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 چکیده 

تنوع گونه  برای بر  تفرج  اثر  این پژوهش در پارک جنگلی  خاکیهای  ای گیاهی و مشخصهبررسی   ،

با استفاده  برداری  از روش نمونه  این منظورانجام شد. به  1398هکتار در سال    60گمبوعه اهواز به مساحت  

متری از هم    50تصادفی در فواصل  طور  متر و برداشت قطعات نمونه به  300از ترانسکت خطی به طول  

  24ای در دو منطقه تفرجی و بدون تفرج به تفکیک  استفاده شد. برای بررسی پوشش درختی و درختچه

منظور بررسی پوشش علفی، قطعات  نمونه بهو در مرکز هر قطعه  (یمترمربع  400)  متر  20×20نمونه  قطعه

  گونه گیاهی شناسایی شد. آنالیز تطبیقی متعارف   28ژوهش  در این پ  .شد  مترمربعی( پیاده  64متر )   8× 8نمونه  

تشکیل  شناختی مجزا را در منطقه  نشان داد، منطقه شاهد و منطقه تحت تفرج هر کدام تشکیل یک گروه بوم

( و  44/0±012/0وینر )-(، شانون33/0± 023/0ای سیمپسون )گونه های تنوعاند. بیشترین مقدار شاخص داده

( در منطقه شاهد برآورد  2/ 9±61/0ای گیاهی )( و غنای گونه 6/0± 003/0وینر )-یکنواختی شانونشاخص  

هایی نظیر  نشان داد تفرج نتوانسته تأثیری بر بافت خاک داشته باشد اما مشخصه  خاکی شد. بررسی شرایط  

مخصوص ظاهری،    های وزنتخلخل، ازت، پتاسیم، فسفر و ماده آلی تحت تأثیر تفرج کاهش یافته و مشخصه

که تفرج   نشان دادداری را نشان دادند. نتایج حاصل  رطوبت اشباع، هدایت الکتریکی و آهک افزایش معنی

شده که خود   گیاهی علفیتواند موجب کاهش تراکم و تنوع پوششبدون رعایت معیارهای فنی و علمی می
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 مقدمه

ای گیاهی اهمیت زیادی در ارزیابی عملکرد  گونهتنوع  

در   دارد.  اکوسیستم  در  انسان  دخالت  هر  و  واقع، 

دهنده  های تشکیلاکوسیستم زمانی پایدار است که گونه

-آن در طی زمان حفظ شوند و نیز جمعیت افراد تشکیل

 Eshaghi rad etدهنده آن دارای نوسانات زیاد نشود )

al., 2011شدن شهرها و  ت، صنعتی(. با افزایش جمعی

نشینی مردم از هر اوقات فراغتی برای  زندگی آپارتمان

استفاده می تفرج  و  در طبیعت  بهگردش  و  عنوان  کنند 

برداری بیش از حد از  توان بیان کرد بهرهیک تهدید می

آنپارک در  رفاهی  امکانات  و  خدمات  توسعه  ها ها، 

سالمت   برای  جدی  خطری  بازدیدکنندگان  توسط 

این  اکولوژیکی این مناطق محسوب می  شود. سرانجام 

-شناختی پارکروند در کاهش ارزش حفاظتی و زیبایی

کاهش   ها، کاهش رضایتمندی گردشگران و در نهایت

توریست   )تأثیرتقاضای  است   ,.Bakhshi et alگذار 

تفرج و حضور انسان در    تأثیررو بررسی  (. از این2010

به توجه  اکوسیستم  مورد  همیشه  آشفتگی  یک  عنوان 

 پژوهشگران قرار داشته است. 

Pits et al. (2013)    اثرات تفرج بر تنوع زیستی و

ملی   پارک  در  جنگل  اکوسیستم  در   Shatskپایداری 

کشور اوکراین که توسط مناطق جنگلی وسیعی احاطه  

و نتایج نشان داد که    دادندقرار    بررسیمورد  را  شده بود  

دست انسان شده است و از  هایی بهتفرج سبب تخریب

  دارای تنوع زیستی باالتر که  های  طرف دیگر رویشگاه

-اند، از این، بیشتر مورد توجه بازدیدکنندگان بودهبودند

همچنین    رو داشتند.  قرار  بیشتری  تخریب  معرض  در 

ای مناطق تفرجی  های حفاظتی را برها توسعه طرحآن

دانستند ضروری  و   .Nazarpour fard et al.  مناسب 

های تحت تفرج  شناسی تودههای جنگلویژگی   (2016)

ای در پارک  و تنوع زیستی در پوشش درختی و درختچه

بررسی    راجنگلی بلوران در کوهدشت در استان لرستان  

شناسی شامل تراکم، های جنگلکه ویژگی  دادندو نشان  

همچنین  تاج  مقدار و  زادآوری  مقدار  و  پوشش 

بین زون شاخص تنوع زیستی  های دارای تفرج و های 

طور کلی  هو ب  داشتهبدون تفرج )شاهد( اختالف معنادار  

ویژگیتأثیر تفرج   بر  منفی  جنگلات    توده   شناسی های 

)شامل قطر و ارتفاع درختان، تراکم، زادآوری، پوشش  

تعداد جست درختان  تاجی، سالمت و شادابی درختان و  

سبب تغییر این  که   داردزاد( و تنوع زیستی منطقه  شاخه

وویژگی شده  توده  نهایت   های  نیازمند    در  را  منطقه 

اصولی   آسیب  رایبمدیریت  دانستندکاهش    . ها 

Bakhshi et al. (2012)    بررسی بر    تأثیردر  تفرج 

زادآوری، پوشش علفی و خاک در پارک جنگلی نور در  

بر  تفرج  شدت  که  دادند  نشان  مازندران  استان 

های تنوع و خاک مؤثر بوده و بر اساس نتایج  شاخص

خود پیشنهاد کردند که با ایجاد چند منطقه تفرج متمرکز  

دوره قرق  میو  طبیعت  ای  شدید  تخریب  از  توان 

 Kayvan Behjou and Pour Gholi.  کردجلوگیری  

-گونه تنوع ایمقایسه و رگرسیونی بررسیدر    (2019)

 مدیریتی  وضعیت در ایدرختچه و درختی ایه

 نشاناردبیل   فندقلوی  جنگل در  تفرج تحت  و حفاظت 

 متغیرهای تفرجی، هایفعالیت  شدت افزایش با که داد

 همچنین و پوششج تا درصد  گونه، تعداد پایه، تعداد

 صورتبه تنوع و غنا زیستی تنوع هایشاخص  میزان

که  می کاهش داریمعنی کردند  بیان  نهایت  در  یابند. 

 شدت  با و نشدهکنترل  صورتبه تفرجی هایفعالیت

-به فندقلو را جنگلی گسترده اکوسیستم تخریب زیاد،

 اثر جنگل پایداری بر مهم  این که است، داشته نبال د

 گردشگری تأثیر  Abedi (2019)  داشت. خواهد  منفی

 هایگونه زیستی تنوع  و ساختار  هایویژگی بر  طبیعت

جنگلی ارسباران را بررسی و نشان   اکوسیستم  در چوبی

که    مورد جنگلی منطقه در طبیعت  گردشگریداد 
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-یمعن کاهنده  اثرات درختی اشکوب ساختار بر بررسی

 این در زیستی تنوع هایشاخص بر ولی نداشت ارید

 موضوع این داد. نشان را داریمعنی اثرات اشکوب

 هایاکوسیستم در زیستی تنوع بودن بر حساس تأکیدی

 اثرات  در ارزیابی  Shirani et al. (2016).  است جنگلی

 در گیاهی پوشش  و خاک کیفیت بر تفرج اکولوژیک

قُمیشلو به این نتیجه رسیدند که   تحت حفاظت  مناطق

 خصوصیات  و گیاهیپوشش  وضعیت بین اختالف

در   فیزیکی درسانتی  0- 5خاک  مشابه   هاییگان متر 

 فیزیکی  خصوصیات  میان اختالف اما  است. دارمعنی

نشد. معنیمتر  سانتی  10- 5 عمق در  خاک  طوربه دار 

 موجب تفرج نمود مشخص پژوهش  این  نتایج  کلی

 گیاهی پوشش و خاک کیفیت از نظر   منفی اثرات ایجاد

پژوهش  منطقة  تفرجی  های زون در   .است شده  مورد 

وضعیت بحرانی و عدم مدیریت مستمر پارک جنگلی  

رو  سببگمبوعه   روند  شاهد  تا  این  بهشد  نابودی 

در   باشیم.    تنوع   برتفرج    تأثیرپژوهش  این  اکوسیستم 

  در   اکولوژیک  هایگونه  گروه  تشکیل  و  گیاهی  هایگونه

تا بتوان    مورد توجه قرار گرفته است  جنگلی   پارک این  

برای   اکوسیستم  این  تخریب  سرعت  کاهش  بر  عالوه 

احیاء و بازسازی این پارک جنگلی بر اساس معیارهای  

 . ریزی کردفنی و علمی برنامه

 ها مواد و روش

 مشخصات منطقه مورد بررسی

است که در جنگلی گمبوعه    پارکپژوهش  منطقه مورد  

ایام در  و  بومی  گردشگران  پذیرای  سال  نوروز   طول 

پارک   است.  نوروزی  مهمانان  از  کثیری  گروه  پذیرای 

جغرافیایی   مختصات  با  گمبوعه  تا    266521جنگلی 

عرض    3475115تا    3474424طول شرقی و    265616

در  شمالی   به   15کیلومتر  واقع  به حمیدیه  اهواز  جاده 

در غرب استان خوزستان و شمال    هکتار  30مساحت  

سال   در  اهواز  شهرستان  تثبیت    1353غربی  هدف  با 

از  ماسه بیش  احداث شده است و  سال    30های روان 

به که  توجه  است  مورد  گردشگری  مقصد  یک  عنوان 

(. این منطقه مسطح با  1انسان قرار گرفته است )شکل  

اندک و شیب غالب   بسیار  بلندی  و  تا  پستی   دوصفر 

ترین سازندهای  شناسی قدیمی درصد است. از نظر چینه 

موجود در خارج از منطقه مورد بررسی را، سازندهای  

می تشکیل  میشان  و  که  درصورتی،  دهندآغاجری 

محدودۀ پارک تنها از رسوبات کواترنر و عهد حاضر که  

تشکیل   است،  مذکور  سازندهای  فرسایش  از  حاصل 

که    یاز کانال خاک  جنگلکاری  یاریآبشده است. برای  

جنوبی   قسمت  رودخانه    است  منطقهدر  از  را  آب  و 

 .شودکند، استفاده می مین میأت کرخه

گونهدانیم  یدها ی بازد  اساسبر   درختی    یها ی 

نخل    و  کونوکارپوس   کنار،  پتوس، ی پارک کهور، اکال  غالب 

  و   یشور  تیبا محدود  ق ی. خاک منطقه عماستخرما  

متوسط   ، ادیز  تی ایقل متوسط    و  زهکشی  نفوذپذیری 

  ی رس   یو بافت لوم  4/8تا    8  نیبنیز  خاک    تهیدی. اساست

توان به پارک می  موثر بر  یاز جمله مناطق مسکوناست.  

کوچک،  یروستا و  بزرگ  شهرها   گمبوعه    ی شبلیه، 

حم و  با  کرد.  اشاره    هیدیاهواز  تیرماه  منطقه  این  در 

  2/7متوسط حداقل  و دی ماه با    46/ 3متوسط حداکثر  

بوده و ترین ماهترین و خنکگراد گرم سانتی های سال 

برابر   معرف  ایستگاه  در  ساالنه  حرارت  درجه  متوسط 

سانتی  4/25 بهدرجه  منطقه  گراد  در  است.  آمده  دست 

متر  میلی  3/450مورد بررسی حداکثر مقدار بارش ساالنه  

ساالنه   بارش  حداقل  است.  میلی  54و  شده  ثبت  متر 

متر است. بر  میلی   2/252یانگین بارندگی در این منطقه  م

نمای دومارتن این منطقه خشک و بر اساس  اساس اقلیم

نیمه اقلیم طبقه  در  بررسی  مورد  منطقه  آمبرژه،  نمای 

شک قرار دارد )اداره کل هواشناسی استان خوزستان،  خ

(. الزم به ذکر است در انتخاب این منطقه دقت  1397
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عا  تنها  که  در شد  انسان  و حضور  تفرج  آشفتگی،  مل 

بین  اختالف  برآورد  در  دقت  حداکثر  تا  باشد  منطقه 

تحت   بررسی  مورد  در    تأثیرمتغیرهای  تفرج  مستقیم 

 منطقه حاصل شود. 
 

 
 اهواز  شهرستان در گمبوعه جنگلی پارک  موقعیت  -1 شکل

Figure 1. Location map of the study area 

 

 روش پژوهش

با استفاده  برداری  انجام این بررسی از روش نمونه  برای

متر و برداشت قطعات    300از ترانسکت خطی به طول  

متری از هم استفاده   50طور تصادفی در فواصل  نمونه به

و   درختی  پوشش  بررسی  برای  با  درختچهشد.  ای 

روش   از  حداقلاستفاده  منحنی    سطح  ترسیم  و 

( نمونه  (،Atri, 1997سطح/گونه    متر   20× 20  قطعات 

منظور بررسی پوشش علفی قطعات  و بهمترمربع(    400)

الزم به ذکر    .شدانتخاب  متر مربع(    64متر )  8×8نمونه  

  - شده در طبیعت در راستای شرقیاست ترانسکت پیاده

در نهایت با توجه به دقت بررسی  .  برداشت شدغربی  

پالت    24و مساحت منطقه مورد بررسی برای هر منطقه  

در هر قطعه نمونه  پالت برداشت شد.    48و در مجموع 

  ابتدا تعداد، نام علمی هر گونه به تفکیک جنس و گونه 

آن با استفاده از معیار برون   دقت یادداشت و در مقابلبه

سطحی هر گونه در قطعات نمونه    بالنکه میزان پوشش 

 . (Atri, 1997; Braun-Blanquet, 1932شد ) ثبت

  استفاده از   با   گیاهی منطقه مورد بررسی  های گونه

فلور  فلور   ، (Rechinger,1963-1998)  ایرانیکا  منابع 

ایران    فلور   و  (Ghahreman, 1980-2002)  رنگی 

شناسایی  طور دقیق  به،  ( Mozafrian, 2005خوزستان )

و  شد ردهه  براساس  گیاهان  زیستی    بندی شکل 

(Raunkiar, 1934)    زیستی مشهودترین  . شکلشدتعیین

 واست  گیاه    ساختار  توضیح    بندی برای توصیف وطبقه

را گیاهان  اولیه  های  گونه  .کندمیکنترل    فرآیندهای 

  در   توانندمی  ،رساختا  و  اساس تشابه عملکرد   گیاهی بر 

ازهای  گروه قراراشکال   متفاوتی    رای ب  بگیرند.  زیستی 

  ( Chorologyکورولوژی )  بررسی پراکنش جغرافیایی یا

A 

B 

C 

D A= X:265587, Y:3474277 

B= X:265659, Y:3474540 

C= X:266281, Y:3473678 

D= X:266545, Y:3474156 
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منابع فلور    استفاده از  با  ها آن  مناطق انتشار  ابتدا  گیاهان،

گونه  و  مذکور کورولوژی  برسپس  تقسیم    ها  مبنای 

و جغرافیایی  فلورستیک   نواحی    شد تعیین    مناطق 

(Zohary, 1973 ). در  اندازه گیاهی  زیستی  تنوع  گیری 

 های زیر انجام شد. این پژوهش با استفاده از شاخص

 تنوع سیمپسون شاخصالف( 

𝐷 ( 1رابطة ) =∑[
𝑛𝑖(𝑛𝑖 − 1)

𝑁(𝑁 − 1)
]

𝑠

𝑖=1

 

  iفراوانی گونه    in  ها، گونه  تعداد  S  در این رابطه،

 ها فراوانی کل گونه Nو  ام

 ر وین -تنوع شانون  شاخصب( 

�́� ( 2رابطة ) =
𝑛𝑙𝑜𝑔𝑛 − ∑𝑓𝑖𝑙𝑜𝑔𝑓𝑖

𝑛
 

رابطه، این  فراوانی    فراوانی  n  در  )مجموع  کل 

 فراوانی نسبی هر گونه  fiنسبی( و 

 وینر  -شانون یکنواختیج( 

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑛𝑒𝑠 ( 3رابطة ) =
𝐻

ln 𝑆(𝑅𝑖𝑐ℎ𝑛𝑒𝑠𝑠)
 

مقدار غنای    Sوینر و    -شانون  تنوع  H  در این رابطه،

 ای  گونه

 ای گونه غناید( 
𝑅 ( 4رابطة ) = 𝑆 

-تعداد کل گونه  Rو    ایگونهغنای    S  در این رابطه،

 ای شمارش شده  ه

کاهش    با هدفای  خوشه   در این پژوهش، تحلیل

های  ها و تعیین گروهعامل ذهنیت در گسسته کردن گروه

-برای اندازهکار گرفته شد. در این تحلیل  اکولوژیک به

-و به سورنسونی قطعات نمونه از روش گیری فاصله

  Flexible betaها با یکدیگر از روش  منظور ادغام گروه

شد تعیین  .استفاده  محیطی    همچنین  متغیرهای  سهم 

پوششاندازه تغییرات  در  شده  معرفی  گیری  و  گیاهی 

-گذار بر تغییرات پوششتأثیرترین عوامل محیطی  مهم

( برآورد CCAگیاهی با روش تحلیل تطبیقی متعارف )

 (. Mesdaghi, 2012د )ش

  30صفر تا    بررسی الیه سطحی خاک از عمق رای  ب

نمونه در    چهار نمونه )  پنجمتر در هر قطعه نمونه،  سانتی 

چهار گوشه و یک نمونه در مرکز قطعه نمونه( برداشت  

آمده از  دستبه (. خاکEshaghi rad et al., 2011شد )

نمونه بهاین  و  با هم مخلوط شده  نمونه  ها  عنوان یک 

خاک ترکیبی که نماینده قطعه نمونه است و در مجموع  

تفرج(  نمونه در منطقه شاهد )فاقد   24نمونه خاک ) 48

نمونه در محدوده تفرجی پارک جنگلی گمبوعه(،    24و  

مشخصه  ارزیابی  به برای  شیمیایی  و  فیزیکی  های 

-نمونه(.  Maranon et al., 1999شد )ارسال  آزمایشگاه  

-ای خاک تهیه شده پس از انتقال به آزمایشگاه خاکه

های فیزیکی و شیمیایی،  شناسی برای ارزیابی مشخصه

آزم محیط  در  محیط  ابتدا  رطوبت  )حرارت،  ایشگاه 

-آزمایشگاه( خشک و پس از آسیاب از الک دو میلی

 متری استاندارد عبور داده شدند.

نمونه  روی  که  خاک  آزمایشاتی  شد های    انجام 

هیدرومتری   روش  با  خاک  بافت  تعیین  از:  عبارتند 

برای اسیدیته   KClبا  5/1:2خاک در ثبت  pHبایکاس، 

متر الکتریکی، هدایت الکتریکی با استفاده  pHتبادلی با  

دستگاه   اندازه  ECاز  روش  متر،  به  خاک  آهک  گیری 

روش  به  ظاهری  مخصوص  وزن  محاسبه  کلسیمتری، 

با استفاده از روش والکی و   آلی  کلوخه، درصد کربن 

ازت کل به روش کجلدال،   (، Walkley & Blakک )بل

قابل جذ اولسون.فسفر  روش  به  پتاسیم     همچنین  ب 

گیری شد. برای  اندازه  فتومتریفلیمخاک هم به روش  

روش   از  بررسی  مورد  منطقه  خاک  بافت  تعیین 

بایکاس شد  (  Bouyoucos)  هیدرومتری  استفاده 

(Zarinkafsh, 1989 .)  های تنوع پس از محاسبه شاخص  

دادهگونه ماتریس  تشکیل  و  پوششای  و گیاهی  های 

،   Excelافزار  در نرم متغیرهای فیزیکی و شیمیایی خاک  

داده بودن  )کولموگرافنرمال  آزمون  از  استفاده  با  - ها 

مورد بررسی قرار گرفت    SPSSافزار  اسمیرنوف( در نرم
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داده بودن  نرمال  از  اطمینان  از  پس  از  و  استفاده  با  ها 

شاخص  tآزمون   مقادیر  محاسبهمستقل  و های  شده 

فمشخصه منطقه  های  دو  در  خاک  شیمیایی  و  یزیکی 

جنگلی   پارک  تفرجی  محدوده  و  تفرج(  )فاقد  شاهد 

سطح   در  توجه    05/0گمبوعه  به  الزم  شدند.  مقایسه 

همچنین تجزیه    ای های تنوع گونهاست محاسبه شاخص

( و تحلیل تطبیقی متعارف  Clusterای )و تحلیل خوشه

(CCAدر نرم ) افزارPC-ORD    انجام شد 4نسخه . 

 نتایج 

پالت از دو عرصه شاهد )بدون تفرج( و    48بررسی    در

گمبوعه، جنگلی  پارک  در  گیاهی   28  تفرج    گونه 

گونه    2گونه درختی،    5، که از این تعداد  شناسایی شد

و  درختچه بودن  21ای  علفی  گونهدگونه  از  های  . 

تفرج،    5شناسایی شده   منطقه  در  فقط  گونه    12گونه 

تفرج( و   گیاهی   گونه  11فقط در منطقه شاهد )بدون 

بین دو منطقه شاهد و تفرج مشترک بودند. نتایج حاصل  

 آورده شده است.   1طور کامل در جدول  از این بررسی به

 گمبوعه پراکنش جغرافیایی گیاهان پارک جنگلی   های زیستی وفهرست شکل -1 جدول
Table 1. List of family, species, life form and chorotypes of Gamboue forest park 

 . : کریپتوفیت Crتروفیت، :Th فانروفیت، :Ph کامفیت، :Ch  کریپتوفیت،همی :  Hهای زیستی:شکل

 . جهان وطن :Cosm سیبریایی، -اروپا : Es ،ایمدیترانه  :M صحاری سندی، :Ss  تورانی، -ایرانو :IT :پراکنش جغرافیایی
Life form: H: Hemicryptophytes, Ch: Chomophytes, Ph: Phanerophytes, Th: Therophytes, Cr: Cryptophytic 

Chorology: IT: Irano-Torani, Ss: Sahara-Sindian, M: Mediterranean, Es: European-Siberian, Cosm: Cosmoplite 

 منطقه  در حضور

Presence کورولوژی 

Chorology 

-شکل

  زیستی
Life 

form 

 فرم رویشی 

Vegetative 

form 

 نام فارسی 
Local 

name 

 خانواده
 Family 

 نام علمی گونه
Scientific name شاهد  

Control 
  تفرج

Recreation 
- * Ss Ph Tree سه پستان Boraginaceae Cordia myxa L. 

* * Ss Ph Tree  اکالیپتوس Myrtaceae 
Eucalyptus 

camaldulensis 

* * Ss Ph Tree  کهور Mimosaceae 

Prosopis 

cineraria (L.) 

Druce 

* * Ss Ph Tree  نخل خرما Palmaceae 
Phonix 

doctylifera 

* * Ss Ph Tree کنار Rhamnaceae 

Ziziphus spina 

christi (L.) 

Willd. 

* - IT, Ss Ph Tree 
 -گزشاهی

 شورگز
Tamaricaceae 

Tomarix 

aphylla (L.) 

karsten. 

- * Ss, M Ph Tree  کنوکارپوس Combretaceae 
Conocarpus 

erectus 

* * Ss Ph Shrub  جغجغه Caryophyllaceae Prosopis farcta 

- * Ss Ph Shrub  خرزهره Apocynaceae 
Nerium 

oleander L. 

* - IT, Ss, M Ch Herbaceous 
 علف کور،

 دم مار 
Capparidaceae 

Capparis 

spinosa L. 

* * Cosm Th Herbaceous 
سلمک 

 ایگزنه
Chenopodiaceous 

Chenpodium 

murale L. 
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 .1ادامة جدول 
Continued table 1. 

 

 منطقه  در حضور

Presence کورولوژی 

Chorology 

-شکل

  زیستی
Life 

form 

 فرم رویشی 

Vegetative 

form 

 نام فارسی 
Local 

name 

 خانواده
 Family 

 نام علمی گونه
Scientific 

name 
  شاهد

Control 
  تفرج

Recreation 
* - IT, M, Es H Herbaceous کاسنی Compositae 

Cichorium 

intybus L. 

* - Cosm Cr Herbaceous  مرغ Gramineae 

Cynodon 

dactilon (L.) 

Pers. 

* * IT, Ss, M Th Herbaceous  بهمن Gramineae 

Stipa 

capensis 

Thunb. 

- * IT, Ss, M H Herbaceous نی Gramineae 

Typha 

australis 

schum. & 

Thonn. 

* - IT, M Th Herbaceous 
نوک لک  

 لکی 
Gramineae 

Erodium 

oxywhynchum 

* * IT, M Th Herbaceous 
پنیرک گل  

 ریز
Malvaceae 

Malva 

parviflora L. 

* - Cosm Th Herbaceous 
کیسه  

 کشیش
Apiaceae 

Capsella 

bursa 

pastoris (L.) 

Medicus. 

* - IT, M, Es Th Herbaceous آناغالیس Primulaceae 
Anagallis 

arvensis 

* * IT, M Th Herbaceous  جو هرز Gramineae 

Hordeum 

glaucum 

steud 

* - IT, Ss, M Th Herbaceous پیام بهار Compositae 
Senecio glaus 

L. 

- * IT, Ss Th Herbaceous  خاکشیرتلخ Brassicaceae 
Erysimum 

oleifolium 

* - IT, Ss Ph Herbaceous سریم Solanaceae 

Lycium 

schawii 

Romer 

* - IT H Herbaceous 
 زیره هرز

 زراعی
Apiaceae 

Bunium 

paucifolium 

(Boiss.) B. 

fedtsch 

* * M, IT Th Herbaceous 
چچم  

 سخت
Gramineae 

Lolium 

rigidum 

Gaudin. 

* - IT, Ss H Herbaceous - compositae 
Reichardia 

orientalis 

* * M, IT H Herbaceous مریم  خار Asteraceae 

Silybum 

marianum 

(L.) Gaerth. 

* - IT, M, Es, 

Ss 
H Herbaceous حلفه Gramineae 

Imperata 

cylindrical 
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منطقه   در  که  داد  نشان  پژوهش  از  حاصل  نتایج 

تفرج(، خانواده )بدون  گیاهی  شاهد    Gramineaeهای 

گونهCompositae  (2   )گونهApiaceae  (2    ،)گونه(،    6)

های این منطقه محسوب شده و ترین خانوادهپرجمعیت

مجموع   گونه  5/43در  کل  از  این  درصد  گیاهی  های 

 Gramineaeشوند. همچنین خانواده  مناطق را شامل می 

ترین خانواده در منطقه تفرجی بوده گونه، پرجمعیت  4با  

در مجموع   گونه  25که  از کل  گیادرصد  این  های  هی 

بندی اشکال زیستی گیاهان به  طبقهمنطقه را شامل شد.  

روش رانکایر در مناطق شاهد )بدون تفرج( نشان داد  

  31ها با گونه(، فانروفیت 9درصد )  39ها با  که تروفیت

با  کریپتوفیتگونه( و همی  7درصد ) درصد    21/ 73ها 

بررسی  گونه( مهم  5) مورد  ترین اشکال زیستی منطقه 

ها  گونه( و کریپتوفیت  1درصد )   4ها با  کامفیت  بوده و 

گونه( در مراتب بعدی اهمیت قرار    1درصد )   4نیز با  

فانروفیت  همچنین  با  دارند.  )  50ها  گونه(،    8درصد 

ها با  کریپتوفیتگونه( و همی  6درصد )  37ها با  تروفیت 

13  ( مهم   2درصد  منطقه گونه(  زیستی  اشکال    ترین 

کامفیت  تفرجی  ها و کریپتوفیت  بوده و اشکال زیستی 

 (.2نیز در منطقه دیده نشد )شکل  

 
 های گیاهی در مناطق شاهد )راست( و تفرجی )چپ( درصد فراوانی اشکال زیستی گونه -2 شکل

Figure 2. Life form percentage in control area (Right) and recreational area (Left) 

 

-کوروتیپ در منطقه شاهد نشان داد گونه  بررسی

( سندی  صحاری  ناحیه  به  متعلق  منطقه  Ssهای  و   )

مدیترانه- ایران و  ) تورانی  غلبه    (IT, Mای  منطقه  در 

گونه    5با    (Ssدارند. عناصر رویشی صحاری سندی )

( IT, Mای )تورانی و مدیترانه- درصد(، ایرانی  73/21)

صحاری    73/21) گونه 5با   و  تورانی  ایران  درصد(، 

گونه   3وطنی با  درصد(، جهان04/13گونه( )  3سندی )

درصد(، ایران تورانی و صحاری سندی   04/13گیاهی )

ترین  درصد(، مهم04/13گونه گیاهی )  3ای با  نه و مدیترا

مجموع  کوروتیپ در  که  بوده  منطقه  در  موجود  های 

به  58/82 را  منطقه  رویشی  عناصر  کل  از  خود  درصد 

ها از نظر اهمیت  دهند و دیگر کوروتیپاختصاص می

بررسی کوروتیپ    همچنین  .در مراتب بعدی قرار دارند

تفرج  رستنی داد گونهها در منطقه  به  نشان  های متعلق 

( سندی  صحاری  ایرانSsناحیه  منطقه  و  و  -(  تورانی 

)مدیترانه  عناصر    (IT, Mای  دارند.  غلبه  منطقه  در 

( سندی  صحاری  منطقه  در  گونه   7با  (  Ssرویشی 

( IT, Mای )تورانی و مدیترانه- درصد(، ایرانی  75/43)

ی  تورانی و صحار-درصد(، ایران  25گونه گیاهی )  4با  

وطنی  درصد(، جهان  25/6گونه )   1( با  IT, Ssسندی )
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(Cosm  با  )1   ( گیاهی  صحاری    25/6گونه  درصد(، 

ترین  درصد( مهم  25/6گونه )  1ای با  سندی و مدیترانه

مجموع  کوروتیپ در  که  بوده  منطقه  در  موجود  های 

به  58/82 را  منطقه  رویشی  عناصر  کل  از  خود  درصد 

ها از نظر اهمیت  کوروتیپدهند و دیگر  اختصاص می

 (. 3در مراتب بعدی قرار گرفتند )شکل 

 

 
 های گیاهی در منطقه شاهد و تفرجیپراکنش جغرافیایی گونه  -3شکل 

Figure 3. Chorology of plant species in control and recreational area 

 

خوشه به  نتایج  داد ایخوشهروشبندی  که    نشان 

گیاهی دارای  پوشش های نمونه منطقه تفرج از نظرقطعه

های  حداکثر شباهت بوده و در یک خوشه و تمام پالت

منطقه شاهد یا بدون تفرج هم حداکثر شباهت را داشته  

-این ترتیب میاند. بهو در یک خوشه مجزا قرار گرفته

که   کرد  بیان  دو توان  تفکیک  و  تشکیل  موجب  تفرج 

شده   گمبوعه  جنگلی  پارک  در  مجزا  اکولوژیک  گروه 

خوشه نوع  به  توجه  با  که  گرفته    بندیاست  شکل 

 دار است. طور کامل معنیاختالف این دو خوشه به 

های گیاهی در دو تنوع گونه   هایشاخصمقایسه  

منطقه مورد بررسی شاهد و تفرجی، با استفاده از آزمون  

t    متغیرها اختالف  که  داد  نشان  خصوص  مستقل  در 

شانونشاخص تنوع  سیمپسون،  تنوع  و  های  وینر 

ای  و غنای گونه  001/0وینر در سطح  یکنواختی شانون

 (. 2دار است )جدول معنی 05/0در سطح   

دیده میهمان نمودارها  در  که  میانگین طور    شود، 

نر،  ای سیمپسون، تنوع شانون ویهای تنوع گونهشاخص

ای مربوط به منطقه  یکنواختی شانون وینر و غنای گونه

تفرج است )شکل   منطقه  از  بیشتر  همچنین   .(5شاهد 

آزمون   گروه   tنتایج  دو  هر  بین  که  داد  نشان    مستقل 

رطوبت   درصد  الکتریکی،  هدایت  نظر  از  اکولوژیک 

آلی،  اشباع،   ماده  ازت وزن مخصوص ظاهری، درصد 

داری وجود اختالف معنی  کلو پتاسیم  فسفر  ، آهک،  کل

هایی نظیر اسیدیته، درصد شن،  دارد. همچنین مشخصه 

های اکولوژیک از این نظر  سیلت و رس بین گروه گونه

ها  داری نشان ندادند. نتایج مقایسه میانگیناختالف معنی

شان داد که ازت کل، درصد  ن  مستقل  tبر اساس آزمون  

تخلخل، درصد ماده آلی، فسفر و پتاسیم کل در گروه  

مشخصه  و  بیشتر  شاهد(  )منطقه  دوم  های  اکولوژیک 

ظاهری، درصد رطوبت  درصد آهک ، وزن مخصوص 

بیشترین مقدار را در گروه  اشباع و هدایت الکتریکی هم  

 (. 3دوم )منطقه تفرج( نشان دادند )جدول 

1

5 5

3 3 3
2

1

7

4

1
2

1 1

0

2

4

6

8

10

ان
راو

ف
ی

A
b

u
n

d
ac

e

کوروتیپ
Chorotype

Control area

Recreational area



3، شماره  7پژوهش و توسعه جنگل، جلد    علمی  فصلنامۀ  

514 

 

 
 گیاهی در پارک جنگلی گمبوعه پوشش بندیطبقه از حاصل دندروگرام -4 شکل

Figure 4. Cluster diagram of Gamboue forest park 
 

 ای در دو منطقه شاهد و تفرجیهای تنوع گونهمستقل شاخص tنتایج آزمون  -2جدول 

Table 3. Result of independent t test in control and recreational area 
 

 

 داری عدم معنی  ns، 05/0داری در سطح اشتباه ، * معنی001/0داری در سطح اشتباه معنی **

** Sig. at the level of 0.001, * Sig. at the level of 0.05, ns: non-Sig.

 ای گونه شاخص تنوع

Species diversity index 

 درجه آزادی 
df 

T 
 داری معنی

Sig. 
 سیمپسون  تنوع

Simpson Index 
47 3.42 0.000 ** 

 تنوع شانون وینر 

Shannon Index 
47 3.41 0.001 ** 

 وینر شانون یکنواختی

Shannon Evenness 
47 3.55 0.001 ** 

 ایغنای گونه

Richness 
47 3.93 0.041 * 
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 ای گیاهی های تنوع گونهمقایسه میانگین شاخص  -5 شکل
Figure 5. Average comparison of plant species diversity index 

 

 مستقل  tهای اکولوژیک بر اساس آزمون مقایسه متغیرهای خاک بین گروه گونه -3جدول   

Table 4. Compare of soil factor according to T test between ecological group 

 متغیرها

Variables 

 منطقه 
Area 

 اشتباه معیار  ±میانگین 

Mean ± std 

df F T 

 ماسه
Sand 

 دشاه

  Control 
 تفرج

Recreation 

31.230 ± 0.69 

30.8 ± 0.63 
47 0.188 0.464 ns 

 سیلت

Silt 

 دشاه

  Control 
 تفرج

Recreation 

34.7 ± 0.59 

34.3 ± 0.54 
47 0.428 0.496 ns 

 رس
Clay 

 دشاه

  Control 
 تفرج

Recreation 

34.13 ± 0.58 

33.6 ± 0.49 
47 1.632 0.693 ns 

 ظاهری  وزن مخصوص

Bulk Density 

 دشاه

  Control 
 تفرج

Recreation 

1.28 ± 0.004-b 

1.38 ± 0.001-a 
47 13.983 -19.644 **  

 داری عدم معنی ns،  05/0داری در سطح اشتباه ، * معنی 01/0داری در سطح اشتباه ** معنی

 مورد بررسی بین مناطق است. حروف غیر همسان بیانگر وجود اختالف میانگین مقادیر عوامل 

** Sig. at the level of 0.001, * Sig. at the level of 0.05, ns: non-Sig. 
Heterogeneous letters indicate the difference between the mean values of the studied factors between regions. 
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 .3ادامة جدول 
Continued table 3. 

 متغیرها

Variables 

 منطقه 
Area 

 اشتباه معیار  ±میانگین 

Mean ± std 

df F T 

 تخلخل

Porosity 

 دشاه

  Control 
 تفرج

Recreation 

51.5 ± 0.21-a 

47.5 ± 0.056-b 
47 23.3 17.311 **  

 رطوبت اشباع 

SP 

 دشاه

  Control 
 تفرج

Recreation 

36.33 ± 0.73-b 

55.63 ± 0.81-a 
47 0.582 17.588 **  

 ازت کل 

N 

 دشاه

  Control 
 تفرج

Recreation 

0.08 ± 0.001-a 

0.045 ± 0.0007-b 
47 5.8 23.467 **  

 پتاسیم 

K 

 دشاه

  Control 
 تفرج

Recreation 

314.1 ± 0.6-a 

289.9 ± 0.81-b 
47 2.23 23.707 **  

 فسفر 

P 

 دشاه

  Control 
 تفرج

Recreation 

22.83 ± 0.34-a 

15.47 ± 0.12-b 
47 15.488 20.048 **  

 ماده آلی 

O.C 

 دشاه

  Control 
 تفرج

Recreation 

0.746 ± 0.009-a 

0.328 ± 0.006-b 
47 2.836 34.5 **  

 اسیدیته

pH 

 دشاه

  Control 
 تفرج

Recreation 

7.45 ± 0.047 

7.48 ± 0.04 
47 1.33 -0.481 ns 

 هدایت الکتریکی 

E.C 

 دشاه

  Control 
 تفرج

Recreation 

0.358 ± 0.05-b 

0.489 ± 0.02-a 
47 17.143 -21.945 **  

 آهک 

T.N.V 

 دشاه

  Control 
 تفرج

Recreation 

23.2 ± 0.3-b 

33.3 ± 0.41-a 
47 5.856 -19.646 **  

 داری عدم معنی ns،  05/0داری در سطح اشتباه ، * معنی 01/0داری در سطح اشتباه ** معنی

 بیانگر وجود اختالف میانگین مقادیر عوامل مورد بررسی بین مناطق است. حروف غیر همسان 

** Sig. at the level of 0.001, * Sig. at the level of 0.05, ns: non-Sig. 
Heterogeneous letters indicate the difference between the mean values of the studied factors between regions. 
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  4/ 6طول محور اول و دوم    DCA  تحلیلبر اساس  

رو روابط بین عوامل محیطی  برآورد شد، از این 35/4و 

بررسی شد.    CCAو پوشش گیاهی با استفاده از آنالیز  

دلیل دارا  به CCAاول و دوم  این آنالیز از محورهای  در

ویژ مقدار  باالترین  )بودن  ترتیب  به(  Eiegen Valueه 

همچنین    109/0و    308/0 درصد    1/16و    9/36و 

شد )جدول  استفاده    نشان دادن همبستگی  واریانس برای

برای  (4 آنالیز مستقیم است که  . این روش یک روش 

پراکنش   بین  ارتباط  گیاهی گونهبررسی  و عوامل    های 

شده  تحلیل همبستگی انجام   شود.کار برده می همحیطی ب

تمام قطعات نمونه گروه دوم مربوط به شاهد    نشان داد

دارد. تخلخل،   با محور یک همبستگی مثبت  است که 

رطوبت اشباع، درصد ماده آلی، وزن مخصوص ظاهری،  

مهم کل  پتاسیم  و  در  فسفر  ادافیکی  خصوصیات  ترین 

،  Bromus glaucumهای  گونهتشکیل این گروه است.  

Bromus danthonia، Ziziphus spina christi     و گونه

جمله    Prosopis faractaای  درختچه های  گونهاز 

شوند. همچنین  گیاهی شاخص این گروه محسوب می 

تحلیل همبستگی نشان داد که گروه دوم با محور اول  

قطعه تمام  دارد.  منفی  گروه همبستگی  این  نمونه  های 

ت  هایی نظیر از مربوط به منطقه تفرجی است. مشخصه

ترین عوامل  کل، هدایت الکتریکی و آهک از جمله مهم

های گیاهی  گونهاست.   در تشکیل این گروه اکولوژیک 

،  Cynodon dactilon   ،Stipa capensisنظیر

Hordeum murinium    وMalva parviflora    از جمله

شوند )شکل  های شاخص این گروه محسوب میگونه

6.) 

 
 CCAو محورهای یک و دو  های محیطیمشخصهبین  پیرسون نتایج همبستگی -4 جدول

Table 5. Result of Pearson correlation between environmental factor and CCA axis 

 های خاک مشخصه 

Soil Variables 

 محور اول 

First Axis 

 همبستگی 

Correlation 

 محور دوم 

Second Axis 

 همبستگی 

Correlation 

 شن
Sand 

0.025 ns 0.027 ns 

 سیلت
Silt 

0.08 ns 0.203 ns 

 رس
Clay 

0.173 ns 0.172 ns 

 gr/cm-3وزن مخصوص ظاهری 
Bulk Density  

0.545 ** -0.0123 ns 

 تخلخل
Porosity 

0.913 ** -0.035 ns 

 آهک 
T.N.V 

-0.948 ** 0.091 ns 

 رطوبت اشباع 
SP 

0.854 ** -0.102 ns 

 ماده آلی 
O.C 

0.976 ** -0.093 ns 

 نیتروژن کل 
N 

-0.986 ** 0.1 ns 

 داری عدم معنی ns،  05/0داری در سطح اشتباه ، * معنی 01/0داری در سطح اشتباه ** معنی

** Sig. at the level of 0.001, * Sig. at the level of 0.05, ns: non-Sig. 
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 .4ادامة جدول 
Continued table 4. 

 های خاک مشخصه 

Soil Variables 

 محور اول 

First Axis 

 همبستگی 

Correlation 

 محور دوم 

Second Axis 

 همبستگی 

Correlation 

 mg/kg-1فسفر کل 
P 

0.933 ** -0.165 ns 

 mg/kg-1پتاسیم کل 
K 

0.973 ** -0.185 ns 

 H₂O 1:1اسیدیته 
pH  

-0.29 ns 0.062 ns 

 dsm/mهدایت الکتریکی 
E.C  

-0.958 ** -0.117 ns 

 مقادیر ویژه
Eagen Value 

0.308 - 0.109 - 

 - 16.1 - 36.9 درصد تبیین واریانس 

 داری عدم معنی ns،  05/0داری در سطح اشتباه ، * معنی 01/0داری در سطح اشتباه ** معنی

** Sig. at the level of 0.001, * Sig. at the level of 0.05, ns: non-Sig. 

 

 

 CCAبندی قطعات نمونه حاصل از تجزیه و تحلیل رسته  -6شکل
Figure 6. Classification of plots according to CCA analyze 

 

 بحث 

کورولوژی  و  زیستی  اشکال  بررسی  از  حاصل  نتایج 

های گیاهی نشان داد که توزیع فرم روشی گیاهان  گونه

شاهد،   منطقه  تروفیت  39در  درصد    31،  درصد 

همی  22،  فانروفیت نهایت    کریپتوفیتدرصد  در  و 

کریپتوفیت  ها کامفیت تروفیت  4  هاو  است.  ها  درصد 

مخصوص نواحی خشک و نامساعد هستند. در منطقه  

علت عدم آبیاری و رسیدگی نسبت به مناطق  شاهد به
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گیاهان  این  حضور  گمبوعه،  جنگلی  پارک  تفرجی 

بودن مقدار  افزایش داشته است. الزم به توجه است باال 

گونه می حضور  منطقه  در  تروفیت  گیاهی  تواند  های 

ت تخریبیفشارحت نشانگر  و  منطقه  بودن  دو  هر  بودن 

( باشد  بررسی  همیShahraki et al., 2008مورد   .)-

-ها در این پارک جنگلی درصد کمتری را بهریپتوفیتک

مرتفع   نواحی  مخصوص  زیرا  داده  اختصاص  خود 

ترین  ها هم جز ضعیف ها و کریپتوفیت هستند. کامفیت 

به ب  گیاهان نسبت  بوده  ه این دلیل در  شرایط نامساعد 

مناطق تفرجی حضور نداشتند و فقط با درصد بسیار کم  

( مناطق شاهد  )  بدوندر  دیده شدند   ,Zoharyتفرج( 

درصد اشکال    50ها  (. در منطقه تفرج، فانروفیت1973

به را  دادهزیستی  فانروفیت  خود اختصاص  اند. فراوانی 

تفرجیبه برنامهدلیل  است.  منطقه  های  ریزیبودن 

گیرد شامل  تی که توسط مدیریت پارک انجام میمدیری

و کشت  یک نهالکاری  از جمله  احیایی  اقدامات  سری 

زینتی افزایش    گیاهان  به  موجب  نهایت  در  که  است 

منطقه شده است.  در  فانروفیت  فرم رویشی  چشمگیر 

نتایج بررسی پراکنش جغرافیایی نشان داد که کوروتیپ  

تورانی  ایران  و  به  رانهمدیت   -صحاری سندی  ای نسبت 

ها در منطقه شاهد بیشتر بود که همین  دیگر کوروتیپ 

پراکنش   شد.  حاصل  تفرجی  منطقه  در  هم  نتیجه 

بازتاب   منطقه  یک  گیاهان  مجموعه  جغرافیایی 

آن مختلف  تأثیرپذیری  رویشی  نواحی  یا  ناحیه  از  ها 

های گیاهی  (. با توجه به اینکه گونهAsri, 2003است )

تورانی در تمام مناطق    -ه رویشی ایران با کوروتیپ ناحی

مهم  بررسی،  در مورد  موجود  اکولوژیک  گروه  ترین 

توان بیان داشت که تمام مناطق مورد منطقه هستند، می 

ایران رویشی  ناحیه  به  دارد. -پژوهش  تعلق  تورانی 

پوششپژوهش جنگلهای  در  گیاهی  زاگرس  های 

خوزستان در این رابطه  های لرستان، کرمانشاه و  استان

 ;Abrari et al., 2008نتایج مشابهی را گزارش دادند )

Fattahi, 2012; Pourrezaie et al., 2010  از آنجا که .)

ایران ایران-زاگرس در منطقه  ناحیه  و  آناتولی  -تورانی 

توان برای آن جایگاهی در حد یک حوزه،  قرار دارد، می

( شـــد  قائل  زاگرس  نام   ;Mosadegh, 1998به 

Zohary,1963-1973از این رو حضور غالب عناصر  (، 

نظر  تورانی در مناطق مورد بررسی امری واضح به- ایران

پژوهش  می به  نظر  این  از  بررسی  این  نتایج  رسد. 

Dolatkhahi et al. (2011)  حفاظت منطقه  شده  در 

 Yavari and(  2010) پریشان در استان فارس،  -ارژن

Shahgolzarii  طقه خان گرمز همدان،  در منHeydari 

et al. (2013)    در منطقه داالب ایالم تشابه دارد. در هر

صحاری  کوروتیپ  منطقه  بیشترین  -دو  از  نیز  سندی 

توان بیان داشت خوزستان  فراوانی برخوردار بود که می

بیابانی قرار  در اقلیم گرم و خشک و ناحیه بیابانی و نیمه

های متعلق  تان افزایش گونهدارد. با توجه به اقلیم خوزس

اجتناب  سندی  صحاری  کوروتیپ  است  به  ناپذیر 

(Zohary, 1973  داد نشان  پژوهش  از  حاصل  نتایج   .)

های تنوع سیمپسون، تنوع شانون وینر،  میانگین شاخص

ای گیاهی مربوط به  یکنواختی شانون وینر و غنای گونه

منطقه شاهد   است.  تفرج  منطقه  از  بیشتر  منطقه شاهد 

علت قرارگرفتن در انتهای پارک جنگلی گمبوعه، دور به

سرویس از  و بودن  زمین  ناهمواری  بهداشتی،  های 

تردد  فاقد  ایام عید  و  تعطیل  در روزهای  ناامنی، حتی 

آتش تخریبی،  فشار  انسان،  دخالت  پس  سوزی،  است. 

شود. در نتیجه  ها نیز کمتر دیده میها و بوتهکندن علف

های علفی فراهم کرده رای رشد گونهرا بشرایط مطلوبی

های  است که این امر سبب شده منطقه شاهد از شاخص

برخوردار  تنوع   تفرج  منطقه  به  نسبت  باالتری  گیاهی 

طی پژوهشی تحت عنوان    Ejtehadi et al. (2004)شود.  

ای گیاهان دو عرصه تحت  بررسی و مقایسه تنوع گونه

افتند که مقادیر  چرا و قرق مرتع کهنه الشک نوشهر دری

گونهشاخص تنوع  تردد های  کم  و  قرق  منطقه  در  ای 
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بیش از منطقه تحت چرا است. نتایج نشان داد شاخص 

،  97/0و در عرصه چرا    0/ 98سیمپسون در عرصه قرق  

قرق   در عرصه  وینر  شانون  تنوع  در   26/4شاخص  و 

چرا   در  90/3عرصه  وینر  شانون  یکنواختی  شاخص   ،

ای  و غنای گونه  95/0عرصه چرا    و در  98/0عرصه قرق  

قرق   عرصه  در  چرا    746/13مارگالف  عرصه  در  و 

به بررسی    Hosseini et al. (2011)برآورد شد.    9/ 4073

تنوع زیستی گیاهی در  اثر اکوتوریسم بر شاخص های 

پارک جنگلی چالدره پرداختند که با نتایج این پژوهش  

هایی  ژوهشهمچنین نتایج این بررسی با پ مطابقت دارد.

که به بررسی اثرات    Lorestani et al. (2011)که توسط  

شاخص و  خاک  کوبیدگی  بر  تنوع  اکوتوریسم  های 

گونه صفارود زیستی  جنگلی  پارک  در  گیاهی  های 

گونه شناسایی  از  پس  دارد.  مطابقت  های  پرداختند، 

گیاهی سه زون پرفشار، زون با فشار متوسط و کم فشار  

تنوع شاخص  محاسبه  گونه  و  غنای  و  ای  سیمپسون 

های  مارگالف و منهینگ نتایج حاصل از مقایسه میانگین

ای در سه منطقه با استفاده از آزمون دانکن، تنوع گونه

نشان داد که در زون با فشار کم، نسبت به زون با فشار  

متوسط و زیاد مقدار میانگین شاخص تنوع سیمپسون و  

داری را  آماری معنیای بیشتر بوده و تفاوت  غنای گونه 

هم که به بررسی   Valadi et al. (2017)دهد.  نشان می

جنگل در  انسانی  تخریب  طبیعی  اثرات  بلوط  های 

هایی که تحت  زاگرس پرداختند و نشان دادند که عرصه

گونه تنوع  از  بودند  انسان  تردد  و  گیاهی  دخالت  ای 

 کمتری برخوردارند. 

 (1999 )Malekan ،   فشار توریسم بر  به بررسی اثر

جنگل  سی پارامترهای  جنگلی  مناطق  سنگان شناسی 

بین   از  در  توریسم  که حضور  داشت  بیان  و  پرداخت 

رفتن پوشش علفی و نهال، افزایش زباله، فرسایش خاک  

سزایی دارد. نتایج این بررسی  و کاهش وحوش تأثیر به

  Amini Ashkevari et al. (2002)با پژوهشی که توسط  

عنوان   گونهبا  تنوع  اکوسیستمبررسی  ساحلی  ای  های 

به میانکاله(  جزیره  )شبه  منطقه  مازندران  یک  عنوان 

عنوان مناطق مورد  حفاظت شده و کالرآباد تا رامسر به

ها پرداخت، مطابقت دارد. نتایج نشان داد  بازدید انسان

شده در مقایسه با سواحل  که اکوسیستم ساحلی حفاظت

مازندرادست غرب  باالتری  خورده  گیاهان  تنوع  از  ن، 

بررسی و بررسی متغیرهای فیزیکی و   برخوردار است.

بافت   روی  تأثیری  تفرج  که  داد  نشان  خاک  شیمیایی 

های ذاتی خاک بوده و متأثر  خاک ندارد. بافت از ویژگی

-از سنگ مادر است و تفرج تأثیری بر بافت خاک نمی

ن داد  در تحقیقات خود نشا Mirza ali (2004) گذارد.

داشته    pHکه   بارندگی  با  قوی  بسیار  همبستگی  خاک 

مرطوب قلیایی یا خنثی  که مناطق خشک و نیمه  طوریبه

های مناطق مرطوب اسیدی هستند.  بوده و بیشتر خاک

از آنجا که مناطق مورد بررسی در کنار یکدیگر بوده و 

این از  دارند  تأثیر  در یک منطقه آب و هوایی قرار  رو 

خاک    pHر هر دو یکسان است. از طرف دیگر  بارندگی ب

به مواد مادری خاک نیز بستگی دارد و با توجه به اینکه  

مقدار   دارند  یکسانی  مادری  مواد  منطقه  نیز    pHدو 

  Dormaar (1998)های  یکسان است. این نتیجه با یافته 

بررسی    Mirza ali (2004)و   این  نتایج  دارد.  مطابقت 

شده )تفرجی(  طقه جنگلکاریدر من ECنشان داد مقدار 

-که تحت تردد است بیش از منطقه شاهد است. بهره

و  انسان  حد  از  بیش  تردد  اراضی،  از  غلط  برداری 

ازماشین منطقه،  در  پوششبینآالت  میبردن  -گیاهی 

زاری این زون را افزایش داده و این امر  توانند خشک

به   نتیجه تمایل  تبخیر شده و در  شوری  سبب افزایش 

 شود. بیشتر می

Mut and Ayan (2011)    قرق که  دادند  گزارش 

کاهش   پژوهش    ECسبب  این  در  است.  شده  خاک 

همچنین وزن مخصوص ظاهری خاک در منطقه شاهد  
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-)فاقد تفرج( کاهش یافت. تردد زیاد انسان و ماشین

پوشش کاهش  همچنین  و  منطقه  آالت  در  گیاهی 

فشردگی خاک  جنگلکاری شده )تفرجی( سبب تراکم و  

شده و در نتیجه سبب افزایش وزن مخصوص ظاهری  

شود. از طرف دیگر کاهش مقدار ماده آلی در خاک  می

ظاهری   مخصوص  وزن  افزایش  سبب  تفرجی  منطقه 

شدن   خرد  و  آلی  مواد  رفتن  بین  از  با  است.  شده 

ها را به ذرات ریزتری  ها در اثر تردد که خاکدانهخاکدانه

ذرات در خلل و فرج خاک جای  کند و این  تبدیل می 

-گرفته و وزن مخصوص ظاهری خاک را افزایش می

فعالیت و  ریشه  نفوذ  افزایش  بیولوژیکی  دهند.  های 

در   تسهیل  سبب  شاهد  منطقه  خاک  در  علفی  گیاهان 

 شده و این امر هوادهی و نفوذ بیشتر آب به داخل خاک

آن می در  ظاهری  مخصوص  وزن  کاهش  سبب  تواند 

 منطقه شود. 

Pei et al. (2008)     به این نتیجه رسیدند که تردد

دام، انسان و فشرده شدن خاک توسط لگدکوبی سبب  

افزایش وزن مخصوص ظاهری شده است. الزم به ذکر  

مخصوص   وزن  افزایش  با  تفرجی  منطقه  در  است 

به بهظاهری  نیز  تخلخل  مقدار  خاک  لگدکوبی  -دلیل 

نی خاک  نفوذپذیری  بر  که  یافته  کاهش  اثر  شدت  ز 

-گذاشته و نفوذپذیری خاک نسبت به آب را کاهش می

توان بیان داشت که  دهد. با توجه به نتایج پژوهش می

های علفی و کم شدن دلیل وجین گونهدر منطقه تفرج به

زی پوشش،  کاهش  درصد  نتیجه  در  و  گیاهی  توده 

بازگشت ماده آلی به خاک، مقدار ماده آلی و کربن آلی  

می یافتهکاهش  با  نتیجه  این   .Soussana et al  یابد. 

در    (2010) که  داد  نشان  نتایج  دارد. همچنین  مطابقت 

منطقه تفرجی از مقدار نیتروژن خاک کاسته شده است  

و این تغییرات روندی مشابه تغییرات ماده آلی خاک را  

دارا است. پوشش گیاهی از لحاظ نوع و تراکم پوشش، 

هایی که  قش مهمی دارد. خاکدر مقدار نیتروژن خاک ن

فراوان ریشه  با  گیاهان  پوشش  دارای  زیر  معمواًل  اند، 

 Jalilvandمقدار بیشتری مواد آلی و نیتروژن هستند )

et al., 2012دلیل باال  (. بنابراین در منطقه بدون تفرج به

گیاهی و همچنین حجم زیاد ریشه  بودن مقدار پوشش

یشتر از منطقه تفرجی  در خاک، نیتروژن در این منطقه ب

شود. بررسی مقدار فسفر در خاک دو منطقه  برآورد می

نشان داد که مقدار فسفر در منطقه شاهد )بدون تفرج(  

-دهد. گیاهان فسفر را از الیهمقدار بیشتری را نشان می

عمیق و  های  مردن  از  پس  و  نموده  جذب  خاک  تر 

آن انساج  ال پوسیده شدن  مقدار زیادی فسفر در  یه  ها، 

می  پیدا  تجمع  خاک  مقدار  سطحی  که  آنجا  از  کند. 

بیشتر است مقدار  پوشش تفرج  بدون  گیاهی در منطقه 

فسفری که توسط ریشه گیاهان جذب و به خاک اضافه  

می بیشتر  نیز  از  شده  حاصل  نتایج  با  نتیجه  این  شود. 

مطابقت دارد.   Hossain Zadeh et al. (2007)پژوهش  

صورت ترکیب  در خاک بههمچنین قسمت عمده فسفر  

بوده و از این آلی  از مواد  رو خاکبا ماده  های سرشار 

( هستند  بیشتری  فسفر  دارای   ,.Jalilvand et alآلی، 

کربنات محلول  (. آهک توسط آب و باران به بی2012

شود.  های عمیق خاک منتقل میتبدیل شده و به قسمت

ز محیط  کربنات احال اگر نفوذپذیری خاک زیاد باشد بی

از آنجا که نفوذپذیری خاک در منطقه  خارج می شود. 

یافته به داخل خاک کمتر  تفرجی کمتر است، آب نفوذ

در  ولی  نیست،  خاک  از  آهک  خروج  به  قادر  و  بوده 

علت پوشش گیاهی  منطقه شاهد که نفوذپذیری خاک به

شویی،  علت افزایش آب نفوذ یافته و آببیشتر است به

خاک در  آهک  می  مقدار  کاهش  منطقه  یابد  این 

(Attarroshan, 2017  با بررسی  مورد  منطقه  در   .)

های خاکی، دو گروه گونه اکولوژیک  استفاده از مشخصه

عوامل   از  شد.  بررسیمشخص  این   شدهخاکی  در 

پژوهش، ماده آلی، ازت کل، درصد رطوبت اشباع، وزن 

تخلخل،   درصد  پتاسیم،  فسفر،  ظاهری،  مخصوص 
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به آهک  درصد  و  الکتریکی  مهمترین  هدایت  عنوان 

بندی رویشگاه مطرح شدند.  عوامل در تفکیک و طبقه

داده  CCAآنالیز   همزمان  پوششکه  و  محیطی  -های 

دهد، منطقه را  ار مییاهی را مورد تجزیه و تحلیل قرگ

رویشگاه و به تبع آن دو گروه اکولوژیک تفکیک  دو    به  

از عوامل مهم  کرد. مشخصه آلی و ازت کل  های ماده 

تفکیک گروه پراکنش و  بررسی حاضر  دیگر در  ها در 

-طور قوی با پراکنش گونهبود. این دو عامل ادافیک به

 ,Small and McCarthyهای گیاهی همبستگی دارند )

(. رویشگاهی که تجمع مواد آلی بیشتری داشتند  2005

)منطقه شاهد(، وزن مخصوص ظاهری کمتری را نشان  

( دره   Mirzaie(  2007دادند.  در  پژوهش خود  در  نیز 

ارغوان ایالم در این مورد به نتیجه مشابهی دست یافت.  

گونه  گروه  مقابل  در  دوم  اکولوژیک  گونه  گروه 

خ و  دارد  قرار  اول  آلی اکولوژیک  مواد  مقدار  آن  اک 

کمتر، فشردگی بیشتر و وزن مخصوص ظاهری باالتری  

اظهار کرد: وزن مخصوص   Attarroshan( 2017دارد. )

خاک خاکظاهری  با  مقایسه  در  آلی  معدنی  های  های 

وزن   که  داد  نشان  بررسی  این  نتایج  است.  کمتر 

گروه تفکیک  در  ظاهری  و  مخصوص  گیاهی  های 

 است.   ها مؤثرپراکنش گونه

Kent and Coker (1992)   وزن که:  نموند  بیان 

پراکنش   و  توسعه  در  مهمی  نقش  ظاهری  مخصوص 

گیاهان، توسعه ریشه، نفوذ، حفظ و بکارگیری منابع آب  

همچنین وزن    Bajtala (1999)  دارد،  که  داد  نشان 

مخصوص ظاهری بر مقدار رطوبت خاک و در نتیجه  

گونه  مؤثر  پراکنش  گیاهی  باال های  مقدار  است.  بودن 

به  منطقه شاهد  در  بودن  پتاسیم  باال  تأثیر مستقیم  علت 

ظرفیت تبادل کاتیونی در این گروه است که این مسئله  

این   در خاک  آلی  مواد  مقدار  بودن  باال  از  ناشی  خود 

بررسی  گروه نتایج  که   .Dahlgren et alهای  است 

هایی  صهکند. مشخنیز این موضوع را تأیید می  (2003)

نظیر فسفر، پتاسیم و ازت از عوامل مهم در پراکنش و  

اند که نتایج حاصل از  تفکیک جوامع گیاهی معرفی شده

 ,.Fu et alکند )این پژوهش هم این موضوع را تأیید می

2004; Salifo, 2006  .) 

Fu et al. (2004)   ارتباطات  با عنوان   در پژوهشی

در   گیاهان  تنوع  و  توپوگرافی  خاک،  بین خصوصیات 

خزان ناهمگن  جنگل  پهنیک  نزدیکی  کننده  در  برگ 

یک   خاک  آلی  ماده  که  کردند  بیان  چین  در  بیجینگ 

تمام   بین  در  و  است  حاصلخیزی  برای  مهم  شاخص 

فاکتورهای خاک، ماده آلی و نیتروژن کل بیشترین اثر را  

ویژگی پراکنش  روی  و  بررسی  ها  نتایج  دارند.  گیاهان 

گونه پراکنش  در  را  آلی  ماده  اثر  و  حاضر  گیاهی  های 

گونه گروه  کردتفکیک  تأیید  اکولوژیک  نتایج   های  که 

میبررسی تأیید  را  موضوع  این  هم  مشابه  کند  های 

(Salehi et al., 2010در خاک .)  باال آلی  با مواد  هایی 

ان و  یافته  افزایش  کاتیونی  تبادل  حضور  ظرفیت  تظار 

 Dahlgrenهای مختلف نیز بیشتر خواهد شد )کاتیون

and singer, 1997 باال گروه (.  در  آلی  ماده  بودن 

می اول  باال اکولوژیک  عامل  تبادل  تواند  ظرفیت  رفتن 

های مشابه  کاتیونی باشد که این پدیده را نتایج بررسی

 Camping et al., 2002; Dahlgren)  کندنیز تأیید می 

et al., 2003 ).   به نیز  تنظیم  نیتروژن  عنصر  یک  عنوان 

کننده در مقدار مصرف پتاسیم، فسفر و دیگر مواد غذایی  

اضافه آلی  مواد  است.  واسطه  مطرح  به  خاک  به  شده 

افزایش بازگشت شاخه و برگ گیاهان و همچنین عناصر  

غذایی )نظیر نیتروژن( را در درون ساختمان خود ذخیره  

ت ذخیره عناصر غذایی را به شکل  کرده و همچنین ظرفی

 ,.Salehi et alدهد )ظرفیت تبادل کاتیونی افزایش می

(. عوامل مختلفی در یک اکوسیستم سبب پیدایش  2010

گونه  می تنوع  محیط  ای  یک  در  عوامل  این  تأثیر  شود. 

گونه متقابل  تأثیرگذاری  حاصل  و  طبیعی  گیاهی  های 

توان گفت که  عبارت دیگر، میعوامل محیطی است. به
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ترکیب  گونه نتیجه  در  منطقه  هر  گیاهی  جوامع  و  ها 

گیرند که هر  عوامل بوم شناختی در آن منطقه شکل می

(.  Pour babaie, 2004ها معرف یکدیگرند )کدام از آن

که تفرج و مدیریت   داد نشان پژوهش این نتایج آخردر 

طبیعیعرصه کاهش های  تراکم   ها،گونه تعداد سبب 

و  شیمیایی کاهش خصوصیات اهی و همچنینگیپوشش

 منطقه شاهد )بدون تفرج( در است. شده خاک  ایتغذیه

های  اندام و بقایا گیاهی، پوشش بودن تراکم زیاد علتبه

همچنین خاک به شدهمنتقل گیاهی  مناسب رویش و 

 مواد مغذی خاک مقدار  گیاهان موجب شده است که

 گیاهیپوشش و خاک هایمشخصه مقایسه افزایش یابد.

تفرجی از  خارج و داخل در  وضعیت از حاکی منطقه 

)بدون   در خاک و گیاهیپوشش مناسب شاهد  منطقه 

داد تفرج با توجه به مزایا   نشان پژوهش تفرج( است. این

صورت علمی و و فوایدی که برای انسان دارد اما اگر به

مخربی  تواند آثار  با رعایت معیارهای فنی اجرا نشود می

بلندمدت   در  آثار  این  سوء  نتایج  که  باشد  داشته  هم 

. پدیدار خواهد شد
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Abstract 

To investigate the effect of recreation on plant species diversity and edaphic characteristics, this study 

was done in Gamboueh Forest Park of Ahvaz with an area of 60 hectares in 2019. For this study, 

sampling method was used using a linear transect with a length of 300 meters and sampling parts were 

randomly used at 50-meter intervals. In order to study the tree and shrub cover in two recreational and 

non-recreational areas, 24 sample plots of 20×20 m (400 m2) was placed and in the center of each plot, 

in order to study the grass cover, the sample plots of 8×8 m (64 m2) were implemented. In this study, 28 

plant species were identified. Conventional comparative analysis (CCA) showed that the control area 

and the recreation area each formed a separate ecological group in the area. In terms of plant species 

composition, the highest values of Simpson species diversity indices (0.33±0.023), Shannon-Wiener 

(0.44 ±0.012) and Shannon-Wiener uniformity index (0.6±0.003) and plant species richness (2.9±0.61) 

were estimated in the control area. Examination of edaphic conditions showed that recreation could not 

have an effect on soil texture, but characteristics such as porosity, nitrogen, potassium, phosphorus and 

organic matter decreased under the influence of recreation and characteristics of bulk density, saturated 

moisture, electrical conductivity and lime increased significantly. The results of this study indicate that 

recreation without observing technical and scientific criteria can reduce the density and diversity of 

grassland vegetation in the region, which can have destructive effects on habitat. 

Keywords: Conventional comparative analysis, Recreation, Gamboueh, Species diversity indices. 
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