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  چکيده
عنوان  طور ويژه به و اکوتوريسم بهبودهعنوان يک استراتژي توسعه مطرح در بسياري از نواحي طبيعي جهان به گردشگري

ست اثرات گسترده بخش اکوتوريسم بر روي   در نتيجه ضروري.باشد میوسعه پايدار يک گزينه مناسب براي رسيدن به ت
 منطقه تفرج متمرکز، تفرج گسترده، منطقه قرق شده بعد ۴اين مطالعه به بررسي اثرات تفرج در . منابع طبيعي مطالعه شود

د پوشش علفي، تعداد زادآوري، وزن در هر منطقه درص. پردازداز تفرج متمرکز و منطقه شاهد در پارک جنگلي نور مي
نتايج . گيري گرديد آلي خاک اندازهو همچنين ميزان ماده زيريمخصوص ظاهري و درصد تخلخل در دو عمق سطحي و 

 موثر است خاک cm۵‐۰ نشان داد شدت تفرج بر درصد پوشش علفي، مقدار زادآوري، ميزان کوبيدگي و تخلخل در عمق
 افزايش و cm۵‐۰ در منطقه تفرج متمرکز مقدار کوبيدگي خاک در عمق . لي خاک تاثير نداردولي بر روي مقدار ماده آ

منطقه تفرج متمرکز، درصد پوشش علفي و زادآوري بسيار کمي . ميزان تخلخل نسبت به منطقه شاهد کاهش يافته بود
بررسی نشان دهنده تاثير کم تفرج نتايج .باشدنسبت به منطقه شاهد داشت که حاکي از تخريب حاصل از تفرج شديد مي

 ولي ميزان زادآوري آن از ساير مناطق ، درصد پوشش علفي در منطقه قرق به کندي در حال افزايش بود.باشدگسترده می
تواند بيانگر وزن مخصوص ظاهري خاک منطقه قرق نيز با منطقه شاهد تفاوت معني داري نداشت که مي. بيشتر است

توان با ايجاد چند با توجه به نتايج کلي مي. باشدفرج شديد بعد از قرق به حالت جنگل طبيعي بازگشت حالت منطقه ت
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  مقدمه
هاي جديد اخيرا بسياري از طرفداران توريسم، جلوه

کنند، نظير توريسم طبيعي، مفاهيم توريسم را ترويج مي
توريسم ). Kine, 2001(اکوتوريسم و توريسم پايدار 
طبيعي يا ي هاسازگان بومنواحي طبيعي يعني تجربه 

توريسم . باشدوحشي که جهت تفرج يا آموزش مي
باشد، يک قسمت شامل  طبيعي داراي دو قسمت مي

هاي مصرفي طبيعت نظير شکار و ماهيگيري بوده  استفاده
هاي غير مصرفي طبيعت نظير  و قسمت ديگر استفاده

هاي اخير رشد قابل  باشد که در دهه بازديد و عکاسي مي
  .)Lindsay et al., 2008( توجهي داشته است

 فراغتي اوقات گذراندن يا اه تفريح کليه شامل تفرج
 انجام محدود و بسته هايمحيط از خارج در که است
. است باز هايمحيط در تفريح تفرج، واقع در. شود مي

  تفرج‐١:شوندمي تقسيم دسته دو به تفرجي هايفعاليت
 تفرجي هاييتفعال از دسته آن گيرنده بر در  كهمتمرکز
 تجهيز و توسعه به بستگي آنها تحقق امکان که است
 امکانات مانند متعدد تسهيالت نيازمند و دارد هاپارک

 ‐ ٢ . استگروهي هايورزش انواع و پيکنيک کمپينگ،
 که باشدمي هافعاليت از دسته آن شامل  كهگسترده تفرج
 اي و ندارد پارک تجهيز و تسهيالت امکانات، به نيازي
 روي،پياده مانند. است محدودي بسيار امکانات نيازمند
 شکار و ماهيگيري کوهنوردي، گردشي، جنگل

)Pirmohammadi, 2007.(  
رشد کرده است که در حال  به حديصنعت توريسم 

حاضر بعد از نفت دومين صنعت بزرگ جهان شناخته 
بيشتر شود و همزمان با آن عالقه به محيط زيست نيز مي

که نتيجه آن توسعه اکوتوريسم به عنوان يک  تشده اس
از طرفي بايد . )Obua, 1997(باشد  شاخه از توريسم مي

 تخريب تواندمي اکوتوريسم مدت طوالني توجه داشت، در
 به عبارتي ،آورد وجود به زيست محيط براي را خطراتي يا

 و بازديدکنندگان توسط ها پارکاز  حد از بيش استفاده
 هاي تهديد هاپارک در رفاهي امکانات و خدمات توسعه
 حساب به مناطق اين اکولوژيکي سالمت براي مهمي
 کاهش در روند اين سرانجام. (Deng et al., 2003) آيد مي

 کاهش و هاحفاظتي و زيبايي شناختي پارک ارزش
 توريست تقاضاي کاهش پايانو در  توريست رضايت
 نيل بهه براي  در نتيج).Chin et al., 2000(باشد  مي

ست اثرات گسترده بخش  توسعه پايدار توريسم، ضروري
هاي  اکوتوريسم بر منابع طبيعي شناسايي شده و اولويت

  . گرددمديريتي براي حال و آينده اکوتوريسم مشخص 
محيطي برداشت چوب و تفرج در   مقايسه اثرات زيست

 & Makhdoom ( هاي رسيده شمال توسط اکوسيستم

Khorasani (1984آنها نشان دادند که .  بررسي شده است
برداري بر روي خواص فيزيکي خاک بيشتر از  اثر بهره

تفرج است ولي اثر تفرج بر روي گياهان بيشتر از 
 تفرج شده با ياه ههمچنين بين قطع. برداري است بهره
هاي مختلف و قطعه کنترل در وزن مخصوص  شدت

بر اساس  .نگرديدداري مشاهده  ظاهري خاک تفاوت معني
هاي تفرجي  فعاليتManuela et al., (2005(مطالعات 

 افزايش يافته و ٥٠%شده فشردگي خاک تا حدود باعث 
 از پوشش علفي خاک از بين برود و غناي ٦٠%حدود 
 ٧/٢ تا ٤اي   درصد، تنوع گونه٢٥ تا ١٥اي حدود گونه

 هاي با گردشگر زياد گياهان در مکان. درصد کاهش يابد
هاي  هاي رويشي سازگار با خاک ازت دوست و گونه

اي ديگر سه در مطالعه .لگدکوب شده حضور داشتند
منطقه داراي فشار زياد، فشار کم و بدون فشار 

هاي  گيژزارهاي جنگلي انتخاب و وي بازديدکننده در بيشه
خاک و بيوماس گياهي آن بررسي گرديد و به اين نتيجه 

به  ٩٤/٠ gr/cm3 ي خاک ازرسيد که وزن مخصوص ظاهر
افزايش يافته است و ميزان ماده آلي خاک نيز از  ٤٧/١

 .(Yuksek, 2009)کاهش يافته بود ٧٧/١ به ٧١/٦%
در  Sun & Liddle (1993 (انجام شده توسط  پژوهش

ها و عابرين پياده  جهت بررسي اثرات تفرج، به ويژه وسيله
کوئيزلند نشان و نيمه تروپيکال در  منطقه تروپيکال ۸در 

 در cynodon dactylonهاي علفي مانند  داد بعضي از گونه
شده حضور   هاي کوبيدگي در نواحي مطالعه همه درجه

 eragrostiويژه    به،هاي علفي  داشتند و بعضي از گونه

tenuifolia  و sporobolus elongates  فقط در نواحي
 مناطقگياهان چوبي فقط در . کوبيده شده وجود داشتند



  ٢٧٣      ٨٣٢  تا٧١٢، از صفحه ١٣٩١ پاييز، ٣، شماره ٦٥هاي چوب، مجله منابع طبيعي ايران، دوره  نشريه جنگل و فرآورده

ها و درصد پوشش  تعداد گونه. کوبيده وجود داشتند غير
همه گياهان ذکرشده در باال با افزايش کوبيدگي کاهش 

رويش ارتفاعي گياهان حتي با ميزان کوبيدگي . يافته بود
رابطه واضحي . باري کاهش يافته بود  کم نيز بطور اسف

  بين ميزان ماده آلي خاک و شدت کوبيدگي پيدا نشده
 براي Atik et al. (2009)ديگري توسط  پژوهش .ودب

تعيين نوع و درجه رابطه بين انسان و طبيعت با استفاده 
نتايج نشان داد . از شاخص رويش در ترکيه انجام گرديد

شدن پوشش علفي و رويش   که کوبيدگي باعث کم
اما غناي . شود ارتفاعي درختان نسبت به نقاط شاهد مي

تباط با تخريب حاصل از کوبيدگي اي هنوز در ار گونه
هاي اکولوژيکي  است که بيشتر بخاطر ويژگي   تغيير نکرده

نشان داد اثرات  نتايجاي است؛ و همچنين  منطقه مديترانه
کوبيدگي بيشتر به شکل فشار فيزيکي بر روي رويشگاه 

بنابراين با توزيع گردشگران از نواحي که به طور . است
گيرند به نواحي که  جي قرار ميشديد مورد استفاده تفر

توان اثرات منفي گيرند، ميکمتر مورد استفاده قرار مي
  .تفرج را کاهش داد

هدف اين مطالعه بررسي ميزان اثرات تفرج متمرکز و 
گسترده بر روي پوشش علفي، تعداد زادآوري و ويژگي 

-پارک جنگلی نور می زير سطحيهاي سطحي و خاک
هاي اي که آسيبت منطقه به گونهنتيجه مديري باشد و در

اکولوژيکی حاصل از تفرج به کمترين ميزان خود برسد، 
ها همچنين بررسي نقش قرق در بازگرداندن اين ويژگي

حلي جهت کاهش   به حالت طبيعي و در نهايت ارائه راه
اثرات منفي اکوتوريسم و ايجاد توريسم پايدار در منطقه 

  .باشدمي
  

  هامواد و روش
  قه مورد مطالعهمنط

 در مساحتي حدود ۱۳۵۱پارک جنگلي نور در سال 
اي شمال واقع در  چهار هزار هکتار از اراضي جنگلي جلگه

هاي  اراضي و جنگل. منطقه رستمرود احداث شده است
 و عرض ۳۲/۳۶° و۳۶/۳۶°اين پارک بين طول جغرافيايي 

پارک از شمال به .  قرار دارد۲/۵۲ ° و ۸/۵۲ °جغرافيايي 
 نور، از شرق به اراضي زراعي –جاده آسفالته محمودآباد 

هاي واقع در اين  روستاي رستمرود، از جنوب به آبادي
  . گردد  چمستان منتهي مي‐منطقه و از غرب به جاده نور

  
   گياهي جامعه

که مطالعات اثـرات تفرجـي در آن انجـام          جامعه گياهی   
  Carpino – Quercetum بلوطـستان ‐شده جامعـه ممـرز  

شــمالي پــارک واقــع  انتهــاي ايــن جامعــه در .باشــد مــي
هـاي درختـي غالـب     گونه. )Barzehkar, 1995( است شده

 Carpinus betulus , Quercus : اين جامعـه عبارتنـد از  

castanieifolia   گونه علفي غالب در اين جامعه Carex 

silvatica پوشـش علفـي آن      ۵۰%باشد کـه بيـشتر از          مي 
 :هـاي علفـي شـامل   ساير گونه. دهد مي لجامعه را تشکي

Rumex acetosella , Circaea lutetiana , Oplismenus 
sp , Viola sp ,  Menta aquitica ,  smilax excels , 

Geum orbanum   
                                               

  اقليم منطقه
هاي سلسله  به علت قرار گرفتن منطقه پارک بين جنگل

جبال البرز و درياي مازندران از ميزان بارندگي و رطوبت 
ميزان بارندگي . نسبتا زيادي برخوردار گرديده است

 ميليمتر ۱۰۰۰ تا ۹۰۰ساليانه منطقه بطور متوسط بين 
 بهمن و   در ماه‐c °۵/۳حداقل درجه حرارت روزانه  .است

 ، مرداد است  در ماهc °۳۶حداکثر درجه حرارت روزانه 
 از ۳۰%هاي منطقه است که  ترين فصل اييز مرطوبفصل پ

تير و . گيرد ها نيز در اين فصل صورت مي مجموع بارندگي
 دهند هاي سال را تشکيل مي ترين ماه مرداد خشک

)Saeedi ashtiani, 1984(.  
  

  شناسي خاک
 دانه خاک پارک از نوع آبرفتي و حاصل از رسوبات ريز

. باشدمي رياي خزرتجمع يافته در قسمت مسطح کناره د
خاک منطقه در کل از نوع گلي و هيدرومورف بوده و از 

باشد  هاي عميق تا نيمه عميق مي نظر عمق جزء خاک
ولي وجود سفره آبي که در تابستان و زمستان حرکت 
صعودي و نزولي دارد، عمق مفيد خاک را با محدوديت 

که تنفس و تهويه در خاک در  طوري هب ،مواجه ساخته
گردد  آيد با مشکل مواجه مي قعي که سفره آبي باال ميموا
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زهکشي . و باعث ريشه دواني سطحي گياهان شده است
خاک به علت سنگين بودن بافت خاک و خلل و فرج کم 

. بافت خاک لومي رسي است. گيرد کندي صورت مي  به
pHهاي سطحي اسيدي ضعيف ولي با افزايش عمق   خاک

از نظر شوري جزء . رود به سمت قليايي شدن مي
هاي غير شور است و از نظر آهکي بودن در زمره  خاک
 ,Barzehkar(هاي غير آهکي تا متوسط آهکي است  خاک

شود  محاسبه مي۱گردد و درصد پوشش کل از رابطه   مي
  ):۱شکل(

  
  
۱             (

          

  

                                                            
  m2 ۲۵ياه هع

پوشش يک  درصد=   ، 
۲  

هاي موجود در ي، تعداد گونه
 گروه بلوط، ۳ک نوع گونه در 

 ، cm۳۰‐۰بقه ارتفاعي  ط۳
 باال، شمارش شده و در فرم 

جهت بررسي وزن مخصوص . 
انجام  بررسيشرايط موجود و 

Shبرداري توسط  روش نمونه
شتري از نظر دقت و ساير 

براي اين منظور به  .وخه دارد
 د مشخص يک نمونه از عمق

 خاک cm۲۰‐۱۵ از عمق 
ها به آزمايشگاه س نمونه
    ساعت در دماي۲۴ به مدت 

 داشتن ابعاد استوانه با. رفت
 شده وزن مخصوص ظاهري 

    .)baybordi, 1981(سبه شد 

                      

وزن ذرات = ws،  خشک خاک
  ه فلزي

          
          
          
          
          

  م۵

  م۵
تر
تر
1995.(  
  

  پژوهشروش 
هاي عمومي در منطقه، ا و بررسيه هبر اساس مشاهد

 ‐ ۱:  منطقه تقسيم گرديد۴محل مورد مطالعه به 
که به ) مرکزتفرج مت(خوردگي شديد  اي با دست  منطقه

دليل وجود امکانات رفاهي از جمله محل برداشت آب 
آشاميدني، آالچيق، سرويس بهداشتي، محل بازي 

هاي تفرجي بيشتري کودکان و پارکينگ ماشين فعاليت
اي با  منطقه‐۲. گردددر اين منطقه انجام مي

، که هيچ گونه امکانات )تفرج گسترده(دستخوردگي کم 
 ‐ ۳سترسي در آن وجود ندارد جز مسير د هرفاهي ب
هاي تفرجي شديد ها در آن فعاليتاي که مدتمنطقه

 سال است که قرق ۶گرفته و حاال به مدت صورت مي
نخورده يا شاهد که دسترسي   منطقه دست‐۴شده 

. گردشگران به آن توسط حصارکشي محدود شده است
براي .  انجام گرديد۱۳۸۸نمونه برداري در شهريور سال 

 به m2 ۲۵ قطعه نمونه ۳۰برداري در هر منطقه نهنمو
 ,.Manuela et al(تصادفي برداشت شد   روش منظم

با توجه به شکل و وسعت هر منطقه يک شبکه ). 2005
منظم طراحي و شبکه بطور تصادفي در روي نقشه منطقه 

سپس نقاط تقاطع شبکه که همان مراکز  ،قرار داده شد
 روي نقشه به عرصه منتقل د ازنباش ميها  نمونههقطع

ابتدا نقطه اول را با تعيين فاصله و آزيموت، از . گرديد
سپس ساير  ،اي مشخص بر روي زمين پيدا نمودهنقطه
. ا با تعين فاصله و آزيموت از نقطه اول پياده گرديده هقطع

با  m2۲۵  گيري دقيق پوشش علفي هر قطعهبراي اندازه
متر مربعي تقسيم  قطعه يک ۲۵استفاده طناب، به 

 قط‐۱ شکل

  
درصد پوشش کل = 

m2۵  قسمت از قطعه نمونه
براي تعيين ميزان زادآور
هر قطعه نمونه را به تفکي

ها و در ممرز و ساير گونه
cm۱۳۰‐۳۰ و cm۱۳۰به 

جمع آوري داده وارد گرديد
ظاهري خاک با توجه به 

ields (1993(شده توسط 

هاي بياستوانه فلزي مزيت
ها نسبت به روش کليويژگ

وسيله استوانه فلزي با ابعا
cm۵‐۰و يک نمونه هم 

سپ. شودبرداشته مي
شناسي انتقال يافته و خاک

 c°۱۰۵درون آون قرار گ 
فلزي و وزن خاک خشک

 محا۲خاک از طريق رابطه 
                               

۲                             (

db =وزن مخصوص ظاهري
حجم استوان= v، جامد خاک
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از رابطه  )porosity( گيري مقدار خلل و فرجبراي اندازه
   :)baybordi, 1981( استفاده شد ۳

  

۳       (                                           

  
f =  ،ميزان تخلخل خاکdb = وزن مخصوص ظاهري

  وزن مخصوص حقيقي خاک= dsخشک خاک، 
 & Walkly)آلي خاک نيز مطابق روش مقدار ماده

Black)تعيين شد .  
هاي وزن مخصوص ظاهري و خلل و فرج براي آناليز داده

خاک و همچنين درصد پوشش گياهي خاک از آزمون 
Duncan استفاده گرديد Parient & Zhevelev, 2007) 

به دليل نرمال بودن ولي همگن .  Yuksek, 2009)و
هاي ماده آلي خاک از آزمون نبودن واريانس ميانگين داده

 Games-Howell براي آناليز استفاده گرديد و براي
نرمال بودن   همگن و غير بررسي زادآوري به دليل غير

ده گرديد استفاKruskal-wallis ها از آزمون داده
)mortezapour,2005 و (Mansourfar ,2003 . جهت

هاي مورد بررسي از آزمون بررسي همبستگي بين فاکتور
Pearson استفاده گرديد (Cole & Monz, 2004) .

  . انجام گرديدSPSS 16افزار آناليزها با نرم
  

  نتايج مقايسه زادآوري
اهد هاي زادآوري هر منطقه نسبت به منطقه ش ابتدا داده

 در منطقه تفرج متمرکز نشان دادآناليز گرديده و نتايج 
‐ cm۳۰‐۰، cm ۱۳۰ تعداد زادآوري گونه بلوط با ارتفاع 

باشد ولي تعداد  نسبت به منطقه شاهد بسيار کمتر مي۳۰
 به باال  نسبت به منطقه cm۱۳۰هاي با ارتفاع زادآوري

در منطقه تفرج . داري نداشتشاهد اختالف معني
هاي ارتفاعي يک از طبقه  در هيچ ه، تعداد زادآوريگسترد

در منطقه قرق . داري با منطقه شاهد نداشت اختالف معني
 نسبت cm ۱۳۰‐۳۰  وcm ۳۰‐۰ تعداد زادآوري با ارتفاع

 به cm ۱۳۰ولي ارتفاع . باشدبه منطقه شاهد بيشتر مي
شاهد وجود  داري بين منطقه قرق وباال اختالف معني

 ).۱ول جد(نداشت 

در منطقه تفرج متمرکز تعداد زادآوري گونه ممرز در 
 نسبت به منطقه شاهد cm۱۳۰‐۳۰  و cm۳۰‐۰ ارتفاع 

 به باال cm۱۳۰ولي در ارتفاع . باشدبسيار کمتر مي
داري بين منطقه تفرج متمرکز و شاهد اختالف معني
در منطقه تفرج گسترده زادآوري گونه ممرز . وجود ندارد
 ارتفاعي با منطقه شاهد تفاوت ياه هام از طبقکد  در هيچ
در منطقه قرق نيز زادآوري گونه ممرز . داري نداشتمعني

 ارتفاعي با منطقه شاهد تفاوت ياه هکدام از طبق  در هيچ
 ).۱جدول (داري نداشت معني

ها در در منطقه تفرج متمرکز تعداد زادآوري ساير گونه
 به طور cm۱۳۰‐۳۰  و cm۳۰‐۰  طبقه ارتفاعي

داري نسبت به منطقه شاهد کاهش يافته بود ولي  معني
-  به باال تفاوت معنيcm۱۳۰ اين تعداد در طبقه ارتفاعي 

در منطقه تفرج گسترده . داري با منطقه شاهد نداشت
 نسبت به منطقه cm۳۰‐۰ تعداد زادآوري در ارتفاع 

 و cm۱۳۰‐۳۰ شاهد کاهش يافته بود ولي در ارتفاع 
cm۱۳۰داري با منطقه  باال تعداد زادآوري تفاوت معني به

در منطقه قرق نيز تعداد زادآوري در ارتفاع . شاهد نداشت
 cm۳۰‐۰ و  cm۱۳۰‐۳۰ نسبت به منطقه شاهد کمتر 

 به باال نسبت cm ۱۳۰ بود ولي تعداد زادآوري در ارتفاع
 ).۱جدول ( داري نداشتبه منطقه شاهد تفاوت معني

مرکز تعداد کل زادآوري در هر سه در منطقه تفرج مت
طور  هشده نسبت به منطقه شاهد ب  گيريارتفاع اندازه

در منطقه تفرج گسترده تعداد . داري کمتر بودمعني
زادآوري در هيچ ارتفاعي نسبت به منطقه شاهد تفاوت 

در منطقه قرق تعداد زادآوري در . داري نداشتمعني
 افزايش يافته بود  نسبت به منطقه شاهدcm۳۰‐۰ ارتفاع 

 به cm۱۳۰  و cm ۱۳۰‐۳۰ ولي تعداد زادآوري در ارتفاع
داري نداشت باال نسبت به منطقه شاهد تفاوت معني

  ).۱جدول (
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  هاي تفرجي متفاوت منطقه با حالت۴ مقايسه زادآوري در ‐۱جدول 

 منطقه تفرج متمرکز
 )سانتی متر(ارتفاع گونه 

 منطقه تفرج گسترده
 )سانتی متر(  هارتفاع گون

 منطقه قرق شده
  )سانتی متر( ارتفاع گونه 

  منطقه شاهد
  )سانتی متر(  ارتفاع گونه

  

۳۰‐۰  ۱۳۰‐۳۰  ۱۳۰>  ۳۰‐۰  ۱۳۰‐۳۰  ۱۳۰>  ۳۰‐۰  ۱۳۰‐۳۰  ۱۳۰>  ۳۰‐۰  ۱۳۰‐۳۰  ۱۳۰>  
تعداد زادآوري گونه 

  )m2۲۵قطعات (بلوط

**۶۵/۰  **۰۳/۰ ۰ ۹۶/۷  ۷۲/۰ ۰ **۲/۲۹ *۴ ۷۳/۰ ۳۳/۸ ۳۳/۱ ۰۳/۰ 

گونه تعداد زادآوري
ممرز 

  )m2۲۵قطعات(

**۵۵/۰ **۰۳/۰ *۰۷/۰ ۹۶/۳ ۵۵/۱ ۶۵/۰ ۱/۳ *۵۳/۰ *۲/۰ ۰۳/۶ ۱۳/۱ ۳۳/۰ 

تعداد زادآوري 
 اي همراهه گونه

  )m2۲۵قطعات(

**۳۸/۰ *۰ ۱۴/۰ *۷۶/۲ ۴۸/۰ ۲۱/۰ **۹۳/۰ *۰۷/۰ ۱/۰ ۵۳/۴ ۷۳/۰ ۱۷/۰ 

تعداد زادآوري کل 
  )m2۲۵قطعات(

**۵۸/۱  **۰۶/۰ *۲۱/۰ ۶۸/۱۴  ۷۵/۲ ۸۶/۰ **۲۳/۳۳ ۰۶/۴ ۰۳/۱ ۸۹/۱۸ ۱۹/۳ ۵۳/۰ 

         . معني دار است۰.۰۵ در سطح * معني دار است، ۰.۰۰۱در سطح **            
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  نتايج مقايسه درصد پوشش علفي

هاي درصد پوشش علفي در چهار منطقه  بررسي داده
ان  نش)ANOVA(ها  مورد مطالعه از طريق آناليز واريانس

داري بين درصد پوشش در بعضي داد، اختالف معني
سپس آزمون دانکن بر . مناطق و قطعه شاهد وجود دارد

ها انجام شد و نتايج نشان داد، درصد پوشش در  روي داده
اي که به شدت مورد تفرج قرار گرفته کاهش  قطعه

چشمگيري نسبت به بقيه دارد، 

د پوشش علفي ها فاقطوريکه در آن بعضي قطعه نمونه هب
اي که تفرج گسترده در  درصد پوشش در قطعه. باشد مي

بود نسبت به قطعه شاهد تفاوت   آن صورت گرفته
 ۶اي که به مدت  داري نداشت و در نهايت قطعه معني

سال قرق بوده است، درصد پوشش علفي آن بيشتر از 
شکل (باشد  قطعه تفرج شديد و کمتر از قطعه شاهد مي

۲.(  

a   
   

  
  

� 

 

  بررسي ميزان پوشش علفي 

  آلي خاک  ماده

خاک مشخص نمود که اختالف  cm  ۵ ‐۰اک حاصل از عمق
نشان داد منطقه ها  پس از انجام آزمون دانکن بر روي دادهنتايج  

ولي . باشد رتي مقدار کوبيدگي بيشتري نسبت به منطقه شاهد مي
 ).۳شکل(داري نداشتند  نسبت به منطقه شاهد تفاوت معني

 
 

  ساتنی متر ٠‐٥دار کوبيدگي خاک در عمق 

 

����

b 

  
  

  
  

  
‐۲شکل                

  
وزن مخصوص ظاهري، ميزان خلل و فرج ونتايج بررسي 

انجام آناليز واريانس بر روي وزن مخصوص ظاهري خ
.داري بين چهار منطقه از نظر اين ويژگي وجود دارد معني

تفرج متمرکز داراي وزن مخصوص ظاهري بيشتر يا به عبا
شده و تفرج گسترده ميزان کوبيدگي خاک در منطقه قرق 

 
 
 
 b  
 
  
 
 
  

  
  

  
 نتايج بررسي مق‐٣             شکل
c

a

a

b
 b
���
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آناليز واريانس انجام شده بر روي وزن مخصوص ظاهري 
ختالف  نشان داد که اcm۲۰‐۱۵خاک در عمق 

 شکل(داري بين مناطق مطالعه شده وجود ندارد  معني
۴.( 

 
  

a   
  

  
  
  
  
  
  

  ساتنی متر  ۱۵‐۲۰  نتايج بررسي مقدار کوبيدگي خاک در عمق‐۴ شکل

  
‐ cm۵ پس از بررسي ميزان خلل و فرج خاک در عمق 

داري  آناليز واريانس مشخص گرديد اختالف معني با ۰
در منطقه . وجود داردبين مناطق مورد مطالعه مختلف 

ميزان خلل و فرج نسبت به منطقه شاهد  متمرکزتفرج 

  تفرج گسترده و منطقهولي در منطقه. کاهش يافته بود
قرق شده ميزان خلل و فرج نسبت به منطقه شاهد داراي 

  ).۵شکل (داري نبود  اختالف معني

 
  a a a 
  b 
 
  
  
  
  
  

  

  
  ساتنی متر ۰‐۵ مق در ع نتايج بررسي ميزان خلل و فرج خاک‐٥ شکل

 
هاي خلل و فرج  پس از انجام آناليز واريانس بر روي داده

 مشخص گرديد اختالف cm۲۰ ‐۱۵خاک در عمق 
  ).۶شکل (دارد نبين مناطق وجود  داري  معني
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a a a a   

  
  
  
  

  
  

  

  
  ساتنی متر ۱۵‐۲۰ نتايج بررسي ميزان خلل و فرج خاک در عمق ‐۶ شکل

  
ها نشان داد اختالف  ر روي دادهانجام آناليز واريانس ب

داري بين بعضي از مناطق از نظر ماده آلي وجود  معني
-Gamesبراي پي بردن به اين اختالفات از آزمون . دارد

hawell استفاده گرديد، اين آزمون نشان داد ميزان ماده 
آلي خاک در منطقه قرق بيشتر از منطقه شاهد گرديده 

رکز و تفرج گسترده با ولي بين منطقه تفرج متم. است
  ).۷شکل (داري وجود نداشت  منطقه شاهد اختالف معني

                                             نتايج بررسي همبستگي     

 بررسـي نتـايج حاصـل از همبـستگي بـين            ۲در جدول    
 Pearsonعوامل تاثيرپذير از تفـرج بـا اسـتفاده از آزمـون             

  .نشان داده شده است
  
  

  
       

bc   c 
     
  

  
  
  
  

  

   نتايج بررسي درصد ماده آلي خاک‐۷ شکل
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  بررسي همبستگي بين فاکتورهاي تاثير پذير از تفرج ‐٢ جدول

درصد پوشش 
 علفي

وزن مخصوص ظاهري 
 خاک

درصد خلل و فرج 
 خاک

تعداد 
  زادآوري

  

٤٧٦/٠  ١‐** ٥٢٥/٠**  درصد پوشش علفي  ١٩٥/٠*

٤٧٦/٠‐** ٩٩٠/٠ ١‐** ٤١٦/٠‐** وزن مخصوص ظاهري 
 خاک

٥٢٥/٠** ٩٩٠/٠‐** ٤٥٧/٠  ١**  خلل و فرج خاک

١٩٥/٠* ٤١٦/٠‐** ٤٥٧/٠**  زادآوريتعداد  ١
  .دار استمعني٠٥/٠همبستگي در سطح ** .دار است معني٠١/٠همبستگي در سطح  *             

   

  گيريبحث و نتيجه
کوسي بر اساس نتايج بدست آمده تفرج متمرکز تاثير مع

  وObua (1997)بر روي درصد پوشش دارد که با نتايج 

Sun & Liddle (1993) و Atic et al. (2009) و )Jim 

 Pickering & Growcock و Rickard (1994) و 1987)

يعني در منطقه تفرج متمرکز . مطابقت دارد (2009)
طور کلي از بين رفته بود و فقط در بعضي  هپوشش علفي ب

زار، نزديکي به سرويس  لت وجود تمشکها به ع قسمت
هاي  هاي مصرفي و ايجاد آب بهداشتي، دفع نامناسب آب

هاي اطراف آن درصد  سطحي و حالت باتالقي و در محيط
درصد پوشش . قابل توجهي پوشش علفي وجود داشت

علفي موجود در منطقه تفرج گسترده که تفاوت 
کم  داري با منطقه شاهد نداشت، بيانگر فشار معني

بازديدکنندگان و قابليت بازسازي طبيعت است 
(Whinam & Chilcott, 2003) .۱۸ درصد پوشش علفي 

دهد که پوشش در حال بازگشت  منطقه قرق نشان مي
 همچنين گياهان مقاوم به کوبيدگي و تخريب مانند .است

carex silvatica و oplismenus sp و smilax excels و 
Rumex acetosllaطق تفرجي بيشتر سطح منطقه  در منا

 و (Marvie Mohadjer, 2007را پوشانيده بودند 
(Mingyu, 2009.  

نتايج مطالعه نشان دهنده رابطه عکس بين تفرج 
در منطقه . باشد ها مي متمرکز و زادآوري در تمام گونه

تفرج متمرکز زادآوري بسيار کمي وجود داشت و 
رسند از بين ها قبل از اينکه به مرحله نهال  نونهال

با توجه به مشکل تجديد حيات منطقه، اين روند . روند مي
 اي مسن در آينده خواهد شد که با نتايج باعث ايجاد توده

)Manuela et al. (2005 ها در  نتايج بررسي. مطابقت دارد
منطقه تفرج گسترده نشان داد ميزان بازديد تاثير چنداني 

ع فعاليت است، که خاطر نو هبر روي زادآوري ندارد و ب
علت . باشد نه از نوع کمپينگ بيشتر از نوع قدم زدن مي

اينکه زادآوري بلوط در منطقه شاهد و تفرج گسترده 
ها در اين  بسيار کم است، تمرکز گرازها از ترس انسان

باشد که اگر اين روند ادامه  مناطق و پديده بذرخواري مي
ن نواحي حذف پيدا کند در طوالني مدت گونه بلوط از اي

 سال ۶در منطقه قرق شده پس از گذشت . گردد مي
گونه بلوط  ويژه بهزادآوري بطور مناسبي استقرار يافته بود 

ها مفروش از زادآوري بلوط  طوريکه بعضي قطعه نمونه هب
هاي برق  قسمتي از اين منطقه به علت عبور کابل. بودند

هاي  ا گونهکاري ب پاکسازي شده بود که البته دوباره نهال
هاي انجام  با توجه به زادآوري. بومي صورت گرفته بود

  .توان به آينده منطقه اميدوار بود شده مي
بر اساس نتايج بدست آمده از بررسي وزن مخصوص 

، با افزايش فشار بازديد cm۵‐۰ ظاهري خاک در عمق 
 به عبارتي بين .کندمقدار کوبيدگي خاک افزايش پيدا مي

 رابطه مستقيم برقرار است که اين بررسي با اين دو فاکتور
 Zhevelev (2007 &(  و2005) .Manuela et al(نتايج 

Parient و )Deng et al. (2003و Pickering et al. 

 & Makhdoom  مطابقت دارد و با نتايج(2010)

Khorasani, (1984) توان تضاد دارد که علت آنرا مي
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هاي تفرجي، مکانافزايش بيش از حد جمعيت نسبت به 
امکانات دسترسي و افزايش نياز روحي به تفرج بخاطر 
افزايش شهرنشيني دانست که باعث افزايش فشار بازديد 

نتايج وزن مخصوص ظاهري خاک در . از پارک شده است
منطقه تفرج گسترده بيانگر قابليت بازسازي طبيعت 

نتايج مقايسه منطقه . نسبت به فشار کم و پراکنده است
رق با شاهد نشان داد، قرق از طريق ايجاد پوشش علفي ق

تواند باعث بازگشت و زادآوري و افزايش هوموس مي
وزن مخصوص . هاي خاک به حالت اوليه گرددويژگي

هاي  در هيچ کدام از قسمتcm ۲۰‐۱۵ظاهري در عمق 
داري نداشت و با تفرجي با منطقه شاهد تفاوت معني

که بيانگر تاثير . قت داشتمطاب Yuksek (2009)نتايج 
  .باشدهاي خاک ميگذاري سطحي تفرج بر ويژگي

بر اساس نتايج بدست آمده خلل و فرج خاک در عمق 
cm ۵‐۰ در منطقه تفرج متمرکز نسبت عکس با ميزان 

  وYuksek (2009) بازديد دارد که با نتايج
)  Deng et al. (2003به عبارتي با افزايش . مطابقت دارد

بازديد، کوبيدگي خاک افزايش يافته و ميزان خلل و فشار 
با کاهش خلل و فرج خاک و . يابدفرج خاک کاهش مي

 در بعضي فصول يسطحزير با توجه به باال بودن آب 
. گرددسال، تنفس ريشه گياهان با مشکل مواجه مي

 مناطق تفرج cm۲۰‐۱۵ميزان خلل و فرج خاک در عمق 
ري با منطقه شاهد نداشت داگسترده و قرق تفاوت معني

هاي  که حاکي از تاثير گذاري سطحي تفرج بر ويژگي
  .باشد خاک منطقه مي

داري آلي، رابطه معنيبر اساس نتايج بررسي مقدار ماده
  آلي خاک وجود ندارد کهبين شدت تفرج و ميزان ماده

 ,Sun & Liddle و  Kissling (2009(با نتايج  همگام

 Zhevelev و Yuksek (2009)ايج مخالف با نت و(1993)

& Parient (2008)و  )Jim (1987توان  که ميباشد، مي
کولوژيکي مناسب جهت تجزيه علت آنرا شرايط ا

متمرکز گردشگران در بعضي ها و استفاده الشبرگ
جلوگيري از ورود گردشگران و هر گونه . ها دانست فصل

 گونه حيوان چرنده به منطقه قرق و الشبرگ ريزي زياد
  .بلوط، باعث افزايش ماده آلي در اين منطقه شده بود

هاي تاثيرپذير نتايج حاصل از بررسي همبستگي فاکتور
دهد افزايش وزن مخصوص ظاهري از تفرج نشان مي

باشد خاک همراه با کاهش درصد خلل و فرج خاک مي
که نتيجه آن ايجاد شرايط نامناسب براي جوانه زني بذرها 

باشد؛ از طرفي کاهش درصد  علفي ميو رويش پوشش
پوشش علفي شرايط را براي کوبيده شدن بيشتر خاک 

  .کندمهيا مي
تواند تحت عنوان با توجه به نتايج تمام سطح پارک مي

تفرج گسترده بدون انتظار تخريب غير قابل بازگشت مورد 
و هچنين با توجه به نتايج موفقيت . استفاده قرار گيرد
توان با ايجاد چند منطقه ه از قرق ميآميز بدست آمد

اي آنها و يا به عبارتي استفاده تفرج متمرکز و قرق دوره
بندي شده از مناطق تفرج متمرکز از تخريب بيش از  زمان

حد زادآوري، پوشش علفي و کوبيدگي خاک جلوگيري 
هاي طبيعي پارک جنگلي نور نمود و باعث حفظ جذابيت
  . ن گرديدو استفاده مستمر گردشگرا
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Abstract 
Tourism is considered in many natural regions of world as a development strategy and specifically 

ecotourism is a suitable option for achieving sustainable development. Therefore it is necessary to 
identify widespread effects of ecotourism on the natural resource. This study assessed the effect of 
recreation in four regions including intensive recreation, extensive recreation, grazed after intensive 
recreation and control region in Nour Forest Park. In each region herbaceous cover, regeneration 
rate, bulk density and soil porosity in surface and subsurface as well as organic matter were 
measured. The results showed that intensity of recreation is effective on the amount of herbaceous 
cover, the amount of regeneration, the amount of compaction and the porosity in 0-5 cm soil depth 
but had no impact on the amount of soil organic matter.  In the intensive recreation region the 
amount of soil compaction in 0-5 cm and the porosity were increased and decreased respectively in 
comparison with the control region. Intensive recreation region had very low herbaceous cover and 
regeneration compared to the control region which is the results of damage of intensive recreation.  
The result showed that a extensive recreation has low impact.. Herbaceous cover was slowly rising 
in grazed region but regeneration is more than other regions. Soil bulk density in grazed region was 
not significantly different compared to the control region that can indicate the recovery of intensive 
recreation region to natural forest condition. The results suggest that determining some intensive 
recreation region and periodic fencing them is a may prevent destruction of nature.  
 
Key words: recreation effects, compaction, herbaceous cover, regeneration, Nour forest park 
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