
 مرضیه زمانی و مهرداد نیکوي
 

 21

  
 هاي علوم و فناوري چوب و جنگل نشریه پژوهش

  1398، اول، شماره بیست و ششمجلد 
35-21  

http://jwfst.gau.ac.ir 
DOI: 10.22069/jwfst.2019.16022.1786  

  
 هاي ناو اسالم در غرب استان گیالن هاي خاکی چند سال ساخت جنگل  جادههتحلیل پوشش گیاهی در حاشی

  
 2 نیکويمهرداد* و 1مرضیه زمانی

  ،جنگلداري، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیالن، ایرانگروه دانشجوي دکتري 1
  ، دانشگاه گیالن، ایران  گروه جنگلداري، دانشکده منابع طبیعیدانشیار2

  06/11/1397: ؛ تاریخ پذیرش20/09/1397: تاریخ دریافت
  *چکیده

 در ها مطالعه و تعیین این گونه .بندي پوشش گیاهی هستند طبقههاي مهم در  هاي شاخص یکی از مؤلفهگونه: سابقه و هدف
آگاهی  . نادر و در معرض انقراض داردهاي گیاهی اهمیت زیادي براي حفظ رویشگاه گونههاي چند سال ساخت جادههحاشی

تواند به مدیریت  روند تأثیرگذاري جاده می چرا که ، جوامع گیاهی مؤثر باشدهتواند در جهت حفظ و توسعاز سن جاده می
 این پژوهش،  ازهدف. ها کمک شایانی کند هاي جدید یا در هنگام نگهداري از آن بهینه پوشش گیاهی در زمان ساخت جاده

در منطقه ناو اسالم واقع در  با سنین مختلف هاي جنگلی جادههحاشیدر  هاي شاخص ولوژیکی و تعیین گونهبندي اک طبقه
  . غرب استان گیالن بود

  

  به   جنگلی منطقه7بر این اساس در  .انجام شد برداري تصادفیصورت نمونهآوري داده به جمع :ها اد و روشمو
، پنج  متر بود100 بین خطوط نمونه هفاصل . مستقر شدجاده عمود بر متر 150به طول  خط نمونه 28 روش ترانسکت خطی

در مرکز هر .  شد بر روي هر خط نمونه مشخصاي درختچهبراي برداشت پوشش درختی و متر  5×30قطعه نمونه به ابعاد 
با ها  شناسایی گونه . شد در داخل آن برداشتعلفیهاي گونهمربعی مستقر و   متر4تر یک قطعه نمونه  قطعه نمونه بزرگ

ده از استفا با ) و علفی، درختچهدرختی(تلف هاي مخ اشکوبپوشش گیاهی در   درصد وانجام استفاده از فلورهاي گیاهی
 افزار  شاخص با استفاده از قطعه نمونه گروه اکولوژیک و در محیط نرمههمچنین، تحلیل گون . شد بالنکه ثبت-مقیاس براون

PC- ORD for Win. Ver. 5بررسی شد .  
  

د سال هاي چن جادهاطراف در  گیاهی ه گون146  در منطقه مورد مطالعهي شاخص نشان داد کهاه نتایج تحلیل گونه :ها یافته
 پژوهشدر این . بودساخت  هاي تازه تر از جاده هاي قدیمی بیش در جادهدرختچههاي درختی و   حضور گونه.ساخت وجود دارد

در گروه )  سال20- 10(هایی با سنین متوسط  در دو گروه گونه دوم و چهارم اکولوژیک، جاده)  سال10(ساخت  هاي تازه جاده
با استفاده از آنالیز  .در گروه گونه اول اکولوژیک قرار گرفتند)  سال20تر از  بیش(دیمی هاي ق گونه سوم اکولوژیک و جاده

، .Viola alba Besser ،Carpinus betulus L صورت دو گروه  بهپژوهش ههاي شاخص، پوشش گیاهی محدود  گونهدوطرفه
Brachypodium sylvaticum ،Carex divulsa Stokesهاي درختی  حضور گونه ژوهشپدر این  .بندي شدند  طبقه  

                                                
  nikooy@guilan.ac.ir:  مسئول مکاتبه*
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Alnus subcordata C.A.Mey و Acer velutinum Boiss با  و  از داخل جنگل بودتر بیش جاده هدر قطعات نمونه حاشی
، در این پژوهش .د بوکمها   و فرکانس نسبی آني درختیهاگونهاین  جاده و نفوذ به سمت جنگل، تنوع هحاشی  ازافزایش فاصله

 شناخته اي با فراوانی زیادگونهعنوان  هب Fagus orientalis Lipskyه گون و نادر هعنوان گون هب Carex divulsa Stokes هگون
   .شد

  

هاي  هاي اکولوژیک بلکه در شناخت گونهسن جاده نه تنها در تعیین گروه گونه تأکید دارد که پژوهش  ایننتایج :گیري نتیجه
هاي چند سال ساخت  هاي درختی، علفی و زادآوري در جاده بندي گروه گونه هطبقشاخص در سطح منطقه و بهبود نتایج 

 هشده در حاشی بندي هاي اکولوژیکی طبقهمنظور تعیین حدود گروه  تنها بههم نههاي شاخص تعیین گونه .تواند مؤثر باشد می
 هاي اکولوژیکی بر گروهگذاراثردقیق عوامل همچنین تعیین . ثر استؤم هاي گیاهی گروهبندي بهبود نتایج طبقه دربلکه ،جاده
  .تواند کاربرد داشته باشدمی هاي جنگلیبرداري پایدار از اکوسیستم مدیریت اصولی و بهرهبراي

  
 هاي شاخص   هاي اکولوژیک، گونه ، گروهبندي اکولوژیکی طبقه، سن جاده :هاي کلیدي واژه

  
 مقدمه

ت ثیرا براي ارزیابی تأیکی از عوامل مهم
 جاده  ساختسنتعیین  ، زماناکولوژیک در طول

ثر بر ترین عوامل مؤ  یکی از مهمعنوان که به است
 جاده تعریف شده ه حاشیپوشش گیاهیایجاد ساختار 

هاي خاك  با ساخت جاده در اثر جابجایی). 9(است 
اطراف آن، حالت طبیعی اکوسیستم دچار تغییر 

سن جاده شناخت تأثیر جاده و آگاهی از  .شود می
 جوامع گیاهی هتواند هم در جهت حفظ و توسع می

سازي مدیریت مؤثر باشد و هم در کمک به بهینه
در ). 12(سزایی دارد  هپوشش گیاهی اهمیت ب

 هاي شاخص  پوشش گیاهی، شناسایی گونههاي بررسی
در هر یک از واحدهاي گیاهی براي شناسایی جوامع 

مورد توجه   جادههشده در حاشی بندي گیاهی طبقه
عمول طور م هاي شاخص بهگونه از طرفی ،)19 (است

 حضور یا وفور ه بین درجهبا استفاده از تحلیل رابط
اي از قطعات نمونه و هاي گیاهی در مجموعه گونه
بر مبناي اطالعات همان (شده  تعیین هاي از پیش گروه

). 15  و3(شوند تعیین می) سري از قطعات نمونه
هاي شاخص اهمیت زیادي براي  گونهمطالعه و تعیین

هاي گیاهی نادر و در معرض حفظ رویشگاه گونه
بندي پوشش  هاي مهم در طبقهو یکی از مؤلفه انقراض

 آگاهی از وضعیت در واقع ،)19 و 3( گیاهی است
 یک اکوسیستم محیطیهاي جوامع گیاهی و ویژگی

نماید چرا  کمک شایانی در برآورد روند پویایی آن می
که این موارد شالوده یک اکوسیستم محسوب شده و 

بررسی منابع ). 9(اثرات متقابلی بر یکدیگر دارند 
هاي شاخص و روابط دهد که مفاهیم گونهنشان می

انتخاب پوشش گیاهی با عوامل محیطی، اغلب براي 
بازیابی  بندي رویشگاه،هاي طبقه ها در روش گروه

و  طح منطقهراکنش جوامع گیاهی در س پهمحدود
ها به هر یک از جوامع گیاهی بررسی وابستگی گونه

 سؤالدر این پژوهش  ).13و  10 ،3 ،2(کاربرد دارد 
هاي جنگلی این است که با توجه به شرایط جاده

عنوان  ها به نظر گرفتن زمان ساخت آن شمال و با در
هاي  عامل اثرگذار بر ساختار جوامع گیاهی، آیا گروه

ی با سن ساخت هاي جنگل اطراف جادهاکولوژیک در 
 بنابراین شناخت اثر سن مختلف، متفاوت است؟

هاي جنگلی با اثرگذاري فاصله از آن بر درختان  جاده
سزایی  ه جاده از اهمیت بههاي جنگلی حاشی و توده



 مرضیه زمانی و مهرداد نیکوي
 

 23

برگ شمال ایران  هاي پهنبرخوردار است که در جنگل
 ه کم بهدر واقع، توج. تر به آن پرداخته شده است کم

خصوص  در  نشان داده است کهاین موضوع ارزش
گذاري سن   اثرهاي شاخص بابندي گونه نتایج طبقه

 ه در نظر گرفتن ارزش معرف گونه در حاشیجاده و
. اي در ایران صورت نگرفته استها مطالعه جاده

در نظر گرفتن  حاضر در نظر دارد با پژوهشبنابراین 
هاي  گروه گونهسن جاده در تعیین  اثرگذاري

هاي شاخص در سطح اکولوژیک و شناخت گونه
هاي درختی، بندي گروه گونهمنطقه و بهبود نتایج طبقه

 در ،هاي چند سال ساختعلفی و زادآوري در جاده
برداري   مدیریت اصولی و بهره کمک برايجهت

هاي جنگلی، با هدف شناخت پایدار از اکوسیستم
مال مدیریت منطبق با  اع، جادههجوامع گیاهی حاشی

  درهاي اصولیریزي و برنامهشرایط اکولوژیک منطقه
  .تالش کند ،جهت کاهش اثرات منفی ساخت جاده

  
  ها مواد و روش

 در سري دو  مورد مطالعههمنطق: مطالعه مورد منطقۀ
 ههاي شمال ایران، واقع در محدوناو اسالم در جنگل

 تالش تحت اداره منابع طبیعی و آبخیزداري شهرستان
.  کل منابع طبیعی استان گیالن انتخاب شدهنظر ادار

.  متغیر بود1800 تا 600ارتفاع از سطح دریا آن بین 
این آمار از ایستگاه هواشناسی ناو اسالم با عرض 

 شمالی، طول جغرافیایی 21ʺ45ʹ37° تا 30ʺ41ʹ°37
میانگین .  شرقی گرفته شد33ʺ51ʹ48° تا 44ʺ33ʹ°48

 که C˚9/10 مطالعاتی برابر هحدود مهدماي ساالن
هاي دي  ترین آن به ماه ترین آن به ماه مرداد و کم بیش
 حدود من تعلق دارد و متوسط بارش ساالنهو به

  پوشش گیاهی اصلی این منطقه . متر بود میلی1245
هاي غالب، هاي آمیخته ناهمسال با گونه از جنگل

و ممرز ) Fagus orientalis Lipsky(راش 
)Carpinus betulus L. (هاي توسکاي همراه با گونه

  ، )Alnus subcordata C.A.Mey(ییالقی 
 نمدار و) Acer cappadocicum Gled(شیردار 

)Tilia platyphyllos Scop (بافت خاك در  .بود
عمق تا  اي تا رسی شنی کمسري مورد مطالعه ماسه

ریز و  عمیق بوده و ساختمان خاك اسفنجی دانه
 منشوري و یا فاقد ساختمان مشخص بود - يا دانه

)31.(  
هاي   جادهه پوشش گیاهی حاشیه مطالع:برداري نمونه

برداري  صورت نمونه مورد مطالعه، بههجنگلی منطق
 3 به طول هاییجاده) 4(تصادفی در هفت منطقه 

 سنی مختلف ه کالسسه با  متر5/5  و عرضکیلومتر
 در و) 12) ( سال10>  سال و20-10  سال،>10(

). 33 و 1(هاي یکسان انتخاب شد  جهت و شیب
 خط 28با برداري به روش ترانسکت خطی  نمونه

ریزي و  در هر دامنه خاك( متر 150نمونه به طول 
هاي   جادههحاشیدر )  خط نمونه14برداري  خاك
در طول . انجام شد جنگل به داخل دو جنگلی هدرج

  متر5×30 هر خط نمونه، پنج قطعه نمونه به ابعاد
 متري در 150 و 120، 90، 60، 30 در فواصل )32(

 و پنج قطعه نمونه در فواصل یاد برداري  خاكهترانش
 در واقع .)5 ( انتخاب شدندریزي خاكهشده در ترانش

با ) اي  نمونه   قطعه5 ترانسکت 28( قطعه نمونه 140
  متر از یکدیگر در100 مترمربع و فاصله 150ابعاد 

بر این اساس  ).1 شکل (بررسی شد این پژوهش
مربع  متر150نه مستطیلی شکل به مساحت قطعات نمو

   و اي براي پوشش درختی و درختچه)  متر5×30(
  در داخل هر قطعه نمونه یک قطعه نمونه کوچک 

براي پوشش علفی برداشت )  متر2×2(  مترمربعی4
شده پس از  آوريهاي جمعنمونه). 18  و12 ،7( شد
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 منابع طبیعی هدر هرباریوم دانشکدخشک شدن 
  ها  شناسایی نمونه. دانشگاه گیالن شناسایی شدند

گیري از کلیدهاي هاي رایج و با بهرهبر اساس روش
، فلور ایران )29  و28 (شناسایی، مانند فلور ایرانیکا

 .انجام شد )27  و17(هاي ایران  رستنیو) 23  و2(

رهاي گیاهی انجام ها با استفاده از فلوشناسایی گونه
  فراوانی و درصدهمچنین، )16 و 11 ،7( گرفت
هاي  با استفاده از مقیاس هاي مختلف گونهپوشش
  .)6( داون بالنکه ثبت ش برترکیبی

  

  
  .برداري به روش ترانسکت خطی  نمونه-1شکل 

Figure 1. Sampling using transect method. 
  

  ها هاي تجزیه و تحلیل داده روش
ابتدا با استفاده از روش : بندي پوشش گیاهی طبقه

منظور درك بهتر  به. ها استاندارد شدصفر و یک، داده
هاي شاخص  گونههاي از تحلیل دو طرفترکیب گونه

)TWINSPAN ( استفاده شد)در این ). 18 و 10
 شاخص با تفکیک گروه ه، تحلیل گونپژوهش

انجام یافته در هر گروه اکولوژیک  هاي اجتماع گونه
ها در  ، مقدار ارزش معرف گونهپژوهشدر این . شد

ضرب فراوانی و فرکانس هاي چهارگانه، حاصل گروه
، در صورتی )22( است 100ها در عدد نسبی گونه

مقدار ارزش معرف گونه در یک گروه زیاد خواهد 
بود که هم فرکانس نسبی و هم فراوانی نسبی آن زیاد 

اي که در قطعات گونهعبارت دیگر هر  باشد، یا به

تري و میانگین درصد تاج پوشش زیادي  نمونه بیش
  ترین حضور را در قطعات نمونه  دارد و یا کم

داشته باشد، داراي ارزش معرف زیادي در آن گروه 
افزار  براي ورود اطالعات از نرم). 10(خواهد بود 

Excelافزار ها از نرم  و براي انجام تجزیه و تحلیل 
PC- ORD for Win. Ver. 5 19 و 22( استفاده شد.(  

  
   و بحثنتایج

  وهاي درختیحضور گونهنتایج نشان داد 
هاي تازه تر از جاده هاي قدیمی بیشزادآوري در جاده

نتایج برخی مطالعات نیز  ).1جدول  (ساخت است
هاي  نشان داد که به مرور زمان با افزایش سن جاده

تاج پوشش، قطر جنگلی، تغییرات بسیاري در درصد 
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هاي اطراف تنه، میزان زادآوري درختان و درختچه
همچنین نتایج برخی ). 8(جاده به وجود آمده است 

هاي   تغییرات فراوانی و تراکم گونهپژوهشگران
تر نشان داد که  هایی با سن بیشزادآوري را در جاده

تر  آالت کم هاي انسانی و فعالیت ماشینعلت آن دخالت
ساخت است  هاي تازه تر نسیت به جادهدیمیهاي ق جاده

ساخت   تازههايهاي جاده که خاکریزي  در حالی).27(
داراي سطوح نوري، دماي خاك، )  سال20-10 و 10(

چگالی حجمی، اکسیژن خاکی و تبادالت مواد غذایی 
باالتر و رطوبت، مواد آلی خاك و نیتروژن خاکی 

تر  ت بیشهاي با سن ساختري نسبت به جاده پایین
تر  هایی با سن کمدر جاده، پژوهشدر این ). 27(دارد 

 سال دو گروه گونه اکولوژیک دوم و چهارم 10از 
هاي اکولوژیک بندي گروه ، طبقه2جدول . وجود دارد

ونه دو گروه گ. داددر رابطه با سن جاده را نشان 
 - ممرز-راش: هاي چوبی شاخصمزبور از گونه

چمن جاروي : شاخصفی هاي عل و گونهشیردار
، )Brachypodium sylvaticum (Huds) (جنگلی
و تمشک ) Festuca drymeja, Mert (فستوکا
تشکیل شده ) Rubus hirsutes, Thunbs(کرکی 

) 2014( و همکاران Enokiاین تحلیل با نتایج . است
میزان ) ساله 3(سن  هاي کم، در جادهبیان نمودندکه 

هاي  ین مقدار براي جادهتر بازشدگی تاج پوشش بیش
 ساله است و این عامل با افزایش فاصله از جاده 20
ها  همچنین آن). 12(شود، مطابقت دارد تر می کم

 ساله را 20هاي  جادههدرصد تاج پوشش در حاشی
ترین مقدار   ساله کم3هاي تر و براي جاده بزرگ

 ساخت ههاي اولی  در سالپژوهشدر این . دانستند
 هسازي در حاشیبرداري و جادهات بهرهجاده عملی

خوردن و جابجایی سطحی خاك و جاده باعث برهم
 جاده شده ههاي موجود در حاشی از بین رفتن زادآوري

است، بنابراین در گروه گونه اکولوژیک چهارم 
هاي ممرز و توسکا در زادآوري) سن هاي کم جاده(

سکاي  توهها از بین رفته است و گون اثر این عملیات
عنوان شاخص محسوب نشده است که  هییالقی هم ب

نتایج ). 10(این امر در مطالعه ما نیز مشاهده شد 
)  سال10-20(هایی با سن متوسط همچنین براي جاده

هاي چوبی گروه گونه سوم اکولوژیک که از گونه
 ممرز با زیر اشکوب سیاه - شیردار-راش: شاخص

  و خاس).Vaccinium arctostaphylos L(گیله 
)Ilex spinigera (Loes.) (هاي علفی شاخص و گونه: 

  )Oplismenus undulatifolius (Ard.) (ملف
  علف سیر و ) .Viola odorata L(بنفشه معطر 

)Alliaria petiolata (M.Bieb.)(تشکیل شده است  
هاي   حاضر در جادهپژوهشدر  ).2و  1 هاي جدول(

هاي چوبی وجود برخی گونه)  سال10<(سن  کم
 جاده ه تاج پوشش باز در حاشیهدهند شاخص نشان

هاي پیشرو است که محیط را براي حضور گونه
کم بودن . مناسب کرده است) توسکاي ییالقی و پلت(

هایی با سن باال در هاي علفی در جادهحضور گونه
علت میزان  سن به هاي کم نسبت به جادهپژوهشاین 
ها و حجم ترافیک باال  جادهتر از این برداري بیش بهره
 جاده و هها به حاشیخاطر نزدیک بودن این گونه هو ب

هاي تند رشد و نورپسند در مناطق ورود فقط گونه
هاي غیربومی  نور دیده است، که احتمال حضور گونه

ها را در  را افزایش داده است و غناي این گونه
 دهد که در ایالتتر نشان می هاي قدیمی بیش جاده

   ).29 و 20(متحده آمریکا نیز مشاهده شده است 
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   .)عدم حضور گونه –حضور گونه و  (+هاي گیاهی شاخص در ارتباط با سن جاده   فهرست گونه-1جدول 
Table 1. List of indicator species related the road age (+ presence and - absence of species). 

)سال(سن جاده   
Road age 

20< 10-20 <10 

نوادهخا  
Family 

 نام علمی
Scientific number 

 گونه

Species 

- -  +  Rosaceae  Mespilus germanica L. ازگیل 

- +  +  Brassicaceae  Alliaria petiolata (M.Bieb.)  علف سیر  
-  - +  Violaceae  Viola sieheana W.Becker.  خزري بنفشه  

- - +  Violaceae  Viola odorata L. بنفشه معطر  
+ - +  Rosaceae  Sorbus torminalis (L.)  بارانک  
+ + +  Aceraceae  Acer velutinum Boiss.  پلت  
-  + -  Rosaceae  Rubus hyrcanus Juz. خزريتمشک   
-  + +  Rosaceae  Rubus hirsutus Thunb  تمشک کرکی  
+ -  +  Betulaceae  Alnus subcordata C.A.Mey  توسکاي ییالقی 

+  -  -  Aquifoliaceae  Ilex spinigera (Loes.)  خاس  
+ + +  Fagaceae  Fagus orientalis Lipsky  راش 

-  +  +  Poaceae  Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.  چمن جاروي جنگلی  
+  -  -  Fagaceae  Quercus petraea subsp. iberica  سفیدمازو 

+ -  +  Ericaceae  Vaccinium arctostaphylos L. سیاه گیله  
+  +  +  Aceraceae  Acer cappadocicum. Gled  شیردار  
+ -  +  Onagraceae  Circaea lotetiana L.  علف جادو 

- -  +  Euphorbiaceae  Mercurialis perennis L.  علف جیوه  
- -  +  Poaceae  Microstegium vimineum (Trin)  علف روسی 

- + + Poaceae  Festuca drymeja Mert  ستوکاف  
+ +  +  Brassicaceae  Cardamine bulbifera (L.)  کاردامین  
- + +  Cyperaceae  Carex divulsa Stokes  نوعی جگن  
- + +  Cyperaceae  Carex sylvatica Huds   جگننوعی  
- +  +  Celasteraceae  Euonymus latifolius (L.)  گوشوارك  
- - -  Rosaceae  Cerasus avium (L.) Moench  س وحشیگیال 

- +  -  Themyleaceae  Daphne mezereum L.  مازریون  
- + +  Rosaceae  Geum urbanum L.  مبارکه  
+ +  +  Poaceae  Oplismenus undulatifolius  ملف  
+ + +  Corylaceae  Carpinus betulus L.  ممرز 

-  -  +  Rosaceae  Rosa beggeriana  نسترن  
+  +  +  Tillaceae  Tilia platyphyllos Scop  نمدار  
+  + -  Oleaceae  Fraxinus excelsior subsp  ون  
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  هایی است با   جادهبیانگر حاضر پژوهشنتایج 
 در گروه گونه اول اکولوژیک  سال20تر از  سن بزرگ
 -راش: هاي چوبی شاخص آن که گونهقرار دارد

شیردار با سفیدمازو، ممرز و گیالس وحشی 
)Cerasus avium L. (علفی شاخصهاي و گونه 

  تمشک کرکی، فستوکا، بنفشه معطر و : آن
عنوان عامل  این نتایج اثر سن جاده را به .آیالریا است

هاي اکولوژیک و عوامل گونه گذار در تعیین گروهاثر
هاي  محیطی وابسته به آن دانست، چرا که در جاده

هاي چوبی متفاوتی  سال سن، گونه20باالي 
)Quercus petraea subsp (سبت به سایر ن

عوامل ، پژوهشدر این . دیده شدهاي اکولوژیکی  گروه
اي  هاي درختچه گونهمحیطی باعث حضور برخی

، ازگیل Euonymus latifolius (L.))(گوشوارك 
)Mespilus germanica L. (هو سیاه گیله و گون 

 گالیوم  و).Galium odoratum L(علفی آسپروال 
)Galium rotudifolium L. ( گروه گونه چهارم در

جدول (شود ها میاکولوژیک متفاوت با سایر گروه
هم ) رطوبت، دما و نور( بنابراین عوامل محیطی ).2

هاي گیاهی انی و حضور گونهتواند در فراو می
گذار باشد که در مطالعات مختلفی بررسی شده تأثیر

) 2009( ترابی و همکاران هدر مطالع). 8 و 4(است 
 جنگل چمستان و الویج انجام شد، هايکه در جاده

هایی با سنین باالي ترین رطوبت خاك در جاده بیش
 قطعات پژوهشدر این  ).32( سال ساخت بود 20

ترین شباهت را از نظر  نمونه متعلق به هر گروه بیش
اي  گونه. هاي مشترك دارندترکیب گیاهی و گونه

 تر قطعات نمونه که به فراوانی در بیش راش چون هم
طور میانگین، از درصد پوشش  شود و بهدیده می

هاي مختلف برخوردار  یکسانی در قطعات نمونه گروه
 که Carex divulsa Stokesه است و همچنین گون

فقط در چند قطعه نمونه دیده شد، ارزش معرف 
 نادر شناخته شد هعنوان گون ه و بداري نداشت معنی

هاي نادر و ه از دیدگاه اکولوژیک نیز گون).3جدول (
 هطور معمول معرف شرایط ویژ جا به یا فراوان در همه
توان به در این زمینه نیز می). 26(محیطی نیستند 

  هاي معرف گروه اول در قطعات نمونه برخی گونه
 جاده مانند تمشک کرکی، ه متري از حاشی0-30

نتایج همچنین . اشاره کرد فستوکا و گیالس وحشی
 راش در فواصل مختلف هگون، حضور نشان داد

هایی با شرایط اقلیمی متفاوت با انواع  جادههحاشی
 بردباري ههاي گیاهی که دامنمختلفی از گونه

هاي  گونه اکولوژیکی زیادي دارند، تشکیل گروه
 الندوکیها با نتایج دهد این یافتهاکولوژیک متمایز می

 هها نیز گون همخوانی دارد آن) 2015(و همکاران 
 هگونعنوان  هاي ایالت متحده بهرا در جنگلراش 

 هاي اکولوژیک گونه غالبی معرفی کردند که گروه
، پژوهشدر این ). 19(متمایزي تشکیل داده است 

هاي مرطوب با درختان توسکا و پلت راش در دامنه
 60-31 (ههاي نورپسند و پیشگام در فاصلکه از گونه

گروه (ممرز شوند و  جاده محسوب میهاز حاشی) متر
) .Pteris cretica L(اي  ، ون و سرخس پنجه)دوم

هاي اکولوژیک متمایز را گونه گروه) گروه چهارم(
که ) 2016(تشکیل داد که با نتایج اسدي و همکاران 

هاي راش  در جوامع گیاهی هیرکانی نشان دادند گونه
 اکولوژیک متمایز تشکیل هو سرخدار گروه گون

 هاز سوي دیگر، گون). 3(د دهند، همخوانی دار می
هاي گوشوارك و سیاه ها با گونه جادههراش در حاشی

قابلیت . دهد گونه اکولوژیک تشکیل می گروه  گیله هم
ها  هاي اکولوژیک راش با این گونهگونه تشکیل گروه

  ).24 و 3(نیز گزارش شده است 
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   .دهها با سن جا شده و ارتباط آن هاي گیاهی تفکیک  گروه-2 جدول
Table 2. Separated plant groups in relation to road age. 

  )سال(سن جاده 
Road age (year) 

  بندي گیاهی گروه
plant category 

>20 1 

<10 2 

10-20 3 

<10 4 

  
   .)هاي شاخص حاصل از تجزیه و تحلیل گونه(ها   مقدار ارزش معرف گونه-3جدول 

Table 3. Indicator value index of species (obtained from indicator species analysis). 
  ها شماره گروه

Groups number  
  ها شماره گروه

Groups number  

 نام علمی گونه 1 2 3 4
Scientific species number 

  نام علمی گونه 1 2 3 4
Scientific species number 

24 27 50 10 Fraxinus excelsior subsp. 25.7 23.2 30.8 29.6 Acer cappadocicum Gled 

0 28 0 13 Ilex spinigera (Loe) 18.4 18.8 28.4 0 Acer velutinum Boiss 

28 31 68 22 Oplismenus undulatifolius (Ard.) 14.8 13.8 0 41.5 Alliaria petiolata (M.Bieb.) 

22 25 46 14 Poa nemoralis L. 0 0 14.2 0 Alnus subcordata C.A.Mey. 

7 3 8 27 Quercus petraea subsp. 39.8 40.8 91.7 0 Brachypodium sylvaticum (Huds.) 

31 32 37 50 Rubus hirsutus Thunb 37.7 16.9 16.2 0 Cardamine bulbifera (L.) 

6 6 11 4 Tilia platyphyllos Scop. 0 0 24.2 0 Carex divulsa Stokes 

22 48 23 19 Vaccinium arctostaphylos L. 26.4 26.2 64 0 Carex sylvatica Huds. 

26 15 38 14 Viola alba Besser 17 34.5 32.9 40.5 Carpinus betulus L. 

6 4 3 11 Viola ignobilis Rupr. 17 23.8 11 18.7 Clinopodium umbrosum M.Bieb 

13 31 15 12 Viola odorata L. 13.4 22.1 41.6 17 Dryopteris affinis Fraser-Jenk 

9 9 21 8 Viola sieheana W.Becker 68 56 77 51 Fagus orientalis Lipsky 

12 6 17 10 Vincetoxicum scandens Sommier 
& Levier 35.1 35.4 36.7 29.3 Festuca drymeja Mert. 

  
 هاي شاخص  گونههطرف دونتایج آنالیز

)TWINSPAN(: بندي  با توجه به نتایج طبقه
TWINSPAN)  در اولین سطح دو گروه  )2شکل

اعداد . شود اي تشخیص داده می  قطعه نمونه83 و 57
هاي  هر گونه را در زیرگروه داخل هر پرانتز حضور

هاي شاخص براي گونه. دهدچپ و راست نشان می
  اي حاصل  ین سطح، از قطعات نمونههاي ا گروه

  ها در آن قطعات  شده است که حضور آن گونه
 شاخص ه گون.ها بوده است نمونه عامل تفکیک آن

و  Viola alba Besserگروه سمت چپ شامل 
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Carpinus betulus L.) ه فواصلقطعات نمون   
 و براي گروه سمت راست)  متري60و  30

Brachypodium sylvaticum (Huds.) و Carex 

divulsa Stokes ) و 61قطعات واقع در فواصل   

   حاضر دو هرو در مطال از این. است)  متري90
 TWINSPANگروه مشخص در اولین سطح 

   .پذیر است تفکیک

  

  
  . TWINSPAN حاصل از هبندي قطعات نمون  طبقههدارنگار -2شکل 

Figure 2. Dendrogram of sample plots classification obtained from TWINSPAN. 

  
 گروه گیاهی اول در فواصل پژوهشدر این 

 تیپ ه جاده قرار دارد که نمایندهنزدیک به حاشی
و تمشک   ممرز با زیراشکوب فستوکا-یردار ش-راش

هاي علفی که درصد پوشش گونه  است،کرکی
 جاده به نسبت دیگر هشاخص در این فاصله از حاشی

 و دلجوییهاي  نتایج پژوهش، که باها کم بود گروه
هاي زیر اشکوب را که فراوانی گونه) 2018(همکاران 
تر دانستند،  هاي جنگل هیرکانی کم جادههدر حاشی

هاي شاخص این گروه شامل گونه). 9(همخوانی دارد 
   :هاي زیر است گونه

 

Acer cappadocicum Gled, Alliaria petiolata 
(M.Bieb.), Carpinus betulus L., Cerasus 
avium L., Fagus orientalis Lipsky, Festuca 
drymeja Mert., Quercus petraea subsp., 
Rubus dolichocarpus Juz, Viola ignobilis 
Rupr, Rubus hirsutus Thunb. 

  

 61- 90 و 31- 60(گروه گیاهی دوم در فاصله 
 شیردار در -  ممرز- جاده با تیپ راشهاز حاشی) متر

همراه خرمندي و نمدار در اشکوب  باال بهاشکوب

هاي شاخص  گونه.  بودیراشکوب سیاه گیلهزدوم با 
  :هاي زیر است این تیپ نیز شامل گونه

  

Acer cappadocicum Gled, A. velutinum 
Boiss, Alnus subcordata C.A.Mey., 
Arenaria leptoclados, Athyrium filix-femina 
(L.) Roth, Brachypodium sylvaticum 
(Huds), Carpinus betulus L., Cardamine 
bulbifera (L) Crantz, Carex digitata L.  
C. Carex divulsa Stokes., C. melanostachya 
M.Bieb., C. Carex sylvatica Huds, Dactylis 
glomerata L., Diospyros lotus L., 
Dryopteris affinis Fraser-Jenk., Euonymus 
latifolius (L), Fagus orientalis Lipsky.  

  

 - هاي اول و دوم اکولوژیک با تیپ راش گروه
شیردار در سطح منطقه قرار داشتند و بر این اساس از 

 پلت و هوجود گون. ها متمایز شدند دیگر گروه
 هاي گیالس وحشی و تمشک مازو با زیراشکوبسفید

  از در گروه اول سبب تفکیک و تمایز این گروه 
  پلت در گروه  هگون. شود گروه اکولوژیک دوم می

  اما در گروه  صورت پراکنده حضور یافت، بهاول 
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شیردار و نمدار با  -دوم اکولوژیک حضور راش
 جنوبی هدامندر  ون، علف جیوه و فستوکا  یراشکوبز

 راش و ممرز هیراشکوب سیاه گیله، با وجود گونزبا 
 هت گسترش این جامعدر هر دو گروه اکولوژیک، قابلی

گروه  .کندهاي هیرکانی تصریح میگیاهی را در جنگل
از )  متر91 -120 و 61-90 (هم در فاصلگیاهی سو

شیردار در اشکوب باال و  - جاده با تیپ راشهحاشی
 یراشکوب مازریونزپلت در اشکوب دوم با اافر

)Daphne mezereum L.(، گوشوارك و خاس قرار 
هاي  ص این تیپ شامل گونههاي شاخگونه .داشت

   :زیر است
  

Acer cappadocicum Gled, A. velutinum 
Boiss, Alliaria petiolata (M.Bieb), 
Arenaria leptoclados, Brachypodium 
sylvaticum (Huds), Carpinus betulus L., 
Cardamine bulbifera L., Carex digitata L.  
(C. melanostachya M.Bieb., C. sylvatica 
(Huds), Clinopodium umbrosum (M.Bieb), 
Dactylis glomerata L., Daphne mezereum 
L., Digitalis nervosa Steud. & Hochst, 
Dryopteris affinis Fraser-Jenk, Fagus 
orientalis Lipsky.  

  

   و 61-90 (هگروه گیاهی چهارم در فاصل
 اشکوب باال  شیردار در- که تیپ راش)  متر150-121

به همراه پلت، ون و بارانک در اشکوب دوم با 
 گیل، گوشوارك، سیاه گیله و نسترنزیراشکوب از

هاي   در این گروه نیز فقط گونه.قرار داشت
 معرف هعنوان گون  بهذکر شده در باال،زیراشکوب 

هاي شاخص مهم این تیپ شامل گونه. تعیین شد
  :موارد زیر است

  

Acer cappadocicum Gled, A. velutinum Boiss, 
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Brachypodium 
sylvaticum (Huds), Cardamine bulbifera L., 
Carex sylvatica Huds, Epipactis helleborine 

(L)., Fagus orientalis Lipsky, Festuca 
drymeja Mert, Galium odoratum L.,  
G. rotudifolium L., Lathyrus vernus (L)., 
Mespilus germanica L., Rosa beggeriana 
Schrenk ex Fisch, Rubus hirsutus Thunb, 
Salvia glutinosa L., Urtica dioica L., 
Vaccinium arctostaphylos L. 

  

 شیردار با -هاي سوم و چهارم که تیپ راش گروه
 درختی ه با گوناند  جادههپلت اشکوب دوم در حاشی

هاي زیراشکوب نسترن وحشی، پامچال نک و گونهبارا
همچنین . از یکدیگر متمایز شدو ازگیل به سهولت 

 درصد 78( زیراشکوب فستوکا درصد تاج پوشش
 54(در گروه چهارم نسبت به گروه سوم ) پوشش

سبب تفکیک و تمایز این دو گروه از ) درصد پوشش
ا ه  پراکنش گروه گونههبا توجه به نحو. یکدیگر شد

که  طور مختصر بیان کرد توان به میپژوهشدر این 
 ه در قطعات نمونه حاشیه جاددرختیهاي برخی گونه

 و با افزایش فاصله  از داخل جنگل بوده استتر بیش
ها و  سمت جنگل، تنوع گونه  جاده و نفوذ بههحاشی از

که با  ،)4جدول ( بوده است تر کمها   آنفرکانس نسبی
که در ) 2015(یاري و همکاران بازمطالعات نتایج 

هاي آبخیز مازندران انجام شد  هاي جنگلی حوزه جاده
و نشان دادند با افزایش فاصله از جاده میزان تنوع و 

 در ).4(یابد، همخوانی داشت اي کاهش می غناي گونه
ها  هاي نورپسند و رقابت آن جاده وجود گونههحاشی

. شود وري میهاي زادآبراي کسب نور مانع رشد گونه
 جاده نسبت به داخل جنگل بارش هاز طرفی در حاشی

برف و باران و وزش باد شدیدتر است، که این 
ها باعث از بین رفتن گیاه ویژه در شل گروه موضوع به

  ).5(شود  می
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   .هاي گیاهی در فواصل مختلف از جاده جنگلی گونه  نسبیرکانسف -4جدول 
Table 4. Species relative frequency at different distances from the forest road.  

 )متر(جنگلی  فاصله از جاده
Distance from forest road (m)  گونه 

Species 
0-30 31-60 61-90 91-120 121-150 

Acer cappadocicum Gled.  4.28 4.28 3.57  5.71 3.57  
Acer velutinum Boiss.  3.57  2.85  3.50  1.42  2.80  

Alnus subcordata C.A.Mey.  2.85  1.42  0.71  0  0  
Alliaria petiolata (M.Bieb.)  2.14  1.42  3.57  1.42  2.14  

Brachypodium sylvaticum (Huds.)  6.42  6.42  5.71  5  7.14  
Cardamine bulbifera (L.)  1.42  2.14  2.14  2.85  2.14  

Carex divulsa Stokes  4.28  3.57  2.85  3.57  2.14  
Carex sylvatica Huds.  4.28  5.71  3.57  5  3.57  
Carpinus betulus L.  8.57  6.42  7.85  5  4.28  

Clinopodium umbrosum M.Bieb.  5  2.85  0.71  2.14  2.14  
Dryopteris affinis Fraser-Jenk  1.42  1.42  4.28  2.85  2.14  

Fagus orientalis Lipsky  10  15  12.85  13.57  14.28  
Festuca drymeja Mert  3.57  2.85 4.28  2.85  5.71  

Fraxinus excelsior subsp  2.85  3.57  3.57  2.85  5  
Ilex spinigera (Loe)  0.71  1.42  2.85  3.57  1.42  

Oplismenus undulatifolius (Ard.)  5  5.71  4.28  2.85  3.57  
Poa nemoralis L.  6.42  4.28  3  5  4.28  

Quercus petraea subsp  0.71  0  1.42  1.42  1.42  
Rubus hirsutus Thunb  4.28  2.85  5.71  4.28  3.57  

Tilia platyphyllos Scop.  1.42  1.42  2.14  1.42  1.42  
Urtica dioica L.  2.14  3.57  3.57  2.85  2.14  

Vaccinium arctostaphylos L.  3.57  2.85  3.57  4.28  4.28  
Viola alba Besser  3.57  4.28  5  2.85  4.28  

Viola ignobilis Rupr.  0.71  1.42  1.42  1.42  0  
Viola odorata L.  0.71  2.14  2.14  1.42  2.85  

  
   کلیگیري نتیجه

با گذشت  حاضر تاکید دارد که پژوهشنتایج 
 در درصد تاج پوشش، تغییراتی زمان از ساخت جاده

هاي اطراف   درختان و درختچهحضورقطر تنه، میزان 
علت  سن به هاي کمادهاما در ج. شودمشاهده میجاده 

ها و حجم تر از این جاده برداري بیشمیزان بهره
 هاي غیربومی افزایشترافیک باال احتمال حضور گونه

وجود  ترین دالیل به  حاضر مهمپژوهشدر . استیافته 
هاي شاخص هاي اکولوژیک با گونه گونه آمدن گروه

توان   جاده را میهمتفاوت در حاشی) چوبی و علفی(
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جنگلی باعث باز  هطور توجیه کرد که ساخت جاد  ینا
شدن تاج پوشش و افزایش شدت نور، همچنین 

ها شده که منجر  تخریب نواري خاك منطقه در دامنه
 و موجبات فرسایش خاك را  شدهبه قطع شیب دامنه

 برداري  خاكهشدت این تخریب در دامن. کندفراهم می
هاي محلی  هبا برداشت خاك باعث از بین رفتن گون

برداري شدید ، بهرهپژوهشهمچنین در این . شود می
ریزي باعث استقرار و ایجاد و تخریب دامنه خاك

 توسکاي ههاي نورپسند و پیشرو مانند گون گونه
در این . ییالقی و پلت در این منطقه شده است

هاي شاخص علفی متنوع، وجود گونه پژوهش
مواد آلی به خاك، تواند ساختار خاك را با افزایش  می

هاي از دست  تگاهکاهش فرسایش و بازسازي زیس
چه مسلم است به لحاظ پیچیدگی   آن.رفته اصالح کند

خصوصیات اکولوژیک هر منطقه و با داشتن 
توان نتایج  هایی با سنین ساخت متفاوت، نمی جاده

 این مطالعه را با تمامی مطالعات  ازدست آمده هب
ضرورت مطالعات متعدد و بنابراین . مرتبط دانست

موردي از این دست، بهترین راهکار براي درك بهتر 
  .باشد این مطالب می
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Abstract1 
Background and Objectives: Indicator species are one of the important components in vegetation 
classification. Studying and determining these species on the roadside of old roads have great 
importance for habitat conservation of rare and endangered plant species. Awareness of the road age 
can be effective in preserve and developing the plant communities, as the road effect can be helpful 
in optimal management of vegetation during construction or maintaining of new roads. The purpose 
of this study was ecological classification as well as identification of indicator species in forest 
roadside with different ages in Nav-e-Asalem District, west of Guilan province. 
 
Materials and Methods: Data were collected by random sampling method; therefore, in the seven 
forest areas, 28 transects with length of 150 m were determined perpendicular to the road. The distance 
between the transects was 100 m. Five sample plots (30×5 m) on each transect were taken for 
collecting trees and shrub cover. In the center of the larger plots, 4 m2 sample plots were taken for 
collecting herbaceous species data. Species were identified using plant flora and, cover percentage was 
recorded in different strata (tree, shrubs and herbaceous) by Braun-Blanquet scale. Also, indicator 
species analysis was performed by ecological group sample in PC-ORD for Win Ver. 5 software. 
 
Results: The results of indicator species analysis showed that 146 species were found in the roadside 
of old roads. The presence of tree and shrub was higher on the roadside of old roads compared to 
new ones. In this research, newly constructed roads (10 years) were occurred in two groups of 
second and fourth ecological species, also roads with medium ages (10-20 years) in the third 
ecological group and older roads (>20 years) in the first ecological species group. By using two-way 
indicator species analysis (TWINSPAN), vegetation cover was classified into two groups: Viola alba 
Besser, Carpinus betulus L. and Brachypodium sylvaticum, Carex divulsa Stokes. In this research, 
the presence of Alnus subcordata CAMey and Acer velutinum Boiss species were higher in the 
sample plots near the road compared to inside forest and the diversity of these tree species and their 
relative frequency decreased by increasing the distance from the roadside and moving to inside of 
forest. Also, Carex divulsa Stokes was identified as a rare species and Fagus orientalis Lipsky as a 
species with high frequency. 
 
Conclusion: The results of this research emphasized the importance of road age not only in 
determining the ecological species group, but also in identifying the indicator species in the area as 
well as in improving the classification results of tree, herbaceous and regeneration species in 
roadside area. Determination of the indicator species is effective not only in determining the extent 
of the ecological groups classified on the roadside, but also in improving the classification results of 
plant groups. Also, identifying the factors affecting ecological groups seems to be useful for proper 
management and sustainable exploitation of forest ecosystems. 
 
Keywords: Ecological classification, Ecological groups, Indicator species, Road age   
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