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 بررسی اثر جاده برپوشش گیاهی مراتع ییالقی جواهرده
  

  2اردوان قربانی، 2معصومه امیرخانی، 1*لیال مشکوري
  

دانشکده فناوري کشاورزي و منابع طبیعی، گروه  ستادیار دانشگاه محقق اردبیلی،1 2 دانشگاه محقق اردبیلی ،داري انشجوي کارشناسی ارشد مرتعد 1
  .استادیار دانشگاه محقق اردبیلی، گروه مرتع و آبخیزداري3، مرتع و آبخیزداري

  
  

  چکیده 
بـه منظـور بررسـی     .مراتع ییالقـی جـواهرده انتخـاب شـد     ،در این پژوهش به منظور بررسی اثر جاده بر پوشش گیاهی

هاي یک متر مربعی با توجه به تیـپ گیـاهی و   گیري تنوع، فراوانی، تراکم و درصد پوشش از پالتاندازههاي موردفاکتور
هـا در نظـر   پالت به طور تصادفی درامتداد جـاده  20در هر سایت . یکنواختی پوشش با بازدید از منطقه استفاده گردید

. ردیـد گیـري گ پوشـش هـر گونـه گیـاهی انـدازه      هاي هر گونه، درصددر هرپالت نوع گونه گیاهی، تعداد پایه. شدگرفته
نتایج .شداستیودنت مقایسه) t(از آزمون  گیري شده در منطقه مورد مطالعه در هر سه سایت با استفادههاي اندازهفاکتور

تفـاوت وجـود دارد و بیشـترین تـراکم      سایت 3ها در دهد که بین درصد پوشش تاجی و تراکم و فراوانی گونهنشان می
تیمـار اخـتالف    3فراوانـی در  .باشدوفراوانی مربوط به جاده خاکی بوده وکمترین تراکم وفراوانی مربوط جاده آسفالته می

علت اینکه افزایش فراوانی و تراکم باعث افزایش درصد پوشش تاجی نشده است اینست که در . استندادهدار نشانمعنی
ها بیانگر وجـود اخـتالف   درصد پوشش کل در سایتهاي گیاهی کوچک و نورسته و یکساله بودند ی اکثر پایهجاده خاک

کاهش درصـد پوشـش تـاجی و    ) خاکی(دهد که در جاده بدون زیر ساختنتایج نشان می. استها بودهدار بین آنمعنی
داري از نظر تراکم هاي دیگر اختالف معنیساخت با سایتافزایش تراکم و فراوانی گونه وجود دارد، که در جاده بدون زیر 

 وینـر –هاي تنوع و یکنواختی شـانون بر روي آن از شاخص ین تنوع و یکنواختی و تأثیر جادهبه منظور تعی.دهدنشان می
از .اسـت دادهدار نشـان هاي دیگر اختالف معنیسایت شاهد با سایتدر میانگین شاخص تنوع و یکنواختی . گردیداستفاده

اند و احداث جاده باعث کاهش یکنواختی در پوشش نظر یکنواختی جوامع گیاهی دور از جاده یکنواختی بیشتري داشته
اي کـه از  همچنـین تنـوع گونـه   . اسـت دار نبـوده در مورد جاده خاکی و آسفالته این اختالف معنـی . استگیاهی گردیده

 .باالتر است) شاهد(از جادهآید هم درجوامع گیاهی دور یکنواختی بدست می
 

  .تراکمشاخص تنوع شانون، جاده خاکی، :هاي کلیدي واژه
  
  
  

  همقدم-1
هـاي طبیعـی ایجـاد    مستقیم تغییرات زیادي در اکوسیسـتم یابی به توسعه به صورت مستقیم وغیرها به منظور دستانسان

از . استهاي طبیعی شدهعمرانی سبب تخریب اکوسیستم هاينشینی وفعالیتصنعتی شدن، رشد جمعیت، افزایش شهر.اندکرده
هـا بـه   هاي ارتباطی و جـاده راه.گرددتوسعه راه ها سبب تخریب محیط زیست می.باشد هاي عمرانی راه سازي میجمله فعالیت

توسـعه   ها، حیـات و که در صورت عدم توسعه و گسترش آنطوريبه. گردندهاي حیاتی یک جامعه محسوب میعنوان شاهرگ
هـاي منـابع   سازي به عنوان یکی از عوامل تخریب عرصـه شد، ولی از طرف دیگر جادهاقتصادي و اجتماعی جامعه مختل خواهد

  .باشدهاي آبخیز مطرح میاي که امروزه این موضوع به عنوان یکی از معضالت اساسی حوضهآید، به گونهطبیعی به شمار می
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کـه عبارتنـد از    کیلـومتر اسـت   37هزار و  151ی کشورهاي روستایطول کل شبکه راه: هاي روستایی کشورطول شبکه راه
  .)1391بختیاري، (کیلومترراه شوسه114هزارو37و   کیلومتر آسفالت شده749هزارو76
  .استها اشاره شدهبه آن) 1(شوند که در جدول بندي میهاي روستایی در ایران به انواع مختلف طبقهراه

  
  )1959،بهبهانی(هاي روستایی در ایرانانواع راه- 1جدول 

  

  
  ها روشمواد و -2

  :موقعیت منطقه مورد مطالعه
باشـد  هکتار مـی  60متر از سطح دریاي آزاد  1340متر تا حد ارتفاع 2000رد مطالعه از باالترین حد ارتفاعوسعت عرصه مو

از نظر فاصله تا جاده . اندانتخاب شدهمتر  1700-1600ها در محدوده ارتفاعی سایت.استشدهواقع که در غرب استان مازندران 
  .باشد پذیر میقابلیت دسترسی به منطقه مورد مطالعه از راه ییالقی جواهرده امکان. باشدکیلومتر می 23اصلی رامسر حدود 

  

  
 نقشه موقعیت منطقه در استان و شهرستان - 1شکل

  
هاي یک متر مربعی با توجه بـه  گیري تنوع، فراوانی، تراکم و درصد پوشش از پالتهاي مورد اندازهبررسی فاکتوربه منظور 

هـا در  پالت به طور تصادفی درامتداد جاده 20در هر سایت . تیپ گیاهی و یکنواختی پوشش با بازدید از منطقه استفاده گردید
. گردیـد گیـري هاي هر گونـه، درصـد پوشـش هـر گونـه گیـاهی انـدازه       تعداد پایهدر هرپالت نوع گونه گیاهی، . شدنظر گرفته

 .شدمقایسهt شده در منطقه مورد مطالعه در هر سه سایت با استفاده از آزمون گیريهاي اندازهفاکتور
  

  نتایج-3
ین تراکم وفراوانی مربوط دهد که بین درصد پوشش تاجی و تراکم و فراوانی گونه تفاوت وجود دارد و بیشترنتایج نشان می

هـاي  از نظر تراکم در بین جاده خاکی با سـایت . باشدجاده آسفالته میبه به جاده خاکی بوده وکمترین تراکم وفراوانی مربوط 
علـت اینکـه افـزایش فراوانـی و      .استندادهدار نشانتیمار اختالف معنی 3فراوانی در  .دهدداري را نشان میدیگر اختالف معنی

هاي گیاهی کوچک و نورسته و یکسـاله  است اینست که در جاده خاکی اکثر پایهتراکم باعث افزایش درصد پوشش تاجی نشده
 .بودند

 توضیحات  نوع راه روستایی
 30کمتر و بیشتر از  80عبور متوسط از  1راه روستایی درجه 

 دستگاه 30و بیشتر از  50کمتر از  2راه روستایی درجه 

 دستگاه کمتر 20متوسط از  3راه روستایی درجه 
 - راه دسترسی آسفالته

 ریزي و گریدر زنی شدهشن خاکی راه دسترسی
 رسدمتر می 15حریم آن به  هاي متروکهراه
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. استبسیار کاهش یافتهجاده خاکی است و در داري داشتهمورد مطالعه اختالف معنیسایت  3ها در رصد تاج پوشش بوتهد
بیشترین  .دهدداري را نشان میدرصد پوشش اختالف معنی .اندافزایش درصد پوشش داشتهسایت شاهد در ها فورب یکهحالدر

 هـاوافزایش گنـدمیان  ايباعث کاهش بوتـه ) خاکی(بدون زیر ساختبنابراین جاده  .شددرصد پوشش بوته در سایت شاهد دیده
  .استدر ترکیب مراتع شدههاي یکساله وفورب
  

 هاي مختلف بر حسب فرم رویشیها در تیمارگونه )(% درصد پوشش - 2جدول

  

  
  هاي مختلفها برحسب فرم رویشی در سایتگونه (%) درصد پوششنمودار  -2شکل

  
دهد که در نتایج نشان می ).2شکل(استها بودهدار بین آنها بیانگر وجود اختالف معنینمودار درصد پوشش کل در سایت

در جـاده بـدون زیـر    کاهش درصد پوشش تاجی و افزایش تراکم و فراوانی گونه وجود دارد، که ) خاکی(جاده بدون زیر ساخت
  .دهدداري از نظر تراکم نشان میهاي دیگر اختالف معنیساخت با سایت

  

  
 هاها در سایتکل گونه(%) درصد پوشش  - 3شکل

 درصد پوشش بوته درصد پوشش گراس درصد پوشش فورب سایت
)بدون جاده(شاهد  6/2 ± 6/54  5/2 ± 6/15  1/3 ±8 

± 2/2 جاده خاکی 15/23  5/1 ± 9/5  7/0 ±7 
± 4 جاده آسفالته 05/28  6/2 ± 35/11  2/1 ± 25/2  
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که . گردیدونیر استفادههاي تنوع و یکنواختی شانون به منظور تعیین تنوع و یکنواختی و تأثیر جاده  بر روي آن از شاخص

بنـدي شـدند کـه    گـروه  tukeyمیانگین شاخص تنوع و یکنواختی با استفاده از آزمون . استنشان داده شده )4شکل(نتایج در 
  .استدار نشان دادههاي دیگر اختالف معنیمیانگین در سایت شاهد با سایت

  

 
 وینر-نمودارشاخص یکنواختی و تنوع شانون -4شکل

  
یکنواختی بیشتري داشته اند و احداث جاده باعث کاهش یکنواختی در پوشش از نظر یکنواختی جوامع گیاهی دور از جاده 

دهد  که شاخص یکنواختی شانون اختالف معنی داري را در بین سایت شاهد با سایت هاي دیگر نشان می. گیاهی گردیده است
آید هـم   از یکنواختی بدست می همچنین تنوع گونه اي که. و در مورد جاده خاکی و آسفالته این اختالف معنی دار نبوده است

  ).5شکل(باالتر است) شاهد(هی دور از جادهدرجوامع گیا
 

  
 .هاي مورد مطالعهدر سایتوینر- نمودارشاخص یکنواختی و تنوع شانون - 5شکل

  
  گیريبحث و نتیجه-4

خاکی یکـی از دالیـل   در جاده . استکه ایجاد جاده باعث تغییر ترکیب گیاهی و درصد پوشش گردیده دهدنتایج نشان می
پذیري بیشتر خاك در این مناطق بعلت جابجا شدن فرسایش هاي گیاهی بعلتتواند کاهش تراکم پایهکاهش درصد پوشش می

همچنین کـاهش در صـد    .ایش آبی بیشتردر این مناطق باشدها به سمت جاده و فرسهو تردد وسایل نقلیه و تغییر مسیر آبراه
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که تأثیر جاده بـر   )Buckley et al2003(بیشتر خاك را باعث گردد که با نتایج پذیريفرسایش تواندپوشش گیاهی خود می
کاهش در درصد . شوداست و بیان نمودند جاده باعث کاهش درصد پوشش میروي پوشش گیاهی مناطق خشک مطالعه نموده

 Liu etو Coffin)2011(مشـاهده شـده کـه بـا نتـایج تحقیقـات       ها در جوامع گیاهی کنار جادهپوشش و تولید و تراکم بوته
al)2007(هماهنگی دارد  . 

در واقع جاده آسفالته نقـش زهکـش را داشـته    . اندهاي چندساله بودههاي و فوربها در جاده آسفالته از گراس بیشتر گونه
 .شودساله در اطراف جاده میوباعث ایجاد پوشش گیاهی چند

دانسـت   گرمـایی  توان ناشی ازنیز کاهش در صد پوشش تنوع و تراکم مشاهده شد این روند کاهش را میدر جاده آسفالته 
شود، در شب به صورت امواج مادون قرمز بـه اتمسـفر سـاطع شـده و موجـب      که در طول روز توسط مصالح روسازي جذب می

  ).Bogren and Gustavsson)1991شود گیري جزیره گرمایی در اطراف داالن جاده میشکل
هاي گندمی که درصد پوشش گونهحالیدر ).2شکل(استاي در منطقه حریم جاده کاهش یافتههاي بوتهدرصد پوشش گونه

هاي فرصت طلب تري بوده ها گونهها بخصوص یکسالههاي گندمی وفوربرسد که گونهاست به نظر میها افزایش یافتهو فورب
هـاي  حالیکه گونهدر. اندبود سریعأ مستقر گردیدهایجاد شده) خاکی(یجاد جاده در اطراف جادهکه با باز شدن فضا که به جهت ا

کننـد همـین نتـایج در    د را اشـغال وانـد نـیچ یـا فضـاي موجـ     تـر نتوانسـته  اي با توجـه بـه سـرعت رشـد و اسـتقرار کنـد      بوته
انـد و  هاي روستایی و شهري بررسی نمـوده جادهکه تغییرات جوامع گیاهی در مجاورت با )2012Hayasakaa etal(تحقیقات

و گنـدمیان   Astraceaeاي بیشـتر از گیاهـان مهـاجم و از خـانواده     اند که در جوامع مجاور جـاده ترکیـب گونـه   گزارش داده
 .است هماهنگی دارد بوده

ــه   ــوع گون ــین تن ــم در جوامعهمچن ــت   اي ه ــاده بــاالتر اس ــاهی دور از ج ــکل(گی ــا    ). 5ش ــایج ب ــن نت نتــایج کــه ای
کـه کـاهش   )Marcantonio et al)2013(،Bowering et al. ()2006( ،)khodadad and Sepehry2012تحقیقـات 
که تنوع پوشش جنگلی کنـار  )2011(نجفی ولی با نتایج.هماهنگی دارداند اي را در جوامع حریم جاده گزارش نموده تنوع گونه

 .دارداند مغایرتجاده را بررسی نموده
اثـر   توانـد اسـت کـه علـت آن مـی    اي شـده هـاي مختلـف رویـش کپـه    هـاي پـراکنش فـرم   جاده آسفالته الگودر همچنین 

کـه   Tormo)2008(میکروتوپوگرافی حاصل از ایجاد جاده و تغییر رژیمآبی خاك در مناطق مجاور جاده باشـد کـه بـا نتـایج    
کـه عامـل    )Neher et al)2013ی و نتـایج نـوع گونـه گیـاه   احیاي مراتـع مجـاور جـاده را متـأثر از رژیـم رطـوبتی خـاك و       

  .داند هماهنگی داردگیري ترکیب گیاهی میثر در ترکیب و شکلؤیکروتوپوگرافی و جریانات آب را مم
براي .استهاي طبیعی شدههاي عمرانی سبب تخریب اکوسیستمصنعتی شدن، رشد جمعیت، افزایش شهر نشینی و فعالیت

هر گونه احداث و . هاي اکولوژیکی نیز توجه شودهاي عمرانی به مدیریتدر کنار فعالیتمهار مشکالت و کاهش تخریب محیط 
گرفته و بهتر است همراه با عملیات احیـا پوشـش گیـاهی مناسـب بـا      محیطی آن صورتها با توجه به عواقب زیستتوسعه راه

سازي از بـذرکاري  توان در کنار جادهمی. گردد گیرد تا کمترین آسیب به منابع طبیعی همجوار با آن واردشرایط منطقه صورت
 . نمودهاي بومی استفادهکاري با گونهکپه یا
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