
 منابع طبیعی ایرانجله محیط زیست طبیعی، م

 1396زمستان ، 4، شماره 70دوره 

 881-891صفحات: 

 

کیفیت خاک و پوشش گیاهی در مناطق تفرج بر  اکولوژیکارزیابی اثرات 
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 (29/07/1396تصویب: ؛ تاریخ12/10/1395)تاریخ دریافت: 

 چکیده
یات فیزیکی خاک )وزن مخصوص ظااهری  صتحلیل سیستمی به ارزیابی اثرات تفرج بر روی برخی از خصوواین تحقیق با استفاده از رهیافت تجزیه

حش قمیشلو پرداختاه  وخاک، تخلخل و رطوبت وزنی خاک( و وضعیت پوشش گیاهی )میزان تراکم، تنوع و فراوانی( در پارک ملی و پناهگاه حیات

 منطقه باه دسات دماد و پا  از     زیستیواحدهای محیطنقشة است. به منظور رسیدن به اهداف مورد نظر ابتدا با استفاده از روش روی همگذاری، 

یزه، هاای فیزیکای خااک )فرساایش، سانگر     یکسان از نظر طبقات شیب، جهت، ارتفاع، ضریب مقاومت سنگ، ویژگی های اکولوژیکشناسایی یگان

هاای  یگاان از زون  38یافتگی، زهکشی، بافت و عمق خاک( و پوشش گیاهی )وضعیت تراکم، گرایش مرتع و میزان تولید کل در هکتاار(، در  تحول

 جهات بررسای پوشاش گیااهی پیااده شاد. عمال         m2m×2نخورده و شاهد، یک پالت باا ابعااد   های دستیگان متناظر دن در زون 38تفرجی و 

فلازی انجاا    اساتوانة  با استفاده از روش  cm10-5و در صورت وجود از عمق  cm 5-0برداری از پروفیل خاک نیز با سه مرتبه تکرار از عمق نمونه

هاای مشاابه باا    ( در یگانcm 5-0خصوصیات فیزیکی خاک )عمق  و پوشش گیاهیوضعیت  اختالف بین گردید. بررسی نتایج حاصل نشان داد که

طاور کلای نتاایج ایان     دار نشاد. باه  % معنای 5ح طدر س cm10-5عمق  . اما اختالف میان خصوصیات فیزیکی خاک دراست دارمعنی%99اطمینان 

 مورد مطالعه گشته است.منطقة های تفرجی تفرج موجب ایجاد اثرات منفی به لحاظ کیفیت خاک و پوشش گیاهی در زونکرد تحقیق مشخص 

 تفرجوحش قمیشلو، ملی و پناهگاه حیات پارکتحلیل سیستمی، وتجزیه، EIA :کلید واژگان
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 مقدمه .1
هاای  امروزه باا گساترش زنادگی شهرنشاینی و تانش     

تفارج در منااطق بکار و    عصبی ناشای از دن، تقاضاا بارای    

حفاظت روباه افازایش اسات؛    طبیعی از جمله مناطق تحت

های تفرجای  طق کانونی جهت فعالیتای که این مناگونهبه

های انسانی نیز در این منااطق  گردند و فعالیتمحسوب می

خاااک، پوشااش گیاااهی،  بااا اثرگااذاری باار روی کیفیاات  

موجب باروز  وصدا وحش، منابع دبی، کیفیت هوا و سرحیات

. (Hammitt et al., 2015) گاردد مای  تغییارات اکولوژیاک  

موجب افزایش ش تقاضا جهت تفرج، بدیهی است که افزای

هاای ملای و   ها و مسیرهای تفرجی در پارکایجاد گذرگاه

؛ کاه لگادکوبی ایان    (Eagles, 2014) گرددنواحی بکر می

  مساااایرها موجااااب فشااااردگی و فرسااااایش خاااااک

(Olive & Marion, 2009)   عریان شدن زماین، کااهش ،

هاای  تغییر ویژگی (Zhang & Lei, 2012) پوشش گیاهی

خااک و از دسات دادن    زیستی، شیمیایی و هیادرولوژیک 

در اداماه باه    .(Lucas-Borja et al., 2011) شاود دن می

برخی از تحقیقات صورت گرفته در رابطه با ارزیاابی  نتایج 

اثر تفرج بار خااک و   بررسی  است. شدهاثرات تفرج اشاره 

تهیاة  باا اساتفاده از    پوشش گیاهی پارک چغاسابز ایاال   

کاه پوشاش    نشاان داد  واحدهای اکولوژیک منطقاه نقشة 

تفارج گساترده و    ةمنطقگیاهی منطقه با تفرج متمرکز با 

و  pH اسات و بار مقادار    بدون تفرج کامالً متفاوت ةمنطق

 وزن مخصوص ظاهری خاک این منطقه افزوده شده است

(Eshaghi Rad et al., 2011).   در پاارک   نتاایج تحقیقاات

، مقادار وزن  تفرجکه با افزایش فشار  بیانگر این بودجنگلی نور 

مخصااوص ظاااهری خاااک یااا همااان کوبیاادگی خاااک از     

gr/cmمیاانگین 
gr/cmباه  95/0 3

رسایده اسات و میازان    316/1

باااا افااازایش فشاااار   cm 5-0تخلخااال خااااک در عماااق  

 .(Bakhshi et al., 2010) بازدیدکنندگان کاهش یافته است

ها به منظاور بررسای پوشاش گیااهی از روش مانظم      دن

بارداری از پروفیال خااک از روش    تصادفی و بارای نموناه  

در خاارج از کشاور نیاز تحقیقاات     . کردناد رینگ استفاده 

زیسات  فراوانی پیراماون بررسای اثارات تفارج بار محایط      

دریاچة در سواحل تفرج صورت گرفته است. بررسی اثرات 

Napahai منجار باه   تفرج افزایش فشار  بیانگر این بود که

افاازایش تااراکم خاااک، کاااهش نفو پااذیری و ظرفیاات   

 نتاایج . (Zhang et al., 2009) گاردد داری دب مای نگاه 

بار تاراکم بیاوم  خااک و      بازدیدکننادگان بررسی فشار 

رویشاای در  ةمنطقااهااای رویشااگاه در هفاات   ویژگاای

 فشار متفااوت بازدیدکننادگان  درجة با  های تالویوبوستان

 ةناحیا تعداد گونه و ارتفاع گیاهان در  که نشان داده است

و در اساتراحتگاه   رویشی دست نخورده، بیشاترین مقادار  

 .(Pariente & Zhevelev, 2008) کمترین مقدار را داشت

گاردی در منااطق   طبیعت ةمسئلدرحال حاضر با توجه به 

پاارک ملای و   هاای ارزشامندی از   ، بخاش حفاظات تحت

 کااانون یااک قمیشاالو بااه عنااوان  وحااشپناهگاااه حیااات

 دیناادشاامار ماای بااهمهاام، جهاات جااذب گردشااگر    

(Quarterly Environmental Protection Agency 

Isfahan Province, 2010).     ضرورت انجاا  ایان تحقیاق

تواند موجاب باروز   میطوالنی مدت  درتفرج این است که 

ایان   لاذا گاردد،  زیست برای محیط هاییدسیبتخریب یا 

بار   تفارج  یزیسات اثارات محایط   ارزیاابی با هدف تحقیق 

صاورت   ماذکور منطقاة  خااک و پوشاش گیااهی    کیفیت 

 بااا توجااه بااه حساساایت مناااطق بنااابراین. گرفتااه اساات

ها، سازگان دنهای زیستی و بو حفاظت، حفظ ارزشتحت

به عنوان اقدامی مؤثر در  تفرجاثرات  الز  است که ارزیابی

مشیءها خط اتخا  راستای بررسی تغییرات، کنترل اثرات،

ای منفی تفرج در ایان  جهت کاهش پیامده ریزیبرنامه و

 کار گرفته شود.بهگونه مناطق 

 

 هاروش. مواد و 2

 مورد مطالعهمعرفی منطقة  .1.2
وحش قمیشالو باا وساعت    پارک ملی و پناهگاه حیات

هکتاااار پناهگااااه   83615هکتاااار ) 113675 تقریاااب
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هکتااار پااارک ملاای(، در اسااتان  30060وحااش و حیااات

کیلومتری شمال غرب شاهر اصافهان قارار     45اصفهان و 

پاارک ملای و پناهگااه    های اصالی  قسمت (.1 شکل) دارد

را مناطق کوهستانی، تپه ماهورهاا و  وحش قمیشلو حیات

خاک واحدهای اراضای   دهند.های هموار تشکیل میدشت

 Entisols و Aridisols ردة، در دو مورد مطالعهمنطقة در 

در  از نظار پوشاش گیااهی نیاز    بندی گردیده است. طبقه

  داردتاااورانی قااارار  و زرگ ناحیاااه ایرانااایباااة منطقااا

(Habitat Office and the Regions, 2013.) 

 

 مورد مطالعه در استان و کشورمنطقة موقعیت جغرافیایی  .1شکل 

 

 باه سابب  وحش قمیشالو،  پارک ملی و پناهگاه حیات

هااا و وجااود قلعااه ،فااراوان هااای طبیعاایدارا بااودن ارزش

اسات؛ از ایان رو   حائز اهمیت بسیاربناهای تاریخی متعدد 

  نمایناادماایزیااادی از منطقااه بازدیااد    افاارادساااالنه 

(Quarterly Environmental Protection Agency 

Isfahan Province, 2010). قرارگیااری بااا  چنااین هاام

کااا  قمیشاالو و بنااای تاااریخی مجاااور دن )    تفرجاای

(، در قسمت پارک ملی حساسایت و اهمیات   السلطانظل

اسات، چارا کاه روزاناه ماورد      کارده  منطقه را دو چندان 

 گردد.بسیاری از بازدیدکنندگان میاستفادة 

 کارروش  .2.2
در این تحقیق به منظور ارزیابی اثرات تفارج بار کیفیات    

تحلیال  وحفاظات، از رهیافات تجزیاه   در مناطق تحات خاک 

یکی از مزایای این روش این اسات  سیستمی استفاده گردید.

های گوناگون سیستم مورد نظر، چگاونگی کاارکرد   که جنبه

دن و نیز نحاوه و میازان ارتباای میاان     دهندة اجزای تشکیل 

ریازی،  هاایی بارای برناماه   شود تاا بنیاان  ها شناسایی میدن

بار اسااس    (1392طراحی و مهندسی فراهم دورد )جباریان، 

ای فعالیات انساانی صاورت    منطقاه این روش هنگامی که در 
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تحلیلای اثارات دن   شایوة  تواناد باا   پذیرفته باشد، ارزیاب می

زیسات را تعیاین نمایاد. در چناین حاالتی      فعالیت بر محیط

منطقاه، باه   نقشاة  ارزیاب با استفاده از پیماایش صاحرائی و   

 زیسااتگیااری پارامترهااای محاایط باارداری و اناادازهنمونااه

 (. Makhdoom & Khorasani., 1984) نمایاد اقادا  مای  

  همگاااااذاریدر ادامااااه باااااا اساااااتفاده از روش روی 

(McHarg & Mumford, 1969)، واحادهای   ةنقش ةتهی به

 .(Adhami Mojarad, 1989) منطقه پرداخته شداکولوژیک 

 نظر گرفتن سپ  بر اساس بازدید میدانی در منطقه و در

 زون :شاامل  هاای تفرجای  ، پهناه موجاود تفرجی  امکانات

تااریخی/ فرهنگای )کاا     ، های ویژه )با  قمیشلو(هاستفاد

تحات عناوان    طور کلای ه( و تفرج گسترده، بالسلطانظل

شاامل: زون حفاظات    شااهد های پهنه وهای تفرجی زون

نخاورده و  های دستامن تحت عنوان زونمنطقة شدید و 

گردیدند. در ادامه باه منظاور دساتیابی باه     انتخاب شاهد 

حاصال از واحادهای   نقشاة  نظر با استفاده از اهداف مورد 

هاای تفرجای و   یگان در زون 38منطقه، تعداد اکولوژیک 

نخاورده و شااهد   هاای دسات  یگان متناظر دن در زون 38

ای انتخااب  هاای ماورد نظار باه گوناه     انتخاب شد. یگاان 

شاامل: طبقاات    دند که از نظار وضاعیت اکولوژیاک   گردی

هاای  شیب، جهت، ارتفاع، ضریب مقاومت سانگ، ویژگای  

یاافتگی،  ، سنگریزه، تحاول پذیریفیزیکی خاک )فرسایش

عمق خاک( و پوشاش گیااهی )وضاعیت    و  زهکشی، بافت

تراکم، گرایش مرتع و میزان تولید کل در هکتاار(، در هار   

و کامالً یکسان بوده بندی مخدو  به لحاظ طبقهدو بخش 

هاای  و تنها تفااوت میاان یگاان   ک طبقه قرار داشته در ی

 ، تفرج به عناوان یاک فعالیات انساانی در نظار     اکولوژیک

هاای انساانی در   به بیان دیگر افزایش اساتفاده  گرفته شد.

هاا نسابت باه    های تفرجی موجب تغییر وضاعیت دن زون

نخورده و شاهد گردیده های دستهای مشابه در زونیگان

مختصاات  و  GPS اساتفاده از دساتگاه  باا  ساپ    اسات. 

بار  اکولوژیاک  واحادهای  نقشاة  برگزیده، از روی  هاییگان

بارداری از  نموناه تحلیل سیستمی عمل ومبنای روش تجزیه

انجااا  شااد. جهاات  خاااک و پوشااش گیاااهی واحاادهای 

تفرج بر وضاعیت تاراکم،    اثرات ارزیابیها و دوری دادهجمع

 روش دماربرداری تصاادفی از  ،تنوع و فراوانی پوشش گیاهی

در هاار یگااان اسااتفاده گردیااد. پیمااایش صااحرائی جهاات 

هاای  پوشش گیاهی و خااک در مااه  نمونة برداشت قطعات 

صورت گرفت. بادین گوناه    1395اردیبهشت و خرداد سال 

نسابت   شکل باا  مستطیلیکه در مرکز هر یگان، یک پالت 

 ،در دن اسااتقرار پااالت از پیاااده شااد و پاا  2×2اضااالع 

گوناه،   فراوانای هار   ،هاا تعداد نوع گونههای دماری مشخصه

درصد شاخص سطح پوشاش  های هر پالت و تعداد کل پایه

باار اساااس  (Ghorbani Pashai Kalai, 1997) گیاااهی

جهات بررسای   . برای هر یگاان ثبات گردیاد     (1جدول )

، اماا  وجاود دارد  متفاوتیهای میزان فشردگی خاک روش

های بیشتری استفاده از رینگ، مزیتبرداری با روش نمونه

 -هاا نسابت باه روش کلوخاه     از نظر دقت و سایر ویژگی

از بارداری  نمونه به منظور.(Shields, 1993) پارافین دارد

 70فلزی )رینگ( به قطر استوانة پروفیل خاک نیز از یک 

متر استفاده گردید. با توجه باه  میلی 50متر و ارتفاع میلی

  تاااههاااای صاااورت گرف بررسااایشااارایط موجاااود و  

(Shield, 1993 )بارداری باا اساتفاده از روش    روش نمونه

هاا  های بیشتری از نظر دقت و ساایر ویژگای  رینگ، مزیت

بارداری  پارافین دارد. عمل نموناه  -نسبت به روش کلوخه 

و در صااورت وجااود از  0-5هااای در هاار یگااان از عمااق

تکرارپاذیری  سانتی متر، همراه با ساه مرتباه    5-10عمق

عباارتی دیگار از هار عماق ساه نموناه       صورت گرفت، باه 

هاا جهات بررسای تغییارات     برداشت شاد. ساپ  نموناه   

خاکشناسای منتقال    فیزیکی ناشی از تفرج، به دزمایشاگاه 

قارار   دون105°سااعت در دماای    24گردیدند و به مدت 

فلزی و وزن خاک خشاک  استوانة گرفتند. با داشتن ابعاد 

( 1)رابطاة  از طریاق  وص ظااهری خااک   وزن مخصشده، 

 :(Baybordi, 1981) دست دمدبه

db (1)رابطة     =  Ws

V 
 

:db خاااک،  وزن مخصااوص ظاااهریWs:  وزن خاااک

 حجم استوانه V:و خشک شده
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رابطاة  خااک در  وزن مخصوص ظااهری  با جایگذاری 

فااارج  رات خااااک محاسااابه شاااد و( مقااادار خلااال2)

(Baybordi, 1981): 

f  (2)رابطة  = 1 −
db

ds 
 

f:    ،میزان تخلخال خااکdb:   وزن مخصاوص ظااهری 

 وزن مخصوص حقیقی خاک :dsو  خاک

گیاری رطوبات وزنای خااک از روش دون     جهت اندازه

)وزنی( استفاده گردید. باه ایان ترتیاب کاه پا  از الاک       

برداری شده، ابتادا دن را باا دب مقطار    نمودن خاک نمونه

دماای   درساعت  24وزن نموده و به مدت اشباع و سپ  

با به دست دوردن اخاتالف   داده، در ادامهدون قرار  °105

گاذاری در  جاای  باا  وزن خاک خشک و خاک مرطاوب و 

  دمااادخااااک باااه دسااات  وزنااایرطوبااات  (3) ةرابطااا

(Baybordi, 1981): 

M (3)رابطة  =  
Ww

Ws
× 100 

M:  خاااک وزناایرطوباات ،WW:  وزن دب موجااود در

 وزن خشک  رات جامد خاک :WS و خاک

های شاخص سطح پوشش گیاهی به علت دادهبررسی 

هاا باا اساتفاده از شااخص توصایفی      بندی بودن دنطبقه

تحلیاال وتجزیااهجهاات  میااانگین وزناای صااورت گرفاات. 

هاا و فراوانای کال هار     های حاصل از تعداد نوع گوناه داده

پالت، وزن مخصاوص ظااهری، تخلخال و رطوبات وزنای      

از  جدادماری جامعة خاک به علت نرمال بودن و وجود دو 

همبساتگی باین    مستقل استفاده گردیاد.  tهم، از دزمون 

 pearsonفاکتورهای مورد بررسای نیاز از طریاق دزماون     

محایط  دنالیزهاا در  . (Cole & Monz, 2004)بررسی شد 

 انجا  گرفت. spss17افزار دماری نر 

 

 . نتایج3

 زیستی منطقهواحدهای محیطنقشة استخراج  .1.3
 اثاارات تفاارج باار مبنااای روش   ارزیااابی بااه منظااور

 اکولوژیاک نهایی واحدهای  ةنقشتحلیل سیستمی، وتجزیه

  روش روی همگاااااذاریمنطقاااااه باااااا اساااااتفاده از 

(McHarg & Mumford, 1969) (2شکل)دست دمد به. 

 

 : نگارندگان(مأخذ)مورد مطالعه منطقة اکولوژیک واحدهای  .2شکل
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 یکسان های اکولوژیکشناسایی یگان .2.3
یگان در  38تعداد حاصل، نقشة در ادامه با استفاده از 

ه دن از لحاظ فاکتورهای یگان مشاب 38های تفرجی و زون

طبقات شیب، جهت، ارتفااع، ضاریب مقاومات     :اکولوژیک

های فیزیکای خااک )فرساایش، سانگریزه،     سنگ، ویژگی

عماق خااک( و پوشاش     و یافتگی، زهکشای، بافات  تحول

گیاهی )وضعیت تراکم، گرایش مرتع و میازان تولیاد کال    

نخورده و شاهد انتخاب شاد.  های دستدر زوندر هکتار( 

نشان داده شده  (3شکلبرداری در هر زون در )نقای نمونه

 .است

 

 (: نگارندگانمأخذ) برداری در هر زوننمونهقاط . ن3شکل

 

 میزان تراکم پوشش گیاهیمقایسة نتایج  .3.3
درصااد شاااخص سااطح پوشااش گیاااهی، در مقایسااة 

توصیفی میانگین وزنای   های مشابه از طریق شاخصیگان

درصاد تاراکم   طبقاة  (، 1جدول )صورت گرفت. بر اساس 

( 4)رابطاة  و فراوانی هار طبقاه در   ها پوشش گیاهی پالت

جایگزین گردید و نتایج حاصل از دن مشاخص نماود کاه    

هاای شااهد   متوسط درصد تراکم پوشش گیاهی در یگاان 

  .استهای تفرجی های مشابه دن در زونبرابر یگان13/2

(xi .  fi)∑ (4رابطة )

∑  (fi)
=µ 

:xi  ،مرکز هر دسته :fi،1فراوانی هر دستهµ  میاانگین :

: میاانگین  2µ و هاای تفرجای  وزنی درصاد تاراکم در زون  

 های شاهدوزنی درصد تراکم در زون

µ1 =
(15×14 )+(37/5×24 )

38
= %21/29  

µ2 =
(37/5×6 )+(62/5×26 )+(87/5×6 )

38
= %5/62  
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 یاهیگ پوشش تراکم درصد یوزن نیانگیم. 1 جدول

 درصد تراکم های شاهدزون های  تفرجیزون

xi fi xi fi طبقات هر دسته 

5/0 - 5/0 - 1-0 

3 - 3 - 5-1 

15 14 15 - 25-5 

5/37 24 5/37 6 50-25 

5/62 - 5/62 26 75-50 

5/87 - 5/87 6 100-75 

 

 های گیاهیتنوع و فراوانی گونهمقایسة نتایج  4.3
هاا )تعاداد   های حاصل از تنوع و فراوانی گونهبررسی داده

مساتقل مشاخص نماود باین      t ها( با استفاده از دزماون پایه

% 99های مشابه، به لحااظ ایان دو عامال باا اطمیناان      یگان

هاای  دارد. به عباارتی دیگار یگاان   داری وجود اختالف معنی

هاای مشاابه در   های شاهد، نسابت باه یگاان   موجود در زون

هااای بیشااتری هااای تفرجاای از تنااوع و فراواناای گونااه زون

و کااهش  تفرجای  هاای  فعالیات (.2جدول)هستند برخوردار 

لگادکوب  های فیزیکی مانند دسیبکیفیت خاک موجب بروز 

گاردد و در  می گیاهی هاشدگی و شکستگی گونهشدن، قطع

.شودمی پوشش گیاهی کمنهایت میزان فراوانی و تراکم 

 مترسانتی 0-5 های فیزیکی خاک در عمقهای پوشش گیاهی و ویژگیمستقل بر روی داده t. نتایج آزمون2جدول

 آزموننتیجة  tمقدار  درجة آزادی معیارانحراف میانگین ناحیه تیمار

 تنوع

 هاگونه

000/0 -301/7 744/57 85153/1 3684/8 تفرجی
* 

    34332/3 8947/12 شاهد

 تعداد

 هاپایه

000/0 -569/4 74 17051/51 1053/74 تفرجی
* 

    29097/82 9211/145 شاهد

 کوبیدگی خاک
 تفرجی

 شاهد

2555/1 

1527/1 

06927/0 

04473/0 

287/63 684/7 000/0
* 

 خاک فرجوخلل
 تفرجی

 شاهد

5272/0 

5658/0 

02621/0 

01672/0 

841/62 660/7- 000/0
* 

 رطوبت وزنی خاک
 تفرجی

 شاهد

0439/26 

3676/32 

55746/4 

48546/4 
74 096/6- 000/0

* 

 %1دار در سطح وجود اختالف معنی * 

 

های فیزیکی خااک در  ویژگیمقایسة نتایج  .5.3

 مترسانتی 0-5عمق 
هاای وزن مخصاوص   مستقل بار روی داده  t انجا  دزمون

ظاهری خاک )کوبیدگی خاک( مشخص نمود که بین میزان 

های مشابه با اطمیناان  وزن مخصوص ظاهری خاک در یگان

مقایساة  نتایج چنین هموجود دارد. داری اختالف معنی 99%

خااک باا اساتفاده از     فارج وهای حاصال از میازان خلال   داده

 فارج وباین میازان خلال    بیانگر این بود کاه مستقل  t دزمون

 دارمعنای  %، تفااوت 99های مشابه با اطمینان خاک در یگان

باا افازایش    وجود دارد و مقدار فضای خالی بین  رات خاک،
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کااهش یافتاه   سرعت های تفرجی بهکوبیدگی خاک در یگان

اساتفاده  های حاصل از رطوبت وزنی خاک با بود. بررسی داده

%، باین  99با اطمیناان   مستقل نیز مشخص نمود t از دزمون

هااای مشاابه تفاااوت  داری دب در یگاان میازان ظرفیات نگااه  

(.  به عبارتی دیگر باین میازان   2وجود دارد )جدولدار معنی

فشااار افاازایش فاارج و رطوباات وزناای خاااک بااا    وخلاال

 معکوسی وجود دارد.رابطة بازدیدکنندگان 

های فیزیکی خااک در  ویژگیمقایسة نتایج  .6.3

 مترسانتی 5-10عمق 
های حاصال از وزن  مستقل بر روی داده t انجا  دزمون

در  فارج و رطوبات وزنای خااک    ومخصوص ظاهری، خلل

های مشاابه از  مشخص نمود که بین یگان cm10-5عمق 

داری % اختالف معنی5های نامبرده در سطح لحاظ ویژگی

 (.3وجود ندارد )جدول

 مترسانتی 5-10های فیزیکی خاک در عمق های ویژگیمستقل بر روی داده t . نتایج آزمون3جدول

 آزموننتیجة  tمقدار  آزادیدرجة  معیارانحراف میانگین ناحیه تیمار

 کوبیدگی خاک
 تفرجی

 شاهد

1402/1 

1151/1 

05033/0 

02001/0 

26 737/1 094/0
** 

 خاک فرجوخلل
 تفرجی

 شاهد

5729/0 

5793/0 

01051/0 

00861/0 

26 751/1- 092/0
** 

 رطوبت وزنی خاک
 تفرجی

 شاهد

8871/33 

0907/37 

41319/5 

05800/4 

26 772/1- 088/0
** 

 %5دار در سطح عد  وجود اختالف معنی**

 

 همبستگی نتایج بررسی .7.3
نتااایج حاصاال از بررساای ضااریب همبسااتگی بااین    

 (4جادول )در  pearsonفاکتورهای مورد بررسی با دزمون 

 نشان داده شده است.

 تفرج از متأثر یفاکتورها نیب بستگیهم یبررس.  4جدول

 وزنی خاکرطوبت فرج خاکوخلل کوبیدگی خاک هاتعداد پایه هاتنوع گونه همبستگی

 538/0** 1 هاتنوع گونه
**307/0- 

**308/0 
**405/0 

 -328/0** 1 538/0** هاتعداد پایه
**327/0 

*261/0 

 -307/0** خاککوبیدگی
**328/0- 1 **000/1- 

**482/0- 

 308/0** فرجوخلل
**327/0 

**000/1- 1 **480/0 

 405/0** وزنی خاکرطوبت
*261/0 

**482/0- 
**480/0 1 

 دار است.% معنی5همبستگی در سطح * دار است.                % معنی1همبستگی در سطح ** 

 

 گیرینتیجهوبحث. 4
و گردشاگری دارای   حفاظتتحتارتبای میان مناطق 

حفاظات اسات. طای    تحات قدمتی به تاریخ خود منااطق  

شاااهد مسااائلی چااون  حفاظااتتحااتدر مناااطق تفاارج 

درختاان، تولیاد    ةشاخلگدکوبی خاک و گیاهان، شکستن 

وحااش بااه علاات برخااورد بااا زبالااه و تلاان شاادن حیااات

دسات دماده   بر اساس نتایج به خودروهای عبوری هستیم.

معکوسای  ثیرات أت یتفرج هایانجا  فعالیتاز این تحقیق 



 889 ...خاک و یفیتتفرج بر ک یکاثرات اکولوژ یابیارز

 
هاای گیااهی   گونهپایة بر روی میزان تراکم، تنوع و تعداد 

تاوان باه حاذف و از باین رفاتن      از دالیل دن میدارد، که 

 دیدگی، بریادگی و قطاع  دسیب ،حساس گیاهیهای گونه

 هاای یگاان در بار اثار لگادکوب شادن     ها بسیاری از گونه

 تاراکم،  که به مرور زمان باعا  کااهش   کردتفرجی اشاره 

  هاا یگاان در ایان  هاای گیااهی   گوناه پایاة  و تعاداد  تنوع 

 ;Zhevele & Parient, 2008) نتاایج باا   ، کاه است گشته

Bakhshi et al., 2010; Eshaghi Rad et al., 2011; 

Nazarpurfard, 2016 ) .باه بیاانی دیگار     مطابقت داشات

تفرج با افزایش میزان فشردگی و کوبیدگی خااک، منجار   

گردد و در نهایات  به کاهش فضای خالی بین  رات دن می

 هااای  میکروارگانساایم هااایموجااب کاااهش فعالیاات  

  گااارددخااااکزی، کااااهش تهویاااه و حرکااات دب مااای 

(Eshaghi Rad et al., 2011)     ؛ بادیهی اسات کاه ایان

چنین زندگی جواماع زیساتی   شرایط برای رشد گیاه و هم

گاردد و باعا  ایجااد    موجود در خاک نامطلوب تلقی مای 

گساترش   ،وهاوا دب شرایط ناامطلوب جهات نفو پاذیری   

های گیااهی  عناصر غذایی توسط گونه دوانی و جذبریشه

شود که این خود موجب کاهش کیفیت پوشش گیاهی می

های خاک موجاب  بنابراین تغییر وضعیت ویژگیگردد. می

 پوشاش گیااهی  اثرگذاری بر روی غناا، تاراکم و فراوانای    

لذا تحقیقاات گساترده    .(Nazarpurfard, 2016) گرددمی

تحات  اثرات اکولوژیاک تفارج در منااطق    نوع و شدت بر 

ضارورت ایان امار     رود.حفاظت امری ضروری به شمار می

گاه حیات وحش قمیشلو با توجاه باه   در پارک ملی و پناه

جهات تبیاین اثارات    هاای اخیار،   تفرج گسترده در ساال 

تفرجاای، شناسااایی متغیرهااای اکولااوژیکی    اکولااوژیکی

نیاز   (Nazarpurfard, 2016) )که در تحقیقات پذیردسیب

ارائاة  بار لازو    تأکیاد  و  (شده اسات تأکید بر ضرورت دن 

 برنامه جامع مدیریت تفرجی در منطقه دوچندان است.

 0-5نتایج بررسی وضاعیت فیزیکای خااک در عماق     

 هاای تفرجای  انجاا  فعالیات  متر نشاان داد کاه باا    سانتی

بازدیدکنندگان مقادار وزن مخصاوص ظااهری خااک یاا      

gr/cmهمان کوبیادگی از 
gr/cmباه  315/1

افازایش   325/1

 یابدسرعت کاهش مینیز به فرج دنومیزان خللیابد و می

، (YuKsek, 2009 تحقیقاات صاورت گرفتاه   نتاایج  که با 

Zhang et al., 2009،(Bakhshi et al., 2010   ساو  هام

حاصل از میزان رطوبات وزنای   مقایسة چنین هم .باشدمی

کاه باین فشاار    بیانگر ایان باود    های مشابهخاک در یگان

عکا   رابطة خاک میزان درصد رطوبت و  بازدیدکنندگان

 (Zhang et al., 2009) تحقیقاااتوجااود دارد کااه بااا  

وزن مقایسااة . بررساای نتااایص حاصاال از متناسااب اساات

فرج و میزان رطوبت ومخصوص ظاهری خاک، میزان خلل

 5-10هاای مشاابه موجاود در عماق     وزنی خاک در یگان

داری متر خاک مشخص نمود هایص اخاتالف معنای   سانتی

هاای  ها وجود ندارد و بیانگر این است کاه فعالیات  بین دن

گاذارد  های سطحی خاک تاأثیر مای  تفرجی بیشتر بر الیه

 (Bakhshi et al., 2010) صاورت گرفتاه  مطالعاة  کاه باا   

  تحقیاااق حاصااال ازبناااابر نتاااایج  .اسااات ساااو هااام

(Shirani, 2016 ) مورد مطالعه، ظرفیات  منطقة در همین

هاای تفرجای پاارک ملای و پناهگااه      پهناه  برد خادماتی 

 .اسات بیشاتر   دن ثرؤم ظرفیت برداز وحش قمیشلو حیات

موجود تفرجی  مهندسی امکانات - طراحی عبارتی دیگربه

دن  ثر و توانمناادی ماادیریتیؤماا ظرفیاات باارد بااادن در 

 منطقاه  ، اینگرددسبب می این مهم و باشدنمیمتناسب 

گیارد. در  بیش از توان مدیریتی دن ماورد اساتفاده قارار    

های تفرجای در ایان منطقاه موجاب     فعالیت انجا نتیجه 

کوبیدگی، کاهش فضای خاالی و رطوبات خااک گردیاده     

افزایش تراکم خاک و کم شدن میازان نفو پاذیری    است.

کااهش   چناین و هم باع  کاهش دب در دسترس گیاهدن 

نتیجاه کااهش    و در خااک  درون گیاه دوانیریشه گسترة

شرایط فاو  باه   . گرددیدر دسترس گیاهان م مغذی مواد

دیادگی پوشاش گیااهی بار اثار      همراه لگدکوبی و ضارب 

هااای تفرجاای موجااب کاااهش میاازان مقاوماات  فعالیاات

کااهش   شاود. هاا مای  دیدگی دنهای گیاهی و دسیبگونه

هااای تفرجاای کیفیاات خاااک و پوشااش گیاااهی در پهنااه

در تفرجای  از ضاعن مادیریت    مطالعااتی، نشاان  محدودة 

هاای  اقاداماتی چاون ایجااد قار  در پهناه     منطقه دارد و 
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منظاور  تفرجای باه   هاای پهناه جاایی  دیاده و جاباه  دسیب

کمتار لحااظ    ساازگان پذیری شرایط طبیعای باو   برگشت

تحقیقاات صاورت گرفتاه پیراماون     مطالعة است.  هگردید

ایان اسات کاه بیشاتر ایان       ارزیابی اثارات تفارج بیاانگر   

هاای جنگلای ایاران    پاارک هاا و  ساازگان تحقیقات در بو 

حفاظاات مااورد صاورت گرفتااه و کمتار در مناااطق تحات   

مهام تحقیاق حاضار باا      تفااوت . بررسی قرار گرفته است

حاصال از  نقشاة  مطالعات پیشین این است که بر اسااس  

هاای یکساان از نظار وضاعیت     ، یگاناکولوژیکهای یگان

مقایساة  در دو بخش تفرجای و  شااهد جهات     اکولوژیک

تنهاا عامال   کاه  طوری هاثرات تفرج انتخاب نموده است، ب

کاه  ها تفرج در نظر گرفتاه شاد. در حاالی   تفاوت میان دن

صااورت تصااادفی نقاااطی را جهاات  مطالعااات قبلاای بااه 

. بادیهی  کردناد برداری و ارزیابی اثرات تفرج انتخااب  داده

شایب یاا ارتفااع از ساطح دریاا      دازة انا است که با تغییار  

هاای فیزیکای خااک    گای شرایط رویشی گیاه و حتای ویژ 

باا در پایش    گاردد بناابراین پیشانهاد مای   . یابدتغییر می

کااری،  احیای پوشش گیاهی، بوتاه گرفتن اقداماتی مانند: 

کاشت بذر، تصحیح خااک در مسایرهای عباور، طراحای     

حفاظاات و مساایرهای ویااژه جهاات عبااور افااراد، تشاادید 

های تفرجی، کنتارل ورود افاراد بار اسااس     مدیریت پهنه

جااایی ظرفیاات باارد مااؤثر و ایجاااد شاارایط قاار  و جابااه

منظاور  مطالعااتی باه  منطقاة  های تفرجی کناونی در  پهنه

هاا، کیفیات خااک و پوشاش     ساازگان پذیری باو  برگشت

باا اساتفاده از   گردد چنین پیشنهاد میهمگیاهی کوشید. 

اثارات  گساترة  تحلیل سیستمی میازان و  ورهیافت تجزیه

در ی گردشاگری و تفارج   هاو پروژه هازیستی طرحمحیط

ماورد   زیسات محایط  ارزیابانتوسط  حفاظتتحتمناطق 

بررسی قرار گیرد تا با شناسایی اناواع اثارات و پیامادهای    

ریاازی و بهبااود مثبات و منفاای دن، زمینااه جهاات برنامااه 

با اعمال بنابراین .م دیدوضعیت محیط و مدیریت دن فراه

شاناخت   ،تفرجیظرفیت برد  بردورد تدابیر مختلفی مانند

 ،تفرجای زیساتی  محیط طبیعی و ارزیاابی اثارات محایط   

تادوین قاوانین و خاط     و گاران تفارج تعداد  کردنمحدود 

پارک در  تفرجاز اثرات و پیامدهای منفی  توانمی هامشی

ریازی  باا برناماه   حفاظتتحتمناطق ملی قمیشلو و سایر 

تا حدودی کاست. تفرجی


 تقدیر و تشکر
کال حفاظات    ةادار از همکاریوسیله نویسندگان بدین

یاری مدیریت  زیست استان اصفهان، مساعدت و هم محیط

کاش  و زحمات  گرانقادر باناان   چنین محایط  محتر  و هم

وحش قمیشلو نهایات تشاکر و    پارک ملی و پناهگاه حیات

 د.نقدردانی را دار
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