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چکیده
ساخت شبکه جادههای جنگلی از جمله دخالتهای انسانی است که سبب آشفتگی در جنگل میشود .هدف از این پژوهش،
تعیین فاصله اثرگذار جادههای درجه دو جنگلی بر فلور ،شکل زیستی و انتشار جغرافیایی گونههای گیاهی در تیپ ممرز -راش،
جنگل خیرود نوشهر بود .بدینمنظور 36 ،خطنمونه به طول  100متر (در هر دامنه خاکریزی و خاکبرداری  18خطنمونه) از حاشیه
جاده تا درون جنگل انتخاب و در طول هر خطنمونه ،هشت قطعهنمونه به ابعاد  1×2متر با فواصل صفر متری (حاشیه جاده) ،پنج،
 45 ،30 ،20 ،15 ،10و  100متری برداشت شدند .نتایج نشان داد که بیشینه فاصله اثرگذار جاده بر فلور 15 ،متر است زیرا که از این
فاصله به بعد ،درصد فراوانی دو خانوادهی  Fagaceaeو  Betulaceaeبه صورت غالب در میآید و خانوادههای ،Rosaceae
 Cyperaceaeو  Poaceaeدرصد حضورشان کاهش مییابد .بیشترین فاصله اثرگذار بر شکل زیستی 20 ،متر است زیرا بعد از این
فاصله درصد حضور ژئوفیتها و همیکریپتوفیتها کم و بر درصد حضور فانروفیتها افزوده میشود .جادههای جنگلی تا بیشینه
فاصله  15متر بر انتشار جغرافیایی گیاهان اثرگذارند زیرا بعد از این فاصله ،کروتیپهای جهانوطنی و نیمهجهانوطنی حضور ندارند
و درصد حضور گونههای چندناحیهای کاهش و شکل غالب انتشار جغرافیایی به صورت اروپا -سیبری یا اروپا -سیبری و
مدیترانهای تغییر مییابد .استفاده از بیل مکانیکی به جای بولدوزر در هنگام ساخت جاده که تخریب کمتری در عرصه ایجاد میکند و
رعایت دقیق استانداردهای پروفیلهای طولی و عرضی جاده جنگلی میتواند باعث کاهش اثرات منفی جاده بر بومسازگان شود.
واژههای کلیدی :اکولوژی جاده ،حاشیه جاده ،خطنمونه ،فاصله اثرگذار.


مقدمه
شناسایی پوشش گیاهی یک منطقه ضمن اینکه اساس
بررسیها و مطالعات بوم شناختی است ،به عنوان عامل

مؤ ثری در ارزیابی وضعیت کنونی و پیشبینی وضعیت
پوشش گیاهی در آینده به شمار میآید .بررسی
فلورستیک هر منطقه از اهمیت باالیی برخوردار است،
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زیرا مانند شناسنامه ای برای آن منطقه است که وجود
گیاهان و وضعیت آنها را نشان میدهد .از جمله اهمیت-
های مطالعات فلورستیکی میتوان به شناسایی
رستنی های هر منطقه ،دسترسی آسان به گونه های گیاهی
خاص در رویشگاههای معین ،تعیین پتانسیلهای رویشی،
شناسایی گونه های مقاوم  ،مهاجم و در حال انقراض،
گونههای دارویی و یا گیاهان جدید و استفاده اصولی از
آنها و چگونگی تأثیر دخالت انسان بر محیط اطراف
اشاره کرد (.)Teimoorzadeh et al., 2015
هر گونه گیاهی ویژگیهای بومشناختی منحصر به
فردی دارد ،در نتیجه ،عرصه انتشار جغرافیایی (کرولوژی)
هر گونه بسته به شرایط زیستی و میزان عمل سازش آن
با محیط ممکن است محدود یا وسیع باشد .انتشار
جغرافیایی گیاهان باید تعیین شود چرا که گونههای
گیاهی همیشه محدود به نواحی مشخصی نیستند و احتمال
آن وجود دارد که در بیشتر نواحی رویشی جهان حضور
داشته باشند (.)Asri & Hamzehee, 2000
به طور کلی ،شکلهای زیستی (طیف های زیستی)
گیاهان یک منطقه مت فاوت بوده و همین اختالف شکل-
های زیستی ،اساس ساختار اجتماعات گیاهی را تشکیل
میدهد .رایج ترین نوع سیستم ردهبندی شکل زیستی
گیاهان سیستم رانکایر میباشد ( )Raunkiaer, 1934که
بر مبنای موقعیت جوانه ها یا اندام ها بنا شده است که
شاخهها و برگ های جدید بعد از فص ل نامساعد از آنها
منشأ میگیرند .شکلهای زیستی گیاهان طبق سیستم
رانکایر عبارتند از فانروفیتها ،کامفیتها ،همی-
کریپتوفیت ،ژئوفیتها (کریپتوفیتها) و تروفیتها.
با بروز آشفتگی در یک بومسازگان  ،بخشی از پوشش
گیاهی موجود تخریب شده ،در نتیجه منابع مورد استفاده
گیاهان همچون نور ،آب و مواد غذایی دچار نوسان
خواهند شد ( .) Davis et al., 2000نوسان بوجود آمده
منجر به تغییر شرایط بومشناختی و رقابتی بین گونههای
موجود در اجتماع گیاهی شده و می تواند در نهایت منجر
به تغییر ترکیب گیاهی شود (.)Shakeri et al., 2012

تأثير جادههای جنگلي بر فلور ...

ساخت شبکه جاده های جنگلی از جمله دخالتهای
انسانی است که منجر به ایجاد آشفتگی در جنگل میشود
و بطور مستقیم یا غیرمستقیم بر محیط اطراف خود تأثیر
میگذارند ( . )Avon et al., 2010هرچند که احداث و
حفظ جاده های جنگلی برای فعالیت های مختلف از جمله
مدیریت صنایع چوبی ،حفظ حیات وحش ،تفریح و تفرج،
مبارزه با آفات و بیماریها و مقابله با آتش سوزی
ضروری می باشند ( .)Avon et al., 2010با وجود چنین
تأثیر ات مثبت و غیرقابل انکار در مورد جادههای
جنگلی ،نمی توان از بین رفتن سطح جنگل و تغییر در
پوشش گیاهی و پیامدهای ناشی از آن را نادیده گرفت.
ساخت جاده و قطع درختان سبب افزایش نور قابل
دسترسی و در نتیجه شرایط مساعد را برای حضور گونه-
های غیربومی و مهاجم فراهم میکند .مجموع این عوامل
سبب تحول و تغییر جمعیت گونه های گیاهی ( Deljouei
 )et al., 2016aو احتماالً فلور ،شکل زیستی و انتشار
جغرافیایی پوشش گیاهی حاشیه جاده و داخل جنگل
میشود .با این که جاده ها در جنگلهای شمال کشور زیاد
احداث شده اند ،ولی دانش در مورد تأثیرات بومشناختی
آنها اندک است ،زیرا که شروع مطالعات اکولوژی جاده در
داخل کشور در مقایسه با خارج ،با یک وقفه  20ساله
آغاز شده است و دانش اکولوژی جاده در علوم جنگل در
داخل کشور ،دانشی نوپا به شمار میآید .در واقع
پژوهش گران سعی دارند با درک چگونگی اثرگذاری جاده
بر روی بوم سازگان حاشیه ،الگوهای عملکردی جنگل را
در برابر این آشفتگی پیش بینی کرده تا بر اساس آن راه-
کارهای کاربردی برای پیشگیر ی و مدیریت آنها ارائه
کنند.
در ناحیه رویشی هیرکانی تحقیقات زیادی در مورد
فلور ،شکل زیستی و انتشار جغرافیایی صورت گرفته
است که از آن جمله میتوان به مطالعات  Atashgahiو
همکاران ( Asadi ،)2009و همکاران ( )2011و
 Haghgooyو  )2012( Pourbabaeiاشاره کرد .در
داخ ل کشور مطالعاتی در مورد تأثیر جاده های جنگلی بر
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روی خصوصیات شیمی ایی خاک ( Deljouei et al.,
 ،) 2016bتنوع و ترکیب پوشش گیاهی ( Karamirad,
2013; Bazyari et al., 2013; Deljouei et al., 2014,
2016a; Berenji Tehrani et al., 2015; Pourbabaei
 )et al., 2016و مقادیر شاخص سطح برگ ( Deljouei

 )et al., 2016cانجام شده است که برآیند آنها نشان می-
دهد که بیشینه فاصله اثرگذار جاده های جنگلی شمال
کشور بر بومسازگان حاشیه خود 15 ،متر است ،اما
تاکنون پژوهشی در مورد تأثیر جاده های جنگلی بر فلور،
شکل زیستی و انتشار جغرافیایی پوشش گ یاهی اطراف
جاده و داخل جنگل و این که جاده تا چه عمقی در داخل
جنگل اثر میگذارد ،انجام نشده است .بنابراین برای ارایه
روش های اصولی در مدیریت و حفاظت از پوشش گیاهی
بر اثر آشفتگی ناشی از جاده ،باید در درجه اول اقدام به
تعیین فاصله اثرگذار جاده بر بومسازگان حاشیه خود
نمود .هدف از این مطالعه تعیین فهرست فلورستیک ،شکل
زیستی و انتشار جغرافیایی گونههای گیاهی تیپ ممرز-
راش ،به عنوان یکی از غالبترین تیپهای جنگلی
میان بند هیرکانی ،در حاشیه جاده های درجه دو جنگلی و
در فوا صل مختلف از جاده است .حفاظت از پوشش
گیاهی یکی از مهم ترین اصول مدیریت جنگل و
جنگلداری است که الزم است دائماً تکرار شود و
مهندسان جنگل باید توسعه فنونی را دنبال کنند که با
عملیات ساخت و یا نگهداری جاده ،پوشش گیاهی در
ح اشیه جاده و فواصل دورتر از آن کم ترین تغییر را نماید.

مواد و روشها
منطقه پژوهش
منط قه مورد مطالعه در بخش نم خانه ،جنگل خیرود در
هفت کیلومتری شرق شهرستان نوشهر (عرض جغرافیایی
شمالی  36° 34′تا  36° 37′و طول جغرافیایی شرقی
 51° 32′تا  )51° 35′واقع شده است .این بخش با
مساحتی بالغ بر  1080هکتار شامل دو بخش قابل بهره-
برداری ( 790هکتار) و بخش حمایتی ( 290هکتار)
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است .از نظر فیزیوگرافی ،بخش نم خانه جز تیپ اراضی
کوهستانی می باشد که در اثر فعالیتهای کوه زایی بوجود
آمده است .این بخش از سه واحد سنگ شناسی پوشیده
شده که واحد غالب آن از آهک و آهک دولومیتی تشکیل
شده است و تشکیالت زمین شناختی آن مربوط به دوران
ژوراسیک علیاست .رژیم دمایی خاک این منطقه مزیک
تعیین شده است .تیپ ممرز -راش به عنوان تیپ غالب
بخش نم خانه از جنگل خیرود در ارتفاع مورد مطالعه
( 700تا  1000متر از سطح دریا) شناخته میشود و
گونههای پلت ،توسکا  ،بلندمارو ،ازگیل و خرمندی نیز در
این محدوده وجود دارند .طول جاده های احداث شده در
این بخش 15/6 ،کیلومتر است ( Deljouei et al.,
.)2016c
روش کار
با مراجعه به نقشه های توپوگرافی ،عکسهای هوایی،
راه های دسترسی و بازدیدهای صحرایی اولیه محدوده
مورد مطالعه بررسی شد .جمع آوری نمونههای گیاهی در
فصول رویشی (بهار و تابستان) سال  1391و 1392
انجام شد و در این فاصله زمانی ،با مراجعات مکرر به
منطقه ،نسبت به جمع آوری گیاهان ،ثبت مشخصات و
تعیین اشکال زیستی گونه ها اقدام گردید 36 .خط نمونه به
طول  100متر (هجده خط نمونه در دامنه خاکریزی و
هجده خط نمونه در دامنه خاک برداری) از حاشیه جاده-
های درجه دو جنگلی تا درون جنگل انتخاب شدند .در
طول هر خطنمونه ،هجده قطعه نمونه به ابعاد  1×2متر با
فواصل مختلف از حاشیه جاده ،شامل صفر متری (حاشیه
جاده) ،پنج 45 ،30 ،20 ،15 ،10 ،و  100متری در هر
یک از دو سمت ترانشه خاکریزی و خاکبرداری
انتخاب شدند ( .)Avon et al., 2010در انتخاب
خط نمونه ها سعی بر آن شد که شرایط محیطی (شیب و
جهت) اطراف هر خط نمونه ،مشابه باشد .به عالوه ،در
صورتی که خط نمونه با روشنههای انسانساخت (مانند
لکه بهره برداری) و طبیعی (مانند درختان بادافتاده) تداخل
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داشت ،خط نمونه حذف و به نقطه بعدی (فاصله  20متر)
منتقل می شد .برای این پژوهش  66خط نمونه که دارای
این شرایط بودند بررسی شده و  30مورد آنها به دلیل
نداشتن شرایط یاد شده ،حذف شدند .کلیه خطنمونهها در
مناطقی با ارتفاع از سطح دریا  700تا  1000متر ،شیب
پنج تا  15درجه در تیپ ممرز -راش برداشت شدند.
نمونههای جمع آوری شده پس از خشک شدن به-
صورت نمونه های هرباریومی استاندارد تهیه و در
هرباریوم دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران شناسایی
شدند .شناسایی نمونه ها براساس روش های رایج و با
استفاده ا ز کلیدهای شناسایی ،از جمله فلور ایرانیکا
( ،)Rechinger, 1963-2005فلور ترکیه (Davis, 1965-
 ،)1988فلور ایران (،)Assadi et al., 1988-2011
رستنیهای ایران ( ،)Mobayen, 1975-1996فرهنگ
نام های گیاهان ایران ( )Mozafarian, 1996و فلور رنگی
ایران ( )Ghahreman, 1978-2006انجام گرفت .شکل
زیستی گیاهان جمع آوری شده نیز براساس سیستم
رانکایر (  )Raunkiaer, 1934; Archibold, 1995و
انتشار جغرافیایی گونه ها به تبعیت از Takhtajan
( )1986و  )1973 ،1963( Zoharyتعیین شد.

نتایج
اطالعات کلي
براساس این بررسی 52 ،گونه گیاهی متعلق به 47
جنس و  33خانواده شناسایی شد (جدول ) 1؛ که از این

تأثير جادههای جنگلي بر فلور ...

تعداد سه خانواده به نهانزادان آوندی (چهار گونه)25 ،
خانواده به نهاندانگان دو لپهای ( 37گونه) و چهار
خانواده به نهاندانگان تک لپهای ( 11گونه) تعلق دارد.
خانواده های  Poaceae ،Lamiaceaeو  Rosaceaeبا پنج
گونه از نظر فراوانی بیشترین سهم گونهای را در فلور
منطقه به خود تخصیص دادند (جدول  ،)1هرچند که از
نظر فراوانی گونه ها در قطعاتنمونه اندازهگیری شده،
بیشترین سهم به خانواده های  13/2( Betulaceaeدرصد)
و  12/0( Fagaceaeدرصد) تخصیص یافت .طبقهبندی
گیاهان براساس شکل زیستی نشان داد که بیشترین و
کمترین شکل زیستی در منطقه پژوهش ،به ترتیب
ژئوفیتها با  22گونه ( 42/3درصد) و تروفیت ها با یک
گونه ( 1/9درصد) میباشد (جدول  .)1همچنین ،به طور
کلی (از نظر فراوانی گونه های گیاهی شناسایی شده)،
بیشترین شکل زیستی به ترتیب مربوط به فانروفیتها
( 51/6درصد) و ژئوفیتها ( 24/7درصد) و همی-
کریپتوفیتها ( 18/3درصد) به دست آمد .بررسی انتشار
جغرافیایی گونه ها نشان می دهد که گیاهان منطقه مورد
پژوهش از نظر تعلق به مناطق جغرافیایی گیاهی ،اغلب
مربوط به عناصر چند ناحیهای با  12گونه ( 23/1درصد)
هستند و تنها یک گونهی نیمهجهان وطنی در این منطقه
مشاهده شد (جدول  .)1هرچند که از نظر فراوانی گونهها
در قطعاتنمونه اندازه گیری شده ،بیشترین تعلق مناطق
جغرافیایی در کل قطعات نمونه مورد بررسی شده ،مربوط
به اروپا-سیبری و مدیترانه است ( 21/2درصد).
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2  شماره،15  جلد،دوفصلنامه تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران

 فهرست گونههای گياهي شناسايي شده در منطقه مورد بررسي-1 جدول
خانواده

نام علمي

شکل زيستي

پراکنش جغرافيايي

Acer cappadocicum Gled.

Pha

Acer velutinum Boiss.
Adoxaceae

فصل حضور
تابستان

بهار

ES (Euxino-Hyr)

*

*

Pha

ES (Hyr)

*

*

Sambucus ebulus L.

G

ES,IT,M

*

*

Apiaceae

Sanicula europaea L.

Hem

PL

Aquilofoliaceae

Ilex spinigera Loes.

Pha

ES

*

*

Asparagaceae

Danae racemosa (L) Moench.

Pha

ES, IT

*

*

Asteraceae

Lapsana communis L.

Hem

ES, IT

*

Berberidaceae

Epimedium pinnatum Fisch.

G

ES (Hyr)

*

*

Carpinus betulus L.

Pha

ES

*

*

Alnus subcordata C. A. Mey.

Pha

ES (Euxino-Hyr)

*

*

Brassiacaceae

Alliaria petiolata Cavara & Grande.

Hem

ES, IT, M

*

*

Convolvulaceae

Calystegia sepium (L.) R.Br.

G

PL

*

Carex grioletti Roemer.

G

ES, M

*

Carex remota Richards.

Hem

ES, M

*

Carex strigosa Huds.

G

ES

*

Carex sylvatica Huds.

G

ES, M

*

*

Dryopteris filix-mas L.

G

ES

*

*

Polystichum aculeatum (L.) Roth

G

PL

*

Ebenaceae

Diospyros lotus L.

Pha

PL

*

*

Euphorbiaceae

Euphorbia amygdaloides L.

G

ES, M

*

*

Fagaceae

Fagus orientalis Lipsky.

Pha

ES, M

*

*

Geraniaceae

Geranium robertianum L.

Thr

COS

*

*

Hypericum androsaemum L.

Pha

ES, IT, M

*

Hypericum perforatum L.

Hem

COS

Mentha longifolia (L.) Hudson.

Hem

PL

*

*

Prunella vulgaris L.

G

PL

*

*

Scutellaria tournefortti Benth.

G

ES (Hyr)

*

*

Lamium album L.

G

ES, M

*

*

Lamium galeobdelon (L.) L.

G

ES

Aceraceae

Betulaceae

Cyperaceae

Dryopteriadaceae

Hypericaceae

Lamiaceae

*

*

*

... تأثير جادههای جنگلي بر فلور
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...  فهرست گونههای گياهي-1 ادامه جدول
فصل حضور

خانواده

نام علمي

شکل زيستي

پراکنش جغرافيايي

Malvaceae

Tilia platyphyllos Scop.

Pha

ES

*

Onagraceae

Circaea lutetiana L.

G

ES, IT, M

*

*

Orchidaceae

Platanthera bifolia (L.) L. C. Rich.

G

PL

*

*

Plantaginaceae

Plantago major L.

Hem

SCOS

*

Brachypodium sylvaticum (Huds) P.
Beauv.

Hem

PL

*

Festuca drymeia Mert. & W.D.J. Koch.

G

ES (Euxino-Hyr)

*

Hem

PL

*

Hem

ES, M

*

*

Poa nemoralis L.

G

ES, IT

*

*

Primulaceaae

Cyclamen coum Miller.

G

ES

*

*

Pteridaceae

Pteris cretica L.

G

PL

*

Rhamnaceae

Frangula alnus Miller.

Pha

ES, IT, M

*

Crataegus microphylla C. Koch.

Pha

ES, IT, M

*

Mespilus germanica L.

Pha

ES, IT, M

*

*

Geum urbanum L.

Hem

ES, IT, M

*

*

Fragaria vesca L.

G

ES, IT

*

*

Rubus lanuginosus Stev. ex Ser.

Pha

ES

*

*

Rubiaceae

Galium odoratum (L.) Scop.

G

PL

*

*

Ruscaceae

Ruscus hyrcanus Woron.

Cha

ES (Hyr), IT

*

Solanaceae

Solanum kieseritzkii C.A.Mey.

Cha

ES (Hyr)

*

*

Ulmaceae

Ulmus glabra Hudson.

Pha

ES

*

*

Hem

ES (Hyr), IT

*

*

G

PL

*

*

Microstegium vimineum (Trin.) A.
Camus.
Oplismenus undulatifolius (Ard.) P.
Beauv.

Poaceae

Rosaceae

Violaceae
Woodsiaceae
SCOS

Viola alba Bess. subsp. Sintenisii W.
Becker.
Athyrium Hyrium filix-femina (L.)
Roth.

تابستان

بهار

*

، جهان وطنیCOS :) پراکنش جغرافیایی (کروتیپ. تروفیتThr ، فانروفیتPha ، همی کریپتوفیتHem ، ژئوفیتG ، کامفیتCha :شکل های زیستی
. چند ناحیهایPL ، مدیترانهایM ،تورانی-  ایرانیIT ،هیرکانی- اکسینEuxino-Hyr ، هیرکانیHyr ،سیبری- اروپاES ،نیمه جهان وطنی
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Thr

Pha

Hem

G

Cha
متر
10

Thr

Pha

Hem

G

Cha
متر
20

Thr

Pha

Hem

G

Cha
متر
45

Thr

Pha

Hem

G

Cha

Thr

Pha

Hem

G

Thr

Pha

Hem

G

Thr

Pha

Hem

G

Thr

Pha

Hem

G

پنج متر ۷۵
۶۰
۴۵
۳۰
۱۵
۰
متر ۷۵
Cha
15
۶۰
۴۵
۳۰
۱۵
۰
Chaمتر ۷۵
30
۶۰
۴۵
۳۰
۱۵
۰
متر ۷۵
Cha
100
۶۰
۴۵
۳۰
۱۵
۰

فراوانی (درصد)

حاشيه جاده

۷۵
۶۰
۴۵
۳۰
۱۵
۰
۷۵
۶۰
۴۵
۳۰
۱۵
۰
۷۵
۶۰
۴۵
۳۰
۱۵
۰
۷۵
۶۰
۴۵
۳۰
۱۵
۰
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Cha

شکل زیستی

شکل زیستی

شکل  -1درصد فراواني شکل زيستي گونههای گياهي در فواصل مختلف از جادههای درجه دو جنگلي در دامنههای خاکبرداری (سفيد)
و خاکريزی (مشکي)

شکل زيستي
شکل زیستی ژئوفیت ،همیکریپتوفیت و فانروفیت در
تمامی فواصل در هر دو دامنه خاکبرداری و خاکریزی،
حضور داشتند (شکل  .)1بیشترین درصد حضور کامفیتها،
در دامنه خاکریزی در فاصله  100متر ( 4/2درصد) و در
بهدست آمد
دامنه خاکبرداری در فاصله  60متر از جاده 
( 6/3درصد) .ژئوفیت ها در تمامی فواصل ،فراوانی بیشتر
از  15درصد را داشتند و بیشترین درصد فراوانی آنها در
هر دو دامنه خاکبرداری و خاکریزی ،در فاصله  15متر
از جاده حاصل شد (به ترتیب  34/8و  .)30/1بیشترین
درصد فراوانی همیکرپتوفیتها ،در دامنه خاکبرداری و
خاکریزی در فاصله پنج متر بهدست آمد (به ترتیب 28/0
درصد و  28/7درصد) و از فاصله  20متری و بعد از آن،
درصد حضور این شکل زیستی تقریباً نصف شده است.
فانروفیتها در کلیهی فواصل درصد فراوانی بیشتر از 40

درصد را به خود اختصاص دادند و در هر دو دامنه،
بیشترین درصد حضور آنها در فاصله  100متر بدست آمد.
تروفیتها تنها در فواصل صفر (حاشیه جاده) و پنج متری
مشاهده شدند و در این فواصل ،درصد فراوانی آنها کمتر از
چهار درصد بود .در یک جمعبندی میتوان اظهار داشت
که جاده های درجه دو جنگلی در بخش مورد مطالعه ،تا
حداکثر فاصله  20متری بر روی شکل زیستی پوشش
گیاهی تأثیرگذار میباشند (شکل  ،)1زیرا که از این فاصله
به بعد از درصد حضور ژئوفیتها و همیکریپتوفیتها کم و
بر درصد حضور فانروفیتها افزوده میشود .در واقع از
فاصله  20متری ،درصد حضور فانروفیتها رشد
چشمگیری داشته و به طور متوسط نزدیک به  65درصد
شکل زیستی منطقه را به خود اختصاص میدهد ،حال آن
که در فواصل قبلی ،این مقدار به طور متوسط به طور
تقریبی برابر با  40درصد است.

)فراوانی (درصد
۲۵
۲۰
۱۵
۱۰
۵
۰

۲۵
۲۰
۱۵
۱۰
۵
۰

۲۵
۲۰
۱۵
۱۰
۵
۰

۲۵
۲۰
۱۵
۱۰
۵
۰

۲۵
۲۰
۱۵
۱۰
۵
۰

۲۵
۲۰
۱۵
۱۰
۵
۰

۲۵
۲۰
۱۵
۱۰
۵
۰

۲۵
۲۰
۱۵
۱۰
۵
۰
Aceraceae Aceraceae Aceraceae Aceraceae Aceraceae
Aceraceae
Aceraceae
Aceraceae
Adoxaceae Adoxaceae Adoxaceae Adoxaceae Adoxaceae Adoxaceae Adoxaceae Adoxaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Aquilofoliace AquilofoliaceAquilofoliaceAquilofoliaceAquilofoliaceAquilofoliaceAquilofoliaceAquilofoliace
Asparagacea Asparagacea Asparagacea Asparagacea Asparagacea Asparagacea Asparagacea Asparagacea
Asteraceae Asteraceae Asteraceae Asteraceae Asteraceae Asteraceae Asteraceae
Asteraceae
Berberidaceae Berberidacea Berberidacea Berberidacea Berberidacea Berberidacea Berberidacea Berberidacea
Betulaceae Betulaceae Betulaceae Betulaceae Betulaceae Betulaceae Betulaceae Betulaceae
Brassiacaceae Brassiaceae Brassiaceae Brassiaceae Brassiaceae Brassiaceae Brassiaceae Brassiaceae
Convolvulace Convolvulac Convolvulac Convolvulac Convolvulac Convolvulac Convolvulac Convolvulac
Cyperaceae Cyperaceae Cyperaceae Cyperaceae Cyperaceae Cyperaceae Cyperaceae Cyperaceae
Dryopteriada Dryopteriada Dryopteriada Dryopteriada Dryopteriada Dryopteriada Dryopteriada Dryopteriada
Ebenaceae Ebenaceae Ebenaceae Ebenaceae Ebenaceae Ebenaceae Ebenaceae
Ebenaceae
Euphorbiacea Euphorbiace Euphorbiace Euphorbiace Euphorbiace Euphorbiace Euphorbiace Euphorbiace
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Geraniaceae Geraniaceae Geraniaceae Geraniaceae Geraniaceae Geraniaceae Geraniaceae Geraniaceae
Hypericaceae HypericaceaeHypericaceaeHypericaceaeHypericaceaeHypericaceae Hypericaceae Hypericaceae
Lamiaceae Lamiaceae Lamiaceae Lamiaceae Lamiaceae Lamiaceae Lamiaceae
Lamiaceae
Malvaceae Malvaceae Malvaceae Malvaceae Malvaceae Malvaceae Malvaceae Malvaceae
Onagraceae Onagraceae Onagraceae Onagraceae Onagraceae Onagraceae Onagraceae Onagraceae
Orchidaceae Orchidaceae Orchidaceae Orchidaceae Orchidaceae Orchidaceae Orchidaceae Orchidaceae
Plantaginacea Plantaginace Plantaginace Plantaginace Plantaginace Plantaginace Plantaginace Plantaginace
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Primulaceaae PrimulaceaaePrimulaceaaePrimulaceaaePrimulaceaaePrimulaceaae Primulaceaae Primulaceaae
Pteridaceae Pteridaceae Pteridaceae Pteridaceae Pteridaceae Pteridaceae Pteridaceae Pteridaceae
Rhamnaceae Rhamnaceae Rhamnaceae Rhamnaceae Rhamnaceae Rhamnaceae Rhamnaceae Rhamnaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rubiaceae Rubiaceae Rubiaceae Rubiaceae Rubiaceae Rubiaceae Rubiaceae
Rubiaceae
Ruscaceae Ruscaceae Ruscaceae Ruscaceae Ruscaceae Ruscaceae Ruscaceae
Ruscaceae
Solanaceae Solanaceae Solanaceae Solanaceae Solanaceae Solanaceae Solanaceae Solanaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Violaceae Violaceae Violaceae Violaceae Violaceae
Violaceae
Violaceae
Violaceae
Woodsiaceae Woodsiacea Woodsiacea Woodsiacea Woodsiacea Woodsiacea Woodsiacea Woodsiacea

... تأثير جادههای جنگلي بر فلور
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حاشيه جاده

پنج متر

 متر10

 متر15

 متر20

 متر30

 متر45

 متر100

خانواده گیاهی

 درصد فراواني خانواده گونههای گياهي در فواصل مختلف از جادههای درجه دو جنگلي-2 شکل

)در دامنههای خاکبرداری (سفيد) و خاکريزی (مشکي

دوفصلنامه تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران ،جلد  ،15شماره 2

فلور
بر اساس شکل  ،2خانوادههای ،Aceraceae
،Betulaceae
،Berberidaceae
،Asparagaceae
 Rosaceae ،Poaceae ،Lamiaceae ،Fagaceaeو
 Violaceaeدر تمامی فواصل مورد مطالعه در هر دو دامنه
خاکبرداری و خاکریزی حضور دارند .در دامنه خاک-
برداری ،بیشترین درصد فراوانی گونهها در فواصل صفر تا
 100متر متعلق به این خانوادهها است( Rosaceae :صفر
متر)( Betulaceae ،پنج متر) 10( Rosaceae ،متر)،
 15( Aceraceaeمتر) و  45 ،30 ،20( Fagaceaeو 100
متر) .در دامنه خاکریزی نیز بیشترین درصد فروانی گونهها
در فواصل صفر تا  100متر به این خانوادهها اختصاص
داشت( Rosaceae :صفر ،پنج و  10متر)15( Betulaceae ،
و  20متر) Betulaceae ،و  30( Fagaceaeمتر) و
 45( Fagaceaeو  100متر) .بهصورت جمعبندی ،فاصله
اثرگذار جادهها بر روی درصد فراوانی خانوادههای گیاهی،
تا حداکثر فاصله  15متر نمایان است ،زیرا پس از این
فاصله ،درصد فراوانی دو خانوادهی  Fagaceaeو
 Betulaceaeدر هر دو دامنه خاکبرداری و خاکریزی به
صورت غالب در میآید و خانوادههای ،Rosaceae
 Cyperaceaeو  Poaceaeدرصد حضورشان کاهش مییابد.
پراکنش جغرافيايي
از نظر پراکنش فیتوجغرافیایی ،درصد فراوانی گونهها در
فواصل مختلف ،تغییرات زیادی را نشان میدهد (شکل .)3
گونههای جهانوطنی ( )COSدر دامنه خاکبرداری در فواصل
صفر و پنج متر از جاده و در دامنه خاکریزی تا فاصله 15
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متری از جاده رویت شدند (شکل  .)1گونههای نیمه جهان-
وطنی ( )SCOSدر دامنه خاکبرداری تا فاصله  10متر از
جاده و در دامنه خاکریزی تا فاصله پنج متر از جاده حضور
داشتند .در دامنه خاکبرداری ،بیشترین درصد فروانی گونهها
در فواصل صفر تا  100متر متعلق به این کروتیپها است:
اروپا-سیبری ،ایران -تورانی و مدیترانهای ( ،ES, IT, Mصفر،
پنج و  10متر) ،اروپا -سیبری و مدیترانهای ( 15 ،ES, Mمتر)،
اروپا -سیبری ( 20 ،ESمتر) ،اروپا -سیبری و مدیترانهای (30
متر) و اروپا -سیبری ( 45و  100متر) .همچنین ،در دامنهی
خاکریزی ،بیشترین درصد فروانی گونهها در هر ناحیه
جغرافیایی در فواصل صفر تا  100متر بدین شرح حاصل
شدند :چندناحیهای ( ،PLصفر و پنج متر) ،اروپا -سیبری،
ایران -تورانی و مدیترانهای ( 10متر) ،چندناحیهای ( 15متر)،
اروپا -سیبری ( 20و  30متر) و اروپا -سیبری و مدیترانهای
( 45و  100متر) .بنابراین بر اساس شکل  ،3به طور نسبی می-
توان اظهار داشت که جادههای مورد مطالعه تا حداکثر فاصله
 15متری ،بر انتشار جغرافیایی پوشش گیاهی اثرگذار بوده
است ،زیرا از این فاصله به بعد ،کروتیپهای جهانوطنی و نیمه
جهانوطنی حضور ندارند و درصد حضور گونههای چندناحیه-
ای نیز کاهش مییابد و شکل غالب انتشار جغرافیایی گونههای
گیاهی ،به صورت اروپا -سیبری یا اروپا -سیبری و مدیترانه-
ای تغییر مینماید.

تأثير جادههای جنگلي بر فلور ...
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SCOS

PL

ES, M

ES, IT, M

ES, IT

ES (Hyr), IT

)ES (Hyr

SCOS

PL

ES, M

ES, IT, M

ES, IT

ES (Hyr), IT

)ES (Hyr

SCOS

PL

ES, M

ES, IT, M

ES, IT

ES (Hyr), IT

)ES (Hyr

SCOS

PL

ES, M

ES, IT, M

ES, IT

ES (Hyr), IT

)ES (Hyr
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ES
ES
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ES, M
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SCOS
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ES, M

ES, IT, M
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ES (Hyr), IT
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SCOS
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ES, M

ES, IT, M
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COS

 45متر

30
24
18
12
6
0

COS

 20متر 30
24
18
12
6
0

COS

 10متر

30
24
18
12
6
0

فراوانی (درصد)

30
حاشيه جاده 24
18
12
6
0

پنج متر 30
24
18
12
6
0
 15متر 30
24
18
12
6
0
 30متر 30
24
18
12
6
0

 100متر 30
24
18
12
6
0

پراکنش جغرافیایی

شکل  -3درصد فراواني پراکنش جغرافيايي گونههای گياهي در فواصل مختلف از جادههای درجه دو جنگلي در دامنههای خاکبرداری (سفيد) و
خاکريزی (مشکي)

بحث
در دانش اکولوژی جاده ،مفهوم فاصلهی اثرگذار جاده
(محدوده ی اثر جاده) تعریف می شود که عبارت است از
ناحیه ای در اطراف جاده که آثار مهم بوم شناسی از آن را
تا آن محدوده می توان ردگیری و شناسایی کرد .با توجه
به اهمیت زیاد جنگل های شمال کشور ،شناخت کافی از
تأثیرات بوم شناختی جادههای جنگلی میتواند زمینهساز
کنترل اختالالت بوم شناختی از آنها باشد و از آنجایی که
شناخت عناصر گیاهی موجود در یک منطقه به عنوان
مطالعه ی زیربنایی برای سایر پژوهش ها به شمار میآید و
تاکنون پژوهشی در ارتباط با تعیین اشکال زیستی ،فلور
و انتشار جغرافیایی پوشش اطراف جاده و مقایسه آن با

فواصل مختلف از جاده صورت نگرفته است ،انجام چنین
مطالعه ای ضروری به نظر میرسید.
شکل زیستی گیاهان نشانگر سازشهای ریختی آنها نسبت
به شرایط اقلیمی ،خاکی ،زیستی و در نهایت بومشناختی
یک منطقه است (.)Archibold, 1995
در فاصله صفر (حاشیه جاده) و پنج متر ،همی-
کریپتوفیتها فراوانی بیشتری نسبت به دیگر فواصل دارا
هستند Mirzadeh Vaghefi .و ،)2008( Rajamand
حضور فراوان همیکریپتوفیتها در هر منطقه را ناشی از
وجود خاک حاصلخیز گزارش کردهاند ،از سوی دیگر ،در
پژوهشی توسط  Deljoueiو همکاران ( ،)b2016تغییر
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در کنار جادههای
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جنگلی درجه دو در بخش نمخانه جنگل خیرود و در
فواصل مختلف از آن بررسی شد و نتایج آن پژوهش نشان
میدهد که عنصر فسفر در کنار جاده ،به صورت معنیداری
بیشتر از درون جنگل (فواصل  60و  100متر) است،
بنابراین میتوان حضور بیشتر همیکریپتوفیتها در حاشیه
جاده و فاصله پنج متر را ،به بیشتر بودن فسفر خاک در
حاشیه جاده ارتباط داد ،هرچند برای یک نتیجهگیری دقیق-
تر ،نیاز به پژوهشهای بیشتر در این زمینه ضروری به شمار
میآید .درصد باالی فراوانی فانروفیتها در فواصل مختلف،
نشان میدهد که در کلیه فواصل شرایط الزم برای استقرار
پوششهای درختی و درختچهای وجود دارد ( Yousofi et
 ،)al., 2011هرچند که از فاصله  20متری و بعد از آن،
حضور فانروفیتها گسترش چشمگیری داشته و به طور
متوسط نزدیک به  65درصد شکل زیستی منطقه را به خود
اختصاص میدهد ،حال آن که در فواصل قبلی ،این مقدار به
طور متوسط به طور تقریبی برابر با  40درصد است .افزایش
درصد حضور فانروفیتها در فواصل دورتر از جاده ،می-
تواند به دلیل افزایش درصد تاجپوشش ( Asadi et al.,
 )2011و شاخص سطح برگ ( )Deljouei et al., 2016cدر
فواصل دور از جاده باشد .در همین راستا Asadi ،و
همکاران ( )2011در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که
باال بودن درصد حضور فانروفیتها به خاطر توسعه نیافتن
دیگر شکلهای زیستی (منظور گونههای علفی و بوتهای) در
زیر تاجپوشش انبوه درختان است .بهعالوه Vaseghi ،و
همکاران ( )2009در پژوهش خود در گناباد استان خراسان
به این نتیجه دست یافتند که فانروفیتها در مناطقی که
تخریب کمتر است (مانند فواصل دور از جاده) ،درصد
حضور بیشتری دارند Deljouei .و همکاران ( )c2016به
مقایسه مقدار شاخص سطح برگ در فواصل مختلف از
حاشیه جادههای درجه دو جنگلی در بخش نمخانه جنگل
خیرود در تیپ ممرز -راش پرداختند و به این نتیجه رسیدند
که جادههای درجه دو جنگلی تا حداکثر  15متر بر روی
مقدار شاخص سطح برگ اثر معنیدار گذاشته است .بنابراین
از آنجایی که با افزایش فاصله از جاده شاخص سطح برگ
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و در نتیجه مقدار درصد تاجپوشش افزایش مییابد
(،)Delgado et al., 2007; Deljouei et al., 2016c
بنابراین شرایط برای استقرار فانروفیتها افزایش مییابد.
حضور بسیار کم تروفیتها در فواصل مورد مطالعه
(تروفیتها تنها در فواصل صفر (حاشیه جاده) و پنج متری
حضور داشتند) و همچنین درصد فراوانی کم آنها در این
فواصل (کمتر از چهار درصد) قابل توجیه است ،زیرا که
تروفیتها مخصوص نواحی خشک و نامساعدند
( Ghollassi Mood et al., 2006; Atashgahi et al.,
 .)2009همچنین محققان دیگر به این نتیجه رسیدند که
محلهایی که تنش و تخریب در بومسازگان
تروفیتها در 
افزایش مییابد (مانند حاشیه جاده و فواصل ابتدایی از آن)،
حضور بیشتری خواهند داشت ( ;Solinska et al., 1997
.)Ghahreman et al., 2006; Khodadadi et al., 2009
 Naqinezhadو همکاران ( )2009نیز در جنگلهای بابل
به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبتی بین تخریب و میزان
حضور تروفیتها وجود دارد .بر اساس مطالعات پیشین بر
روی جادههای درجه دو جنگلی در نمخانه ،این جادههای
جنگلی حداکثر تا فاصله  15متری بر بومسازگان حاشیه
خود اثر میگذارند (،)Deljouei et al., 2016a, b, c
بنابراین انتظار میرفت که شکل رویشی تروفیت تنها در
حاشیه جاده و فواصل نزدیک به آن قابل رویت باشد .بر
اساس جدول  ،1تنها گونهی تروفیت در قطعاتنمونه مورد
بررسی Geranium robertianum،است که در پژوهش
 )2014( Badamiنیز به وجود آن در حاشیه جاده ،اشاره
شده است و داشتن استراتژیهای ویژه همچون قدرت تولید
بذر زیاد ،داشتن بذر سبک ،نورپسند بودن ،توانایی تحمل
تنشهای محیطی باال و همچنین کمنیاز بودن از جمله
ویژگیهای این گونه به شمار میآید (Rechinger, 1963-
 )2005; Davis, 1965-1988و این گونه قادر است به
راحتی در فضای باز ایجاد شده توسط جاده مستقر شده و
فراوانی خود را افزایش دهد (.)Badami, 2014
در دامنه خاکبرداری ،بیشترین درصد فراوانی گونهها در
فواصل صفر تا  100متر متعلق به این خانوادهها است:

126

( Rosaceaeصفر و  10متر)( Betulaceae ،پنج متر)،
 15( Aceraceaeمتر) و  45 ،30 ،20( Fagaceaeو 100
متر) .در دامنه خاکریزی نیز بیشترین درصد فروانی گونهها
در فواصل صفر تا  100متر به این خانوادهها اختصاص
داشت( Rosaceae :صفر ،پنج و  10متر)15( Betulaceae ،
و  20متر) Betulaceae ،و  30( Fagaceaeمتر) و
 45( Fagaceaeو  100متر) .در نهایت و بر اساس شکل ،2
فاصله اثرگذار جادهها بر روی درصد فراوانی خانوادههای
گیاهی ،تا حداکثر فاصله  15متر نمایان است ،زیرا که از این
فاصله به بعد ،درصد فراوانی دو خانوادهی  Fagaceaeو
 Betulaceaeدر هر دو دامنه خاکبرداری و خاکریزی به
صورت غالب در میآید و خانوادههای ،Rosaceae
 Cyperaceaeو  Poaceaeدرصد حضورشان کاهش مییابد.
حضور غالب خانوادهی  Rosaceaeو  Aceraceaeدر 15
متر اول جاده به این دلیل است که گونههای این خانوادهها،
نورپسند میباشند (.)Eivazi, 2014
از نظر پراکنش فیتوجغرافیایی ،درصد فراوانی گونهها در
فواصل مختلف ،تغییرات زیادی را نشان میدهد (شکل .)3
گونههای جهانوطنی ( )COSدر دامنه خاکبرداری در
فواصل صفر و پنج متر از جاده و در دامنه خاکریزی تا
فاصله  15متری از جاده رویت شدند (شکل  .)1گونههای
نیمه جهانوطنی ( )SCOSدر دامنه خاکبرداری تا فاصله
 10متر از جاده و در دامنه خاکریزی تا فاصله پنج متر از
جاده حضور داشتند .در دامنه خاکبرداری ،بیشترین درصد
فراوانی گونهها در فواصل صفر تا  100متر متعلق به این
کروتیپها است :اروپا-سیبری ،ایران -تورانی و مدیترانهای
( ،ES, IT, Mصفر ،پنج و  10متر) ،اروپا -سیبری و
مدیترانهای ( 15 ،ES, Mمتر) ،اروپا -سیبری ( 20 ،ESمتر)،
اروپا-سیبری و مدیترانهای ( 30متر) و اروپا -سیبری (45
و  100متر) .همچنین ،در دامنهی خاکریزی ،بیشترین
درصد فروانی گونهها در هر ناحیه جغرافیایی در فواصل
صفر تا  100متر بدین شرح حاصل شدند :چندناحیهای
( ،PLصفر و پنج متر) ،اروپا -سیبری ،ایران -تورانی و
مدیترانهای ( 10متر) ،چندناحیهای ( 15متر) ،اروپا -سیبری

تأثير جادههای جنگلي بر فلور ...

( 20و  30متر) و اروپا -سیبری و مدیترانهای ( 45و 100
متر) .بنابراین بر اساس شکل  ،3به طور نسبی میتوان اظهار
داشت که جادههای مورد مطالعه تا حداکثر فاصله  15متری،
بر انتشار جغرافیایی پوشش گیاهی اثرگذار بوده است ،زیرا
از این فاصله به بعد ،کروتیپهای جهانوطنی و نیمه جهان-
وطنی حضور ندارند و درصد حضور گونههای چندناحیهای
نیز کاهش مییابد و شکل غالب انتشار جغرافیایی گونههای
گیاهی ،به صورت اروپا -سیبری یا اروپا -سیبری و
مدیترانهای تغییر مینماید .در بررسی عرصه انتشار
جغرافیایی منطقه ،عناصر اروپا -سیبری و اروپا -سیبری و
مدیترانهای باالترین میزان حضور را نسبت به عناصر گیاهی
سایر نواحی رویشی در منطقه مورد مطالعه نشان دادند.
انتشار جغرافیایی مجموعه گونههای گیاهی یک منطقه
بازتاب تأثیرپذیری آن از ناحیه یا نواحی رویشی مختلف
است ( .)Asadi et al., 2011در واقع با توجه به اینکه
جنگلهای شمال از نظر جغرافیای گیاهی متعلق به ناحیه
اکسین -هیرکانی ،از زیرحوزههای پونتیک از منطقه بزرگ
اروپا -سیبری است ،باال بودن عناصر اروپا -سیبری در
فلور آن دور از ذهن نیست .نتایج این پژوهش را یافتههای
 Esmaeilzadehو همکاران ( Atashgahi ،)2004و
همکاران ( )2009و  Asadiو همکاران ( )2011بر روی
فلور جنگلهای هیرکانی تأیید مینمایند.
به دلیل اهمیت و ارزش باالی جنگلهای شمال ایران،
اطالع از تاثیر جادههای جنگلی بر روی ترکیب پوشش
گیاهی و نقش آنها در تغییر پوشش گیاهی در حاشیه جاده و
فواصل دورتر از آن ،میتواند نقش بسیار مهمی در حفاظت
و نگهداری این بومسازگانهای ارزشمند داشته باشد .بر
اساس یافتههای این پژوهش ،در یک جمعبندی میتوان
اظهار داشت که جادههای درجه دو جنگلی در بخش نمخانه
جنگل خیرود ،تا حداکثر فاصله  15متری از جاده بر روی
فلور ،شکل زیستی و نحوه انتشار جغرافیایی گیاهان
اثرگذاشتهاند .از یک سو ،رعایت استانداردهای جادهسازی

(مانند فاصله زهکشها ،شیب جاده ،طراحی قوسها و پیچ-
ها) در جادهی مورد بررسی در بخش نمخانه جنگل خیرود
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و از سوی دیگر کم بودن ترافیک و عرض بستر در این جاده
سبب کاهش بههمخوردن تعادل بومشناختی بومسازگان شده
است .هماهنگ بودن جاده با طبیعت ،به معنای حجم کمتر
عملیات خاکبرداری و خاکریزی است که در تأیید بحث،
اصول صحیح ساخت جادههای خیرود ،برای نمونه،
 Deljoueiو همکاران ( )a2016با بررسی تأثیر جادههای
درجه دو و درجه سه جنگلی بر تنوع گونههای علفی بخش
نمخانه ،به این نتیجه رسید که بیشترین تأثیر جادههای
جنگلی بر پوشش گیاهی تا عمق  10متری جنگل میباشد.
در پژوهشی دیگر )2013( Karamirad ،به بررسی اثر
فاصله از جاده جنگلی بر تنوع پوشش کف ،تنوع گونهای
درختی و استقرار زادآوری در بخشهای پاتم و نمخانه
جنگل خیرود پرداخت و به این نتیجه رسید که تأثیر جاده-
های درجه دو جنگلی بر پوشش گیاهی تا عمق پنج متری
از لبه جاده است .بنابراین میتوان اظهار داشت که ترافیک و
عرض بستر کم و پیروی از اصول همگام با طبیعت در
ساخت جادههای خیرود (،)Berenji Tehrani et al., 2015
سبب شده که مقدار تنش وارد شده به بومسازگان (تنش
حاصل از ساخت جاده) کاهش یابد .همچنین بر اساس مرور
منابع ،در جنگلهای طبیعی ،با افزایش سن جاده ،تأثیرات
منفی جاده بر روی بومسازگان حاشیه خود کاهش مییابد
( )Flory & Clay, 2006که دلیل آن میتواند قابلیت
خودتنظیمی بومسازگان و نیز سازگار شدن با آشفتگیها
باشد .از آنجایی که جادههای بخش نمخانه ،در سال 1368
احداث شدهاند ،بنابراین انتظار میرفت که فاصلهی
اثرگذاری جاده بر روی فلور ،شکل زیستی و نحوه پراکنش
جغرافیایی پوشش گیاهی نیز تا فواصل ابتدایی باشد ،هرچند
در این زمینه نیاز به تحقیقات بیشتری وجود دارد .در
پژوهشهای انجام شده در خارج کشور نیز عمق اثرگذار
جاده بر روی پوشش گیاهی حداکثر تا فاصله پنج متر
گزارش شده است ( Arevalo et al., 2005; Avon et al.,
 ،)2010; Marcantonio et al., 2013هرچند در مورد
نحوهی اثرگذاری جاده بر روی فلور ،شکل زیستی و انتشار
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جغرافیایی گیاهان تاکنون پژوهشی در مجالت به چاپ
نرسیده است.
در طبیعت بین موجودات زنده و محیطزیست آنها تعادل
بومشناختی برقرار است .انسان به دالیل مختلف با
بهرهبرداری نابخردانه از زمین و تغییر در پوشش گیاهی ،این
تعادل بومشناختی را برهمزده است .بررسی تغییرات پوشش
گیاهی در نقاطی که توسط انسان در طبیعت دخالت شده
است (مانند حاشیه جاده و فواصل نزدیک به آن) و مقایسه
آن با فواصل دورتر از جاده ،سبب آگاهی از روند
تأثیرگذاری جاده میشود و در نهایت میتواند به مدیریت
بهینه پوشش گیاهی در زمان ساخت جادههای جدید یا در
هنگام نگهداری از جادههای ساخته شده ،کمک شایانی کند.
مطالعات فلور ،شکل زیستی و انتشار جغرافیایی در حل
مسائل بومشناختی و مدیریت جادههای جنگلی مفید بوده و
بر اساس نتایج بدست آمده از آن ،میتوان روند تغییرات
پوشش گیاهی در اثر جادهسازی را در حاشیه جاده پیش-
بینی نمود .اطالعات حاصل از این پژوهش در نوع خود تنها
تحقیق انجام شده در رابطه با عمق اثرگذار جادههای درجه
دو جنگلی بر روی خصوصیات فلوریستیک پوشش گیاهی
است .یافتههای این پژوهش که حاکی از اثرگذاری جاده تا
بیشینه فاصله  15متری بر روی فلور ،شکل زیستی و نحوه
انتشار جغرافیایی پوشش گیاهی است ،میتواند اطالعات
ارزشمندی در خصوص حفاظت از پوششهای گیاهی
اطراف جاده را در اختیار مدیران جنگل قرار دهد و از همه
مهمتر ،برنامهریزی اصولی در جهت تنزیل تنش حاصله در

زمان ساخت و نگهداری جادههای جنگلی ،تنها از طریق
این چنین مطالعاتی میتواند حاصل شود .در نهایت پیشنهاد
میشود که در مطالعات آتی ،سایر ابعاد بومشناختی تأثیر
جاده بر بومسازگانهای ارزشمند جنگلهای شمال ایران،
بویژه تأثیر بر فون حشرات ،پرندگان و حیوانات جنگل
بررسی شود.
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Abstract
Constructing forest roads network is a kind of human intervention that causes disturbances in
the forest. The aim of this study was to determine the effective distance of secondary forest
roads on flora, life forms and chorology of plants in Hornbeam-beech Kheyrud forest in
Nowshahr. For this purpose, 36 transects with a length of 100 m (eighteen transects at each fill
slope and cut slope) were selected from the road edge into forest interior. Along each transect, 8
plots of 2 × 1 m were collected by intervals of zero (road edge), 5, 10, 15, 20, 30, 45 and 100
meters. The results showed that the maximum effective distance of road on the flora was 15
meters, because in other distances, the frequency of Fagaceae and Betulaceae plants became
dominant, and moreover, presence of Rosaceae, Cyperaceae and Poaceae plants decreased.
Furthermore, the maximum effective distance on life form was 20 meters, as a result, after this
interval percentage of geophytes and hemicryptophytes decreased, however, there was an
increase in percentage of phanerophytes. Also, the forest roads effect on chorology were up to a
maximum distance of 15 m. Cosmopolitan and sub-cosmopolitan chorotypes were not exist in
higher distances and the presence of multiregional species was declined. Dominant form of
distribution altered in the form of Europe-Siberia or Europe-Siberia and Mediterranean. Using
the excavator instead of bulldozer for the road constructing that provide less environment
disturbance and strict compliance with longitudinal and transverse profiles of forest roads can
reduce the negative effects of roads on ecosystem.
Key words: Effective distance, road ecology, road edge, transect.
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