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5/10/95تاریخ پذیرش: 24/09/94تاریخ دریافت: 

چکیده
این فی است. هاي مثبت و منکه این شرایط داراي جنبهکندایجاد میآنهاهاي جنگلی شرایط خاصی را در حاشیه جادهاحداث 

است. بعد از پرداختهدهلران آبادزرینکوهیبادامجنگلیگاهذخیرهدرجنگلیهايجادهشناختیبومهايجنبهبررسیبهمطالعه 
نمونهخطدر جهت عمود بر محور جاده و در دو طرف آن پیاده شد. در هر نمونهخطسه ،برداريانتخاب مکان مناسب براي نمونه

متر) که به فواصل یک، بیست، هشتاد و دویست متر از جاده قرارگرفته بودند، انتخاب 10×10ونه مربعی شکل (نمچهار قطعه
رویشیمتغیرهاي نمونهمتر بود. جهت دستیابی به هدف مطالعه، در داخل هر قطعه90هانمونهخطبینهمچنین فاصلهشدند.

نظیر هدایت الکتریکی، اسیدیته، وزن مخصوص ظاهري، متغیرهاي خاکی درختان و همچنینتاج پوشش، ارتفاع ویقهنظیر قطر
، در فاصله یک متريمتغیر تاج پوششبرسازي که جادههاي تحقیق نشان داد یافته. ندثبت شدخاك نیتروژن وربن آلیکبافت،

) > p/05دار (معنیاثر د متري از جادهبر متغیر قطر یقه در فواصل یک و بیست متري و بر متغیر ارتفاع نیز در فواصل یک و هشتا
خاك در فاصله یک متري با فواصل بیست، هشتاد و دویست متري از جاده نیتروژن وهمچنین متغیرهاي کربن آلی.استداشته

ر این متغیرها در فاصله بیست یدابیشترین مقبه طوري که.درصد نشان داده است95ر سطح اطمینان داري را داختالف معنی
). با افزایش فاصله از جاده میزان هدایت الکتریکی کاهش و 28/8% و 21/0%، 68/1(به ترتیب شدمتري از جاده مشاهده 

دهنده متغیرهاي ذرات تشکیلبرسازي دار نبودند. همچنین تاثیر جادهاسیدیته خاك افزایش  یافته بود که البته این تغییرات معنی
متغیرهاي هاي جنگلی بر اثرات جادهنتایج این تحقیق به طور کلی. ه استبوداثربینیزخاك و وزن مخصوص ظاهري خاك

را مورد تایید قرار داد.رویشی نظیر قطر یقه، ارتفاع و تاج پوشش و همچنین متغیرهاي ادافیکی نظیر کربن آلی و نیتروژن خاك 

هیگاه بادام کو، تخریب، ذخیرهآلیسازي، کربن جادههاي کلیدي:واژه

مقدمه
وآثاراست کهحیاتیمجموعهیکعنوانه بجنگل

شدیدي در دخالتهرگونهوداردهمراهبهرافراوانیبرکات
جادهاحداثاندازد.خطربهرامنطقهاینتعادلتواندمیآن
).28آید (میدر جنگل به شمارشدیددخالتیکعنوانبهنیز

هاي دسترسی به عرصه اهترین رهاي جنگلی یکی از مهمجاده
کاري، اجراي هاي جنگلداري، جنگلجنگل براي اجراي طرح

برداري نهایت بهرهتفریح و درهاي عمرانی، تفریح وپروژه
هاي مثبت و منفی . احداث جاده در جنگل داراي جنبههستند
نهکههایی استفعالیتجملهازجنگلسازيجاده).10است (

جنگلگانسازبومدرزیاديدگرگونیوتغییرسببخودتنها
هايبخشتوسعهخدمتقرارگرفتن دردلیلبهبلکهشودمی

هاجاده).11(بگیردقرارارزیابیموردبایدجنگلداريمختلف
درسطحداالنیکایجادبامتوسطتاکوچکمقیاسدر

ایجادموجبجنگلی،درختانبرداشتدلیلبهرویشگاه
خصوصیاتورطوبتدریافتی،نورظرنازوسیعتغییرات
).8شوند (میمدتطوالنیدرخاكشیمیاییوفیزیکی
هاي جنگلی اثرات قابل توجهی بر محیط زیست جادهاحداث 

تغییرسطحی،هايخاكکردنجابجاوبرداشتنداشته و با 
خاك و همچنین شیمیاییخصوصیاتساختمان و دادن 

). 22(کنند ا در آن ایجاد میتغییراتی راطراف خودریزاقلیم
کاهشجملهاززیستیمحیطمنفیاثراتجادهاحداث شبکه 

طبیعی، زهکشیتخریب،ریزاقلیمجنگل، تغییر درسطح
نوري،رژیمتغییرها،رودخانهآبرسوبوخاكتخریب

اثر).26دارد (پیدرراغیرهورطوبتاسیدیته،
هاي گیاهی مسئله گونهپراکنش توزیع وهاي جنگلی برجاده

نگهداشت و مدیریت تنوع زیستی بهدر امربسیار مهمی
طور مستقیم بر شرایط بههاي جنگلی آید. جادهحساب می

شود همین امر موجب میداخل جنگل تأثیرگذار بوده و اقلیمی 
هاي جنگلی تحت تاثیر هاي درختی در رویشگاهکه گونه

تغییراتی در فراوانی و نتیجه شرایط اقلیمی قرار گرفته و در 
. بیشترین )21،17ایجاد شود (هاي گیاهی ترکیب گونه

متري از جاده اتفاق 30ها و تا فاصله تغییرات بر تراکم گونه
) جادهافتد. میانگین تاج پوشش در کنار جاده (یک متريمی

15درصد است و این میزان در فاصله 60یبه طور تقریب
یابد، بنابراین درصد افزایش می90ود متري از جاده تا حد

بیشترین تغییر و دگرگونی در میزان تاج پوشش در کنار جاده 
شود تا نور بیشتري به گیاهان حاکم است و این امر سبب می

. سطح پوشیده شده توسط الشبرگ در )15(زیراشکوب برسد
دهد ترین میزان را به خود اختصاص میجاده پایینکنار

این مسئله درصد است) و45وشش به طور تقریب (میانگین پ
با شرایط داخلی توده به طور کامل متفاوت است، زیرا که 
سطح پوشیده شده توسط الشبرگ، تنها در فاصله پنج متري

) 19و همکاران (نوري).15(درصد است 97از لبه جاده حدود 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي ایرانشناسی جنگلبوم
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ارزیابی اثرات جاده درجه دو جنگلی بر پوشش گیاهی و با 
گزارش ات خاك در سري دو حوزه شفارودبرخی خصوصی

اي قطعات نمونه نزدیک جاده با قطعات که ترکیب گونهدادند 
با موعهنمونه داخل جنگل متفاوت بوده و در دو دسته مج

،PCAوCCAهاي آماري چند گانههاي تجزیهروش
رطوبت اشباع،،طبیعیرطوبتبندي شدند. درصدگروه

ت نمونه نزدیک جاده کاهش یافته تخلخل و کربن آلی  قطعا
وزن مخصوص ظاهري، وزن مخصوص حقیقی میزان ولی بر 

و تهرانیبرنجییدیته این منطقه افزوده شده است.و اس
تنوعبرجنگلیهايجادهاثر) در پژوهشی 4همکاران (

جنگلدرخاكآلیکربنمیزانوآلیمادهگیاهی،هايگونه
براساسرا بررسی کردند.وشهرنکنارخیرودپژوهشی- آموزشی

تأثیرآمارينظرازکنارخیرودجنگلیآنها جادهنتایج
کربنآلی ومادهمیزانگیاهی،هايگونهتنوعبرداريمعنی

درخاکریزيوخاکبرداريدامنهدونداشت. تنها بینآلی
وآلیمادهنمیزادرختی،هايگونهتنوعتفاوتفواصلبرخی
با عنایت به اهمیت بود.دارمعنیظر آمارينازآلیکربن

جنگلی، پژوهش حاضر با هايسازهبومانکارناپذیر خاك در 
هاي برخی مشخصهسازي رويهدف ارزیابی اثرات جاده

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی برخی نیز ودرختانپوششی
خاك در ذخیره گاه جنگلی بادام کوهی بخش زرین آباد 

دهلران انجام شد.

هاروشومواد
مشخصات منطقه مورد مطالعه

گاه جنگلی بادام کوهی با مساحت تحقیق حاضر در ذخیره
47°07'34"تا 47°00'44"هاي هکتار بین طول150

شمالی در 33°01'48"تا 32°53'52"هاي شرقی و عرض

آباد شهرستان دهلران واقع دراستان کیلومتري بخش زرین42
. ارتفاع متوسط منطقه مورد مطالعه از سطح گرفتنجام ایالم ا

).1درصد است (16متر بوده و شیب کلی آن حدود 964دریا 
برداري روش نمونه

عمود بر نمونهخطسه برداري،منطقه نمونهبعد از انتخاب 
محور جاده و در دو طرف آن پیاده گردید. فاصله بین 

چهار نمونهخطتر بود. در هر م90از همدیگر هانمونهخط
متر به فواصل یک، 10×10نمونه مربعی شکل با ابعاد قطعه

(شکل )9(شدبیست، هشتاد و دویست متري از جاده انتخاب 
نظیر قطر یقه، رویشینمونه متغیرهاي در داخل هر قطعه.)1

و همچنین (دو قطر عمود برهم)ارتفاع و تاج پوشش درختان
ظیر هدایت الکتریکی، اسیدیته، وزن متغیرهاي خاکی ن

اك ثبت و نیتروژن خکربن آلیمخصوص ظاهري، بافت،
نمونهخاك، در داخل هر قطعهخصوصیاتبراي بررسیشدند. 

30- 0عمقازخاكنمونهپنجتعدادبهمرکزوگوشهچهاراز
نمونهیکتاشدمخلوطهمباها شد. نمونهبرداشتمترسانتی

در داخلخاك الزممقداربه. سپسیدبدست آترکیبی
هاي تعداد نمونه.شدارسال آزمایشگاهبهقرار دادهپالستیک

وخردخاکیهاينمونهآزمایشگاهدرنمونه بود.24خاکی 
هاي ها براي سنجشنمونه2روزنه الکباوشدهآسیاب

هدایت ه شدند. متغیر شیمیایی و فیزیکی مورد نظر آماد
)،24گیري شد (متر اندازهECك از طریقخاالکتریکی

)، 27گیري قرار گرفت (متر مورد اندازهpHطریقاسیدیته از
)، بافت خاك از 25خاك از طریق روش کلوخه (ظاهريوزن

کربن آلی خاك از طریق روش )،3طریق روش هیدرومتري (
در ) 6(خاك از طریق روش کجلدالنیتروژنو )5کوره (

.گرفتامانجآزمایشگاه

جنگلیجادهاطرافدربردارينمونهروش-1شکل
Figure 1. Sampling method in the around the forest road

هادادهآماريتحلیلوتجزیه
ها از طریق و همگن بودن دادهیهآزمون نرمال

انجام لوناسمیرنوف و-هاي آماري کولموگروفآزمون
هاي کلی با استفاده از تجزیه واریانس یک مقایسهگرفت.

براي ) انجام شد. همچنین One Way ANOVA(طرفه
اي چند دامنهها از آزمونبین گروهانجام مقایسه میانگین

هاي دانکن استفاده شد. تمامی مقایسههايگروهی میانگین
SPSSافزارآماري در محیط نرم Var. ح سطو در 20
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ترسیم نمودارهاي مربوطه درصد انجام شد.پنجداري معنی
انجام شد.Excelافزارنرمنیز در محیط 

و بحثنتایج
درختان در فواصل تاج پوشش بر اثر جادهبررسی

قطر گرفتن از جاده فاصلهبانشان داد کهاز جادهمختلف 
در خصوص). 2(شکلکندافزایش پیدا میدرختان تاج 

افزایش بانتایج نشان داد که متوسط قطر یقه درختان 
است. به افزایش پیدا کرده فاصله از جاده قطر یقه درختان 

دار فواصل یک و بیست متري اثرات معنیطوري که در
داري مشاهده نشد بوده و در سایر فواصل هیچ اثر معنی

ب افزایش افزایش فاصله از جاده موجهمچنین ). 3(شکل
که در فاصله یک شده است به طوري نیز درختان ارتفاع

متري متوسط ارتفاع درختان کمتر و در فاصله هشتاد 

بررسی ، )4(شکلمتوسط ارتفاع درختان بیشتر شده است
اسیدیته خاك در فواصل مختلف از جاده نشان داد که با 

شده استافزایش فاصله از جاده میزان اسیدیته خاك بیشتر 
نشان داد که در فاصله این بررسین ). همچنی5(شکل

دویست متري هدایت الکتریکی خاك کمتر و با نزدیک 
).6(شکلاست میزان آن افزایش یافتهشدن به جاده 

بررسی وزن مخصوص ظاهري خاك در فواصل مختلف از
تاثیر بوده سازي روي این متغیر بیجاده نشان داد که جاده

نشان داد که در نیزبررسی کربن آلی خاك.)7(شکلاست
جاده متوسط کربن آلی خاك کمتر و با فاصله یک متري از

). 8بیشتر شده است (شکلمیزان آنفاصله گرفتن از جاده 
با افزایش فاصله از نیز یتروژنن،همانند کربن آلی خاك

).9(شکلبر غلظتش در خاك افزوده شده است جاده 

ان در فواصل مختلف از جادهمیانگین قطر تاج درخت-2شکل 
Figure 2. The average crown diameter of trees

at different distances from the road

میانگین قطر یقه درختان در فواصل مختلف از جاده-3شکل 
Figure 3. The average root collar diameter of trees at

different distances from the road

میانگین ارتفاع درختان در فواصل مختلف از جاده-4شکل 
Figure 4. The average height of trees
at different distances from the road

اسیدیته خاك در فواصل مختلف از جاده-5شکل 
Figure 5. The soil acidity at different distances from the

road
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از جادههدایت الکتریکی خاك در فواصل مختلف -6شکل 
Figure 6. The electrical conductivity of soil at different

distances from the road

از جادهوزن مخصوص ظاهري خاك در فواصل مختلف -7شکل 
Figure 7. The bulk density of soil at different distances

from the road

از جادهکربن آلی خاك در فواصل مختلف -8شکل 
Figure 8. The soil organic carbon at different distances

from the road

میزان نیتروژن خاك در فواصل مختلف ازجاده-9شکل 
Figure 9. The soil nitrogen at different distances from

the road

دهنده خاك در فواصل مختلف از تشکیلموادبررسی 
مختلف از جاده خاك در فواصلجاده نشان داد که بافت

مواد متشکله است. میانگین ثابت بوده و نوع آن لومی شنی
آورده شده است.1خاك در جدول

اشتباه معیار)±(میانگینخاك در فواصل مختلف از جادهمواد متشکلهدرصد - 1جدول 
Table 1. The percentage of soil materials at different distances from the road (Mean ±SE)

نور خورشیدجمله افزایش تابشتغییر در حاشیه جاده از
از درون توده است که دتریشداریتاج پوشش بسدر اثر کاهش

در ،نتایجطبق). 19(افزایش رویش این بخش را در پی دارد 
فاصلهباتاج درختان کمتر و قطر فاصله یک متري میانگین 

). نتایج 2(شکلبر میزان آن افزوده شده بودگرفتن از جاده 
سی ایشاننتایج برر) بود. 23این تحقیق مغایر با نتایج رامین (

باکهکه در یک جاده آسفالته انجام شده بود، نشان داد 
درختانکمیيهامشخصهتمامیجادهبهشدننزدیک

همچنینواز مناطق روستاییداشتن. فاصلهابدییمفزایشا
میزانبرجادهتأثیرعدماز دالیلمنطقهبودنحفاظتتحت

شده ذکر ان در تحقیق ایشارسهايتودهکمیيهامشخصه
دلیل اصلی افزایش تاج مورد مطالعهگاه . در ذخیرهاست

، حفاظت بیشتر پوشش درختان در فواصل دورتر از جاده
این مساله طوري کهبوده بهآثار سوء احداث جادهاز درختان

نتایج این تحقیق . ها شده بودباعث ایجاد اختالف سنی پایه
بیست متري و یکل یقه درختان در فواصقطر نشان داد که 

. ولی در فواصل هشتاد را نشان دادندي داریمعناز جاده تفاوت 
درختان هیچ اختالف یقهو دویست متري از جاده قطر 

بر ). بنا3شکلداري را نسبت به همدیگر نشان ندادند (معنی
جنگلیجادهکهاظهار داشتتوانیمهاي این تحقیقیافته

ر فواصل مختلف از جاده اثر دحجمیموجوديبر میزان
جادهدر نزدیکیدرختانیقه داري گذاشته است. قطرمعنی

و به استعرصهداخلدرختانازکمتري)متر(فاصله یک 
بودن شرایط رویش در حاشیه جاده مهیارغم رسد علینظر می

جاده (متر)فاصله از
12080200(درصد)خاكمواد متشکله

5/68±75/625±75/7375/10±75/6125/2±25/2شن
27±75/327±75/2175/10±75/3325/2±25/2سیلت
5/4±5/40±5/40±5/40±0رس
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تخریبات انجام گرفته در منطقه مورد مطالعه سبب )26،13(
ي تحقیق هایافتهیه جاده شده است.کاهش قطر درختان حاش

) مغایرت داشت. ایشان 25(همکارانسلیمی و نتایجباحاضر
جادهحاشیهاند که قطر درختان دردر بررسی خود ابراز داشته

، افزایشریز اقلیمتغییردالیل ایشانبود.عرصهاز داخلبیش
رووریزدلیل (بهنیتروژن فراوانیخاك،يزیحاصلخوعمق
بود. همچنین طبق نظرسازي)جادهعملیاتطیخاكشدن

هاياطراف جادهدرنوريکاهش رقابت) 13(مالیک و کریم
هايتودهموجوديافزایشاصلیاست دلیلممکنجنگلی
بهمطابق نتایج است.مجاورهايبه تودهنسبتحاشیه
شیافزاارتفاع درختان با افزایش فاصله از جاده آمدهدست

همکارانهاي سلیمی و ). این نتایج با یافته4بود (شکلفتهای
طوري که ایشان در مطالعه خود ابراز ) مطابقت داشت به25(

اند که ارتفاع درختان در باالدست جاده نسبت به داشته
گاه مورد مطالعه فقیر در ذخیره. بودافتهیشیافزادست پایین

در همچنینویحاشیه جاده از نظر مواد غذایبودن خاك
دلیل اصلی کاهش ارتفاع دسترس بودن بیشتر درختان 

داد کهنشانهاي این تحقیقنین یافتههمچاست.درختان 
خاك در نیتروژنسازي روي متغیرهاي کربن آلی وتأثیر جاده

فاصله یک متري با فواصل بیست، هشتاد و دویست متري از 
ه درصد نشان داد95داري را در سطح جاده اختالف معنی

که این متغیرها در فواصل یک و بیست متري طوري. بهاست
جاده به ترتیب کمترین و بیشترین مقدار را دارا بودند 

و همکاران نوريهاي این نتایج با یافته).9و 8هاي شکل(
واالندر،)16(و همکارانماکینکیا)، 13(کریمومالیک)، 19(

) 25) مطابقت و با نتایج سلیمی و همکاران (20ران (همکا
) کمترین 13(مالیکو کریممطالعه بر اساسمغایرت دارد. 

دیدههادر حاشیه جادهمواد آلی خاكورطوبتمیزان
آلی خاك را به از بین رفتن کربنمقدار کمایشان .شوندیم

به نرخ بازدهی الشبرگ متعاقباً(که پوشش درختی جنگل
سلیمی و کهیحالدردهد) نسبت دادند. خاك را کاهش می

) علت افزایش کربن آلی خاك در حاشیه جاده را 25همکاران (
هايباالرفتن فعالیتاند که سببعنوان کردهبیشترنوروجود

عنصر در حاشیه اینافزایش مقدارجهینتدربیولوژیک خاك و
در فاصله کربنکمدار گاه مذکور مقجاده شده است. در ذخیره

به تنک بودن پوشش درختی حاشیه توانیمیک متري را 
که طوريآالت ارتباط داد بهجاده و همچنین تردد پایین ماشین

در نتیجه آن مقدار کربن کمتري در خاك ترسیب شده است. 
ستیبکربن در فاصله میزاناز طرفی دلیل اصلی افزایش 

باشد که گاهي ذخیرهرختی باالتواند پوشش دي جاده میمتر
درختان تودهزيسبب افزایش کربن خاك و در نتیجه افزایش 

گیرضربهي مانند یک مترستیبفاصله واقعدر.شده است
عمل کرده و بر خالف آن، فاصله یک متري شدیداً تحت 

است. فواصل هشتاد و دویست متري در گرفتهقرارجاده ریتأث
هستند چون داراي تراکم درختی نخوردهدستحالت طبیعی و

بیشتر از فاصله هاآنبیشتري هستند و بنابراین مقدار کربن 
گونه بیان داشت توان اینمیواقعدریک متري از جاده است. 

که مقدار زیاد کربن خاك در این فواصل بیشتر به دلیل عوامل 
دیگري مانند پوشش درختی و گیاهی و علفی کف جنگل 

خاك، براساس نتایج حاصله نیتروژنر مورد متوسط داست. 
در فاصله بیست نیتروژنتوان گفت که بیشترین مقدار می

لطفعلیان و همچونمتري از جاده دیده شد. محققینی
نتایج دست یافتند که غلظت به ایننیز ) 15همکاران (

.استدوم بیست مترازبیشترجادهاولمتربیستدرنیتروژن
دار نیتروژن ) دلیل افزایش معنی27همکاران (ونوان اسکگ

ها حاشیه جاده را گازهاي متصاعد شده از اگزوز ماشیندر
) نیز در بررسی که در 22(تامسونو پورتاند.عنوان کرده

غلظتافزایش ههاي پر ترافیک انجام داده بودند بجاده
گاه هند. در ذخیره بوداشاره کردهانیتروژن در نزدیکی جاده

توان به میدر فاصله یک متري را نیتروژنمذکور مقدار کم 
. در ارتباط دادکاهش پوشش درختی وآالتتردد پایین ماشین

در فاصله نیتروژن دلیل اصلی افزایش مقدار حالی که 
پوشش درختی باشد.تراکم باالي تواند متري جاده میبیست
بر جنگلیجادهکهدادهمچنین نشانهاي این تحقیقیافته

در فواصل مختلف از جاده اثر گذاشته هدایت الکتریکی خاك
که طوري). به6دار نبودند (شکلبود اما این اثرات معنی

در فاصله یک متري بیشتر از فواصل هدایت الکتریکی خاك
و لطفعلیان و )24فر (ها با نتایج ریاحیدیگر بود این یافته

که طوريمطابقت داشت. به)18(ماروسزو)15همکاران (
میزان هدایتکهدادنشان)24(فریاحیرتحقیق نتایج

از بیشترجادههیحاشيمترستیبفاصله الکتریکی خاك در
هايیافته، جینتااین است. برخالف سومودوممترهايبیست

که میزان ندنشان داددراسترالیا) 12(جانسونوجانسون
. کندیمفاصله از جاده افزایش پیدا هدایت الکتریکی خاك با 

کهدادنشاننیز هاي این تحقیق در مورد اسیدیته خاك یافته
در فواصل مختلف از جاده اثر بر اسیدیته خاكجنگلیجاده

). >05/0p(دار نبودندمعنینیزگذاشته بود اما این اثرات
اسیدیته خاك با فاصله گرفتن از جاده بیشتر شده که طوريبه

ووان اسکگنموافق با نتایج یافته). این5است (شکل
وآئرباچهاي یافتهبرخالف) و12(جانسون) و 27(همکاران
و نوريو ) 14(و همکارانلیو همچنین ) 2(همکاران

اسیدیته خاكکهدادندگزارشآنها) است.19همکاران (
گاه هدر ذخیریابد.میافزایشهاجادهکنارهايمعموال درخاك

در فواصل سازي روي این دو مشخصهمذکور دلیل اینکه جاده
را می توان به دلیل داشتنداريمختلف از جاده اختالف معنی

جوان بودن سن جاده دانست، حداقل ده تا پانزده سال براي 
اثر گذاري دود ماشین آالت روي پارامترهاي خاك زمان نیاز 

سازي مورد تاثیر جادههاي این تحقیق درهمچنین یافتهاست.
روي متغیر وزن مخصوص ظاهري خاك نشان داد که اثرات 

در تاثیر بود. سازي روي وزن مخصوص ظاهري خاك بیجاده
سازي روي وزن مخصوص ظاهري خاك در فواصل واقع جاده

این نتیجه مطابق نداشت. داريمختلف از جاده تفاوت معنی
همکارانووان اسکگن)،15با نتایج لطفعلیان و همکاران (

و همکارانماکینکیا)، 13(مالیکو کریم) و مغایر با نتایج 27(
) بود.19(و همکاراننوري)، 20(و همکاراناالندر، )16(

) نشان داد که فاصله تا جاده 15نتایج لطفعلیان و همکاران (
کهیدرحالی روي وزن مخصوص ظاهري ندارد. توجهقابلاثر 

و االندرو )16(و همکارانماکینکیا) و 13(کمالیو کریم
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وزنبیان کردند که بیشترین) در تحقیقات خود20(همکاران
لبهازمتري5/2درحاشیه راه (فاصله ظاهري خاكمخصوص

وزن ) علت افزایش28و همکاران (زنردارد. وجودجاده)
. در دانندیمتراکم خاك مخصوص ظاهري خاك را افزایش

عدم تاثیر جاده بر وزن مخصوص مورد مطالعهگاه ذخیره
همچنین . استنوع بافت خاك منطقهدلیلبه ظاهري خاك 

سازي روي بافت خاك بی تاثیر بود. چون نتایج تاثیر جاده
جاده ثابت بوده و نوع آن در فواصل مختلف ازخاكبافت

و نورياین نتیجه مطابق با نتایجبوده است. لومی شنی
و نوري) بود. 7) و دلجویی و همکاران (19(همکاران 
بافت دو جنگلی بر ارزیابی اثرات جاده درجه) با 19همکاران (

کهبه این نتایج رسیدند خاك در سري دو حوزه شفا رود
قطعات نمونه نزدیک جاده کاهشدر رس، تخلخل درصد 

که شده استولی بر مقدار شن، سیلت این منطقه افزودهافتهی
طور کلی از پژوهش حاضر بهبا نتایج این تحقیق بود. موافق 

هاي عمرانی در جنگل توان نتیجه گرفت که انجام پروژهمی
تواند روي عناصر مغذي مهم خاك نظیر سازي مینظیر جاده
داري داشته باشد. اهمیت و نقش عنیماثرنیتروژنکربن و 

نیست برکسی پوشیده هاي جنگلیسازهبوماین دو عنصر در
هاي جنگلی بنابراین ضرورت دارد که در طراحی و اجراي جاده

تی تا جایی که شرایط محیطی هاي مختلف محیط زیسجنبه
کاهش کمی و کیفی تا شاهد شوددهند لحاظ میاجازه 

اي خاك عناصر تغذیهپوشش گیاهی حاشیه جاده و همچنین
ازجنگلیهايعرصهبهینهمدیریتنباشیم. در پایان درجهت

زیرپیشنهادهايمهندسیوکولوژیکیاهايجنبهنظرنقطه
:دنگردمیارایه

هاي جنگلیاستفاده از افراد متخصص در طراحی جاده- 1
ها در مناطق مورد نیاز و طبق استانداردهايساخت جاده- 2

اي جهت کاستن از منطقهومحیط زیستی، جهانی
هاي جنگلیخسارات وارده به خاك و همچنین عرصه

ي جاده در یک منطقه هاداالنکم کردن وسعت یا اندازه - 3
ي ارزشمندهاستگاهیزدر ژهیوبه

با ساختن آن در فواصل توانیماثرات منفی یک جاده را - 4
ی کاهش خوببهي حساس جنگلی هاسازهبومدورتري از 

داد.
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Abstract
Construction of forest roads creates certain conditions in roadside that this situation has

its positive and negative effects. This study was done to evaluate the ecological effects of
forest road in Amygdalusscoparia forest reserve in Dehloran, Zarin Abaad. After selecting a
suitable location for sampling, three transects in the direction perpendicular to the axis of
the road in both sides was selected. Four plots (10×10 m) in each transect which located at
distance of 1, 20, 80 and 200 meters from the road, were selected. The distance between
transects was 90m. In other to achieve the aim of study, in each plot growth variables such
as Collar diameter, Height and Crown of trees as well as Ec, pH, Pb, soil texture, organic
carbon and nitrogen were recorded. The results show that the road construction on the tree
crowns, only at 1 meter, on the collar diameter at 1 and 20 meter and on the height at 1 and
80 meter distance from the road there were a negative significant (p < 0/05) effect. Also,
organic carbon and nitrogen at a distance of one meter from road had a significant (p <
0/05) differences with 20, 80 and 200 meters. However, most of these variables were seen
at a distance of 20 meter (1/68%, 0.21% and 8/28 respectively). Ec was reduced and pH
was increased with increasing distance from the road, but these differences were not
significant. In addition, road construction had not significant effect on the Pb and soil
texture. In general, the results of this study approved the effects of forest roads on growth
variables such as collar diameter, height and crown of trees and also edaphic variables such
as organic carbon and nitrogen.

Keywords: Amygdalus scoparia forest reserve, Destruction, Forest road construction,
Organic Carbon
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