاده. (4بیشتر بود )جدول قدیمی 

ی و رطوبت فراوان( نور کافشرایط محیطی مناسب )

یر پذامکانهای درختی فضا را برای رشد بیشتر گونه

  کرده است.

نتایج این پژوهش نشان داد که با حرکت از کنار 

ای کاهش جاده به سمت داخل جنگل مقدار تنوع گونه

یابد بنابراین الزم است تا با اصالح راهکارهای می

گاهی از آموجود و شناسایی گونه های مناسب و با 

زمان ساخت جاده، در راستای حفظ و توسعه جوامع 

بررسی تغییرات  که چراگیاهی گامی اساسی برداشت. 

پوشش گیاهی در حاشیه جاده و فواصل نزدیک به آن 

شود و در ده میسبب آگاهی از روند تأثیرگذاری جا

تواند به مدیریت بهینه پوشش گیاهی در نهایت می

های جدید یا در هنگام نگهداری از زمان ساخت جاده

 ، کمک شایانی کند.شدهساختههای جاده
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Abstract 

The purpose of this study was to evaluate the effect of road distance and age on roadside 

vegetation cover on  Nav district forest roads in the west of Guilan province.Therfore required 

data in 240 Systematic random plots on linear transect in two road age classes were collected. 

Percentages of vegetation were calculated using Brown Blanket combination scales. Then, the 

values of richness, evenness, Shannon-Wiener, and Simpson indices were calculated for each 

age class of road. Relative importance index was used to determine the distribution of species 

abundance. The results showed that the relative importance and presence of dominant tree 

species in the newly constructed roads were higher than the old ones. In both age groups, the 

relative importance of beech (Fagus orientalis), hornbeam (Carpinus betulus) and alder (Alnus 

subcordata) saplings was higher than other species. Also, the relative importance of tree 

species decreased with increasing distance from forest road. Also at different distances of the 

road, beech and maple regeneration were the most frequent. The highest values of diversity 

and richness were observed at 0-30 m distance from the road and its value was significantly 

different from other distances.   

Keywords: Distance from road, Road age, Species diversity, Species importance value. 
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