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  دهیکچ
ـ  يهاریزيبرنامه يبرا یچوبکش يرهایه جاده و مسیافته در حاشیر یتکث یاهان علفیگ ايونهگب یو ترک یعلف يهاگونه ییشناسا جهـت   یآت
ـ اسـت. هـدف از ا   يضـرور  يامـر  غیربومی يهاگونهمنطقه و هجوم  یو بوم یعیطب ايگونهب یر ترکییاز تغ يریجلوگ ن مطالعـه کـه در   ی
ر ی، مسـ يزیوخـاکر  يبـردار ، دامنـه خـاك  یجاده جنگل يمستقر بررو یوشش علفپ یالن انجام شده است، بررسیدر گ ناو اسالم يهاجنگل
 برروي، يبردارهر محل نمونه ين منظور برایباشد. بدیم یساخت جاده جنگل تأثیربردن به  یسه آن با داخل جنگل جهت پیو مقا یچوبکش

ـ انتخاب شدند. بـا توجـه بـه توز    یتصادف صورتبهنمونه  150و در مجموع  یک مترمربعیقطعه نمونه  30، يمتر 1000ک خط نمونه ی ع ی
 دلیـل بـه آمـده،   دسـت بهج یس انجام شد. بنابر نتایک طرفه و کروسکال والیانس یز واریها با آنالنیانگیسه میرنرمال) مقایا غی(نرمال  هاداده
ـ شتر، و با ترکیش بن درصد پوشیانگیبا م یب، پوشش علفیجاد تخریآمده بعد از ساخت جاده و ا وجودبهط یشرا در  یمتفـاوت  ايگونـه ب ی
ـ ستگاه متغیط هر زینسبت به داخل جنگل ظاهر شده است که با توجه به شرا یر چوبکشی، سطح جاده و مسهاهیحاش  يهـا گونـه ر اسـت و  ی

  اند.قرار گرفته هاستگاهین زیا یعلف يهاگونه یب اصلیمهاجم در ترک
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  مقدمه
ن، یکـره زمـ   يش دمـا ی، افـزا یمـ یرات اقلییـ تغ دلیـل بـه امروزه 
افته ی يادیت زیاهم هاجنگلهوا، حفظ  یها و آلودگوزيسآتش

م در یصـورت مسـتق  بـه  هـا جنگـل  يداری) و پا36 و 14است (
هـا در داخـل   عوامل وارد شده توسـط انسـان   يداریارتباط با پا

اسـت   یجنگلـ  يهاکه جادهن عوامل شبیاز ا یکیجنگل است. 
ن منبــع بــا ارزش و خــروج یــآســان بــه ا یدسترســ يکــه بــرا
ح و یات وحـش، تفـر  یـ از جامعـه، حفـظ ح  یمورد ن آالتچوب

و مقابلـه بـا    يریهـا و جلـوگ  يمـار یتفرج، مبارزه بـا آفـات و ب  
 يرهایشـود. مسـ  یمـ جـاد  ین جنگل ایتوسط مهندس يسوزآتش

هستند  یچوبکش يهاریو مس هاجادهدر جنگل، شامل  یدسترس
ــرا یچوبکشــ يرهایکــه مســ آالت، توســط خــروج چــوب يب

سمت درخت قطع شده به ةکنددرها از داخل جنگل و کنار یاسک
ــ. اانــدشــدهکنــاره جــاده، ســاخته  ات یــرها فاقــد عملین مســی

ر یبوده تا حد امکان از قطـع درختـان در طـول مسـ     يخاکبردار
اصـر زنـده و   عن بـرروي  یجنگلـ  يهـا شود. جادهیم يخوددار

اهـان و  یگ يهاتیجمع ییایر در پوییق تغیرزنده جنگل از طریغ
ـ ر در جهت جرییجانوران، تغ  يهـا گونـه ان مـواد، وارد کـردن   ی

ماننـد نـور، آب و مـواد     یر در منابع قابـل دسترسـ  ییگانه و تغیب
 اثـرات  بـرآورد  .)33 و 22، 17، 13، 7گذارنـد ( یم تأثیر ییغذا
 درك يبرا یچوبکش يرهایسطح مس و یجنگل يهاجاده هیحاش
 سـتم یاکوس بـرروي  یجنگلـ  يهـا جـاده  شبکه از یناش راتییتغ

راً یـ ل اخیـ ن دلیهمباشد. بهیمبرخوردار  ییت باالیاهم جنگل از
متمرکـز شـده    آنهـا اثـرات چنـد جانبـه     برروي يادیمطالعات ز

 يهـا جـاده افـت کـه   یتوان دریماست. در مطالعات انجام شده 
  ، ی، درختــــیاهــــان علفــــ یگ یمبــــر تمــــا  یجنگلــــ
و  يخـاکبردار  يهادامنهموجود در  يزادآور یو حت يادرختچه

شـتر  یب یچوبکشـ  يرهای. در مسـ )5(گـذارد  یم تأثیر يزیخاکر
 يبر زادآور تأثیرات خاك، ین آالت بر خصوصیاثرات عبور ماش

 .)34و  20، 8(مورد بحث قـرار گرفتـه اسـت     یاهیو پوشش گ
سـتگاه  یتکه شدن و از دست دادن زگانه، تکهیب يهاگونهتهاجم 
 یشـود، از علـل اصـل   یجنگل که به جاده ختم م يهاهیدر حاش

ـ در ا یکیاکولـوژ  ينـدها یفرآر در ییو تغ یستیکاهش تنوع ز ن ی
گانــه در یب يهــاگونــه. نفــوذ )30و  26، 15(هــا اســت عرصــه

ممکـن اسـت فعـل و انفعـاالت و عملکـرد       یجنگل يهاطیمح
 .مختل کنـد  یبوم يهاگونهستم جنگل را با حذف یاکوس یعیطب
 ءت آن را دارنـد کـه جـز   یـ گانـه قابل یب يهـا گونهرسد یمنظر به

ـ را ایز ،)15(جامعه باشند  یاصل يهاگونه  ییتوانـا  هـا گونـه ن ی
). 12هـا را دارنـد (  طیمحن یط سخت ایه شرایعل يشتریمقابله ب
ـ مسـتقر شـده بعـد از تجد    یت پوشش علفیفیکنترل ک  يد بقـا ی
ــه ــاگون ــ ه ــاه جــادهیدر حاش ــ يه ــازگردانیجنگل  ی، جهــت ب

ـ کنتـرل   یاسـت. حتـ   يضرور يستم امریاکوس يکارکردها ک ی
ر یتواند باعث تکثیستم میدر اکوس یمهاجم بوم يهاجانبه گونه
ــه ب ــه یهرچ ــومیغ يهــاشــتر گون  ســتگاه شــود و یدر ز یرب

). مطالعـه  24ل کند (یجامعه تبد یه علفیرا به گونه غالب ال آنها
کننـد کـه   ین موضـوع اشـاره مـ   ی) به ا23و همکاران ( كوبينگ

و نوع ستگاه یز یدر مراحل توال یربومیمهاجم غ یعلف يهاگونه
 يهـا گونهن یا یگذارد. حتیم تأثیرمستقر شده  یچوب يهاگونه
 یکیولـوژ یات بیر در خصوصـ ییـ توانند جامعه را بـا تغ یم یعلف

). 20ثر کننـد ( أرا متـ  یقرار داده مراحـل تـوال   تأثیرخاك تحت 
ت یعمر کوتاه، بردبار به نور و با قابل یرجنگلیغ يهاگونه اصوالً

قابـل   یجنگل يهاجادهه یه، در حاشب شدیرشد در مناطق تخر
جهت کنترل  یت مناسبیرید مدین بایبنابرا ).11( مشاهده هستند

رد. یــاز ســاخت جــاده صــورت گ یب ناشــیــبعــد از تخر آنهــا
ر یـ تکث یاهان علفـ یگ ايگونهب یو ترک یعلف يهاگونه ییشناسا

 يریجهت جلـوگ  یآت يهايزیربرنامه يها بران دامنهیافته در ای
از  يریمنطقـه و جلـوگ   یو بـوم  یعیطب ايگونهب یر ترکییاز تغ

توانـد  یاسـت و مـ   يضـرور  يامـر  غیربـومی  يهـا گونههجوم 
در  هاتین جنگل و اکولوژسیمهندس يبعد يهاتیفعال يگشاراه

و  یین مطالعه شناسایها باشد. هدف اهنگام ساخت و ساز جاده
و  ینگلـ ه جاده جیمستقر شده در حاش يهاگونهب یترک یبررس
ه یحاشـ  یعلفـ  يهـا گونهب ینکه ترکیست با فرض اآنها یمعرف
کسـان  یداخـل جنگـل    يهـا گونـه ب یـ با ترک یجنگل يهاجاده

   باشد.یم
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  )1. موقعیت منطقه مورد مطالعه (1شکل 
  

  هامواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

 لـق بـه آن  متع یچوبکش ریو مس یمنطقه مورد مطالعه، جاده جنگل
 2 يهکتـار (بـرا   129بـا مسـاحت    27و  20 يهـا واقع در پارسل

 7ز یـ آبخحوزه  يهاياز سر یکی، ناو اسالمدو  يدر سرپارسل)، 
 44' 36" ییایـ در طـول جغراف  که باشدیمران یشمال ا يهاجنگل
 31" تـا  37˚ 37' 23" ییایجغراف عرض و 48˚ 49' 58" تا 48˚
و شهرستان تالش  النیه استان گمحدود در وواقع شده  37˚ 42'

  قرار دارد. 
 27و  20دو پارسـل   در مرزآن  یچوبکش ریجاده و مس نیا
ـ غالب جنگـل در ا  پیقرار دارد که تناو  2 يسر  هـا پارسـل  نی

پلت  -) Carpinus betulusممرز ( -) Fagus orientalisراش (
)Acer insigne( بـــه ختـــهیو آم یگروهـــ صـــورتبـــه  

ــراه شــ  ــکا )،Acer cappadocicumردار (یهم ــیی يتوس   یالق

)Alnus subcordata(نمــدار ، )Tilia begonifolia( و ملــج 
)Ulmus glabra(   ل انسـا یم -آشـکوبه و جـوان   2-3با سـاختار
و راش) است.  پلت يهاگونهسالمند (اغلب از  يهاهیهمراه پابه

متـر از   1200تا  1180 يمنطقه آماربردار يایاز سطح در ارتفاع
 یدرجه و جهت عمـوم  31-60منطقه  غالب بیو ش ایدرسطح 
 1867. میزان بارنـدگی سـالیانه منطقـه حـدود     باشدیم یآن غرب
اسـت. نـوع    گـراد یرجه سانتد 16هوا  يدما نیانگیو م مترمیلی

 یشن یرس مونیتا ل یشن مونیبافت خاك ل ،یسیلیسنگ مادر س
نطقـه در  از م يبـردار بهره نیاست. آخر 2/6تا  5/5خاك  pHو 

بعـد از   یچوبکشـ  يرهایمس وها انجام شده و جاده 1386سال 
 ).1( اندآن مورد استفاده قرار نگرفته

  
  قیروش تحق

  بـا اسـتفاده از نقشـه     جاده مـورد نظـر و منطقـه مـورد مطالعـه     
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 جاده یهدر حاش یمترمربع یکپالت  ۀمونن. 2شکل 

  
، ینگلـ ج جـاده  سـطح  ها ازقطعه نمونهمشخص شد.  1:25000

 ۀفاصـل در و  یچوبکش ریمس ،يزیو خاکر يخاکبردار يهادامنه
 جـاده  تـأثیر خروج از محـدوده   يبرا داخلجاده از  يمتر 150

 يشاهد برداشت شدند. سپس برا ستگاهیزعنوان جنگل به) 19(
 يمـواز  ياخط نمونـه و در امتداد  یتصادف صورتبههر عارضه 
هر  یقطعه نمونه مربع 30 لومتر،یک کی یبیتقرطول بهبا جاده و 

در داخل . )10() 2(شکل  شد ادهیمترمربع پ کیبه مساحت  کی
ـ درصد پوشش ال ،ییایهر قطعه نمونه، جهت جغراف و  یعلفـ  هی

و ثبـت شـد و درصـد     يریـ گکف جنگـل انـدازه   يهاگونهنوع 
 ) بـرآورد 27( یـار مع نیدومـ براسـاس  گونـه   کیپوشش به تفک

ران یفلور ا يهاکتاببا استفاده از  یعلف يهاگونه یتمام .دیگرد
 و 16(شـد   ییه شناسـا یـ و فلـور ترک  )4(ران یا يهایرستن، )2(

گرفتـه   درنظـر  کسانین مطالعه یدر او ارتفاع منطقه  بیش. )32
  شده است.

  
  هاداده لیتحل و هیتجز
ــرا ــال یبررســ يب ــودن نرم ــا داده ب ــون ازه  -کلمــوگروف آزم

ـ همگـن بـودن وار   يو بـرا  اسمیرنوف از آزمـون لـون    هـا انسی
 بودند نرمال عیتوز يدارا که ییهاداده سهیمقا يبرا. شد استفاده

ها از آزمون نیانگیمسه یمنظور مقابه طرفه،کیانس یز واریاز آنال
 آزمــون از نبودنــد نرمــال عیــتوز يدارا کــه ییهــادادهو  یتــوک

 بــا زهــایآنال. شــد س اســتفادهیکروســکال والــ  يناپــارامتر
 .شد انجام Exel 2013 و SPSS 22.0افزارنرم

  
  جینتا
ب یترتبه ین درصد پوشش علفیانگیج مطالعه نشان داد که مینتا

و  یجنگلـ  ةجـاد ، سـطح  ي، دامنه خـاکبردار یر چوبکشیدر مس
شتر از داخل جنگل است یب يداریبا تفاوت معن يزیدامنه خاکر

شـده   ییره شناسایت 28گونه از  44). در کل 3، شکل 1(جدول 
ن یشــتریبگونــه  5بـا   Cyperaceaeو  6بــا  Poaceaeاسـت کــه  

  ت را دارند.یغالب
 5بـا   Poaceaeو  Cyperaceae يهـا رهیدر داخل جنگل ت

  هـا  رهیـ ت هیگونه و بق 2با  Aspleniaceaeو  Rosaceaeگونه، 
ـ با  ـ الـف)  -4(شـکل   گونـه حضـور دارنـد    کی  نیتـر شی. ب

ــه  ــوط ب ــانس مرب ــهفرک ــاگون    و Carex riparia )100( يه
)100( Primula vulgaris هـا قطعـه نمونـه   ۀبوده است که در هم 

ــور ــتند حض ــه. داش ــاگون ) % 4/11(، Carex riparia )% 12( يه
Oplismenus undulatifolius 2/10( و % (Hypericum  androsaemum
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  براي درصد پوشش علفی (ANOVA)طرفه واریانس یک . نتایج آنالیز1جدول 
Sig. F جمع مربعات  درجه آزادي ن مربعاتمیانگی  

  
 هابین گروه 44/7875 4 86/1968 202/3 015/0

 هر گروه 733/89169 145 964/614 -  -

 جمع کل 173/97045 149 - -  -

 

 
  زیستگاهدر هر  یدرصد پوشش علف یانگینم یسهمقا. 3شکل 

  

 

  
 مسیر چوبکشی ه) سطح جاده و د) دامنه خاکبرداري، ج) دامنه خاکریزي، ب) ي گیاهی در داخل جنگل، هاتیرهفراوانی الف) . 4شکل 
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 ةتیـر  يدرصد پوشـش را داشـتند. در دامنـه خـاکبردار     ترینیشب
Poaceae  گونه 3با ،Rosaceae و Cyperaceae  یرگونه و سا 2با 

ـ ب) -4(شـکل   گونـه حضـور دارنـد    یـک ها با تیره  تـرین یش. ب
   ،Carex hordeistichos) 100( مربـوط بـه   یـب فرکـانس بـه ترت  

)90( Carex pendula، )90( Lolium temulentum، )80( 
Dryopteris pallida، )80( Rubus hyrcanus، )70( 

Hypericum androsaemum، )70( Viola odorata و )50( 

Microstegium vimineum    یشـترین کـه ب یبوده اسـت در حـال 
، Dryopteris pallida) % 33/13ی را (علفـــ درصـــد پوشـــش

)68/10 %(Carex pendula  ) 10و %( Carex hordeistichos 

 Poaceaeو  Cyperaceae ايتیرهـ  یزي،دامنه خاکر د. درانداشته
ـ ج) -4(شـکل   انـد گونه حضور داشته 3هرکدام با   تـرین یش. ب

 80 (Lolium( ، Carex pendula )90ي (هـا گونـه فرکـانس را  

temulentum) ،80 (Rubus hyrcanus ) 80و (Dryopteris 

pallida یدرصد پوشش علف ترینیشخود اختصاص دادند. ببه 
 )% 9/9( ،Lolium temulentum )% 8/17ي (هـا گونـه متعلـق بـه   

Carex pendula 25/9( و %( Dryopteris pallida   .بـوده اسـت 
 ةبـه تیـر   مربـوط  هاگونهتعداد  ترینیشب یدر سطح جاده جنگل

Poaceae  ــا ــه،  4ب ــا  Cyperaceaeو  Rosaceaeگون ــه  3ب گون
Polygonaceae گونـه   یـک  بـا هـا  تیـره  یهو بق است با دو گونه
 ،Carex pendula )80ي (هـا گونـه . د) -4(شـکل  حضور دارند

)80( Viola odorata، )70( Carex hordeistichos، )70( 
Microstegium vimineum، )60( Carex grioletii، )60( 

Mentha arvensis 60( و( Rumex sanguinus تــرینیشبــ 
درصـد پوشـش    ترینیشاند. بخود اختصاص دادهفرکانس را به
ــه  ــق ب ــهمتعل ــاگون   ،Oplismenus undulatifolius) % 29ي (ه

)1/15 %( Microstegium vimineum و )67/14 % (Mentha 

arvensis .ةتیر یچوبکش یردر مس است Poaceae   گونـه و   6بـا
گونـه   3بـا   Rosaceae وLamiaceae ، Polygonaceae يهاتیره

  بـا دو  Cyperaceae ة. تیـر دارنـد  را هـا گونـه تعـداد   تـرین یشب
  . ه) -4(شـکل  گونـه حضـور دارنـد    یـک  بـا ها تیره ۀیگونه و بق

  يهــاگونــهفرکــانس مربــوط بــه  تــرینیشبــ زیســتگاه یــندر ا

 )80 (Carex pendula، )80( Mentha arvensis، )80( Rubus 

hyrcanus، )70( Carex hordeistichos، )70( Geranium 

persicum، )70( Viola odorata و )60( Lolium temulentum  
ـ   يکمتر کانسرف هاگونه هیاست و بق درصـد   نیتـر شیدارنـد. ب

ــه ــق ب ) % 4/16( ،Sambucus ebulus )% 75/24( پوشــش متعل
Dryopteris pallida) ،67/13 % (Carex hordeistichos 

  ).2باشد (جدول یم

  
  بحث

   یچوبکشــ ریماننــد جــاده و مســ ییهــارســاختیوارد شــدن ز
ـ شـود. در ا یمـ  جنگـل بـه   گانـه یب يهـا گونـه باعث تهاجم    نی

، یعیب جنگل طبیاز جاده و تخر یز ساخت و ساز ناشیالعه نمط
ــدل ــابه یـ ــرات مشـ ــاهده اثـ ــد. یمـــل مشـ ــهباشـ ــاگونـ   يهـ

Euphorbia heliscopia، Lamium album،Viola odorata ،
Carex sp ،Chenopodium album L.  وGalium odorata  از

باشند که در یشمال کشور م يهاشاخص در راشستان يهاگونه
در  هـا گونهن یا یخت و ساز جاده درصد پوشش و فراواناثر سا

 تأثیره با توجه به مقاومت آنها تحت یمختلف حاش يهاستگاهیز
ـ ا زیقرار گرفته و کم  ). در داخـل  23و  21، 3اد شـده اسـت (  ی

 ،Solanum kieseritzky  ،Lolium temulentum يهاگونهجنگل 
Dryopteris pallida، Viola odorata ۀو گونــ Bromus 

catharticus  در اکثر  یب پوشش علفیدر ترک یاصل يهاگونهاز
ـ نکه درصـد پوشـش ا  یاند و با ابرداشت شده بوده يهاپالت ن ی
ز درصـد  یشده ن ییشناسا يهاگونهر یشتر است اما سایب هاگونه

 یبوم يهاگونهت جامعه در دست یداشته و غالب یپوشش مشابه
شـده   یبررسـ  يهـا سـتگاه یزر یکـه در سـا  یشـد. در حـال  بامی

که ساخت جاده  يتأثیربا  هال دهنده پالتیتشک یاصل يهاگونه
ل شـده اسـت. در   یمهـاجم تشـک   يهـا گونـه ط گذاشته از یبر مح
 ،Dryopteris pallida يهاگونه يزیو خاکر يخاکبردار يهادامنه

Lolium temulentum  وRubus hyrcanusیر چوبکشـ ی، در مس 
Sambucus ebulus، Carex sp.  وRubus hyrcanus  و
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 در هر زیستگاه آنهاي علفی شناسایی شده و میانگین درصد پوشش هاگونه .2جدول 

Scientific Name Family Name  نام فارسی  
  میانگین درصد پوشش

دامنه 
  خاکبرداري

 سطح جاده دامنه خاکریزي
مسیر 
  چوبکشی

داخل 
 جنگل

L.Agrimonia eupatoria *
Rosaceae   0 6/5 4 1/1  0 غافث

Alliaria petiolata (M.B) Cavara & Grande Brassiacaceae _ 0  0 1 0 47/2
Apium graveolens (jacq.) Lag. Apiaceae کرفس وحشی 1/0  0 0 0 0 

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. Aspleniaceae  1 0 0 0  0 سپرزدارو

Bromus catharticus Vahl Poaceae 60/6 7 1 0  0 جارو علفی
Campanula patula L. Campanulceae  0 0 6 0  6/1 گل استکانی

Carex grioletii Roem. Cyperaceae 1/0 0 6 0  0 1جگن 
Huds.Carex pendula Cyperaceae 1/1 13/6 16/9 9/9  68/10 2جگن 

. VillCarex hordeistichos *
Cyperaceae  1 67/13 59/10 3/6  10 3جگن 

Carex hirta L. Cyperaceae 6/2 0 0 0  0 4جگن 
Carex riparia Curtis Cyperaceae  12 0 0 3  0 5جگن 

Chelidonium majus L. Papaveraceae  0 1 0 1/1  1/1 مامیران

Chenopodium album L. Chenopodiaceae  0 1 0 0  1/0 سلمک

.LCircaea lutetiana *
Onagraceae 2/0 0 5/1 1/2  6/1 بافسونگر ش

Convolvulus arvensis L. Convolvulaceae  5 2 1 4/1  53/1 پیچک

Dryopteris pallida L. Hypolepidaceae  3 4/16 5 25/9  33/13 سرخس

(Trin.) Roshev. Eremopoa persica *
Poaceae _ 0 0 0 33/8 0 

Euphorbia heliscopia L. Euphorbiaceae  0 0 0 0  1/0 فرفیون

Galium odorata L.Scop. Rubiaceae 4/1 2 0 0  0  شیر پنیر
L. Geranium persicum *

Geraniaceae شمعدانی وحشی 8/0  95/1 6 85/6 0 

Geum urbanum L. Rosaceae 1/0 2 2 0  8/1 ژئوم برفی
.LHypericum androsaemum *

Hypericaceae 2/10 5/1 67/3 2/3  03/4 متامتی
Juncus rigidus Desf. Juncaceae  0 0 4 0  9/1 سازو

L.Lolium temulentum *
Poaceae 27/6 53/12  5/2 8/17  07/9 چچم

Lamium album L. Lamiaceae  0 1 0 0  0 گزنه سفید

L.Mentha aquatic *
Lamiaceae  0 61/9 67/14 0  0 عنعنا

(T.)Microstegium vimineum *
Poaceae علف آمریکایی 83/3  2 1/15 7 4/0

Oplismenus undulatifollius(L.) P.Beauv. Poaceae 4/11 12 29 8/0  07/3 ملف
Lathyrus vernus (L.) Bernh. Papilionaceae 1/1 0 0 4/1  0  خلر جنگلی
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  .2جدول ادامه 

Scientific Name Family Name  نام فارسی  
  میانگین درصد پوشش

دامنه 
  خاکبرداري

دامنه 
  يخاکریز

سطح 
  جاده

مسیر 
  چوبکشی

داخل 
  جنگل

Phyllitis scolopendrium (L.) Newn. Aspleniaceae  1/0 0 0 0  0 زنگی دارو

Phytolacca Americana L. Phytolaccaceae  1/1 0 0 1  1 سرخاب کولی

Poa pretense L. Poaceae _ 0 0 67/1 5/3 1/3 

Polygonatum orientale L. Liliaceae  0 1 0 0  0 نمهر سلیما

Polygonum hydropiper L. Polygonaceae
علف هفت 

 بند
0  0 91/6 5/5 0 

Primula heterochroma stapf Primulaceae  0 10 0 0  0 پامچال

Primula vulgaris L. Primulaceae  1/8 - 0 1/0  1/0 پامچال

Prunella vulgaris L. Lamiaceae  0 67/6 0 0  0 نعنا چمنی

Juz.canus Rubus hyr* 
Rosaceae  9/0 7/12 6 03/8  3/7 تمشک

L.Rumex sanguines * 
Polygonaceae  0 7 83/4 0  1/0 ترشه واش

Sambucus ebulus L. Adoxaceae  0 75/24 0 65/1  0 آقطی

C.A.MSolanum kieseritzky * 
Solanaceae  8/8 0 0 0  0 تاج ریزي

L.Urtica dioica * 
Urticaceae  2 0 5/8 8/0  0 هگزنه دوپای

Viola odorata L. Violaceae  48/7 57/5 4 7/1  6/4 بنفشه معطر

  باشد.اي میگونه درختچه**  و )P≥005/0دار در میانگین درصد پوشش بین مناطق (یمعني علفی با اختالف هاگونه *
  

Oplismenus undulatifollius   ــاده ــطح ج ــهو در س ــاگون  يه
Oplismenus undulatifollius ،Microstegium vimineum  و

Mentha aquatic شند که بامی یعلف يهاگونه یب اصلیدر ترک
 و 6) (2ند (جـدول  شومیز شناخته یمهاجم ن يهاگونه عنوانبه

35.(  
ـ رشـن نشان داد کـه  ) 28و همکاران ( مولرووا ۀمطالع  يزی

 یکـ یزیف اتیدر خصوص رییباعث تغ یسطح جاده با مواد شن
و  یچوبکش ریآن نسبت به مس یاهیپوشش گ بیخاك و ترک

تواند در موارد یر میج مطالعه اخیشود که نتایداخل جنگل م
م داده شود. با توجه به بافـت  یز تعمین مطالعه نیمشابه مانند ا

 یجنگلـ  ياران که از نـوع قهـوه  یشمال ا يهاخاك در جنگل
توانـد در  یشسـته شـده از سـطح جـاده مـ      یاست خاك شن

 تـأثیر ه جـاده  یحاشـ  یخاك سـطح  يبندر دانهییح و تغیتصح
گـذارد.   تـأثیر ز یمستقر ن یعلف يهاگونهب یگذاشته و بر ترک

کـف جنگـل    یعلفـ  وشـش پ بیـ ترک در زیـ نب یشدت تخر
دسـت   جهینت نی) به ا18( كلي و فلوري .)25( گذار استتأثیر

و فاصـله از جـاده    یبـوم  يهـا گونـه عملکرد  انیکه م افتندی
 دلیلبهش فاصله از جاده یو با افزا وجود دارد یمیمستق ۀرابط

 .شـود یمـ شـتر  یب یبـوم  يهاگونهب تعداد یتخر تأثیرکاهش 
 يهـا در سطح جاده یدرصد پوشش علف نیانگیمعالوه بر آن 

 باشـد یمـ از داخل جنگل  شتریب يداریبا تفاوت معن یجنگل
در  یدرصـد پوشـش علفـ    نیانگیـ مز ین مطالعه نی. در ا)10(

طـور  بـه  یعـ یطب طیداخل جنگل با تاج پوشش بسـته و محـ  
، دامنـه  سطح جـاده  ،یچوبکش ریکمتر از مس اریبس يداریمعن
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سطح ن یهمچن. )2بوده است (شکل  يو خاکبردار يزیکرخا
 ریخـاك نسـبت بـه مسـ     شتریب یدگیکوب دلیلبه یجنگل ةجاد

ه اسـت.  داشت يکمتر یدرصد پوشش علف نیانگیم ،یچوبکش
ـ ب زیشـ  دلیـل به يزیدر دامنه خاکر اد، تـاج پوشـش کامـل    ی

 یعلفـ  يهـا گونـه درختان و شدت نور کمتر، درصد پوشش 
هردو دامنه نسـبت بـه    یشد ولبامی ياکبردارخ ۀدامنکمتر از 

کمتـر   ین درصد پوشـش علفـ  یانگیم یر چوبکشیجاده و مس
ـ ا تـوان یم دارند که ـ نامناسـب ا  طیرا بـه شـرا  له أن مسـ ی  نی

ـ ز بیها، مانند شدامنه در  یخـاك سـطح   يشـو وشسـت  اد،ی
کاهش آن  جهیکمتر الشبرگ و در نت ریمقاد ،يدامنه خاکبردار

 اهـان یها نسبت داد که استقرار بذور گدامنه نیدر ا یکربن آل
ــ. عــالوه بــر آن تماکنــدیرا ســخت مــ  هیدرختــان حاشــ لی

در  هیسـا  جـاد یباعث ا به مرور زمان به نور یجنگل يهاجاده
نورپسند  يهاگونه يرشد را برا طیکه شرا شودیمناطق م نیا

بردبار  يهاگونهو باعث وارد شدن  کندیو مهاجم نامساعد م
 ).9( شـود یها از داخل جنگـل مـ  دامنه نیسخت ا طیرابه ش

) در سـطح  Juncus rigidusماننـد سـازو (   ییهـا گونهوجود 
و اشـباع   نیخـاك سـنگ   دهندهنشان يو دامنه خاکبردار جاده

ـ که ا، استستگاه یز نیدر ا ،شده از آب گونـه در حالـت    نی
که خـاك   ییهاستگاهیدر ز. شودیدر جنگل مشاهده نم يعاد
ر یدر مسـ  جا شده مخصوصـاً هجاب يبردارات بهرهیثر عملدر ا

کـه   طورهمان). 11(شتر بوده است یب هاتنوع جگن یچوبکش
 Rosaceae ،Cyperaceae  يهارهیت شودیمشاهده م 2 در شکل

ـ مناطق به تعداد ز یتمامدر  Poaceae و مشـاهده شـدند و   اد ی
ــا ــان نی ــرانش ــده ش ــیرو مناســب طیدهن ــهیش ــادر دامن  يه

ــا ــاکر ،يکبردارخــــ ــل  يزیخــــ ــل جنگــــ   و داخــــ
ــرا ــا يب ــن تی ــارهی ــی ه ــام ــد. ب ــهش ــاگون ــاج يه ــرت   يزی

 Solanum kiesseritz kii  ،Carex hirta  ،Asplenium یجنگلـ 

septentrionale و Phyllitis scolopendrium یتیحساس دلیلبه 
ه آن دارنـد،  یجـاده و حاشـ   یکیو اکولـوژ  یطیط محیکه به شرا

  جنگــل مشــاهده  لدر داخــ اختصاصــاً هســتند کــه ییهــاگونــه
ه آن بـه  یجاده و حاشـ  یبیو تنها در صورت بازگشت تقر شدند

ـ جنگل، از جمله رشد درختـان در ا  یعیحالت طب سـتگاه،  ین زی
امکان رشد در آن  یط رطوبتیر شراییخاك و تغ یدگیکاهش کوب

ــرا پ ــدا ی ــد.یم ــهوجــود  کنن ــاگون و  Rumex sanguinus يه
Prunella vulgaris ــان ــدهنش ــتخر دهن ــاده   بی ــطح ج   در س

و  يزیخـاك در دامنـه خـاکر    یهـم خـوردگ  بـه  دلیلبهاست و 
ـ  یر چوبکشـ یخـاك در مسـ   یدگییو سـا  یدگیکوب  یآقطـ  ۀگون

Sambucus ebulus دلیـل بـه . )29( مشاهده شـد  ینواح نیدر ا 
ــرداردوره بهــره نیچنــد ــوال يب ــســال اخ 50در  یمت رشــد  ر،ی
 هـا انواع جگـن ر یساو  Rubus hyrcanusمانند  گانهیب يهاگونه

(Carex sp.) اسـت کـه احتمـال     افتـه ی شیدر داخل جنگل افزا
حاصـل از قطـع درختـان و     يهـا روشنه جادیا ۀجیدر نت رودیم

درصـد  ). 31( هـا باشـد  روشـنه  نیشدت نور در داخل ا شیافزا
 Rubus hyrcanusو  Sambucus ebulus يهاگونه يپوشش باال

مستقر شده رقابت کرده  يهاتواند با نهالیم یر چوبکشیدر مس
  کند.  يریت جلوگیفیبا ک يهاگونهو از رشد 

  
    يریگجهینت

ـ یکه در ا یجنگل ةجاد تأثیرن یتریاصل بـرده   ین مطالعه به آن پ
و  یبـوم  يهـا گونـه  يجـا مهـاجم بـه   يهاگونه ینیگزیشد، جا

شاخص جنگل راشستان بعد از ساخت و سـاز جـاده در سـطح    
 یر چوبکشـ ی، مسـ يزی، خاکريخاکبردار يهاان دامنهیك عرخا

جا ههم خورده و جابهخاك آن ب برداريبهرهات ی(که در اثر عمل
ب صورت یرا تخریشد. زبامی یجنگل ةشده است) و سطح جاد

 یبـوم  يهـا گونـه  يط را بـرا یگرفته و تاج پوش باز شـده شـرا  
ت یـ قابلمهـاجم بـا    يهـا گونـه  يکند و فرصت را برایسخت م
ن امر قابـل  یکند. اید فراهم میط جدیشتر به شرایب يریپذتطابق

  ردیـ صـورت گ  یت مناسـب یریاست مـد  یاست و کاف يریشگیپ
مقـاوم از خـود جنگـل در     يهاگونهمهاجم  يهاگونه يجاتا به

  مثــال،  عنــوانبــهدا کننــد. یــر پیــهــا رشــد و تکثســتگاهین زیــا
هـا،  جنگـل و دامنـه   شـده در داخـل   ییمشترك شناسا يهاگونه

 ، Geum urbanum ، Hypericum androsaemumماننـــد 
Primula vulgaris ، Viola odorata   وCircaea lutetiana  
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آن  جـاد یدر زمـان ا  یجنگلـ  يهـا جاده ۀدامن تیدر تثب توانندیم
به مقدار فـراوان در داخـل    هاگونه نی. ارندیمورد استفاده قرار گ

ـ ا يصورت استفاده بـرا  و درارند جنگل وجود د منظـور، از   نی
 يهـا گونـه منطقـه و هجـوم    یبوم اهانیگ بیخوردن ترک همهب

ـ ا سـاخت  دلیلبه شتریب( غیربومی مهاجم تـا زمـان   هـا  سـازه  نی

دوبـاره حالـت    نآمـد  وجودبهو  یعیحالت طببرگشت جنگل به
د ابتدا مطالعات ین منظور بایبدخواهد شد.  يریجلوگ )ماکسیک

ـ با ا ییهاگونه ییشناساد جهت یجد  ت انجـام گرفتـه،  یـ ن قابلی
ـ احـداث و   اتیـ شود و بعـد از عمل  نییتع آنها یفصل بذرده  ای

  .رندیجاده مورد استفاده قرار گ میترم
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