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چکیده:
استفاده از اسکیدرهای چرخ لاستیکی ،عملیاتی معمول برای خروج چوب از عرصه قطع است ،هر چند گاهاً سبب بعضی مشکلات
زیست محیطی میشود .هدف از این تحقیق بررسی تاثیر چوبکشی بر تنوع زیستی زادآوری درختی و پوشش علفی در اطراف مسیر
چوبکشی بوده است .این پژوهش در پارسل  8سری گردشی از جنگلهای چوب و کاغذ مازندران به انجام رسید .دو پلات  900متر مربعی
در فواصل منظم در هر طرف مسیر چوبکشی در نظر گرفته شد که در این پلاتها  3میکروپلات  1×1متر برای اندازهگیری تعداد زادآوری
درختی و درصد پوشش علفی اندازهگیری شد .شاخصهای تنوع زیستی( ،)Shannon-wiener, Simpsonشاخصهای غنا
( )Menhinick, Margalefو شاخص یکنواختی ( )Equitability or Evennessبا استفاده از نرم افزار  PASTمحاسبه گردید .آنالیز
دادهها به کمک نرم افزار  SPSSبه انجام رسید .نتایج این تحقیق نشان داد که مقادیر اسیدیته ،هدایت الکتریکی ،ازت ،پتاسیم ،کلسیم و
کربن خاک در فواصل مختلف از مسیر چوبکشی اختلاف معنیداری ندارند و همچنین میانگین شاخصهای تنوع ،غنا و یکنواختی در
فواصل مختلف از مسیر چوبکشی اختلاف معنیداری ندارد و بنابراین تنوع زیستی زادآوری درختی و پوشش علفی در اثر چوبکشی تغییری
نکرده است.

کلید واژگان:

چوبکشی ،زادآوری درختی ،پوشش علفی ،تنوع زیستی.
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ماحصل آن تغییر و تفاوت در خصوصیات خاک است

 .1مقدمه
عملیات بهرهبرداری و خروج چوب از جنگل از جمله
فعالیتهایی

است

که

موجبات

دخالت

و

دستخوردگی طبیعت را فراهم میکند .بهرهبرداری
از جنگل شامل مراحل قطع ،تبدیل ،کشیدن،
بارگیری و حمل درختان جنگلی است که این
مجموعه را در اصطلاح ،تولید مکانیکی هم مینامند
که هدف آن استفاده از محصولات تولید بیولوژیک
جنگل است (.)Han & Kelloge, 2003در این
میان چوبکشی توسط ماشین آلات شاید مهمتر از
بقیه باشد که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد
و با مطالعات دقیق ،میزان و نحوه عملکرد ماشینآلات
چوبکشی مشخص گردد (.)Lotfalian, 1996
ماشینآلات چوبکشی مورد استفاده طوری طراحی و
ساخته میشوندکه بتوانند بارهای سنگین را در
شرایط خارج از جاده جابجا نمایند ،از این رو
شدیدترین تخریبها در مسیرهای اسکیدررو و دپوها
اتفاق میافتد ) .(Heninger et al., 2002محققان
در جنگلهای کوهستانی کالیفرنیا نشان دادند که
خروج چوب باعث فرسایش خاک شده و به زادآوری
درختی نیز صدمه وارد میکند ( Litschert et al.,

 .)2009کاهش صدمات به توده باقیمانده و خاک
جنگل از اهداف بهرهبرداری صحیح است ( Dykstra

.)and Heinrich, 1992
خاکها به عنوان بخش مهمی از اکوسیستمها
شناخته شدهاند و نقش مهمی در توسعه پوشش
گیاهی جنگلی دارند ( .)Kooch et al., 2008آنها
آب و مواد غذایی را برای درختان و دیگر پوشش
گیاهی مهیا میکنند .توسعه و تحول خاک و پوشش
گیاهی وابسته به آن ،فرآیند پیچیدهای است که

بطوری که ترکیب پوشش گیاهی جنگل و میزان رشد
آن را تحت تاثیر قرار میدهد( Crowley et al,

.)2003خاک دارای ساختار شکننده است ،وقتی
خاک آسیب میبیند سالها طول میکشد تا ترمیم
شود .آسیب به خاک سبب ایجاد محیط ناسالم برای
گیاهان و تأثیر منفی روی زندهمانی و رشد آنها می-
شود .تلاش در سالم نگاهداشتن خاک جنگل برای
سلامت کلی بومنظام جنگل و تضمین پایداری محیط
برای گیاهان لازم است ( .) Reed Noss, 1995لذا،
مطالعه و بررسی میزان تخریب خاک تحت تأثیر
مسیرهای چوبکشی ضروری به نظر میرسد.
زادآوری طبیعی از مهمترین عوامل موثر بر بقا و
پایداری جنگلهای طبیعی تلقی میشود .زادآوری
آینده جنگل را تضمین میکند ،و اصولاً درختان
جنگلی بیشتر در برابر خصوصیات فیزیکی خاک از
خود حساسیت نشان میدهند ( Mosadegh,

 .)1996ظرفیت جنگل در زادآوری و بقاء آن بستگی
به موقعیت جنگل از نظر مؤلفههای اکولوژیکی،
تکنیکهای بهرهبرداری و میزان صدمات بهرهبرداری
دارد .به همین دلیل است که بهرهبرداری یکی از
مهمترین رفتارهای جنگلشناسی است ( Sist,

.)2000در گذشته مدیریت جنگل با هدف تولید
چوب انجام میشد ،اما امروزه جنگلبانان کارکردهای
مختلف جنگل نظیرکارکردهای چندگانه بوم-
شناختی،تنوع زیستی،عملکرد حفاظتی (گونههای در
معرض خطر ،حفاظت منابع آب) را به هنگام
تصمیمگیریهای مدیریتی ،در نظر میگیرند
( .)Binkley et al, 2003حفظ تنوع گیاهی یکی از
اهداف مهم مدیریت بومسازگان است .تحقیقات نشان
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میدهد که تنوعزیستی ،ظرفیت باروری اکوسیستم-

در پژوهشی به منظور بررسی اثر سن جادههای

های جنگلی را زیاد و توانایی آنها را برای سازگار شدن

جنگلی و فاصله از جادهها بر تنوع درختان و

با تغییر وضعیت افزایش میدهد .حیات و تداوم بقای

درختچهها در جنگلهای نکاء ظالم رود به این نتایج

یک جنگل در گرو حفظ تنوعزیستی و پایداری

دست یافت که اختلاف معنیداری بین تنوع،

اکوسیستم آن میباشد .بنابراین ترکیب گونهها و تنوع

یکنواختی و غنای گونههای درختی و درختچهای با

زیستی میتوانند به عنوان شاخصهایی برای آشفتگی

فاصله از جاده در هر دو سن جاده وجود

و فعالیتهای مدیریتی در جنگلها در نظر گرفته

نداشت( .)Zadsar, 2010نظر به اهمیت تاثیرات

شوند (.)Kneeshaw et al., 2000

چوبکشی بر روی بنیادیترین جزء اکوسیستم جنگل

براساس اهمیتی که تأثیر خروج چوب آلات جنگلی با

یعنی خاک و اثر مستقیم آن بر تنوع زیستی زادآوری

استفاده از ماشین آلات روی خصوصیات خاک و تنوع

درختی و پوشش علفی انجام تحقیق فوق ضروری به

پوشش علفی جنگل میگذارد تحقیقات متعددی در

نظر میرسد.

این زمینه انجام گرفته به طوری که محققان به

 .2مواد و روشها

ارزیابی اثرات بهرهبرداری بر پوشش علفی ،لاشبرگ و
خواص خاک سطحی در یک توده بلوط در ترکیه

 .1.2منطقه مورد مطالعه

پرداخته و به این نتیجه رسیدند که پوشش گیاهی و

این تحقیق در قطعه  8جنگلهای سری گردشی در

لاشبرگ در مسیرهای چوبکشی به طور معنیداری

حوزه آبخیز شماره  ،10سری یک جنگلهای حوزه

کاهش یافته و در مسیرهای چوبکشی در مقایسه با

چوب و کاغذ مازندران ،انجام شد .مطالعات اقلیم و

مناطق شاهد افزایش وزن مخصوص و کاهش تخلخل

هواشناسی بر اساس کتابچه طرح جنگلداری سری

بود

مورد مطالعه نشان میدهد که این سری در منطقه

( .)Demir et al., 2007در تحقیقی تأثیر جادههای

اقلیمی نیمه مرطوب (بر اساس اقلیم نمای دومارتن)

جنگلی بر خصوصیات خاک ،تنوع پوشش گیاهی و

قرار دارد .تیپ خاک راندزین ،قهوهای جنگلی با افق

زادآوری حاشیه جادههای جنگلی را در جنگلهای

کلسیک است.

نکا  -ظالمرود مورد بررسی گرفت .نتایج نشان داد که

منطقه مورد مطالعه بر اساس تقسیمات انجام شده

با افزایش فاصله از جاده میزان تنوع پوشش علفی(در

سری یک از بخش دو جنگلهای حوزه چوب و کاغذ

سطح  33درصد) و زادآوری درختی(در سطح 30

مازندران را تشکیل میدهد .مساحت کل سری 1911

میشود

هکتار است .سری مورد نظر دارای طول جغرافیایی

و

ظرفیت

درصد)کاسته

رطوبتی

معنیدار

( .)Riyahifard, 2010پژوهشگران به اثرات جاده و
مسیرهای چوبکشی در فواصل مختلف بر جوامع

" ، 00׳ 09 ، 70تا " ، 00׳ 09 ،70شرقی و عرض
o

o

جغرافیایی " ،00׳  99 ،73تا " ،10׳ 99 ،17شمالی
o

o

گیاهی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که اثرات

میباشد .مسیر چوبکشی مورد مطالعه در بهمن ماه

جاده روی جوامع گیاهی عمیقتر و طولانیتر از

سال  7988طراحی و در اردیبهشت سال  7983با

مسیرهای چوبکشی میباشد (.)Avon et al, 2013

تایید اداره کل منابع طبیعی به احداث رسید.
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در داخل ماکروپلاتها 3 ،میکروپلات  ،1×1به منظور

 .2.2روش نمونهگیری
با استفاده از جنگلگردشی نقاطی که دارای شرایط
مشابه از نقطه نظر توپوگرافی ،شیب و جهت به
صورت انتخابی مشخص گردید .در  70مقطع از جاده
(در تحقیق حاضر 70مقطع از یک مسیر چوبکشی)
با شرایط مذکور خطی را عمود بر محور مرکزی جاده
(در تحقیق حاضر مسیر چوبکشی) در نظر گرفته
( )Delgado et al., 2007و در هر طرف مسیر
چوبکشی دو قطعه نمونه  900متر مربعی با فواصل
منظم به عنوان ماکروپلات در نظر گرفته شد .سپس

اندازهگیری نوع گونههای علفی و درصد پوشش آنها
و نوع زادآوری درختی و فراوانی آنها پیاده گردید
(شکل  .)7نوع گونههای علفی و درصد پوشش آنها
با توجه به معیار براون بلانکه مشخص گردید .علت
انتخاب درصد پوشش این است که در مطالعات
پوشش گونههای علفی موضوع پوشش مهم است و در
روش براون بلانکه هم این روش پیشنهاد شده است و
درصد پوشش گونههای علفی به روش تخمینی
بکارگرفته شد (.)Kooch et al., 2008

شکل  :1روش نمونهبرداری در ترانسکتهای عمود بر مسیر چوبکشی

برای بررسی و مقایسه تنوعزیستی در دو قطعه از

پایلو و هیل استفاده شد (جدول  .)7مقادیر شاخص-

شاخصهای تنوع سیمپسون و شانون وینر ،برای

های تنوعزیستی با استفاده ازنرمافزار  Pastتعیین

محاسبه غنای گونهای از شاخصهای غنای مارگالف و

شد.

منهنیک و برای یکنواختی از شاخصهای یکنواختی
جدول  :1شاخص های اندازه گیری تنوع زيستی

مولفه های اندازه گیری تنوع زیستی

شاخص

تنوع

سیمپسون

غنا

شانون وینر
مارگالف
منهنیک

یکنواختی

فرمول
D =1- ∑(n1(n1 – 1) / (N(N - 1
) -7
LnN

=HR S
=R

پایلو

)E = H /Ln(S

هیل (عدد اول)

N1= eH
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 =n 1تعداد افراد گونه  iدر نمونه = N ،تعداد کل گونه،

= نسبت گونه  iدر جامعه =S ،تعداد گونه در نمونه

جهت مطالعه اثرات چوبکشی روی خصوصیات

الکتریکی ،کربن آلی به روش والکی بلک اندازهگیری

فیزیکی خاک (درصد رطوبت و چگالی ظاهری) از

شد .نیتروژن خاک با روش کجلدال با استفاده از

مرکز هر ماکرو پلات یک نمونه با استفاده از روش

دستگاه کجلتک ،پتاسیم و کلسیم با استفاده از فلیم

استوانه تهیه شد و جهت مطالعه خصوصیات شیمیایی

فتومتر اندازهگیری شد .کلیه آنالیزهای آماری با

خاک ،از چهار گوشه و مرکز هر ماکرو پلات با استفاده

استفاده نرمافزار  SPSS 20انجام شد.

از استوانه  70سانتیمتری از عمق  0-70سانتیمتر

 .3نتایج

نمونه تهیه شد .در آزمایشگاه ،چگالی ظاهری با

 .1.3بررسی زادآوری درختی

استفاده از روش کلوخه ،درصد رطوبت با استفاده از
توزین مقدار مشخصی از خاک و خشک کردن آن در

در این تحقیق  70گونه درختی شناسایی شد که در

آون در دمای  700درجه سانتیگراد ،واکنش خاک

جدول  1میانگین تراکم زادآوری درختی در  9فاصله

با روش  KClبه کمک دستگاه  pHمتر ،هدایت

 90-90 ،0-10و  700-80متر از مسیر چوبکشی

الکتریکی با استفاده از دستگاه سنجش هدایت

آورده شد.

جدول  :2میانگین تراکم زادآوری درختی در فواصل مختلف از مسیر چوبکشی

80-700

90-90

0-10
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1

0
-

7
-

Carpinus betulus L.
Crataegus sp L.

7

1

7

Diospvrus lotus

77
-

71

79
-

Fagus spp.

11

77
-

7

79
7
1

1

گونه های گیاهی

Mespilus germanica
Parrotia persica
Prnus divricata

7
-

-

Prunus avium

-

-

Ulmus glabra

 .1.1.3تنوع

معنیدار نمیباشد .همچنین این عامل بر روی

آنالیز واریانس یک طرفه نشان میدهد که اثر فاصله

میانگین شاخص تنوع سیمپسون در فواصل مختلف از

از مسیر چوبکشی بر روی شاخص تنوع شانونوینر

مسیر چوبکشی تاثیر معنیداری ندارد (جدول .)9
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جدول :3آنالیز واريانس يک طرفه شاخصهای تنوع زيستی شانونوينر و سیمپسون (زادآوری درختی)

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

بین گروهها

1

0/709

0/398n.s.

داخل گروهها

97

0/771

مجموع

99

بین گروهها

1

0/079

داخل گروهها

97

0/090

مجموع

99

شاخص
شانونوینر

سیمپسون

0/909n.s.

 n.s.عدم معنی داری
جدول  :4مقدار شاخصهای تنوع شانونوينر و سیمپسون ( ±اشتباه معیار) در فواصل مختلف از میسر چوبکشی

شاخص

 0-10سانتیمتر

 90-90سانتیمتر

 80-700سانتیمتر

شانونوینر

0/81±0/70

0/19±0/01

0/89±0/08

سیمپسون

0/98±0/00

0/91±0/09

0/00±0/00

 .2.1.3تنوع غنا

واریانس یک طرفه نشان میدهد که اثر فاصله از

غنای گونهای یکی از معیارهای اساسی تنوع

جاده بر شاخصهای غنا منهنیک و مارگالف معنیدار

منطقهای بوده و زمینهساز بسیاری از مدلهای بوم

نمیباشد (جدول .)0

شناختی و راهبردهای حفظ محیط است .آنالیز

جدول  :5آنالیز واريانس يک طرفه شاخصهای غنای گونهای مارگالف و منهنیک (زادآوری درختی)

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

بین گروهها

1

0/088

7/718n.s.

داخل گروهها

97

0/018

مجموع

99

بین گروهها

1

0/099

داخل گروهها

97

0/091

مجموع

99

شاخص
مارگالف

منهنیک

7/098n.s.

 n.s.عدم معنی داری
جدول  :6مقدار شاخصهای غنا مارگالف و منهنیک ( ±اشتباه معیار) در فواصل مختلف از میسر چوبکشی

شاخص

 0-10سانتیمتر

 90-90سانتیمتر

 80-700سانتیمتر

مارگالف

0/08±0/00

0/09±0/09

0/91±0/08

منهنیک

0/09±0/09

0/90±0/00

0/01±0/00

صفحه 38
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 .3.1.3تنوع یکنواختی

مسیرهای چوبکشی بر روی میانگین این شاخصها

آنالیز واریانس یک طرفه شاخصهای یکنواختی

تأثیر معنیداری ندارد (جدول .)1

ایونس و اکویتبیلیتی نشان دارد که اثر فاصله از

جدول  :7آنالیز واريانس يک طرفه شاخصهای يکنواختی ايوننس و اکويتبیلیتی (زادآوری درختی)
F
میانگین مربعات
درجه آزادی

شاخص
ایوننس

اکویتبیلیتی

بین گروهها

1

0/001

داخل گروهها

97

0/019

مجموع

99

بین گروهها

1

0/009

داخل گروهها

97

0/099

مجموع

99

0/709n.s.

0/707n.s.

 n.s.عدم معنی داری
جدول  :8مقدار شاخصهای ايوننس و اکويتبیلیتی ( ±اشتباه معیار) در فواصل مختلف از میسر چوبکشی

شاخص

 0-10متر

 90-90متر

 80-700متر

ایوننس

0/11±0/00

0/10±0/09

0/19±0/01

اکویتبیلیتی

0/93±0/01

0/17±0/09

0/19±0/09

 .2.3بررسی پوشش علفی

 .2.2.3غنا

در این تحقیق  79گونه علفی شناسایی شد که در

آنالیز واریانس یک طرفه نشان میدهدکه اثر فاصله از

جدول  3میانگین درصد پوشش گونههای گیاهی در

جاده بر شاخصهای غنا منهنیک و مارگالف معنیدار

 9فاصله مورد مطالعه گزارش شده است.

نمیباشد (جدول.)71

 .1.2.3تنوع

 .3.2.3یکنواختی

آنالیز واریانس یک طرفه نشان میدهد که اثر فاصله

آنالیز واریانس یک طرفه شاخصهای یکنواختی

از مسیر چوبکشی بر روی شاخص تنوع شانونوینر و

ایونس و اکویتبیلیتی نشان داد که اثر فاصله از

سیمپسون معنیدار نمیباشد (جدول.)70

مسیرهای چوبکشی بر روی میانگین این شاخصها
تأثیر معنیداری ندارد (جدول.)79

صفحه 33
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جدول  :9میانگین درصد پوشش گونههای علفی در فواصل مختلف از مسیر چوبکشی

گونه های گیاهی

80-700

90-90

0-10

79

73

78

Asperula L.

0
-

9

9

Asplenium scolopendrium L.

9

1

Covulvulus arvensis

8

11

9

Ceterach officinarum

9

79

70

7

9
-

Euphorbia helioscopia
Hvpericum androsaemum L.

70

9

1

Lamium album L.

99

70

9

Oplismenus nudulatifolius

0

0

9

Pteridium equilimum

11

-

18

Ruscushvrcanus

10

81

90

Rubus sp L.

17

71

79

Viola sp L.

9

0

70

Viscum album

جدول  :11آنالیز واريانس يک طرفه شاخصهای تنوع زيستی شانونوينر و سیمپسون (پوشش علفی)

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

بین گروهها

1

0/198

7/908n.s.

داخل گروهها

97

0/781

مجموع

99

بین گروهها

1

0/099

داخل گروهها

97

0/091

مجموع

99

شاخص
شانونوینر

سیمپسون

n.s.

7/009

 n.s.عدم معنی داری
جدول  :11مقدار شاخصهای تنوع شانونوينر و سیمپسون ( ±اشتباه معیار) در فواصل مختلف از میسر چوبکشی

شاخص

 0-10متر

 90-90متر

 80-700متر

شانونوینر

7/01±0/79

7/17±0/01

0/99±0/79

سیمپسون

0/09±0/09

0/91±0/09

0/01±0/09

جدول  :12آنالیز واريانس يکطرفه شاخصهای غنای گونهای مارگالف و منهنیک (پوشش علفی)

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

بین گروهها

1

0/013

0/813n.s.

داخل گروهها

97

0/030

مجموع

99

بین گروهها

1

0/007

داخل گروهها

97

0/019

مجموع

99

شاخص
مارگالف

منهنیک

0/009n.s.

 n.s.عدم معنی داری

صفحه 700
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جدول  :13مقدار شاخصهای غنا مارگالف و منهنیک ( ±اشتباه معیار) در فواصل مختلف از میسر چوبکشی

شاخص

 0-10متر

 90-90متر

 80-700متر

مارگالف

0/03±0/03

0/10±0/00

0/01±0/08

منهنیک

0/91±0/00

0/90±0/09

0/99±0/09

جدول  :14آنالیز واريانس يکطرفه شاخصهای يکنواختی ايوننس و اکويتبیلیتی (پوشش علفی)

درجه آزادی

میانگین مربعات

شاخص
بین گروهها

1

0/011

داخل گروهها

97

0/019

مجموع

99

بین گروهها

1

0/009

داخل گروهها

97

0/010

مجموع

99

ایوننس

اکویتبیلیتی

F
n.s.

n.s.

0/399

0/911

 n.s.عدم معنی داری
جدول  :15مقدار شاخصهای ايوننس و اکويتبیلیتی ( ±اشتباه معیار) در فواصل مختلف از میسر چوبکشی

شاخص

 0-10سانتیمتر

 90-90سانتیمتر

 80-700سانتیمتر

ایوننس

0/87±0/09

0/10±0/09

0/13±0/01

اکویتبیلیتی

0/89±0/01

0/80±0/09

0/89±0/09

قرار گرفت و نتایج زیر در عمقهای مختلف به دست

 .3.3خصوصیات خاک
در این تحقیق اثرات چوبکشی در فواصل مختلف از

آمد.

مسیر چوبکشی بر خصوصیات فیزیکی خاک (وزن

 .1.3.3خصوصیات فیزیکی خاک

مخصوص ظاهری و رطوبت) و بر خصوصیات

نتایج این تحقیق نشان داد که چگالی ظاهری در

شیمیایی خاک(هدایت الکتریکی ،اسیدیته ،کلسیم،

فواصل مختلف از مسیر چوبکشی دارای اختلاف

پتاسیم ،نیتروژن و کربن) در آزمایشگاه مورد بررسی

معنیدار میباشد به گونهای که در فاصله - 0-10
متری به طور معنیداری بیشتر بود (شکل .)1

شکل  :2میانگین وزن مخصوص ظاهری در فواصل مختلف مسیر چوبکشی

صفحه 707
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درصد رطوبت خاک اختلاف معنیداری ندارد (جدول

 .2.3.3درصد رطوبت
نتایج آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که در این

.)79

تحقیق در فواصل مختلف از مسیر چوبکشی مقدار
جدول  :16آنالیز واريانس يکطرفه درصد رطوبت خاک در فواصل مختلف از مسیر چوبکشی

منبع تغییرات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

بین گروهها (گروه فواصل مختلف
از مسیر چوبکشی)

1

70/991

0/999n.s.

داخل گروهها

98

97/779

مجموع

90

 n.s.عدم معنیداری

در فواصل مختلف از مسیر چوبکشی اختلاف معنی-

 .3.3.3خصوصیات شیمیایی خاک
نتایج این تحقیق نشان داد که مقادیر اسیدیته،

داری ندارند (جدول .)71

هدایت الکتریکی ،ازت ،پتاسیم ،کلسیم و کربن خاک
جدول  :17خصوصیات شیمیايی خاک در فواصل مختلف از مسیر چوبکشی

مشخصه شیمی خاک
اسیدیته
هدایت الکتریکی
ازت
پتاسیم
کلسیم
کربن

 0-10متر
1/99±0/01
0/99±0/01
0/08±0/09
910±10
1/98±0/9
70/1±0/7

 90-90متر
1/13±0/09
0/98±0/09
0/09±0/08
900±71
1/93±0/1
8/1±0/71

 80-700متر
1/99±0/1
0/99±0/09
0/9±0/08
980±18
1/93±0/1
71/1±0/7

نمودار پراکنش مشخصه خاک و تنوع زیستی پوشش

کل قرار دارند .که بیشترین تاثیر را روی شاخصهای

علفی نسبت به مولفههای اصلی اول و دوم

یکنواختی ایوننس و اکویتبیلیتی و شاخص غنای

شکل  ،9پراکنش و موقعیت مکانی ویژگیهای خاک

منهنیک دارد .با دقت در شکل میتوان دریافت که

و پیامد آن تنوع زیستی گونههای علفی را نشان

پتاسیم و کربن آلی نیز در میزان شاخصهای شانون،

میدهد .در سمت راست یا مثبت محور اول ،وزن

سیمپسون و مارگالف بالاترین میزان تاثیر را دارد.

مخصوص ظاهری ،رطوبت،رس ،اسیدیته و نیتروژن

صفحه 701
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شکل  :3پراکنش مشخصههای خاک و تنوع زيستی پوشش علفی در آنالیز PCA

نمودار پراکنش مشخصه خاک و تنوع زیستی زادآوری

میدهد .همانطور که شکل نشان میدهد کربن آلی

درختی نسبت به مولفههای اصلی اول و دوم

خاک ،سیلت ،رطوبت و آهک و کلسیم و رس هیچ

شکل ،9پراکنش و موقعیت مکانی ویژگیهای خاک و

تاثیری بر شاخصهای تنوع زیستی ندارند.

پیامد آن تنوع زیستی زادآوری درختی را نشان

شکل  :4پراکنش مشخصههای خاک و تنوع زيستی زادآوری درختی در آنالیز PCA

صفحه 709

محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره  ،17شماره  ،7بهار 7931
 .)2010نکته مهم دیگر شیب زمین است که مؤلفه

 .4بحث و نتیجهگیری
این تحقیق با هدف بررسی اثرات خروج چوب با
استفاده از ماشین آلات جنگلی روی تنوع زیستی
زادآوری و پوشش علفی کف و همچنین اثرات آن
روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک صورت
گرفت .مسیرهای چوبکشی تکمیل کننده شبکه حمل
و نقل چوب محسوب میشوند و ارتباط تنگاتنگی با
وضعیت شبکه جاده ،شیوههای جنگل شناسی،
قابلیتهای مکانیکی خاک و عوامل دیگر دارند .نتایج
این تحقیق نشان داد که مسیرهای چوبکشی روی
شاخصهای تنوع ،غنا و یکنواختی پوشش علفی و
زادآوری درختی اثر معنیداری نداشتRivett et .

) )al., 2016در تحقیق خود به نتایج مشابه این
تحقیق

دستیافتند.

علت

را

میتوان به این صورت بیان نمود که در عملیات
احداث مسیرها همیشه سعی بر این است که کمترین
تخریب خاک و قطع درختان صورت گیرد .این امر
کمک میکند تا هزینههای احداث مسیرها نیز در
حداقل خود بوده و بازسازی مسیرها سادهتر و سریعتر
صورت گیرد (.)Heninger et al., 2002در این
تحقیق در ارتباط با شاخصهای تنوع زیستی ،غنا و
یکنواحتی درختان نشان داد که احتلاف معنیداری
مشاده نشد .نتایج این تحقیق مطابق با نتایج
( )Asase et al., 2014بود .بررسی محققان در
مقایسه تنوع زیستی و تراکم زادآوری درختی در
فاصلههای مختلف از لبه جادههای جنگلی نشان داد
که میزان شاخصهای تنوع و غنا در پایین جاده
بیشتر از بالای جاده است در حالیکه شاخص
یکنواختی در ارتباط با موقعیت و فاصله از جاده
اختلاف معنیداری نشان نداد ( Riyahifard,

است و در نتیجه حرکت بذر گونهها به سمت پایین
جاده سبب افزایش شاخصها نسبت به بالای جاده
است .ایشان به این نتیجه رسیدند غنای گونههای
 Barochorousو  Epi-zoochorousدر کنار جاده
بیشترین مقدار است و با افزایش فاصله از جاده از غنا
گونهای کاسته میشود ( .)Avon et al., 2013در
کنارههای جاده میزان نور بیشتر باعث فراهم شدن

روشهای بهرهبرداری ،وضعیت توپوگرافی ،شیب،

آن

جاذبه زمین به سمت دیواره خاکریزی و پایین جاده

شرایط بهتر برای گونههای کف نسبت به داخل
جنگل میشود و به دنبال آن تنوع زیستی بیشتر را
باعث میشود و همچنین در کناره جاده مسئله رقابت
بین درختان همانند داخل جنگل مطرح نیست .لذا
عوامل زنده و غیر زنده کنار جاده (نور بیشتر و رقابت
درختی کمتر) شرایط را برای تنوع زیستی بالاتر
گونههای اشکوب زیرین فراهم میکند .بر اساس نتایج
حاصل از بررسیهای به عمل آمده توسط محققان،
طول ساقه نونهالهای افرا در فصل رویش نخست در
هیچ یک از شیارهای مسیر اسکیدررو و تیمار شاهد
تفاوت معنیداری با یکدیگر نشان ندادند .به عبارتی،
رویش ساقه افرا تحت تأثیر کوبیدگی خاک قرار
نداشت .به طور کلی حفظ تنوع زیستی پوشش علفی
و زادآوری تضمین کننده پایداری اکوسیستم جنگلی
خواهد بود ( .)Jamshidi alashti, 2005نتایج این
تحقیق نشان داد که خصوصیات فیزیکی (درصد
رطوبت و چگالی ظاهری) و شیمیایی (اسیدیته،
هدایت الکتریکی ،ازت ،پتاسیم و کلسیم) خاک در
فواصل مختلف از مسیر چوبکشی اختلاف معنیداری
ندارند .دلیل آن را میتوان به این صورت بیان نمود
که در انجام عملیات خاکی مسیرهای چوبکشی،
خاکریزی به معنای انتقال خاک از نقطهای به نقطه
صفحه 709
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دیگر مسیر وجود ندارد بنابراین هیچ اختلافی بین
میزان شاخصها نسبت به عمق جنگل مشاهده نشد
هرچند که به دلیل اثر تخریبی چوبکشی بر خاک
میزان شاخصها در حاشیه مسیر کمتر از سایر
فواصل بود.
نتایج این تحقیق در ارتباط با خصوصیات خاک
هیچگونه احتلاف معنیداری را نشان نداد ( Hosseini

 .)et al., 2014در تحقیق خود به نتایج مخالف این
تحقیق دست یافتند .نتایج رطوبت خاک نشان داد که
با افزایش فاصله از مسیر چوکشی اختلاف معنیداری
وجود ندارد به عبارت دیگر مسیر چوبکشی اثر منفی
روی رطوب خاک نداشت و این موضوع نشان میدهد
که طراحی مسیر چوبکشی به درستی انجام شده
است .به طور کلی اسیدیته خاک یکی از ویژگیهای
مهم در قابلیت تولید رویشگاه میباشد pH .در خاک-
های جنگلی بر حسب زمان ،فصل و تغییرات پوشش
گیاهی دچار تغییر و تحول میگردد .اسیدیته ()pH
تحت تأثیر مواد بازگشتی از پوشش گیاهی قرار می-
گیرد و بسته به این که پوشش گیاهی دارای چه نوع
ترکیبات شیمیایی باشد میتواند به طور جزئی بر
روی  pHخاک اثر بگذارد .عدم وجود اختلاف معنی-
دار در میزان pHخاک نشان میدهد که قابلیت تولید
رویشگاه تحت تأثیر قرار نگرفته است .هدایت
الکتریکی مهمترین شاخص خاکهای شور و قلیاست،
زیرا با تعیین آن میتوان مقدار املاح خاک را محاسبه
نمود و هر چه املاح خاک بیشتر باشد ،هدایت
الکتریکی آن نیز بیشتر است (.)Cambi, 2014

مواد آلی معرف مهمی از کیفیت خاک میباشد ،که با
تأثیر بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و
کنترل فعالیتهای میکروبی ،نقش
همچنین
کلیدی در حاصلخیزی خاک ایفا میکند .تغییرات
کربن آلی خاک ،مشخصهای مناسب برای ارزیابی

تاثیر عملیات مدیریتی در اراضی کشاورزی و جنگلی
میباشد .عدم وجود اختلاف معنیدار در میزان کربن
خاک نشان میدهد که مسیر چوبکشی کمترین اثرات
منفی زیستمحیطی را روی اکوسیستم جنگل داشت
(.)Pathak et a, 2004
نیتروژن مهمترین عنصر مورد نیاز برای رشد گیاهان
میباشد .نیتروژن موجود در خاک را به طور کلی می
توان به نیتروژن معدنی یا آلی طبقه بندی کرد .حدود
 30درصد نیتروژن در خاک به شکل آلی است .به
طوری که محققی مواد آلی خاک را به منزله انباری
برای ازت معرفی میکند (.)Salarodini, 2006
پتاسیم در کنار عنصر نیتروژن از عناصر اصلی مورد
نیاز گیاهان را تشکیل میدهد .این عنصر بخش
عمدهای از تنظیم اعمال فیزیولوژیکی را در گیاهان به
عهده دارد .پتاسیم در تجمع اسیدهای آمینه برای
تشکیل پروتئینها همانند یک کاتالیزور عمل میکند
بطوریکه همواره رابطهای بین پتاسیم و ازت در
حاصلخیزی خاک احساس میشود و قسمتی از
قابلیت جذب ازت و ذخیره و تمرکز آن در اندامهای
گیاه مدیون نقش پتاسیم میباشد ( Varavipour
.)2012
عرض مسیرهای چوبکشی حداکثر  9/0متر در
کف عرصه خواهد بود و برخلاف مسیرهای جاده،
احتیاجی به پاک تراشی حریم نیست در نتیجه تاج
پوشش موجود جنگل به غیر از آنچه که در اثر قطع
درختان داخل مسیر ممکن است باز شود ،به صورت
موجود باقی خواهد ماند ،به همین دلیل اختلاف
معنیداری در فواصل مختلف مشاهده نگردید .احداث
مسیرهای چوبکشی بدون هیچگونه عملیات تسطیح،
کوبیدن ،شنریزی و احداث ابنیه فنی انجام میشود و
صرف ًا انجام عملیات خاکبرداری و خاکریزی در صورت
ضرورت انجام میگیرد .قطع کردن درختان داخل
مسیر نیز صرفاً شامل درختان ضربدری(غیر صنعتی)
بوده و تلاش طراحان مسیر همواره باید بر این اصل
استوار باشد که کمترین درخت در طول مسیر
چوبکشی قطع قرار گیرد .همچنین در بسیاری از
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7931  بهار،7  شماره،17  دوره، منابع طبیعی ایران،محیط زیست طبیعی
سطح جاده و افزایش طول عمر آن در نظر میگیرند
.)Potočnik et al., 2008(
نتایج این تحقیق نشان داد که مسیرهای چوبکشی
-اثرات معنیداری روی شاخصهای تنوع زیستی گونه
 اطلاع.های علفی و زادآوری و خصوصیات خاک ندارد
از اثرات بهرهبرداری و خروج چوب از جنگل بر
 میتواند راهکار،خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
 جهت مدیریت،مناسبی در اختیار مدیران جنگل
 مطالعه خصوصیات زیستی خاک.بهینه آن قرار دهد
از جمله معدنی شدن نیتروژن در این راستا به دلیل
پویا بودن و همچنین عکسالعمل سریع نسبت به
 یکی از بهترین شاخصها جهت،تغییرات در محیط
 بنابراین لازم است.مطالعه اثرات بهرهبرداری میباشد
در سایر مطالعات به بررسی اثرات بهرهبرداری و خروج
چوب بر خصوصیات زیستی خاک جنگل از جمله
معدنی شدن نیتروژن و تنفس خاک نیز پرداخته
.شود

موارد وجود درختان نخبه در مسیر راه موجب تغییر
.مسیر چوبکشی میگردد
جادهسازی برای مدیریت و استفاده بهینه از خدمات
 ولی احداث جاده و دسترسی به،جنگل ضروری است
همه نقاط جنگل مستلزم ایجاد برشهای نواری و
Nekooimehr, ( قطع درختان موجود در مسیر است
سازمان جنگلها و مراتع کشور پس از.)2005
 درختان، متر70-10 به عرض،برداشت مسیر هادی
موجود در مسیر را نشانهگذاری و قطع میکند که
البته در مناطق شیبدار مقدار حریم بیشتری از
عرصه باید خاکبرداری و خاکریزی شود و در نتیجه
.درختان بیشتری به دلیل جادهسازی قطع میشوند
صرفنظر از درختانی که در مسیر عبور راههای
 همواره عرض مشخصی از،جنگلی قطع میشوند
اطراف راه را نیز به منظور رسیدن نور خورشید به
بستر روسازی و در نتیجه تسریع در خشک شدن
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