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تأثیر جادۀ جنگلی بر تنوع گونهای علفی و استقرار زادآوری
درختی (مطالعۀ موردی :جنگل خیرود)
 سمیه کرمیراد؛ کارشناس ارشد مهندسی جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 احسان عبدی*؛ دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 باریس مجنونیان؛ استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 وحید اعتماد؛ دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 هرمز سهرابی؛ استادیار گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران

چکیده
ساخت جادههای جنگلی بهعنوان یکی از عوامل مؤثر در ایجاد تغییرات اکولوژیکی میتواند بر تنوو

ترکیوب گونوههوا در حاشوی

جاده تأثیرگذار باشد .این پژ هش بهمنظور بررسی تنو گونههای علفی استقرار زادآ ری درختوی در فواصول متتلوا از حاشوی
جاده نیز بررسی تأثیر جاده ،در بتشهای پاتم نمتان جنگل خیر د انجام گرفت .بدین منظوور ،در شوش فاصوله ،25 ،10 ،5 ،0
 100 50متر در سمت ترانشه خاکبرداری خاکریزی ماکر پالتهای  100متر مربع ( 20×5متر) برای نمونهبرداری گونههای
علفی در ن آنها ،میکر پالتهای  2×2متر برای نمونهبرداری زادآ ری درختی استفاده شد ( 78قطعوه نمونو گونو علفوی 156
قطعه نمون زادآ ری درختی) .در داخل هر کدام از قطعات نمونه اطالعات ر یشگاه ،نو گونههای گیاهی نهالها فرا انوی آنهوا
براساس مقیاس لوند برداشت شد .برای بررسی تنو از شاخصهای سیمپسون شانون -ینر ،شاخص غنوای تعوداد گونوه ()s
شاخص یکنواختی پیلو استفاده شد آنالیز دادهها در قالب طرح بلوک کامالً تصادفی انجام گرفت .نتایج آنالیز اریانس نشان داد کوه
فاصله از جاده به طور معنیداری بر ترکیب تنو گونه های علفی زادآ ری درختی توأثیر دارد .همچنوین نتوایج آنوالیز چنودمتغیره
( )CCAنشان داد که از بین عوامل محیطی مؤثر ،کربن ،اسیدیته نیتر ژن بیشترین اثر را در پراکنش گونههوا دارنود .ایون نتوایج بوه
برنامه ریزان در طراحی دقیق مناسب جادۀ جنگلی بهمنظور به حوداقل رسواندن خسوارات ارد بوه ر یشوگاه در نتیجوه اسوتقرار
زادآ ری نیز انتتاب گونههای مناسب زیست مهندسی کمک میکند.
واژگان کلیدی :تنو گونهای ،جادههای جنگلی ،زادآ ری درختی ،غنا ،گیاهان علفی ،یکنواختی.
* نویسندۀ مسئول :تلفن02632249312 :

Email: abdie@ut.ac.ir
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مقدمه

افزایش سرعت باد همچنین افزایش طبقات کربن آلوی،

توسووع جوواده از سوواز کارهووای ا لیووه در جوودا شوودن

 ،pHنیتر ژن کل ،فسوفر در دسوترس رطوبوت خواک

اکوسیسووتمهووا ایجوواد زیسووتگاه حاشووی جوواده ،تغیی ور

است [.]12 -8

ساختار ،عملکرد افزایش دسترسوی انسوان اسوت [.]1

با اینکه جادهها سوهم کموی از مسواحت جنگول را

اگرچه تأثیرات مثبت جوادههوای جنگلوی انکارناپذیرنود،

شامل میشوند ،مجراهای ا لیه در گسترش گونوههوای

نباید این نکته را نادیده گرفت که جادههوا سوبب از بوین

جدید به داخل تودههای مدیریتشدهاند در تغییر غنا

رفتن سطحی از جنگل میشووند کوه پیامودهای خواص

ترکیب گیاهوان در سوطع توودههوا توأثیر دارنود [.]5

خود را خواهود داشوت .در اقوع جوادهسوازی دخول

شرایط محیطی مانند نور در دسترس رطوبوت خواک

تصرف در اکوسیستم طبیعی جنگل است کوه موانعی بور

بهعنوان موانع محیطوی رفتوار مویکننود بور اسوتقرار

سر راه تعوامالت موجوود بوین اجوزای ایون اکوسیسوتم

گونههای غیر بومی اثر می گذارند .بسیاری از آثار ناشی

محسوب میشود [ .]3 ،2پس از ساخت جاده در جنگل،

از بههمخوردگی خاک نیز مویتواننود بوه فعالیوتهوای

قطع درختان مسیر سبب افوزایش نوور سوطع فعالیوت

ا لی اکوسیستم ،چرخههوای آبوی ،جابوهجوایی عناصور

فتوسنتزی اشوکوب زیورین مویشوود [ ]4کوه در نتیجوه

مغذی قابلیت دسترسی آنها لطمه ارد کنند .در اقع،

شرایط مساعد برای حضور گونههای غیربومی مهواجم

خاک میتواند عامل دیگری در فرا انی پوشوش علفوی

در حاشووی جووادههووا فووراهم موویآی ود .سووطوح تتری وب

در کنووارۀ جوواده باشوود [ .]13افووزایش کووربن غلظووت

آشوکوب بوا

شودت نوور از عوامول اصولی در نفوو

نیتر ژن [ ]14موجب افزایش تولید میشود .گونههوایی

گونههای غیربومی از کنارۀ جاده به در ن جنگول اسوت.

ماننوود  Brachypodim pinnatum Lدر غلظووت زیوواد

شدت نور دما از حاشی جواده بوهسومت بتوشهوای

نیتر ژن ر یش مییابند [ ]15در کنارۀ جاده گونوهای

داخلی جنگل کاهش معنویداری نشوان مویدهود؛ لوی
میزان رطوبت افزایش نسبی پیدا مویکنود؛ بوهطووریکوه
خاک کنارۀ جاده دسوتکوم د برابور آب بواران بیشوتری

مانند  Festuca drymeia Mert.بهدلیل دسترسیی بیشیتر
به نور حضیور دارد [ ]16که این تغییرات در خاک بر رشد
گیاه ،ترکیب تنو گونهها مؤثر است [.]18 ،17

دریافت میکند تبتیر تعرق از سطع زمین در کنوارۀ

در مطالعهای در سوه منطقو مکوار د ،گلنودر د

جاده افزایش مییابد [ .]5در این میکر کلیموا ،متغیرهوای

لیره سر ،زادآ ری تنو زیستی در اطراف جاده هوای

محیطی (مدت شدت تابش نور ،رطوبت نسبی ،دما)

جنگلی بررسی شد [ ]19مهمترین عامل اثرگوذار در

فاکتورهای خاک ( ،pHکربن آلی ،نیتر ژن کل ،فسوفر در

تنو زیستی پوشش علفی زادآ ری موقعیت (فاصله

دسترس ،حرارت رطوبوت خواک) در فواصول کوتواه

از جاده) تعیین شد .همچنین اثر جاده های جنگلی بور

تفا ت بسیار زیوادی دارنود [ .]7 ،6در مقایسوه بوا در ن

خصوصیات خاک پوشش گیاهی در جنگل های نکا

جنگل ،شرایط حاشی جاده بیشتر تحوت توأثیر پوراکنش

(ظالمر د) بررسی شد [ ]20نشوان داده شود کوه بوا

زیاد نور ،دمای زیاد هوا خاک ،رطوبوت نسوبی کوم

افزایش فاصله از جاده ،میوزان تنوو زیسوتی پوشوش
علفی زادآ ری کاهش مییابد .در پژ هشی دیگر در

تأثیر جادۀ جنگلی بر تنوع گونهای علفی و استقرار زادآوری درختی (مطالعة موردی :جنگل خیرود)

جنگلهای خوزانکننودۀ آمریکوا ،فرا انوی گونوههوای
مهاجم کمیاب در لب جنگل نسبت به عموق جنگول
بهطور معنیداری بیشتر میزان نهالهوای درختوی در
لب جنگل کمتر بود ناهمگنی در کنار جاده بیشوتر از
داخوول جنگوول بووود [ .]21همچنووین مطالعووهای در
جنگلهای یسکانسوین آمریکوا نشوان داد کوه غنوای
گونه ها تنو گیاهوان بوومی پوراکنش گونوههوای
مهاجم ،بهطور اضع با فاصله از جاده ارتباط دارند
جادهها شرایط داخلوی (فرا انوی ترکیوب گونوهای)
جنگل را تغییر میدهند [.]22
ازآنجا که ساخت جاده های جنگلی می تواند سبب
تغییر در تنو

ترکیب گونههای کناره کا جنگول

شووود ،بررسووی تنووو

ترکیووب گونووهه وای علفووی

زادآ ری درختی از حاشی جاده به عمق جنگول ،حود
تأثیر جاده های جنگلوی را نمایوان مویکنود .پوژ هش
حاضر به بررسی اثرهای اکولوژیکی جاده های جنگلی
بر تنو زیستی ترکیب گونههای گیواهی حاشوی آن
میپردازد.
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مواد و روشها
منطقه تحقیق
مطالع حاضر در جنگل آموزشوی پژ هشوی خیور د
دانشگاه تهران ،اقوع در حوضو آبتیوز  45ادارۀ منوابع
طبیعی نوشهر اقع در استان مازندران انجام گرفت .این
ر یشگاه در هفت کیلومتری شرق نوشهر بین `36o 27

تا` 36o 40عرض شمالی ` 51o 32توا` 51o 43طوول

شرقی اقع شده که از شمال به نوار ساحلی ر ستای
نجارده بنودپی از جنووب بوه ییالقوات ر سوتای
کلیک کهنهده محد د میشوود .مسواحت کول منطقوه
حد د  8000هکتار است .د سوری از مجموو هفوت
سری متعلق به این جنگل در بتش های پاتم نمتانوه
برای این مطالعه انتتاب شدند (شکل .)1

طبق دادههای اقلیمی ثبتشوده در طوی یوک د رۀ
 23ساله در ایستگاه هواشناسی نوشوهر (نزدیوکتورین
ایستگاه هواشناسی به منطق تحقیق) ،متوسط بارندگی
سالیانه  1303میلیمتر ،کمترین بارندگی ماهیانه 41/6

شکل  .1موقعیت منطقۀ تحقیق
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میلیمتر در مورداد بیشوترین بارنودگی ماهیانوه 235/4

بهصورت موازی بوا محوور جواده قورار گرفتنود .سوپس

میلیمتر در مهر است [ .]23متوسط درج حورارت سوالیانه

موواکر پالتهووای  100متوور مربووع ( 20× 5متوور) بوورای

 16/2درج سانتیگراد ،متوسط درج حورارت حوداکثر

نمونوووهبووورداری گونوووههوووای علفوووی در ن آنهوووا،

گرمترین ماه سوال  25/8درجو سوانتیگوراد (مورداد)

میکر پالت های  2×2متر بورای نمونوه بورداری زادآ ری

متوسط درج حرارت حوداقل سوردترین مواه سوال 7/1

درختی پیاده شدند ( 78قطعه نمون گونو علفوی 156

درجو سووانتیگووراد (بهموون) اسووت .بیشووتر خوواکهووای

قطعه نمون زادآ ری درختی) .در داخول ایون پوالتهوا

تشکیل دهنده از هوازدگی سنگ آهکی به جود آموده انود

اطالعات نوو گونوههوای گیواهی نهوالهوا ،ضورایب

که پوشش گیاهی در تکامل آنها تأثیر بسوزایی داشوته کوه

فرا انووی -غلبو آنهووا (براسوواس مقیوواس لونوود ) []24

در اغلب نقاط دارای خاکهای مولیسوول آلفویسوول

درصد تاجپوشش جنگل (بهعنوان برآ ردی از ضوعیت

است ،عمدۀ تیپ گیاهی کرشده راش آمیتته بوا افورا

نور) ثبت شد .برای هر کدام از ترانسکتهای اصلی نیوز

شیردار نیز راش-ممرز است.

تیووپ جنگوول ،درصوود جهووت شوویب (آزیموووت)
اندازهگیری ثبت شد.

روش پژوهش
ابتدا با استفاده از نقش تیپولوژی هور سوری 13 ،نقطوه در
بتشهای پاتم نمتانه انتتاب شدند (شکل  .)2سپس
در طبیعت با اسوتفاده از  GPSتوجیوه نقشوه (بوه یوژه
استفاده از موقعیت مکانی نسبت به جادهها) ،ایون نقواط
بازیابی شدند .هرجا که بهدلیل جود شورایط توپووگرافی
یژه ،همپوشانی د جادۀ موازی ،جود ر شنه یا جوود
دپووو امکووان اسووتقرار ترانسووکت جووود نداشووت ،محوول
ترانسووکت  200متوور بووه پووایین یووا بووا تر از نقطوو
مشتصشده تغییر داده شد .این ترانسوکتهوای اصولی
ر بهر ی همدیگر بهسومت بوا

پوایین شویب قورار

گرفتند تا بهاندازۀ کوافی نمونوه از قسومت بوا

پوایین

تیپهایپاتم


تیپهاینمخانه


ترانشههای جاده برداشت شود تأثیر احتمالی زهکشوی
جاده بر پوشش گیاهی نیز بررسی شود .همانطور که در
شکل  3مشاهده میشوود ،هور کودام از ترانسوکتهوای
مورد بررسی دربرگیرندۀ شش ترانسکت فرعی بودند کوه
در فواصل صوفر 100 50 ،25 ،10 ،5 ،متوری از جواده

شکل  .2موقعیت نقاط برداشتشده بر روی جاده در بخشهای
پاتم و نمخانه
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شکل  .3روش نمونهبرداری در اطراف جادههای جنگلی

تجزیهوتحلیل دادهها

( )General Linear Modelتعیین شد .کلی محاسبات

تعووداد گونووههووای علفووی زادآ ری درختووی مووورد

آماری در نرم افوزار  SPSS 16انجوام پوذیرفت .بورای

اندازهگیری در ترانسکتها ارد نورمافوزار Past 1.39

تعیین مهمترین عوامل محیطی تأثیرگوذار بور ترکیوب

شد میزان تنوو بوا شواخصهوای شوانون -ینور

زادآ ری ،آنالیز گرادیان مستقیم ) (CCAبا اسوتفاده از

سیمپسون یکنواختی با شاخص پیلوو محاسوبه شود.

نرمافزار  Canoco 4.5انجام گرفت [.]25

ابتدا نرمال بودن داده ها به سیل آزمون کولموگر ف-

نتایج و بحث

اسمیرنوف همگنی اریانس ها با اسوتفاده از آزموون
لون بررسی شد .سپس اثر فاصله از با

در این بررسی در مجمو  48 ،گون علفی  15گونو

پایین جواده

درختی درختچهای شناسایی شد که در جد لهوای

بر شاخصهای تنوو  ،غنوا ،یکنوواختی بوا اسوتفاده از

 2 1نشان داده شده است.

آنووالیز اریووانس د طرفووه در قالووب ر یوو GLM

جدول  .1اسامی گونههای علفی موجود در منطقۀ تحقیق
نام اختصاری

نام اختصاری

ردیف

نام علمی

1

Poa nemoralis L.

Pone

2

Pteris dentata Forssk

ptede

21

3

Oxalis corniculata L

oxaco

22

Parietaria offisinalis L.

4

Dryopteris filix-mas (L.) Schott.

Dryfmas

23

Calystegia sepium (L.) R.Br.

calse

5

Adiantum capillus-veneris L.

adicv

24

Convolvolus sp

convo

6

Mentha aquatica L.

ment

25

Polygonum persicaria S.F.Gray

polpe

7

Potentilla reptans L.

pore

26

Fragaria vesca L.

frve

8

Geum urbanum L.

Geur

27

Euphorbia amygdaloides L.

eupam

9

Carex grioleti Roem

cagei

28

Dipsacus pilosus L.

dipil

10

Carex remota L.,

carem

29

Cyclamen coum Miller.

cyco

11

Rubus hirtus L.

rubhi

30

)Phyllitis sclopendrium (L.
Newm.

phsc

در این مطالعه

ردیف

نام علمی

20

Sambucus ebulus L.

saeb

Setaria viridis L.

sevi
paof

در این مطالعه
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 اسامی گونههای علفی موجود در منطقۀ تحقیق.1 ادامۀ جدول
نام اختصاری
در این مطالعه
bracho
urdi
ceca
merpe
eqte
castr
asod
eppi
asadm
prhe
hedpa
hedhe
Athffe

نام اختصاری

نام علمی

ردیف

نام علمی

ردیف

Brachypodium pinnatum (L.) P.

31

physc

Prunella vulgaris L

12

Urtica dioica L.

32

Geog

Geranium robertianum L.

13

Cephalanthera caucasica Kranzl.

33

laver

14

Mercurialis perennis L.

34

lamal

Lathyrus vernus (L.)
Bern.
Lamium album L.

Equisetum telmateia Ehrh.

35

plme

Plantago media L.

16

Carex strigose Huds.

36

saneu

Sanicula europaea L.

17

Asperula odorata L.

37

hyand

Hypericum androsaemum L.

17

Epimedium pinnatum Fisch.

38

soki

Solanum kieseritzkii C.A.Mey.

19

Asplenium adiantum nigrum L.

44

polap

Polygonum lapathifolium L.

39

Primula heterochroma Stapf.

45

vial

Viola alba Bess.

40

Hedera pastuchovii Woronow.

46

cilut

Circea lutetiana L.

41

Hedera helix L.

47

oplun

Oplismenus undulatifolius
(Ard.) P.

42

Athyrium filix – femina (L) Roth.

48

smiex

Smilax excelsa L.

43

در این مطالعه
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 اسامی گونههای درختی و درختچهای موجود در منطقۀ تحقیق.2 جدول
گونههای گیاهی
نام اختصاری در این مطالعه

نام علمی

Carbe

Carpinus betulus L.

Acve

Acer velutinum Boiss.

Fagor

Fagus orientalis Lipesky.

Alglu

Alnus glutinosa L.

Ulgla

Ulmus glabra Hudson.

Parper

Parrotia persica C.A.Mey

Tilbeg

Tilia platyphyllos Scop.
Crataegus microphylla
C.Koch.
Acer cappadocicum Gled.

Crata
Accapp
Prudi
Quer
Mesger

Prunus divaricata Ledeb.
Quercus castaneifolia
C.A.Mey.
Mespilus germanica L.

Ilhy

Ilex hyrcana Pojark.

Fraex

Fraxinus excelsior L.

Prudi

Prunus divaricate Ledeb.

کد گونه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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با افزایش درصد کوربن Oplismenus

پوشش علفی

افزایش مییابند

آنووالیز گرادیووان غیرمسووتقیم  DCAنشووان داد کووه در

 Rubus hirtus ،undulatifoliusدیده میشود.

حد د  18/4درصود از اریوانس موجوود در ترکیوب

نتایج آنالیز اریانس نشان داد که بین شاخصهای

زادآ ری توسط متغیرهای محیطوی انودازهگیوریشوده

تنو شانون -ینر سیمپسون ،شاخص غنوای تعوداد

قابل تفسیر است .محور ا ل آنوالیز غیرمسوتقیم DCA

گونه شاخص یکنوواختی پیلوو بوا فاصوله از جواده

(طول گرادیان  )1/637بیشترین همبستگی را با فاصله

ارتباط معنیداری جود دارد .در اقع در کنارۀ جواده،

از جاده درصد کربن داشت ،درحالی که محوور د م

گونه های علفی دسترسی بیشتری به منابعی مانند نوور

بیشترین همبستگی را با اسیدیت خاک نشان داد.

دارند [ ]8همین عامل موجب افزایش تنو زیسوتی

برای انتتاب مهمترین متغیرهای محیطوی تأثیرگوذار،

نسبت به در ن جنگل میشود .از طرفوی هویچیوک از

آنالیز گرادیوان مسوتقیم  CCAانجوام گرفوت .متغیرهوای

شاخص ها ،در سمت با

پایین جاده ایون رابطوه را

فاصووله از جوواده ،درصوود توواجپوشووش ،اسوویدیت خوواک،

نشان ندادند .همچنین به غیر از شاخص غنوای تعوداد

نیتر ژن کربن ،تأثیرگذارترین متغیرها شناخته شودند

گونه ،بقی شاخصها بوا اثور متقابول فاصوله دامنوه،

نمودار پراکنش گونههوا در فضوای رسوتهبنودی بوا ایون

رابط معنویداری ندارنود (جود ل  )3کوه ایون نتوایج

متغیرها رسم شد (شوکل  .)4بوا توجوه بوه شوکل  ،4بوا

همسو با یافتههای کوریم مالوک ( )2008اسوت کوه

افوزایش فاصوله از جوواده ،گونوههوای Brachypodium

بیان کردند فاصله از جاده مویتوانود بور تنوو  ،غنوا

Epimedium pinnatum،Viola alba ،pinnatum,

یکنواختی تأثیر بگذارد [.]26

شکل  .4نمودار گونه -متغیرهای محیطی ،حاصل از آنالیز CCA
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جدول  .3آنالیز واریانس شاخصهای تنوع گونههای علفی در رابطه با مشخصههای مورد بررسی
منبع تغییرات

فاصله از جاده

باال و پایین جاده

فاصله × باال و پایین جاده

شاخصهای تنوع

F

Sig

سیمپسون
شانون
تعداد گونه
پیلو
سیمپسون
شانون
تعداد گونه
پیلو
سیمپسون
شانون
تعداد گونه
پیلو

8/174
14/968
10/798
2/613
0/125
0/036
2/346
0/366
4/024
2/177
1/073
2/629

0/000
0/000
0/000
0/028
0/730
0/853
0/152
0/556
0/002
0/061
0/379
0/027

زادآوری گونههای درختی

پالتهای کنارۀ جاده دیده مویشوود (جود ل  )2کوه بوا

آنالیز گرادیان غیرمستقیم  DCAمشتص کورد کوه در

یافتههای ) Avon et al. (2013که بیان کردنود فاصوله از

حد د  16/4درصود از اریوانس موجوود در ترکیوب

جاده میتواند بر تنوو  ،غنوا یکنوواختی توأثیر بگوذارد

زادآ ری توسط متغیرهای محیطوی انودازهگیوریشوده

مطابقت دارد [ .]27در اقوع توانوایی قابلیوت اسوتقرار

قابل تفسیر است .محور ا ل آنوالیز غیرمسوتقیم DCA

زادآ ریها ،به پراکنش ،جوانهزنی رقابت زنودهموانی

(طول گرادیان  )0/653بیشترین همبستگی را با درصد

بذر بستگی زیادی دارد [ .]28بهدلیل کمبود موواد غوذایی

تاجپوشش داشت.

در شان جاده ،گونههای مسوتقر در ایون قسومت انورژی

متغیرهووای فاصووله از جوواده ،درصوود توواجپوشووش،

بیشتری را برای جذب مواد غذایی از قسمتهوای پوایین

اسوویدیت خوواک ،نیتوور ژن ،کووربن عمووق شووبر ،

مصرف میکنند [ ]29که میتواند از عوامل محد دکننودۀ

تأثیرگذارترین متغیرها شناخته شدند نمودار پراکنش

محیطزیستی در زادآ ری ر یش بذر محسووب باشود

گونهها در فضای رستهبندی با این متغیرها رسوم شود

[ .]30مسووۀل اسووتقرار زادآ ری بسوویاری از گونووههووا در

(شکل  .)5با توجه بوه شوکل  ،5بوا افوزایش فاصوله،

فواصل ابتدایی مربوط به رقابوت بوین گونوههوا بوه یوژه

حضوور گونووههووای راش ،ملووج؛ بووا افووزایش میووزان

گونههای علفی فشردگی خاک اسوت .از د یول دیگور

تاجپوشش ،درصد حضور گونوههوای بلووط ممورز

در عدم استقرار زادآ ری میتووان بوه چورا کوبیودگی

افزایش مییابد.

خاک توسط دام احشام که سبب اعمال فشار بر برخوی

آنالیز اریانس د طرف زادآ ری درختی نشان داد کوه

از گونههای در حال استقرار میشووند اشواره کورد [.]31

شاخصهای تنو شانون -ینر سیمپسون شواخص

این در حالی است که هویچ کودام از شواخصهوا رابطو

غنای تعوداد گونوه ،اخوتالف معنویداری ( )P>0/05بوا

معنیداری با دامنه اثر متقابل فاصله دامنه نشانندادنود

فاصله از جاده دارند در مقابل میزان زادآ ری کموی در

(جد ل .)4
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شکل  .5نمودار گونه -متغیرهای محیطی حاصل از آنالیز CCA

جدول  .4آنالیز واریانس شاخصهای تنوع زادآوری درختی در رابطه با مشخصههای مورد بررسی
منبع تغییرات

فاصله از جاده

باال و پایین جاده

فاصله × باال و پایین جاده

شاخصهای تنوع

F

Sig.

سیمپسون
شانون
تعداد گونه
پیلو
سیمپسون
شانون
تعداد گونه
پیلو
سیمپسون
شانون
تعداد گونه
پیلو

1/502
1/136
5/171
6/029
0/486
0/080
0/185
0/989
1/119
1/640
1/497
0/595

0/194
0/345
0/000
0/000
0/499
0/781
0/675
0/340
0/354
0/155
0/196
0/704
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نتیجهگیری

بیشتری نسبت به در ن جنگل داشتند ،درصورتی کوه

نتایج مطالع حاضر نشان داد که فاصله از جاده به طور

در مورد زادآ ری عکس این حالت دیده شد.

معن ویداری بوور ترکی وب تنووو گونووههووای علف وی

در پایان تأکید مویشوود کوه مطالعوات اکولووژی

زادآ ری درختوووی توووأثیر دارد .همچنوووین از بوووین

جاده برای پایش کنترل تأثیر جادههوای جنگلوی بور

مشتصه های مورد بررسی خاک ،بهترتیوب اسویدیته

تنو زیستی بسیار مهم ارزشمند است ،زیرا جادهها،

کوربن آلوی بیشوترین اثور را در میوزان تنوو گونووهای

مسیرهای دستیابی بوه اکوسیسوتم جنگول ،هوم بورای

پوشش علفی در ارتباط با فاصله از جاده؛ کربن آلی

انسان هم برای گونه های گیاهی جانوری مهواجم

نیتوور ژن خوواک بیشووترین اثوور را در تنووو گونووهای

محسوب مویشووند .بوا اطوال بوهموقوع از ضوعیت

زادآ ری درختی دارند .آنالیز  CCAنشان داد که بوین

پوشش گیاهی حاشی جاده میتوان مدیریت بهر زتور

حضور گونه ها فاصوله از جواده ارتبواط معنویداری
جود دارد .در حاشی جواده ،گونوههوای علفوی تنوو

کارامدتری را اعمال کرد.
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