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 چکیده 

-ایجاد اثر حاشیههای شمال کشور سازگان جنگلشدن بوم  تکهتکهتخریب و یکی از عواقب ناشی از  

پژوهش بررسی  این  . بنابراین هدف از  است  ای و تغییرات در ترکیب و تنوع زیستی پوشش زیرآشکوب

ازحاشیه   اثرهای ناشی  جاده  ای  جادهاحداث  روستایی،  بین  جنگلیهای  روستاها   ،های  مناطق    توسعه  و 

در جنگل  تفرجی زیرآشکوب  زیستی پوشش  تنوع  و  ترکیب  بود.    آبادزرین  هایروی   برایمنطقه ساری 

  ه متر پیاد  100ترانسکت به موازات هم با فاصله    سه   منطقه مذکور   چهار   در هر یک از  انجام این پژوهش

پیاده شد و    یمترمربع   400نمونه  -عاتمتر، قط  150و    100و    50  شد. روی هر ترانسکت در فواصل صفر،

نتایج نشان    .شدها ثبت  های گیاهی و وفور )درصد تاج پوشش( آنگونهتمام  نمونه فهرست  در هر قطعه

  150باالتر و قطعات نمونه    جاکارد  ضریب تشابه  100و     150  ،100و   50های  داد که قطعات نمونه فاصله

نمونه    بیانگر آن است که قطعات  DCA  یبندهای رجتحلیل تری داشتند.  پایین  جاکارد  ضریب تشابه  0و  

که همه اثرهای  پژوهش نشان داد  این  نتایج  .  بود  متمایز  از دیگر فواصل   متر از جاده،  150فاصله صفر و  

افزایش  با  بودند که    اثرگذاربررسی بر غنا، تنوع و ترکیب پوشش گیاهی مناطق مجاور خود    موردای  حاشیه 

بررسی کمترین اثر را جاده جنگلی و بیشترین    مورد. از بین عوامل حاشیه  سته شدای کا یهحاشله از اثر  فاص 

 . تأثیر را منطقه تفرجی داشت
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 مقدمه

شمال  جنگل بهای  سوم  جا هایران  دوران  از  مانده 

و  بوم و جزو زیست  شناسیینزم با ارزش  های طبیعی 

فعالیت  .هستندفرد  هبمنحصر وجود  این  انسانی  با  های 

بوم این  تخریب  به  منجر  بسیاری  موارد  سازگان  در 

-های انسانی میاین فعالیت  مانندارزشمند شده است.  

جاده احداث  به  وتوان  روستایی  بین  های  جاده  های 

جاده کرد.  اشاره  جنگلی  جنگلی  وجودهای  نقش   با 

احیاء   و  حفاظت  مدیریت،  در  که  مهمی  و  اساسی 

آنجنگل نامناسب  طراحی  دارند،  میها  منجر  ها  تواند 

بومتکهتکه به   ادامه  شدن  در  و  شده  جنگلی  سازگان 

جوامع  می زیستی  تنوع  و  ترکیب  پایداری،  بر  تواند 

)گیاهی   باشد  همچنین Zeng et al., 2011اثرگذار   .)

تا  جاده کوچک  مقیاس  در  جنگلی  و  روستایی  های 

به رویشگاه  سطح  در  داالن  یک  ایجاد  با  دلیل  متوسط 

تغییرات   ایجاد  موجب  جنگلی،  درختان  برداشت 

و   رطوبت  دریافتی،  نور  نظر  از    های ویژگیگسترده 

می مدت  طوالنی  در  خاك  شیمیایی    شوند فیزیکی 

(Forman et al., 2002  .) تاج و  درختان  حضور 

آن از  و  پوشش حاصل  دما  تغییرات  هوا،  بر جریان  ها 

رطوبت هوا، رژیم آبی و رطوبت خاك اثرگذار است.  

تواند تغییرات  بنابراین، هرگونه تغییر در تاج پوشش می 

بوم   یتوجهقابل در    .های جنگلی سبب شودسازگانرا 

افزایش   با  این  بر  برای  عالوه  فضا  نور،  به  دسترسی 

گونه آن  یهاحضور  و  شده  فراهم  به مهاجم    یج تدرها 

شوند و این پدیده در لبه های بومی میجایگزین گونه 

مح به  نسبت  جنگل  بیشتر    تریداخل  هاییطهای  آن 

 (.  Zeng et al., 2011مشهود است )

تخریب این  مهم  معضالت  از  بهیکی  که  مرور  ها 

می وجود  به  )حاشیه  اثرهاید  آیزمان   Edgeای 

Effectsمعمواًل( است که    عوامل   در  تفاوت  عنوانبه  ، 

  به   نسبت   جنگل  حاشیه  امتداد  در  که  اقلیمییستز

یا    داخلی  فضای  و  طبیعی  فرآیندهای  اثر  بر  جنگل 

انسانیفعالیت می   های  شود  یم  تعریف  شود،ایجاد 

(Pfeifer et al., 2017; Bae and Ryu, 2021.)  به-

بیان کرد که فرآیندعبارت دیگر می    شدن تکهتکه  توان 

 طبیعی   هایپدیده  بروز  در اثر  است  ممکن  ها کهجنگل

  گیاهی   جوامع  اشتقاق  منجر به  و  داده  رخ  غیرطبیعی  یا

)  مختلف امروزه    .(Soleimani et al., 2015شود 

های جنگلی  سازگانای روی بومحاشیه  اثرهایبررسی  

 da Silvaبیشتری قرار گرفته است )جهان مورد توجه  

et al., 2021به از    که  یطور(،  منفی    اثرهایآگاهی 

حاشیه بوم و شناختی  الزم  جنگل  مدیریت  برای  ای 

( است  منابع  (.  Harper et al., 2005ضروری  مرور 

م رحاشیه  اثر که    دهدینشان  در  تغییر  ایجاد  با    یز ای 

)  یماقل موجب    (،Hofmeister et al., 2019منطقه 

اند  شده  یرناپذ جبران  یهای شدید و گاهافزایش صدمه

این   بازخورد  در  گروهاثرهایو  حضور  زیستی  ،  های 

می بیشتر  مناطق  این  در  که  خاصی  ها  آن  مانندشوند 

های  های هرز، گونههای مهاجم، علفتوان به گونهمی

های پیشگام و مراحل  مقاوم به شرایط تخریب و گونه

 ( اشاره کرد. Pfeifer et al., 2017توالی )اولیه 

می که  از عواملی  دیگر  بهتواند  یکی  ایجاد    منجر 

حاشیه  بوماثر  روی  شود،    یهاسازگانای  جنگلی 

 روستاهای  بیشتر در.  باشدحضور و گسترش روستاها  

 با جنگل تنگاتنگ ارتباط در روستاییان جنگلی، مناطق

 منابع طبیعی و جنگل به آنان زندگی از  و بخشی هستند

-بدین ترتیب که افراد ساکن در روستا به است. وابسته

نیازمندی اساس  بر  مختلف  وارد دالیل  خود  های 

بهرهعرصه با  و  شده  طبیعی  و برداریهای  چوبی  های 

تغ سبب  خود  ساختار    ییرات غیرچوبی  و  ترکیب  در 

طبیعی   فرم  حاصله  تغییرات  درنتیجه  و  شده،  جنگل 

-های مختلف و متفاوت میریختگیهمجنگل دچار به

 (. Ghorbanian et al., 2021شود )



 ( یسار  آبادنیجنگل زر:  یجنگل )پژوهش مورد   راشکوبیز  هایبر تنوع گونه  یجنگل  هایو جاده   ییروستا  تیتفرج، جمع  ریتأث
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روی    ایحاشیهاثر  ایجاد    منجر بهدیگری که    مورد

-شود، توسعه مناطق تفرجی بهسازگان جنگلی میبوم

به مناطق فضای   نیاز  افزایش  و  افزایش جمعیت  دنبال 

های جنگلی در حاشیه شهرها است. تغییر  سبز و پارك

م تفرجی  کاربری  مناطق  به  جنگلی  ایجاد    سببناطق 

به طبیعی  منابع  عرصه  بر  فزاینده  واسطه  فشارهای 

پیک  دخالت محوطه  جاده،  احداث  نیک، سکوی  برای 

برنامه تفرج  توسعه  و  شد.  اسکان  خواهد  نشده  ریزی 

تفرجی  اثر   فعالیت  از  بیشترمستقیم  رفتن  بینشامل 

وساز جاده و کوبیدگی  پوشش گیاهی ناشی از ساخت

تردد گردشگران   اثر  در  استفاده استخاك  . ساخت و 

مانند   تفرجی  مناطق  در  فرعی  مسیرهای  و  جاده  از 

و  پارك گیاهی  پوشش  بر  است  ممکن  جنگلی  های 

تر نیز اثرگذار  ردو  لخاك مناطق مجاور حتی در فواص

 Hofmeister et al., 2019; Meza-Elizalde et)  باشد 

al., 2021 .) 

ناشی    ی ستیز  ری عوامل غ  یخوردگهمتخریب و به

حاشیه اثر  میاز  حتی  از  ای  دورتری  فواصل  تا  تواند 

( یابد  گسترش  اثر   ;Hofmeister et al., 2019منطقه 

Meza-Elizalde et al., 2021 ای  (. در واقع اثر حاشیه

 Transitionalدر جنگل سبب ایجاد یک منطقه گذار )

Zone  بین فضای داخلی جنگل و منطقه بدون درخت )

می موضوع   شود.مجاور  اهمیت  به  توجه  -پژوهشبا 

در داخل کشور    یاهیمتعددی در رابطه با اثر حاشهای  

است.   شده  با   Eshaghi Rad et al. (2011)انجام 

ای بر ترکیب و پراکنش گیاهان  هدف بررسی اثر حاشیه

جنگل بلودر  که  های  کردند  بیان  کرمانشاه  چهارزبر  ط 

ها در  شدن رویشگاهتکهتکه شدت با  ای که بهحاشیه اثر  

تنوع   ازدست رفتن  برای  ارتباط هستند، خطری جدی 

میگونه محسوب  گیاهی  که  ای  دادند  نشان  و  شوند 

ازبه کمتر  جنگلی  قطعات  در  زمان  هکتار،    دو  مرور 

قطگروه سطح  تمام  جنگل  حاشیه  گیاهی  عه  های 

م اشغال  را    Soleimani et al. (2015)  .کنندیجنگلی 

  و   ترکیب  روی  بر  ها جنگل  شدنقطعهقطعه   تأثیر

-جنگل  شمالی  هایدامنه  در  های گیاهی،گونه  پراکنش 

کرمانشاه را مورد بررسی قرار دادند.    استان  بلوط   های

با  شمالی  جهت  با  جنگلی  قطعه  سه   مشابه   شرایط  و 

صفر،    فواصل  در  قطعه،  هر  در  و  انتخاب  فیزیوگرافی

با  150و    100،  50،  ۲5 از  متری    سه   استفاده 

قرار    ۲00  فواصل   در   که  ترانکسکت  هم  از  متری 

نمونه به  اقدام  شد.  گرفتند،  گیاهی  پوشش  از  برداری 

نمونه    قطعات  گروه  شامل  گروه  نتایج نشان داد که دو

  نمونه   قطعات  گروه   متر( و  ۲5جنگل )صفر و    حاشیه

)  زون و    150و    100،  50جنگل  شد  تفکیک  متری( 

ترین عامل  مشخص شد که فاصله از حاشیه قطعه مهم 

گروه پراکنش  است.در  در    Valadi et al. (2017)  ها 

  ای گونه  تنوع  بر  آشفتگی  تأثیر   پژوهش خود به ارزیابی

بدین  آشکوب  زیر   تأثیر   به  توجه  با  منظور  پرداختند. 

کمتر    منطقه  سه  مختلف   های شدت  با   انسانی  تخریب

 در   شدید   تخریب   و  متوسط  تخریب   خورده،دست

  -وفور  های مدل  .شدند  انتخاب   بانه  بلوط  های جنگل

هندسی   نرمال،لوگ  شکسته،  عصای  شامل  گونه   سری 

 و  شدند  برازش  تیمار  هر  برای  لگاریتمی  سری  و

انتخاب    05/0تر از  بزرگ  Pتوزیع بر پایه    مدل   بهترین

-درجه  هایمنحنی  از  استفاده  با  تیمار  سه  همچنینشد.  

مقایسه شدند.    k( و روش غالبیت  Renyiبندی تنوع )

  خورده دستکمتر  جنگل  منطقۀ  دو  هامدل   تمام  پایۀ  بر

  جنگل   به  نسبت  باالتری  دارای تنوع  متوسط  تخریب  و

 . بودند شدید تخریب

اثر  در خصوص  پژوهشی  بر اساس منابع موجود  

همچنین های  جاده و  تفرجی  جنگلی  روی    مناطق 

جنگل گیاهی  ولی    پوشش  شده،  های  جادهاثر  انجام 

بین روستایی و مناطق روستایی کمتر مورد توجه بوده 

مقدار    است. در  تفاوت  به  توجه  و    آمدورفتبا 
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-همچنین نوع استفاده از جاده روستایی نسب به جاده

های جنگلی، کسب اطالعات در این خصوص الزم و 

رسد. همچنین الزم به ذکر است که  نظر میروری بهض

با  های  پژوهش   بیشتر ارتباط  در  بر  اثر  پیشین  روستا 

بیشتر روی مسائل اقتصادی و  سازگانبوم های جنگلی 

کمتر   و  بوده  متمرکز  توسعه  بوماثر  اجتماعی  شناختی 

توجه   با  توجه قرار گرفته است. همچنین  روستا مورد 

اینکه ساخت جاده توسعه  هبه  ای روستایی و جنگلی، 

برداری روستانشینان  های جنگلی و همچنین بهرهپارك

های  تغییر در تنوع و ترکیب گونه  سببحاشیه جنگل  

می جنگل  بکف  تحقیق  این  بنابراین  منظور  هشود، 

عوامل حاشیه ذکر شده روی تنوع زیستی و اثر  بررسی  

 های گیاهی انجام شد. کسب اطالعات درترکیب گونه

بهینه  برای  تواند راهکار مناسبی  این زمینه می  مدیریت 

 ها و همچنین احیای اراضی مخروبه باشد. جنگل

 ها مواد و روش

 پژوهش   منطقه مورد

های  ای جنگلبند و جلگهاراضی پایین  دراین پژوهش  

زرین  از هیرکانی   روستاهای  در  حوزه  خارکش  و  آباد 

. در این منطقه  شد  انجامجنوب شرقی شهرستان ساری  

)مناطق مجاور    روستاای مختلف شامل  چهار اثر حاشیه 

زرین روستاییآباد(روستای  جاده  جنگلی   ،،  و    جاده 

انتخاب   زارع  شهید  جنگلی  )پارك  تفرجگاهی  منطقه 

(. جاده دسترسی روستایی از ابتدای دهه  1)شکل    شد

سه،   60 )درجه  جنگلی  جاده  و  بود  آسفالته  نوع  از 

از    یریزی شده( که جزئخاکی و با روکش سطحی شن 

نکاچوب   جنگلداری  دهه    استطرح  اواخر    50در 

زرین.  شداحداث   روستای  مجاور  برای  مناطق  آباد 

حاشیه  عامل  پابررسی  شد.  انتخاب  روستا    رك ای 

در    هکتار  7۳  به   نزدیک  وسعت  با   زارع  شهید  جنگلی

تعیین   جنگلی  پارك   تحت عنوان  بار   اولین  1۳7۳  سال 

میانگین   دریا  ارتفاع شد.  سطح  حدود    از    187منطقه 

بوده از گونه   متر  انجیلی و و  بلوط،  گیاهی  های غالب 

ساله ایستگاه    10ممرز تشکیل شده است. بررسی آمار  

دما    بیشینهمتوسط    نشان داد که  شناسی سمسکندهاقلیم

گراد و  درجه سانتی  5/۲۲ترین ماه سال )مرداد(  در گرم 

)دی(   سال  ماه  سردترین  در  دما  حداقل    6/1متوسط 

میانگین بارندگی سالیانه    همچنین  گراد است.یمدرجه  

منطقه   در  سالیانه  حرارت  درجه  میانگین   مورد و 

 . گراد استیسانت 16و متر  میلی   7۲8ترتیب  پژوهش به 

   بردارینمونهروش 

بررسی خصوصیات پوشش گیاهی در هر یک از    برای

مختلفیهحاش  اثربا    مناطق به  ای  ترانسکت  سه   ،

متر انتخاب شده و روی هر   100موازات هم با فاصله  

)متصل صفر  فواصل  در  جنگل  به  ترانسکت  (،  حاشیه 

نمونه    150و    100،  50 قطعات  کردن  پیاده  به  اقدام 

قطعه  ۲0×۲0)  یمترمربع  400 هر  در  شد.  نمونه  متر( 

تاج  گونه  تمامفهرست   )درصد  وفور  و  گیاهی  های 

فراوانیآنپوشش(   ضرایب  اساس  بر  وان  -ها  -غلبه 

 (. Dengler et al., 2008) شددرمارل ثبت 

 هاروش تجزیه و تحلیل داده

دادهنرمال  واریانس  همگنی  و  بهبودن  با  ها  ترتیب 

اسمیرنوف و لون انجام  -استفاده از آزمون کولموگروف 

اندازه برای  شاخصشد.  در  گیری  زیستی  تنوع  های 

نمونه شاخص  قطعات  گونهاز  غنای    ای های 

(Maguran, 1988)  گونه تنوع  شانونو    وینر   -ای 

(Peet, 1974،)  سیمپسون  (Hill, 1973)   یکنواختی و 

همچنین  (.  1)جدول    شداستفاده    (Peet, 1974)  پیلو

در   نمونه  قطعات  گیاهی  پوشش  تشابه  بررسی  برای 

)رابطه   جاکارد  تشابه  ضریب  از  مختلف  (  1فواصل 

 استفاده شد.  
( 1رابطۀ )  J= c/(a+b+c) 
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های که فقط در  : تعداد گونهaکه در رابطه فوق،  

دارد؛     aپالت   گونهbوجود  تعداد  در  :  فقط  که  های 

هایی که در هر دو گونه  تعداد:  cوجود دارد؛    bپالت  

 پالت وجود دارد.

شاخصبرای   و مقایسه  گیاهی  زیستی  تنوع  های 

فواصل   بین  در  نمونه  قطعات  جاکارد  تشابه  ضریب 

یک  ای  یهحاش  اثر مختلف   واریانس  تحلیل  و  از  طرفه 

دانکن   میانگین  مقایسه  شدآزمون  آنالیز  از  .  استفاده 

قوس شدهتطبیقی  مهم   DCA  گیری  روش  که  ترین 

غیر  گرادیان  میتجزیه  محسوب  برای  شود  مستقیم 

فواصل  در  گیاهی  پوشش  ترکیب  اختالف    بررسی 

اثر    مختلف شداییهحاشهر  استفاده  و  .  ،  تجزیه  کلیه 

با استفاده از نرمتحلیل -PC  و  SPSSافزاز  های آماری 

ORD 5   شدانجام. 

 

 
 (زرین آبادمنطقه مورد بررسی )منطقه نقشه   -1شکل 

Figure 1. Study area map (Zarin Abad area) 

 

 نتایج 

فاصله در  گیاهی  پوشش  از  خصوصیات  مختلف  های 

 ای عوامل حاشیه

ها  ش آنپوش فهرست فلورستیک و میانگین درصد تاج

  بررسی ای مورد حاشیه  در فواصل مختلف و در اثرهای 

نتایج تحلیل واریانس  گزارش شده است.    ۲در جدول  

جاکاردیک تشابه  ضرایب  ای  یهحاش  اثربرای    طرفه 

نشان داد    ، جاده جنگلی و منطقه تفرجیجاده روستایی

در    این مناطق  که ترکیب پوشش گیاهی قطعات نمونه

فواصل مختلف از نظر ضریب تشابه جاکارد با یکدیگر  

در    (. در این ارتباط۳  ول داری دارند )جدتفاوت معنی

جنگلی  یهحاشاثر   جاده  و  روستایی  جاده  درجه    ای 

متر    150ی از فاصله صفر به سمت فاصله  ا گونهتشابه  

یابد ولی در منطقه تفرجی  یمداری کاهش  یمعن  طوربه

که در اثر    داری را نشان نداد. در صورتی یمعناختالف  

ه تفرجی  ای جاده روستایی، جاده جنگلی و منطقیهحاش

متر   100و  50داری در درجه تشابه فاصله  یمعنکاهش 

درجه   همچنین  نشد.  مشاهده  خود  بعدی  فواصل  با 

فواصل   در  روستا  حاشیه  نمونه  قطعات  بین  تشابه 

   (.۳)جدول  نبوددار مختلف از نظر آماری معنی
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 ای تنوع گونههای غنا و یکنواختی و شاخص -1جدول 

Table 1. The richness, evenness and diversity indices 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sها=تعداد گونه ،iPنسبت درصد تاج پوشش گونه = i ( امinبه مجموع درصد تاج پوشش گونه )( هاN ) 
S: Number of species, Pi: The ratio of cover of species ith (ni) to total cover of all species (N)  

 

های تنووع زیسوتی نتایج تحلیل واریانس شاخص

گیوواهی نشووان داد کووه قطعووات نمونووه حاشوویه جوواده 

در فواصل مختلف از نظر شاخص یکنواختی   ییروستا

وینوور و سیمپسووون بووا  -ای شووانونپیلووو، تنوووع گونووه

و   (P>0.05)  داری را نشان نودادهیکدیگر تفاوت معنی

ای دارای تفوواوت فقووط از نظوور شوواخص غنووای گونووه

کوه   طووریه. بو(P<0.05  ،F=13.60)  هسوتنددار  معنی

رای نمونه فاصله صفر از نظور ایون شواخص دا  اتقطع

دارای  150نمونووه فاصووله  اتبیشووترین مقوودار و قطعوو

(. قطعات نمونه حاشیه 4  )جدول   هستندکمترین مقدار  

جوواده جنگلووی در فواصوول مختلووف از نظوور شوواخص 

 دار بوودهدارای تفاوت معنی  (F=4.40)  یکنواختی پیلو

(P<0.05) وینوور و  -ای شووانونو از نظوور تنوووع گونووه

با یکدیگر   ایو همچنین شاخص غنای گونه  سیمپسون

(. همچنوین P>0.05)  داری را نشان ندادندتفاوت معنی

جنگلوی   جوادهمتر از حاشیه    150قطعات نمونه فاصله  

دارای بیشووترین مقوودار شوواخص یکنووواختی پیلووو در 

مقایسه با قطعات نمونه دیگر فواصول بودنود )جودول 

4 .) 

مختلف از   قطعات نمونه حاشیه روستا در فواصل

دارای تفواوت   (F=7.16)ای  نظر شاخص غنوای گونوه

ای و از نظوور تنوووع گونووه (P<0.05)  دار بووودهمعنووی

وینر و سیمپسون و شاخص یکنواختی پیلو بوا   -شانون

. (P>0.05ندادنود )داری را نشان  یکدیگر تفاوت معنی

نمونووه فاصووله صووفر از نظوور  اتقطعوو در ایوون ارتبوواط

قطعوات دارای بیشوترین و   ایهای غنای گونوهشاخص

 )جدول   بودنددارای کمترین مقدار    نمونه دیگر فواصل

(. قطعات نمونه حاشیه تفرجگاه در فواصول مختلوف 4

شواخص     جزبوههای تنوع زیستی  شاخصهمه  از نظر  

داری را نشوان یکنواختی پیلو با یکدیگر تفواوت معنوی

نمونه فاصوله صوفر از نظور   اتکه قطع  طوریه. بددادن

ای سیمپسون و ای و تنوع گونهی غنای گونههاشاخص

و قطعوات نمونوه دیگور دارای بیشوترین    وینور-شانون

 .بودنددارای کمترین مقدار  فواصل  
 

 

 رابطه 

Equarion 
 منبع

Reference 
 هاشاخص

Indices 

R=S Maguran, 1988 
 ایغنای گونه

Species richness 

N

n
p i

i = 

( )  SppJ ii ln/ln−= 
Peet, 1974 

 یکنواختی پیلو 

Pilou evenness 

( )−= i ii ppH ln Peet, 1974 
 وینر -تنوع شانون

Shannon-wiener diversity 

−=
i ip21 Hill, 1973 

 تنوع سیمپسون 

Simpson diversity 
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 ای در فواصل مختلف هر یک از اثرهای حاشیهها آنلیست فلوریستیک و میانگین درصد تاج پوشش  -۲جدول 
Table 2.  Floristic list and vegetation cover at different intervals of each edge effects 

  

  

 جاده روستایی 

 Rural road  

 جاده جنگلی 

 Forest road  

  حاشیه روستا

 Village  

 منطقه تفرجگاهی 

 Recreatiolnal zone  

0 50 100 150 0 50 100 150 0 50 100 150 0 50 100 150 

Tamus communis L. 0.67 - - - - - - - - - - - - - - - 

Diospyros lotus L. - - - - - - - 3.33 0.67 - - - - - - - 

Euphorbia amygdaloides L. - - - - - 1.67 1.67 1.67 - - - - - - - - 

Quercus castaneifolia C.A.Mey. 30 30 43.33 50 20 30 14 23.33 8.33 10 15 20 26.67 46.67 48.33 38.33 

Parrotia persica (DC.) C.A.Mey. 20 16.67 21.67 21.67 15 20 18.33 10 23.33 45 53.33 40 15 16.67 18.33 33.33 

Mentha Pulegium L. 1.67 - - - 2.33 1.67 - - - - - - 0.67 - - - 

Punica granatum L. 3.33 - - - - - - - - - - - - - - - 

Oxalis acetosella L. - - - - - - - - 1.67 - - - - - - - 

Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. 11.67 12.67 2.67 - 8.33 0.67 6.67 1.67 20 4.33 6.67 - 46.67 13.33 5 8.33 

Avena sativa L. - - - - - - - - 5 - - - 8 - - - 

Rumex acetosella L. 1 - - - 1.67 1.67 1.67 - 3.33 0.67 - - 1 1 2 3.33 

Polygonum hyrcanicum Rech.fil. - - - - 3.33 5 - - - - - - - - - - 

Paliurus spina-christi Mill. 1.67 - - - - - - - - - - - - - - - 

Rubus hyrcanus Juz. 10.67 - - - 8.33 3 3.33 - 10 23.33 10 - 3.33 - - - 

Crataegus microphylla C.Koch 11.67 8 2 - 11.67 15 9 - 4 5 - - 6.67 - - - 

Acer velutinum Boiss. - - - - 1.67 - 25 15 - - - - - - - - 

Zelkova carpinifolia (Pall.) C.Koch 6.67 5 10 5 2 16.67 2.33 13.33 5 - - - 6.67 - 3 - 

Urtica dioica L. - - - - - - - - 5 5 - - - - - - 

Viola alba Besser - - - - - - - - - - - - 9.33 - - - 

 



2، شماره  8توسعه جنگل، جلد  پژوهش و    علمی  فصلنامۀ  

17۲ 

 

 بررسیای مورد حاشیه هایبرای اثرمقایسه مقادیر ضریب تشابه جاکارد بین فواصل مختلف   -۳ جدول

Table 3. Comparison of Jaccard similarity index between different distances for the studied edge 

effects 
 فاصله 

Distance 
F Sig. 

ای اثر حاشیه  

Edge effect 
0-50 0-100 0-150 50-100 50-150 100-150 

 جاده روستایی 

Rural road 
0.48±0.03 

ab 
0.37±0.08 

bc 0.25±0.04 c 0.6±0.09 a 0.36±0.03 

bc 0.58±0.05 a 5.13 0.008** 

 جاده جنگلی 

Forest road 
0.77±0.08 a 

0.62±0.10 

ab 

0.36±0.04 

cd 

0.53±0.05 

bc 

0.30±0.06 

d 

0.37±0.07 

cd 
7.12 0.003** 

 روستایی 

Village 
0.45±0.14 a 0.30±0.10 a 0.13±0.03 a 0.53±0.10 a 0.45±0.15 a 0.56±0.10 a 2.26 0.115ns 

 منطقه تفرجی 
Recreational 

Zone 

0.27±0.04 

b 
0.30±0.02 

b 
0.31±0.02 

b 0.73±0.17 a 0.91±0.09 a 0.80±0.11 a 9.51 0.001 

 

  هایاثرهای تنوع زیستی قطعات نمونه در فواصل مختلف از شاخص  (اشتباه معیار ±)مقادیر میانگین  مقایسه مقادیر -4 جدول

 و آزمون مقایسه میانگین دانکن  طرفهیکبر اساس تحلیل واریانس  بررسیای مورد حاشیه
Table 4. Comparison of biodiversity indices (mean values ± standard error) of sample plots at different 

distances from the studied edge effects based on one-way analysis of variance and Duncan test 

ای اثر حاشیه  

Edge effect 

هاشاخص  
Indices 

 فاصله
Distance 

مقدار 

 Fآماره 

F value Zero 50 100 150 

 جاده روستایی 

Rural road 

 تنوع سیمپسون 
Simpson diversity 

0.56±0.25 0.72±0.06 0.62±0.01 0.56±0.11 0.28ns 

وینر -تنوع شانون  

Shannon-wiener 

diversity 
1.32±0.56 1.47±0.14 1.17±0.09 0.96±0.24 0.48ns 

 یکنواختی پیلو 
Pilou evenness 

0.54±0.19 0.78±0.06 0.73±0.09 0.91±0.03 1.82ns 

یاغنای گونه  

Richnes 
8.66±0.66 a 5.66±0. 33 b 4.66±0.88 bc 3.00±0. 57 c 13.60** 

 جاده جنگلی 

Forest road 

 تنوع سیمپسون 
Simpson diversity 

0.81±0.04 0.79±0.04 0.76±0.05 0.76±0.02 0.40ns 

وینر -تنوع شانون  

Shannon-wiener 

diversity 
1.9±0.19 1.84±0.14 1.69±0.2 1.57±0.06 0.93ns 

 یکنواختی پیلو 
Pilou evenness 

0.74±0.05 b 0.71±0.02 b 0.73±0.01 b 0.85±0.01 a 4.40* 

یاغنای گونه  

Richnes 
9.33±0.66 a 9.00±0.66 a 7.66±0.66 a 5.66±0.66 a 2.55ns 
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 .4 جدول ادامۀ 
Continued table 4. 

ای اثر حاشیه  

Edge effect 

هاشاخص  
Indices 

 فاصله
Distance 

مقدار 

 Fآماره 

F value Zero 50 100 150 

 روستا 
Village 

 تنوع سیمپسون 
Simpson diversity 

0.8±0.03 0.66±0.1 0.51±0.2 0.6±0.03 1.10ns 

وینر -تنوع شانون  

Shannon-wiener 

diversity 
1.84±0.13 1.34±0.26 1±0.37 1.03±0.06 2.69ns 

 یکنواختی پیلو 
Pilou evenness 

0.77±0.07 0.67±0.1 0.68±0.14 0.85±0.03 0.73ns 

یاغنای گونه  

Richnes 
8.33±0. 66 a 6.00±1.15 ab 4.33±0. 88 b 3.33±0. 33 b 7.16* 

 منطقه تفرجی 
Recreatiolnal 

zone 

 تنوع سیمپسون 
Simpson diversity 

0.78±0.01 a 0.51±0.08 b 0.53±0.05 b 0.58±0.02 b 6.93** 

وینر -تنوع شانون  

Shannon-wiener 

diversity 
1.74±0.06 a 0.9±0.12 b 0.98±0.09 b 1.05±0.04 b 21.26** 

 یکنواختی پیلو 
Pilou evenness 

0.66±0.02 0.68±0.03 0.62±0.06 0.71±0.03 0.89ns 

یاغنای گونه  

Richnes 
8.66±0.66 a 3.66±0. 33 b 4.33±0. 33 b 4.00±0.01 b 33.11** 

 

برررای عوامررل حاشرریه مررورد   DCA  یبند های رجتحلیل

 بررسی

نمایش قطعات نمونه فواصول مختلوف  بورای حاشویه 

(، حاشیه جاده جنگلی )شوکل ۲جاده روستایی )شکل  

( و حاشویه منطقوه تفرجوی 4(، حاشیه روستا )شکل  ۳

دهود. متمایزی را نشان موی نسبتبه( ابر نقاط 5)شکل  

 DCAدرصد تبیین واریانس توسط محورهوای تحلیول  

حاشویه جواده جنگلوی، حاشیه جواده روسوتایی،  برای  

، ۳97/1ترتیووب حاشوویه روسووتا و منطقووه تفرجووی بووه

قطعوات  DCAی بنودرج بود. 418/1و    ۲۳9/۲،  551/1

نمونه حاشویه جواده روسوتایی نشوان داد کوه ترکیوب 

پوشش گیاهی فواصول مختلوف از حاشویه روسوتا بوا 

. ایون در (۲)شوکل    یکدیگر تفواوت واضوحی ندارنود

متری   150و    100که قطعات نمونه فواصل    است  یحال

در حاشیه جاده جنگلی ترکیب پوشش گیاهی متمایزی 

متوری نشوان   50را با قطعات نمونوه فواصول صوفر و  

قطعات   DCAی  بندرج. همچنین نتایج  (۳)شکل    دادند

نمونه حاشیه روستا و حاشیه منطقه تفرجوی نشوان داد 

یده بوه اثور که ترکیب پوشش گیاهی فاصله صفر )چسب

متوور(  150و  100، 50ای( بووا دیگوور فواصوول )یهحاشوو

در ایون ارتبواط   (.5و    4)شوکل    هستنددارای اختالف  

ترکیب پوشش گیاهی فاصله صفر با دیگور فواصول در 

 منطقه تفرجی تمایز بیشتری را نشان دادند. 
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  100: فاصله ۳کد  -متر 50: فاصله ۲کد  -: فاصله صفر1)کد  حاشیه جاده روستاییقطعات نمونه   DCAبندی رسته  -۲شکل 

  16و  ۳۳ترتیب درصد )به 49طور کلی و به  0/ ۲۲۲و  0/ 459ترتیب متر(. مقادیر ویژه دو محور اول به 150: فاصله 4کد  -متر

 کنند.قطعات نمونه را توجیه می یاهیدرصد( واریانس تغییرات ترکیب پوشش گ 
Figure 2. DCA Classification of rural road sample plots (Code 1: Zero - Code 2: 50 meters - Code 3: 

100 meters - Code 4: 150 meters). The eigenvalues of the first two axes explain 0.459 and 0.222, 

respectively, and generally describes 49% (33% and 16%, respectively) of the variance of the 

vegetation composition changes of the sample plots. 
 

 
  100: فاصله ۳کد  -متر  50: فاصله ۲کد  -: فاصله صفر1)کد قطعات نمونه حاشیه جاده جنگلی    DCAبندی رسته  -۳شکل 

  16و  ۲4ترتیب درصد )به 40طور کلیبه  0/ ۲4۲و  0/ ۳74ترتیب محور اول بهمتر(. مقادیر ویژه دو  150: فاصله 4کد  -متر

 کنند.قطعات نمونه را توجیه می یاهیدرصد( واریانس تغییرات ترکیب پوشش گ 

Figure 3. DCA Classification of forest road sample plots (Code 1: Zero - Code 2: 50 meters - Code 3: 

100 meters - Code 4: 150 meters). The eigenvalues of the first two axes explain 0.374 and 0.242, 

respectively, and generally describes 40% (24% and 16%, respectively) of the variance of the 

vegetation composition changes of the sample plots. 
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درصد(  15و  ۲8ترتیب  درصد )به 4۳طور کلی به۳4۲/0و   0/ 6۲8ترتیب متر(. مقادیر ویژه دو محور اول به 150فاصله 

 کنند. قطعات نمونه را توجیه می  یاهیواریانس تغییرات ترکیب پوشش گ 

Figure 4. DCA Classification of forest village sample plots (Code 1: Zero - Code 2: 50 meters - Code 

3: 100 meters - Code 4: 150 meters). The eigenvalues of the first two axes explain 0.628 and 0.342, 

respectively, and generally describes 43% (28% and 15%, respectively) of the variance of the 

vegetation composition changes of the sample plots. 
 

 
  100: فاصله ۳کد  -متر  50: فاصله ۲: فاصله صفر. کد1)کد قطعات نمونه حاشیه منطقه تفرجی   DCAبندی رسته  -5شکل 
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Figure 5. DCA Classification of recreation area sample plots (Code 1: Zero - Code 2: 50 meters - Code 

3: 100 meters - Code 4: 150 meters). The eigenvalues of the first two axes explain 0.570 and 0.273, 

respectively, and generally describes 59% (40% and 19%, respectively) of the variance of the 

vegetation composition changes of the sample plots. 
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 بحث 

به با  کشور، شمال  هایجنگل زیاد اهمیت توجه 

تأثیرات کافی شناخت تخریب    شناختیبوم  از  عوامل 

ها  آن از شناختیبوم  اختالالت ساز کنترل زمینه  تواندمی

نتایج داد    پژوهشاین    باشد.  اثرهای  نشان  که در همه 

تفرجی  جزبهای  یهحاش فاصله  منطقه  نقطه  با  از  گرفتن 

گونه   شاخصصفر،   می  جاکارد  ایتشابه  یابد.  کاهش 

منابع اثر حاشیه نشان می  مرور  ایجاد  که  سبب  ای  دهد 

و افزایش دما، کاهش    نور  شی افزا  ،کاهش تاج پوشش

 در منطقهتوده روی زمینی  رطوبت خاك و کاهش زی 

( نور،    (Bae and Ryu, 2021شده  افزایش  درنتیجه  و 

گیاهی پوشش  به  غنای  توجه  ی  ها گونهاستقرار     با 

افزایش   توالی  اولیه   ,.Bhuiyan et alیابد )یممراحل 

پژوهش2021 همچنین  در  (.  که  داد  نشان  قسمت  ها 

بهحاشیه  جنگل  آب  ای  مقدار  در  اختالف  ایجاد  دلیل 

ته مقدار  باد،  شدت  و  جنگل  کف  به  نشست  رسیده 

تواند  یابد و بنابراین می مواد حاوی نیتروژن افزایش می

گونه غنای  افزایش  شود.سبب  مناطق    ای  در  همچنین 

های روستایی، تأثیر انسان و عبور  جاده  حاشیه روستا و

نقلیه   مناطق و حذف    سببوسایل  این  به  ایجاد فشار 

گونهگونه استقرار  و  حساس  نیز  های  های  مهاجم 

گونهیم این  افزایش مقدار    هاشود که مقدار حضور  با 

می  ،تردد )افزایش  حضور    .( Ruwanza, 2019یابد 

اثر  هاگونه توالی و مهاجم در مناطق مجاور  ی مراحل 

گیاهی یهحاش پوشش  ترکیب  تغییر  به  منجر  در    ای  و 

تشابه   کاهش  کمتر اگونهنهایت  مناطق  با    ی 

بودن مقدار  شود. بیشتریم   نخوردهدستو    خوردهدست

گونه  حاشیهغنای  منطقه  در  پژوهشای  در  های  ای 

 (. Erdős et al., 2017گذشته نیز گزارش شده است ) 

( منفیبیشترین  اثر  )بیشترین  کمترین  کمترین  و   )

-ای بهمربوط به اثرهای حاشیهاثر منفی( کاهش تشابه  

و    بودمربوط به جاده جنگلی منطقه تفرجگاهی  ترتیب  

در   روستایی  منطقه  و  روستایی  دسترسی  جاده  سپس 

با  حد وسط این دو مقدار قرار دارند. در جاده جنگلی  

قطع  شده،  ایجاد  درخت  قطع  داالن  کم  عرض    توجه 

و    برداریبهرهی  ادوره  تردد  کاهش  درنتیجه  و  چوب 

اثر اختالل  حفاظت منظم و وجود حصارکشی  مچنین  ه

(  Meeussen et al., 2021به عمق جنگل منتقل نشده )

درنتیجه   را همچنان حفظ  و  جنگل شکل طبیعی خود 

در   مختلف  گیاهی  پوشش  از  متعادلی  ترکیب  و  کرده 

داشت حضور  منطقه  تفرجی   .این  منطقه  در    برعکس 

افزایش   و  تاج پوشش  نور  ضمن کاهش شدید درصد 

استفاده  به  در عرصه، توان    نادرستدلیل  و  ظرفیت  از 

مشاهده    عرصه سبب  خاك  کوبیدگی  افزایش   آثارو 

متر هم شد و درنتیجه تشابه    150ی  هاعمقاختالل در  

)گونه کرد  پیدا  نیز  افزایش   ,Salesa and Cerdàای 

به2020 بوم(.  اثر  کلی  اثرهای  طور  به  مربوط  شناختی 

سه  حاشیه  به  است  ای  شده  تقسیم  نوع 

(Andriatsitohaina et al., 2020  اولین مورد مربوط .)

به است؛  غیرزیستی  عوامل  مستقیم  اثر  مثال  به  عنوان 

نور وارد شده،  تغییر در شرایط ریزاقلیمی مانند مقدار 

اثر   به  مربوط  بعدی  عامل  باد.  سرعت  و  رطوبت  دما، 

تغییر نتیجه  در  که  است  زیستی  مستیم عوامل  در    غیر 

افتد، مانند تغییر در ترکیب  شرایط غیر زیستی اتفاق می 

به گیاهی  بعدی  پوشش  عامل  نور.  مقدار  تغییر  واسطه 

مربوط به اثر غیرمستقیم عوامل زیستی به واسطه تغییر  

عنوان مثال تغییر در  در ترکیب پوشش گیاهی است، به

 (. Andriatsitohaina et al., 2020ای )رقابت بین گونه

با  هاشاخصج  نتای که  داد  نشان  زیستی  تنوع  ی 

ای مورد بررسی در این  یهحاشافزایش فاصله از اثرهای 

همانند روند  یابد.  یمی نیز کاهش  اگونهپژوهش غنای  

جاکارد،   تشابه    مقادیر   داریمعنکاهش  دلیل  شاخص 

گونهی  ها شاخص اثر    یاغنای  از  فاصله  افزایش  با 

دریهحاش درختان  متراکم  حضور  همان  واقع  ای، 
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تاج  جنگلی جنگل با  درختی  اشکوب  در  انبوه  پوشش 

است که با ایجاد محدودیت فضا، زمینه حضور متنوع  

در  یمسخت    را  جنگل   یراشکوبز  ی هاگونه کند. 

افزایش   با  گونه  غنای  کاهش  بر  عالوه  تفرجی  منطقه 

اثر   از  مقادیر  یهحاشفاصله  تنوع  ها شاخصای،  ی 

سیمپسون  اگونه کاهش  ی  نیز  وینر  شانون  یابد.  یمو 

حضور   که  است  نکته  این  بیانگر  مسئله  ی  ا گونهاین 

تاج  )درصد  وفور  با  مهاجم  و  باالیی  نورپسند  پوشش( 

ای  یهحاش وقوع یافته است و در نتیجه شدت اثر منفی  

مقادیر   کاهش  همچنین  است.  بیشتر  تفرجی  منطقه 

یگر  ای جاده جنگلی نسبت به دیهحاشی اثر  ها شاخص

توان بیان کرد یمای کمتر بود و درنتیجه  یهحاشاثرهای  

نظر   از  گونهها شاخصکه  زیستی  تنوع  های  ی 

ی جنگلی اختالل کمتری را در  ا جادهزیرآشکوب نیز،  

ایجاد   جنگلی  نشان  یمعرصه  نیز  منابع  مرور  کند. 

ی غنا  هاشاخصمقادیر    دلیل اصلی تغییر در دهد که  یم

به سمت    ی اهیحاشاثر  از    شکوبزیرآهای  تنوع گونه  و

جنگل،   کاهش  عمق  نور،  مقدار  خوردگی  همبهکاهش 

آشفتگ تخریب و  کاهش  و  م  ی  خاك    باشد یفیزیکی 

(Meza-Elizalde et al., 2021; Bhuiyan et al., 

مناطق  پژوهش  همچنین  (.2021 در  متعددی  های 

اثرهای حاشیه  که  داده است  نشان  مختلف  مختلف  ای 

باشند  می داشته  متفاوتی  اثرگذاری  عمق  توانند 

(Andriatsitohaina et al., 2020 .) 

روستا،   اییهحاشاثرهای     DCAرسته بندیتحلیل  

تفرجی منطقه  و  روستایی  قطعات    جاده  که  داد  نشان 

اثر  نمونه   به  )چسبیده  صفر  کامالً    ای(یهحاشفاصله 

نمونه   قطعات  از  متر    150و    100،  50فواصل  متمایز 

فلورستیک    اند گرفتهقرار   ترکیب  در  تفاوت  بیانگر  که 

به  دارای  .باشدیمها  آن بوده و  خود  حاشیه مخصوص 

با دارای تمایز است. این تفاوت فلورستیک در منطقه  

است.  کامالًتفرجی   جنگلی    متمایز  جاده  حاشیه  در 

اختالفی بین قطعات نمونه در فواصل مختلف مشاهده  

ای )جاده که این نوع اثر حاشیهنشد. این بدان معناست  

بر ترکیب    یریجنگلی( آثار مخرب زیادی نداشته و تأث

کند که دلیل عمده آن مدیریت  پوشش گیاهی وارد نمی

وری متمرکز و همچنین رعایت اصل  بهینه و عدم بهره

انسان    رویهی حفاظت از جنگل و جلوگیری از ورود ب

 است. به داخل عرصه 

 یری گیجهنت

که همه اثرهای  پژوهش نشان داد  این  نتایج    کلیطوربه

ترکیب پوشش  حاشیه  و  تنوع  غنا،  بر  بررسی  مورد  ای 

گیاهی مناطق مجاور خود اثر گذار بودند که این اثر با  

ای کاهش پیدا کرد. از بین  یهحاشافزایش فاصله از اثر  

عوامل حاشیه مورد بررسی کمترین اثر را جاده جنگلی  

طوریکه در  و بیشترین تأثیر را منطقه تفرجی داشت. به

متر از    150شدیدی حتی در فواصل  منطقه تفرجی اثر  

برای   بنابراین  شد.  مشاهده  زیانآن  اثرهای  بار کاهش 

زیرآشوب    ایحاشیه  گیاهی  پوشش  تنوع  و  ترکیب  بر 

و   جنگل جاده  ساخت  هنگام  در  فنی  نکات  بایستی 

و   نگهداری  و  حفاظتی  و  مراقبتی  و  مدیریتی  مسائل 

آستانه تحم توانایی و  پتانسیل و  به  توجه  ل یک  نهایتاً 

عرصه را مدنظر قرار داد تا محیط جنگل با مشکالت و  

بهم آمادهمسائل  و  خاك  استقرار  خوردگی  بستر  سازی 

 .های مهاجم مواجه نشودگونه

References 
Andriatsitohaina, B.; Romero-Mujalli, D.; 

Ramsay, M. S.; Kiene, F.; Rasoloharijaona, 

S.; Rakotondravony, R.; Lehman, S. M.; 

Radespiel, U., Effects of habitat edges on 

vegetation structure and the vulnerable 

golden-brown mouse lemur (Microcebus 

ravelobensis) in northwestern Madagascar. 

BMC ecology 2020, 20 (1), 1-13. 

Bae, J.; Ryu, Y., The magnitude and causes of 

edge effects on soil organic carbon stocks 

within and across urban to rural forest 



2، شماره  8توسعه جنگل، جلد  پژوهش و    علمی  فصلنامۀ  

178 

 

patches. Landscape and Urban Planning 

2021, 215, 104223. 

Bhuiyan, A. R.; Mia, A.; Sarker, A.; Khan, A., 

Effect of transportation infrastructure on 

forest plant diversity and soil properties in 

Lawachara National Park, Bangladesh. Acta 

Ecologica Sinica 2022, 42 (1), 110-120. 

da Silva, C. F.; de Souza, R. C.; Pereira, M. G.; 

Pinto, L. A. d. S. R.; Ferreira, R.; Correia, 

M. E. F.; Menezes, C. E. G.; Fontes, M. A.; 

da Silva, T. P., Edaphic attributes indicative 

of edge effect in Semideciduous tropical 

forest. Acta Oecologica 2021, 113, 103776. 

Dengler, J., Chytry´, M., Ewald, J., 

Phytosociology. In: Jørgensen SE, Fath BD 

(eds) Encyclopedia of ecology. Elsevier, 

Amsterdam, The Netherlands 2008, 2767–

2779 

Erdős, L.; Krstonošić, D.; Kiss, P. J.; Bátori, Z.; 

Tölgyesi, C.; Škvorc, Ž., Plant composition 

and diversity at edges in a semi-natural 

forest–grassland mosaic. Plant Ecology 

2019, 220 (3), 279-292. 

Eshaghi-Rad, J.E.; Heidari, M.; Mahdavi, A.; 

Zeinivandzadeh, M., Impact of recreational 

activities on vegetation and soil in forest 

park (case study: Choghasabz Forest Park-

Ilam). Iranian journal of forest 2011 3  (1), 

71-80. (In persian) 

Forman, R. T.; Sperling, D.; Bissonette, J. A.; 

Clevenger, A. P.; Cutshall, C. D.; Dale, V. 

H.; Fahrig, L.; France, R. L.; Goldman, C. 

R.; Heanue, K., Road ecology: science and 

solutions. Island press: 2003. 

Hill, M. O., Diversity and evenness: a unifying 

notation and its consequences. Ecology 

1973, 54 (2), 427-432. 

Hofmeister, J.; Hošek, J.; Brabec, M.; 

Střalková, R.; Mýlová, P.; Bouda, M.; Pettit, 

J. L.; Rydval, M.; Svoboda, M., 

Microclimate edge effect in small fragments 

of temperate forests in the context of climate 

change. Forest Ecology and Management 

2019, 448, 48-56. 

Meeussen, C.; Govaert, S.; Vanneste, T.; 

Bollmann, K.; Brunet, J.; Calders, K.; 

Cousins, S. A.; De Pauw, K.; Diekmann, M.; 

Gasperini, C., Microclimatic edge-to-interior 

gradients of European deciduous forests. 

Agricultural and Forest Meteorology 2021, 

311, 108699. 

Meza-Elizalde, M. C.; Armenteras-Pascual, D., 

Edge influence on the microclimate and 

vegetation of fragments of a north 

Amazonian Forest. Forest Ecology and 

Management 2021, 498, 119546. 

Peet, R. K., The measurement of species 

diversity. Annual review of ecology and 

systematics 1974, 285-307. 

Pfeifer, M.; Lefebvre, V.; Peres, C.; Banks-

Leite, C.; Wearn, O.; Marsh, C.; Butchart, 

S.; Arroyo-Rodríguez, V.; Barlow, J.; 

Cerezo, A., Creation of forest edges has a 

global impact on forest vertebrates. Nature 

2017, 551 (7679), 187-191. 

Ruwanza, S., The edge effect on plant diversity 

and soil properties in abandoned fields 

targeted for ecological restoration. 

Sustainability 2018, 11 (1), 140. 

Salesa, D.; Cerdà, A., Soil erosion on mountain 

trails as a consequence of recreational 

activities. A comprehensive review of the 

scientific literature. Journal of 

Environmental Management 2020, 271, 

110990. 

Soleimani, F.; Eshaghi-Rad, J.; Khodakarami, 

Y., Influence of forest fragmentation on 

plant species composition and distribution in 

Northern slopes of Kermanshah forests. 

Journal of Forest Research and 

Development 2015, 1(2), 123-134. (In 

persian) 

Tuff, K.; Tuff, T.; Davies, K., A framework for 

integrating thermal biology into 

fragmentation research. Ecology letters 

2016, 19 (4), 361-374. 

Valadi, G.; Eshaghi-Rad, J.; Zargaran; M.R., 

Evaluation of disturbance impact on species 

diversity of oak forest using parametric 

method. Journal of Forest Research and 

Development 2017, 2(4), 315-324. (In 

persian) 

Zeng, S.-L.; Zhang, T.-T.; Gao, Y.; Li, B.; 

Fang, C.-M.; Flory, S. L.; Zhao, B., Road 

effects on vegetation composition in a saline 

environment. Journal of Plant Ecology 

2012, 5 (2), 206-218. 



Journal of Forest Research and Development, Vol. 8, No. 2, 2022 

179 
 

 

The effect of recreation, rural population and forest roads on the diversity of forest 

understory species (case study: Zarin Abad Forests of Sari) 

 
K. Rouhani1, S. M. Hosseini Nasr*2, H. Asadi3 and M. Tafazoli4 

  

1- MSc. in Forestry, Department of Forest science and engineering, Sari Agricultural Sciences and Natural 

Resources University. Sari. I. R. Iran. (koroshrohani@gmail.com) 

2- Associate Professor, Department of Forest science and engineering, Sari Agricultural Sciences and Natural 

Resources University, Sari, I. R. Iran. (mhn1946@gmail.com) 

3- Assistant Professor, Department of Forest science and engineering, Sari Agricultural Sciences and Natural 

Resources University, Sari, I. R. Iran. (h.asadi@sanru.ac.ir) 

4- PhD in Forest Soil Science, Department of Forest science and engineering, Sari Agricultural Sciences and 

Natural Resources University, Sari, I. R. Iran. (mahya_tafazoli@yahoo.com) 
 

Received: 21.11.2021  Accepted: 20.01.2022 

 
Abstract 

One of the consequences of destruction and fragmentation of forest ecosystems in the north of Iran is 

the creation of an edge effects and changes in the composition and biodiversity of the understory 

cover. Therefore, the purpose of this study was to investigate the edge effects due to rural roads, forest 

roads, rural development and recreational areas on the composition and biodiversity of understory 

cover in the Zarin Abad forests of Sari City. In order to conduct this research, in each of the four 

mentioned areas, three transects were considered in parallel with a distance of 100 meters. On each 

transect at intervals of zero, 50, 100 and 150 meters, sample-parts of 400 square meters were landed 

and in each sample plot, a list of all plant species and their abundance (percentage of canopy cover) 

were recorded. The results showed that the sample plots in the distances of 50,100 and 150,100 had 

higher Jaccard index and the 0,150 sample plots had lower Jaccard index. DCA analysis indicates that 

the sample plots at zero and 150 m distance from the road were different from other distances. The 

results of the present study showed that all the studied edge effects had significant effect on the 

richness, diversity and composition of vegetation, which these effects increased with the distance from 

the edges. Among the studied edge effects, the forest road had the least effect and the recreation area 

had the most effect. 

Keywords: Edge effect, Recreational area, Vegetation similarity, Forest road. 
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