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  :چکیده

اي و برخی خصوصیات هاي درختی، درختچههاي جنگلی بر روي تنوع گونههدف از این مطالعه، ارزیابی اثرات جاده

دو جاده با سال ساخت متفاوت (یکی با سن کمتر از  فیزیکی و شیمیایی خاك در منطقه زیلکی رودبار بود. بدین منظور،

سال) و با شرایط یکسان ازنظر عرض و مصالح استفاده شده در روسازي انتخاب شد. در هر  30-40سال و دیگري حدود  5

منه در درمیان به سمت باال و پایین دایک طوربهها متر و عمود بر آن پیاده گردید. ترانسکت 50ترانسکت به طول  6جاده 

 در متردپیاده شد. 10×  2هاي موازي با جاده و به ابعاد متر پالت 50و  10، 1نظر گرفته شدند. در هر ترانسکت در فواصل 

منظور بررسی خواص فیزیکی و به .شد برداشت ايچوبی درختی و درختچه هايگونه تعداد و نوع نمونه،قطعه هر داخل

آوري شد. براي بررسی هاي الزم جمعبرداري از خاك انتخاب و نمونهمنظور نمونهشیمیایی خاك در هر پالت سه نقطه به

هاي سیمپسون، غناي منهینیک و یکنواختی پیلو استفاده شد. براي اي از شاخصهاي درختی و درختچهتنوع گونه

تجزیه  جفتی، تجزیه واریانس و آزمون مقایسه میانگین دانکن استفاده شد. آنالیز tهاي ا از آزمونهوتحلیل دادهیهتجز

 باالدستدست و ها در فواصل مختلف مورد بررسی در پایینداري بین زادآوري گونهکه اختالف معنی داد نشان واریانس

داري از که تفاوت آماري معنی داد نشان نتایج همچنین. )Sig ،309/0= F =737/0( وجود ندارد هاي جدید و قدیمجاده

و یکنواختی  )Sig ،070/0= F =98/2( نیکیغناي منه، )Sig ،217/0= F =63/1( سیمپسونهاي تنوع نظر شاخص

 =00/0(از طرفی نتایج نشان داد که از نظر تنوع  .بین دو جاده مورد بررسی وجود ندارد) Sig ،178/0= F =85/1(پیلو 

Sig، 34/11= F(  و غنا)00/0= Sig ،97/10= F( داري بین فواصل مختلف بررسی شده وجود دارد. اما اختالف معنی

. نتایج بررسی )Sig ،09/2= F =145/0(داري بین فواصل مورد نظر وجود ندارد ازنظر یکنواختی اختالف معنی

، Sig =486/0(بین جرم مخصوص ظاهري داري خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك نیز نشان داد که اختالف معنی

743/0= F(  و جرم مخصوص حقیقی)423/0= Sig ،893/0= F ( خاك در دو نوع جاده بررسی شده، وجود ندارد. نتایج

، Sig =002/0(داري وجود دارد دست و باالدست جاده اختالف معنیمشخصه اسیدیته خاك نشان داد که بین پایین

81/11= F( واصل مختلف اختالف وجود ندارد که بین فدرحالی)051/0= Sig ،37/3= F( . نتایج خصوصیات هدایت

دست نسبت به باالدست جاده الکتریکی، درصد کربن آلی و درصد نیتروژن نیز نشان داد که مقادیر حاصله در بخش پایین

در باالدست نسبت به . اما در جاده قدیم مقادیر این خصوصیات )Sig ،34/10= F =04/0(باشندجدید کمتر می

 بر مؤثري طوربه هاجاده داد نشان تحقیق این هاي. یافته)Sig ،79/23= F =00/0(باشنددست جاده کمتر میپایین

 هم به و تخریب شدت از جنگلی هايجاده احداث در ممکن حد تا که است الزم و گذارندمی اثر مجاور هاياکوسیستم

ریزان در طراحی دقیق و مناسب جاده جنگلی به منظور به همچنین نتایج این بررسی به برنامه .شود کاسته هاخوردگی

هاي مناسب زیست مهندسی حداقل رساندن خسارات وارد به رویشگاه و در نتیجه استقرار زادآوري و نیز انتخاب گونه

  کند.کمک می

  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك، رودبار.اکولوژي جنگل، تنوع زیستی، جاده جنگلی، : هاواژه کلید



 

 
 

 

 

  

  

  :فصل اول

  مقدمه و کلیات
 

 

  

  



 

١ 
 

 

 

 

  مقدمه و کلیات -1

  مقدمه -1-1

 سوخت، و صنعتی مصارف براي اولیه ماده تأمین بر عالوه پیچیده، و پویا بومزیست یک عنوانبه جنگل

 توسعه به رسیدن و جنگل حفاظت براي. باشدمی نیز هابومزیست دیگر ثبات در عامل ترینمهم عنوانبه

 برداريبهره و مدیریتی اهداف تحقق. دارد ضرورت جنگلداري هايطرح دقیق اجراي و ریزيبرنامه پایدار،

 جنگلی هايجاده طریق از امر این که است آن مختلف هاي بخش به دسترسی نیازمند جنگل از اصولی

 هايجاده از شبکه یک ایجاد امکانات، ترینمهم ازجمله). 1391 همکاران، و صادقی( شودمی پذیرامکان

 هايجاده. باشد گردیده منظور کلی هايریزيبرنامه و هاطرح با هماهنگ که است کافی تراکم با جنگلی

 طراحی با دارند. کوهستانی مناطق در هاجنگل احیاءو  حفاظت مدیریت، در اساسی نقشی جنگلی

 مدیریت براي را فضا حالدرعین و گردد وارد جنگل به خسارات کمترین بایستمی هاجاده مناسب

در مقیاس کوچک تا متوسط با ایجاد یک داالن در سطح رویشگاه به  هاجادهشود.  فراهم آن يبهینه

نور دریافتی، رطوبت و خصوصیات  ازنظردلیل برداشت درختان جنگلی، موجب ایجاد تغییرات گسترده 

 از ناشی تأثیرات اهمیت). 2002و همکاران،1فورمن ( شوندمی مدتطوالنیفیزیکی و شیمیایی خاك در 

اجاد  جاده اکولوژي نام به اکولوژي علم در جدیدي يشاخهکه  است حدي تا سرزمین سیماي بر هاجاده

، که عبارت شودمیاثر جاده تعریف  يمحدودهمفهومی به نام  آنکه در ) 1390(زبردست،  است شده

محدوده قابل ردگیري و  آنتا  آنکه آثار مهم اکولوژیکی ناشی از  در اطراف جاده ايناحیهاست از 

بخش شمال  هايجنگلایران، بخصوص  هايجنگلاست. با توجه به ارزشمندي و محدود بودن  شناسایی

اهمیت  هاآنحداقل سازي  منظوربه تأثیراتجنگلی و فهم عمق این  هايجادهکشور، اثرات اکولوژیکی 

 مجاور هاياکوسیستم بر جنگلی هايجاده مهم اکولوژیکی اثرات به توجه با بنابراین .کندمیپیدا  ايویژه

                                                             
1 Forman  
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 روي بر جنگلی هايجاده شبکه از ناشی تغییرات درك براي جنگلی هايجاده حاشیه اثرات برآورد خود،

 تأثیرات در زمینه متعددي مطالعات .)1391(نوري،  است برخوردار باالیی اهمیت از اکوسیستم

 تأثیر تحت مطالعات این نتایج که است شده انجام مجاور جنگلی هاياکوسیستم بر جاده اکولوژیکی

 سال ساخت ،)چوبکشی مسیرهاي و خاکی هايجاده شده، ریزيشن هايجاده( جاده نوع مانند عواملی

 اصولی و علمی صورتبه اگر هاجاده احداث و . طراحیباشدمی متغیر جاده از استفاده شدت و جاده

 این اهمیت. گذاردمی زیستمحیط بر زیادي منفی تأثیرات غیرمستقیم و مستقیم طوربه نپذیرد، صورت

 تخریب به منجر تواندمی حتی بلندمدت در محیطیزیست اصول نکردن رعایت که است يااندازه تا مسئله

 به را اکولوژیکی خسارات کمترین بایستمی هاجاده مناسب طراحی در. شود آبخیز حوزه یک کامل

 آن اصول رعایت و مناطق اکولوژیکی هايویژگی به توجه با باید جاده مسیرهاي روازاین. شود وارد جنگل

 ساختارهاي از که شوندمی محسوب جنگل واحد مدیریت يهاطرح از جنگلی هايجاده. شوند طراحی

 هايدر زمینه که جنگلی هايجاده انکارناپذیري نقش بر بنا امروزه. هستند طبیعی اندازچشم در ضروري

 مناطق و منابع به آسان و سریع دسترسی نمودن فراهم همچنین و برداريبهره ،یشناسجنگل جنگلداري،

که کمتر  ايمسئله .گردندمی محسوب طبیعی منابع در یجدانشدن جزئی عنوانبه دارند، عهده بر جنگلی

توجه شده و تنها در چند سال اخیر مورد مطالعه و بررسی محققین قرار گرفته مطالعه و بررسی  آنبه 

اکوسیستم را تقسیم کرده و  شوند،میخطی  هايحفرهباعث ایجاد  هاجاده. باشدمیاثرات اکولوژیک جاده 

و  2فورمن( دهندمییر ناگهانی تغی طوربهکه شرایط حیاتی و غیر حیاتی را  نمایندمیمرزهایی را ایجاد 

که از این طریق  شودمی). تغییر عوامل غیر حیاتی ابتدا در اثر برداشت تاج پوشش ایجاد 2002 همکاران،

. تغییر گرددمیتغییر نور دریافتی, رژیم باد, رطوبت و درجه حرارت سبب تغییر میکروکلیما  واسطهبه

از چند متر تا صد متر  ايدامنه تواندمیکه  نمایدمیپارامترهاي غیر حیاتی تا فواصلی از جنگل نفوذ 

 خوشدست). عالوه بر این تغییرات، جاده شرایط خاك را نیز 1998 و همکاران،3فورمن داشته باشد (

ساخت  واسطهبه. این تغییرات در خواص فیزیکی, شیمیایی و بیولوژیک قابل بررسی است. نمایدمیتغییر 
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. الیه گرددمیحفرات درشت  یژهوبهو سبب تغییر در حفرات خاك  یافتهیشافزامخصوص  جرمجاده 

مخصوص,  جرماین تغییرات (. شودمیباز شدن تاج پوشش تغییراتی را متحمل  واسطهبهالشبرگ نیز 

). به دنبال 1998 ،4سیلورو اوالندر ( باشدمیتخلخل و الشبرگ) عامل ایجاد تغییر در عناصر غذایی خاك 

. یکی از اولین تغییرات افزایش تولید در شودمیگیاهی نیز دچار تغییر  پوششتغییر عوامل غیر حیاتی 

. افزایش نور تغییراتی را نیز در گیردمیکه در اثر باز شدن تاج و افزایش نور صورت  باشدمیگیاهان 

). یکی دیگر از تغییرات 1994 همکاران، و5المونت به دنبال خواهد داشت ( آنمیزان تولید بذر و کیفیت 

 هايگونهبه حضور  توانمی کهيطوربه باشدمیایجاد شده در پوشش گیاهی, تغییر در ترکیب گیاهان 

تغییرات ایجاد شده در خواص فیزیکی, شیمیایی و بیولوژیک خاك،  .پیشگام در کنار جاده اشاره نمود

جنگلی را  هايجادهمجاور  هايعرصهعواملی هستند که  شکوبزیرامیزان نور، رطوبت، حرارت و تغییرات 

). وسعت این تغییرات تحت 2000 ،6پارندس و جونز( نمایندمیپیشگام و مهاجم  هايگونهمناسب حضور 

سال خاکی و مسیرهاي چوبکشی)،  هايجادهشده,  ریزيشن هايجادهعواملی چون نوع جاده ( تأثیر

اکولوژیک جاده را در شرایط  تأثیراتجاده و شدت استفاده از جاده است. بنابراین الزم است تا  ساخت

   مختلف بر جنگل بررسی و مورد ارزیابی قرار دهیم.

  

  ضرورت مسئله و اهمیت موضوع مطالعه - 1- 1- 1

تفرج، مبارزه هاي مختلف از جمله مدیریت منابع چوبی، حفظ حیات وحش، تفریح و براي فعالیت هاجاده

 که هاجاده حاشیه ).2010و همکاران،  7ها و مقابله با آتش سوزي ضروري می باشد (آونبا آفات و بیماري

از  بعضی اجتناب .هستند) کانال( مجرا همانند هاگونه از اندکی تعداد براي هستند هاگونه از غنی

 تأثیرات نقلیه، وسایل مرور و عبور از ناشی سروصداي خاطر به خصوصاً ،هاجاده از جانوري هايگونه

 به که هاییجمعیت روي هستند مهم بیشتر همچنان که موانعی .دارد نورانجا زندگی بر شدیدي
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 احتماالً و محیطی زیست عواقب تأثیرات این که ،گذارندمی تأثیر ؛اندشده تقسیم کوچک هايجمعیت

 يشبکه. )2000 پارندس و جونز،( داشت خواهد جانوري و گیاهی هايگونه در زیستی تنوع در تغییرات

 ،شوندمی  خاك فرسایش و محلی هیدرولوژیک تأثیرات باعث کنندمی عبور  هاجنگل میان از که ايجاده

 را رسوبات جریان و حداکثر با مرتبط يعمده تأثیرات دوردست هايدره و جویبارها هايشبکه کهدرحالی

 جریانات ايجاده ي شبکه. افتدمی اتفاق هاجاده نزدیکی در غالباً  نیز شیمیایی تأثیرات. کنندمی دریافت

 کردن مهار باعث بنابراین و ،دهدمی تغییر را مناظر فضایی الگوي ،کندمی مختل را اکولوژیک افقی

 اکولوژي در سنجشی عوامل هاشبکه ساختار و هاجاده تراکم بنابراین. شوندمی داخلی مهم هايگونه

  .هستند سرزمین سیماي

- بوم روي بر جنگلی هايجاده شبکه از ناشی تغییرات درك براي جنگلی هايجاده حاشیه اثرات مطالعه

 توانندمی بشر هايدخالت سایر مانند جنگلی هايجاده. باشدمی زیادي اهمیت داراي جنگلی سازگان

، جنگلی هايجاده ساخت با که لحاظ این از؛ باشند داشته خود اطراف سازگانبوم روي بر اندك/زیاد تأثیر

 خوردگیبهم و تخریب سبب مختلف آالتماشین فعالیت و شوندمی قطع مسیر درختان از زیادي تعداد

 بیشتري مطالعات تا است الزم لذا، گرددمی جاده به نزدیک فواصل در بخصوص مختلف هايسازگان-بوم

 مناسب و دقیق تدوین منظور به جنگل در مکانیکی هايفعالیت سایر و سازيجاده تأثیرات با ارتباط در

 تأثیراتاین تحقیق سعی دارد تا  .شود انجام آنها منفی اثرات کاهش جهت در مدیریتی هايدستورالعمل

 ارزیابی در، حاضر تحقیق نتایجبر جنگل مورد ارزیابی قرار دهد.   اکولوژیک جاده را در سنین مختلف

 دقیق طراحی در ریزان برنامه به و خواهد مفید مشابه رویشگاهی شرایط در ها جاده شناسی بوم تأثیرات

 زادآوري استقرار نتیجه در و رویشگاه به وارد خسارات رساندن حداقل به منظور به جنگلی جادة مناسب و

 .کند می کمک مهندسی زیست مناسب هاي گونه انتخاب نیز

  

  اهداف - 2- 1- 1

  ی منطقه زیلکی رودبارجنگل هايساخت جاده در اثرارزیابی تغییرات اکولوژیک ایجاد شده  
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  منطقه زیلکی  جنگلی هايجادهبررسی تغییرات خواص فیزیکی و شیمیایی خاك در حاشیه

 رودبار

  

  سؤاالت تحقیق - 3- 1- 1

 آیا سن جاده بر میزان اثرات جاده بر جنگل تأثیرگذار است؟ 

  ؟متر است 10جاده بر جنگل محدود به فواصل کمتر از اثرات عمده آیا  

  فرضیات -4- 1- 1

 است تأثیرگذار جنگل بر جاده اثرات زانیم بر جاده سن. 

  متر است. 10اثرات عمده جاده بر جنگل محدود به فواصل کمتر از 

  

  کلیات -2- 1

  جنگلی هايجاده - 2-1- 1

  جنگلی هايجادهاهمیت  - 1- 2-1- 1

هرگونه دسترسی به جنگل . یابدمیپوشش طرح جنگلداري تحقق  تحتیک جنگل،  آمیزموفقیت ياداره

جاده از  .)1391(نوري،  باشدمی جنگلی هايجاده يشبکهتحقق اهداف جنگلداري در گرو وجود  کالًو 

 هايشاخصاساسی در یک منطقه از  عاملعدم وجود این آمده و  عوامل مهم ارتباطی به شمار

استاندارد با تراکم مناسب  هايجاده. در مدیریت منابع طبیعی وجود شودمیمحسوب  نیافتگیتوسعه

منطقه خزري باعث مدیریت مناسب این منابع و  هايجنگلتجاري نظیر  هايجنگلبخصوص در 

. در خواهد شد شناسیجنگلاین منابع بر اساس اصول  يشایستهش رمناسب همراه با پرو برداريبهره

آگاهی و روشن شدن سایر  باال رفتن، اما امروزه با شدندمیتولید چوب طراحی  منظوربه، تنها هاجادهابتدا 

 هاجاده. شودمیجاده منظور  يشبکهدر طراحی  همآن غیرچوبیجنگل، خدمات و تولیدات  هايارزش

، تفریح و تفرج، مبارزه با آفات و وحشحیاتمدیریت منابع چوبی، حفظ  ازجملهمختلف  هايفعالیتبراي 
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در صورت هماهنگ بودن  ).2010و همکاران،8آوون ( باشدمیضروري  سوزيآتشو مقابله با  هابیماري

جاده در طرح جنگلداري با اصل حداکثر پوشش و حداقل طول جاده موفقیت اقتصادي و پایداري  يشبکه

  طرح تضمین خواهد شد.

  

  جنگلی  هايجادهلزوم احداث  - 2- 2-1- 1

   :عبارتند از آنجنگلی وجود دارد که برخی از  هايجادهدالیل متعددي براي احداث 

  تسهیل و تسریع مدیریت عملیات پرورشی جنگل .1

، مبارزه با آفات و حشرات، سوزيآتشحفاظت مؤثر از جنگل:که براي مثال از طریق مقابله با  .2

  .گیردمیو غیره صورت  وحشحیاتمدیریت 

  اکوتوریسم  .3

  جنگلداري وتوسعه جنگل  .4

  تولیدات و جلوگیري از ضایعات محصوالت جنگلی يافزودهارزشحداکثر کردن  .5

  نگهداري اکوسیستم و حداقل رساندن تخریب .6

چوب نبوده و  ونقلحملبه دلیل مسائل مربوط به  صرفاًجنگلی  هايجادهکه مشاهده شد احداث  طورهمان

  .گیردمیر بر موارد مهم دیگري را نیز د

  

 

  جنگلی هايجادهاثرات  -3- 2-1- 1

 محیطیزیست منفی اثرهاي تواندمی جاده احداث براي نامناسب مسیرهاي که انتخاب داشت توجه باید

 هايویژگیبه  توجه با جاده مسیرهاي که دارد جا روازاین .داشته باشد دنبال به را ايگسترده

براي  سازيجاده .)1386صفت و همکاران، (درویش شوند طراحی آن اصول رعایت و مناطق محیطیزیست

بهینه از خدمات جنگل ضروري است، ولی براي احداث جاده با هدف دسترسی به  ياستفادهمدیریت و 

کرد (نکویی مهر و نواري و قطع درختان موجود در مسیر  يهابرشتمامی نقاط جنگل باید اقدام به ایجاد 

ضروري است،  آنبهینه از  ياستفادهبراي مدیریت جنگل و  سازيجاده هر چند روازاین ).1385همکاران، 
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. در ارزیابی شودمیجنگلداري محسوب  هايیتفعال ترینینهپرهزو  ینترمخربیکی از  حالینباا

 يهزینهجنگلی،  يجادهساخت هر کیلومتر  يهزینهموارد براي  ترینمهمیکی از  سازيجاده هايهزینه

همچنین قطع کردن درختان در مسیر حریم است.  يمحدودهاز دست رفتن رویش ناشی از قطع درختان 

و  9ماکینسی( شودمیکاهش الشبرگ  درنتیجهاز درختان و  هابرگجاده باعث کاهش ریزش 

 هاآن يتجزیه، متأثر از سرعت هابرگجاده عالوه بر ریزش  يحاشیه). مقدار الشبرگ در 2006همکاران،

از دما و رطوبتی است که در اثر ساخت جاده  متأثرهم  هابرگالش يتجزیهسرعت  درنتیجهکه  باشدمی

بر  هاآن). اثر حضور درختان و تاج پوشش حاصل از 1982و همکاران،10ملیلو ( شودمیدچار تغییرات 

است  شدهشناختهل مواد جریان هوا، تغییرات دما و رطوبت هوا، رژیم آبی و رطوبت خاك و همچنین تباد

را در  توجهیقابلتغییرات  تواندمی). بنابراین، هرگونه تغییر در تاج پوشش 1997 و همکاران، 11بارنس(

جنگلی سبب شود. کاهش درجه تراکم تاج پوشش و رقابت نوري در حریم جاده، امکان  هاياکوسیستم

 ).1982 و سوشال، 12المونت( کندمیدسترسی به تشعشعات خورشیدي را براي انواع گیاهان فراهم 

سریع الرشد و  هايگونهمیزان تراکم و موجودي حجمی گیاهان پیرامون جاده با استقرار  ترتیباینبه

  ).1994و همکاران ، 13المونت( یابدمینورپسند نظیر توسکا، خرمندي، تمشک و... افزایش 

اشکوب زیرین و  فتوسنتزيجنگلی باعث افزایش میزان نور، فعالیت  هايجادهقطع درختان هنگام ساخت 

بنابراین باعث تغییرات میکرو و  .)2003و همکاران،14بژلی ( شودمیجاده  يحاشیهباال رفتن دما در 

 تأثیرماکروکلیمایی شده و از این طریق بر روي میزان رطوبت خاك و اشکوب علفی مجاور هم  احتماالً

جنگلی وابسته به حفظ کیفیت خاك است،  هاياکوسیستم مدتطوالنیپایداري  ازآنجاکه گذاردمی

صورت گرفته بر خصوصیات خاك  هايفعالیتمناطق جنگلی و بررسی آثار  هايخاكآگاهی از وضعیت 

خواص خاك مانند عمق، تراکم، ظرفیت نفوذپذیري، قابلیت بسیار مهم و در مدیریت جنگل مؤثر است. 
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تغییر  سازيجادهعملیات  درنتیجه هوا، میکروکلیما و ... يتهویهآب، غلظت مواد مغذي،  نگهداري

مواد غذایی فقیر  ازنظرو نامالیم، خاك  دارشیب هايبریدگیجنگلی و  هايجاده يحاشیه. در کندمی

 و باالدست. گاهی اوقات هم رویش در یابدمیرشد قطري و ارتفاعی درختان کاهش  درنتیجهبوده 

. زهکشی نامناسب نیز کندمیجاده به دلیل کاهش رقابت و عمق بیشتر خاك افزایش پیدا  دستپایین

از طریق تغییر رطوبت خاك موجب مرگ  مسئلهشود که این  زیرزمینیباعث افزایش آب  تواندمی

 يجاده وسازساختتأثیرگذاري اکولوژیکی ناشی از  که آنجائیاز ). 15،1980اسمیت و واز( شودمیدرختان 

 زیرورو، این احتمال وجود دارد که به دلیل دهدمیجنگلی رخ  يجادهجنگلی در سطحی فراتر از عرض 

جنگلی و  هايراهشدن خاك و فراوانی ازت و نیز ایجاد آرایشی پیوسته از حفرات تاج پوشش در امتداد 

 اندازهحدودي تنوع زیستی، ابعاد و  ي درختان و توانایی فتوسنتز، تاهابرگافزایش تعداد  درنتیجه

و بدین ترتیب بخشی از  یافتهافزایشجنگلی  هايجادهاطراف  هايتودهدرختان و موجودي حجمی 

مختلف درختی جبران  هايگونهکاهش توان تولید رویشگاه (در اثر احداث جاده) بسته به جهت شیب و 

  ). 1387(حسینی،  شودمی

زیستگاه  .زیستگاه است يبندقطعهیکی از تغییرات اساسی که با تغییر سیماي سرزمین همگام شده 

شرایط محیطی مانند نور  ازآنجاکه .بیشتري را نسبت به زیستگاه پیوسته دارد يهالبهشده  يبندقطعه

ومی اثر غیرب هايگونهموانع محیطی رفتار کرده و روي استقرار  عنوانبهدسترس و رطوبت خاك 

داخل جنگل به هجوم  هايیطمحنسبت به جاده،  يهالبه) بنابراین 16،1986نوسوم و نوبل( گذارندمی

و  17واتکینس( رودیماز دست  هاآنبومی  هايگونهاست و  پذیرتریبآسغیربومی  هايگونه

نامناسب  هاگونه). به دنبال شرایط محیطی ایجاد شده، کنار جاده براي حضور برخی 2003همکاران،

و 18آون یک فیلتر پراکندگی عمل کنند ( عنوانبه توانندمی هاجاده، هاآناست، پس با دور کردن 

، تراکم و تجمع جوامع گیاهی دستخوش تغییرات تأثیراتو میزان  شدتبهبسته ). 2010همکاران،

                                                             
15 Smith & Wass 
16 Newsome & Noble 
17 Watkins  
18 Avon  
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از طریق فراهم کردن زیستگاهی جدید براي رشد و  هاجاده )2003 و همکاران، 19لی کبژ( شوندمی

 فورمن و( پردازندمیبیگانه  هايگونهنقلیه به معرفی  وسایلباد یا  يوسیلهبهبراي پراکندگی بذور  مجرایی

با شرایط خاص رویشگاهی مانند تخریب  توأمکنار جاده با باالترین سطح تخریب  ).2002 همکاران،

 غیر جنگلی هايگونهغیربومی و همچنین  هايگونهمرطوب براي  هايخاكخاك، آشکارسازي نور و 

 جنگلی هايجاده ساخت از ناشی گیردخو بههم و یبتخر). 2000 و جونز، 20پاراندسمطلوب هستند (

 هايگونه از ريبسیا ).1990 ،21سمویلیایابد ( شگستر ايجاده گپ از يتردور صلافو تا تواندمی حتی

 و دهجا يلبه از گرفتن فاصله با و یابند تجمع آن هايحاشیه در دهجا ساخت از بعد ستا ممکن غیربومی

 هايگونهتمرکز و تجمع باالي  ).2005 ،22آرولو و همکارانیابند ( کاهش جنگل عمق سمت به حرکت

مشاهده شده است و این موضوع به این اشاره  هایستگاهزدر انواع مختلف  کریدورگیاهی غیربومی نزدیک 

 هايگونهغیربومی به شمار آمده و اثر  هايگونههائی براي میکروزیستگاه عنوانبه يهالبهدارد که 

 يبراکریدور توسعه پیدا کند.  يلبهدوري از  هايمسافتمجاور ممکن است تا  هايزیستگاهغیربومی روي 

 يامکان زادآور شهیهم ،یدرختان جنگل دهیبهرهبقاء و امکان  يبرا ژهویبه یاهیبقاء هر نوع پوشش گ

نسبت به عمق  آن افطرا يمتر 2-3 تا دهجا يحاشیهدر  .باشدمیجنگل دارا  اءیاح ازنظر ايویژه تیاهم

). همچنین تغییر 2007 و همکاران، 23بلینچون( شودمیدرختی مشاهده  هايگونهجنگل کاهش زادآوري 

 ساخت ثرا در رينو یمرژ در تغییر و ختیدر پوشش جتا نشد زبا مانند الیلید به جنگل تحیا تجدید

 ايگونه عتنو و ترکیب روي بر تغییر باعث آن ينیهاواشیر در كخا گیردبههمخو و جابجایی و دهجا

  ). 2006 و همکاران، 24بورینگ( شودمی

میان جنگل و محیط مناطق باز در نظر گرفت که  انتقالیاکوسیستم  عنوانبه توانمیهاي جاده را کناره

جنگل، دیرزیستی باالتر درختان، تراکم بیشتر  ییریافتهتغیامدهاي میکروکلیماي پ تواندمی آنایجاد 

                                                             
19 Buckley  
20 Parendes & Jones 
21 Williams  
22 Arevalo  
23 Belinchon  
24 Bowering  



 

١٠ 
 

 متغیرهايعلفی را در برداشته باشد.  هايگونهمهاجم و  هايگونهدرختان، افزایش رویش گیاهان و 

اي هوا، فشار تبخیر و تعرق و شدت نور به خاطر افزایش میزان  تابش خورشید و باد که اقلیمی مانند دم

بنیتز و جاده به سمت داخل داراي گرادیان متغیر خواهد بود ( يلبهاز سمت  کندمیبه درون جنگل نفوذ 

مانند تغییرات میکروکلیمائی در نزدیکی نوار  هاکناره). بیشترین تغییرات وابسته به 25،1998مولویدو

متري کنار جاده،  100تا  50، در مثالعنوانبه، شودمیاز درختان مسیر احداث جاده دیده  شدهبرداشته

و نسبت به درختان داخل توده  شوندمیدرختان تغییرات بیشتري را از جهت نور، دما و رطوبت متحمل 

به سبب فراوانی  کنار جاده. در این بخش از باشندیماراي دیرزیستی باالتري د احتماالًو  ترگرمو  ترخشک

بی، گیاهان علفی پیچنده و سازگار به شرایط تخری هايگونهباالتر فضاهاي خالی، تعداد و تنوع بیشتري از 

با تغییر ارتفاع از سطح دریا متفاوت  هاجادهنامطلوب  تأثیر. شدت شودمیدیده  پیشرو هايگونهو 

در ارتفاعات  هارویشگاهنوع و توان  روازاین کندمی. با تغییر ارتفاع میزان بارش و دما نیز تغییر باشدمی

بارش و دما همزمان با  ازجملهیی وهواآبمختلف یکسان نیست که این مسئله متأثر از تغییرات شرایط 

  ). 2005 و همکاران، 26لواآروتغییرات ارتفاع است (

  

  عوامل محیطی با آناهمیت بررسی پوشش گیاهی و رابطه  - 2-2- 1

منطقه  آندر مورد شرایط اکولوژیکی  اظهارنظرپوشش گیاهی در هر منطقه یکی از بهترین معیارها براي 

بسیاري از عوامل محیطی (میکروکلیما، خاك، نور و  يبازگوکننده تواندمیاست. پوشش گیاهی 

. به عبارتی گیاهان )1976 ،27دابنمیر(مشکل است  هاآنمستقیم  گیرياندازهفیزیوگرافی) باشد که 

و متغیرهاي خاکی هستند.  وبلنديپستی، وهواآباز شرایط محیطی شامل  ايمجموعه يکنندهمنعکس

 بنديطبقهکاربرد پوشش گیاهی در توصیف و تمایز جوامع گیاهی براي حل مشکالت عملی در 

کاشینا (و جوامع گیاهی با عوامل رویشگاهی موضوع ثابت شده است  هاگونه، همچنین ارتباط هارویشگاه

                                                             
25 Beniteaz & Malvido 
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با مطالعه پوشش گیاهی و عوامل مختلف محیطی همچون فیزیوگرافی، خاك و  .)2003 و همکاران،28

به پایداري جوامع گیاهی و همبستگی این عوامل با پوشش گیاهی پی برد که این مسئله  توانمیاقلیم 

ازآنجاکه  ).2006 ،29فلوري و کالي(توسعه و احیاي جوامع جنگلی بسیار مهم و کاربردي است  ازنظر

 مقیاس کوچک نسبت به عوامل محیطی جنگل دامنه بردباري محدودي دارند و در یک کفگیاهان علفی 

نمایش  معرف خوبی در جهت توانندمیبه همین سبب  ،دهندمیاز خود نشان  توجهیقابلتغییرپذیري 

دیهی . ببرداردرا در  تريمعقولرویشگاه جنگل نتایج  بنديطبقه در هاآناین تغییرات باشند و استفاده از 

عوامل  تأثیرگیاهی در طبیعت اتفاقی نیست، بلکه این پوشش تحت  هايگونه يتوسعهاست که انتشار و 

  . باشدمیطبیعی با این عوامل در تعادل  طوربهمختلف به وجود آمده و در هر رویشگاه 

  

  

  اهمیت خاك - 2-3- 1

خاك عبارت از قسمت جامد نرم فوقانی پوسته زمین است که در اثر تخریب و تجزیه مواد آلی و معدنی و 

، تغییر شکل و آنهمچنین تشکیل ترکیبات جدید (هوموس و رس) همزمان با استقرار تجدید حیات در 

ین عوامل ماهیت یافته است. خاك محل تقاطع و اثر عوامل مهم اکولوژیکی سطح خارجی زمین است ا

 يتغذیه). 1371کفش، ، عوامل بیولوژیکی و عوامل جغرافیایی (زرینهاسنگ، وهواآبعبارتند از: اقلیم یا 

بخش مهمی از اکوسیستم، نقش مهمی  عنوانبه. خاك گیردمیگیاه از راه ریشه و از طریق خاك صورت 

. کنندمیگیاه نقش مهمی ایفا  در تغذیه آنخاك و عناصر غذایی  .در توسعه و پراکنش گیاهی دارد

مورد استفاده قرار  طورمعمولبهاکولوژیک  هايبنديطبقهخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در 

  :باشدمیفیزیکی و شیمیائی خاك مطابق زیر  هايویژگی ترینمهم. گیردمی

  

                                                             
28 Kashina   
29 Flory & Clay   
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  خاك خصوصیات فیزیکی -1- 2-3- 1

مخصوص ظاهري، درصد رس، درصد سیلت و درصد شن نقش  جرمخصوصیات فیزیکی خاك نظیر 

کفش، (زرین منابع آب دارد کارگیريبهریشه، نفوذ، حفظ و  يتوسعهمهمی در توسعه و پراکنش گیاهان، 

1371.(  

  

  درصد رطوبت و درصد رطوبت اشباع -1-1- 2-3- 1

. بنابراین، موجودیت و مهیایی آب در خاك از کندمیجذب  هایشهرخود را از طریق  نیاز موردگیاه آب 

نیز مؤثر است. در  آنموجود در خاك و تبادل گازها در  هوايعوامل اصلی رشد گیاه است. خاك بر مقدار 

که مقدار آب موجود در خاك تعیین شود. دانستن این مطلب  است، الزم وخاكآببسیاري از تحقیقات 

). مقدار 1360یدرولوژي خاك و رشد گیاه الزم است (عالمی، در شناخت نقش شیمیایی، مکانیکی و ه

و حداکثر میزان رطوبتی را که خاك  گویندمیآب موجود در هر واحد جرم یا حجم خاك را رطوبت خاك 

  .نامندمیدر خود نگه دارد رطوبت اشباع خاك  تواندمیتا حد اشباع 

  

  جرم مخصوص ظاهري  - 1-2- 2-3- 1

است و واحد آن  الکتریکیجرم مخصوص ظاهري عبارت از جرم واحد حجم خاك خشک شده در کوره 

). در این جا حجم 1377و حکیمیان،  محموديشود (معموالً بر حسب گرم بر سانتیمتر مکعب بیان می

رم هاي اسفنجی (لوم و رس) داراي جخاك مجموع حجم مواد جامد و منافذ بین آنهاست. بنابراین، خاك

). مقدار جرم مخصوص ظاهري 1367هاي شنی هستند (مظاهري، مخصوص ظاهري کمتري از خاك

نیا، گیرد (حقهمیشه از جرم مخصوص حقیقی کمتر بوده، زیرا جرم و حجم روزنه ها را نیز در بر می

1375.(  
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  جرم مخصوص حقیقی - 1-3- 2-3- 1

عبارت است از جرم یک سانتیمتر مکعب از ذرات جامد آن. درجه ریزي بافت خاك یا فشردگی آن 

ارتباطی با جرم مخصوص حقیقی ندارد. چون مواد آلی سبکتر از مواد معدنی خاك هستند وجود این مواد 

وص در جرم مخصوص حقیقی مؤثر بوده و در نتیجه در الیه هاي سطحی خاك جرم مخص کافیبه مقدار 

). جرم مخصوص حقیقی در یک نوع 1367 هاي عمیق تر خواهد بود (مظاهري، حقیقی کمتر از الیه

کند (محمودي و حکیمیان، خاك همواره ثابت بوده و با تغییر مقدار خلل و فرج خاك تغییر پیدا نمی

1377.(  

 

 بافت خاك - 1-4- 2-3- 1

یکی از مهمترین و پایدارترین خواص فیزیکی خاك بافت خاك است. اندازه نسبی ذرات خاك را اصطالحا 

می باشد. بافت خاك در واقع نسبت عناصر  خاكبافت خاك می نامند که حاکی از ریزي و درشتی 

رین ). بافت خاك به عنوان یکی از مهمت1371کفش، معدنی خاك پس از انهدام خاکدانه هاست (زرین

-تر و سنگینهرچه بافت خاك نرم .)1382فاکتور ها در تفکیک تیپ هاي گیاهی است (جعفري حقیقی، 

  ).1368کفش، تر باشد مقاومت خاك در مقابل فشار نفوذپذیري ریشه ها زیادتر خواهد بود (زرین

  درصد تخلخل - 1-5- 2-3- 1

این فضا به طرز قرار  حجماشغال شده است.  وهواآبقسمتی است که از  آنفضاي منافذ خاك شامل 

غیرمستقیم در  آنخاك و مقدار مواد آلی  بنديدانه). 1367گرفتن ذرات خاك بستگی دارد (مظاهري، 

 تأثیرقبول نمود که تخلخل خاك  توانمیو یا از طریق دیگر  کنندمیدرصد تخلخل نقش مثبتی ایجاد 

رابطه مثبت و  ریشهطرف دیگر بین تخلخل و رشد و نمو نوع بافت و درصد مواد آلی خاك است. از 

درصد  60تا  30بین  معموالًتخلخل خاك  هاخاكبراي بیشتر . )1371کفش، مستقیمی وجود دارد (زرین

پروزیته  آندرصد حجمی بیان شود به  برحسب). هرگاه فضاي کل خلل و فرج 1375، نیاحقمتغیر است (

  ).1391گویند (محمودي و حکیمیان، یا درصد تخلخل می
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  خاك خصوصیات شیمیایی - 2- 2-3- 1

  خاك اسیدیته - 1- 2- 2-3- 1

فیزیکی، شیمیایی  هايویژگیدر تمام  تغییراتعامل اصلی  عنوانبهخاك،  قلیائیاسیدي بودن و یا  درجه

، قابلیت استفاده عناصر شودمیبیان  pH برحسب. این عامل که شودمیو زیستی خاك در نظر گرفته 

و در تعیین نوع درخت، بوته و  کندمیریز جانداران را در خاك به مقدار زیاد تنظیم  هايواکنشغذایی و 

اسیدیته خاك شاخص مهمی از . باشدمیدر تحت شرایط طبیعی مؤثر  اندازچشمغالب در هر  هايعلف

خاك  pH). 30،2004سباستیا( شودمیگیاهی مواد غذایی خاك بوده و باعث اختالفات شدیدي در پوشش 

متفاوت   pHعامل مهمی در تغذیه شیمیایی و بیولوژیک گیاه است. گرچه حساسیت گیاهان مختلف به 

است، زیرا حاللیت و قابلیت جذب اکثر عناصر  7تا  6براي اغلب گیاهان حدود   pHاست، ولی بهترین 

  ).1371کفش، (زریندر حد مطلوب است   pHغذایی در این 

  

  

  ماده آلی خاك -2- 2- 2-3- 1

 قابل منابع از یکی هاخاك در میکروبی زنده توده کربن .شودمی گفته آلی ماده آلی، کربن به معموالً

 عالوه. باشدمی غذایی عناصر و آلی ماده چرخه و انتقال براي عاملی و گیاهان غذایی عناصر براي دسترس

 شاخص تواندمی اراضی مختلف هايمدیریت به دادن پاسخ علت به میکروبی زنده توده کربن این بر

 شاخص میکروبی زنده توده کربن گیرياندازه بنابراین. باشد ماده آلی مختلف سطوح به نسبت حساسی

 براي ايوسیله عنوانبه تواندمی دقیق استانداردسازي وسیلهبه که باشدمی خاك کیفیت از دینامیکی

 میکروبی زنده توده کربن گیرياندازه با لذا. گیرد قرار استفاده مورد هاخاك تخریب میزان گیرياندازه

  .برد پی رویشگاه در سالمت خاك و کیفیت به توانمی خاك
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  خاك 31هدایت الکتریکی -3- 2- 2-3- 1

 محلول معدنی امالح مقدار بیانگر خاك آب یا آبیاري آب مثل آبی، هايمحیط در الکتریکی هدایت

 بنديطبقه و کیفیت کهطوريبه است و آب خاك در و شوري امالح میزان از دقیقی معیار باشد ومی

 غیرمستقیم طوربه الکتریکی هدایت گیرياندازه. شودمی مشخص EC روي از شوري ازنظر وخاكآب

 و شودمی تعیین آزمایشگاهی و صحرایی هايروش به و کندمی مشخص را خاك محلول امالح میزان

 در هایون غلظت با متناسب خاك، محلول الکتریکی هدایت قابلیت .است mmoh/cm یا dS/m آن واحد

 بیشتر نیز آن EC باشد بیشتر خاك محلول یک در هایون غلظت هرچه کهنحويبه باشدمی خاك محلول

  بود خواهد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
31 Electrical Conductivity 
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  پیشینه تحقیق -2

  شده در ایرانمطالعات انجام -2-1

با در نظر گرفتن زمان  هاآنجنگلی بر اطراف  هايجادهارزیابی اثر  منظوربه ايمطالعه )1387ترابی (

 جرم. براي این منظور تغییرات فاکتورهاي رطوبت خاك، اندداشتهو ارتفاع از سطح دریا  هاجادهساخت 

متري در عمق جنگل  40 يفاصلهجاده، تا  يلبه ازعلفی  هايگونهخشک الشبرگ و حضور و عدم حضور 

، در دو ارتفاع از سطح دریا مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در هاجادهدر سنین مختلف ساخت 

جاده مشاهده شد و این  يلبهمتر از  5/2 يفاصلهمتر، کمترین میزان رطوبت در  1000ارتفاع زیر 

متر، روند افزایشی رطوبت  1000باالي  يفاصلهبود. در  دارمعنیمتري  25 يفاصلهافزایش رطوبت تا 

بود. درصد رطوبت در سنین مختلف ساخت جاده، در هر دو ارتفاع  دارمعنیمتري  5/7 يفاصلهتنها تا 

خشک الشبرگ  جرم. شودمیسال دیده  20 با سن باالي هاییجادهنشان داد بیشترین رطوبت خاك در 

  . دهدمیرا از خود نشان  داريمعنیجاده افزایش  يلبهمتري از  20 يفاصلهنیز در هر دو ارتفاع تا 

 میزان بر خاکی و آسفالته جنگلی هايجاده تأثیرنشان دادند که  )1387پارساخو و همکاران (

 توسکا را مطالعه نمودند و بیان داشتند که فراوانی آنمجاور  و جاده حاشیه هايتوده حجمی موجودي

 ونقلحمل داالن اطراف در گرمایی جزیره گیريشکل و خاك حاصلخیزي ،بیشتر نور به دسترسی، ییالقی

 حاشیه به نسبت آسفالته جاده حاشیه و مجاور به جاده نسبت حاشیه هايتوده موجودي افزایش موجب

  است. شده خاکی جاده

 منهدا دو در و تنوع زیستیختی در هايگونه زادآوري مقایسهدر ) 1389( همکاراننجفی و 

بود که در  آنمتري، حاکی از  35ده تا عمق جا يلبه از مختلف صلافو در ریزيخاك و برداريخاك

و  5/7 يفاصله در واقع هاينمونه در قطعات زیستی غناي و ايگونه تنوع باالترین برداريخاك يدیواره

 در سیمپسون و شانون زیستی تنوع هايشاخص باالترین ،ریزيخاك دامنه در امامتر مشاهده شد.  15

متري  5/2 فواصل در مارگالف و منهینیک زیستی غناي هايشاخص باالترین ومتري  5/7 يفاصله

 قطعات در دامنه دو هر در زیستی غناي و ايگونه تنوع شاخص مقدار ترینپایین همچنین. شد مشاهده
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 و زیستی تنوع هايشاخص ازنظر دامنه دو کلی مقایسه .شد مشاهده متري 35 فاصله در واقع نمونه

 قطعات همه در جاده لبه ازمتري  35 يفاصله تا که داد نشانجفتی  t آزمون از استفاده با زادآوري غناي

 در زیستی غناي و ايگونه تنوع هايشاخص میانگین هرچند ندارد، وجود آماري دارمعنی تفاوت هانمونه

  است. بوده تربیش ریزيخاك دامنه

 ترکیب و زیستی تنوع روي را بر جنگلی هايجاده اکولوژیکی اثرات )1393(بازیاري و همکاران 

 باال در زیستی تنوع هايشاخصمورد بررسی قرار دادند و گزارش نمودند که  گلندرود در گیاهی هايگونه

و تنها عامل  نداشتند داريمعنی تفاوت بررسی مورد منطقه در خاکی و آسفالته جاده، جاده پایین و

  .یابدمیآسفالته و خاکی تنوع زیستی کاهش  هايجادهتأثیرگذار موقعیت است که با فاصله از 

 آلی کربن میزان و آلی ماده، گیاهی هايگونه تنوع بر جنگلی هايجاده اثر )1393(برنجی و همکاران 

 آماري نظر از خیرود جنگلی جاده آمده بدست نتایج اساس بر. اندنمودهنوشهر بررسی  خیرود جنگل را در

 دامنه دو بین تنها. نداشت آلی کربن و آلی ماده میزان گیاهی، هاي گونه تنوع بر داري معنی تأثیر

 از آلی کربن و آلی ماده میزان درختی، هاي گونه تنوع تفاوت فواصل برخی در خاکریزي و خاکبرداري

  .بود دار معنی آماري نظر

 فیزیکی خصوصیات برخی و گیاهی پوشش بر جنگلی جاده اثرات به ارزیابی )1393(نقدي و همکاران 

قطعات نمونه نزدیک  ايگونهنتایج نشان داد که ترکیب  .پرداختند شفارود هايجنگلخاك  شیمیایی و

، رطوبتشدند. درصد  بنديگروهجاده با قطعات نمونه داخل جنگل متفاوت بوده و در دو دسته مجزا 

ولی بر مقدار شن،  یافتهکاهشرطوبت اشباع، رس، تخلخل و کربن آلی در قطعات نمونه نزدیک جاده 

این تحقیق نشان داد  هايتهیافمخصوص ظاهري و اسیدیته این منطقه افزوده شده است.  جرمسیلت، 

و الزم است که تا حد ممکن در هنگام  گذارندمیمجاور اثر  هاياکوسیستممؤثري بر  طوربه هاجاده

  جنگلی از شدت تخریب کاسته شود. هايجادهاحداث 
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 فرعی و اصلی هايجاده از فاصله با غنا و تنوع هايشاخص تغییرات )1394(دلجویی و همکاران 

 داريمعنی بخش نم خانه جنگل آموزشی دانشگاه تهران مورد بررسی قرار دادند. نتایج تفاوت جنگلی در

در  هاشاخصاین  کهدرحالی .نداد نشان فرعی و اصلی هايجاده در را زیراشکوب گیاهان غناي و تنوع بین

دارند. نتایج  دارمعنیتفاوت  ریزيخاكو  برداريخاكو در دامنه  هاجادهفواصل مختلف حاشیه 

  متري داخل جنگل است. 60جنگلی تا حدود  هايجاده تأثیر دهندهنشان

جنگلی را در  هايجاده یهحاش در گیاهی پوشش ترکیب و زادآوري )1395(پوربابایی و همکاران 

 قطعات با جاده نزدیک نمونه قطعات ايگونه ترکیب نتایج نشان داد که. شفارود گیالن مطالعه نمودند

، شدهثبت هايزادآورياز بین . شدند بنديگروه مجزا دسته دو در و بود متفاوت جنگل داخل نمونه

و داخل جنگل، با فراوانی بیشتر در لبه جاده  جادهرا بین لبه  داريمعنیفراوانی توسکاي ییالقی اختالف 

  نشان داد.

 زادآوري استقرار و علفی ايگونه تنوع بر جنگلی جادة تأثیر به مطالعه )1395(کرمی راد و همکاران 

 و تنوع ترکیب بر يدارمعنی طوربه جاده از خیرود پرداختند. نتایج نشان داد که فاصله در جنگل درختی

همچنین از بین عوامل محیطی مؤثر کربن، اسیدیته و  .دارد تأثیر درختی و زادآوري علفی هايگونه

  دارند. هاگونهبیشترین اثر را در پراکنش  نیتروژن

  

  شده در خارج از ایرانمطالعات انجام - 2-2

گیاهی  هايویژگیآثار تخریبی کنار جاده روي  بررسیبه  2در تونداري شمالگانی )1997( و همکاران1آرباچ 

و در یک  )≤5pH( اسیدي غیرجاده در یک رویشگاه  تأثیراتگیاهی و خاکی پرداختند. در این تحقیق 

مجاور جاده سطوح مواد مغذي  هايخاك) مقایسه شدند. نتایج نشان داد در >5pHرویشگاه اسیدي (

                                                             
1 Auerbach 
2 Arctic tundra 
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Abstract: 

The purpose of this study was to evaluate of forest road’s effects on tree and shrub species 

diversity and some physical and chemical properties of soil in Roudbar’s Zilaki region. two 

roads with different age conditions (5 and 30-40 years) and the same conditions in terms of 

width and type of construction were selected. Six transects (50m) in each road were 

established as perpendicular. Three transects in up and three transect in down side of road 

were considered. Parallel plots with road (2×10m dimension) were determined in each 

transect in 1, 10 and 50 m distances from the road edge. In each plot, type and number of 

regeneration species of trees and shrubs were measured and recorded. In order to 

investigate of physical and chemical properties 3 sample of soil were collected. For 

investigation of tree an shrub species diversity were used simpson, Minhinic and peilo 

indices. Paired T-test, ANOVA and duncan were used for analysis of data. The results 

showed that there is no sognificant difference between regeneration species of trees and 

shrubs in different distances and in the two roads (Sig=0.737, F=0.309). Also the results 

showed that there is no significant difference between of Simpson (Sig=1.63, F=0.217), 

Menhinic (Sig=2.98, F=0.070) and Peilo (Sig=1.85, F=0.178) in oald and new roads. The 

results showed that there is a significant difference between of Simpson (Sig=0.00, 

F=11.34) and Menhinic (Sig=0.00, F=10.97) in different distances. But there is no 

significant difference betwwent of Peilo index in different distances (Sig=0.145, F=2.09). 

Results od soil properties showed that there is no significant difference between of bulk 

density (Sig=0.486, F=0.743) and particle density (Sig=0.423, F=0.893) in old and new 

roads. The results of pH showed that there is a significant difference between of up and 

down side of road (Sig=0.002, F=11.81) but there is no significant difference between of 

different distances (Sig=0.051, F=3.37). Results showed that in the new road ec, C and N 

% in down side of road was more than up side. But in old road the rate of these properties 

in up side of road was more than down side. The findings showed that the roads affect to 

adjacent ecosystem effectively and it is essential to reduce the damage and disturbance in 

construction of forest roads. These results are expected to provide critical information for 

decision makers to design carefully and appropriate forest roads to minimum damages of 

habitats to establishment of regeneration and also help to select the proper species 

bioengineering. 

Keywords:Forest ecology, biodiversity, forest road, physical and chemical properties, Roudbar. 
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