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  1چکیده

هاي جنگلی بر روي  هاي جنگلی براي درك تغییرات ناشی از شبکه جاده برآورد اثرات حاشیه جاده
ر ساخت یک جاده درجه ثیأ تپژوهشاین در به این منظور . ی برخوردار استیاکوسیستم از اهمیت باال

ه بررسی  متري از لبه جاد35درختان استقرار یافته تا فاصله بر روي زادآوري و تنوع زیستی  دو جنگلی
در ساخته شده بود،  قبل  سال10 مدت تقریباً  بهکهدرجه دو جنگلی  از جاده یبخش. شده است

یکسان در اي  تار و ترکیب گونه، حجم در هکشرایط فیزیوگرافیداشتن با چمستان و الویج هاي  جنگل
 در ترانشه خط نمونه 3ریزي و   در ترانشه خاكخط نمونه 3تعداد . دشکل طول جاده انتخاب 

 اي شکل در فواصل دایره نمونهقطعات زادآوري درختان حاشیه جاده در . برداري طراحی گردید خاك
 پژوهشنتایج .  بررسی شدها  نمونهخطیک از  هراز لبه جاده بر روي )  متر35 و 25، 15، 5/7، 5/2(

 متري داخل 35تا عمق  ریزي برداري و خاك  خاكهاي دامنهنشان داد که، اختالف میانگین زادآوري در 
ریزي در همه فواصل   خاكدامنهزادآوري در تعداد هر چند میانگین ). >05/0P(باشد  دار نمی جنگل معنی

ترین  ترین و کم ریزي بیش برداري و خاك هر دو ترانشه خاكدر . برداري بوده است  خاكدامنهتر از  بیش
نتایج نشان داد که دو .  شدترتیب از لبه جاده مشاهده  متر به5/2 و 5/7تراکم زادآوري درختی در فاصله 

 Diospyrus(ریزي و گونه کلهو  خاك دامنهدر ) Carpinus betulus(و ممرز ) Acer spp( افراگونه 
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lutus ( مقایسه .اند  باالترین میانگین زادآوري را به خود اختصاص داده،برداري كخا دامنهدر 
 و  وینر-شانون(اي  تنوع گونههاي  شاخص کلیطور به نشان داد  نیزغناي زیستی هاي تنوع و شاخص

 متر 15 و 5/2 در فاصله )منهینگ و مارگالف( اي غناي گونههاي   و شاخصمتر 5/7 در فاصله )سیمپسون
ي تا ریز برداري و خاك ها در دو ترانشه خاك اما این شاخص. اند ترین مقدار بوده داراي بیشده، از لبه جا

  ).<05/0P(اند  دار با یکدیگر بوده فاقد اختالف معنی،  متري از لبه جاده35فاصله 
  

  درختان حاشیه جاده، خط نمونه جاده جنگلی، تنوع زیستی، : کلیديهاي واژه
  

  مقدمه
 ،حفظ حیات وحش، هاي مختلف از جمله مدیریت منابع چوبی  براي فعالیتجنگلی هاي جاده
؛ 1998، فدکیو(باشند  سوزي ضروري می ها و مقابله با آتش مبارزه با آفات و بیماري،  تفرجتفریح و

کوچک تا ها در مقیاس   دیگر این جادهسوياز ). 2010؛ آون و همکاران، 2004 ،و همکاران یشیگن
 موجب ایجاد تغییرات دلیل برداشت درختان جنگلی،  به سطح رویشگاهیک داالن دربا ایجاد متوسط 

 شوند  میمدت در طوالنی خاكخصوصیات فیزیکی و شیمیایی و رطوبت،   دریافتی، نوراز نظروسیع 
خوش  جوامع گیاهی دستتراکم و تنوع ثیرات، أشدت و میزان ت بسته به ).2002 و همکاران، فرمن(

در مطالعه اکولوژي  ).2003 و همکاران، ؛ باکلی2000 و همکاران، دیکینسون(دند گر یمتعییرات 
به این نتیجه رسیدند که با فاصله گرفتن ) 2007و همکاران،  دلگادو(در جزایز قناري هاي جنگلی  جاده

هاي جنگلی میزان تاج پوشش افزایش یافته و در نتیجه در شدت نور ورودي به داخل  از لبه جاده
 ،)1990( گریپمالمر و همچنین . داري ایجاد شده بود  و نوسانات دماي محیط تغییرات معنیجنگل

بر روي میکروکلیماهاي اطراف در مطالعات خود ) 2008(کریم و مالیک  و) 1992(جوزف و مجید 
 متري از لبه جاده میزان رطوبت و مواد آلی خاك 5/2هاي جنگلی نشان دادند که از فاصله  جاده
 افزوده پسند  سایههاي درختی  و بر میزان زادآوري گونه میزان فشردگی خاك کاسته شدهش و ازافزای

رطوبت و نوسانات دمایی بر ، بادي، هاي نوري هاي جنگلی از طریق تغییر در رژیم جاده .شده بود
ن، و همکارا فرمن(باشند  ثر میؤ یا کاهش تنوع زیستی اطراف خود مفراوانی ،میکرو کلیماي محیط

هاي  زیستی ناشی از ساخت جادهخوردگی عوامل غیر هم هتخریب و ب ).2003و همکاران،  باکلی؛ 2002
ویلیامز ؛ 1984ی، ونسکور(اي گسترش یابد   جاده1تواند تا فواصل دورتري از گپ جنگلی حتی می

                                                
1- Road Gap 
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آن تجمع هاي  بومی ممکن است بعد از ساخت جاده در حاشیههاي غیر بسیاري از گونه). 1990، لینرا
 ،موستاسدو و همکاران(سمت عمق جنگل کاهش یابند  یابند و با فاصله گرفتن از لبه جاده و حرکت به

سمت  هاي درختی به دآوري گونه کاهش زا).2005و همکاران،  آروالو؛ 2005، رکلونگ و حسن؛ 1998
وبیدگی خاك مسیر آالت و افزایش ک باال بودن تردد ماشینلبه جاده ممکن است به دالیلی از جمله 

ها و گیاهان به داخل   متري اطراف جاده و در نتیجه کاهش نفوذ ریشه نهال2-3جاده و حاشیه جاده تا 
 تجدید حیات ).2007 ،؛ بلینچون و همکاران1985کلیف،   و نورت؛ دیاز1984رونسکی،  (باشد خاك

ي در اثر ساخت جاده و  باز شدن تاج پوشش درختی و تغییر در رژیم نورمانندجنگل به دالیلی 
اي  هاي آن باعث تغییر بر روي ترکیب و تنوع گونه خوردگی خاك در شیروانی هم هجایی و ب هجاب
بر این کاهش درختان در حریم  عالوه). 2006 باورینگ و همکاران، ؛2001 ،مولینو و ساباتیر(شود  می

تعداد کاهش ، 3ش میزان رویش ممکن است باعث کاه2ریزي  و خاك1برداري هاي خاك دامنهجاده و 
هاي جنگلی   جاده5 و در نهایت کاهش میزان تولید درختان حاشیه4خاك بذور درختان در بانک بذر

که در  با توجه به این). 2007 و همکاران، ؛ نیلسن2003؛ چازدون، 1996و همکاران،  گالیسون(گردد 
شود، میزان اکسیژن و  جایی می ه جابخوردگی و هم هخاك دچار ب، هاي جنگلی ریزي جاده خاك دامنه

  به همین دلیل.)1997 ،و همکاران اوالندر(کند  برداري دریافت می خاك دامنهتري را نسبت به  نور بیش
از جمله افرا و توسکا و پوشش علفی در این مناطق از تراکم ی رشد چوبتندهاي  بسیاري از گونه

؛ 1996ثابتی،  ؛1977 و همکاران، سکلمن(ستند تري به نسبت جاهاي دیگر جنگل برخوردار ه بیش
تر حفظ   خاك حالت طبیعی خود را بیش،برداري خاك دامنهکه در  در حالی). 2000ي و کانهام، زفین
دلیل اتفاق افتادن پدیده  بهه عمدطور  بهها  رشد مستقر در این دامنههاي جنگلی تند  و گونهکند می

ها را در  نتیجه محدودیت بذري ناشی از این پایه رج شده و درتر از چرخه تولید خا عفتوتوپیسم سری
با توجه به بررسی سوابق ). 2005مهاجر،  مروي؛ 1996گالیسون و همکاران، ( ها به دنبال دارد این دامنه
وري، تراکم و تنوع درختان حاشیه جاده در دنیا آداهاي جنگلی بر روي ز جاده، در زمینه اثرات پژوهش

 در ارتباط با تأثیر )2007حسینی و جلیلوند،  (تنها یک مطالعهوجود دارد و در ایران اطالعات کمی 
و  بررسی منظور  به،پژوهش ، اینبنابراین.  شده استگزارشجاده جنگلی روي رویش درختان حاشیه 

                                                
1- Depth of Cut 
2- Depth of Fill 
3- Lost Growth 
4- Soil Seed Bank 
5- Lost Productive Area 
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تنوع زیستی و زادآوري  بر روي سال 10با سن تقریبی  ، درجه دوجاده جنگلیبخشی از ثیر أتمقایسه 
  .ریزي شده است طرحریزي  برداري و خاك خاك دامنهختی در فواصل مختلف از لبه جاده در دو در
  

  ها مواد و روش
 2 و 1هاي   شهرستان نور، واقع در سري، در استان مازندرانپژوهشاین : مشخصات منطقه مورد مطالعه

 30 دقیقه و 7 درجه و 52 تا ثانیه 30 دقیقه و 2 درجه و 52 با طول جغرافیاییطرح چمستان و الویج 
انجام شمالی  ثانیه 35 دقیقه و 27 درجه و 36 تا ثانیه 10 دقیقه و 22 درجه و 36و عرض جغرافیایی ثانیه 

 و 29ترین دماي ماهانه   میانگین باالترین و پایین، متر750-900ارتفاع از سطح دریاي منطقه . شده است
، جهت شمالی و متوسط شیب منطقه مورد مطالعه متر  میلی803متوسط بارش سالیانه گراد،   درجه سانتی3

هاي علفی  و گونه 1اي ماسه -لومی رسیبافت خاك از نوع .  بوده است درصد9 و 25ترتیب  بهو جاده 
 و Sambucus ebulus ،Viola odorata ،Fragaria vesca ،Rubus hyrcanus (مهم منطقه شامل

Asperulla odorata (درختی شاملهاي غالب  و گونه) Acer capadocicum Gled ،Acer velutinum 

Boiss ،Carpinus betulus L. و Fagus orientalis Lipsky( بوده است) 1997 ،نام بی(.  
تنوع زیستی و زادآوري براي بررسی .  انجام شد1386ماه سال گیري در مرداد نمونه: گیري روش نمونه

 همگن به لحاظ شرایطدارا بودن و  ساله 10 ، با سن تقریباً احداث شدهجاده از یدر حاشیه جاده، بخش
 در طرح چمستان و الویج یکسان در کل طول جاده اي ترکیب گونهو حجم در هکتار  ،فیفیزیوگرا

صورت عمود بر مسیر جاده استقرار   بهخط نمونه 6تعداد در مجموع به این منظور . انتخاب گردید
دیگر  خط نمونه 3برداري و   خاكدامنه در خط نمونه 3 مونه، تعداد خط ن6از این  که طوري به. یافت

ها از لبه جاده جنگلی آغاز و تا  خط نمونهاین . دشریزي طراحی   خاكدامنهدر روبروي آن روي 
 خط نمونهاولین . )2006باورینگ و همکاران،  (داخل جنگل ادامه داشتسمت   متري به35فاصله 

 خط نمونهاي معادل ارتفاع بلندترین درخت روي  هاي بعدي با فاصله خط نمونهصورت تصادفی و  به
، اولین تر براي مطالعه دقیق. ها به حداقل برسد خط نمونهاي  ، تا اثر حاشیهندقبل از خود، تعیین گردید

و سومی و چهارمین خط )  متر5/7-15( متر 5/7، دومی ) متر5/2-5/7 ( متر5اصله  در فهخط نمون
خط نمونه  سپس بر روي هر.  مستقر شدندز لبه جادها)  متر25-35 و 15- 55( متر 10له نمونه در فاص

 و اوالندر (دشمربع  متر56/12 متر و با مساحت 2شعاع اي به   دایرهنمونهقطعات اقدام به ایجاد 
 قطعات نمونه در هر یک از .)2004؛ هارپر و همکاران، 2000 دیکسون و همکاران،؛ 1997 ،همکاران

                                                
1- Loam Clay-Sandy 
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متر به همراه نوع   سانتی5متر و قطر یقه زیر   سانتی150تر از  م زادآوري درختی با ارتفاع کمتما
اي   دایره نمونهقطعات 150 و خط نمونه 30در مجموع تعداد . هاي درختی ثبت گردید گونه
این صورت به . دگردیجام ان SPSS 5/11 افزار ها با استفاده از نرم تجزیه و تحلیل داده .گیري شد اندازه

ها با استفاده از  هاسمیرونوف و همگنی داد -ها با استفاده از آزمون کلموگراف که ابتدا نرمال بودن داده
ها  هدار بین داد ود اختالف معنیبررسی وجود یا نب ،گانهمقایسه چندمنظور  به. تست لون صورت گرفت

ها از آزمون  مقایسه میانگینبراي و ) ANOVA(طرفه  با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک
رد آزمون قرار مو جفتی tه از آزمون د دوگانه با استفاهاي مقایسه. دشاي دانکن استفاده  دامنهچند

 يها  با شاخصيا  گونهينر، غنایمپسون و شانون وی سيها شاخصاستفاده از  با يا تنوع گونه. گرفت
  ).2000وایت، (محاسبه شده است مارگالف  ک،ینیمنه
  مپسونیشاخص س -1
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N :؛ها فراوانی کل گونه ni :گونهفراوانی i ؛ ام S :1 ؛تعداد گونه-D :شاخص تنوع سیمپسون.  
  

  نری و- شاخص شانون -2

 


s

i
ii PLogPH

1
2 )(  

  

Pi :فراوانی نسبی گونه i؛ ام H :شاخص تنوع شانون وینر.  
  

  نیکی شاخص منه-3

N
SR   

  

N: ها؛  کل گونهیفراوان S :تعداد گونه؛R  :هاي منهنیک غناي گونه.  
   شاخص مارگالف-4

NLn
SR 1

  
  

N:  تعداد کل افراد؛S : تعداد گونه؛R: مارگالفيا  گونهيغنا . 
  .ردیدگتعیین  PAST افزار نیز با استفاده از نرماي  و غناي گونههاي تنوع  شاخصدر نهایت مقادیر 
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  نتایج
نتایج مقایسه میانگین زادآوري : ریزي برداري و خاك دامنه خاك میانگین زادآوري درختی در دو

ریزي نشان  برداري و خاك خاك دامنهدو یک از  درختان در فواصل مختلف از لبه جاده جنگلی در هر
 متري از لبه جاده 5/7و  5/2ترتیب در فاصله  ترین میانگین زادآوري درختی به ترین و بیش داد که کم

اند  هم داشته داري را با  اختالف معنیکه میانگین زادآوري در این دو طبقه طوري به. مشاهده گردید
اند  دار با یکدیگر بوده  اختالف معنیاي فاقد ، اما میانگین زادآوري در سایر طبقات فاصله)1 شکل(
)05/0P>()  ریزي در هر  برداري و خاك خاك دامنه دو مقایسه میانگین زادآوري درختی در). 1شکل

 اند بودهدار  فاقد اختالف معنی متري به بعد، 5/7از فاصله یک از فواصل از لبه جاده نشان داد که، 
)05/0P>( . قطعات  متري، میانگین زادآوري درختی در 35هر چند در همه فواصل از لبه جاده تا عمق

  ).1شکل  (ه استبرداري بود خاك دامنهتر از  ریزي بیش خاك دامنه نمونه
  

  
  برداري  خاكامنهد - الف-1شکل 

 

  
 ریزي  خاكامنهد - ب-1شکل 

  

 .ریزي برداري و خاك  مقایسه میانگین زادآوري در فواصل مختلف از لبه جاده در دو دامنه خاك-1شکل 
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قایسه میانگین  م: ریزي برداري و خاك   خاك دامنههاي مختلف درختی در دو       میانگین زادآوري گونه  
ریزي نشان داد که، میـانگین زادآوري        برداري و خاك   خاك دامنههاي مختلف درختی در      زادآوري گونه 

 دامنـه در ) >05/0P(داري  طـور معنـی   بـه ) Carpinus betulus(و ممـرز  ) Acer spp(هاي افرا  گونه
 Diospyros(نه خرمندي که زادآوري گو در حالی. برداري بوده است خاك دامنهتر از  ریزي بیش خاك

lotus (  فاقد اختالف  دامنهها در دو   تر است، اما میانگین زادآوري سایر گونه       برداري بیش  خاك دامنهدر
  ).1جدول (اند   بودهیکدیگردار با  معنی

  
  .ریزي برداري و خاك  خاكدامنههاي مختلف درختی در دو  ن زادآوري گونهیگمقایسه میان -1جدول 

برداري خاك دامنه یگونه هاي درخت ریزي خاك دامنه   t  آمارهمقدار داري سطح معنی   

Acer spp 12/1 b 52/2 a **27/13  009/0  

Albizia julibrissin 03/0  01/0  35/1  56/0  

Alnus subcordata 17/0  25/0  43/1  57/0  

Parrotia persica 23/1  96/0  92/2  3/0  

Carpinus betulus 48/0 b 27/1 a *13/21  01/0  

Fagus orientalis 72/3  92/3  01/0  87/0  

Ficus carica 04/0  00/0  11/4  31/0  

Diospyros lotus 35/1 a 56/0 b *93/6  03/0  

Gleditschia caspica 01/0  04/0  75/2  41/0  

Pterocarya fraxinifolia 00/0  13/0  16/16  056/0  

Morus alba 01/0  07/0  81/4  28/0  

Quercus castaneifolia 25/0  4/0  95/1  37/0  

Zelkova carpinifolia 21/0  29/0  28/1  6/0  
  . درصد95دار تا سطح احتمال  وجود اختالف معنی*   درصد،99دار تا سطح احتمال  وجود اختالف معنی **
  

 دامنه و غناي زیستی در اي  گونههاي تنوع مقایسه شاخص: هاي تنوع و غناي زیستی شاخص
ر  و غناي زیستی داي  گونهبرداري در فواصل مختلف از لبه جاده نشان داد که باالترین تنوع خاك

ریزي،  خاك دامنهاما در ). 2جدول (متر مشاهده گردید  15و  5/7هاي واقع در فاصله  قطعات نمونه
هاي   متري و باالترین شاخص5/7هاي تنوع زیستی شانون و سیمپسون در فاصله  باالترین شاخص
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ترین   پایینهمچنین). 2جدول ( متري مشاهده گردید 5/2غناي زیستی منهنیک و مارگالف در فواصل 
 متري 35 واقع در فاصله نمونهقطعات در  دامنهو غناي زیستی در هر دو  اي گونهمقدار شاخص تنوع 

  .دشمشاهده 
  

 بـرداري  خاك دامنهفواصل مختلف از لبه جاده در دو در  درختانو غناي  زیستی هاي تنوع شاخص مقایسه -2جدول  
  .ریزي و خاك

فاصله از  شاخص مارگالف نیکیشاخص منه   سیمپسونشاخص   شانونشاخص
  لبه جاده

  )متر(
 دامنه

 برداري خاك

 دامنه
 ریزي خاك

 دامنه
 برداري خاك

 دامنه
 ریزي خاك

 دامنه
 برداري خاك

 دامنه
 ریزي خاك

 دامنه
 برداري خاك

 دامنه
 ریزي خاك

5/2  37/0 ab 61/0 ab 25/0 ab 38/0 ab 76/0 ab 89/0 a 42/0 ab 66/0 a 

5/7  63/0 a 8/0 a 41/0 a 5/0 a 71/0 ab 73/0 abc 54/0 a 62/0 ab 

15 64/0 a 72/0 a 39/0 a 43/0 a 81/0 a 81/0 ab 6/0 a 65/0 a 

25 ab39/0 33/0 bc ab24/0 2/0 bc ab65/0 53/0 c ab36/0 31/0 bc 

35 b2/0 27/0 c b13/0 17/0 c b52/0 57/0 bc b18/0 23/0 c 

  
 جفتی t اده از آزمون با استفهاي تنوع زیستی و غناي زادآوري از نظر شاخص دامنهمقایسه کلی دو 

 وجود  آماريدار ها تفاوت معنی قطعات نمونه متري از لبه جاده در همه 35نشان داد که تا فاصله 
بوده تر  ریزي بیش خاك دامنهو غناي زیستی در  اي گونههاي تنوع  چند میانگین شاخص ندارد، هر

  ).3جدول (است 
  

 .ریزي برداري و خاك خاك دامنهتی در دو هاي مختلف تنوع و غناي زیس مقایسه شاخص -3جدول 

داري سطح معنی مقدار آماره t  ریزي دامنه خاك  برداري دامنه خاك  هاي تنوع شاخص  

44/0 تنوع شانون  54/0  58/0  ns 16/0  

29/0 تنوع سیمپسون  34/0  12/0  ns 23/0  

69/0 نیکیغناي منه  71/0  61/0  ns 72/0  

42/0 غناي مارگالف  50/0  04/1  ns 29/0  

ns  درصد95دار تا سطح احتمال  معنی ود اختالفنببیانگر .  
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  گیري بحث و نتیجه
ریزي در فواصل مختلف از لبه  برداري و خاك خاك دامنههاي درختی در دو  مقایسه زادآوري گونه

 واقع شده در نمونهقطعات مشابه و در  دامنهجاده نشان داد که روند تغییرات زادآوري در هر دو 
این . ترین تعداد زادآوري مشاهده شده است  بیشوترین  کمترتیب،  بهاز لبه جاده  متر 5/7و  5/2فاصله 

 در هنگام عملیات  مورد استفادهآالت سنگین فعالیت ماشینباال بودن دلیل  بهنتیجه ممکن است 
 که باعث ،)2010؛ آون و همکاران، 2004 ،و همکاران یشیگن( سازي در جنگل باشد جاده

هاي موجود در نزدیکی  و از بین رفتن بسیاري از زادآوريخاك جایی سطحی  ه جاب،نخورد هم هب
. باشد تر ملموس می ها بیش سال اولیه ساخت جاده دو تایک ثیر در أ، که این تبشودهاي جنگلی  جاده

ري ها کاسته شده و میانگین زادآو خوردگی مه هجاده از شدت بلبه که با فاصله گرفتن از  حالی در
فدکیو،  ؛1992 ،جوزف و مجید؛ 1990، گریپ و مالمر(این نتیجه با نتایج . افزایش پیدا کرده بود

 متري از لبه جاده 5/2 دیگر در فاصله سوياز . مطابقت دارد) 2006 باورینگ و همکاران، ؛1998
ها به  یشه نهالتر و نفوذ ر  میزان کوبیدگی خاك بیش،آالت و فعالیت ماشین دامنهعلت تثبیت  جنگلی به

 اهمیت دارايتر اتفاق بیفتد  هاي خشک له در خاكأاگر این مسویژه  گردد به داخل خاك سخت می
 مالیک و کریممطالعات ). 1985، کلیف نورتو  زدیا ؛1990،  ویلیامز لینرا؛1984ی، ونسکر(باشد  می

در فواصل  نشان داد که، هاي جنگلی در کانادا  بر روي میکروکلیماي اطراف جادهدر مطالعه) 2008(
مواد آلی و وزن مخصوص ظاهري ، میزان رطوبت)  متري از لبه جاده5/2فاصله (شانه جاده نزدیک به 

لبه که با فاصله گرفتن از  ترین مقدار بوده است، در حالی  و بیشترین ، کمترین ترتیب کم خاك به
بر میزان رطوبت و مواد آلی خاك افزایش و از فشردگی )  متر به بعد5/2از فاصله  (هاي جنگلی جاده

هاي جاده یکی از عوامل مهم در  کننده در کناره هاي علفی رقابت پوشش انبوه گونه .آن کاسته شده بود
 و دیکینسون؛ 1998و همکاران،  موستاسدو(هاي درختی تجاري است  کاهش تراکم زادآوري گونه

 حسن(کاهش پیدا کرده بود اي  تنوع گونه ،جادهلبه از گرفتن  فاصله بامطالعه این در  ).2000همکاران، 
دنبال آن کاهش میانگین  هاي جنگلی و به کمبود بذور کافی در اطراف جاده). 2005، کلونجر و

هاي جنگلی و دوره  زمانی بین زمان ساخت جادهنبودن ق نطبم دلیل زادآوري در این فواصل، شاید به
دلیل این   متر از لبه جاده به5/7رسد فاصله  نظر می به ).2003 ،چازدون(ی باشد هاي درخت بذردهی گونه

خوردگی و تخریب ناشی از تردد  هم ه داراي حداقل ب،د یک منطقه گپ طبیعی عمل کردهکه مانن
  مواد آلی،، نور کافیمانندهاي مساعدي  این فاصله با داشتن ویژگی. سازي بوده است آالت جاده ماشین

هاي درختی فراهم   را براي زادآوري گونه مناسبی شرایط،تر کننده کم هاي رقابت تر و گونه بیش رطوبت
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سمت   متر به5/7آوري در فواصل بعد از علت کاهش زاد. )2003واتکینس و همکاران،  (کرده است
هارپر و (تر شدن آن  افزایش درصد تاج پوشش و بسته  ممکن است به دالیلی از جمله،عمق جنگل
  و همکاران،باکلی(هاي نورپسند  ، کاهش زادآوري گونه)2007 و همکاران، دلگادو؛ 2004همکاران، 

خصوص در  ها به بعضی از بذور در این ضخامتنداشتن  رویش برگ و افزایش ضخامت الش) 2003
هاي  دامنهمطالعات اندکی در مورد  .بوده باشد) 2007 و همکاران، نیلسن(هاي بذر ریز  گونه
نتایج این مطالعه نشان داد میزان .  جنگلی صورت گرفته استهاي جاده ریزي برداري و خاك خاك

علت . برداري بوده است خاك دامنهتر از  ریزي بیش خاك دامنهزادآوري در تمام فواصل از لبه جاده در 
فزایش ریزي و ا هاي خاك دامنه خاك در جایی هجاب و این امر ممکن است به دالیلی از جمله ریزش

دلیل شکستن دوره کمون و خواب بذور  ها به بوده باشد، که افزایش استقرار نهال خاك خوردگی هم هب
و  سکلمن(کند  وجود آوردن یک بستر رشد مناسب را فراهم می از طریق خراش سطحی بذرها و به

هاي  جادهها در  دست دامنه سمت پایین علت جریان آبی که به ، همچنین شاید به)1977همکاران، 
سمت دامنه  برداري به ها از دامنه خاك جایی بذور و انتقال آن هجنگلی در حرکت بوده است، باعث جاب

در دلیل داشتن بذور ریز   بهو توسکاها از جمله افرا  حال بعضی از گونه در عین. ریزي بوده باشد خاك
 ،ثابتی(توانند مستقر شوند  است بهتر میگی شده خورد هم هبدچار که خاك  ییمناطق ریزشی و جاها

 دیگر برداشت درختان در اثر عملیات جاده سازي سبب سوي، از )2007حسینی و جلیلوند،  ؛1996
باعث افزایش رطوبت و دما در کف جنگل و باال بردن سرعت زایش نور در دسترس گیاهان شده و اف

همچنین . )2000 ،کانهامو  يزینف(شده است هاي گونه افرا  معدنی شدن نیتروژن و افزایش رشد نهال
ها قطع  هاي درختی در مجاورت جاده تري از گونه ریزي تعداد کم خاك هاي دامنهدلیل تثبیت  به

تر بودن بذور قابل استفاده در زادآوري، کاهش نور ورودي به  له باعث بیشأشوند که خود این مس می
 دامنهکه در   در حالی.شود ند میپس سایههاي علفی  گونهافزایش تراکم و تنوع جنگل و کف 
سمت مرکز جاده براي دریافت  ها به علت ترس از انحراف آن تري از درختان به برداري تعداد بیش خاك

در نتیجه محدودیت بذري ناشی ) 2005 ،مهاجر مروي(شوند  تر و پدیده فتوتروپیسم قطع می نور بیش
هاي تنوع و  شاخص). 1996و همکاران،  نگالیسو(شود  از قطع درختان موجب کاهش زادآوري می

ها در عمق  ریزي میزان این شاخص برداري و خاك خاك دامنهغناي زیستی نشان داد که در هر دو 
ممکن است له أاین مس. فواصل دیگر بوده استسایر تر از   متري کم35خصوص در فاصله  جنگل به

تعداد کاهش بوده باشد که باعث خاك  رطوبت شرایط کف جنگل از نظر نور و متعادل شدندلیل  به
؛ 2005، رکلونگ  وحسن( که با مطالعات .نسبت سایر فواصل بوده استبه  ها  و فراوانی آنها گونه
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ترین مقدار رطوبت  که کم حالی رد .بقت داردطام) 2007؛ دلگادو و همکاران، 2005 و همکاران، آروالو
این .  متري از لبه جاده وجود دارد5/2ه راه فاصله در شان، ترین وزن مخصوص خاك بیش، و مواد آلی

کریم و (عوامل مانع تجمع بسیاري از اشکال زیستی گیاهان و کاهش تنوع را موجب شده است 
 رویشگاه از نظر مواد ضعیف بودنهاي خاك و  خوردگی مه هاز طرف دیگر تخریب و ب). 2008، مالیک

ها  آنهاي درختی، کمبود تراکم و کاهش غناي زیستی  غذایی ممکن است سبب تاخیر در استقرار گونه
هاي   متري از لبه جاده10بومی تا فاصله هاي غیر فراوانی گونه). 1985 ،کلیف نورتو  زدیا(شده باشد 

 متري از لبه 25بومی تا فاصله هاي غیر ها بر روي فراوانی گونه ثیر جادهأدار بوده است و ت جنگلی معنی
اي اطراف  له بر روي تنوع و غناي گونهأکه این مس) 2005 ر،ونگکلو  حسن(اشد ب هاي جنگلی می جاده
 متري 5/2هاي مختلفی از درختان در فاصله  ریزي گونه خاك دامنهدر . باشد میثر ؤهاي جنگلی م جاده

هاي استقرار یافته وابسته است  اي که تنها به نوع گونه کنند بنابراین شاخص غناي گونه زادآوري می
  نمونهقطعاتها از تعداد و فراوانی الزم در  که چون این گونه در حالی. زایش پیدا کرده استاف

هاي استقرار یافته وابسته  هاي تنوع زیستی که هم به فراوانی و تعداد گونه برخوردار نیستند شاخص
از خود نشان ترین مقدار را   متري بیش5/7 بلکه در فاصله ، متري از لبه جاده5/2است نه در فاصله 

 و اي ي گونه در مورد غنا)2007(؛ بلینچون و همکاران )2003(و همکاران  باکلی مطالعاتاند که با  داده
نتایج این مطالعه نشان داد که حداکثر تغییرات جاده جنگلی بر روي  . مطابقت داردیتنوع زیست

و در این فاصله . ر بوده استثؤمهاي جنگلی   متري از لبه جاده5/7میانگین زادآوري درختی تا فاصله 
. اند هاي غنا و تنوع زیستی داراي باالترین مقدار خود بوده شاخص متري از لبه جاده، 15فاصله 

 دامنهدر   متري5/7 در فاصله )شانون و سیمپسون(هاي تنوع زیستی  باالترین شاخص که طوري به
 مقدار ترین بیش متري 5/2 فواصل  در)نیک و مارگالفیمنه(هاي غناي زیستی  ریزي، و شاخص خاك

میزان ترین تعداد نهال و باالترین  ریزي داراي بیش خاك دامنه متري، 5/7در فاصله . اند را داشته
با توجه به موقعیت خاص .  است را به خود اختصاص دادهاي ي گونههاي تنوع و غنا شاخص

هاي  سازي و سایر فعالیت جادهات یرثأهاي شمال کشور الزم است تا در مطالعات آتی بر روي ت جنگل
ی مبنی بر کاستن خسارات به مدیریتهاي  دستورالعملمنظور تدوین  مکانیکی در ارتباط با جنگل به

 هاي جنگلی میزان تولید در جنگل و طراحی بهینه شبکه جادهخاك و درختان سرپاي حاشیه جاده، 
  .اتخاذ گردد
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Abstract1 

The evaluation of the edge effects of forest roads on ecosystem is very useful to 
understand changes from forest road. With this regard, in this research the effect of 
main forest road construction on regeneration and biodiversity of established trees 
in edge of forest road was investigated at 35 m distance into forest area. An 
existing 10 years old road segment, with same physiographic properties, volume 
per hectare and species composition along the road was selected in Chamestan and 
Lavige Forests in Mazandaran province. Six linear transactions were set on the fill 
and cut edge (three transects were set on fill and others on cut edges). Trees’ 
regenerations were recorded on linear transactions, within circular sample plots by 
2 m radius at (2.5, 7.5, 15, 25, 35 m) distances from the road edge. The results 
showed, no significant differences between trees’ regenerations in the cut and fill 
edges up to 35 m into the forest area at 0.05 level. However, the average trees’ 
regenerations in the fill edge were more than the cut edge along the forest road. 
Maximum and minimum trees’ regenerations density, were recorded in 7.5 and 2.5 
m distances from the road edge. The result showed that the maximum densities of 
trees’ regenerations were belonged to Acer spp and Carpinus betulus species in fill 
edge and Diospyrus lotus species in cut edge. The comparison of the species 
diversity and species richness indexes indicated that, the maximum values of 
species diversity indexes (both Shannon-wiener and Simpson) were in 7.5 m 
distance and richness indexes (Minhinick and Margalef) were in 2.5 and 15 m 
distances from the road edge. However, no significant differences were found 
between indexes in the cut edge and fill edge at 35 m distance (P>0.05). 
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