
 

های اصلی و  های تنوع و غنا با فاصله از جاده تغییرات شاخص

 فرعی جنگلی
 کارشناس ارشد مهندسی جنگل دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران ؛آزاده دلجویي 

 احسان عبدی دانشگاه تهران، کرج، ایراندانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکدة منابع طبیعی ؛ 

 استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران باریس مجنونیان؛ 

 

 

 
منظور خروج  و ، موصوالت  ير  اوبي، و تفارج    اند که به  هاي طبيعي هاي جنگ ي خطوط ارتباطي ميان زيستگا  جاد 
ها به قطع درختان در عرضاي مااخق و تلييارات مساتقيم و  يار مساتقيم در        شود. ساخت اين جاد  ميها استفاد   از آن

هااي ااا ي و فرعاي در     هاي تنوع و  نا با فااا ه از جااد    منظور بررسي تلييرات شاخق انجامد. به اکوسيستم جنگل مي
ا  هااي جنگ اي و تياپ ملارز     در دو سلت جاد نلونه  پووهاي داناگا  تهران، شانزد  خط  ا  خانة جنگل آموزشي  بخ  نم

)حاشية جاد (،  0متر علود بر موور جاد  در فواال  21نلونه به ابعاد  نلونه نُه قطعه را  در نظر گرفته شد. در هر خط
 هااي تناوع   نلونه، شاخق هاي ع في در هر قطعه متري اجرا شد. با ثبت فراواني گونه 100، و 60، 45، 30، 20، 15، 10، 5

نلوناه در   متري مرکاز هار قطعاه    سانتي 10تا  0هاي خاک از علق  ا واينر و  ناي گونه مواسبه و مقايسه شد. نلونه شانون
شناسي منتقل شد  ا شيليايي به آزماياگا  خاک متري برداشت و جهت تعيين خصوايات فيزيکي 100، و 60، 5، 0فواال 

دار باين تناوع و  نااي     ل مويطي و پوش  ع في بررسي شد. نتايج تفاوت معناو با استفاد  از آناليز  ندمتلير  ارتباط عوام
ها  ها در فواال مخت   حاشية جاد  هاي اا ي و فرعي ناان نداد. در حالي که اين شاخق گياهان زيراشکو  را در جاد 

متاري   60اي جنگ اي تاا حادود    ها  دهندة تیثير جاد  ريزي تفاوت معنادار دارند. نتايج ناان برداري و خاک و در دامنة خاک
در حاشاية   هاا  گوناه  توزياع  و فراواناي،  استقرار، اا ين عامل نور خاک، و پارامترهاي مويطي عوامل بين داخل جنگل است.

 .است جنگل درون تا جاد 

 

 ا را . ا واينر، ملرز ريزي، شانون برداري، دامنة خاک دامنة خاک واژگان کلیدی:

                                                      

 نویسندة مستول Email: abdie@ut.ac.ir 

 چکیده

 

 

 842-829ص

04/11/1392 

16/02/1393 
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 مقدمه
عل کاردي برجساته     ها در زندگي روزمرة انسان جاد 

هااي جنگ اي و  يار     هاا در موايط   دارند و وجود آن

هاااي جنگ ااي از  جاااد [. 1جنگ ااي ضااروري اساات ]

ند کاه  ا هاي جنگ ي مديريت واحد هاي مهم زيرساخت

 ،جنگل ساير خدمات جنگل بهونقل  و  و  در حلل

 .کنناد  وياو  ايفاا ماي    ينقا ،توريسم حفاظت و مانند

 در ماديريت  ريازي و  برنامه ترين رکن اساسي ها جاد 

گااري در جنگل را باه   ترين سرمايه اند و بزرگ جنگل

ساازي    جااد   ديگر، از طرفدهند.  خود اختصاص مي

 نياز اسات.   تخريب منابع طبيعاي  مهم يکي از عوامل

بسياري بر مويط اطاراف  ها تیثيرات اکولوژيکي  جاد 

تااوان بااه افاازاي   خااود دارنااد کااه از آن جل ااه مااي

ومياار جااانوران و گياهااان، کاااه  سااطي      ماارگ

ها اشار  کرد.  ها، و تليير گياهان حاشية جاد  روياگا 

هاا، تناوع، دماا،     تواناد ترکياب گوناه    سازي ماي  جاد 

رطوبت، نور، و سرعت باد را در مويط اطراف تلييار  

هاي جديدي  ها زيستگا  يي ديگر جاد . از سو]1[دهد 

هااي مهااجم    کاه گوناه   کنناد  داخل جنگل ايجاد ماي 

 [.2[ها مستقر شوند  توانند بر آن مي

هاي  ها مکاني براي زيستن بسياري از گونه جنگل

تر از ساير  ها  ني اند و ميزان تنوع زيستي در آن جهان

. گفتني است تناوع زيساتي باا تناوع     ]1[مناطق است 

اي فرق دارد. اااطال  تناوع زيساتي باه معناي       گونه

فراواني يا گوناگوني جوامع گياهي و جانوري عالي تا 

طاور ک اي، تناوع     هاسات. باه    جوامع ميکروارگانيسم

اي، و  زيستي شامل سه سطي تنوع ژنتيکي، تنوع گونه

 اناواع  و شالار  اي هاست. تنوع گوناه  تنوع اکوسيستم

 مو اي،  مقيااس  در را مخت ا   حيواناات  و گياهاان 

کناد و از دو مؤلفاة    ماي  توااي   و جهاني اي، منطقه

شود. دومين  اي تاکيل مي ها و  ناي گونه تعداد گونه

دهنادة توزياع افاراد     مؤلفه يکنواختي است کاه نااان  

اي يکاي از اهاداف     . حفد تنوع گونه]3[هاست  گونه

اي بااا  مااديريت اکوسيسااتم اساات و تنااوع گونااه   

م هلبساتگي و رابطاه   خصوايات مويطاي اکوسيسات  

دهندة آن است که به  اي باال ناان . تنوع گونه]4[دارد 

هااي متعادد    دليل وجود شرايط مويطي مساعد گوناه 

اي اهليات   توانند در مول مستقر شوند. تنوع گونه مي

زيااادي در ارزيااابي عل کاارد و دخالاات انساااني در  

هاي طبيعي دارد. در واقع، سيستم زماني پايادار   سيستم

هااي   دهندة آن د ار نوساان  هاي تاکيل که گونه است

هااي مخت فاي باراي مواسابة تناوع       زياد نااود. رو  

تااوان بااه اسااتفاد  از   هااا مااي  وجااود دارد کااه از آن 

هااي پارامترياک    هاي عددي و رو  شاخق شاخق

ا    هاي عددي مانند شاخق شاانون  اشار  کرد. شاخق

را باه   وينر، سيلپسون، و مارگال  تنوع جوامع مخت  

هاي تنوع  شاخق .]5[دهند  اورت يک عدد ناان مي 

هاي مهم تنوع زيستي است که  اي يکي از شاخق گونه

 .]6[شود  ها از آن استفاد  مي در ارزيابي زيستگا 

هاي اخير دانالندان به آثاار اکولاوژيکي    در سام

اند. افزاي  ميازان   مند شد  ها بر اکوسيستم عالقه جاد 

ا در مجالت ع لاي گاوا  ايان موضاوع     ه انتاار مقاله

هااي ع فاي باا     است. دانالندان به بررسي تنوع گونه

هاي اخيار   هاي جنگ ي در سام افزاي  فاا ه از جاد 

اند و مطالعاتي در ايان زميناه انجاا      بسيار توجه کرد 

دهااد مياازان  . توقيقااات ناااان مااي ]8و  7[انااد  داد 

کااه   هاي تنوع با افزاي  فااا ه از جااد     شاخق

هااي    يابد. برخاي پووهااگران اثار فااا ة جااد       مي

جنگ ي را بر تنوع گياهان زيراشکو  بررسي کردناد  
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هاا   ها در حاشية جاد  نتايج ناان داد ترکيب گونه .]2[

هااي ااا ي در    و داخل جنگل متفاوت است و جااد  

و  دنا گاار هاي جنگ ي تیثير ماي  متري تود  5کلتر از 

. ]1[تي هلگاان دارد زيسااتگا  داخاال جنگاال حااال  

هاا و تناوع    پووهاگران در زمينة ارتباط تاراکم جااد   

اي به اين نتيجه رسيدند که تراکم جااد  و تناوع    گونه

و با افازاي  تاراکم    ]9[اي رابطة مستقيم ندارند  گونه

ياباد. هلچناين،    ها کااه  ماي   طولي جاد  تنوع گونه

هااي   ها نااان داد  ميازان  نااي گوناه     نتايج پووه 

هاي حلال باار بيااتر از     گياهي زيراشکو  در جاد 

کاااي و جنگاال اساات و تفاااوت   مساايرهاي  ااو 

هااي   . دراد فراواني گوناه ]9[ها دارد  معناداري با آن

کاي نياز بيااتر از داخال     و گياهي در مسيرهاي  

جنگل است؛ اما تفاوت معنادار گزار  نااد  اسات.   

هاااي جنگ ااي  هاااي مهاااجم در جاااد  بررسااي گونااه

هااي مهااجم از    کنندة اين موضوع است که گوناه   بيان

. ]1[کنناد   ها به سلت داخل جنگل حرکات ماي   جاد 

هاي بومي در حاشية  اين در حالي است که  ناي گونه

ر بود؛ اما داخل جنگل و در فاا ة کوتاا   ها کلت جاد 

 شد. متر از جاد  ديد  مي 5

گفتني است حجم عظيلاي از مطالعاات بار آثاار     

ها در آمريکاي شلالي و اروپا انجا  شد   مويطي جاد 

کااه اطالعااات کلااي در زمينااة اثاار  اساات؛ در حااالي 

هاي ااا ي و فرعاي در اياران وجاود      اي جاد  حاشيه

هاي خارج  علدتاً منتج از پووه  شد   دارد. تیثير بيان

حاام توقيقاات انادکي در ايان      از ايران است و تا به 

ويو  اکوسيستم هيرکاني انجا  شد   زمينه در ايران و به

هاا در   است. با توجه به موقعيات کوهساتاني جنگال   

جااد  اهليات بسازايي     کاور ايران، دان  اکولاوژي  

کرة شلالي، از  مدارد. ايران، به سبب قرار داشتن در ني

شود. طبق آخارين   نظر سرانة جنگل فقير موسو  مي

مي يون هکتاار جنگال در کال     12آمار و اطالعات از 

دراد از کل کاور پوشيد  از جنگل است  3/7کاور 

. بااا توجااه بااه اياان آمااار، اهلياات حفاظاات از  ]10[

شود. مطالعات کلي در زميناة اثار    ها روشن مي جنگل

هااي   ر مناطق جنگ ي و زيستگا ها د اکولوژيکي جاد 

هاااي م ااي و  نخااورد ، ماننااد پااارک  طبيعااي دساات

هاي طبيعي، در ايران، گازار  شاد  اسات.     گا  ذخير 

هااي   در واقع، قطع درختان به منظاور احاداث جااد    

هاااي جنگ ااي  جنگ ااي نااوعي دخالاات در اکوسيسااتم

تاوان باه    ماي   ها شود. از آثار اين دخالت موسو  مي

ايي، فرساي  خاک، افزاي  ميزان ناور  رب کاه  باران

وح  اشار    در جنگل، و از بين رفتن زيستگا  حيات

هاا   هاايي در اناواع جااد     کرد. ميازان  ناين دخالات   

متفاوت است. در نتيجه، با توجه به کوهساتاني باودن   

هاااي شاالام ايااران، از نظاار   و ارز  ويااوة جنگاال

هاي موجود، اهليات بررساي ايان موضاوع در      گونه

 هاي جنگ ي ايران کامالً موسوس است.  جاد

شد  دربارة اهليات تناوع    با توجه به مطالب گفته

گياهي، هدف اين پووه  بررسي و تعيين فاا ة اثار  

هاي ااا ي و فرعاي جنگ اي بار تناوع گياهاان        جاد 

زيراشکو  و بررسي و مقايسة تنوع پوش  ع في در 

 هاي اا ي و فرعي جنگ ي است. جاد 

 شناسی  روش

 شده مطالعه منطقۀ
ا  خانة جنگال آموزشاي   شد  در بخ  نم منطقة مطالعه

 7پووهاي داناکدة منابع طبيعي دانااگا  تهاران، در   

کي ومتري شرق شهرستان نوشهر و در حوزة ادارة کل 

 32′کناار، در   منابع طبيعي نوشهر و در منطقاة خيارود  
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تا  36° 34′طوم جلرافيايي شرقي و  51° 35′تا  °51

، عرض شالالي واقاع اسات. مسااحت کال      °36 ′37

هکتار  992هکتار است که حدود  8000جنگل حدود 

خاناه اسات. حاداقل ارتفااع از      آن متع ق به بخ  نم

 1290متار و حاداکثر    350سطي دريا در اين جنگال  

متر است که به دليل هلاين دامناة ارتفااعي گساترد      

هااي گيااهي و خااک و سان  بساتر       جوامع و تياپ 

 ست.متفاوت ا

 روش پژوهش
خاناه و بررساي    پس از تهياة نقااة تياپ بخا  نام     

متري در اطراف  100هاي اا ي و فرعي، بافري  جاد 

هام و   هاا بار    ها به منظور حاف اثر متقابل جاد  جاد 

ا را ( در دو طارف   يکسان بودن تيپ جنگل )ملرز

هاااي مااورد نظاار جهاات   بااافر ايجاااد شااد و جاااد  

شدند. پس از وارد شدن  برداري بررسي و تعيين نلونه

هايي برداشت  به عراه و بررسي شرايط منطقه، نلونه

بارداري و   شد کاه از نظار شايب در دو دامناة خااک     

هايي کاه روي   ريزي قابل دسترس بودند و نلونه خاک

هاي پرشيب قرار داشتند و شيب اجاازة فعاليات    دامنه

داد يا در تيپ ماورد نظار قارار نداشاتند حااف       نلي

هااي   نهايت در هات نقطه از طاوم جااد    شدند. در

نلونه در  نلونه )هات خط اا ي و فرعي، شانزد  خط

هااي   نلوناه در جااد    هاي اا ي و هاات خاط   جاد 

متري در هار ياک از دو سالت ترانااه      100فرعي( 

ريزي اجرا شادند. در طاوم هار     برداري و خاک خاک

متر باه ااورت    2×1نلونه به ابعاد  نلونه نُه قطعه خط

متار(   1، طوري که عرض آن ) ]2و  1[موازي با جاد  

علود بر موور وسط جاد  باشاد، اجارا شاد. فااا ة     

، 10، 5)حاشية جاد (،  0ها از حاشية جاد   نلونه قطعه

انتخا  شد  ]2و  1[متر  100، و 60، 45، 30، 20، 15

(. در هر يک از قطعات نلونه ناوع و تعاداد   1)شکل 

گياهي و دراد تاج پوشا  اشاکو  بااال     هاي گونه

هااي خااک    برداشت شد و نلونه ]2[)برآورد بصري( 

متري و  سانتي 10تا  0نلونه در علق  از مرکز هر قطعه

متااري برداشاات شااد.   100، و 60، 5، 0در فواااال 

هاي ع في باا توجاه باه مقيااس      دراد فراواني گونه

شت شد. شد  ياددا هاي از قبل تهيه در فر  ]11[لوندو 

هاي ميداني پوشا  ع فاي طاي دو مرح اه،      برداشت

، اااورت 1392و ارديبهااات  1391يعنااي شااهريور 

 گرفت.

 
 ]2[. موقعیت قطعات نمونه نسبت به جاده 1شکل 
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هاااي تنااوع و  ناااي پوشاا  ع فااي بااا  شاااخق

مواساابه شااد.    Past 2.12افاازار  اسااتفاد  از ناار  

ناد از شااخق تناوع    ا کاررفته عباارت  هاي به  شاخق

. در ]8[( Sهاا )  ا واينر و شاخق  نااي گوناه   شانون

برداري با هم جلاع و    دو فصل نلونه هاي نهايت، داد 

وتو يال شادند.    تجزياه  SPSS 20افازار   به کلک نر 

هاي اا ي  هاي تنوع بين جاد  تفاوت معنادار شاخق

ريزي و در فواال  برداري و خاک و فرعي، دامنة خاک

مخت   از حاشية جاد  با استفاد  از تجزياة وارياانس   

-PCزار افا  دوطرفه بررسي شد. هلچنين به کلک نر 

ORD 5   ميزان تیثيرگااري هر يک از عناار خااک و

عواماال مويطااي )نيتااروژن، فساافر، پتاساايم، کااربن،  

اسيديتة خااک، بافات خااک )رس، ساي ت، ماساه(،      

ارتفاع از سطي دريا، دراد شيب، فاا ه از جاد ( بار  

اي باا اساتفاد  از آنااليز تطبيقاي متعاارفي       تنوع گوناه 

CCA شد.تو يل  و بررسي و تجزيه 

 ها و بحث یافته

 شاخص غنا
هاا در   نتايج تجزياة وارياانس شااخق  نااي گوناه     

بارداري و   هاي اا ي و فرعي، در دو دامنة خاک جاد 

دهد  نا در  ريزي و در فواال مخت  ، ناان مي خاک

 =05/0P< ،04/33Fريزي ) برداري و خاک دامنة خاک

 >05/0P(، اثاار متقاباال نااوع جاااد  و نااوع دامنااه )   

،6/22F=   و فوااااال مخت ااا  از حاشاااية جااااد ،)

(05/0P< ،33/9F= ،تفاوت معنادار دارند. با اين حام )

بين جاادة ااا ي و فرعاي جنگ اي تفااوت معناادار       

، شاخق 2(. با توجه به شکل <05/0Pمااهد  ناد )

ها با فاا ه از جاد  روندي کاهااي نااان     ناي گونه

 دهد. مي
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با توجه به نتايج تجزية واريانس اين شاخق،  نا 

هاي ااا ي و فرعاي تفااوت معناادار نااان       در جاد 

ياباد.   دهد و با فاا ه از جاد  مقدار آن کاه  مي نلي

متري داخال جنگال اداماه     60 ة روند کاهاي تا فاا

کند و بياترين مقدار اين شااخق در حاشاية     پيدا مي

شاود. سان جااد  يکاي از      هاي جنگ ي ديد  مي جاد 

عوامل مهم و مؤثر بر  ناست. نتايج اين مطالعاات باا   

مطابق است که اظهار کرد تیثير جاد   ]12[نظرية ليون 

مان بر مويط اطراف منفي است؛ زيرا در طوم مدت ز

شاود تلييارات    هايي که انجا  مي ساخت جاد  فعاليت

. بناابراين،  نااي   ]13[کناد   زيادي در مويط ايجاد مي

اي در طوم بيست سام اوم بعد از ساخت جااد    گونه

رساد.   يابد و سپس به ثبات و پايداري ماي  افزاي  مي

شد  در جنگل  هاي ساخته اين در حالي است که جاد 

قدمت دارناد و باه پاياداري    خيرود بي  از سي سام 

اند. شااخق  ناا در فوااال مخت ا  از      دست يافته

هاي جنگ اي   ها تفاوت معنادار دارد. جاد  حاشية جاد 

کنند که باه ايجااد    اي دائلي در جنگل ايجاد مي  شبکه

روشنه در جنگل و تليير سيستم پويايي و فراينادهاي  

. افازاي  ناور عباوري و    ]14[انجاماد   اکولوژيکي مي

هاي ايجادشاد  در جنگال    مواد  اايي در نتيجة حفر 

هاا و ترکياب    از عوامل مهم و تیثيرگاار بر  ناي گونه

هااي   هاا در طاوم جااد     . اندازة روشنه]14[هاست  ن آ

هااي اساتقراريافته    خوبي  نا و ترکيب گونه جنگ ي به

ها در دامناة   دهد. کلتر بودن  ناي گونه را توضيي مي

ريزي به دليل بيااتر   ه دامنة خاکبرداري نسبت ب خاک

بودن سطي خاک لخت در اين دامنه است. در نتيجاه،  

بارها بر سطوي قرار دارند که هايچ عاام ي در برابار    

کند.  ها موافظت نلي شويي از آن فرساي  و خطر آ 

تر بودن خاک در اثر حاف مواد آلي  هلچنين، ضعي 

يان  بارداري  ناا در ا   و معدني سطوي از تراناة خاک

. اين نتاايج باا نتاايج مطالعاات     ]14[دامنه کلتر است 

 ]8[و حسايني و هلکااران   ] 7[لطفع يان و هلکااران  

هااي   دهد ميزان  نااي گوناه   مطابق است که ناان مي

بارداري   ريزي بياتر از دامنة خاک ع في در دامنة خاک

باارداري و  اساات. از سااوي ديگاار، عل يااات خاااک  

ريازي منجار    خااک  تر شدن دامناة  ريزي به  ني خاک

هاا در ايان دامناه باا      شود. در نتيجه استقرار گوناه  مي

. دليال ااا ي   ]14[گيارد   سرعت بياتري اورت مي

اين موضوع تلييار خصواايات فيزيکاي و شايليايي     

اسات. ايان   ] 15[خاک، شرايط نوري، و ميکروک يلاا  

، 7، 2، 1[ها منطبق اسات   نتايج با نتايج ديگر پووه 

8 ،9 ،16[. 

 ب واینر  نوع شانونشاخص ت
نتايج تجزية واريانس دوطرفاة شااخق تناوع نااان     

هااي ااا ي و    دهد ميزان ايان شااخق در جااد     مي

داري بااا هاام ندارنااد   فرعااي جنگ ااي تفاااوت معنااا 

(05/0P>با توجه به نتايج، مي .)  توان دريافت شاخق

ريازي تفااوت    برداري و خااک  تنوع در دو دامنة خاک

(؛ ولاي باا    =05/0P< ،708/66F)دار با هم دارناد   معنا

ياباد. زيارا    فاا ه از جاد  شااخق تناوع تلييار ماي    

شاااخق تنااوع شااانون در فواااال مخت اا  تفاااوت 

(. شااخق   =05/0P< ،87/9Fدار باا هام دارناد )    معنا

برداري و  تنوع شانون در دو جاد  و در دو دامنة خاک

( و در فواااال  =05/0P< ،039/6Fرياازي ) خاااک

دار بااا هاام دارنااد  منااه تفاااوت معنااامخت اا  از دو دا

(05/0P< ،85/2F=  با توجه به شکل .)باا افازاي    3 ،

فاا ه از حاشية جاد  شاخق تنوع شانون در منطقاه  

 يابد. کاه  مي
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 ـ واینر با فاصله از جاده در تیمارهای مختلف  . میانگین شاخص تنوع شانون3شکل 

 

نوع و درجة جاد   توان گفت با توجه به نتايج، مي

در مياازان شاااخق تنااوع شااانون تیثيرگاااار نيساات؛ 

هاي ااا ي و   طوري که شاخق تنوع شانون در جاد  

دار نداشتند. اين در حالي است کاه   فرعي تفاوت معنا

وع با افزاي  فاا ه از حاشية جاد  روند کاهاي در تن

شود. نتايج تجزية واريانس شاخق تناوع   مااهد  مي

ريازي باا    بارداري و خااک   شانون در دو دامناة خااک  

دهااد مياازان اياان  فاااا ه گاارفتن از جاااد  ناااان مااي

شاخق در دو دامنه و فواال مخت   با هم تفااوت  

دست کلتر از  دار دارند. به طور ک ي، تنوع در باال معنا

يي خااک و رياز  در   جا دست است؛ زيرا جابه پايين

خاوردگي خااک و    هام  ريزي و در نتيجه به دامنة خاک

. ]16[ريازي بيااتر اسات     ذخيرة آ  در دامنة خااک 

ريزي مقدار قابال تاوجهي از ناور جاانبي      دامنة خاک

کند. اثر نور جانبي قاادر اسات از    جاد  را دريافت مي

هااي خااک ماواد     هااي بااکتري   طريق افزاي  فعاليت

از سوي . ]17[خاک را بهبود بخاد   اايي موجود در

ساازي   ديگر برداشت درختان در اثار عل ياات جااد    

شاود. باا    سبب افزاي  نور در دساترس گياهاان ماي   

افزاي  دما و رطوبت در ک  جنگل شرايط مناساب  

آيد. ايان نتاايج باا     براي رشد پوش  ع في فراهم مي

دهاد   ماي  ، کاه نااان   ]9و  7[ها  نتايج برخي پووه 

هاي تنوع باا افازاي  فااا ه از جااد       شاخقميزان 

يابد، مطاابق اسات. سااير مطالعاات نااان       کاه  مي

ريازي   دادند ميزان تنوع پوش  ع في در دامناة خااک  

 .]8و  7[برداري است  بياتر از دامنة خاک
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توان دريافات کاه    ، مي3شکل   با توجه به منوني

متاري   60هاي ااا ي و فرعاي تاا حادود      تیثير جاد 

هاي جنگ ي است و بياترين مقدار اين شااخق   تود 

هاي جنگ ي مودود است و پس از آن  به حاشية جاد 

حالتي هلگن دارد؛ که ملکن است باه دليال متعاادم    

شدن شرايط ک  جنگل از نظر نور و رطوبت خااک  

ها  ها و فراواني آن باشد که منجر به کاه  تعداد گونه

به افزاي   شود يا گاهي رو نسبت به ساير فواال مي

برود که باه دليال وجاود روشانه در تااج پوشا  و       

هاي نورپسند است. اين در حاالي اسات    استقرار گونه

 هااي  جاد  تیثير دادند ناان ]2[که برخي پووهاگران 

اسات و   جنگ اي  هااي  تود  متري 5 از کلتر در اا ي

برخي ديگر از موققان به اين نتيجه رسيدند که تناوع  

متري داخال جنگال بيااتر از     20هاي گياهي تا  گونه

ها بر پوش  گياهي  تیثير جاد . ]7[ساير فواال است 

متر نياز گازار  شاد      100تا فواال بياتر باالتر از 

هاي با ترافياک بااال و    است. اما اين مطالعات بر جاد 

آنچه بيان شد باا  . ]18[انجا  شد  است آشفتگي زياد 

 دارد. مطابقت ]15[نتيجة برخي مطالعات 

 

 (CCA آنالیز چندمتغیره )آنالیز تطبیقی متعارفی
، به دليال  CCAدر اين رو  از موورهاي اوم و دو  

داشتن بياترين مقدار وياو  در مواور اوم و دو  باه    

استفاد  ، براي ناان دادن نتايج 283/0و  465/0ترتيب  

هاا   (. آزمون مونت کارلو ناان داد گونه1شد )جدوم 

و عوامل مويطي با هار ياک از موورهاا هلبساتگي     

(883/0 r=  815/0موااور اوم و  r= و ) موااور دو

(. =05/0P< ،006/0Pدار باا هام دارناد )    اي معنا رابطه

جهت هر ياک از ايان فاکتورهاا توات تایثير ميازان       

 شود. يين ميهلبستگي با ساير فاکتورها تع

هاي ع في باا توجاه    در مورد دراد پوش  گونه

پوشا  و    ، هلبساتگي باااليي باين تااج    2به جدوم 

(، فااا ه باا پوشا  ع فاي     =r 718/0پوش  ع في )

(709/0 r= و اسااايديتة خااااک و پوشااا  ع فاااي ،)

(688/0- r=  با موور اوم و پتاسيم با پوش  ع فاي )

(355/0 r=  ( کربن با پوشا  ع فاي ،)295/0- r= و ،)

( بااا موااور دو  =r 230/0ماسااه بااا پوشاا  ع فااي )

 شود. مااهد  مي

 ها )آزمون مونت کارلو( برای همبستگي بین خصوصیات عوامل محیطي و گونه CCAنتایج آنالیز  .1جدول 

 موورها
ارز  

 ويو 

دراد 

 واريانس

واريانس 

 تجلعي
 ميانگين

ضريب هلبستگي 

با متلير و  موور

 ها گونه

 P حداکثر حداقل

 006/0 613/0 237/0 883/0 328/0 5/5 5/5 465/0 اوم

 006/0 364/0 203/0 815/0 269/0 9/8 4/3 283/0 دو 
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 ها بندی و میزان همبستگي عوامل محیطي با آن مشخصات محورهای رسته .2جدول 

 موور دو  موور اوم متلير

 -ns166/0 453/0* نيتروژن

 -ns171/0 -385/0* فسفر

 355/0* -494/0* پتاسيم

 -295/0* 611/0* کربن

 -ns210/0 -688/0* خاک ةاسيديت

 -ns187/0- ns181/0 رس

 -ns115/0 268/0* سي ت

 ns113/0- *230/0 ماسه

 ns053/0 709/0* فاا ه

 ns128/0 718/0* پوش   تاج

 اختالف معنادار ندارد. nsدراد،  5*معنادار در سطي    

 

 

، Feragaria vescaهااي    گونه 4با توجه به شکل 

Rubus hirtus ،Carex sylvatica ،Hypericum 

anderosaemum و ،Equisetum telmatia   با پتاسايم

و ماسه رابطة مثبت و باا نيتاروژن و کاربن و ساي ت     

، Asprola odorataهاااي  رابطااة منفااي دارد. گونااه 

Solanum kiesertzkii و ،Athyrium filix femina  با

پوش  رابطة مثبت و باا رس و   فاا ه از جاد  و تاج 

هااي   اسيديتة خاک و فسافر رابطاة منفاي دارد. گوناه    

Cyclamen persicum ،Oplismenus 

undulatifolius ،Viola alba و ،Scutellaria 

tournefortii وژن و کربن رابطة مثبت با سي ت و نيتر

با اسايديتة خااک و    Mentha longifoliaگونه دارند. 

 فسفر و رس رابطة مثبت دارد.

به دليل واريانس کم موجود در ماتريس گياهان و 

واريانس موجود در ماتريس خاک و عوامال مويطاي   

اياان بخاا  از آناااليز قاباال اسااتفاد  نيساات و امکااان 

 اين آناليز وجود ندارد.هاي بياتر با استفاد  از  تو يل
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 های گیاهي و گونه CCAبندی  نمودار رسته .4شکل 

 

 گیری نتیجه
پاسخ گياهان زيراشکو  به فاا ه از جااد  باه دليال    

هاي جنگ ي و داخال جنگال    تفاوت بين حاشية جاد 

هاي اا ي و فرعاي جنگ اي    اي جاد  است. اثر حاشيه

 60هاست و در فاا ة حدود  تر از سطي جاد  گسترد 

يابد و فراتر از اين منطقه  متري علق جنگل کاه  مي

( زيستگاهي هلگن متري 100تا  60در داخل جنگل )

است. با اين حاام بيااترين تایثير بار تناوع زيساتي       

هاست. در مراحل اولية ساخت  مودود به حاشية جاد 

ياباد.   پوش  کاه  ماي   هاي جنگ ي دراد تاج جاد 

در نتيجاااه، باااه ايجااااد حاشاااية جااااد  و روشااانه، 

خوردگي خاک، و کاه  انداز  و تراکم پوشا    هم به

ي  يا کاه  تناوع زيساتي   شود. افزا جنگل منجر مي

پوشا     در داخل جنگل به دليال عباور ناور از تااج    

هاي نورپساند و افازاي     درختان و مستقر شدن گونه

تنوع در داخل جنگل است. با توجه به شرايط زند  و 
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را زيساتگاهي باا     هاا  توان حاشية جااد    ير زند ، مي

رشاد باا    هاي سريع توالي اوليه در نظر گرفت که گونه

شوند.  ز نوري باال و نياز  اايي کم در آن مستقر مينيا

اين در حالي است که شرايط داخال جنگال باه نفاع     

پسند با نياز  ااايي بااال و حسااس در     هاي سايه گونه

 (. 3اند )جدوم  برابر هر گونه آشفتگي

 

 خانه نمشده در بخش  های علفي شناسایي گونه فهرست .3جدول 

 برداري هاي ع في ماترک در دو مرح ة نلونه گونه 1392ارديبهات  1391شهريور 

Asplenium adiantum nigrum Alliaria petiolata  Asprola odorata 

Blechnum spicant Arum maculatum Brachypodium sylvaticum 

Bromus benkeerai Athyrium filix femina Carex griolitii 

Cephalanthera caucasica Calystegia sepium Carex Sylvatica 

Carex Strigosa Calystegia sylvestris Cercea lutetiana 

Carex remota Carex divulsa Cyclamen persicum 

Dryoptris Carthusiana Dentaria bulbifera Dryoptris sp. 

Festuca drymeia Nasturtium officinale Dryoptris affinis sub sp. affinis 

Hypericum undilatifolium Rumex acetosella Equisetum telmatia 

Luzula forsteri Veronica Epimedium pinnatum 

Plantago major Vincetonicum scadens Euphorbia amygdaloides 

Polystichum aculeatum  Feragaria vesca 

Polystichum setiferum  Geranium robertianum 

Potentilla reptanse  Geum urbanum 

Ruscus hyrcanus  Hedera pastochoviy 

Sanicula europea  Hypericum anderosaemum 

Scutellaria tournefortii  Hypericum perphoratum 

Settaria viridis  Lamium album 

Solanum kiesertzkii  Mentha longifolia 

Willemetia tuberosa  Mercurialis perenis 

  Ophioglossum vulgatum 

  Oplismenus undulatifolius 

  Plantago media 

  Poa nemoralis 

  Polygonum lapatypholicum 

  Primula heterochoroma 

  Prunella vulgaris 

  Rubus hirtus 

  Sambucus ebolus 

  Scutellaria tournefortii 

  Sedum stoloniferum 

  Solanum kiesertzkii 

  Viola alba 
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هاايي   مويطاي، گوناه   با وجود اين افات زيست

هااي   شوند که در حاشية جااد   داخل جنگل ظاهر مي

رشاد باا نيااز     هاي ساريع  جنگ ي حضور ندارند. گونه

دهناد و   اي را ترجيي ماي  نوري باال شرايط کنار جاد 

قادر به تولل شرايط داخل جنگال نيساتند. حضاور    

حاشاية   هاي ع في متفاوت باا فااا ه گارفتن از    گونه

هاااي جنگ ااي امکااان ارزيااابي اااويي از آثااار  جاااد 

زيستي را در اختياار قارار    ها بر تنوع  اکولوژيکي جاد 

دهد. در واقع، پاسخ جواماع گيااهي باه عل کارد      مي

اي  هاي جنگ ي متیثر از اثر روياگا  و اثر حاشيه جاد 

است. از آنجا کاه درااد وارياانس عنااار خااک و      

اي ع في در آناليز  نادمتلير   ه عوامل مويطي و گونه

کم است، خاک عامل مهلي در تنوع و  ناي پوشا   

توان نتيجه گرفت که نور  شود. مي ع في موسو  نلي

هااي   ترين عامل تیثيرگاار بر تنوع و  نااي گوناه   مهم

پوش  است. تنوع گياهي يکي  اشکو  تاج  ع في زير

هاااي مهاام و سااريع در تعيااين وضااعيت  از شاااخق

رود. از طرياق مطالعاة تناوع     ن به شلار ماي سازگا بو 

توان پويايي جامعة گياهي را بررسي کارد.   گياهي، مي

ها را در مويط  توان توزيع گونه گيري تنوع مي با انداز 

سااازگان  مطالعااه کاارد و بااا تیکيااد باار پويااايي بااو   

طباق نتاايج،   هاي ماديريتي مناساب ارائاه داد.     توايه

يطي هنگاا  سااخت   مو هاي زيست استفاد  از تکنيک

هاااي جنگ ااي بااه منظااور کاااه  آثااار منفااي   جاااد 

مويطاي ضاروري اسات. از نظار اکولاوژيکي       زيست

زماني ساخت ياک جااد  اساتاندارد اسات کاه هلاة       

هااي   مويطي در طراحي و ساخت جاد  مسائل زيست

هااي بااارز ،    جنگ ي رعايت شد  باشد و هلة گونه

ر گرفتاه  هااي در خطار انقاراض، در نظا     ويو  گونه به

هاي باارز  اکولوژيکي  شوند. در حقيقت، حفد گونه

هاي جنگ اي   باال از مواردي است که در ساخت جاد 

 بايد در نظر گرفته شود.
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