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چکیده
هدف از این پژوهش ،ارزیابی تأثیر فاصله از جاده و سن آن بر پوشش گیاهی در جادههای جنگلی
ناو اسالم در غرب استان گیالن بود .بدین منظور  240قطعهنمونه بهصورت منظم-تصادفی با روش
ترانسکت خطی در دو طبقه سنی جاده (کمتر از  10سال و  10تا  20سال ساخت) برداشت شد .درصد
پوششهای گیاهی با استفاده از مقیاسهای ترکیبی براون بالنکه ثبت شد .سپس مقادیر شاخصهای غنا،
یکنواختی ،تنوع شانون-وینر و سیمپسون برای هر طبقۀ سنی جاده محاسبه شد .بهمنظور تعیین نحوه
توزیع فراوانیها از نمایه اهمیت نسبی استفاده شد .نتایج نشان داد مقدار اهمیت نسبی و حضور گونههای
درختی غالب منطقه در جادههای تازهساخت بیشتر از جادههای قدیمی بود .همچنین مقدار اهمیت نسبی
برای نهالهای راش ،ممرز و توسکای ییالقی نسبت به دیگر گونهها در هر دو طبقه سنی جاده ،بیشتر بود.
نتایج نشان داد با افزایش فاصله از جاده جنگلی مقدار اهمیت نسبی گونههای درختی کاهش می یابد،
همچنین زادآوری راش و افرا پلت بیشترین مقدار را در فواصل مختلف از جاده نشان داد .نتایج تنوع و
غنا در فواصل مختلف از جاده برای گونه های درختی و زادآوری بیشترین مقدار این شاخص را در فاصله
نزدیک به جاده ( 0تا  30متر) نشان داد.
واژههای کلیدی :اهمیت نسبی ،تنوع گونهای ،سن جاده ،فاصله از جاده.

* نویسنده مسئول

*

شمارۀ تماس09113388305 :
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مقدمه

تغییر در تنوع گونههای درختی و درختچهای مشاهده

بهطورکلی حاشیه جادههای جنگلی دارای درجه

میشود .بنابراین ،سن جاده یکی از مهمترین عوامل

حرارت ،نور و رطوبت بیشتری است ( Forman and

مؤثر بر ساختار درختان و درختچههای کنار جاده

 .)Deblinger, 2000از اینرو رستنیهای پیرامون این

است ( .)Spooner and Smallbone, 2009ازنقطهنظر

مسیرها با استقرار گونههای تندرشد و نورپسند مانند

بومشناختی زمان ساخت جاده ،برای حفظگونههای با

توسکا ،تمشک و غیره همراه است ( Karim and

ارزش و در حال انقراض بااهمیت است ( Deljouei et

 .)Mallik, 2008قطع درختان در هنگام ساخت این

 .)al., 2016bیک اکوسیستم برای رسیدن به پایداری

مسیرها سبب افزایش نور و فعالیت فتوسنتزی بیشتر

نیاز به زمان دارد ،هرچه زمان بیشتری از احداث جاده

اشکوب زیرین میشود و عرصههایی با تاجپوشش باز

گذشته باشد ،اکوسیستم پایدارتر میشود و در نتیجه

ایجاد می کند که مورد هجوم گونههای غیربومی و

اثرات منفی جاده نسبت به سالهای اولیه احداث آن

نورپسند قرار میگیرند (.)Arteaga et al., 2008

کمتر میشود (.)Fu et al., 2009 ،Akay et al., 2008

تخمین مقدار اثرات جاده جنگلی بر اکوسیستمهای

در مراحل اولیه ساخت جادههای جنگلی درصد تاج-

کناری ،در مدیریت اکوسیستمهای جنگلی ضروری

پوشش کاهش مییابد .در نتیجه ،منجر به ایجاد

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

روشنه ،بههمخوردگی خاک ،کاهش اندازه و تراکم

جادهها در جوامع گیاهی در جنگل تحت تأثیر قرار

پوشش جنگل میشود .افزایش تنوع زیستی در داخل

میدهند همچنان نامشخص است ( Avon et al.,

جنگل بهدلیل عبور نور از تاجپوشش درختان و

 .)2010از اینرو ،برآورد تأثیر جاده بر متغیرهای زنده

مستقرشدن گونههای نورپسند در داخل جنگل است

و غیرزنده تودهی مجاور ،ابزار مفیدی برای ارزیابی

( .)Deljoueiet al., 2016aحاشیههای جاده را میتوان

مقدار قلمرو تحت تأثیر جاده است ( Forman and

بهعنوان اکوسیستم انتقالی میان جنگل و محیط مناطق

 .)Deblinger, 2000نکته بارز این است که جادهها به-

باز در نظر گرفت که ایجاد آن میتواند پیامدهای

عنوان تهدیدی برای تنوع زیستی منطقهای محسوب

ریزاقلیمی تغییریافته جنگل ،دیرزیستی باالتر درختان،

میشوند ،زیرا آنها شرایط را برای هجوم گونههای

تراکم بیشتر درختان ،افزایش رویش گیاهان و گونه-

غیربومی مهیا میکنند و تهدیدی برای حیات گونههای

های مهاجم را در پی داشته باشد ( Mullerova et al.,

بومی میشوند (.)Forman and Alexander, 1998

 .)2011پژوهشگرانی مانند  Avonو همکاران ()2010

یکی دیگر از عاملهای مؤثر بر پراکنش گونههای

تأثیر جادههای اصلی در فاصله کمتر از پنجمتری بر

غیربومی سن جاده است ( Hodkinson and

پوشش تودههای جنگلی را نشان دادند .برخی دیگر

 .)Thompson, 1997بهمرور زمان با افزایش سن

مانند  Lotfalianو همکاران ( )2012به این نتیجه

جادههای جنگلی بسیاری از عوامل در درختان و

رسیدند که تنوع گونههای گیاهی تا  20متری داخل

درختچههای اطراف جاده ،مانند درصد تاجپوشش،

جنگل ادامه می یابد .تأثیر جادهها بر پوشش گیاهی تا

قطر تنه و مقدار زادآوری تغییر میکند ،همچنین ورود

فواصل بیشتر از  100متر نیز گزارش شده است

برخی از گونههایی که در گذشته در منطقه وجود

( .)Forman and Deblinger, 2000در برخی

نداشتهاند با زادآوری و افزایش تعداد این گونهها،

پژوهشها نیز تأثیر فاصله از حاشیه جاده بر غنای -
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گونهای ،تنوع و ترکیب جوامع گیاهی را جدا از سن

های زیادی ایجاد شده است .تأثیر این جادهها در طول

جاده و برخالف آنها ندانسته و اثر معنیدار فاصله از

زمان با توجه به توالی و پویایی تودههای جنگلی می-

جاده بر جوامع گیاهی را مشاهده کردند ( Zhang et

تواند متفاوت باشد .در این پژوهش مسئله این است

 .)al., 2011در حاشیه جادههای با سن کم (سهساله)

که با توجه به شرایط جادههای جنگلی شمال و با در-

مقدار بازشدگی تاجپوشش دارای بیشترین مقدار و در

نظر گرفتن زمان ساخت آنها بهعنوان عامل اثرگذار بر

جادههای  20ساله دارای کمترین مقدار است که این

ساختار و تنوع جوامع گیاهی ،آیا اهمیت نسبی گونه-

عامل با افزایش فاصله از جاده کاهش مییابد .درصد

های درختی و زادآوری در اطراف جادههای جنگلی

تاجپوشش در حاشیه جادههای  20ساله بیشترین و

با سن ساخت مختلف ،متفاوت است؟ .بنابراین

برای جادههای سهساله کمترین مقدار است .درحالیکه

شناخت اثر سن جادههای جنگلی با فواصل مختلف

تراکمها در هر سنی از جاده تفاوت معنیداری ندارد و

بر درختان و تودههای جنگلی حاشیه جاده از اهمیت

با فاصله از جاده در هر سنی تغییر نمیکند ( Enoki et

بسزایی برخوردار است که در جنگلهای پهنبرگ

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

شمال ایران کمتر به آن پرداخته شده است.

مدت (سی سال) حاشیه جاده در جنگلهای سوزنی-

مواد و روشها

برگ در کشور ژاپن ،مشخصات ساختار توده را از

این پژوهش در سری دو ناو اسالم با (عرض

حاشیه به سمت داخل جنگل تعیین کرده و نشان داد

 30ʺ41ʹ37°تا  21ʺ45ʹ37°شمالی ،طول جغرافیایی

تراکم نهالها و سطح مقطع درختان سرپا در قطعات

 44ʺ33ʹ48°تا  33ʺ51ʹ48°شرقی) در حوضۀ آبخیز

نمونه نزدیک جاده بیشتر بود .در پژوهشی دیگر

هفت جنگلهای شمال ایران انجام شد (شکل .)1

همبستگی مثبت بین درصد هالوفیتها و حاشیه جاده

ارتفاع از سطح دریا در این منطقه بین  600تا 1800

در گروههای سنی مختلف جادهها در کشور چین

متغیر بود .متوسط بارش ساالنۀ حدود  920تا 1100

مشاهده شد نتایج این مطالعه نشان داد که در فواصل

میلیمتر با بیشترین بارش در پاییز و زمستان است.

دورتر از جاده درصد هالوفیتها با افزایش سن جاده

میانگین درجه حرارت روزانه از زیر صفر درجه

کاهش می یابد (.)Zhang et al., 2011

سانتیگراد در ماههای آذر ،دی و بهمن و تا  25درجه

با توجه به پژوهشهای انجامشده و با درنظر

سانتیگراد در طول تابستان متغیر است .پوشش گیاهی

گرفتن اهمیت جاده در جنگلهای شمال کشور به-

اصلی این منطقه از جنگلهای آمیخته ناهمسال با -

منظور دستیابی به توسعۀ پایدار و همچنین حفاظت

گونههای غالب ،راش ( )Fagusorientalis Lipskyو

از اکوسیستمهای طبیعی و تنوع زیستی آنها ،الزم

ممرز ( )CarpinusbetulusL.با زیراشکوب توسکای

است نقش عوامل اکولوژیکی و تأثیر جادهها در تنوع -

ییالقی ( ،)Alnus subcordata C.A.Meyشیردار

گونههای گیاهی مورد بررسی بیشتری قرار گیرد .از

(Gled

طرفی از اجرای طرحهای جنگلداری و بهرهبرداری از

cappadocicum

،)Acer

نمدار

( )Tiliaplatyphyllos Scopهمراه بود ( Tavankar

جنگلها در قالب طرحهای جنگلداری زمان زیادی

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

نمیگذرد (نزدیک به  45سال) و از آن زمان تاکنون

لومی کمعمق تا عمیق بوده و ساختمان خاک اسفنجی

برای اهداف مدیریتی و بهرهبرداری از جنگلها جاده
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دانهریز و دانهای-منشوری و یا فاقد ساختمان مشخص

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

بود .جادهها در منطقه مورد بررسی دارای  5/5متر

بود (.)Tavankar et al., 2014

عرض خاکی بوده و طول کل جادههای جنگلی در این

شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه
Figure 1. The geographical location of study area

روش نمونهبرداری از پوشش گیاهی

 .)2011در داخل قطعات نمونه  150مترمربعی عالوه

برای بررسی پوشش گیاهی در حاشیۀ جادههای

بر اندازهگیری پوشش درختی یک پالت چهار

جنگلی به روش ترانسکت خطی  240قطعهنمونه به-

مترمربعی (دو در دو متر) برای برداشت پوشش

صورت منظم-تصادفی برداشت شد ( Berenji

زادآوری هم انتخاب شد .اطالعات مربوط به پوشش

 .)Tehrani et al., 2014جادههایی با دو طبقه سنی

درختی (ارتفاع ،قطر برابرسینه) و زادآوری (در سه

مختلف (> 10سال و 10-20سال) ( Enoki et al.,

کالسه (قطر  0-2/5سانتیمتر ،قطر  2/5تا  7/5سانتی-

 )2014در جهت و شیبهای یکسان انتخاب شد

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

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

 ،)et al., 2006عالوه بر اندازهگیری قطر و تعداد

مسیرها با نقطۀ شروع تصادفی  10خطنمونه به طول

(تراکم) ،گونههای درختی و ارتفاع آنان همراه با

 150متر با فاصله  100متر از یکدیگر پیاده شد

درصد تاجپوشش تعیین و ارتفاع تاج و شیب با

Enoki et al.,

دستگاه سونتو اندازهگیری شد (.)Nyandwi, 2008

 .)2014بر روی هر خطنمونه پنج قطعه نمونه 150

همچنین فراوانی و درصد پوشش گونههای مختلف با

مترمربعی ( 30در پنجمتر) در هر کالسه سنی جاده به

استفاده از مقیاسهای ترکیبی براون بالنکه ثبت شد

سمت داخل جنگل (دو و نیم برابر ارتفاع غالب

( .)Braun-Blanquet, 1964نمونههای جمعآوریشده

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

پس از خشکشدن در هرباریوم دانشکده منابع طبیعی

(،Berenji Tehrani et al., 2014
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دانشگاه گیالن بر اساس روشهای رایج و با بهرهگیری

 Methodologyمحاسبه شدند ( .)Krebs, 2001الزم به

از کلیدهای شناسایی مانند فلور ایرانیکا ( Rechinger,

ذکر است مقایسه چندگانه با استفاده از آزمون GLM

 ،)2010فلور ایران ) Asadi (2007و رستنیهای ایران

برای ارزیابی اثر سن جاده و ارتفاع از سطح دریا بر

) Mobayen (1996شناسایی شد.

تنوع زیستی پوشش گیاهی و مقدار اهمیت نسبی

روش تجزیهوتحلیل دادهها

گونهها استفاده شد  .از آزمون دانکن برای مقایسه

شاخصهای غنا ،یکنواختی و تنوع گونهای با مقادیر

چندگانه میانگینها و برای مقایسات دو گروه ،از

درصد تاجپوشش گونهها با استفاده از توابع مندرج در

آزمون  Tمستقل استفاده شد .تمام محاسبات این

جدول  1برای هر قطعهنمونه ،محاسبه شد .شاخص-

پژوهش در محیط نرمافزار  SPSS 16و Excel 2013

های تنوع زیستی گیاهی برای هر قطعهنمونه و در

انجام شد.

طبقات مختلف ارتفاعی برای گونههای درختی و

نتایج

زادآوری بهصورت مجزا محاسبه شد (.)Krebs, 1999

اهمیت نسبی گونههای درختی در سنین مختلف جاده

بهمنظور مشخص کردن مقدار اهمیت نسبی گونهها از

نتایج نشان داد مقدار اهمیت نسبی گونههای درختی

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

راش ،ممرز و توسکای ییالقی در جادههایی با سن

مقدار اهمیت نسبی برای الیه درختی از جمع هر یک

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

از شاخصهای فراوانی نسبی (درصد تعداد

 20سال) نسبت به دیگر گونهها بیشتر بود (شکل .)2

قطعهنمونهای که یک گونه خاص در آن حضور دارد

همچنین مقدار این شاخص برای گونههای بلوط ،افرا

به تعداد کل قطعات نمونه) ،تراکم نسبی (درصد

پلت و شیردار در هر دو کالسه سنی جاده نسبت به

مجموع تعداد افراد یک گونه در کل قطعات نمونه به

دیگر گونهها کم بود (شکل .)2

مجموع تعداد افراد کل گونهها در کل قطعات نمونه) و

اهمیت نسبی گونههای زادآوری در سنین مختلف جاده

چیرگی نسبی (درصد مجموع سطح مقطع یک گونه

مقدار اهمیت نسبی در هر دو طبقه سنی جاده برای

در کل قطعات نمونه به سطح مقطع کل گونهها در کل

زادآوری گونههای افرا پلت ،ممرز ،شیردار و توسکای

قطعات نمونه) به دست آمد و مقدار  SIVبرای گونه-

ییالقی بیشتر از دیگر گونهها بود ،البته مقدار اهمیت

های زادآوری از مجموع فراوانی نسبی و تراکم نسبی

نسبی زادآوری سفیدمازو ( Quercus petraea

محاسبه شد.

 )subspibericaدر هر دو طبقه سنی جاده کاهش

در نهایت ،نمودار اهمیت نسبی گونهها برای دو

بسزایی نشان داد و گونۀ افرا پلت ( Acer velutinum

الیه پوشش گیاهی منطقه بهصورت جداگانه ترسیم

 )Boissدر جادههای قدیمی اهمیت نسبی بیشتری

شد .در این پژوهش تمام شاخصهای تنوع ،غنا و
یکنواختی با نرمافزارهای  Pastو

نسبت به جادههای تازهساخت داشت (شکل .)3

Ecological
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 یکنواختی و ناهمگنی مورد استفاده در این پژوهش، شاخصهای غنا-1 جدول
Table 1. Richness, Uniformity and Heterogeneity indices used in this research
مؤلفه تنوع

مرجع

دامنه

فرمول

شاخص

Reference

Domain

Formula

Indicator

Margalef(1958)

0-∞

R1=(S-1)/Ln(n)

مارگالف

Menhinick(1964)

R=S/√𝑛

0-∞

Simpson(1949)

Margalef

غنا

منهینیک

Richness

Menhinick

سیمپسون

E1=1/∑(ni2×S)

0-1

Diversity
component

Evar=1-2/ π [arctan ∑log(ni)∑log(nj/s)2/s]

Smith and
wilson(1996)

0-1

Shannon and
Wiener(1949)

0-4.5

H' = −Σ(ni / n)× Ln(ni / n)

Simpson(1949)

0-1

S=1-∑[(ni(ni-1)/N(N-1))

Simpson

یکنواختی

اسمیت و ویلسون

Uniformity

Smith and wilson

شانون وینر
Shannon and
weaner

ناهمگنی

سیمپسون

Heterogeneity

Simpson
 امi= سهم افراد در گونۀni ، استLog N  یاN = لگاریتم طبیعیLn N ،= حجم یا اندازه نمونه یا تعداد کل افراد در نمونهN ،= تعداد گونهها در نمونهS
.نسبت به کل نمونه تعریف میشود
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.
180
160
<10

>10

140

80
60

SIV

100

اهمیت نسبی

120

40
20
0

سایر گونه ها
Other
species

توسکا

شیردار

Alnus
Acer
subcordata cappadocicum

افرا پلت

Acer
velutinum

ممرز

سفید مازو

Carpinus
betulus

Quercus
petraea

راش

Fagus
orientalis

گونه
Species

)20-10( 2  کالسه سنی،)سال10<( 1  مقادیر اهمیت نسبی گونههای درختی در سنین مختلف جاده (کالسه سنی-2 شکل
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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120
100

>10

<10

SIV

اهمیت نسبی

80
60
40
20

0

افرا پلت
Acer
velutinum

ممرز

سفید مازو

راش

Carpinus
betulus

Quercus
petraea

Fagus
orientalis

توسکا

شیردار

Acer
Acer
subcordata cappadocicum

سایر گونه ها
Other species

گونه
Species

شکل  -3مقادیر اهمیت نسبی گونههای زادآوری در سنین مختلف جاده (کالسه سنی < 10سال) ،کالسه سنی> 10سال
Figure 3. Importance Value of regeneration species in different ages of the road (age class 1 (<10
)years), age class 2 (20-10

اهمیت نسبی گونههای درختی در فاصله از جاده

و گونۀ راش در درون جنگل اهمیت نسبی باالیی دارد

نتایج اهمیت نسبی در فواصل مختلف از جاده برای

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

گونههای درختی نشان داد که گونۀ توسکای ییالقی

جنگل مقدار اهمیت نسبی گونههای درختی کاهش می

بیشترین مقدار اهمیت نسبی را در فاصلههای ( 0-30و

یابد .این موضوع در گونههای افرا پلت ،شیردار و

 31-60متر) از جاده نسبت به دیگر گونهها دارد.

توسکای ییالقی بهوضوح قابلمشاهده است.

همچنین ،در فاصلههای ( 61 -90و  91-120متر) از
جاده ،گونۀ ممرز بیشترین مقدار اهمیت نسبی را دارد

250

150-121

90-61

120-91

60-31

30-0

200
150

SIV

اهمیت نسبی

100
50
0

گونه
Species

راش
Fagus
orientalis

سفیدمازو
Quercus
petraea

ممرز
Carpinus
betulus

توسکا
شیردار
افرا پلت
Acer
Alnus
Acer
subcordata cappadocicum velutinum

سایر گونه ها
Other
species

شکل  -4اهمیت نسبی گونههای درختی در ارتباط با تغییرات فاصله از جاده
Figure 4. Importance Value of herbaceousspecies relating to distance from the road
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اهمیت نسبی گونههای زادآوری در فاصله از جاده

از خود نشان دادند .گونههای سفید مازو و توسکای

نتایج نشان داد ،تجدید حیات در گونههای افرا پلت و

ییالقی در همه فاصلههای جاده کمترین مقدار اهمیت

راش بیشترین مقدار را در فاصلههای مختلف از جاده

نسبی را نشان دادند.

دارد (شکل  .)5این گونهها بهعنوان گونههای غالب
منطقه بودند که در همه قطعات نمونه فراوانی زیادی
150-121

120-91

60-31

90-61

30-0

100
90
80
70

SIV

اهمیت نسبی

60
50
40
30
20
10
0

راش
شیردار
توسکا
سایر گونه ها
Acer
Anus
Fagus
Other
orientalis cappadocicum subcordata
species

گونه
Species

سفید مازو
Quercus
petraea

ممرز
Carpinus
betulus

افرا پلت
Acer
velutinum

شکل  -5اهمیت نسبی گونههای زادآوری در ارتباط با تغییرات فاصله از جاده
Figure 5. Importance Value of regeneration species relating to distance from the road

تنوع گونههای درختی در فاصله از جاده

تنوع گونههای زادآوری در فواصل مختلف از جاده

نتایج نشان داد مقدار تنوع (شانون وینر و سیمپسون)

نتایج تغییرات تنوع برای شاخصهای شانون وینر و

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

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

معنیداری دارد .نتایج برای شاخصهای یکنواختی

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

سیمپسون ) (E1/Dدر فاصله ( 91-120متر) و شاخص

داری نشان داد .در شاخصهای یکنواختی ،سیمپسون

اسمیت ویلسون در فاصله ( 121-150متر) تفاوت

( )E1/Dدر فاصله ( )31-60متر از حاشیه جاده و

معنیداری را با سایر فواصل از جاده نشان داد.

اسمیت ویلسون در فاصله  0-30متر از جاده نسبت

همچنین ،شاخصهای غنا در فواصل نزدیک به جاده

به دیگر فواصل تفاوت معنیداری داشت .نتایج برای

تفاوت معنیداری نسبت به سایر فواصل نشان داد

شاخصهای غنا هم در فاصلههای نزدیک به جاده

(جدول .)2

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

Distance from road (m)
121-150

91-120

61-90

31-60

0-30

0.44d

0.54d

0.87c

1b

1.46a

Variables

شانون وینر
Shannon and Wiener

0.13e

0.17d

0.23c

0.37b

سیمپسون

0.54a

Simpson
0.48b

0.52a

c0.34

c0.30

d0.30

0.30a

0.23b

0.16c

0.17c

0.16c

1.43c

1.54c

1.61b

2.38a

2.52a

1.24c

1.20c

1.40b

1.98a

1.93a

سیمپسون
Simpson
(E1/D)
Smith and
wilson

مارگالف
Margalef

منهینیک
Menhinick

. اختالف معنیدار در سطح پنج درصد است،*حروف انگلیسی متفاوت

Different letters significant differences at level 0.05.*

 تغییرات تنوع زادآوری در فواصل مختلف از جاده-3 جدول
Table 3. Regeneration variation at different distances from the road
)فاصله از جاده (متر
شاخصها
Distance from road (meters)

121-150

91-120

61-90

31-60

0-30

1.29b

1.28c

1.40a

1.32b

0.56d

Variables

شانون وینر
Shannon and Wiener

0.63e

0.81d

1.01c

1.09b

1.19a

سیمپسون
Simpson

0.14c

0.15b

0.15b

0.17a

0.15b

0.30b

0.29c

0.40a

0.40a

0.40a

سیمپسون
Simpson
(E1/D)

اسمیت و ویلسون
Smith and Wilson

0.85d

0.89d

0.92c

0.96b

0.99a

مارگالف
Margalef

0.53b

0.51c

0.42d

0.57a

0.55a

منهینیک
Menhinic
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جدول  -4فهرست گونههای گیاهی در جادههای چندسال ساخت ( ±حضور و عدم حضور گونهها)
)Table 4. Plant species list on multi-years road construction (presence and absence of species
سن جاده (سال)
خانواده
نام علمی
گونه
Species

Scientific nam

Family

Age Road
10-20 <10

افرا پلت

Acer velutinum. Boiss

Aceraceae

+

+

شیردار

Acer cappadocicum. Gled

Aceraceae

+

+

توسکای ییالقی

Alnus subcordata C.A.Mey

Betulaceae

+

-

ممرز

Carpinus betulus L

Corylaceae

+

+

راش

Fagus orientalis Lipsky

Fagaceae

+

+

سفیدمازو

.Quercus petraea subsp. Iberica Steven ex M.Bieb

Fagaceae

-

-

ون

Fraxinus excelsior subsp

Oleaceae

+

+

گیالس وحشی

Cerasus avium (L.)Moench

Rosaceae

-

-

بارانک

Sorbus torminalis (L.) Crantz

Rosaceae

+

-

نمدار

Tilia platyphyllos Scop

Tillaceae

+

-

بحث

جادههای با سن بیشتر مشاهده نمودند و علت آن

در این پژوهش مقدار اهمیت نسبی گونههای درختی

شاید ناشی از فعالیت کمتر ماشین آالت و دخالت

راش ،ممرز و توسکای ییالقی در جادههای

بیشتر انسان در جاده های قدیمی باشد ( Bowering et

تازهساخت (< 10سال) بیشتر از جادههای قدیمی

 .)al., 2006نتایج اهمیت نسبی گونههای درختی در

(10-20سال) بود .درحالیکه مقدار این شاخص برای

فواصل مختلف از جاده نشان داد که در فواصل نزدیک

گونههای افرا پلت ،بلوط و شیردار در هر دو کالسه

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

سنی جاده کم بود (شکل  ،)2که با نتایج  Harperو

بیشترین مقدار اهمیت نسبی را دارد ،همچنین ،گونۀ

همکاران ( )2004که کاهش فراوانی گونههای درختی

ممرز و راش مقدار اهمیت نسبی بیشتری را در فواصل

را در جادههای تازهساخت ( 1-5سال) مطالعه نمودند،

دورتر از جاده نشان دادند (شکل  .)4با فاصله گرفتن

مطابقت ندارد .علت این امر افزایش شدت نور در

از جاده ،به درصد تاجپوشش درختان افزوده شده و از

جادههای تازهساخت در مقایسه با جاده های قدیمی

تأثیر بومشناختی جاده بر روی پوشش گیاهی کاسته

است .با افزایش سن جاده مقدار نور در حاشیه جاده

می شود ،به همین دلیل گونههای سایهپسند (مانند

کاهش مییابد این امر ناشی از افزایش تراکم پوشش

راش) که مربوط به مراحل پایانی توالی هستند ،قادر

گیاهی در سالهای بعد از ساخت جاده و بستهتر شدن

به استقرار و حضور می باشند ( Deljouei et al.,

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

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

پژوهش اهمیت نسبی زادآوری گونههای افرا پلت،

جنگل از مقدار اهمیت نسبی گونهها کاسته میشود.

بلوط و شیردار بیشتر از سایر گونه های درختی بود

این نتایج با برخی پژوهشهای دیگر همخوانی دارد

(شکل  )3که با نتایج  Zadsarو همکاران ()2010

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

مطابقت داشت .آنها فراوانی و تراکم زادآوری را در

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

جنگل به نفع گونههای سایهپسند با نیاز غذایی باال و

موجب حضور یا عدم حضور برخی گونههای درختی

حساس در برابر هرگونه آشفتگی است ( Deljouei et

می شود .در فواصل مختلف از جاده نتایج اهمیت

 .)al., 2016aنتایج تغییرات تنوع زادآوری در فواصل

نسبی برای زادآوری افرا پلت و راش بیشترین و برای

مختلف جاده نشان داد که تنوع سیمپسون و شانون

زادآوری توسکای ییالقی و ممرز کمترین مقدار را

وینر در فاصله نزدیک به جاده اختالف معنیداری با

نشان داد (شکل  .)5در این پژوهش وجود گونههای

دیگر فاصلهها دارد (جدول  .)3این نتایج با نتایج

نورپسند در حاشیه جاده و رقابت آنها برای کسب

پژوهش ( Karamirad )2013که به بررسی اثر فاصله

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

از جاده جنگلی بر تنوع پوشش کف ،تنوع گونهای

حاشیه جاده نسبت به داخل جنگل بارش برف ،باران

درختی و استقرار زادآوری در بخشهای پاتم و نم-

و وزش باد شدیدتر است که این موضوع بهویژه در

خانه جنگل خیرود پرداخت ،مطابقت دارد .وی تاثیر

شّل گروهها سبب از بینرفتن گیاه میشود که با نتایج

جاده جنگلی بر پوشش گیاهی اطراف جاده را تا عمق

برخی پژوهشهای دیگر همخوان است ( Berenji

 5متر معنی داری نشان داد.

 .)Tehrani et al., 2014برخی پژوهشگران کاهش
زادآوری گونۀ نورپسندی مانند توسکای ییالقی در

علت این امر ممکن است ناشی از زهکشی کم و

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

تجمع آب در حاشیه جاده باشد که شرایط استقرار

استقرار در خاک های بهم خورده کنار جاده نسبت

زادآوری را در این فاصله تسهیل میکند .در واقع هر

داده اند.)Pourbabaei et al., 2013( .

چه از جاده به سمت درون جنگل پیش میرویم (تا

نتایج شاخصهای تنوع در فاصلههای مختلف از

فاصلهای مشخص و با فرض اینکه روشنه

جاده نشان داد که مقدار تنوع شانون و سیمپسون الیه

انسانساخت یا طبیعی در مسیر نباشد) ،مقدار نورربایی

درختی در حاشیه جاده ( ،)0-30شاخصهای

بهدلیل افزایش درصد تاجپوشش افزایش مییابد و این

یکنواختی سیمپسون ) (E1/Dدر فاصله ( 91-120متر)

امر در تنوع زادآوری مؤثر است ( Deljouei et al.,

از جاده و شاخص اسمیت ویلسون در فاصله (-150

 .)2016aنتایج این پژوهش برای شاخص سیمپسون

 121متر) از جاده و شاخصهای غنا در حاشیه جاده

( )E1/Dدر فاصله ( )31-60متر از حاشیه جاده نسبت

تفاوت معنیداری نسبت به دیگر فاصلهها از جاده

به دیگر فواصل اختالف معنیداری نشان داد و در

دارند (جدول  ،)2که این نتایج با نتایج پژوهشهای

شاخصهای غنای زادآوری در فاصله ( )0-30متر از

 Spezialeو همکاران ( )2012و  Marcantonioو

حاشیه جاده اختالف معنیداری داشت که با نتایج

همکاران ( )2013همخوانی دارد .هم چنین نتایج

 Belinchonو همکاران ( )2007مطابقت دارد .این

یکنواختی و غنای درختی با یافتههای  Hosseiniو

پژوهشگران نشان دادند در دامنه خاکریزی زادآوری

همکاران ( )2011همخوان است .دلیل این امر وجود

گونههای مختلفی از درختان در فاصله  2/5وجود دارد

حاشیه جاده بهعنوان زیستگاهی با توالی اولیه است که

و به همین دلیل شاخص غنای گونهای افزایش یافته

گونههای تندرشد با نیاز نوری باال و نیاز غذایی کم در

است .علت عدم استقرار زادآوری در داخل جنگل را

آن مستقر میشوند .این درحالی است که شرایط داخل

میتوان به چرا و کوبیدگی خاک توسط دام که سبب
507

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

-اعمال فشار بر برخی از گونههای در حال استقرار می

نتایج این پژوهش نشان داد که با حرکت از کنار
جاده به سمت داخل جنگل مقدار تنوع گونهای کاهش

.)Barchuk et al., 1998(  ربط داد،شوند

مییابد بنابراین الزم است تا با اصالح راهکارهای

 گونههای درختی،نتایج این پژوهش نشان داد

موجود و شناسایی گونه های مناسب و با آگاهی از

راش و ممرز با زیراشکوب افرا پلت و شیردار در همۀ

 در راستای حفظ و توسعه جوامع،زمان ساخت جاده

- همچنین در جاده.کالسههای سنی جاده حضور دارند

 چرا که بررسی تغییرات.گیاهی گامی اساسی برداشت

های تازهساخت فراوانی گونهها نسبت به جادههای

پوشش گیاهی در حاشیه جاده و فواصل نزدیک به آن

 جادههای کمسن با.)4 قدیمی بیشتر بود (جدول

سبب آگاهی از روند تأثیرگذاری جاده میشود و در

)شرایط محیطی مناسب (نور کافی و رطوبت فراوان

نهایت میتواند به مدیریت بهینه پوشش گیاهی در

فضا را برای رشد بیشتر گونههای درختی امکانپذیر

زمان ساخت جادههای جدید یا در هنگام نگهداری از

.کرده است

. کمک شایانی کند،جادههای ساختهشده
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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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