تاریخ دریافت1392/12/17 :
تاریخ پذیرش1394/01/31 :

ص 297-287
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 وحید اعتماد؛ استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران
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چکیده
در این پژوهش تأثیرات تفرج و تغییر کاربری مناطق جنگلی به پارکهاای جنگلای بار بر ای ویژگایهاای جنگا شناسای
تودههای تحت تفرج در پارک جنگلی بلوران کوهدشت بررسی شده است .به این منظور ،ساه منقهاه شاام منااطق بادون
تفرج ،تفرج گسترده و تفرج متمرکز مشخص شد .بهمنظور برداشت دادههاا در هار منقهاه  30ققعاه نموناه باهروش مانظ
تصادفی با ابعاد شبکۀ  100×150متر ،پیاده شد .در هر ققعه نمونه مشخصههای آماری تراک  ،زادآوری ،ارتفاع در ت ،ققار
کوچک و بزرگ تاج و سالمت و شادابی در تان ،ققر برابرسینۀ پایههای دانهزاد و تعداد جست در تان شا هزاد اندازهگیری
شد .نتایج نشان داد که بین مشخصههای تعداد در هکتار ،میزان پوشش تاجی و میازان زادآوری در منقهاۀ شااهد باا منااطق
گسترده و متمرکز ا تالف معنیداری وجود داشت ،بهطوری که کمترین میزان پوشش تاجی را منقهۀ تفرجی متمرکز در بین
مناطق داشت .ارتفاع در تان در منقهۀ متمرکز با مناطق شاهد و گسترده ا تالف معنیداری داشت و ققر پایاههاای داناهزاد
موجود نیز در منقهۀ گسترده با مناطق شاهد و متمرکز ا اتالف معنایداری داشات .در تاان در منااطق متمرکاز و گساترده
شادابتر بودند .بنابر نتایج این تحهیق ،تفرج چه بهصورت گسترده و چه متمرکز ،تأثیرات منفی بر ویژگیهای پوشش گیاهی
منقهه دارد و سبب تغییر ویژگیهای جنگ شناسی تودهها میشود.
واژگان کلیدی :تأثیرات تفرج ،پارک جنگلی بلوران ،پوشش تاجی ،زادآوری ،کوهدشت.
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مقدمه

تأثیرات تخریبی انسانی در  93منقهۀ حفاظتشده به ایان

گردشگری نواحی طبیعی یعنی تجربۀ باو ساازگان هاای

نتیجه رسیدند که پارکهای جنگلی ماان ققا در تاان،

طبیعی یا بکر با هدف تفارج یاا آماوزش .یاک قسامت

جنگ تراشی ،شکار ،آتشسوزی و چرای دا شدهاند[.]8

گردشگری طبیعی شام اساتفادههاای مصارفی طبیعات

مثا های متعددی دربارۀ افزایش تخریب با تأسی

پارک

نظیاار شااکار و ماااهیگیری و قساامت دیگاار شااام

وجود دارد .در پی بررسی ساارتهاای واردشاده باه

استفاده های غیرمصرفی طبیعات نظیار بازدیاد و عکا

جنگ در اثر فعالیتهای تفرجی ،کیاوان بهجاو نتیجاه

است که در دهه های ا یر رشد زیادی داشاته اسات [.]1

گرفت که فعالیتهای تفرجای ،آسایبهاای زیاادی باه

امروزه جنگ  ،محلی مفید برای گذراندن اوقات فراغات

در تان ،نها ها و پوشاش گیااهی وارد مایآورد و بایاد

شهروندان در کنار شهرها باهشامار مایرود [ .]2یکای از

برنامهریزی و مدیریت اصولی برای کاهش این صادمات

مشااکالت معمااو در مناااطق تفرج ای ،افاازایش تعااداد

صورت گیرد[ .]9براون و همکاران باا ارزیاابی تاأثیرات

بازدیدکنندگان از پاارک طبیعای اسات کاه سابب تغییار

استفادۀ تفرجی از جنگ  ،نتیجهگرفتناد کاه تفارج سابب

تدریجی و در نهایات تخریاب محای زیسات و منااب

کاهش رشد در تان میشود .با توجه به این موارد ،بایاد

طبیعی میشود [ .]4 ،3فعالیاتهاای تفرجای در جنگا

چنین تغییراتی در عرصاه هاای طبیعای بررسای شاود و

ممکن است موجب آسایبدیادگی نهاا هاا و زادآوری،

مناطق تحت فشار با اجرای روشهای صحیح برای احیاا

کاهش ارتفاع ،کاهش در تنوع پوشاش گیااهی ،و تغییار

و رسیدن به شرای مقلوب هادایت شاوند[ .]10از نظار

ترکیب گونهای سبب شود [ .]5اساحاقیراد و همکااران

جغرافیایی ،کشور ما در منقههای از نیمکرۀ شامالی واقا

در بررسی اثر تفرج بار ااک و پوشاش گیااهی پاارک

شده است که بهطور معمو با فهر جنگ مواجاه اسات

چغاسبز ایال به این نتیجه رسیدند کاه زادآوری و تناوع

هرچند که با توجه به تنوع اقلیمی ،وسعت زیاد کشاور و

پوشش گیاهی مناطق با تفرج شدید بهصورت معنیداری

رشتهکاوههاای البارز و زاگار ،،پوشاشهاای جنگلای

کمتر از مناطق با تفرج گسترده و بدون تفارج اسات[.]6

متنااوعی در دا اا کشااور گسااترش یافتااهانااد [.]11

در ارج از کشور نیز ،دامنۀ وسیعی از تأثیرات مستهی و

جنگ های تنک تا نیماهانباوه زاگار ،باهدلیا شارای

غیرمستهی فعالیتهای تفرجی در مناطق حفاظتشده بار

کوهستانی و وجود بسیاری از منااب تفرجای طبیعای ،از

پوشش گیاهی گزارش شده است [ .]2ابوا در مقالعاهای

توانمناادیهااای در ااور تااوجهی باارای گردشااگری

در مح اردوگاههای تفرجی به این نتیجه رسید که تفرج

بر وردارند .از دیرباز ،مرد این جنگ ها را بارای تفارج

ساابب از ب این رفااتن پوشااش گیاااهی و کاااهش رشااد

انتخاب میکردند که همین موضوع سبب تغییر بر ای از

گونههای چوبی و کااهش ترکیاب گوناههاا در ناواحی

مناطق جنگلی زاگر ،به پارکهای جنگلی شاده اسات.

حفاظتشده مایشاود[ .]7باا توجاه باه اینکاه تفارج و

با گذشت زمان ،ایان تغییارات فشاارهای فزاینادهای باه

گردشگری طبیعتمحور حتی در منااطق حفاظاتشادۀ

عرصههای طبیعی این منقهۀ رویشی وارد آورده و همراه

جهان رو به افزایش است ،برونر و همکااران در بررسای

با چرای دا  ،تغییرات اقلیمی و زغا گیری سبب تخریب
جدی در این عرصهها شده است .ازایانرو مادیریت در
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نااواحی دارای جااذابیت ساایمای ساارزمین و جااذابیت

غربی جادۀ پ د تر به اسال آباد غرب واق شاده اسات.

اکولوژیکی زیااد بایاد باهگوناهای باشاد تاا ارزشهاای

این منقهاۀ جنگلای کاه از ساا  1370باهعناوان پاارک

جنگ شناسی و حفاظتی حفظ شود و اثرهای منفی تفرج

جنگلی بلاوران مشاخص شاده و دارای طار مصاوب

کاهش یاباد .بارای توساعۀ پایادار و حفاظات از منااب

است ،باهعناوان منقهاۀ تحهیاق انتخااب شاد .پاارک از

طبیعی ،باید تأثیرات گستردۀ بخش گردشگری بار منااب

قسمتهای نزدیک به مناطق مسکونی روستایی و جااده

طبیعی شناسایی و اولویتهاای مادیریتی بارای حاا و

حصارکشی شده اسات تاا از ورود دا هاای روساتاهای

آیندۀ گردشگری مشخص شود [.]12

اطراف برای چرا جلوگیری شود .ارتفااع منقهاه از 1400

با توجه به تبدی عرصاههاای جنگلای زاگار ،باه

متر از سقح دریا شروع می شود و تا  1600متر از ساقح

پارک های جنگلی ،هدف این پژوهش بررسی تأثیر تفرج

دریا ادامه دارد و براسا ،نمایۀ اقلیمی آمبرژه دارای آبو

بر بر ی از ویژگیهای جنگ شناسای از جملاه تاراک ،

هوای مدیترانهای سرد بوده و میاانگین بارنادگی آن 480

زادآوری ،سقح تاجپوشاش ،ارتفااع و میازان شاادابی و

میلیمتر و میانگین دمای ساالیانه  18درجاۀ ساانتیگاراد

سااالمت در تااان در منقهااۀ پااژوهش اساات .فرضاایۀ

است .تیپ غالب پوشش گیاهی منقهۀ تیپ بلوط ایرانای

پژوهش بر این پایه بود که تفرج سبب تاأثیر معنای داری

است که عناصار در تای و در تچاهای دیگار ازجملاه

بر مشخصههای جنگ شناسی در این منقهه واهد شد.

زالزالک ،کیک  ،بادا و آلباالوی وحشای آن را همراهای
میکنند .قسمتهایی از منقهه دارای شیبهای تند اسات

مواد و روشها

که به پارک سیما و منظر زیبایی داده و بهیۀ پارک از نظار

منطقۀ پژوهش

شیب و پستی و بلندی دارای شارای متفااوت و شایب

پارک جنگلای بلاوران باا مسااحت  1100هکتاار در 25

مالی  10تا  15درصد و حالت تپه ماهوری است کاه باه

کیلومتری جنوب غربی شهرساتان کوهدشات در مسایر

منقهۀ تفرجی ا تصاص داده شده است [.]13

شکل  .1موقعیت منطقۀ تحقیق
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باارای بررساای تااأثیر تفاارج باار مشخصااههااای

روش پژوهش
برای بررسای تاأثیرات تفرجای انساانی باا توجاه باه

جنگا شناسای از روش آمااربرداری مانظ تصاادفی بااا

محدودۀ پارک ،منقهۀ تحهیق به سه منقهه با مسااحت

شابکۀ آماااربرداری بااا ابعاااد  100×150بااا ققعااه نمونااۀ

مساوی و دارای شرای همگن از نظر شیب ،جهات و

مستقیلی باا مسااحت  10آری ( 20 × 50متار) اساتفاده

ارتفاع از ساقح دریاا باهصاورت زیار دساتهبنادی و

شد .در هر منقهه  30ققعه نمونه برداشت و در هر ققعه

مشخص شد.

نمونه ،کلیۀ مشخصههای آمااری شاام ارتفااع در ات،

منقهۀ متمرکز (منقهۀ با تفرج شدید) :دارای جاادۀ

سقح پوشش تاجی ،ساالمت و شاادابی در تاان ،ققار

دسترسای ،آالچیااق ،ساکوی اسااکان گردشاگر و نیااز

برابرسینۀ پایههای دانهزاد و تعاداد جسات در پایاههاای

سروی

شاا هزاد و فراوانای زادآوری انادازهگیاری شاد .میاازان

بهداشتی و آب آشامیدنی

منقهۀ گسترده (منقهۀ با تفرج متوسا ) :باا جاادۀ

سالمت و شادابی در تان و جستگروهاا بررسای شاد
(جدو  .)1سقح تاجپوشش با توجه به اندازهگیری ققار

دسترسی و دارای سکوی اسکان گردشگر
منقهۀ شاهد (منقهاۀ بادون تفارج) :بادون جاادۀ
دسترسی و سایر امکانات تفرجی.

کوچک و بزرگ تاج با استفاده از رابقۀ  1محاسبه شد.
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جدول  .1کدهای بررسی شادابی و سالمت درختان و جستگروهها
کد سالمت

وضعیت جست گروه

4

سالم

3

سالمت متوسط تا خوب

2

سالمت متوسط تا ضعیف

1

ناسالم

توضیح
تاج کمتر از  20درصد خشکیده ،تاج متقارن ،بدون قطع شاخه و جست ،شادابی
تاج بیشتر از  75درصد
تاج بیش از  20-50درصد خشکیده -تاج بهنسبت متقارن ،قطع شاخه و جست تا
 25درصد ،شادابی تاج  50درصد
تاج بیش از  50-80درصد خشکیده -تاج بهنسبت نامتقارن ،قطع شاخه و جست
بین 25تا  50درصد ،شادابی تاج  75درصد
تاج بیش از  80درصد خشکیده ،تاج نامتقارن ،قطع شاخه و جست بیش از 50
درصد شادابی تاج کمتر از  25درصد

اطالعات ثبتشده در محی  Excelذ یره و تنظی
شد و با استفاده از محی نر افازاری  Spss18و روش
آماری تجزیۀ واریان

به مهایسۀ میانگین هاا پردا تاه

شد .با آزمون توکی تفاوت های آماری برحسب تهاد
تعیین شد و تجزیهوتحلیا آمااری صاورت گرفات.
تمامی پیشفرضها شام برابری واریان

و پیروی از

توزی نرماا داده هاا قبا از اجارای آزماون تحلیا
واریان

بررسی شد.

نتایج و بحث
تراکم و تعداد جستگروهها
بین تراک در مناطق تفرجی ا تالف معنیداری وجود
داشت ( .)F)2 ،87( = 30/747 ، p < 0/01نتایج آزماون
توکی نشان داد کاه باین تعاداد در هکتاار در منقهاۀ
شاهد باا منااطق تفار گساترده و متمرکاز ا اتالف
معنیداری وجود دارد که با یافتههای پارین

و زولاو

[ ]14همسوست .آنان در تحهیهات اود باه بررسای

291

ویژگیهای جنگلشناسی تودههای تحت تفرج (مطالعة موردی :پارک جنگلی بلوران کوهدشت)

فشار گردشگران بر ویژگیهای رویشاگاهی (پوشاش

بین تعداد جست براسا ،ناوع منقهاه (گساترده،

رویشی ،تعداد گونه و ارتفاع) در هفت منقهۀ رویشی

متمرکز ،شاهد) تفاوت معنیداری مشاهده نشد (0/38

کوچک در پارکهای ت آویو در منااطق تحات فشاار

< .)F)2 ،1865( = 0/59، p

گردشگری زیاد و مناطق دستنخورده پردا تند و باه

بررسی زادآوری

این نتیجه رسیدند که مهادار پوشاش رویشای ،تعاداد

بیشترین زادآوری در بین گونههای منقهه (جادو )2

گونه و ارتفاع گیاهان در ناحیۀ رویشی دستنخاورده

متعلااق بااه گون اۀ بلااوط بااود و زادآوری گونااههااای

بیشترین حد و در نواحی در تی با فشار گردشاگری

زالزالک ،ولیک ،باادا  ،کایک و انجیار نیاز در منقهاۀ

زیاد ،کمترین حد است به طوری که میانگین تراک در

شاهد وجود داشت (جدو .)3

منقهۀ شاهد  248/6پایۀ در تای ،در منقهاۀ گساترده

در هر منقهه تعداد زادآوریهای موجود در ساقح

 192پایه و در منقهاۀ متمرکاز  186پایاه باود .نتاایج

هر پالت اندازه گیری و ارتفاع نها ها و نوع گوناه هاا

نشان داد که در مناطق تفرجی ،تعداد پایه های در تای

مشخص شد .نتایج آزمون توکی نشاان داد کاه میازان

نسبت به منقهۀ بدون تفرج کاهش چشمگیری داشاته

زادآوری در منااااطق تحااات تاااأثیر تفااارج کااااهش

است که از دالی اصالی آن ،ایجااد زیرساا ت هاای
موجود در منقهه از قبی سروی

چشمگیری داشته است بهطوری که در منقهاۀ شااهد

های بهداشتی ،جاده،

میانگین تعداد زادآوری در سقح ققعه نمونه بایش از

آالچیق ،محوطاۀ باازی کودکاان و محوطاۀ پارکینا

مناطق گسترده و متمرکز بود (شک .)2

است .سا ت این موارد سبب ققا در تاان شاده و
تراک در تان را کاهش داده است.

جدول  .2نام درختان منطقه
نام فارسی

نام علمی

بلوط ایرانی
زالزالک
کیکم
بادام
انجیر
ارژن

Quercus Brantii Lindl. var.persica
Crataegus sp.
Acer monspessulanum L.
Amygdalus sp.
Ficus carica L.

.Amygdalus Haussknechtii (C. K. Schneider) Bornm

جدول  .3زادآوری گونههای درختی در مناطق تفرجی
نوع زادآوری
متغیرها

بلوط
ایرانی

نوع منطقه

گسترده
متمرکز
شاهد
کل (درصد)

فراوانی(تعداد)
فراوانی(تعداد)
فراوانی(تعداد)

92
104
151
89/67

زالزالک

ولیک

کیکم

انجیر

0
8
18
6/72

0
7
1
2/08

0
0
1
0/25

0
0
1
0/25

بادام

آلبالوی

کوهی

وحشی

0
0
3
0/78

0
0
1
0/25

کل(درصد)
23/77
30/75
45/48
100
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شکل  .2میانگین تعداد زادآوری در سطح قطعه نمونه

حروف متفاوت نشاندهندۀ اختالف معنیدار در سطح  1درصد است.

نتایج نشان داد کاه باین منااطق ساه گاناه از لحاا

نبود مدیریت و نظارت بر فعالیت های تفرجی در بخش

زادآوری تفاااوت معناایداری وجااود دارد (p < 0/01

گسترده اسات و از دالیا اصالی کااهش زادآوری در

 .)F)2 ، 87( = 11/012،نتایج بررسای زادآوری مشاخص

مناطق تفرجی نسبت به منقهاۀ شااهد باه ااطر ناوع

کرد که زادآوری در منااطق تحات تاأثیر فعالیاتهاای

فعالیت هایی است که در مناطق تفرجی انجا مایگیارد

تفرجی کاهش چشمگیری نسبت به منقهۀ بدون تفارج

که موجب کوبیدگی و فرسایش ااک شاده و ماان از

دارد که با نتایج مانوئ در این زمینه مقابهات دارد[.]15

استهرار زادآوری میشود.

استهرار زادآوری در منقهۀ شاهد (بدون تفارج) نسابت
به مناطهی که تحت تأثیر فعالیت های تفرجای اسات از
وضعیت بهنسبت مقلوبی بر وردار بود که از دالی آن
میتوان به تردد نکردن ودروها ،جاادهساازی و ساایر
فعالیت های تفرجای اشااره کارد کاه زادآوری تاوده را
تهدید میکنند .همچنین میزان زادآوری در منقهۀ تفارج
متمرکز بیش از منقهۀ تفرج گساترده باود کاه نشاان از

پوشش تاجی
میااانگین پوشااش تاااجی منقهااۀ متمرکااز بااا میاانگین
 124/09متاار مربا در سااقح ققعاه نمونااه از منقهااۀ
گسااترده بااا میااانگین  156/03و شاااهد بااا میااانگین
 220/80کمتر بود (شک  ،)3باهطاوری کاه در منقهاۀ
شاهد بیش از سایر مناطق است.

شکل  .3میانگین پوشش تاجی در سطح قطعه نمونه برای مناطق مختلف تفرجی

حروف متفاوت نشاندهندۀ اختالف معنیدار در سطح  1درصد است.
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نتیجۀ بررسای پوشاش تااجی نشاان داد کاه باین

جنگ شده است همسوست[ .]17بین مناطق شاهد و

میااانگین تاااجپوشااش براسااا ،نااوع منقهااه تفاااوت

گسترده ا تالف چندانی از نظر سقح پوشاش تااجی

معنیداری وجود دارد (.)F)2 ، 87( = 17/37، p < 0/01

وجود نداشت کاه از دالیا آن ممکان اسات ایجااد

براسا ،نتایج ،پوشش تاجی در مناطق تفرجی گسترده

نشدن تأسیسات و ساا توساازهای وسای در ایان

و متمرکز کمتر از منقهۀ بدون تفرج بود .بهطوری کاه

مناطق نسبت به منقهۀ متمرکاز باشاد ،باه طاوری کاه

میزان آن در منقهۀ متمرکز کمتارین مهادار را در باین

ایجاد این سازه هاا در منقهاۀ متمرکاز یکای از دالیا

مناطق داراست که می تواند نشاان دهنادۀ تاأثیر ایجااد

اصلی کاهش سقح پوششتاجی است.

جاااده و همچنااین سااا توسااازها و نیااز اسااتفاده از
شا ه های در تان برای مصارف ساو ت در منااطق
تفرجی باشد که سبب آسیب به تااج پوشاش در تاان
می شود .بررسی پوشش تاجی در این مقالعه با نتاایج
مقالعات آندر ،و همکاران مقابهت دارد کاه نشاان
دادند در بیشتر مکان های تفرجی میازان ساقح بادون
پوشش حادود  60درصاد افازایش یافتاه اسات[.]16
همچنین با یافتههای تورتن که در مناطق استوایی بار
اثر استفادۀ روزانۀ گردشگران و نیز اساتفاده باهعناوان
اردوگاه تفرجی سبب کااهش تااج پوشاش و کااهش

ارتفاع تودههای جنگلی
نتایج آزمون توکی نشان داد که باین منقهاۀ شااهد باا
مناطق گسترده و متمرکاز تفااوت معنای داری وجاود
دارد .یعنی ارتفاع در تان در مناطق گسترده و متمرکز
کمتر از منقهۀ شاهد است که نشان دهندۀ تاأثیر منفای
تفرج بر ارتفاع در تان و جست گروهها باوده اسات.
میااانگین ارتفاااع در تااان در منقهااۀ شاااهد  ،4/93در
منقهۀ متمرکاز  3/87و در منقهاۀ گساترده  4/65متار
برای هر پایۀ در تی است (شک .)4

پوشش نها نسبت به مناطق شاهد در اناواع مختلا

شکل  .4میانگین ارتفاع درختان

حروف متفاوت نشاندهندۀ اختالف معنیدار در سطح  1درصد است.
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بنابر آزمون بررسی ارتفااع ،باین میاانگین ارتفااع

منقهااۀ شاااهد  22/80و ب ایش از مناااطق گسااترده بااا

براسا ،ناوع منقهاه تفااوت معنایداری وجاود دارد

میانگین  14/25و متمرکز با میانگین  14/ 56برای هار

( .)F)2 ،177( =14/48، p < 0/01براسااااا ،نتااااایج

در ت است.

به دست آمده ارتفاع در تان رابقۀ معکاو ،باا میازان

نتیجۀ آزمون دانکن بیانگر این است که باین میاانگین

بازدید دارد .با توجه به اینکه تعداد بازدید گردشاگران

ققر در مناطق ساهگاناه تفااوت معنایداری وجاود دارد

از مناطق متمرکز و گساترده زیااد اسات ،باا افازایش

( .)F)2 ،88( = 8/79، p < 0/01نتایج بررسی ققر برابرسینۀ

بازدید از منقهه ،ارتفاع در تان کاهش یافته است کاه

در تان دانه زاد نشان داد که فعالیت هاای تفرجای ،تاأثیر

و زولو [ ]14مقابهت دارد .نتایج ایان

منفاای باار رویااش ققااری در تااان دارد کااه بااا نتااایج

مقالعه نشان داد که ارتفاع در تان در مناطق گساترده

بررسا ایهاااای اباااو ا[ ]7و باااراون و همکااااران []10

و شاهد ا تالف معنی داری ندارند ،ولی منقهاۀ تفارج

همسوست .نتایج بررسی ققار نشاان مایدهاد کاه باین

متمرکز ا تالف معنی داری با دو منقهۀ فاو دارد کاه

مناطق متمرکز و گسترده ا تالف زیاادی نیسات و ایان

با نتایج براون و همکاران [ ]10همسوست.

نشااان مایدهااد تفاارج چااه بااهصااورت متمرکااز و چااه

با نتایج پارین

به صورت گسترده تأثیرات منفی دارد درحالی کاه میازان

قطر پایههای دانهزاد
نتایج آزمون توکی نشان داد که باین منقهاۀ شااهد باا
مناطق گسترده و متمرکاز تفااوت معنای داری وجاود

ققر در منقهۀ شاهد بیش از دو منقهاۀ دیگار اسات کاه
نشاندهندۀ رابقۀ منفی بین تفرج و ققر در تان است.

دارد ،بهطوری که میانگین ققار پایاههاای داناهزاد در

شکل  .5میانگین قطر در سطح قطعه نمونه برای مناطق مختلف تفرجی

حروف متفاوت نشاندهندۀ اختالف معنیدار در سطح  1درصد است.
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جستگروها دارای شا ه های شک فراوان باود کاه

شادابی درختان

نشاااندهناادۀ اسااتفاده گردشااگران از سرشااا ههااای

با توجه به کد گروههای جدو  ،1در منااطق متمرکاز

شکیدۀ در تاان در منااطق تفرجای بارای ساو ت

و گسترده ،شادابی باالتر از منقهۀ شاهد بود ،بهطاوری

است( .جدو  )4که این موضوع باا مقالعاات کیاوان

که وضعیت شادابی و سالمت تاج و جستگروه ها در

بهجو مقابهت دارد که نشاان داد در منااطق تفرجای

مناطق تفرجی گسترده و متمرکز از منقهۀ شااهد بهتار

جنگ فناد لاو گردشاگران از شاا ه هاای در تاان

بود و میزان شا ههای شکیده در این مناطق کمتر از

بهعنوان سو ت استفاده کردهاند[.]9

منقهۀ شاهد بود و در منقهۀ شاهد تاج اکثر در تان و

جدول  .4وضعیت سالمت و شادابی مناطق در کد گروههای سالمت
منطقه
متمرکز
گسترده
شاهد

کد گروه
1

2

3

4

کل(درصد)

10/3
17/21
20/5

27/7
31/34
33/12

35/8
33/54
37/45

26/2
17/91
8/93

100
100
100

نتیجهگیری

زادآوری ،ارتفاع ،ققر برابرسینه و تراک در منقهۀ تحهیاق

رشد فزایندۀ جمعیت نیاز به استفاده از پارکهای جنگلای

کاهش یافته است .همچنین با توجه به نتایج به دست آمده

را افزایش داده است ،اماا عاد تعااد در ماورد حضاور

از مناطق تفرجی و همچنین منقهاۀ شااهد ،مای تاوان باا

گردشگران و اساتفادۀ ناصاحیح و بادون برناماه (تفارج

ایجاد چند منقهۀ تفرج متمرکاز و قار دوره ای آنهاا یاا

شدید) بر عملکرد اکوسیست هاا مانناد تناوع گوناههاای

باهعباارتی اسااتفادۀ زماانبنادیشااده از منااطق تفرجاای

گیاهی ،اثرهای مخرب دارد [ .]19-17براسا ،نتایج ایان

گسترده و شااهد و همچناین اجارای عملیاات نظاارتی

تحهیق ،تفرج چاه باه صاورت گساترده و چاه متمرکاز

مداو و صحیح در فص های تفرجی مان تخریب بایش

تأثیرات معکوسی بر ویژگیهاای پوشاشگیااهی منقهاه

از حااد ویژگاایهااای تااودۀ جنگلاای از جملااه زادآوری،

و گاروک

تاجپوشش ،شادابی و سایر مشخصات جنگ شناسی شاد

مقابهت داشت[ .]17-20نتایج این پژوهش نشان داد کاه

و از جااذابیتهااای طبیعاای پااارک و اسااتفادۀ مسااتمر

بسیاری از ویژگیهای جنگ شناسی مانناد تااجپوشاش،

گردشگران از این مناطق محافظت کرد.

دارد که این یافته با نتایج تاورتن و پیکرینا

1395  تابستان،2  شمارۀ،69  دورۀ، مجلة منابع طبیعی ایران،جنگل و فرآوردههای چوب
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