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  چکیده

 400به طول  یا جادهشفارود،  ةضحودر سری دو  جنگلی بر زادآوری و ترکیب پوشش گیاهی جادة تأثیراتارزیابی  منظور به

 یبرردار  نمونهدارای وضعیت یکنواختی بود.  یا گونهلحاظ ارتفاع، جهت دامنه، تغییرات شیب و ترکیب  بهکه انتخاب شد متر 

 اجررا  آن برر  عمود ،جاده سمت چپترانسکت در  5و  سمت راستترانسکت در  5. گرفتبر روی ترانسکت )خط( انجام 

درختری و   یهرا  گونره نروع و زادآوری   ،متر مشخص شدند. در هرر فاصرله   35و  25, 15، 5در هر ترانسکت فواصل . شدند

علفی برا اسرتفاده از روح حرداقل سرط  در      یها گونهمربعی و نوع و درصد پوشش  متر 100 ةنموندر قطعات  یا درختچه

 صرورت  به تحقیق ةمحدودشاخص، پوشش علفی  یها گونه ةمربعی ثبت شد. با استفاده از آنالیز دوطرف متر 64 ةنمونقطعات 

 براسرا   .ندشرد  یبند طبقه Lolium temulentum L. - Rumex conglomeratus و Primula heterochroma دو گروه

 یبنرد  گرروه مجرزا   ةدستداخل جنگل متفاوت بود و در دو  ةنموننزدیک جاده با قطعات  ةنمونقطعات  یا گونهنتایج، ترکیب 

جاده و داخل جنگل، با فراوانری   ةلبرا بین  داری یمعنشده، فراوانی توسکای ییالقی اختالف  ثبتهای  شدند. از بین زادآوری

در شررایط رویشرگاهی مشرابه مفیرد      ها جاده شناسی بوم تأثیراتنتایج تحقیق حاضر، در ارزیابی  نشان داد.جاده  ةلبدر  بیشتر

 خواهد بود.

 جاکارد. شاخصزادآوری، جنگلی،  یها جادهتحلیل دوطرفه، پوشش گیاهی،  کلیدی: واژگان

 

 

  H_pourbabaei@guilan.ac.ir :Email   0182 -3223599 تلفن ،مسئول دةنویسن *

 03/08/1393تاریخ پذیرش: 

 28/06/1392تاریخ دریافت: 
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 مقدمه
تحقرق اهرداف طررن جنگلرداری، احردا        منظرور  به

طراحری   اسرت. برا   ناپرییر  جنگلری اجتنراب   یها جاده

 جنگرل وارد  به خسارات کمترین باید ،ها جاده مناسب

بره   توجره  برا  جراده بایرد   مسریرهای  رو ایرن  از. آیرد 

آن  اصرول  رعایرت  و مناطق محیطی زیست های یویژگ

در مقیرا  کوچرک ترا     هرا  جراده  [.1شروند    طراحی

دلیرل   بره متوسط با ایجاد یک داالن در سط  رویشگاه 

ایجاد تغییرات گسترده سبب برداشت درختان جنگلی، 

نور دریافتی، رطوبت و خصوصیات فیزیکری و   ازنظر

[. کراهش  2  شروند  یم مدت یطوالنشیمیایی خاک در 

پوشرش و رقابرت نروری در حرریم      ترا  تراکم درجة 

جاده، امکان دسترسری بره تشعشرعات خورشریدی را     

 ،[، بره ایرن ترتیرب   3  کند یمبرای انواع گیاهان فراهم 

 یهرا  گونره تراکم گیاهران پیرامرون جراده برا اسرتقرار      

و نورپسند نظیر توسکا، خرمنردی و تمشرک    تندرشد

[. قطع درختران هنگرام سراخت    4، 3  یابد یمافزایش 

افزایش نرور، سرطون فعالیرت    سبب جنگلی  یها جاده

 حاشریة دمرا در   افرزایش فتوسنتزی اشکوب زیررین و  

را در تغییرات خررداقلیم منطقره    که  [5  شود یمجاده 

رطوبرت خراک و    ارمقرد و از این طریرق برر   پی دارد 

 یهرا  لبره . گریارد  یمر اشکوب علفی مجاور هم ترأثیر  

داخل جنگل نسبت بره   های یطمحمقایسه با  جاده، در

طرور   بهاست و  یرترپی غیربومی آسیب یها گونههجوم 

 .[7، 6  رود یمر آنها از دسرت   یبوم یها گونه لمعمو

کنار جاده با باالترین سط  تخریب همرراه برا شررایط    

خاص رویشگاهی مانند تخریب خاک، افزایش نرور و  

و  [8  یربرومی غ یهرا  گونره مرطروب بررای    یها خاک

ی زادآور غیرجنگلی مطلوب است. یها گونههمچنین 

ی اسرت. در  درختران جنگلر   تولیرد ادامرة  بقا و  ضامن

کاهش  ،هحاشی متری 2-3 خصوص در هب جاده ةیحاش

 [.10، 9  شرود  یمر درختی مشاهده  یها گونهزادآوری 

 بره  جنگرل  یرات ح یدتجدهمچنین تغییر در وضعیت 

 در ییرر تغ و یدرختر  پوشش تا  شدن باز مانند یلیدال

 خراک  یخوردگ هم به و ییجا جابهو نیز و  نوری یمرژ

 اهمیرت  .[12، 11افتد   میاتفاق  جاده ساخت پس از

کره   اسرت  حردی  ترا  سررزمین  سیمای بر ها جاده تأثیر

 1جراده  اکولوژی نام به اکولوژی علم در جدیدی شاخة

 ةمحدود[ که در آن مفهومی به نام 2شده است   ایجاد

 ای یره ناحکه عبارت است از  ؛شود یماثر جاده تعریف 

را ناشری از آن   شناسی بومدر اطراف جاده که آثار مهم 

. برا  ی کررد شناسرای ردگیرری و  توان  میتا آن محدوده 

شمال ایران، شرناخت   یها جنگلزیاد توجه به اهمیت 

 توانرد  یمر جنگلری   یها جاده شناسی بومتأثیرات کافی 

هدف  آنها باشد. شناسی بومکنترل اختالالت  ساز ینهزم

 یشناسر  بروم گریاری  اثراز این تحقیق، بررسی شردت  

جنگلی بر پوشش گیاهی و تنوع زیسرتی برا    یها جاده

 افزایش فاصله از آن بود.

 ها روشمواد و 

 تحقیقمنطقة 

 طرول  بین درهخجه به معروف شفارود ةضحو 2 سری

 جغرافیرایی َ  عرر   و 49 ْ ،1 و َ 48 ْ ،54 جغرافیایی َ

 دریا سط  از آن ارتفاع. دارد قرار 37 ،33 و َ 37 ْ ،31

 سرری  کرل  است و مساحت متر 1150 تا متر 250 بین

 حرارت درجة متوسط. است شده برآورد هکتار 1742

 حرداکرر  میرانگین  وگرراد   درجرة سرانتی   5/16 سالیانه

                                                           
1. Road ecology 
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 حررارت  درجرة  حداقل و 7/19 سالیانه حرارت ةدرج

اغلرب  . این سری استگراد  درجة سانتی 1/11 سالیانه

اسریدی   pH شنی، برا  لیمونی دارای بافت خاک سبک

 باارزشری  هرای  گونه پرشیب این سری نقاط . دراست

 در امرا  ؛شرود  می دیده راح نمدار و افرا، ون، همچون

 ازنظرر  مختلفری  های تیپ ،تخریب کم و شیب کم نقاط

 است. شدهایجاد  تراکم و ساختار آمیختگی، فرم

 روش پژوهش

 برداری روش نمونه

اثر جراده برر   بررسی با توجه به هدف تحقیق مبنی بر 

جنگلری  جرادة  از  متر 400پوشش گیاهی و زادآوری، 

 سراسر آن،که در انتخاب شد سال  12با قدمت حدود 

 وضرعیت  ،از لحاظ ارتفاع، جهرت و تغییررات شریب   

 برداری بر روی ترانسکت نمونهبود.  برقرار یکنواختی

امتداد هم در دو  در ترانسکت 10. گرفت)خط( انجام 

 5کت در باالدسررت جرراده و ترانسرر 5طرررف جرراده )

هرا  ترانسکتشد. اجرا دست جاده( پایینترانسکت در 

مترری داخرل    35جاده و عمود بر آن، ترا عمرق    لبةاز 

تصادفی  صورت بهجنگل ادامه یافتند. اولین ترانسکت 

مترری تعیرین    100 فاصرلة های بعردی برا    و ترانسکت

برره حررداقل برسررد.    ای یهحاشررشرردند تررا تررأثیر   

مترری در   35، 25، 15، 5در فواصرل   هرا  یبردار نمونه

. تا حد امکان سعی شد گرفتانجام  ها ترانسکتطول 

منظم و با فواصلی که ذکر شد،  صورت به ها ترانسکت

کره پیرراده کررردن یررک   ییهررا محررلپیراده شرروند و در  

مرنظم   صرورت  بره بودن  یا صخرهترانسکت به جهت 

ه تصرادفی بر   صرورت  بهپییر نبود، آن ترانسکت  امکان

شد. بره ایرن ترتیرب در     جا جابهسمت چپ یا راست 

 الزم یهرا  دادهی آور جمع برایپالت  40این پژوهش 

 کلری  وضرع  ةدهند نشان ها پالت مجموع پیاده شد. در

برود. اسرامی    جنروبی  آنهرا  همةبودند و جهت  جنگل

گیاهی با استفاده از منرابع هربراریومی    یها گونهعلمی 

دانشکدة و هرباریوم صحرایی [، تشخیص 13قهرمان  

 سرا تعیین شد. صومعهمنابع طبیعی 

 بررسی زادآوری

مترر مربرع    100 ةنمونر برداشت زادآوری در قطعرات   

متر( صورت گرفت. در هر یک از این قطعات  25×4)

درخترری و  هررای یزادآورنمونرره، نرروع و تعررداد تمررام 

 ةیقو قطر  متر یسانت 150با ارتفاع کمتر از  یا درختچه

درختری   یهرا  گونره همراه نروع   بهمتر  سانتی 5کمتر از 

 ثبت شد.

 بررسی پوشش علفی

از پوشش علفی در دو ماه اردیبهشرت و   یبردار نمونه

تیر با استفاده از روح حداقل سط  صورت گرفرت و  

[. بررای  14دسرت آمرد     بره متر مربع  64حداقل سط  

 یا خوشره  صرورت  بهافزایش دقت تخمین، این سط  

متر اجرا شد و میرانگین   4متر در  4پالت ار چهشامل 

. نوع گونه و درصد پوشش آنهرا  ه شدنظر گرفتدرآنها 

بالنکره   -غلبه براون -استفاده از ضریب فراوانیبا نیز 

 [.15تخمین زده شد  

 ای گونهبررسی ترکیب و تشابه 

اسرتاندارد   ها دادهابتدا با استفاده از روح صفر و یک، 

از تحلیرل   یا گونره هترر ترکیرب   درک ب منظرور  بهشد. 

اسرتفاده   (TWINSPAN)شراخص   یها گونه ةطرف دو

روح تحلیرل   بره شراخص هرر گرروه     یهرا  گونهشد. 

 بررسی منظور به( تعیین شدند. IVشاخص ) یها گونه

 تشرابه  ضرریب  از چهرار فاصرله   برین  ای گونره  تشرابه 

 تشرابه  شراخص [. 16 اسرتفاده شرد    جاکرارد  یا گونه
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 دو در مشابه های گونه وجود براسا جاکارد  یا گونه

 :آید می به دست 1رابطة ناحیه با استفاده از 

(1) 
j

aS
a b c


 

 

 هرای  گونهتعداد  a، ای گونهضریب تشابه  Sjکه در آن 

که فقرط در   ییها گونهتعداد  bمشترک بین دو فاصله، 

کره  اسرت   هایی گونه تعداد c اول وجود دارد و فاصلة

 .شوند میدوم یافت  ةفاصلفقط در 

 ها دادهتحلیل  و تجزیه
مربوط بره زادآوری از   یها دادهتحلیل  و تجزیه منظور به

اسرتفاده شرد. نرمرال برودن      16نسخة  SPSS افزار نرم

آزمررون  ةوسرریل برره هررا گررروهدر هررر یررک از  هررا داده

برا   هرا  دادهکولموگروف اسرمیرنوف و همگرن برودن    

. با توجه بره نرمرال و   شداستفاده از آنالیز لون بررسی 

تجزیررة ( از آنررالیز <05/0P) هررا دادههمگررن بررودن  

برای بررسی اختالفرات   (ANOVA)واریانس یکطرفه 

مختلف درختری برین    یها گونهکلی میانگین زادآوری 

استفاده شد. آزمرون دانکرن نیرز     یا فاصلهچهار گروه 

 کار گرفته شد. به ها یانگینمچندگانة  مقایسة منظور به

 و بحث نتایج

 ها گونهنوع و زادآوری 

بره  متعلرق   یا درختچهدرختی و گونة  9 تحقیق  منطقةدر 

خررانواده  15علفرری متعلررق برره   گونررة 24خررانواده و  7

گونه متعلرق بره    18علفی،  گونة 24شد. از بین  ییشناسا

گونره  چهار مشترک بودند.  ها فاصله ةهمخانواده بین  10

گونره  یرک  ، 2و  1 فاصلةخانواده تنها در چهار متعلق به 

و  3 فاصرلة ر گونه هم فقط دو یک ، 4و  3، 1در فواصل 

از  .Erigeron Canadensis L گونررةمشرراهده شررد.  4

از  Convolulus arvensis L. گونة، Asteraceae خانوادة

از  .Smilax excelsa L گونة، Convolvulaceae خانوادة

متعلق  .Mentha aquatica L گونةو  Liliaceae خانوادة

 گونرة ، 2و  1منحصراً در فواصل  Lamiaceae خانوادةبه 

Primula heterochroma Stapf  خررررررانوادةاز 

Primulaceae  گونرة و  4 و 3، 1در فواصل Sambucus 

ebulus L.  خانوادةمتعلق به Caprifoliaceae  در فواصل

 (.2و  1 های یافت شدند )جدول 4و  3

در خطوط  یا درختچهدرختی و  یها گونهزادآوری 

 مختلف فاصله از جاده

تعرداد   برودن اخرتالف میرانگین    دار معنری برای تعیین 

در  ای درختچره مختلف درختری و   های گونهزادآوری 

مختلف فاصله از جراده، از آنرالیز واریرانس     های گروه

 کره از  طرور  (. همران 3اسرتفاده شرد )جردول     یکطرفه

بود کره در   ای گونه، توسکا تنها استجدول مشخص 

میانگین زادآوری آن در فواصل مختلف جاده اختالف 

 بقیرة مشاهده شرد و در میرانگین زادآوری    داری معنی

 داری معنری با فاصله گرفتن از جراده اخرتالف    ها گونه

نشد. با توجه به آزمرون آنرالیز دانکرن، میرانگین      دیده

سررمت  متررری برره 5 فاصررلةتوسررکا از  گونررةزادآوری 

سمت داخل جنگرل(   جاده به حاشیةمتری ) 35 فاصلة

(. کمترین فراوانی زادآوری کرل  1کاهش یافت )شکل 

جاده و بیشترین مقدار آن مربوط بره   حاشیةمربوط به 

   (.2داخل جنگل بود )شکل  نمونةقطعه 
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 تحقیق منطقةعلفی موجود در  های گونه. فهرست 1جدول 

محل 
 حضور

 اسم علمی خانواده
نام 

ف فارسی
دی

ر
 

محل 
 حضور

 اسم علمی خانواده
نام 

ف فارسی
دی

ر
 

4،3،2،1 Urticaceae 
Parietaria 

officinalis L. 
 ساس واش

 
13 
 

 آقطی .Caprifoliaceae Sambucus ebulus L 3و  4
 
1 

 

4،3،2،1 Hypolepidaceae 
Pteridium 

aquilinum (L.) 
kuhn 

سرخس 
 عقابی نر

 2 ازملک .Liliaceae Smilax excelsa L 1و  2 14

4،3،2،1 Poaceae P. dialatatum 
 

 سگ واش
15 4،3،1 Primulaceae Primula heterochroma Stapf 3 پامچال 

 Lamiaceae 1و  2
Mentha 

aquatica L. 1و  2 16 سوسنمبر Convolvulaceae Convolulus arvensis L. 4 پیچک 

4،3،2،1 Graniaceae 
Geranium 

robertianum 
L. 

سوزن 
 چوپان

 Asteraceae 1و  2 17
Erigeron acer 

L. subsp. pycnotrichus (vierh.)  
. 

 5 پیر بهار

4،3،2،1 Primulaceae 
Cyclamen 

coum miller 
 Polygonaceae Rumex conglomeratus Murr 4،3،2،1 18 سیکالمن

ترشک 
 ای دسته

6 

4،3،2،1 Fabaceae Trifolium sp. 4،3،2،1 19 شبدر Rosaceae Rubus hyrcanus juz 
تمشک 
 خزری

7 

4،3،2،1 Urticaceae Urtica dioica 
L. 

 .Rosaceae Fragaria vesca L 4،3،2،1 20 گزنه
توت 
 فرنگی

8 

4،3،2،1 Hypericaceae Hypericum 
perforatum 

 .Poaceae Lolium temulentum L 4،3،2،1 21 گل راعی
 چچم
 مسکر

9 

4،3،2،1 Hypericaceae 
Hypericum 

androsaemum 
L. 

 .Poaceae Poa nemoralis L 4،3،2،1 22 متامتی
چمن 
 جنگلی

10 

4،3،2،1 Poaceae 

Oplismenus 
undulatifolius 

(Ard.)P. 
Beauv 

 .Poaceae Phleum pratense L 4،3،2،1 23 ملف
دم 
 ای گربه

11 

4،3،2،1 Polygonaceae 
Polygonum 

hydropiper L. 
 .Aspleniaceae Phylitis scolopendrium L 4،3،2،1 24 بند هفت

زنگی 
 دارو

12 

 تحقیق منطقةدر  ای درختچهدرختی و  های گونهفهرست زادآوری . 2 جدول

 اسم علمی خانواده
نام 

 فارسی
 ردیف نام فارسی اسم علمی خانواده ردیف

Rosaceae 
Prunus divaricata 

Ledeb. 
 آلوچه

 

6 

 

Betulaceae 
Alnus subcordata C. A. 

Mey. 
 توسکای ییالقی

 

1 

 

Rosaceae Mespilus germanica L. ازگیل 

 

7 

 

Betulaceae Carpinus betulus L. ممرز 

 

2 

 

Caesalpinaceae 
 

Gleditschia caspica 
Desf. 

 لیلکی

 

8 

 

Aceraceae Acer velutinum Boiss. پلت 

 

3 

 

Juglandaceae 
Petrocarya fraxinifolia 

(Lam.) Spach 
 لرگ

 

9 
Moraceae Ficus carica L. انجیر 

 

4 

 

    Hammamelidaceae Parrrotia persica (DC.) 

C., A. Mey 
 انجیلی

 

5 
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 جاده براساس آزمون دانکن تعداد زادآوری در قطعه نمونه بین فواصل مختلف از مقایسة. 3جدول 

 متغیر

 متری 35 متری 25 متری 15 متری 5
 
 

 

 میانگین
اشتباه 

 معیار
 میانگین اشتباه معیار میانگین

اشتباه 

 معیار
 میانگین

اشتباه 

 معیار
df F 

سطح 

 داری معنی

a 70/10 21/2± a 20/10 41/1± a70/8 09/1± b70/2 41/0± 3 256 014/0 توسکای ییالقی * 

a40/0 026/0± a60/0 04/0± a60/1 3/0± a50/2 3/0± 3 8/3 ممرز  118/0  ns 

a10/1 08/0± a90/0 06/0± a10/1 7/0± a40/1 07/0± 3 6 972/0 انجیلی  ns 

a40/0 04/0± a20/0 01/0± a00/0 00/0 a00/0 00/0 3 6/5 لیلکی  539/0 ns 

a80/0 06/0± a80/1 1/0± a40/0 02/0± a70/1 1/0± 3 4 569/0 لرگ  ns 

a20/1 08/0± a00/0 00/0 a00/0 00/0 a00/0 00/0 3 31 108/0 انجیر  ns 

a00/0 00/0 a00/0 00/0 a60/0 04/0± a00/0 00/0 3 5/11 پلت  135/0 ns 

a00/0 00/0 a00/0 00/0 a20/0 02/0± a40/0 02/0± 3 8/0 آلوچه  283/0 ns 

a00/0 00/0 a10/0 001/0± a30/0 003/0± a20/0 002/0 ± 3 6/0 ازگیل  701/0 ns 

 دار نبودن معنی ةدهند نشان ns، 05/0در سطح احتمال  داری معنی*  .ستها میانگینبین  دار معنیبیانگر اختالف  غیرهمسانحروف  -

 
 است( توسکای ییالقی بین چهار فاصله از جاده )بارهای روی نمودار اشتباه معیار ةگون ةنمون. میانگین تعداد زادآوری در قطعه 1شکل 

 
 بین چهار فاصله ای درختچهدرختی و  های گونهزادآوری  فراوانی . میانگین2شکل 
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 جاکارد ای گونه تشابه ضریب

مشرخص شرد    جاکارد ای گونه تشابه ضریب با استفاده از

مترر   15فاصرلة  ) 2متر از جاده( و  5فاصلة ) 1 فاصلةکه 

 25)فاصرله   3 فاصرلة و  85/0از جاده( با ضریب تشرابه  

مترر از جراده( برا ضرریب      35فاصرلة  ) 4متر از جاده( و 

 (.4بیشترین تشابه را داشتند )جدول  94/0تشابه 

 شاخص های گونه طرفةتحلیل دو و تجزیه
(TWINSPAN) 
)شرکل   TWINSPAN یبنرد  طبقهبا توجه به نتایج  

 یا نمونره قطعره   18و  22سط  دو گروه  ( در اولین3

. اعداد داخل هر پرانترز حورور   شود میداده تشخیص 

ی چرپ و راسرت نشران    هرا  گرروه هر گونره را در زیر 

این سرط ،   یها گروهی شاخص برای ها گونهدهد.  یم

ی حاصل شده است کره حورور آن   ا نمونهز قطعات ا

در آن قطعات نمونه عامل تفکیرک آنهرا بروده     ها گونه

 Lolium شاخص گروه سمت چپ شامل ةاست. گون

temulentum L.  وRumex conglomeratus 

مترری( و بررای گرروه     15و  5فواصل  نمونةقطعات )

)قطعرات   Primula heterochroma، سمت راسرت 

در  رو ازایرن . اسرت  مترری(  35و  25واقع در فواصل 

حاضررر دو گررروه مشررخص در اولررین سررط   ةمطالعرر

TWINSPAN است. پییر تفکیک 

 جاکارد بین فواصل مختلف جاده براساس تحلیل واریانس یکطرفه ای گونه. اختالف ضریب تشابه 4جدول 

ضریب 

تشابه 

 جاکارد

 داری معنیسطح  2 و 1فاصلة  3 و 1فاصلة  4و  1فاصلة  3و  2فاصلة  4و  2فاصلة  4و  3فاصلة 

94/0 a 75/0 c 75/0 c 79/0 c 79/0 c 85/0 b 03/0 

 
 TWINSPAN حاصل ازقطعات نمونه  یبند طبقه دارنگارة. 3 شکل

نتایج نشان داد که میانگین فراوانری زادآوری کرل از   

جاده به داخل جنگل از یک الگوی افزایشی تبعیرت   لبة

نبودن اختالف برین فواصرل،    دار یمعن. با وجود کند یم

جراده و بیشرترین آن    ةیحاشکمترین تعداد زادآوری در 

زادآوری  در داخل جنگل مشاهده شد. علت این کاهش

 ،[17درختان   قطع ناشی از بیری محدودیت توان یمرا 

 سرنگین  آالت ینماشزیاد  فعالیت [ و18باز   پوشش تا 

جنگرل   در سرازی  جراده عملیات  هنگام در استفاده مورد
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 شردت  از جراده  لبة از گرفتن فاصله [ با19،20دانست  

 زادآوری افرزایش  میانگین و شد کاسته ها یخوردگ هم به

، 11، 10 هرا   های پرژوهش  یافته با نتیجه این کرد که پیدا

فواصرل نزدیرک    در دیگرر،  سروی  از .دارد مطابقت [21

 کوبیردگی  آالت و ماشرین  فعالیرت  علت به جنگلی جادة

 سرخت  خراک  به داخرل  ها نهال ریشة نفوذ خاک، تریشب

 قابلیرت  رسرد  یمر  نظر به[. همچنین 23، 22 ،9  شود یم

 زمان و گیشت با حاشیه، حیات درختان تجدید استقرار

 از پرس  و همچنرین  جاده احدا  زمان از گرفتن فاصله

 فشردگی دلیل بهحاشیه  درختان از یبردار بهره دوره یک

 یا آالت ماشین و دام انسان، تردد اثر در خاک از حد بیش

 یابرد  یم کاهش جاده اطراف در شده زهکشی تجمع آب

 در مناطق ریز بیور داشتن دلیل  به توسکا گونة اما ؛[24 

 شرده  یخروردگ  هم به دچار خاک که جاهایی و ریزشی

شود. از طرفی زهکشی کرم و   مستقر دتوان یم بهتر است

تجمررع آب شرررایط اسررتقرار زادآوری ایررن گونرره را در 

حاضرر   ةمطالعرو، در  این از. کند یمجاده تسهیل حاشیة 

جاده بیشترین فراوانی زادآوری توسرکا مشراهده    لبةدر 

مترری زادآوری توسرکا    35شد و از آن به بعد تا عمرق  

متری اختالف  35 فاصلةجاده و  لبةکاهش یافت و بین 

 یهررا گونرره. کرراهش زادآوری دیررده شررد داری یمعنرر

متری ممکرن   35 فاصلةدر  [5نورپسندی مانند توسکا  

پوشرش و   ترا  است به دالیلی از جمله افزایش درصرد  

 رویش و الشبرگ ضخامت [ افزایش25بسته شدن آن  

 خصروص  بره  ها ضخامت این در بیور از بعوی نداشتن

با توجره   همچنین [26بوده باشد   ریز بیر های گونهدر 

 [2به اینکره خصوصریات فیزیکری و شریمیایی خراک       

[ و فوای در دستر  27میزان نور دریافتی و رطوبت  

جاده با داخل جنگل متفراوت اسرت، انتظرار    حاشیة در 

جراده برا   حاشریة  ترکیب گیاهان کف جنگل در  رود یم

ز آنرالی  ،داخل جنگل متفاوت باشد کره در ایرن مطالعره   

و قطعرات   هرا  گونهشاخص، تفکیک  یها گونه ةدوطرف

نمونه را در دو گروه نشان داد و تفاوت ترکیب را ثابت 

[ نیرز  28، 6 هرا   برخری پرژوهش  کرد. ایرن تفراوت در   

 مشاهده شد.

 گیری نتیجه
 لبة جراده این تحقیق نشان داد که تعداد زادآوری کل از 

امرا زادآوری   ؛یابرد  یمر سمت داخل جنگرل افرزایش    به

سربب قابلیرت اسرتقرار در خرراک     بره  ییالقری   یتوسرکا 

جراده  حاشریة  نرور، در  زیراد   یها شدت و خورده هم هب

همچنین ترکیب گیاهان کف   وبیشترین فراوانی را دارد

جاده با داخل جنگل متفراوت اسرت.   حاشیة جنگل در 

طور مؤثری  به ها جادهکه  نشان داداین تحقیق  های یافته

و تا حد ممکرن   گیارند یممجاور اثر  های تمسیاکوسبر 

جنگلی از شردت تخریرب و    یها جادهدر احدا  باید 

 کاسته شود. ها یخوردگ هم به
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