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چکیده
جاده یشناسبومات در قالب علم ر محیط اطراف خود دارند که این تأثیربیتوجهقابلات مثبت و منفی ها تأثیرجاده

. و کربن آلی بررسی شدماده آلی، میزان هاي گیاهیتنوع گونهرويجادهدر این پژوهش تأثیر. شودبررسی می

. پژوهشی خیرود انجام گرفت-متر از یکدیگر در طول جاده در جنگل آموزشی100فاصلهبانقطه 10ها در گیرياندازه

متري عمود بر محور جاده پیاده شد و در 100نمونهخطدر هر نقطه در سمت ترانشه خاکبرداري و ترانشه خاکریزي 

متر براي بررسی 2×2زیر قطعه نمونه 10هاي درختی، متر براي بررسی گونه10×10قطعه نمونه 10نمونهخططول هر 

آمدهدستبنتایج بر اساس. الشبرگ پیاده شدهايمتر براي نمونه5/0× 5/0نمونه قطعهریز10هاي علفی و گونه

تنها . و کربن آلی نداشتماده آلی، میزان هاي گیاهیر تنوع گونهداري بمعنیتأثیرآماري نظرازجاده جنگلی خیرود 

نظرازو کربن آلی ماده آلی، میزان هاي درختیت تنوع گونهبین دو دامنه خاکبرداري و خاکریزي در برخی فواصل تفاو

، عرض کم، محدود بودن ترافیکلیدلبهکه جاده مورد مطالعه استاین نتایج بیانگر این مطلب . بوددار آماري معنی

هاي جنگل صورت گرفته و از خاکبرداري و خاکریزيهمخوان با طبیعت که توسط کارشناسانطراحی و ساخت

هاي قبلی داشته است و هاي مطالعه شده در پژوهشکمتري نسبت به جادهشناختیبوممورد اجتناب شده است اثر بی

.نیستتوجهقابلچنانآناي شدن در این جاده پدیده جزیره

.اي شدن، کربن آلی، جزیرهماده آلیهاي گیاهی، جاده، تنوع گونهیشناسبوم: لیديکلمات ک
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مقدمه
طبیعی و پویاست که تمام سامانهبومجنگل یک 

موجودات زنده و ازاجزاي آن از گیاهان تا الشبرگ
با یکدیگر در تعاملموجودات زنده بزرگتا بسیار ریز

گاهی .حالت کلیماکس خود برسدهستند تا جنگل به
موجب برهم یانسانهايدخالتازجملهعوامل بیرونی 

ها ساخت این دخالتازجمله. شودزدن این تعادل می
ها نقش اساسی در اگرچه جاده. هاي جنگلی استجاده
جنگلی اعم از فراهم آوردن تولیدهايي از برداربهره

چوب، ایجاد امکانات در جهت ونقلحملامکانات 
پرورش جنگل و تجدید هايروشاعمال فنون و 

سوزي و همچنین کنترل حشرات حیات، کنترل آتش
غیرها اثرات مثبت جادهو این نندکو آفات ایفا می

را نادیده گرفت که است، اما نباید این نکته انکارقابل
ین بردن سطحی از جنگل معناي از باحداث جاده به

دنبال خواهد مدهاي خاص خود را بهاست که پیا
بوم سازي دخل و تصرف در جادهدر واقع .داشت
مانعی بر سر راه تعامالت وطبیعی جنگل است سامانه

.شودمحسوب میسامانهبومموجود بین اجزاي این 
هاي جنگلی سیستم زهکشی طبیعی را به هم جاده

زیرسطحیآب سطحی و هايجریاندر واقع . زنندمی
شود و الگوي توزیع آب در جنگل به هم قطع می

نتیجه اختالل در سیستم زهکشی طبیعی، .خوردمی
هاآبراههباعث انتقال به است کهرسوب افزایش تولید 

Appelboom(شودمیآبی هايسامانهبومدر تأثیرو 
et al., 2002; Lopez et al., 2008; Baihua et
al., 2009; Wemple, 1998; Ramos-Scharron,
2012; Imaizumi & Sidle, 2012; Brown et

al., 2013; Wear et al., ها بر تنوعجاده.)2013
هاي پژوهش. گذارندهاي گیاهی نیز اثر میگونه

ازجملهکشورهاي مختلفی متعددي در این زمینه در
فرانسه، کانادا، بلژیک، آمریکا و جمهوري چک صورت 

حداقل ها ازفواصل مورد بررسی در این پژوهش. گرفت
Buckley(متر از جاده بود360متر تا 40 et al.,

2003; Godefroid & Koedam, 2004;
Marchand & Houle, 2006; Avon et al.,
2010; Cepelova & Münzbergová, 2012,

Rotholz & Mandelik, در تمامی این ).2013
از جاده فاصلهباهاي گیاهی ها تنوع گونهپژوهش

به این معنی که هرچه از جاده . رابطه معکوس داشت
ابد و یهاي گیاهی کاهش میشویم تنوع گونهدورتر می

هاياثر.تنوع وجود داردبیشتریندر کنار جاده 
میزان کربن آلی خاك نیز آلی وماده ها روي جاده
هاي صورت گرفته در این پژوهش. استتوجهقابل

سمت داخل ینه نشان داد که هرچه از جاده بهزم
و این یابدجنگل پیش رویم میزان ماده آلی کاهش می

متري از جاده صادق بود100موضوع تا فاصله 
)Haskell, 2001; Delgado et al., 2013; Mc

Cay et al., جغرافیایی نظرازکشور ما ایران، .)2013
اي از نیمکره شمالی واقع شده است که در منطقه

طبق آخرین اطالعات و . استمعموالً از جنگل فقیر 
میلیون هکتار جنگل 12ایران در حدود آمار کشور

در برکل کشور را درصد3/7دارد که این سطح فقط 
,Marvie Mohadjer(گیردمی این آمار ). 2005
با . کندها را بیان میاهمیت حفاظت از جنگلوضوحبه

در خصوصبهها بر جوامع گیاهی این وجود اثر جاده
یران کمتر هاي جنگلی، در اکشی و جادهمسیر چوب

گفته شد کهطورهمان. مورد بررسی قرار گرفته است
هاي مختلف احداث مسیرمنظوربهقطع درختان 

باران جنگل است که کاهش سامانهبومدخالت در 
، فرسایش خاك، افزایش میزان نور در جنگل و از ربایی

دنبال دارد اما را بهوحشحیاتبین رفتن زیستگاه 
ها و ارتفاعات  ها، شیبمیزان این تغییرات در عرصه

ها متفاوت است، از مختلف و همچنین در انواع جاده
بحث شده در باال که شناختیبومطرفی تمامی عوامل 

شوند سازي دستخوش تغییرات متعدد میدر اثر جاده
با . ریزي اثر مستقیم دارنددر مدیریت جنگل و برنامه

هاي ن توضیح و با توجه به کوهستانی بودن جنگلای
هاي جنگلی ایران اهمیت بررسی این موضوع در جاده

ررسی میزان در واقع با ب.محسوس استکامالًایران 
و مقایسه آن با شناختیبومعوامل اثرات جاده روي

در، طرفیکازو بدون جاده نخوردهدستمناطق 
منطقه به ساسیتدر نظر گرفتن میزان ححالینع

نیاز به احداث ۀو همچنین درجشناختیبومتغییرات 
توان در مورد احداث جاده در جاده در هر منطقه می

اثر -1در این پژوهش  .تصمیم گرفتموردنظرمنطقه 
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هاي گیاهی اعم از درختی و جاده روي تنوع گونه
اثر جاده بر -3ماده آلیاثر جاده بر میزان -2علفی

یزان کربن آلی خاك بررسی شده است تا به این م
هاي جنگلی بر آیا جاده"پاسخ داده شود که پرسش

هاي گیاهی و میزان ماده آلی و کربن آلی تنوع گونه
تا در نهایت به راهکارهایی در جهت "خاك اثر دارند؟

هایی همگام و همخوان با طبیعت دست ساخت جاده
شود ي جاده حفظ میکه کارکردهاحالدرعینویابیم 

.به تنوع زیستی نیز آسیبی نرسد

هاروشمواد و 
پژوهشی خیـرود  -مورد مطالعه جنگل آموزشیمنطقه

کیلومتري شهرسـتان نوشـهر اسـت کـه در     7واقع در 

23 51 53تا 51    طـول جغرافیـایی شـرقی و

43 36 73تا 36این . عرض شمالی قرار دارد
منطقه از شمال به نوار ساحلی و روسـتاي نجـارده و از   
جنوب به ارتفاعات ییالقی و روسـتاي کلیـک محـدود    

هکتار اسـت  8000حدود مساحت این جنگل. شودمی
2200بیشـترین و صفرارتفاع از سطح دریا کمترینو 

دلیل همـین دامنـه ارتفـاعی گسـترده،     که بهاستمتر
بســترســنگگیــاهی و خــاك و هــايتیــپجوامــع و 

جامعه گیاهی غالـب بخـش   . شودمتفاوتی مشاهده می
سنگ مادر در این بخـش  . ممرزستان است-پاتم بلوط

دار آهکی دولـومیتی دوره ژوراسـیک و آهکـی شـکاف    
تیـپ خـاك در ایـن بخـش     .استباالییدوره کرتاسه 

ــوه ــدزین، قهـ ــوهرانـ ــی، قهـ ــیدي و اي جنگلـ اي اسـ
اي جنگلـی،  هـا قهـوه  در راشسـتان . هیدرومورف اسـت 

ته شده با بافـت رسـی و لـومی    اي شسسول، قهوهمولی
اي اي جنگلـی، قهـوه  رسی و در بلوط ممرزستان قهـوه 

. اي هیـدرومورف بـا بافـت رسـی اسـت     اسیدي و قهوه
بخش پـاتم اولـین   . استبخش 7جنگل خیرود شامل 
هکتـار  900کـه در حـدود   اسـت بخش از این جنگل 

حدود ارتفاع این بخش از صفر متر بـاالتر  . وسعت دارد
18بخش پـاتم شـامل   . استمتر934یا تا از سطح در

هکتـار 326پارسل آن به مسـاحت  5که استپارسل 

ــل( ــاي پارس ــایتی) 103،104،105،106،107ه 1حم

از سـال  هکتـار  574پارسـل بـه مسـاحت    13است و 
ایـن  . گیـرد بـرداري قـرار مـی   تاکنون مورد بهره1348

متـر از جـاده اصـلی در بخـش     1000مطالعه در طول 
اســت112و 111،111هــاي ه شــامل پارســلپــاتم کــ

.صورت گرفته است

هاي میدانیبرداشت
له فاصنقطه از طول جاده به10پژوهش در در این 

متر از یکدیگر در هر دو سمت ترانشه100
متري 100ي هانمونهخطخاکبرداري و خاکریزي 

نمونههر خطدر طول . عمود بر محور جاده پیاده شد
m10 ×m10)Avonقطعه نمونه 10 et al., 2010(

هاي درختی و زیر براي بررسی تنوع و تعداد گونه
m2 ×m2)Buckleyهاينمونهقطعه  et al.,
هاي علفی پیاده براي بررسی نوع و تعداد گونه)2003

m5/0 ×m5/0هاي الشبرگ نیز در سطح نمونه. شد
و میزان کربن برداشته شدماده آلیگیري راي اندازهب
)Zahedi, موقعیت نقاط در طول جاده با . )1998

GPS)Coloradoاستفاده از دستگاه  .ثبت شد) 300
شاخصبا وPastافزاراي با استفاده از نرمتنوع گونه
Shannonمحاسبه شد.

ي آزمایشگاهیهاروش
آوري میزان الشبرگ جمعماده آلیگیري براي اندازه

وزن m5/0 ×m5/0شده از هر قطعه نمونه به ابعاد 
گرم از هر 2کربن میزان درصدگیري براي اندازه. شد

ساعت در کوره 24نمونه الشبرگ وزن شد و به مدت 
قرار داده شد و پس از سلسیوس درجه 350در دماي 

براي .ها مجدداً وزن شدگذشت یک شبانه روز نمونه
)5(تا )1(هايحاسبه میزان کربن آلی از رابطهم

,Zahedi)استفاده شد 1998):

CAB)                                    1(رابطه  

مشـکل  از آن يبـردار بهـره هایی که به علت شـرایط طبیعـی   قسمت. 1
.گیردمطالعاتی مورد استفاده قرار میو تنها براي امور است
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)           2(رابطه 
2
100


CD

)        3(رابطه  250کربندرصد m/gr/D 

)4(رابطه  2الشبرگوزنتودهزیست gr/m
//


 5050

کربندرصدتودهزیستکربنمیزان)5(رابطه 



100

که در آن،

A :وزن ظرف خالی به گرم
B : ظرف به گرم+ وزن الشبرگ سوخته
C :وزن خشک است.

براي هر Pastافزارنرمشده در شاخص شانون محاسبه
هاي درختی هاي کنار جاده مربوط به گونهیک از پالت

هاي علفی و همچنین مربوط به گونههايپالتمیکروو 
براي میزان کربن و ماده آلی آمدهدستبمقادیر 

، 30، 20، 10حاصل از آزمایش الشبرگ در فواصل
از جاده براي متري100و 90، 80، 70، 60، 50، 40

جداگانه طوربههر دو دامنه خاکبرداري و خاکریزي 
با وتحلیلتجزیه.شد2007Excelافزار نرموارد 

کامالًاستفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح 
با استفاده از . صورت گرفتGLMتصادفی با روش 

1اسمیرنوف-و آزمون کولموگروفSPSSافزارنرم

بعد با در مرحلۀ. ها بررسی شدبودن دادهنرمال
طرفهیکواریانس تحلیلANOVAاستفاده از آزمون 

درختی، علفی و هايگونهع براي متغیرهاي تنو
با استفاده از . ها، میزان کربن و ماده آلی انجام شدنهال

. ها انجام شدمقایسه میانگین گروهANOVAآزمون
براي دامنه خاکبرداري و شدهذکرهايتحلیلتمامی 

سپس با . جداگانه بررسی شدطوربهدامنه خاکریزي 
خاکبرداري و متغیرها در دو دامنهtاستفاده از آزمون 

.مقایسه شدباهمخاکریزي 

1. Kolmogorov - Smirnov

نتایج
هاي گیاهیاثر جاده بر تنوع و غناي گونه

بر دارمعنیتأثیرنتایج نشان داد که فاصله از جاده 
در سمت (هاي درختی در دامنه خاکبرداري تنوع گونه

متري از جاده در 100ترانشه خاکبرداري تا فاصله 
دار تنوع تنها دارد، البته تفاوت معنی) داخل جنگل

شاخص تنوع ). 1شکل (استمربوط به فاصله اول 
در سمت (هاي درختی در دامنه خاکریزيشانون گونه

متري از جاده در داخل 100ترانشه خاکریزي تا فاصله 
آماري تفاوت نظرازگرفتن از جاده فاصلهبا) جنگل
شاخص .)P=079/0()  2شکل (داري نشان نداد معنی

) 3شکل (ها نیز در دامنه خاکبرداري تنوع شانون نهال
)091/0=P( و هم در دامنه خاکریزي)4شکل (
)068/0=P (داري گرفتن از جاده تفاوت معنیفاصلهبا

هاي علفی در شاخص تنوع شانون گونه.نشان نداد
داري به متغیر فاصله از دامنه خاکبرداري پاسخ معنی

در دامنه .)P=157/0() 5شکل (جاده نشان نداد 
نظرازگرفتن از جاده فاصلهباخاکریزي نیز این عامل 

)6شکل(داري نشان نداد آماري تفاوت معنی
)171/0=P(.فاصلهباکلی نتایج نشان داد که طوربه

هايگونهداري در غناي گرفتن از جاده، تفاوت معنی
و هم در ) 7شکل (درختی هم در دامنه خاکبرداري 
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اثر جاده بر میزان کربن آلی
گرفتن از جاده میزان کربن آلی در دامنه با فاصله

و دامنه خاکریزي) P=058/0() 13شکل(خاکبرداري 
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ریزيدر دامنه خاککربن آلی زانیبر مجادهاثر-14شکل  برداريدر دامنه خاککربن آلی زانیبر مجادهاثر-13شکل 

ریزيدر دامنه خاکماده آلی زانیبر مجادهاثر-16شکل  برداريدر دامنه خاکماده آلی زانیبر مجادهاثر- 15شکل 
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تنوع و غناي فاصله از جاده بر مقایسه اثر
در دو دامنه خاکبرداري و هاي گیاهی گونه

خاکریزي 
هاي درختی تنها در فواصل شاخص تنوع شانون گونه

آماري تفاوت نظرازمتر با یکدیگر 90متر و 70
میانگین شدهذکردر هر دو فاصله . دار دارندمعنی

دامنههاي درختی شاخص تنوع شانون گونه
). 17شکل (اددنشان کمتري راخاکبرداري میزان 

متري 70و 60، 50نیز تنها در فواصل هانهالتنوع 
که در این فواصل شاخص تنوع شانون دار بودمعنی
ماري کمتر از دامنه آنظرازها در دامنه خاکریزي نهال

هاي میانگین تنوع گونه). 18شکل(خاکبرداري بود
علفی در دو دامنه خاکبرداري و خاکریزي در تمام 

با یکدیگرداري معنیآماري تفاوت نظرازفواصل 
دهد که غناي نتایج نشان می).19شکل(نداشتند

هاي درختی در دامنه خاکبرداري و خاکریزي در گونه
داري با یکدیگر تفاوت معنیآماري نظرازتمام فواصل 

ها در هر دو اي نهالغناي گونه). 20شکل (نداشت
متري با یکدیگر 70و 60،50،30دامنه جز در فواصل 

در این فواصل . داري نداشتآماري تفاوت معنینظراز
نه خاکریزي کمتر از ها در داماي نهالغناي گونه

هاي همچنین غناي گونه). 21شکل (خاکبرداري بود
علفی در هر دو دامنه خاکبرداري و خاکریزي در تمام 

شکل(داري نداشتبا یکدیگر تفاوت معنیفواصل 
22.(

هاي درختی در دامنه بر تنوع گونهاثر جاده-17شکل 
و خاکریزيخاکبرداري

در دامنه هانهالهاي هبر تنوع گوناثر جاده- 18شکل 
و خاکریزيخاکبرداري

در دامنه علفیهايبر تنوع گونهاثر جاده-19شکل 
و خاکریزيخاکبرداري

هاي درختی در دامنه گونهي بر غنااثر جاده-20ل شک
و خاکریزيخاکبرداري
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کربن آلیاثرات فاصله از جاده بر میزان مقایسه 
در دو دامنه خاکبرداري و خاکریزي

که میانگین میزان کربن آلی در دامنه اددنتایج نشان 
متري از 100خاکبرداري و خاکریزي جز در فاصله 

داري با یکدیگر تفاوت معنیآمارينظرازجاده 
ه در این فاصله میانگین میزان کربن آلی دامن. نداشت

).23شکل (خاکبرداري از خاکریزي بیشتر بود

a
a

a a

a
a a a a

a

a a b
a

b

b
b

a
a

a

 ها
ال

 نه
اي

ه ه
گون

اد 
عد

ن ت
گی

میان

)متر(فاصله از جاده 
خاکبرداريدامنهمیانگین خاکریزيدامنهمیانگین

در دامنه هانهالگونه ي بر غنااثر جاده- 21شکل 
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دو آلی درماده اثرات فاصله از جاده بر میزان 
از با استفادهخاکبرداري و خاکریزيدامنه 
tآزمون

متري از جاده 100با توجه به نتایج تنها در فاصله 
ه خاکبرداري و دامنماده آلی میزانتفاوت در 

که در این فاصله میانگین دار بودخاکریزي معنی
شکل (بوددر دامنه خاکبرداري بیشتر ماده آلیمیزان 

24.(

گیريو نتیجهبحث
هاي جنگلی باعث اغلب تصور بر این است که جاده

یکی از . شوندمیشناختیبومبرهم خوردن تعادل 
ها سیستم زهکشی دالیل این تفکر این است که جاده

.شوندمیدهند و باعث تمرکز آبطبیعی را تغییر می
هاي گیاهی و افزایش تمرکز آب باعث تغییر در گونه

Appelboom(شودرسوب می et al., 2002;
Lopez et al., 2008; Baihua et al., 2009;
Wemple, 1998; Ramos-Scharron, 2012;
Imaizumi & Sidle, 2012; Brown et al.,

2013; Wear et al., هایی با طراحی جاده).2013
تواند با ها میطراحی نادرست زهکشژهیوبهنامناسب 

دستپاییندر مناطق قطع جریان آب باعث خشکی

جاده و افزایش آب جاري در مناطق خروجی آبروها و 
خطر جاري شدن سیل و فرسایش به دنبال آن افزایش 
عالوه بر برهم زدن تعادل .شونددر منطقه دیگر می

ات منفی مطرح شده در تأثیر، از دیگر شناختیبوم
که امروزه شناختی استبومها بحث جدایی مورد جاده

تهدید براي تنوع زیستی و ترینبزرگعنوانبه
,Noss(است عامل انقراض ترینبزرگدرنتیجه

1987; Bennet, 1999; Henle et al., 2004(.
اثرات از جملهعبور جاده از نقاط حساس به فرسایش 

در اثر عبور جاده از این نواحی . هاستمنفی دیگر جاده
شود که در واقع بار مضاعفی بر طبیعت تحمیل می

از نظراي گزاف هم هزینهمراتببهجبران خسارات آن 
ل خواهد دنبابهشناختیبوماز نظراقتصادي و هم 

ات تأثیرمعناي این نیست که اما این مسائل به. داشت
چنانچه در ساخت . نیستندها قابل کنترل منفی جاده

هاي جنگلی عالوه بر رعایت استانداردهاي جاده
ها، شیب جاده، فاصله زهکشاز جملهسازي جاده

نیز در نظر شناختیبوممسائلها ها و پیچطراحی قوس
ها را به حداقل توان اثرات سوء جادهد میگرفته شو

در طراحی و ساخت مسائلیدر نظر گرفتن . رسانید
هماهنگ بودن جاده بااز جملههاي جنگلی جاده

برداري و خاکریزيدر دامنه خاکماده آلی زانیبر مجادهاثر- 24شکل 
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طبیعت، شناخت نقاط حساس به فرسایش، بررسی 
ها و فیزیکی خاك، بررسی وضعیت آبراهههايویژگی

ي در نقاط مختلف و در نظر گرفتن میزان آب جار
هاي در معرض گونهژهیوبههاي با ارزش وجود گونه

انقراض باعث تعدیل و یا تقلیل برهم خوردن تعادل 
شود و ساخت یک جاده توسط جاده میشناختیبوم

.کنندرا تضمین میشناختیبومنظرنقطهازاستاندارد 

هاي گیاهیاز جاده بر تنوع گونهتأثیر فاصله
يهاپژوهشگفته شد نتایج که قبالًطورهمان

گرفتن از جاده فاصلهباکه دهدیمنشان پژوهشگران
Buckley(یابدهاي گیاهی کاهش میتنوع گونه et

al., 2003; Godefroid & Koedam, 2004;
Marchand & Houle, 2006; Avon et al.,
2010; Cepelova & Münzbergová, 2012;

Rotholz & Mandelik, در مطالعه حاضر ).2013
و ) درختی، نهال و علفی(هاي گیاهی تنوع گونه

گرفتن از جاده تغییر فاصلهبااي همچنین غناي گونه
گونهنیاتوان علت را می. اداز خود نشان نديداریمعن

نهجاده جنگلی خیرود طرفکیازتوجیه کرد که 
هاي جنگلی ساخته مطابق با استانداردهاي جادهتنها

بودن هماهنگمسئلهکه در طراحی این جاده شده بل
یعنی تطابق مسیر جاده و توپوگرافی منطقهبا طبیعت

سازندگان این جاده طراحان وبا شکل زمین از طرف 
هماهنگ بودن جاده . در نظر گرفته شده استکامالً

است معناي خاکبرداري و خاکریزي کمتر با طبیعت به
از فرسایش خاك و تولید رسوب جلوگیري تنهانهکه

با ابعاد کم خواهیم داشت کهيابلکه جادهخواهد شد 
. شودمییشناختتعادل بومهم خوردن باعث کاهش به

جدید ایجاد شده در دو 1ايزیستگاه تکهدویعنی
یر ابعاد تغینظرازطرف جاده نسبت به حالت اول خود 

، استماندهیباقو کماکان بزرگ محسوسی نداشتند
دو طرف جاده قطع یشناختبومارتباط بدین ترتیب
هاي جدید و چون هر چه ابعاد زیستگاهنشده است

دهند در خود پناه میهاي بیشتري رابیشتر باشد گونه
یابدهاي بومی افزایش میو احتمال حفظ گونه

1. patch

)Laurance, 2000; Fahriget al., 2009;
Delgado et al., 2013; Mc Cay et al., 2013(

عالوه بر این . شوددرستی نتیجه این مطالعه ثابت می
خزري در ترمیم خود بوم سامانهموضوع، توانایی باالي 

حاضر هاينتایج مطالعه. را نیز نباید نادیده گرفت
ها در دامنه اي نهالتنها غناي گونهنشان داد که 

در واقع . دهدداري نشان میخاکبرداري تفاوت معنی
ها کم است و این اي نهالدر کنار جاده غناي گونه

که در کنار جاده بهاستقابل توجیه گونهنیاموضوع 
چراي حیوانات خطر از وجود دام در جنگل و دلیل 

اي کمترو احتمال غناي گونهها بیشتربین رفتن نهال
از طرفی در اطراف جاده نسبت به داخل جنگل . است

که این ,بارش برف و باران و وزش باد شدیدتر است
گیاه باعث از بین رفتنهاگروهشلدر ژهیوبهموضوع 

.شودمی

فاصله گرفتن از جاده بر میزان کربن نتایج اثرات
ماده آلیبر میزان و آلی

جاده بر ضخامت الیه الشبرگ اثر گفته شده است که
به عمق جنگل و میریگیمفاصلههرچه از جاده . دارد

کاهش .یابدرویم ضخامت الشبرگ افزایش میپیش می
,Haskell(الشبرگ به میزان تاج پوشش بستگی دارد

2001; Delgado et al., 2013; Mc Cay et al.,
در مطالعه حاضر میزان کربن آلی و میزان ). 2013

داري از جاده تغییرات معنیگرفتنفاصلهباماده آلی
کرد که کاهش توجیهگونهنیاتوان علت را می. نداشت

میزان تاج پوشش با عرض جاده رابطه مستقیم دارد با 
جنگلی خیرود کاهش هايجادهکمتوجه به عرض

بنابراین . تیسگیر نچشمچنانآنپوشش میزان تاج
در آن تغییرتناسببهو ماده آلیتغییر در میزان 

در این عالوه بر آن .شودمیزان کربن آلی دیده نمی
دار هاي گیاهی معنیگونهپژوهش اثر جاده بر تنوع 

جاده خیرود تأثیرخود دلیل دیگري بر عدم نبود که
عبارتبه. استمنطقه و میزان کربن آلی ماده آلیبر 
هاي گیاهی صورت وع گونهوقتی تغییري در تنگرید

دنبال آن تغییري نیز در میزان الشبرگ نگیرد به
صورت ماده آلیموجود در واحد سطح و میزان 
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گیرد و در نهایت تغییري نیز در میزان کربن دیده نمی
.نخواهد شد

توان اظهار داشت که وقتی در ساخت مییکلطوربه
در نظر گرفته شود و یشناختبوممسائلجاده تمامی 

،شوندبندياولویتاین مسائل بر اساس میزان اهمیت 
باعث برهم خوردن تنهانهاي خواهیم داشت که جاده

شود بلکه نمیها و جدایی زیستگاهشناختیبومتعادل 
این اثرات جملهاز. همراه دارداثرات مثبتی نیز به

نقاط مختلف جنگل ایجاد امکان دسترسی به
سوزي و یا حمله آفات و حتی در زمان آتشخصوصبه

مسئله مهم . استداريجنگلو شناسیجنگلعملیات 
شود موضوع نمایان میوضوحبهدیگري که در اینجا 

کارشناسانهاي جنگلی توسط طراحی و احداث جاده
عنوانبهجنگل، جنگل را کارشناسیک . استجنگل 

بسیار زنده موجودات پیچیده شامل بوم سامانهیک 
بیند که در تعادل با یمریز و موجودات زنده بزرگ

طوربههاآناز تمامی حفاظتبرند سر مییکدیگر به
اي تنها یقین در اولویت باالتري نسبت به داشتن جاده

و عمرانی قرار ترافیکی، با استانداردهاي ساختمانی
طراحی جاده جنگل معیارکارشناسبراي یک . دارد

افی منطقه، حفظ مسیر طبیعی توپوگرطبیعت و 
. استحفاظت خاك و تنوع زیستی منطقه آب،جریان

هاي جنگلی طبیعت در ساخت جادهدیگرعبارتبه
و شود بلکه جاده است که هماهنگه نمیقربانی جاد

همین به. شودراحی و ساخته میت طهمخوان با طبیع
هايپاركجنگلی و هايجادهطراحی و ساخت دلیل

توسط مهندسین جنگل ملی و طبیعی باید ترجیحاً
-بومبه ناآشناافراد نظرخواهیانجام شود و از ورود و 

طبیعی نظیر مهندسین راه و ساختمان و هايسامانه
منفی اثرات جلوگیري شود تا از بروز عمران شدیداً

مطرح شدهذکرالمللیبینهايها که در مطالعهجاده
مثال زنده این منطق را در نتایج . شد پیشگیري شود

این پژوهش در رابطه با طراحی و ساخت جاده جنگلی 
جنگل انجام گرفته کارشناسانتوسط کامالًخیرود که 

.توان مشاهده کردمی،است
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Abstract
Roads have different advantages and disadvantages and also various effects on their
adjacent environment. All these effects are studied by the science of road ecology. In
this study the impact of roads on species diversity, organic matter and Carbon content
was investigated. The current research was carried out in Patom district of Educational
and Experimental forest of Kheyroud. At 10 points along the road-with distance of 100
m from each other- toward fill slope and cut slope, we established a 100-meter- transect
perpendicular to the road, within which we consider ten 10×10 m plots to record the tree
species, ten 2×2 m plots to record the herbal species and ten 0.5×0.5 m plots to sample
soil and tree litter. According to the results, the road did not have any significant
impacts on species diversity, organic matter and carbon content. The comparison
between fill slope and cut slope shows some significant differences just in some
distances. To conclude, the studied road is almost narrow and has limited traffic.
Moreover, given that this road is constructed by forest engineers, unnecessary cut and
fill operations are avoided, so the road is in balance with nature as much as possible and
the habitat fragmentation is not so considerable. All these items can be numerated as
important factors of moderating the negative effects of this road compared to previous
studies, in which the roads are wider and less in balance with nature.
Keywords: road ecology, plant species diversity, organic matter, carbon content, habitat
fragmentation.
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