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 مازندران( کاغذ و جنگل چوب )مطالعه موردی: سری گردشی

 

 3، پژمان ایمانی1، سید محمد حجتی1، اصغر فلاح2، نسترن زارع1مجید لطفعلیان
 دانشیار گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  -1

 دانشجوی دکترای جنگلداری، دانشگاه تهران -2

دانشجوی دکتری مهندسی جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری -3  

 (71/70/39 تاریخ پذیرش -03/71/39 فت)تاریخ دریا

 :چکیده

مشکلات  گاهاً سبب بعضی هر چند ،استفاده از اسکیدرهای چرخ لاستیکی، عملیاتی معمول برای خروج چوب از عرصه قطع است      

در اطراف مسیر  ع زیستی زادآوری درختی و پوشش علفیونن تحقیق بررسی تاثیر چوبکشی بر تشود. هدف از ایزیست محیطی می

 متر مربعی 900 پلاتدو  به انجام رسید.های چوب و کاغذ مازندران از جنگل سری گردشی 8این پژوهش در پارسل  .ه استبود چوبکشی

گیری تعداد زادآوری متر برای اندازه 1×1میکروپلات  3ها در نظر گرفته شد که در این پلات مسیر چوبکشی در هر طرف صل منظمدر فوا

 غنا های(، شاخصShannon-wiener, Simpsonزیستی) های تنوعشد. شاخص گیریاندازهدرختی و درصد پوشش علفی 

(Menhinick, Margalef( و شاخص یکنواختی )Equitability or Evenness با استفاده از نرم افزار )PAST  محاسبه گردید. آنالیز

ازت، پتاسیم، کلسیم و  نتایج این تحقیق نشان داد که مقادیر اسیدیته، هدایت الکتریکی،. به انجام رسید SPSS نرم افزار ها به کمکداده

های تنوع، غنا و یکنواختی در میانگین شاخصهمچنین  و دارندداری نکربن خاک در فواصل مختلف از مسیر چوبکشی اختلاف معنی

لفی در اثر چوبکشی تغییری داری ندارد و بنابراین تنوع زیستی زادآوری درختی و پوشش عفواصل مختلف از مسیر چوبکشی اختلاف معنی

 کرده است.ن

 .چوبکشی، زادآوری درختی، پوشش علفی، تنوع زیستی: واژگانکلید 

                                                           

     : ایمیل :                                           03777011970نویسنده مسئول :  تلفن    mlotfalian@yahoo.com 
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 مقدمه. 1

 از جمله و خروج چوب از جنگل برداریعملیات بهره

ت و است که موجبات دخال هاییفعالیت

برداری بهره کند.طبیعت را فراهم می خوردگیدست

 از جنگل شامل مراحل قطع، تبدیل، کشیدن،

این  بارگیری و حمل درختان جنگلی است که

نامند مجموعه را در اصطلاح، تولید مکانیکی هم می

آن استفاده از محصولات تولید بیولوژیک که هدف 

در این (.Han & Kelloge, 2003) جنگل است

از  ترمهممیان چوبکشی توسط ماشین آلات شاید 

 گیردجدی مورد توجه قرار  به طوربقیه باشد که باید 

لات آو با مطالعات دقیق، میزان و نحوه عملکرد ماشین

 .(Lotfalian, 1996) چوبکشی مشخص گردد

آلات چوبکشی مورد استفاده طوری طراحی و ینماش

شوندکه بتوانند بارهای سنگین را در ساخته می

شرایط خارج از جاده جابجا نمایند، از این رو 

ها در مسیرهای اسکیدررو و دپوها شدیدترین تخریب

 محققان .(Heninger et al., 2002) افتداتفاق می

ادند که های کوهستانی کالیفرنیا نشان ددر جنگل

خروج چوب باعث فرسایش خاک شده و به زادآوری 

 ,.Litschert et al) کنددرختی نیز صدمه وارد می

کاهش صدمات به توده باقیمانده و خاک  (.2009

 Dykstra) ستبرداری صحیح اجنگل از اهداف بهره

and Heinrich, 1992.)  

ها ها به عنوان بخش مهمی از اکوسیستمخاک

ند و نقش مهمی در توسعه پوشش اشناخته شده

ها آن (.Kooch et al., 2008) گیاهی جنگلی دارند

آب و مواد غذایی را برای درختان و دیگر پوشش 

کنند. توسعه و تحول خاک و پوشش گیاهی مهیا می

ای است که گیاهی وابسته به آن، فرآیند پیچیده

ماحصل آن تغییر و تفاوت در خصوصیات خاک است 

ترکیب پوشش گیاهی جنگل و میزان رشد بطوری که 

 ,Crowley et al )دهدآن را تحت تاثیر قرار می

خاک دارای ساختار شکننده است، وقتی (.2003

کشد تا ترمیم می ها طولبیند سالخاک آسیب می

شود. آسیب به خاک سبب ایجاد محیط ناسالم برای 

-مانی و رشد آنها میو تأثیر منفی روی زنده  گیاهان

داشتن خاک جنگل برای ود. تلاش در سالم نگاهش

نظام جنگل و تضمین پایداری محیط سلامت کلی بوم

لذا،  (.Reed Noss, 1995 ) ازم استبرای گیاهان ل

بررسی میزان تخریب خاک تحت تأثیر  و مطالعه

  رسد.ضروری به نظر میمسیرهای چوبکشی 

 ترین عوامل موثر بر بقا وطبیعی از مهمزادآوری 

زادآوری شود. تلقی میهای طبیعی پایداری جنگل

کند، و اصولاً درختان آینده جنگل را تضمین می

جنگلی بیشتر در برابر خصوصیات فیزیکی خاک از 

 ,Mosadegh) دهندخود حساسیت نشان می

ظرفیت جنگل در زادآوری و بقاء آن بستگی  (.1996

های اکولوژیکی، به موقعیت جنگل از نظر مؤلفه

برداری برداری و میزان صدمات بهرههای بهرهکنیکت

برداری یکی از دارد. به همین دلیل است که بهره

 ,Sist) شناسی استترین رفتارهای جنگلمهم

در گذشته مدیریت جنگل با هدف تولید (.2000

بانان کارکردهای شد، اما امروزه جنگلچوب انجام می

-ممختلف جنگل نظیرکارکردهای چندگانه بو

های در زیستی،عملکرد حفاظتی )گونه شناختی،تنوع

معرض خطر، حفاظت منابع آب( را به هنگام 

            گیرندهای مدیریتی، در نظر میگیریتصمیم

(Binkley et al, 2003.)  حفظ تنوع گیاهی یکی از

نشان  تحقیقات. سازگان استاهداف مهم مدیریت بوم
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-سیستمباروری اکو ظرفیت زیستی،تنوع که دهدمی

 شدن سازگار را برای آنها توانایی و زیاد را جنگلی های

. حیات و تداوم بقای دهدمی افزایش وضعیت تغییر با

زیستی و پایداری یک جنگل در گرو حفظ تنوع

ها و تنوع ترکیب گونه ننابرایبباشد. اکوسیستم آن می

هایی برای آشفتگی توانند به عنوان شاخصزیستی می

ها در نظر گرفته مدیریتی در جنگل هایو فعالیت

  (.Kneeshaw et al., 2000) شوند

خروج چوب آلات جنگلی با براساس اهمیتی که تأثیر 

خصوصیات خاک و تنوع  روی استفاده از ماشین آلات

گذارد تحقیقات متعددی در پوشش علفی جنگل می

به  محققان این زمینه انجام گرفته به طوری که

برداری بر پوشش علفی، لاشبرگ و رهارزیابی اثرات به

خواص خاک سطحی در یک توده بلوط در ترکیه 

پرداخته و به این نتیجه رسیدند که پوشش گیاهی و 

داری لاشبرگ در مسیرهای چوبکشی به طور معنی

کاهش یافته و در مسیرهای چوبکشی در مقایسه با 

مناطق شاهد افزایش وزن مخصوص و کاهش تخلخل 

 دار بودبتی معنیو ظرفیت رطو

(Demir et al., 2007.)  های جاده تأثیردر تحقیقی

جنگلی بر خصوصیات خاک، تنوع پوشش گیاهی و 

های های جنگلی را در جنگلزادآوری حاشیه جاده

. نتایج نشان داد که گرفتبررسی  موردظالمرود  - نکا

با افزایش فاصله از جاده میزان تنوع پوشش علفی)در 

 30سطح ر ( و زادآوری درختی)ددرصد 33سطح 

 شوددرصد(کاسته می

(Riyahifard, 2010.) به اثرات جاده و  پژوهشگران

مسیرهای چوبکشی در فواصل مختلف بر جوامع 

و به این نتیجه رسیدند که اثرات رداختند پگیاهی 

تر از نیتر و طولاجاده روی جوامع گیاهی عمیق

 (.Avon et al, 2013) باشدمسیرهای چوبکشی می

های به منظور بررسی اثر سن جاده پژوهشیدر 

ها بر تنوع درختان و جنگلی و فاصله از جاده

های نکاء ظالم رود به این نتایج ها در جنگلدرختچه

داری بین تنوع، که اختلاف معنی دست یافت

ای با های درختی و درختچهیکنواختی و غنای گونه

وجود فاصله از جاده در هر دو سن جاده 

تاثیرات نظر به اهمیت  (.Zadsar, 2010)نداشت

ترین جزء اکوسیستم جنگل چوبکشی بر روی بنیادی

و اثر مستقیم آن بر تنوع زیستی زادآوری یعنی خاک 

ضروری به تحقیق فوق انجام درختی و پوشش علفی 

  رسد.نظر می

 هاو روش مواد. 2

 منطقه مورد مطالعه .1.2

های سری گردشی در گلجن 8این تحقیق در قطعه 

های حوزه ، سری یک جنگل10حوزه آبخیز شماره 

چوب و کاغذ مازندران، انجام شد. مطالعات اقلیم و 

بر اساس کتابچه طرح جنگلداری سری هواشناسی 

دهد که این سری در منطقه نشان میمورد مطالعه 

اقلیمی نیمه مرطوب )بر اساس اقلیم نمای دومارتن( 

ای جنگلی با افق خاک راندزین، قهوهقرار دارد. تیپ 

 کلسیک است.

بر اساس تقسیمات انجام شده  منطقه مورد مطالعه

های حوزه چوب و کاغذ سری یک از بخش دو جنگل

 1911دهد. مساحت کل سری مازندران را تشکیل می

هکتار است. سری مورد نظر دارای طول جغرافیایی 

و عرض  شرقی o09،70׳،  00"تا  o 09، 70׳،  00"

شمالی  o 99،17׳، 10"تا  o99،73 ׳،00 "جغرافیایی 

مسیر چوبکشی مورد مطالعه در بهمن ماه باشد. می

با  7983طراحی و در اردیبهشت سال  7988سال 

 تایید اداره کل منابع طبیعی به احداث رسید.
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  گیریروش نمونه .2.2

گردشی نقاطی که دارای شرایط با استفاده از جنگل

به ز نقطه نظر توپوگرافی، شیب و جهت مشابه ا

مقطع از جاده  70انتخابی مشخص گردید. در  صورت

مسیر چوبکشی(  مقطع از یک 70حاضر)در تحقیق 

محور مرکزی جاده  بربا شرایط مذکور خطی را عمود 

 در نظر گرفته)در تحقیق حاضر مسیر چوبکشی( 

(Delgado et al., 2007)  مسیر و در هر طرف

مربعی با فواصل ر مت 900قطعه نمونه  دو چوبکشی

ماکروپلات در نظر گرفته شد. سپس  به عنوانمنظم 

 به منظور، 1×1میکروپلات  3در داخل ماکروپلاتها، 

 هاآنهای علفی و درصد پوشش گیری نوع گونهاندازه

 پیاده گردید هاآنو نوع زادآوری درختی و فراوانی 

 هاآنپوشش  های علفی و درصد. نوع گونه(7)شکل 

علت  .گردید مشخصبا توجه به معیار براون بلانکه 

انتخاب درصد پوشش این است که در مطالعات 

های علفی موضوع پوشش مهم است و در پوشش گونه

روش براون بلانکه هم این روش پیشنهاد شده است و 

های علفی به روش تخمینی درصد پوشش گونه

 (.Kooch et al., 2008) بکارگرفته شد

 

 چوبکشی رهای عمود بر مسیبرداری در ترانسکتروش نمونه :1شکل      

زیستی در دو قطعه از برای بررسی و مقایسه تنوع

های تنوع سیمپسون و شانون وینر، برای شاخص

های غنای مارگالف و ای از شاخصمحاسبه غنای گونه

های یکنواختی منهنیک و برای یکنواختی از شاخص

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

تعیین  Pastافزار ازنرم استفاده با زیستیتنوع های

 شد.

 
 اندازه گیری تنوع زيستی های شاخص :1 جدول

 مولفه های اندازه گیری تنوع زیستی شاخص فرمول

D =1- ∑(n1(n1 – 1) / (N(N - 1 

) 7-  

 تنوع سیمپسون

H = -   ن وینرشانو 

R S LnN غنا مارگالف 

 R=  منهنیک 

E = H /Ln(S) یکنواختی پایلو 

N1= eH )هیل )عدد اول 
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1 n تعداد افراد گونه =i  ،در نمونهN  ،نسبت گونه  == تعداد کل گونهi   ،در جامعهSتعداد گونه در نمونه = 

خصوصیات جهت مطالعه اثرات چوبکشی روی 

)درصد رطوبت و چگالی ظاهری( از  فیزیکی خاک

مرکز هر ماکرو پلات یک نمونه با استفاده از روش 

 شیمیایی خصوصیات مطالعه استوانه تهیه شد و جهت

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

متر سانتی 0-70متری از عمق سانتی 70از استوانه 

زمایشگاه، چگالی ظاهری با در آ نمونه تهیه شد.

استفاده از روش کلوخه، درصد رطوبت با استفاده از 

آن در  توزین مقدار مشخصی از خاک و خشک کردن

واکنش خاک گراد، درجه سانتی 700در دمای  آون

متر، هدایت  pHبه کمک دستگاه  KClبا روش 

الکتریکی با استفاده از دستگاه سنجش هدایت 

گیری به روش والکی بلک اندازهالکتریکی، کربن آلی 

شد. نیتروژن خاک با روش کجلدال با استفاده از 

 با استفاده از فلیم و کلسیم پتاسیم ،دستگاه کجلتک

با  آنالیزهای آماری کلیه .شدگیری فتومتر اندازه

 انجام شد. SPSS 20افزار استفاده نرم

 نتایج. 3

 بررسی زادآوری درختی. 1.3

شناسایی شد که در رختی دونه گ 70در این تحقیق 

فاصله  9میانگین تراکم زادآوری درختی در  1جدول 

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

 آورده شد.

 

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

 گونه های گیاهی 10-0 90-90 700-80

19 10 10 Acer negondo 

1 0 7 Carpinus betulus L. 

7 - - Crataegus sp L. 

7 1 7 Diospvrus lotus 

77 71 79 Fagus spp. 

- 1 - Mespilus germanica 

79 11 77 Parrotia persica 

- 7 - Prnus divricata 

7 - - Prunus avium 

1 - - Ulmus glabra 

 

 تنوع .1.1.3
فاصله  اثر دهد کهطرفه نشان می یانس یکآنالیز وار

 وینرشانونتنوع  از مسیر چوبکشی بر روی شاخص

باشد. همچنین این عامل بر روی دار نمیمعنی

سون در فواصل مختلف از پمیانگین شاخص تنوع سیم

 (.9 داری ندارد )جدولتاثیر معنی چوبکشی مسیر
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(زادآوری درختی)سون و سیمپ وينرشانونهای تنوع زيستی آنالیز واريانس يک طرفه شاخص :3جدول  

 F میانگین مربعات درجه آزادی  شاخص

 n.s398/0. 709/0 1 هابین گروه وینرشانون

  771/0 97 هاداخل گروه 

   99 مجموع 

 n.s909/0. 079/0 1 هابین گروه سونپسیم

  090/0 97 هاداخل گروه 

   99 مجموع 

n.s. عدم معنی داری 

 

 ( در فواصل مختلف از میسر چوبکشیاشتباه معیار ±سیمپسون )وينر و نوع شانونهای تمقدار شاخص :4جدول 

 مترسانتی 80-700 مترسانتی 90-90 مترسانتی 0-10 شاخص

 89/0±08/0 19/0±01/0 81/0±70/0 وینرشانون

 00/0±00/0 91/0±09/0 98/0±00/0 سیمپسون

 

 غنا تنوع. 2.1.3
اسی تنوع ای یکی از معیارهای اسغنای گونه

های بوم ساز بسیاری از مدلای بوده و زمینهمنطقه

شناختی و راهبردهای حفظ محیط است. آنالیز 

دهد که اثر فاصله از طرفه نشان می واریانس یک

دار های غنا منهنیک و مارگالف معنیجاده بر شاخص

 (.0 باشد )جدولنمی

 

 )زادآوری درختی( ای مارگالف و منهنیکگونههای غنای طرفه شاخص آنالیز واريانس يک :5 جدول

 F میانگین مربعات درجه آزادی  شاخص

 n.s.718/7 088/0 1 هابین گروه مارگالف

  018/0 97 هاداخل گروه 

   99 مجموع 

 n.s.098/7 099/0 1 هابین گروه منهنیک

  091/0 97 هاداخل گروه 

   99 مجموع 
n.s. عدم معنی داری 

 

 ( در فواصل مختلف از میسر چوبکشیاشتباه معیار ±) مارگالف و منهنیک ناهای غمقدار شاخص :6جدول 

مترسانتی 0-10 شاخص مترسانتی 90-90  مترسانتی 700-80   

08/0±00/0 مارگالف  09/0±09/0  08/0±91/0  

09/0±09/0 منهنیک  00/0±90/0  00/0±01/0  
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 یکنواختی تنوع . 3.1.3
های یکنواختی طرفه شاخص یکآنالیز واریانس 

تبیلیتی نشان دارد که اثر فاصله از یوونس و اکیا

ها مسیرهای چوبکشی بر روی میانگین این شاخص

 (.1 داری ندارد )جدولمعنی تأثیر

 

(زادآوری درختی)تبیلیتی يوس و اکنونيهای يکنواختی اطرفه شاخص آنالیز واريانس يک :7 جدول  

 F نگین مربعاتمیا درجه آزادی  شاخص

 n.s.709/0 001/0 1 هابین گروه سنونیا

  019/0 97 هاداخل گروه 

   99 مجموع 

 n.s.707/0 009/0 1 هابین گروه تبیلیتییواک

  099/0 97 هاداخل گروه 

   99 مجموع 

n.s. عدم معنی داری 

 

 فواصل مختلف از میسر چوبکشی( در اشتباه معیار ±) تبیلیتیيونس و اکنهای ايومقدار شاخص :8جدول 

 متر 80-700 متر 90-90 متر 0-10 شاخص

 19/0±01/0 10/0±09/0 11/0±00/0 سنایون

 19/0±09/0 17/0±09/0 93/0±01/0 تبیلیتییواک

 

 بررسی پوشش علفی. 2.3

 گونه علفی شناسایی شد که در 79در این تحقیق 

ای گیاهی در همیانگین درصد پوشش گونه 3جدول 

 فاصله مورد مطالعه گزارش شده است. 9

 تنوع  . 1.2.3
دهد که اثر  فاصله آنالیز واریانس یک طرفه نشان می

وینر و تنوع شانون از مسیر چوبکشی بر روی شاخص

 (.70)جدول باشددار نمیسیمپسون معنی

 غنا . 2.2.3

دهدکه اثر فاصله از طرفه نشان می آنالیز واریانس یک

دار های غنا منهنیک و مارگالف معنیجاده بر شاخص

 (.71باشد )جدولنمی

 یکنواختی. 3.2.3
های یکنواختی طرفه شاخص آنالیز واریانس یک

تبیلیتی نشان داد که اثر فاصله از یایونس و اکو

ها مسیرهای چوبکشی بر روی میانگین این شاخص

 (.79داری ندارد )جدولتأثیر معنی
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 در فواصل مختلف از مسیر چوبکشیهای علفی پوشش گونهدرصد میانگین  :9جدول 

 گونه های گیاهی 10-0 90-90 700-80

79 73 78 Asperula L. 

0 9 9 Asplenium scolopendrium L. 

- 9 1 Covulvulus arvensis 

8 11 9 Ceterach officinarum 

9 79 9 Euphorbia helioscopia 

70 7 - 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 

(علفیپوشش )و سیمپسون  وينرشانونهای تنوع زيستی آنالیز واريانس يک طرفه شاخص :11جدول   

 F میانگین مربعات درجه آزادی  شاخص

 n.s.908/7 198/0 1 هابین گروه وینرشانون

  781/0 97 هاداخل گروه 

   99 مجموع 

 n.s.009/7 099/0 1 هابین گروه سونپسیم

  091/0 97 هاداخل گروه 

   99 مجموع 
n.s. عدم معنی داری 

 ( در فواصل مختلف از میسر چوبکشیاشتباه معیار ±سیمپسون )و  وينرهای تنوع شانونمقدار شاخص :11جدول 

 متر 80-700 متر 90-90 متر 0-10 شاخص

 99/0±79/0 17/7±01/0 01/7±79/0 وینرشانون

 01/0±09/0 91/0±09/0 09/0±09/0 سیمپسون

(لفیپوشش ع)ای مارگالف و منهنیک های غنای گونهطرفه شاخصآنالیز واريانس يک :12 جدول  

 F میانگین مربعات درجه آزادی  شاخص

 n.s.813/0 013/0 1 هابین گروه مارگالف

  030/0 97 هاداخل گروه 

   99 مجموع 

 n.s.009/0 007/0 1 هابین گروه منهنیک

  019/0 97 هاداخل گروه 

   99 مجموع 
n.s. عدم معنی داری 
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 ( در فواصل مختلف از میسر چوبکشیاشتباه معیار ±) کهای غنا مارگالف و منهنیمقدار شاخص :13جدول 

 متر 80-700 متر 90-90 متر 0-10 شاخص

 01/0±08/0 10/0±00/0 03/0±03/0 مارگالف

 99/0±09/0 90/0±09/0 91/0±00/0 منهنیک

(پوشش علفی)تبیلیتی يونس و اکنويهای يکنواختی اطرفه شاخصآنالیز واريانس يک :14 جدول  

 F میانگین مربعات جه آزادیدر  شاخص

 n.s.399/0 011/0 1 هابین گروه سنونیا

  019/0 97 هاداخل گروه 

   99 مجموع 

 n.s.911/0 009/0 1 هابین گروه تبیلیتییواک

  010/0 97 هاداخل گروه 

   99 مجموع 
n.s. عدم معنی داری 

 

 ( در فواصل مختلف از میسر چوبکشیاه معیاراشتب ±) تبیلیتیيونس و اکنهای ايومقدار شاخص :15جدول 

 مترسانتی 80-700 مترسانتی 90-90 مترسانتی 0-10 شاخص

 13/0±01/0 10/0±09/0 87/0±09/0 نسنایو

 89/0±09/0 80/0±09/0 89/0±01/0 تبیلیتییواک

 

 خصوصیات خاک . 3.3

در این تحقیق اثرات چوبکشی در فواصل مختلف از 

)وزن  ات فیزیکی خاکوصیمسیر چوبکشی بر خص

و رطوبت( و بر خصوصیات مخصوص ظاهری 

، ، کلسیمی خاک)هدایت الکتریکی، اسیدیتهشیمیای

پتاسیم، نیتروژن و کربن( در آزمایشگاه مورد بررسی 

ای مختلف به دست هقرار گرفت و نتایج زیر در عمق

 .آمد

 خصوصیات فیزیکی خاک. 1.3.3

لی ظاهری در نتایج این تحقیق نشان داد که چگا

فواصل مختلف از مسیر چوبکشی دارای اختلاف 

- 0-10ای که در فاصله باشد به گونهدار میمعنی

 (.1داری بیشتر بود )شکل متری به طور معنی

 
  میانگین وزن مخصوص ظاهری در فواصل مختلف مسیر چوبکشی :2شکل 
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 درصد رطوبت. 2.3.3

نتایج آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که در این 

تحقیق در فواصل مختلف از مسیر چوبکشی مقدار 

 جدولداری ندارد )درصد رطوبت خاک اختلاف معنی

79.) 

درصد رطوبت خاک در فواصل مختلف از مسیر چوبکشیطرفه آنالیز واريانس يک :16جدول   

 F میانگین مربعات درجه آزادی منبع تغییرات

ها )گروه فواصل مختلف بین گروه

 از مسیر چوبکشی(

1 991/70 n.s.999/0 

  779/97 98 هاداخل گروه

   90 مجموع

n.s. داریعدم معنی 

 

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

ازت، پتاسیم، کلسیم و کربن خاک  هدایت الکتریکی،

-لف از مسیر چوبکشی اختلاف معنیدر فواصل مخت

 .(71)جدول  داری ندارند

 

 خصوصیات شیمیايی خاک در فواصل مختلف از مسیر چوبکشی :17جدول 

 متر 80-700 متر 90-90 متر 0-10 مشخصه شیمی خاک
 99/1±1/0 13/1±09/0 99/1±01/0 اسیدیته

 99/0±09/0 98/0±09/0 99/0±01/0 هدایت الکتریکی
 9/0±08/0 09/0±08/0 08/0±09/0 ازت

 980±18 900±71 910±10 پتاسیم
 93/1±1/0 93/1±1/0 98/1±9/0 کلسیم
 1/71±7/0 1/8±71/0 1/70±7/0 کربن

 

نمودار پراکنش مشخصه خاک و تنوع زیستی پوشش 

 های اصلی اول و دومعلفی نسبت به مولفه

های خاک ، پراکنش و موقعیت مکانی ویژگی9شکل 

های علفی را نشان تنوع زیستی گونه و پیامد آن

دهد. در سمت راست یا مثبت محور اول، وزن می

خصوص ظاهری، رطوبت،رس، اسیدیته و نیتروژن م

های قرار دارند. که بیشترین تاثیر را روی شاخص کل

 یتبیلیتی و شاخص غناینس و اکونوییکنواختی ا

توان دریافت که منهنیک دارد. با دقت در شکل می

های شانون، یم و کربن آلی نیز در میزان شاخصپتاس

 سیمپسون و مارگالف بالاترین میزان تاثیر را دارد.
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 PCAهای خاک و تنوع زيستی پوشش علفی در آنالیز پراکنش مشخصه :3شکل 

 

نمودار پراکنش مشخصه خاک و تنوع زیستی زادآوری 

 های اصلی اول و دومدرختی نسبت به مولفه

های خاک و نش و موقعیت مکانی ویژگی، پراک9شکل

پیامد آن تنوع زیستی زادآوری درختی را نشان 

ربن آلی دهد کدهد. همانطور که شکل نشان میمی

هیچ  ، رطوبت و آهک و کلسیم و رسخاک، سیلت

 های تنوع زیستی ندارند.تاثیری بر شاخص

 

 

 
 PCAی در آنالیز های خاک و تنوع زيستی زادآوری درختپراکنش مشخصه :4شکل 
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 گیریبحث و نتیجه. 4

این تحقیق با هدف بررسی اثرات خروج چوب با 

ات جنگلی روی تنوع زیستی استفاده از ماشین آل

همچنین اثرات آن  پوشش علفی کف و و زادآوری

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک صورت  روی

 حمل شبکه تکمیل کننده چوبکشی مسیرهای گرفت.

 با تنگاتنگی ارتباط و شوندمی بمحسو نقل چوب و

 شناسی، جنگل هایشیوه جاده، وضعیت شبکه

 شیب، توپوگرافی، وضعیت برداری،بهره هایروش

 نتایج .دارند دیگر عوامل و مکانیکی خاک هایقابلیت

روی تحقیق نشان داد که مسیرهای چوبکشی  این

تنوع، غنا و یکنواختی پوشش علفی و  هایشاخص

 Rivett et .تداری نداشی اثر معنیزادآوری درخت

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

 علت آن را  یافتند.تحقیق دست

در عملیات توان به این صورت بیان نمود که می

کمترین  بر این است که سعی همیشهاحداث مسیرها 

تخریب خاک و قطع درختان صورت گیرد. این امر 

ای احداث مسیرها نیز در هکند تا هزینهکمک می

تر تر و سریعحداقل خود بوده و بازسازی مسیرها ساده

در این (.Heninger et al., 2002) صورت گیرد

های تنوع زیستی، غنا و تحقیق در ارتباط با شاخص

داری یکنواحتی درختان نشان داد که احتلاف معنی

 مشاده نشد. نتایج این تحقیق مطابق با نتایج

(Asase et al., 2014)  .ر د محققانبررسی بود

مقایسه تنوع زیستی و تراکم زادآوری درختی در 

های جنگلی نشان داد های مختلف از لبه جادهفاصله

های تنوع و غنا در پایین جاده که میزان شاخص

بیشتر از بالای جاده است در حالیکه شاخص 

یکنواختی در ارتباط با موقعیت و فاصله از جاده 

 ,Riyahifard ) داری نشان ندادمعنی اختلاف

 مؤلفهشیب زمین است که دیگر نکته مهم  (.2010

جاذبه زمین به سمت دیواره خاکریزی و پایین جاده 

ها به سمت پایین است و در نتیجه حرکت بذر گونه

به بالای جاده ها نسبت جاده سبب افزایش شاخص

ی هابه این نتیجه رسیدند غنای گونه  . ایشاناست

Barochorous  وEpi-zoochorous  در کنار جاده

بیشترین مقدار است و با افزایش فاصله از جاده از غنا 

در  (.Avon et al., 2013) شودای کاسته میگونه

های جاده میزان نور بیشتر باعث فراهم شدن کناره

های کف نسبت به داخل شرایط بهتر برای گونه

ع زیستی بیشتر را شود و به دنبال آن تنوجنگل می

شود و همچنین در کناره جاده مسئله رقابت باعث می

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 

بر اساس نتایج  کند.های اشکوب زیرین فراهم میگونه

، محققانهای به عمل آمده توسط از بررسیحاصل 

های افرا در فصل رویش نخست در طول ساقه نونهال

هیچ یک از شیارهای مسیر اسکیدررو و تیمار شاهد 

داری با یکدیگر نشان ندادند. به عبارتی، تفاوت معنی

رویش ساقه افرا تحت تأثیر کوبیدگی خاک قرار 

ش علفی به طور کلی حفظ تنوع زیستی پوش نداشت.

و زادآوری تضمین کننده پایداری اکوسیستم جنگلی 

نتایج این  (.Jamshidi alashti, 2005) خواهد بود

)درصد  فیزیکیتحقیق نشان داد که خصوصیات 

)اسیدیته،  و شیمیایی رطوبت و چگالی ظاهری(

در  خاک هدایت الکتریکی، ازت، پتاسیم و کلسیم(

داری معنیفواصل مختلف از مسیر چوبکشی اختلاف 

توان به این صورت بیان نمود دلیل آن را می ندارند.

در انجام عملیات خاکی مسیرهای چوبکشی، که 

ای به نقطه خاکریزی به معنای انتقال خاک از نقطه
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 بنابراین هیچ اختلافی بیندیگر مسیر وجود ندارد 

ها نسبت به عمق جنگل مشاهده نشد میزان شاخص

خریبی چوبکشی بر خاک که به دلیل اثر تد هرچن

ها در حاشیه مسیر کمتر از سایر میزان شاخص

  فواصل بود.

نتایج این تحقیق در ارتباط با خصوصیات خاک 

 Hosseini) داری را نشان ندادهیچگونه احتلاف معنی

et al., 2014.)  در تحقیق خود به نتایج مخالف این

نتایج رطوبت خاک نشان داد که  یافتند. تحقیق دست

داری با افزایش فاصله از مسیر چوکشی اختلاف معنی

به عبارت دیگر مسیر چوبکشی اثر منفی  وجود ندارد

دهد و این موضوع نشان می روی رطوب خاک نداشت

که طراحی مسیر چوبکشی به درستی انجام شده 

های به طور کلی اسیدیته خاک یکی از ویژگیاست. 

-در خاک pH. باشدمهم در قابلیت تولید رویشگاه می

های جنگلی بر حسب زمان، فصل و تغییرات پوشش 

( pHگردد. اسیدیته )گیاهی دچار تغییر و تحول می

-تحت تأثیر مواد بازگشتی از پوشش گیاهی قرار می

گیرد و بسته به این که پوشش گیاهی دارای چه نوع 

تواند به طور جزئی بر ترکیبات شیمیایی باشد می

-عدم وجود اختلاف معنی د.خاک اثر بگذار pHروی 

دهد که قابلیت تولید خاک نشان می pHدار در میزان

هدایت  رویشگاه تحت تأثیر قرار نگرفته است.

های شور و قلیاست، ترین شاخص خاکالکتریکی مهم

توان مقدار املاح خاک را محاسبه زیرا با تعیین آن می

نمود و هر چه املاح خاک بیشتر باشد، هدایت 

 (.Cambi, 2014) ی آن نیز بیشتر استالکتریک

باشد، که با مواد آلی معرف مهمی از کیفیت خاک می

تأثیر بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و 

های میکروبی، نقش کنترل فعالیت   همچنین 

تغییرات  .کندکلیدی در حاصلخیزی خاک ایفا می

ای مناسب برای ارزیابی کربن آلی خاک، مشخصه

ات مدیریتی در اراضی کشاورزی و جنگلی تاثیر عملی

دار در میزان کربن باشد. عدم وجود اختلاف معنیمی

دهد که مسیر چوبکشی کمترین اثرات خاک نشان می

 محیطی را روی اکوسیستم جنگل داشتمنفی زیست

(Pathak et a, 2004.)  

ترین عنصر مورد نیاز برای رشد گیاهان نیتروژن مهم 

 می کلی طور به را خاک در موجود نباشد. نیتروژمی

کرد. حدود  بندی طبقه آلی یا معدنی نیتروژن به توان

است. به  آلی شکل به خاک نیتروژن در درصد 30

مواد آلی خاک را به منزله انباری محققی طوری که 

 (.Salarodini, 2006) کندبرای ازت معرفی می

د در کنار عنصر نیتروژن از عناصر اصلی مورپتاسیم 

دهد. این عنصر بخش نیاز گیاهان را تشکیل می

ای از تنظیم اعمال فیزیولوژیکی را در گیاهان به عمده

عهده دارد. پتاسیم در تجمع اسیدهای آمینه برای 

کند ها همانند یک کاتالیزور عمل میتشکیل پروتئین

ای بین پتاسیم و ازت در بطوریکه همواره رابطه

د و قسمتی از شوحاصلخیزی خاک احساس می

های قابلیت جذب ازت و ذخیره و تمرکز آن در اندام

 Varavipour) باشدگیاه مدیون نقش پتاسیم می

2012.) 

متر در  0/9عرض مسیرهای چوبکشی حداکثر       

کف عرصه خواهد بود و برخلاف مسیرهای جاده، 

احتیاجی به پاک تراشی حریم نیست در نتیجه تاج 

غیر از آنچه که در اثر قطع پوشش موجود جنگل به 

درختان داخل مسیر ممکن است باز شود، به صورت 

موجود باقی خواهد ماند، به همین دلیل اختلاف 

احداث  داری در فواصل مختلف مشاهده نگردید.معنی

گونه عملیات تسطیح، مسیرهای چوبکشی بدون هیچ

و  شودانجام میریزی و احداث ابنیه فنی کوبیدن، شن

انجام عملیات خاکبرداری و خاکریزی در صورت صرفًا 

قطع کردن درختان داخل  گیرد. میضرورت انجام 

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 

 در بسیاری از همچنین چوبکشی قطع قرار گیرد.
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موارد وجود درختان نخبه در مسیر راه موجب تغییر 

  گردد. مسیر چوبکشی می

سازی برای مدیریت و استفاده بهینه از خدمات جاده

جنگل ضروری است، ولی احداث جاده و دسترسی به 

های نواری و همه نقاط جنگل مستلزم ایجاد برش

 ,Nekooimehr) قطع درختان موجود در مسیر است

ها و مراتع کشور پس از ن جنگلسازما(.2005

متر، درختان  70-10برداشت مسیر هادی، به عرض

کند که گذاری و قطع میموجود در مسیر را نشانه

دار مقدار حریم بیشتری از البته در مناطق شیب

عرصه باید خاکبرداری و خاکریزی شود و در نتیجه 

 .شوندسازی قطع میجاده به دلیلدرختان بیشتری 

های ر از درختانی که در مسیر عبور راهنظصرف

شوند، همواره عرض مشخصی از جنگلی قطع می

اطراف راه را نیز به منظور رسیدن نور خورشید به 

بستر روسازی و در نتیجه تسریع در خشک شدن 

 گیرندزایش طول عمر آن در نظر میسطح جاده و اف

(Potočnik et al., 2008.)  

د که مسیرهای چوبکشی نتایج این تحقیق نشان دا

-های تنوع زیستی گونهداری روی شاخصاثرات معنی

اطلاع  های علفی و زادآوری و خصوصیات خاک ندارد.

بر  برداری و خروج چوب از جنگلبهره از اثرات

تواند راهکار ، میخاکزیکی و شیمیایی خصوصیات فی

مناسبی در اختیار مدیران جنگل، جهت مدیریت 

مطالعه خصوصیات زیستی خاک  هد.قرار د آن بهینه

از جمله معدنی شدن نیتروژن در این راستا به دلیل 

العمل سریع نسبت به پویا بودن و همچنین عکس

ها جهت تغییرات در محیط، یکی از بهترین شاخص

باشد. بنابراین لازم است می برداریات بهرهمطالعه اثر

و خروج برداری بهرهدر سایر مطالعات به بررسی اثرات 

بر خصوصیات زیستی خاک جنگل از جمله  چوب

معدنی شدن نیتروژن و تنفس خاک نیز پرداخته 

 شود.
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