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: مطالعه موردي( آباد هاي بلوط خرم جنگلچوبي ي ها تأثير جاده بر تنوع گونهبررسي 
  )قلعه گل ةهاي سامان عرفي پرك واقع در منطق جنگل

  2آهنگ سمانه رزم و 1، جواد سوسني*1زاده رامين حسين

  داري ، دانشگاه لرستان، دانشكده كشاورزي، گروه جنگلخرم آباد 1
  زيست، گروه محيط زيست دانشكده منابع طبيعي و محيطهمدان، دانشگاه مالير،  2

  3/9/95 :تاريخ پذيرش  12/1/94 :تاريخ دريافت

  چكيده

قطعه نمونه  42تعداد آباد،  خرمي پرك ها لجنگدر ها  اي درختان و درختچه منظور بررسي تأثير جاده آسفالته بر تنوع گونه به
عمود بر  يمتر 400و  200، 20و فواصل موازات جاده  بهمتر  300طولي  به فواصلدر دو طرف جاده  آري 12اي شكل و دايره
سيمپسون و (، يكنواختي )مارگالف و منهنيك(غنا هاي  اي، از شاخص براي بررسي تنوع گونه. برداشت شدجاده، در منطقه  مسير

بر اساس  .ي مختلف شناسايي شدچوب ةگون 9در اين پژوهش،  .شداستفاده  )وينر و سيمپسون-شانون(تنوع  و) ويلسون-اسميت
از نظر يكنواختي  اما ؛يافت داري افزايش اي به طور معني نتايج با افزايش فاصله از جاده به سمت داخل جنگل، غنا و تنوع گونه

ترتيب  دست آمده در فواصل مختلف از جاده، به هاي به بيشترين و كمترين اختالف ميانگين .داري مشاهده نشد اختالف معني
اي بيشتر از يكنواختي  در واقع تأثير منفي جاده بر غناي گونه. بودمارگالف و يكنواختي سيمپسون غناي اي ه شاخصربوط به م

  .هاي پايداري در منطقه است اي از اولويت بنابراين حفظ غناي گونه. است  بوده

  .جنگل جاده،غنا، اي،  تنوع گونه :هاي كليدي واژه

  ramin.hosseinzadeh@yahoo.com: ، پست الكترونيك09165515356: تلفن ،نويسنده مسئول* 

  مقدمه
ها منبع بسيار مهم و با ارزشي است،  اي جنگل تنوع گونه
 ژنتيكي هاي موجود در جنگل و ذخاير زيرا گونه

 ساير و شرب نيازهاي تأمين و سالمتي براي آنها ةدهند تشكيل

 اي بوده، و قطعاً فقدان تنوع گونه اهميت موجودات حائز

تهديد خطرناكي براي بقاي انسان و ساير موجودات 
المللي  بين  طبق گزارش كميته). 15(شود  محسوب مي

 IUCN: International Union for( حفاظت از طبيعت

conservation of Nature(  در حال حاضر از هر هشت
 ارزيابي). 1( استي، يكي در معرض انقراض گياه  گونه

سير  و اكوسيستم كاركرد ساختار و درك دليلب تنوع زيستي
كنترل  و بررسي ژني، ذخاير حراست و حفظ آن، تحول

تنوع  حفظ براي مناسب مناطق شناسايي و محيطي تغييرات

اي  اغلب تنوع گونه. )21(گيرد  مي قرار توجه مورد زيستي،
خود اي  گونهتنوع  .)29(دانند  وع زيستي ميرا مترادف با تن

تعداد نسبي افراد ( يكنواختيو ) ها تعداد گونه( تركيب غنا
شناسي محسوب  و عامل مهمي در بوم ستا) هر گونه

  ).33(شود  مي

 تغيير با زمان طول در گياهي جوامع اي گونه تنوع و تركيب

 تغيير طبيعي، يا انساني هاي آشفتگي اثر در و محيطي شرايط

هايي است كه سازي از جمله فعاليت جاده. )17(كند  مي
گردد، بلكه گرگوني فراواني ميتنها خود سبب تغيير و د نه
گرفتن در خدمت انواع ديگر توسعه از مهمترين ار دليل قرب

هايي است كه بايد پيامدهاي آن مورد ارزيابي قرار پروژه
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ترسي به جنگلي امكان دس هاي جادهاگرچه  ).16(گيرد 
هاي مديريتي مانند  مناطق مختلف جنگل براي انجام فعاليت

 و كاري سوزي، حمله آفات، جنگل حفاظت در مقابل آتش
 عنوانب ديگر طرف ازاما ) 6( كنند ميبرداري را فراهم بهره

 شمارب زني طبيعي منابع هاي عرصه تخريب عوامل از يكي

دقت الزم كه اگر در ساخت و نگهداري آن  )10( آيندمي
 باها جاده .بيشتر خواهد شد ها، آثار منفي آننشوداعمال 
 و زادآوري روي كليمايي بر ماكرو و ميكرو راتيتغي ايجاد
و بطور كلي اثرات ) 7(ثيرگذار هستند أت زيستي تنوع

 .)26(نامطلوبي بر روي اجزا زنده و غير زنده جنگل دارند 
 تنوع در تغيير ثباع جنگلي هايجاده ساختكه  جايي آن از

 و تنوع بررسي بنابراين شود،مي يجنگل هايگونه تركيب و
 به را ما جنگل عمق به جاده حاشيه از ها اين گونه تركيب

مي جنگلي هايجادهي زيست محيط اثرات از بهتري درك
   ).3(د رسان

 هايجاده اتاثر   مطالعه ضمن) 2007( همكاران و دلگادو

 تنريف هاي در جنگل پوشش تاجبر حرارت، نور و  جنگلي

متر و  6متر، نور تا  3دما تا  رسيدند كه نتيجه اين به اسپانيا
به اين  ،اند تغييرات قابل توجهي داشته متر 10پوشش تا  تاج

تاج ،جنگلي هايجاده لبه از گرفتن فاصله با صورت كه
به  ورودي نور شدت در نتيجه در و يافته افزايش پوشش
 داري معني تغييرات محيط دمايهاي ساننو و جنگل داخل

اثر   محدوده) 2010(لي و همكاران ). 24( تاس شده ايجاد
در جنگل هوژانگ چين را مورد  اي جاده بر تنوع گونه
نشان داد كه تأثير جاده بر آنان نتايج . بررسي قرار دادند

اي باعث افزايش ارزش  هاي گياهي و درختچه تنوع گونه
 60ها و  درصد براي درختچه 21ار شاخص شانون به مقد

درصد براي گياهان نسبت به مناطق مجاور شده است 
ي ها جاده زيستي محيطاثرات ) 2014(لي و همكاران . )30(

تاالب در دلتاي  بر تنوع گياهان ساحلي آسفالته و خاكي
بيان و  را مورد بررسي قرار دادند رود زرد در كشور چين

ها بر تنوع گياهي در منطقه  اثر جاده  كردند كه محدوده
متر بوده و با افزايش فاصله از آستانه جاده  20مورد مطالعه 

هاي آسفالته و خاكي به هم  جوامع گياهي اطراف جاده
در  )1385(مهر و همكاران  نكوئي. )31( اند تر شده شبيه

 در طبيعي منابع عرصه تخريب ميزان تعيين منظورتحقيقي ب
رمحال و اقه بازفت استان چهسازي در منط جاده اثر

 08/661بختياري، به اين نتيجه رسيدند كه در مجموع 
هاي منابع طبيعي تخريب يافته، كه بيشترين  هكتار از عرصه

 هاست هكتار مربوط به جنگل 19/420ميزان آن با مساحت 
تأثير جاده جنگلي بر ) 2012(لطفعليان و همكاران . )18(

ظالم (هاي نكا  ان در جنگلتنوع گياهان و زادآوري درخت
كه با فاصله كردند را مورد بررسي قرار دادند و بيان ) رود

 كاهش يافته است هاي تنوع شاخص ميانگين اكثراز جاده 
 جاده تأثير بررسي به) 1393(بازياري و همكاران  .)32(

 گياهي هايگونه تركيب و علفي پوشش تغييرات بر جنگلي

 سه در جنگل داخلي هايبخش به سمت هاجاده لبه از

پرداختند و  خاكي و آسفالته جاده دو در و مختلف منطقه
هاي آسفالته و خاكي تنوع  دريافتند كه با فاصله از جاده

اين هدف اصلي از انجام . )3( يابدزيستي كاهش مي
هاي درختي و  بررسي تأثير جاده بر تنوع گونه، پژوهش
ك در شهرستان هاي سامان عرفي پر اي در جنگل درختچه

مورد مطالعه و   آباد است اما با توجه به محدوده خرم
شيب و ارتفاع از سطح دريا سعي مانند تغييرات عواملي 

شد تا نقش اين عوامل نيز در محاسبات انجام شده مورد 
  .توجه قرار گيرد

  مواد و روشها
به گل  قلعهپرك در منطقه  يسامان عرف :منطقه مورد مطالعه

شهرستان جنوب كيلومتري  35 در، هكتار1151مساحت 
 1433׳هاي جغرافيايي  بين طوللرستان در استان آباد  خرم
 48 34´ تا 48 31´ي يهاي جغرافيا و عرض 33 16´ تا

منطقه مورد مطالعه بر اساس . )1شكل ( واقع شده است
ژه، داراي اقليم نيمه مرطوب سرد بندي اقليمي آمبر طبقه
  ).4( است
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 آباد گل شهرستان خرم  قلعه  موقعيت سامان عرفي پرك، در منطقه -1شكل 

تنوع بر آسفالته تأثير جاده منظور بررسي  هب :تحقيقروش 
سامان عرفي پرك، اين  درها  اي درختان و درختچه گونه

ي وجود هاي جنگل مسافتي از جاده كه در اطراف آن توده
قطعه  42تعداد داشت با طول حدود دو كيلومتر انتخاب و 

به در دو طرف جاده  آري 12اي شكل و نمونه دايره
و ) به موازات جاده(هم تر نسبت به م 300فواصل طولي 

مرز فاصله ( متر نسبت به جاده 400و  200، 20فواصل  به
شكل ( در منطقه برداشت شد )جاده تا مركز قطعه نمونه

در هر قطعه نمونه، مشخصاتي از جمله نوع و  سپس .)2
و همچنين شيب و ارتفاع قطعه  ها درختان و درختچهتعداد 
  .شدثبت  نمونه

  
  شماي قطعات برداشت شده در دو طرف جاده -2شكل 

ها  اي جنگل جا كه عوامل متعددي بر تنوع گونه از آن
 خطا در احتمالتأثيرگذار هستند و ناديده گرفتن آنها 

اي  در ابتدا سعي شد منطقه ،آورد وجود ميگيري را ب نتيجه
از مسير جاده مورد بررسي قرار گيرد كه تأثير عوامل ديگر 

اي كم باشد ولي با توجه به كوهستاني بودن  گونه  بر تنوع

مانند اي كه در آن ميزان عواملي  منطقه امكان يافتن منطقه
يا با تغيير اندك و شيب و ارتفاع از سطح دريا بدون تغيير 

جداي از تأثير جاده همين دليل ه ب. باشد، تقريباً ناممكن بود
دو عامل مهم شيب و ارتفاع از هاي چوبي،  بر تنوع گونه

تا مشخص شود  سطح دريا نيز مورد مطالعه قرار گرفتند
اي در ارتباط با  داري از نظر تنوع گونه اگر اختالف معني

 مقدارثير ساير عوامل در فاصله از جاده وجود دارد، تأ
مربوط به اين  بندي طبقه. اي چقدر است اختالف تنوع گونه

  .نشان داده شده است 1دو عامل در جدول 
  بندي شيب و ارتفاع از سطح دريا طبقه -1جدول 

  )متر(طبقات ارتفاع از سطح دريا   )درصد(طبقات شيب 
10-0  1900-1800  
20-10  2000-1900  
30-20  2100-2000  
40-30  2200-2100 

اي، از  براي بررسي تنوع گونه :هاوتحليل داده تجزيه
استفاده شد ) تنوع، غنا و يكنواختي(هاي مختلفي  شاخص

منظور ب. آمده است) 2(آنها در جدول   كه فهرست و آماره
و  Excel (2013)  غناي مارگالف از برنامه  شاخص  محاسبه

 Ecological Methodologyافزار  ها از نرم ساير شاخص

(Ver 6.0) افزار  سپس با استفاده از نرم. استفاده شدSPSS 

(Ver.20) ها و همگني  هابتدا نرمال بودن پراكنش داد
اسميرنوف -آزمون كلموگروف  وسيلهترتيب ب هها ب واريانس

  . و آزمون لون بررسي شد
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  اي هاي مورد استفاده براي بررسي تنوع گونه شاخص -2جدول 

شرح شاخص آماره و   مؤلفه شاخص 

  )S  =ها،  تعداد كل گونهN =مارگالف  .)حجم يا اندازه نمونه يا تعداد كل افراد در نمونه 

ونه
ي گ

غنا
اي 

 

  )S  =ها،  تعداد كل گونهN =منهنيك  .)حجم يا اندازه نمونه يا تعداد كل افراد در نمونه 

  ).ها در نمونه تعداد گونه=  Sشاخص سيمپسون، : (   
  .گيرد هاي نادر قرار نمي اي از صفر تا يك دارد و تقريباً تحت تأثير گونه اين شاخص دامنه

 سيمپسون

ونه
ي گ

اخت
كنو

ي
  اي 

  

: ، )i=1,2,3,…s(در نمونه  iه تعداد افراد گون: ويلسون،  و اسميت شاخص يكنواختي: ( 
  .)ها ها در تمام نمونه تعداد گونه=  i=1,2,3,...s( ،s(در نمونه  jتعداد افراد گونه 

ويلسون-اسميت  

   
 )Pi : سهم افراد در گونهi شود تعريف مي ام نسبت به كل نمونه كه بصورت .S :واينر-نونشا  ).ها تعداد گونه  

ونه
ع گ

تنو
اي 

 

   
):1-D و سيمپسون تنوع شاخص Pi: نمونه است قطعه در گونه هر افراد نسبت(.   

  . كند مي تغيير )نمونه در موجود افراد كل( حدود  تا) تنوع مقدار كمترين(صفر  از شاخص اين
 سيمپسون

  

  نتايج
  و  نام .تلف شناسايي شدچوبي مخ  گونه 9 ،در اين پژوهش

در فواصل ها  از اين گونهيك هرحضور يا عدم حضور 
  . شده است ارائه 3در جدول مختلف از جاده، 

  

  از جاده) مراكز قطعات نمونه(هاي چوبي شناسايي شده در ارتباط با فواصل مختلف  حضور يا عدم حضور گونه -3جدول 

  )متر(ز جاده فواصل مختلف ا هاي چوبي شناسايي شدهگونه  
   400  200 20 نام علمي نام فارسي  رديف

  Quercus brantii     بلوط ايراني  1
  Pyrus syriaca     گالبي وحشي  2
  Acer monspessulanum     افرا كيكم  3
  Crataegus atrosanguina      زالزالك  4
  Lonicera nummularifolia      شن  5
  Cotoneaster luristanica     شيرخشت  6
  Amygdalus scoparia      بادام كوهي  7
  Daphne mucronata      دافنه  8
  Cerasus microcarpus     آلبالوي وحشي  9

   عدم حضور گونه        حضور گونه  
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شناسايي شده   گونه 9، تنها پنج گونه از 3بر اساس جدول 
با افزايش فاصله اين . در قطعات اطراف جاده قرار دارند

متري از  400 تعداد به هفت رسيده و در نهايت در فاصله
 4در جدول . اند ها حضور پيدا كرده جاده تمام گونه

هاي مورد مطالعه ذكر شده است كه  ميانگين كل شاخص
هاي چوبي  حاكي از تنوع نسبتاً ضعيف منطقه از نظر گونه

  .است
  د مطالعههاي مور ميانگين كل شاخص -4جدول 

 ميانگين كل شاخص  مؤلفه

  غنا

 35/0 مارگالف
 34/0 منهنيك

تي
واخ

 28/0 سيمپسونيكن
 23/0 ويلسون-اسميت

وع
تن

  

 42/0 شانون
 17/0 سيمپسون

داد  اسميرنوف و آزمون لون نشان- نتايج آزمون كلموگروف
ها نيز اختالف  سها نرمال نيست و واريان كه پراكنش داده

ها از آزمون  ميانگين  همين دليل، براي مقايسهب. زيادي دارند
هاي  ميانگين شاخص. واليس استفاده شد- كروسكال
- بندي آنها بر اساس آزمون كروسكال همراه رتبهمختلف ب

فاصله از جاده، شيب و ارتفاع از : واليس در رابطه با عوامل
  .آمده است) 5(سطح دريا، در جدول 

شود، بين ميانگين  يمشاهده م 5طور كه در جدول  همان
اي در ارتباط با  هاي مربوط به غنا و تنوع گونه شاخص

اين . داري وجود دارد فواصل مختلف از جاده اختالف معني
هاي مربوط به  در حالي است كه ميانگين شاخص

طور كلي با  به  .داري با هم ندارند يكنواختي اختالف معني
ها  شاخص افزايش فاصله از جاده مقدار ميانگين تمام

و  20- 200كه بين فواصل  طوري به. افزايش يافته است
  .داري وجود ندارد متر، اختالف معني 200- 400

فاصله از جاده، شيب و ارتفاع از سطح : واليس در رابطه با عوامل-بندي آنها بر اساس آزمون كروسكال هاي مختلف و رتبه ميانگين شاخص -5جدول 
  دريا

مل
عا

  

  بندي طبقه
قطعات در تعداد 

  طبقه
  تنوع  يكنواختي  غنا

  سيمپسون  شانون  ويلسون-اسميت  سيمپسون  منهنيك  مارگالف

ده 
 جا

ه از
صل

فا
)

)متر

20  14 39/15 54/15  86/16  79/15  57/15  5/15  
200  14 64/21 07/22 04/22  32/22  93/21  68/22  
400  14 46/27 89/26 61/25  39/26  27  32/26  

  ns123/0  ns051/0   *033/0   *042/0 034/0* 022/0* هاف ميانگينداري اختال سطح معني
ب 

شي
)

صد
در

(  
10-0  14 93/19 19 43/17  86/17  86/18  14/18  
20-11  8 19/26 94/26 13/25  88/25  69/25  25/25  
30-21  11 18/22 82/22 68/24  41/24  23  55/23  
40-31  9 94/18 94/18 72/20  72/19  06/20  89/20  

  ns182/0 ns251/0 ns324/0  ns 326/0  ns322/0  ns216/0 هاداري اختالف ميانگين معنيسطح 

ريا 
ح د

سط
 از 

فاع
ارت

)
  )متر

1900-1800  11 05/18 5/18  23/19  95/19  32/19  05/19  
2000-1900  9 89/16 89/16 78/16  33/16  78/16  22/16  
2100-2000  14 18/26 32/25  79/24  25  14/25  75/25  
2200-2100 8  25/23 13/24  19/24  31/23  44/23  38/23 

  ns564/0  ns393/0  ns337/0  ns330/0  ns552/0  ns497/0  ها داري اختالف ميانگين سطح معني
ns: درصد اطمينان 95دار بودن اختالف در سطح  معني :*ها و  دار نبودن اختالف ميانگين معني.  
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 400 و 20دار مربوط به فواصل  معنيمشخص و اختالف 
در اين بين شاخص غناي مارگالف  ،متري از جاده است

و شاخص يكنواختي سيمپسون كمترين اختالف بيشترين 
   .دنده را نشان مي

هاي مختلف در  هاي حاصل از شاخص بين ميانگينالبته 
داري  طبقات شيب و ارتفاع از سطح دريا اختالف معني

ها، روند  و تغييرات ميانگين شاخص داشتهوجود ن
  .مشخصي ندارد

  بحث
هاي حياتي جوامع اي يكي از مهمترين ويژگي تنوع گونه

 مسئله يك جنگل در آن ارزيابيكه  )23( مختلف است
محسوب از آن و حفاظت  اكوسيستم مطالعه براي مهم
  ).19( شود مي

بين طبقات شيب و ارتفاع از  ،دست آمدهبر اساس نتايج ب
اي وجود  نوع گونهداري از نظر ت سطح دريا اختالف معني

أثير توان راجع به ت بنابراين با اطمينان بيشتري مي. ندارد
البته بايد در نظر . نظر كرد اي اظهار جاده بر تنوع گونه

، 12، 27، 5، 14، 28، 33، 20( بسياري نامحقق داشت كه
را  اي گونهعوامل توپوگرافي بر تنوع تأثير  )25و 22

بطه با نتايج تحقيق حاضر در را .اند دار توصيف كرده معني
بخشي مورد مطالعه به موازات   محدودهكه  بايد متذكر شد

 )است و تأثيرگذار كه يك عامل غير طبيعي( جادهاز طول 
را تغييرات توپوگرافي   دامنه باو كل منطقه  انتخاب شده

طه با بدر راها  بنابراين عدم اختالف ميانگين. گيرد نميدربر
توان به كل  را نمي) شيب و ارتفاع از سطح دريا(اين عوامل 

   .جنگل تعميم داد

وع كم حاكي از تن ي مختلفها ميانگين شاخصطور كلي ب
 فاصله از جادهافزايش با  امادارد هاي چوبي در جنگل  گونه

 داري طور معنيباي  تنوع گونهغنا و  ،به سمت داخل جنگل
لطفعليان و همكاران در مطالعات  .يافته استافزايش 

نيز تأثير جاده بر ) 1393(بازياري و همكاران و ) 2012(

با فاصله از جاده دار بوده اما  پوشش گياهي اطراف آن معني
مهمترين دليل  .)3و  31( تنوع زيستي كاهش يافته است

هاي شمال  دست آمده، شرايط متفاوت جنگلتفاوت نتايج ب
به لحاظ (بررسي  هاي مورد كشور با غرب و نوع گونه

در مطالعات مذكور بيشتر به تنوع . است) شكل زيستي
هاي گياهي و زادآوري توجه شده است كه با توجه به  گونه

عالوه . تندتحقيق متفاواين مورد بررسي با   نوع و محدوده
اغلب داراي پوشش متراكم  هاي شمال كشور جنگلبر آن 

هم و رقابتي بوده و عامل نور براي پوشش زيرين بسيار م
نور بيشتري  ،با ايجاد جادههاي انبوه  در جنگل زيرا .است

رات زيادي در پوشش رسد و باعث تغيي به كف جنگل مي
هاي  گونهبا مساعد شدن شرايط، بنابراين . شود زيرين مي

اما در ). 24(شوند  نورپسند در اطراف جاده مستقر مي
قابت پوشش ر علت باز بودن تاجهاي بلوط غرب ب جنگل

البته اختالف ميانگين  .چنداني براي كسب نور وجود ندارد
- 400و  20-200بين فواصل  هاي مورد مطالعه در شاخص

نبوده و اختالف موجود مربوط به  چندان زياد متر 200
لي و همكاران . متري از جاده است 20-400فواصل 

اثر جاده بر تنوع   محدودهضمن بررسي نيز ) 2010(
اي تا  كه پوشش گياهي و درختچهكردند ن بيا ،اي گونه

اما پوشش درختي  هستند متر متأثر از جاده 34تا  20فاصله 
نكوئي مهر  .)30( در اين فاصله تغيير چنداني نداشته است

 تخريب ميزان ضمن تعييننيز ) 1385(و همكاران 
منطقه بازفت استان چهارمحال و ( طبيعي منابع هاي عرصه

 محدوده كه عرضكردند بيان  ،سازي دهجا اثر در )بختياري

. رسد متر مي 70 از بيش به جاده از نقاطي در شده تخريب
افزايش در مناطقي كه جاده موجب كردند همچنين بيان 

ها  تخريب جنگلها شده است،  دسترسي مردم به جنگل
 ، باتفريح و تفرج منظوربتري شدت يافته و افراد بيش

 چيدن ها،علوفه كردن ماللگدهاي بسياري از جمله  آسيب

 و ها بوته كندن درختان، شاخه شكستن دارويي، گياهان

آتش موجب آشفتگي در اكوسيستم جنگل  افروختن
مستقيم (اثرات ل ئبا توجه به اين مسابنابراين  .)18( اند شده
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تا فواصل منفي جاده بر اكوسيستم جنگل ) و غير مستقيم
  .پابرجا هستند ،نسبتاً زياد

اختالف در بين فواصل مختلف از جاده يكنواختي از نظر 
فاصله از جاده افزايش داري مشاهده نشد اما با  معني

از نظر  اند و در واقع جنگل ها افزايش داشته ميانگين
اين واقعيت به . تر شده است يكنواخت هاي چوبي، گونه

  نسبت به گونه نادرهاي  هاي گونه افزايش تعداد پايهدليل 
و طور كه گفته شد بيشترين  همان. ده استبلوط رخ دا

در فواصل دست آمده هاي ب ميانگيناختالف كمترين 
مربوط به غناي مارگالف و ترتيب  هبمختلف از جاده، 

جاده بر منفي در واقع تأثير . يكنواختي سيمپسون است
 بر اساس. است  اي بيشتر از يكنواختي بوده غناي گونه

بادام شن، هاي كيكم،  گونه تأثير منفي جاده بر ،3جدول 
در مطالعات . قابل مالحظه استشيرخشت  كوهي و

. كيد شده استأها ت اين گونهحفاظت از مختلفي به اهميت 
 سرد خشك نيمه مناطق برگ پهن هاي گونه از يكي كيكم

 هاي گونه توارثي ذخاير از يكي عنوانب آن حفظ كهاست 

جاللي و ). 9( است برخوردار خاصي اهميت از جنگلي
ارزشمند   بر لزوم حفظ و احياي گونه) 1390(همكاران 

هاي مهم  گونه جزءبادام كوهي . )8( اند تأكيد كردهشن 
همچنين شيرخشت داراي ). 2( است ويي و تجاريدار

بر اساس مطالعه خواجه. خواص درماني بسياري است
 ها الزاميست حفاظت از اين گونه )1389(الدين و يگانه  

)11(.  

دست آمده آنچه كه بايد در ارتباط با جاده بق نتايج بط
اي  بيشتر مورد توجه قرار گيرد، تأثير منفي آن بر غناي گونه

اي يكي از معيارهاي اساسي تنوع  غناي گونه. است
شناختي  هاي بوم ساز بسياري از مدل اي بوده و زمينه منطقه

بنابراين حفظ ). 1(زيست است  و راهبردهاي حفظ محيط
هاي پايداري در منطقه مورد  اي از اولويت ناي گونهغ

توجه به تيپ ) 1391(صادقي و همكاران  .مطالعه است
رويشگاه را يكي از عوامل مهم در طراحي جاده معرفي و 

هايي كه  هر گونه دخل و تصرف در رويشگاهكردند كه بيان 
و در خطر  )از نظر غناي ژنتيكي(نادر هاي  داراي گونه
گل يك  منطقه قلعه .)13( جايز نيست ،تندانقراض هس

دليل هوا و پوشيده از جنگل است كه ب منطقه خوش آب و
همجواري با آبشار نوژيان و تاف، برد تفرجي بااليي دارد 

مندان  كه در طول فصول مختلف سال عده زيادي از عالقه
در چند  ).4(آيند  تفرج به اين منطقه ميبراي به طبيعت 

سازي و همچنين  افزايش روند جادهسال اخير شاهد 
آنچه مسلم  .ايم هاي موجود در اين منطقه بوده تعريض جاده
 نابعبراي استفاده درست و پايدار از مبايد ها  است جاده

شوند و نبايد به عاملي براي تخريب و  طبيعي احداث 
تأثير با توجه به . نابودي اين منابع ارزشمند تبديل شوند

نه تنها بايد در احداث  ،جنگلاي  گونهع منفي جاده بر تنو
كار گرفته شود نهايت دقت و ظرافت بهاي جديد  جاده

 الزم است با راهكارهاي اصولي مقدار اثرات منفيبلكه 
بنابراين لزوم آموزش و  .هاي فعلي را نيز كاهش داد جاده

قصد  سازي در بين جوامع محلي و افرادي كه به فرهنگ
 .شود بيش از پيش احساس مي ،وندش وارد منطقه ميتفرج 

توان به  مياي  حفظ تنوع گونهراهكارهاي مؤثر در  ديگراز 
ايجاد حصار و قرق در مناطقي كه مواردي از قبيل 

هاي حساس و نادر جامعه وجود دارند و همچنين  گونه
 هاي هاي آسيب ديده جنگل با گونه و بازسازي بخش ءاحيا
   .اشاره كرد بومي

  منابع
هاي  روش. 1388. ر. عكافي، ح. سپهري، ع. ادي، حاجته -1

  .دانشگاه فردوسي مشهد. گيري تنوع زيستي اندازه
و قمري . جايمند، ك. ميرزايي ندوشن، ح. اسدي كرم، ف. امام، م -2

 هاي ژنوتيپ از تعدادي در ژنتيكي تنوع بررسي. 1393. زارع، ع

با بررسي صفات (Amygdalus scoparia.L) كوهي  بادام
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فصلنامه . بذر اي ذخيره هاي پروتئين و بيوشيميايي تي،ريخ
): 1( 22ايران،  جنگلي و مرتعي گياهان اصالح و ژنتيك تحقيقات

42-34.  

. 1393. ا. ع. بازياري، م؛ جليلوند، ح؛ كوچ، ي؛ حسيني، س -3
 و زيستي تنوع روي بر جنگلي هايجاده اكولوژيكي اثرات

 جنگلداري هاي طرح :موردي مطالعة(گياهي  هايگونه تركيب

مجله (هاي گياهي مجله پژوهش). مكارود و گلندرود ليرهسر،
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  .لرستان دانشگاه
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هاي  هاي چوبي در جنگل تنوع گونه پوشش و تاج انساني بر
هاي حفاظت شده قالجه استان  مطالعه موردي جنگل(زاگرس 
 555 ):4( 18 فصلنامه تحقيقات جنگل و صنوبر ايران،). كرمانشاه

– 539.  
. 1388. پويا، ك؛ مجنونيان، ب؛ فقهي، ج؛ لطفعليان، م؛ عبدي، ا -6

 وشدررجنگلي  جاده شبكهكارايي روش بكموند در ارزيابي 
سري : مطالعه موردي(چوبكشي زميني با اسكيدر چرخ الستيكي 

  .42-35): 1( 1مجله جنگل ايران، ). خانه، جنگل خيرودنم
مقايسه تنوع . 1388. معافي و عزتي، س. نجفي، م. ا. ترابي، م -7

برداري و  زيستي و تراكم زادآوري درختي در دو ترانشه خاك
سومين . باني ايرانانجمن جنگل. هاي جنگلي ريزي جاده خاك

  . ص 12. مجوعه مقاالت پوستري. همايش ملي جنگل
 Lonicera). 1390. و صادقي، ح. ع. سعادت، ي. جاللي، پ -8

nummulariifolia Jaub. & Spach) .ي تحقيقات فصلنامه 

  .71-84): 1( 19. ايران جنگلي و مرتعي گياهان اصالح و ژنتيك
 . ا. و جعفري، ع. ري، مطب. نادري شهاب، م. جبلي، م. حاتمي، ف -9

در ) Acer monspessulanum(نگهداري بذر كيكم . 1389
 گياهان اصالح و ژنتيك ي تحقيقات فصلنامه. شرايط فراسرد

  .12-23): 1( 18. ايران جنگلي و مرتعي

مطالعه شبكه جاده جنگلي با . 1389. يي، ارجاا؛ . ع. ي، سنيحس -10
مطالعه (رويشگاه  يرهايمتغو ارتباط آن با  GISاستفاده از 
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  .ژئوماتيك، موسسه آموزش عالي اشراق، بجنورد

 ممنوع شكار منطقه فلور.  1389. يگانه، ح. ج. سالدين،  خواجه  -11

  .73-90): 1( 2بيوسيستماتيك،  و تاكسونومي مجله. حنا
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 جنگل در چندگانه رگرسيون خطي از استفاده با زيستي تنوع

): 1( 16جنگل،  و چوب فناوري و علوم مجله. واز تحقيقاتي
50-33. 
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 از بهرهبرداري و حفاظت نشريه. محيطي زيست هاي آسيب و

  .31-40): 3( 1، طبيعي منابع
 و چوبي هاي گونه زيستي تنوع. 1390. و اكبري نيا، م. طالشي، ح -14

 بند شرق پايين هاي جنگل در محيطي عوامل با رابطه در علفي

  .766-777): 5( 24. ايران شناسي مجله زيست. نوشهر
 حفاظت جنگل گياهان اي گونه تنوع بررسي. 1386. محمودي، ج -15

   مجله زيست. اكولوژيك هايگروه سطح در آباد كالر شده
  .353-362): 4( 20. شناسي ايران

مناطق حفاظت شده ايران، انتشارات سازمان . 1379. مجنونيان، ه -16
  .حفاظت محيط زيست

. زاهدي، ق و اعتماد، و. ر. مروي مهاجر، م. ر. مير داودي، ح -17
 در مهاجم هاي گونه و گياهي تنوع بر آشفتگي تأثير. 1392

 ).ايالم داالب جنگل :موردي مطالعه( راناي غرب هاي بلوطستان
 .1-16): 1( 21، فصلنامه تحقيقات جنگل و صنوبر ايران

 طالبي، ح؛ جهانبازي، ج؛ رئيسيان، ا؛. ن نيا، رأفت م؛ مهر، نكوئي -18
 هاي جنگل تخريب بر سازي جاده تأثير. 1385. خ عبدالهي، و م؛

- 243): 3( 14 ايران، صنوبر و جنگل تحقيقات. بازفت منطقه
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Abstract 

In order to study the effect of asphalt road on species diversity of trees and shrubs in 
Perc forest of Khorramabad, 42 circular plots with 0.12 ha from both sides of the road 
(with longitudinal intervals of 300 meters along the road and also 20, 200 and 400m 
intervals perpendicular to the road) were established. The indices used to investigating 
the species diversity were richness (Margalef and Minhinich), evenness (Simpson and 
Smith-Wilson) and diversity (Shannon-Wiener and Simpson). In this study, 9 different 
woody plant species were identified. Obtained results showed that with going away of 
the road into the forest, species richness and diversity significantly increase but 
evenness indices showed no significant difference. The highest and lowest obtained 
mean deviation in different distances from the road, were related to Margalef's richness 
and Simpson's evenness indices. In fact, the negative impact of roads on species 
richness has been more than evenness and therefore, preserving species richness is one 
of the priorities of sustainability in the region. 

Key words: species diversity, richness, road, forest. 


