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مقاله پژوهشی

تأثیر اکوتوریسم بر ساختار پوشش گیاهی و تنوع زیستی در پارک جنگلی نور
فریده محمدیفرد ،1مریم مالشاهی *2و هومن روانبخش
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 .3دانشآموختۀ رشته جنگلداری مناطق خشک ،دانشکدة کویرشناسی دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
 .8استادیار گروه جنگلداری مناطق خشک ،دانشکدة کویرشناسی دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
 .1استادیار مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت3130/33/17 :؛ تاریخ پذیرش)3132/3/81 :

چکیده
توریسم در اراضی طبیعی میتواند موجب تغییرات در تنوع و تراکم گونههای گیاهی ،ساختار توده و سالمت گیاهان شود .تحقیق حاضر به
تأثیرات توریسم بر ساختار پوشش گیاهی و تنوع گونهای ،در پارک جنگلی نور پرداخته است .برای این تحقیق ،منطقه بهه سهه زون تقسهیم
شد .3 :با فشار زیاد توریسم؛  .8با فشار متوسط توریسم؛  .1بدون فشار توریسم .سپس نمونهبرداری با برداشت  87قطعه نمونۀ  87×87متری
با پراکنش تصادفی -سیستماتیک در هریک از زونها انجام گرفت (در مجموع  07قطعه) .در هر قطعه نمونهه ،گونههههای چهوبی ،علفهی و
زادآوری و ویژگیهای کمی و کیفی گونههای جنگلی اندازهگیری شد .سپس شاخصهای تنوع ،غنای گونهای و یکنواختی محاسبه و تنهوع
و ویژگیهای ساختاری درختان در زونهای مختلف مقایسه شد .براساس نتایج ،با افزایش فشار توریسم در تنوع گونههههای چهوبی تفهاوت
معنیداری ایجاد نشد ،ولی تنوع گونهای زیراشکوب افزایش داشت .با وجود این ،تراکم گیاههان در ههر دو اشهکوب چهوبی و اشهکوب کهف
جنگل کاهش چشمگیری داشت .کمترین زادآوری در زون با فشار زیاد گردشگر و بیشترین آن در زون بها فشهار متوسهط بههدسهت آمهد.
درختان زون بدون فشار توریسم ،میانگین ارتفاع و تاجپوشش بیشتری از زون با فشار زیاد توریسم داشتند .همچنهین بیشهترین خشهکهدار،
بیشترین نسبت درختان سرشکسته به کل درختان و بیشترین درختان بیمار و آسیبدیده در زون با فشار زیاد وجود داشهت .در ایهن زون
توسکا قشالقی ،سفیدپلت و انجیلی کمترین شادابی را داشتند.
واژههای کلیدی :آشفتگی ،پارک جنگلی نور ،زادآوری ،ساختار جنگل ،سفیدپلت.

مقدمه
یکی از هدفهای اصلی مهدیریت منهابع طبیعهی،
حفظ تنوع زیستی در اکوسیستمههای طبیعهی اسهت.
رویشگاهی که تنهوع زیسهتی بیشهتری داشهته باشهد،
پایداری اکولهوییکی و حاصهلخیزی بیشهتری خواههد
داشهت و یهک اکوسیسهتم پایهدار و پویها خواههد بهود
( .)Smith, 1996با توجه به افزایش جمعیت انسهان و
 نویسندة مسئول

بههمراه آن افهزایش آلهودگیههای زیسهتمحیطهی و
تخریب محیط زیست و منابع طبیعی ،موضوع انقهرا
گونهها بهنحو مخهاطرهآمیهزی تهدیهدی بهزر بهرای
تمدن بشری محسوب میشود .ارزیابی وضعیت تنهوع
زیستی و مقدار کاهش آن از موضوعات بسیار مههم در
مطالعات محیطی به شهمار مهیآیهد .مهیتهوان گفهت
کاهش تنوع زیستی ،خطر انقرا گونههها را افهزایش
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خواههد داد و از دسهت رفهتن یهک گونهه بههصهورت
زنجیرهای بر دیگر گونهها در زنجیرههها و شهبکهههای
غذایی تأثیرگذار خواهد بود (.)Magurran, 1988
استفادة طوالنیمدت توریسم از پارکهای طبیعهی
میتواند تخریب یا خطرهایی را برای محیط زیست بهه
وجود آورد .بهعبارتی استفادة بیش از حد از پهارک هها
توسههط بازدیدکننههدگان و توسههعۀ خههدمات و امکانههات
رفاهی در پارکها تهدیدی اکولوییکی جدی برای ایهن
مناطق به شمار میآید .برای توسعۀ پایهدار و حفاتهت
از منابع طبیعی و تنوع زیستی ،باید تأثیرات گسهتردة
بخش توریسم بر منابع طبیعی شناسایی و اولویتهای
مدیریتی برای حال و آیندة گردشگری مشهخص شهود
( .)Chin, 2002از مهمترین آثار اکولهوییکی توریسهم،
فشردگی خاک و فرسهایش ،لگهدکوب کهردن پوشهش
گیاهی و آسیب به درختان سرپاسهت (.)Kuss, 1990
توریسم در اراضی طبیعی چه در کوتاهمهدت و چهه در
بلندمدت میتواند موجب تغییهرات در تنهوع و تعهداد
گونه ها ،پوشش گیاهی کف و ارتفاع متوسط آنها شود.
افزونبر این ،فعالیتهای تفرجی در جنگل ممکن است
موجب آسیبدیدگی نهالها و زادآوری ،کاهش ارتفهاع
درختان و درختچهها و تغییهر ترکیهب گونههای شهود
(Camarda & Grassini .)Hegetschweiler, 2009
) (2003نیز بیان کردند که توریسم در مناطق جنگلی
عوارضی چون کاهش پوشش گیاهی ،کهاهش تجدیهد
حیات ،تغییر ترکیب گونهای و کاهش بنیهۀ گیهاهی را
در پی دارد.
تنوع زیستی پایه و اساس حیات زمهین را تشهکیل
میدهد .رابطۀ بین انسان و سایر موجودات زیستکره
چنان به هم پیوند خورده است که نابودی یهک گونهه
میتواند یک گزینه از امکانات زندگی انسان را کهاهش
دهد .تخریب و انهدام زیستگاهها ،تجزیهه و چنهدپارگی
اراضی ،تغییر کاربری ،بهرهبهرداری بهیرویهه از منهابع
حیاتی سهبب تهدیهد یها کهاهش بهیش از حهد تنهوع
بیولوییکی گونهها شده است .برای حفاتهت و امنیهت
محیط زیست بهطور اعم و تنوع بهطور اخص ،قدم اول
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تعیین شهاخصههای بهومشهناختی بهرای ههر یهک از
گروههای گیاهی و جانوری بوده و بررسهی تنهوع آنهها
ضهروری اسهت ( .)Zargaran & Aramideh, 2015از
اینرو ،بررسی تنوع زیسهتی بها در اختیهار قهرار دادن
اطالعات پایه دربارة توزیع و فراوانی گونهها و شهناخت
و بررسی ویژگیهای جامعه ،به مدیریت مؤثر ،استفادة
پایهدار و حفاتههت از سههطوت تنههوع کمههک م هیکنههد
(.)Lund et al., 2004
از جمله تحقیقات در زمینۀ تنوع زیستی مهیتهوان
به پژوهش ) Asgharzadeh (2008اشاره کرد که تأثیر
توریسم در پارک جنگلی سیسنگان را بررسی کرد .او
به بررسی سه زون فشار قوی ،فشهار متوسهط و فشهار
ضعیف توریسم پرداخت و به این نتیجه رسید که زون
با فشار متوسط که شرایط متعادلی از نظهر حفاتهت و
فشار توریسم و دخالت را شهامل مهیشهود غنهیتهر و
متنوعتر از زونهای دیگر است.
) Zarghy et al., (2010اثههر توریسههم بههر تنههوع
زیستی گونهه ههای گیهاهی در پهارک ملهی تنهدوره را
بررسی کردند .یافتهها نشان داد که شاخصهای تنوع،
غنا و غالبیت در بین زونهای با فشار زیاد و کم ارتباط
معنیداری دارند ،درحالی که شاخصهای یکنهواختی
ارتباط معنیداری را نشان نمهیدهنهد .منطقهۀ تحهت
فشار زیاد توریسم بهمنظور حفاتت از محهیط زیسهت
باید همواره تحت حفاتت و مدیریت گردشگری باشد.
پراکنههدگی گردشههگر بایههد بهههطههور موقههت و دورة
کوتههاهمههدت در منطقههه رد دهههد ،بهههطههوری کههه از
پراکندگی جمعیت در یک منطقه و در نتیجه اثرههای
نامطلوب بعدی آن بر فلور جلوگیری شود.
) Goleiji et al. (2011در بررسی اثر توریسهم بهر
تنوع زیستی گیاهی در پارک جنگلهی چالهدره ،نشهان
دادند که در همۀ شاخصهای تنهوع گونههای و غنهای
گونهای بهکار بردهشهده ،زون بها فشهار کهم از تنهوع و
غنای بیشتری نسبت به زون های بها فشهار متوسهط و
فشار زیاد برخوردار است ،درحالی که زون های با فشار
زیاد و متوسط در بسیاری از پالت های برداشتشده از
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یکنههواختی بیشههتری نسههبت بههه زون بهها فشههار کههم
برخوردارند .از این موضوع میتوان دریافت که توریسم
موجب کاهش غنای گونهای شهده کهه خهود ،کهاهش
رقابت گونه ای را بههمهراه داشهته اسهت و گونهه ههای
باقیمانده که مقاومهت و سهازگاری بیشهتری در برابهر
تغییرات محیطی ناشی از توریسم داشهته انهد ،توسهعه
پیدا کرده انهد و یکنهواختی در محهیط افهزایش یافتهه
است .همچنین ( Johnson et al. )1996تأثیر تخریهب
شدید انسانی در کاهش تنوع گونهای را ثابت کردنهد و
نشان دادند که فقط در مناطق حفاتتشده ،بیشترین
تنوع گونهای دیده میشهودAmerein et al. (2005) .
هم نشان دادند که تراکم خاک بهر اثهر تفهرج افهزایش
پیدا میکند و ارتفاع ،تراکم و غنهای گونههای در الیهۀ
علفی و خشبی کاهش مییابد.
) Andres et al. (2005با مطالعۀ تأثیر توریسم بهر
خاک و پوشهش گیهاهی منطقههای در اسهپانیا نشهان
دادند که شاخص های غنا و تنهوع زیسهتی در منهاطق
تحت فشار زیهاد توریسهم کهاهش چشهمگیری دارنهد.
( Heidari & Mahdavi )2014نیز به بررسی تغییهر
کاربری مناطق جنگلی بر شاخصههای تنهوع گونههای
علفی در منطقۀ چقاسبز ایالم پرداختند و بیان کردنهد
که با افزایش شدت تفرج ،بسهیاری از گونهههها حهذف
میشوند و جای خود را به گونههای مقاوم میدهند که
سبب افزایش گونههای مقاوم به تخریب میشهود و در
نتیجهه یکنهواختی گونههای در منطقهۀ تفهرج شهدید
افزایش مییابد.
پههارک جنگل هی نههور از آخههرین بههاقیمانههدههههای
جنگلههای جلگههای کرانهۀ دریهای خهزر اسهت .ایهن
رویشگاه بهدلیل نزدیکی به دریا و داشتن جذابیت های
گردشگری و ارزش های طبیعی ،از جمله تنوع گونهای
و داشتن ذخیرهگاه گونههای ارزشمند مثل سهفیدپلت
و لیلکی ،از رویشگاه های شاخص محسهوب مهیشهود.
ازآنجهها کههه شهرسههتان نههور از نزدیههکتههرین منههاطق
گردشگری با جهذابیت زیهاد طبیعهی و نقطهۀ تمرکهز
گردشگران استانهای تهران ،سمنان و دیگر شههرهای

تأثیر اکوتوریسم بر ساختار پوشش گیاهی و...

استانهای همجوار به شمار میآید ،در سالهای اخیهر
شاهد فشارهای طبیعی و انسانی زیادی بوده است کهه
تأثیرات آن بهوضوت در منطقه دیده می شود .تخریهب
عرصه و تغییر تراکم و پوششههای گیهاهی موجهود از
این آثار است .از اینرو پژوهش در زمینۀ تأثیر عوامهل
مختلف طبیعی و انسانی بر وضهعیت پوشهش گیهاهی
این منطقه از اهمیت زیادی برخهوردار اسهت .بهر ایهن
اساس ،هدف تحقیق حاضر ،بررسی تأثیر عامل انسانی
(توریسههم) بههر متغیرهههای پوشههش گیههاهی شههامل
ویژگیهای کمهی ،تنهوع و غنهای گونههای ،زادآوری و
کیفیت گونههای گیاهی بوده است.
مواد و روشها
منطقۀ تحقیق

ایههن تحقیههق در پههارک جنگلههی نههور در اسههتان
مازنههدران انجههام گرفههت .ایههن پههارک جنگلههی در 37
کیلومتری غرب بابلسر و  37کیلومتری شهر نوشههر
قههرار دارد و مسههاحت آن  1043هکتههار اسههت .دامن هۀ
ارتفاع آن  87تا  41متر از سهط دریهای آزاد ،شهیب
عمههومی آن  1درصههد و متوسههط بارنههدگی سههاالنۀ آن
 3730/3میلیمتر است (.)Yousefvand et al., 2017
ایههن پههارک بههههدلیههل جههذابیتهههای گردشههگری و
ارزش های طبیعی از جمله داشتن ذخیههره گههاه 807
هکتههاری سههفیدپلت کههه انحصههاری ایههران اسههت ،از
پارک های شاخص محسوب میشهود کههه سههاالنه در
حهههدود یهههک میلیههون نفههر از آن دیههدن مههیکننههد
مهساحت تفرجی ایههن پهارک  137تهها  477هکتههار
بوده و بقیه نیز حفاتتی است .پهارک جنگلهی نهور در
سال  3133توسط مرحهوم وحیهد سهعیدی آشهتیانی
طراحی شد و از آن تاریخ تا کنون پذیرای گردشهگران
بوده است.
روش اجرای تحقیق

در ابتدا پس از بازدید میدانی از پارک جنگلی نهور و
بررسی نقشههای موجود ،منطقهۀ نمونههبهرداری چنهان
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انتخههاب شههد کههه سرتاسههر منطقههه بههه لحهها شههرایط
اکولوییکی و پوشش گیاهی تا حد امکان همگن بهوده و
تنها تفاوت موجود ،حد استفادة توریسم باشد .سپس بها
توجه به عامل اکوتوریسم سه زون انتخاب شد .3 :فشهار
زیاد توریسهم (زونههای دارای امکانهات ماننهد رفهاهی،
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سرویسهای بهداشهتی و کمپینه هها بها تهردد زیهاد)؛
 .8فشار متوسط (منطقهای کهه دارای امکانهات رفهاهی
کمتر)  .1بدون فشار توریسم (منطقۀ شاهد ،ذخیرهگهاه
سفیدپلت) (( )Zarghy et al., 2010شکل .)3

شکل  -3موقعیت زونهای بررسیشده

بههر ایههن اسههاس ،گرادیههان فاصههله از عرصهۀ تفههرج
متمرکز ،معیار جانمایی و تفکیک زون ها بود .زون های
یههک و دو از سههال  3133مههورد اسههتفادة گردشههگران
بودهاند و زون سه بهعنوان ذخیرهگهاه تحهت حفاتهت
بههوده اسههت .شههکل  8تصههاویری از هههر سههه زون
بررسیشده را نشان میدهد.
در مرحلۀ بعد نقشۀ زون ها تهیه و شبکۀ آماربرداری
در زونها پیاده شد .در هریک از زونها ابتدا  87قطعهه
نمونههه بههرای بررسههی گونههههههای چههوبی (درختههی و
درختچهای) (در مجموع  07قطعه نمونهه) و در هریهک
از قطعات نمونه ،پنج میکروپالت برای بررسی گونهههای
علفی و زادآوری انتخاب شد .اندازة قطعهه نمونهه بهرای
برداشت گونه های درختهی و درختچههای  87×87متهر
) )Chytrý & Otýpková, 2003و بهرای اشهکوب کهف

جنگل براساس روش پالتههای حلزونهی  3متهر مربهع
(پهههنج میکهههروپالت  3×3متهههری) محاسهههبه شهههد
( .)Mueller-Dombois & Ellenberg, 1974در هههر
قطعه نمونه همۀ گونه های چوبی ،زادآوری و علفهی (در
میکروپالتهها) و وفهور آنهها ،قطهر برابرسهینه و ارتفهاع
درختان ،تاجپوشش گونههای درختهی ،تعهداد درختهان
شکسته و نیز تعداد خشکهدارها و نیز شهادابی درختهان
ثبت شد .برآورد شادابی با بررسی سهالمت تهاج ،تنهه و
بر درختان صورت گرفت ،بهنحوی که درختان کهامالا
سالم و شاداب رتبۀ یک و درختان آسیبدیهده و دچهار
بیمههاری در تنههه و شههادوبههر و دارای خشههکیدگی
سرشاخههها رتبهۀ چههار را بهه خهود اختصهاص دادنهد.
درختان دارای فقط یکهی از مهوارد یادشهده ،رتبهۀ دو و
درختان دارای دو مورد ،رتبۀ سه را دریافت کردند.
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الف

ب

ت
شکل  -8بهترتیب :الف) فشار توریسم متوسط؛ ب) فشار توریسم کم؛ ت) فشار توریسم زیاد.

تجزیهوتحلیل دادهها
محاسبات مربوط به شاخصهای تنهوع زیسهتی بها
استفاده از نرم افهزار  Pastو تجزیههوتحلیهل آمهاری بها
استفاده از نرم افزار  SPSSصورت گرفت .شاخص ههای
تنههوع مههورد بررسههی شههامل شههاخصهههای تنههوع
سیمپسههون ،3شههانون-وینههر ،8شههاخصهههای غنههای
مارگههالف 1و منهینیههک 4و شههاخصهههای یکنههواختی
شلدون و پیلو 3است (جدول .)3
1. Simpson
2. Shannon & Weiner
3. Clifford & Stephenson
4. Whittaker
5. Peet

نرمههال بههودن دادهههها بهها آزمههون کولمههوگروف-
اسمیرنوف و همگنی واریانس بها آزمهون لهون بررسهی
شد .برای مقایسۀ معنهیدار بهودن میهانگین دادههها از
آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و همچنین برای مقایسۀ
چندگانههه از آزمههونهههای مقایس هۀ میههانگین (تههوکی)
استفاده شد .داده های رتبه ای (شادابی) با بهکهارگیری
آزمون های ناپارامتری کروسهکال والهیس و مهنویتنهی
تجزیهوتحلیل شدند .شناسهایی گونههههای گیهاهی بها
اسهههتفاده از فلهههور ایهههران ()Assadi, 1988-2017
و  )Rechinger, 1963-2005( Flora Iranicaانجههام
گرفت.
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جدول  -3توابع هریک از شاخصهای اندازهگیریشده
تابع
)H´= -ΣIPIln(PI

شاخص
)Shanon & Weaver (1949

Shanon

)Simpson (1949

Simpson

)Clifford & Stephenson (1975

Margalef

N2=(ΣIPI2)-1
)Mmg=S-1/ln(N
Dmn=S / √n
1-Simpson Index

)Whittaker (1977

Manhenick

)Harper (1999

Dominance

(E^ H´)/S

)Peet (1974

Sheldon

H´/ln S

)Peet (1974

Pielou

نتایج
براساس نتایج ،توریسم بر تراکم و ساختار پوشهش
گیههاهی تأثیرگههذار بههوده اسههت .جههدول  8فهرسههت
گونههای گیاهی منطقۀ تحقیق را به تفکیک زونههای
تحت بررسی نشان مهیدههد .در منطقهۀ تحقیهق30 ،
گونه در اشکوب درختی و درختچههای و  13گونهه در
اشکوب کف جنگل شناسایی شد که گونهههای ممهرز،
انجیلی ،سهفیدپلت و افراپلهت عناصهر درختهی غالهب
بودند.
در جهدول  1مقهادیر شهاخصههای تنهوع زیسهتی
گونههههههههای درخته هی و درختچههههای در سهههه زون
مقایسه شده آورده شده است .همان طور کهه مالحظهه
میشود ،بیشترین تنوع در زون با فشار متوسهط دیهده
می شود (اگرچهه ایهن تفهاوت معنهیدار نیسهت) و بها
افزایش فشهار توریسهم ،تعهداد افهراد در قطعهه نمونهه
(تراکم درختهان و درختچهههها) کهاهش یافتهه اسهت.
براساس نتایج ،شاخص های تنهوع زیسهتی گونهه ههای
چوبی در سه زون مختلف تفاوت معنهیداری را نشهان
نمیدهند.
جهدول  4مقههادیر شههاخصهههای تنههوع گونههههههای
گیاهی زیراشکوب در زونههای بررسهیشهده را نشهان
میدهد .همان طور که مالحظهه مهیشهود بها افهزایش
فشار گردشگر ،متوسهط شهاخص ههای تنهوع زیسهتی
گونه ههای کهف جنگهل افهزایش یافتهه ،درحهالی کهه

متوسههط تعههداد گیاهههان (تههراکم گیاهههان) کههاهش
چشمگیری داشته اسهت .متوسهط تهراکم گیاههان در
زون بدون حضور گردشگر 3337 ،پایه بهوده ،درحهالی
که در زون با فشار زیاد این مقدار به  230پایه کهاهش
یافته است.
زادآوری

براسههاس نتههایج بهههدسههتآمههده ،کمتههرین تههراکم
زادآوری در زون با فشهار بهاالی گردشهگر و بیشهترین
تراکم در زون بها فشهار متوسهط وجهود داشهته اسهت
(شکل  .)1تنوع گونهای زادآوری در زون فشار متوسط
افزایش داشته ،امها در زون فشهار بهاال کهاهش داشهته
است .بیشترین زادآوری مربهوط بهه گونههههای پلهت،
سفیدپلت ،لر و ولیک بوده است (جدول .)3
ویژگیهای ساختاری توده

براسههاس نتههایج بهههدسههتآمههده ،فراوانههی ،ارتفههاع،
تاجپوشش درختان ،نسبت درختان سرشکسته و تعداد
خشکهدار در زونهای مختلف دارای تفهاوت معنهیدار
بودند .بیشترین تراکم درختان مربهوط بهه زون بهدون
فشار توریسم و کمترین تراکم مربهوط بهه زون تحهت
فشار زیاد بود .میانگین ارتفاع درختهان در زون تحهت
فشار متوسط و زون بدون فشار زیاد توریسم بیشتر از
زون با فشار زیاد توریسهم بهود و کمتهرین و بیشهترین
درصد تاج پوشش بهه ترتیهب بهه زون بها فشهار زیهاد
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 اگرچهه از نظهر.فشار متوسط توریسهم وجهود داشهت
آماری بین زون فشار متوسط و زون بدون فشار تفاوت
.)4 معنیداری وجود نداشت (شکل

*زون

.توریسههم و زون بههدون فشههار توریسههم تعلههق داشههت
 نتایج نشهان داد کهه بیشهترین خشهکهدار و،همچنین
بیشترین نسبت درختان سرشکسته به کل درختان در
زون با فشهار زیهاد توریسهم و کمتهرین آن در زون بها

 فهرست گونههای منطقه بههمراه تراکم (تعداد) متوسط در قطعه نمونه برای هر-8 جدول

نام گونه

3 زون

8 زون

1 زون

Acalypha australis L.

38

4

7

Acer velutinum Boiss.

3/3

1/3

Acer velutinum -R

37/0

Alnus glutinosa (L.) Gaertn
Alnus glutinosa -R

3 زون

8 زون

1 زون

Parrotia persica -R

3/1

0/7

0/7

3/3

Plantago major L.

88

3

7

01/0

13/0

Poa trivialis L.

303

808

173

3/3

3/8

7/3

Poa annua L.

03

33

370

7/7

3/8

7/3

Populus caspica Bornm.

7/0

7/0

1/0

8

7

7

Populus caspica -R

4/3

2/1

43/3

Carex sylvatica Huds.

324

472

031

Potentilla reptans L.

83

7

4

Carpinus betulus L.

8/3

4/2

3

Prunus sp. -R

7/4

7/7

7/3

Carpinus betulus -R

4/3

0/3

8/4

Pterocarya fraxinifolia (Lam) Spach.

7/3

7/2

7/0

Crataegus microphylla C.Koch.

3/3

7/2

7/1

Pterocarya fraxinifolia -R

2/4

13/3

80/2

Crataegus microphylla -R

37/3

32/0

8/3

Punica granatum L. -R

7/3

7/7

7/7

Cynodon dactylon (L). pers.

03

373

138

Quercus castaneifolia C.A.Mey.

7/4

7/8

7/7

Diospyros lotus L.

7/3

7/7

7/7

Quercus castaneifolia -R

34/8

33/3

7/3

Diospyros lotus -R

7/8

3/4

7/7

Rubus sp.

0/4

3/4

3/3

Equisetum maximum Lam.

7

3

4

Rumex acetosella L.

83

32

3

Euphorbia amygdaloides L.

7

7

3

Ruscus hyrcanus Woronow.

3/8

0/3

83/0

Ficus carica L.

7/7

7/7

7/3

Sida rhombifolia L.

3

7

7

Ficus carica –R

7/8

7/3

7/7

Smilax excelsa L.

0/0

33/3

0/3

Fraxinus excelsior L.

7/8

3/3

7/4

Sonchus oleraceus L.

3

7

7

Fraxinus excelsior -R

7/3

3/4

7/4

Trifolium repens L.

1

7

7

3

7

7

Ulmus glabra Hodson.

7/8

7/3

7/7

3/8

7/4

1/0

Ulmus glabra –R

7/0

3/7

7

Helosciadium nodiflorum (L.)Koch.

0

3

7

Ulmus minor G.Suckow

7/73

7/7

7/7

Lamium album L.

0

7

7

Ulmus minor -R

7/8

7/7

7/3

Mentha aquatic L.

0

1

8

Veronica persica Poir.

32

4

3

Morus alba L. -R

7/8

7/3

7/7

Veronica serpyllifolia L.

1

7

7

Oplismenus undulatifolius (Ard.)
Roem.&Schult

330

432

833

Viola alba Bess.

30

33

37

Parrotia persica C.A.Mey.

3/2

7/0

1/3

calystegia sepium R.Br.

Geum urbanum L.
Hedera pastuchovii Woronow ex Grossh.

نام گونه

. در کنار نام گونه بهمعنای زادآوری آن گونه استR * حرف
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جدول  -1مقایسۀ شاخصهای تنوع زیستی درختی و درختچهای در زونهای مختلف بههمراه نتایج مقایسۀ میانگین توکی
غنا

تعداد افراد در
قطعه نمونه

سیمپسون

شانون

منهینیک

مارگالف

شلدون

پیلو

زون 3

3/0a

13a

7/00a

3/11a

3/83a

3/30a

7/08a

7/27a

7/11a

انحراف معیار

±3/2

±11

±7/37

±7/80

±7/10

±7/43

±7/30

±7/38

±7/37

a

a

a

a

ab

a

a

a

a

زون 8

تعداد گونه در
قطعه نمونه

تنوع

یکنواختی

غالبیت

0/1

43

7/03

3/41

3/70

3/37

7/03

7/03

7/17

انحراف معیار

±3/1

±18

±7/72

±7/84

±7/11

±7/10

±7/38

±7/73

±7/72

زون 1

0/4a

34a

7/04a

3/14a

7/34b

3/43a

7/04a

7/01a

7/10a

انحراف معیار

±3/8

±80

±7/34

±7/83

±7/81

±7/83

±7/32

±7/30

±7/34

جدول  -4مقایسۀ شاخصهای تنوع زیستی زیراشکوب در زونهای مختلف به همراه نتایج مقایسه میانگین توکی
تعداد گونه
در قطعه
نمونه

تنوع

یکنواختی

غنا

تعداد افراد در
قطعه نمونه

سیمپسون

شانون

منهینیک

مارگالف

شلدون

پیلو

زون 3

31/4a

230a

7/02a

3/23a

7/40a

3/23a

7/37a

7/01a

7/83a

انحراف معیار

±8/3

±133

±7/70

±7/82

±7/70

±7/10

±7/70

±7/73

±7/70

زون 8

33/0ab

3431b

7/04ab

3/03b

7/13b

3/40b

7/40a

7/00b

7/83ab

انحراف معیار

±3/3

±413

±7/73

±7/30

±7/70

±7/80

±7/70

±7/73

±7/73

زون 1

37/8b

3337c

7/03b

3/37b

7/84c

3/81c

7/43a

7/03b

7/82b

انحراف معیار

±3/2

±304

±7/70

±7/87

±7/70

±7/80

±7/73

±7/72

±7/70

شکل  -1تراکم و تنوع زادآوری در زونهای مختلف و نتایج مقایسه میانگین توکی

غالبیت
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شکل  -4مقایسه ویژگیهای ساختاری توده در زونهای مختلف به همراه نتایج مقایسۀ میانگین توکی

شادابی درختان
نتایج نشان مهیدههد کهه درختهان در زون تحهت

فشههار زیههاد توریسههم ،کمتههرین شههادابی و سههالمت را
داشتهاند (شکل .)3

شکل  -3مقایسۀ شادابی درختان در زونهای مختلف (با افزایش درجه ،شادابی کاهش مییابد)
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در میان گونههای اصهلی تهوده ،توسهکا ،انجیلهی و
سفیدپلت نامناسبترین وضعیت را داشتهاند و در ایهن
میان توسکا و سفیدپلت بیشترین نسهبت درختهان بها
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کمترین درجۀ شادابی (درجۀ  )4را به خود اختصهاص
دادهاند (شکل .)0

شکل  -0مقایسۀ گونههای درختی اصلی توده به لحا شادابی
در زون تحت فشار زیاد توریسم (درجۀ  :4کمترین شادابی)

بحث
تخریب محیط طبیعی بر افراد ،گونهها ،جمعیتهها
و اکوسیستمهها و بهویژه تعادل مهواد و حتهی شهرایط
زیسههتی موجههودات زنههده اثههر مهیگههذارد و تخریهب و
فشارهای ناشهی از آن ،نههتنهها جریهان مههواد را فهوراا
تغییر میدهد ،بلکه ترکیب گونه ای یک اکوسیهستم را
نیز تحت فشار قرار مهیدههد ()Asgharzadeh, 2008
کهه ایهن موضوع بهوضوت در زون با فشار زیاد به چشهم
میخورد .مطالعهات در ایهن زمینهه نشهان دادهانهد کهه
آسیبهای ناشی از فعالیتهای تفرجهی سهبب کهاهش
مواردی مانند رویش ارتفاعی ،تولید زیتهوده ،فتوسهنتز
گیاهی ،ساختار رویشی و زایشهی (گهل و میهوه) ،و نیهز
موجب تغییر پوشهش رویهه زمینهی و ترکیهب گونههای
میشود (.)Turton, 2005; Talbot et al., 2003
در مناطق تحت تأثیر دخالت انسان ،ساختار تغییر
شکل یافتۀ جنگل یکی از عوامل اصهلی تهدیهد تنهوع
زیستی است که به کاهش یا از بین رفهتن گونههههای
اصلی و حساس و ایجاد شرایطی برای غلبۀ گونههههای
مقاوم منجهر مهیشهود ( .)Nagaik et al., 2005بهرای

مثال سهازه ههای انسهانی چهون جهاده هها ،مسهیرهای
پی هادهروی و غیههره در پههارکهههای تفریحههی از جملههه
مواردی هستند که سهبب ایجهاد شهرایط رویشهگاهی
مناسب بهرای ورود گونههههای غیربهومی مهیشهوند و
حیههات و زادآوری گونههههههای بههومی و تنههوع زیسههتی
منطقهههههه را بهههههه مخهههههاطره مهههههیاندازنهههههد
(.)Johnston & Pickering 2001
) Heidari & Mahdavi (2014بیهان کردنهد کهه
بیشترین تنهوع زیسهتی در منطقهه بها فشهار متوسهط
توریسم و نیز بیشترین یکنواختی در منطقهه بها فشهار
زیاد مشاهده شد که از این نظر با نتایج تحقیق حاضهر
در اشکوب درختی و درختچهای همخهوانی دارد .ایهن
مسئله در تحقیقات دیگری نیز به اثبات رسهیده اسهت
(.)Whinam & Chilcott, 1999
اما ( Lorestani et al. )2011بیان کردند که تنوع و
غنای گونهای در مناطق با فشهار زیهاد توریسهم کمتهر از
مناطقی بها فشهار کهم توریسهم اسهت .براسهاس تئهوری
آشفتگی متوسط ،حداکثر تنوع زیستی در سطوت میهانی
آشفتگی اتفا میافتهد ))Naveh & Whittaker, 1980؛
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بنابراین ،در منطقۀ تحقیق ،آشفتگی ایجادشده در اثهر
عوامل انسانی در ابتدا اثهر خهود را بههصهورت کهاهش
تراکم و تاجپوشش گیاهان نمایان کرده و ایهن کهاهش
تراکم و باز شدن توده سبب افزایش نور داخهل تهوده،
کاهش رقابت و افزایش تنوع گونههههای گیهاهی کهف
شده است ( ،)Ravanbakhsh & Assadi, 2017ضمن
اینکه تخریب ،سبب ایجاد شرایط مناسب برای حضهور
و گسترش گونههای مهاجم و خرابهروی نیز مهیشهود
( .)Lake & Leishman, 2004بنابراین در این شرایط،
افزایش تنوع بهمعنای پایداری اکوسیسهتم نیسهت .در
زمینۀ زادآوری که در حقیقت تصویر آیندة توده است،
در پی افهزایش فشهار ،کهاهش تهراکم تهوده و کهاهش
رقابت در زون فشار متوسهط ،تهراکم و تنهوع زادآوری
افزایش یافته ،اما در زون با فشار زیهاد ،تهراکم و تنهوع
زادآوری مجدداا کاهش یافته است..
بنههابر نتههایج بهههدسههتآمههده بیشههترین مقههادیر
شاخصهای یکنواختی در زون با فشهار زیهاد توریسهم
بوده است.
) Zarghi & Hosseini (2014نیز نشان دادند کهه
شاخص یکنواختی در مناطق تحت فشار زیاد توریسهم
بیشتر از مناطق با فشار کهم توریسهم اسهت .در واقهع
مههیتههوان اسههتدالل کههرد کههه گونههههههای حسههاس
(سفیدپلت ،لر و انجیلی) پس از اخهتالل شهدید در
رویشگاه از بهین مهیرونهد و در ایهن وضهعیت ،سهط
عرصه با گونه های مقاوم تر در برابهر اخهتالل)تمشهک،
ولیک و خرمندی) بهه صهورت یکنواخهت تهر (همگهن)
پوشههیده مههیشههود و در نتیجههه افههزایش یکنههواختی
اتفهها مههیافتههد (.)Collins & Steinauer, 1998
( Hosseini et al. )2015نیههز بیههان کردنههد کههه
یکنواختی بیشتر در مناطق با فشهار زیهاد توریسهم در
پارک جنگلی چهرال در اثهر رشهد سهریع گونههههای
مهاجم ( )Ailanthus altissima (Mill.) Swingleرد
میدهد که دلیهل آن ،تخریهب محهیط توسهط انسهان
است Goleiji et al. (2011) .نیز بیهان کردنهد کهه در
مناطق با فشار زیاد توریسهم کهاهش تنهوع و افهزایش

تأثیر اکوتوریسم بر ساختار پوشش گیاهی و...

یکنواختی رد میدهد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آثار توریسهم بهر
تودة جنگلی ،افزونبهر کهاهش تهراکم گیاههان سهبب
تغییرات چشمگیر ساختار توده نیز شده ،به طوری کهه
بیشترین تعداد پایههای درختی در زون بدون فشهار و
سپس بهترتیب در زون فشار متوسط و فشار زیاد بوده
اسههت Font & Trip )2000( .نیههز بیههان کردنههد کههه
افههزایش حضههور و اسههتفادة انسههان از اراضههی جنگلههی
ممکن است سبب کهاهش تهراکم تهوده ههای جنگلهی
شههود .همچنههین درختههان در زون تفرجههی شههدید،
میانگین ارتفاع و تاجپوشش کمتری از زون بدون فشار
توریسم داشتند و بیشترین خشکهدار ،بیشترین نسبت
درختان سرشکسته به کل درختان و کمترین شهادابی
در زون با فشار زیهاد مشهاهده شهد .بههعبهارت دیگهر
افزایش فشار توریسم ،سبب کهاهش معنهیدار رویهش
ارتفهاعی ،تههاجی ،تههراکم گونههای و افههزایش درختههان
ضعیف و آسیب دیده شهده اسهت .همچنهین کمتهرین
زادآوری در منطقه با فشار زیاد توریسم مشهاهده شهد
کهه بها یافتههههای ) Bakhshi et al (2011همخهوانی
دارد.
( Hegetschweiler et al. )2009نیز بیهان کردنهد
که فعالیتهای تفرجی در جنگل سبب کهاهش تعهداد
افراد در متر مربع در اشکوب درختچههای و زادآوری و
کهههاهش ارتفهههاع پوشهههش گیهههاهی مهههیشهههود.
( Malekan Rad )1999در بررسی فشهار توریسهم بهر
پارامترهای جنگلشناسی پارک جنگلهی سهیسهنگان
نتیجه گرفت کهه حضهور توریسهم در افهزایش ارتفهاع
هرس درختان ،سوزاندن تنهه ،از بهین رفهتن پوشهش
علفی و نهالها ،افزایش زباله ،فرسایش خاک و کاهش
وحوش تأثیر زیادی دارد.
از نتایج این تحقیهق چنهین برمهیآیهد کهه بهرای
بررسی اثرهای توریسم در برنامه ریزیها و ارزیابی آثار
محیط زیستی توسعه ،به کارگیری شاخص ههای تنهوع
زیستی بهتنهایی کافی نیسهتند و بایهد سهاختار تهوده،
تراکم پوشش گیاهی ،وضعیت زادآوری ،سالمت تهوده
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 نسههبت،معنههیداری داشههته و بیشههترین خشههکهدار
درختههان سرشکسههته و بیشههترین درختههان ضههعیف و
آسیبدیده در زون تحت فشار زیاد توریسهم مشهاهده
 افزایش مقهادیر، افزایش فشار، با وجود این.شده است
شاخصهای تنهوع زیسهتی گونههههای کهف را همهراه
 بنابراین افزایش تنوع همهواره بههمعنهای،داشته است
.پایداری اکوسیستم نیست

.و پایداری خاک نیز بررسی شود
نتیجهگیری
نتههایج تحقیههق نشههان داد کههه فشههار ناشههی از
 پوشش گیاهی منطقه را بههطهور،استفادههای توریسم
 بههطهوری کهه،چشمگیری تحت تأثیر قرار داده اسهت
 تهاجپوشهش و ارتفهاع، فراوانی زادآوری،تراکم گیاهان
 در زون بهها فشههار زیههاد توریسههم کههاهش،درختههان

References
Amerein, D., Rusterholz, H.P., & Baur, B. (2005). Disturbance of suburban Fagus forests by
recreational activities, effects on soil characteristics, above ground vegetation and seed bank. Applied
Vegetation Science, 8, 175-182.
Andres, M., Benayas, j., Landete, T., Lopez, F., Garsia. F., & Cerro, A. (2005(. Impact of visitors on
soil and vegetation of the recreational area Nacimiento Del Rio Mundo. Environmental Monitoring
and Assessment, 101, 55–67.
Asgharzadeh, P., Zare, H., & Hosseini, S.M. (2008). Flora, life form and chorology of Sisangan.
Iranian Journal of Plant Biology, 6 (21), 9-23.
Assadi, M. (1988–2017). Flora of Iran. Tehran: Research Institute of Forests and Rangelands (In
Persian).
Bakhshi, H., Namiranian, M.M., Makhdom, M., & Zahedi, G. (2011). The impact of recreation on
regeneration, herbaceous cover and soil quality (A case study: Nour forest park). Journal of forest and
wood product, Iranian Journal of Natural Resources, 65(3), 271-283.
Camarda, D., & Grassini, L. (2003). Environmental impacts of tourism. Environments and agriculture
in the Mediterranean region, 263-270.
Chin, C. (2002). Visitor’s perspectives on environmental impact and their management, ecotourism in
Bake National Park, Borneo. Journal of Sustainable Tourism, 8(1), 20-35.
Clifford H.T., & Stephenson, W. (1975). An introduction to numerical classification. London:
Academic Express.
Chytrý, M., & Otýpková, Z. (2003). Plot sizes used for phytosociological sampling of European
vegetation. Journal of Vegetation Science, 14(4), 563-570.
Collins, S.L., & Steinauer, E.M. (1998). Disturbance, diversity, and species interactions in tallgrass
prairie. 140-156. In: Knapp, A.K., Briggs, J.M., Hartnett, D.C., & Collins, S.L. (Ed.). Grassland
dynamics, Long-term ecological research in tall grass prairie: Oxford University Press, New York.
Forest park. Journal of Sciences and Techniques in Natural Resources, 3(1), 13-25.
Font, X., & Trip, J. (2000). Forest truism and recreation. London: CABI Publishing.
Goleiji, E., Hosseini, S.M., Lak, Sh., & Kia daliri, M. (2011). Impact of ecotourism on biodiversity
indices in Chaldare forest park. Journal of Sciences and Techniques in Natural Resource, 6 (3), 85-97.
Hegetschweiler, K.T., Loon, N.V., Ryser, A., Rusterholz, H.P., & Bruno, B. (2009). Effects of
fireplace use on forest vegetation and amount of woody debris in suburban forests in northwestern
Switzerland. Environmental Engineering, 43(2), 299-310.

...تأثیر اکوتوریسم بر ساختار پوشش گیاهی و

303

Heidari, M., & Mahdavi, A. (2014). The Impact of Land Use Change of Forest Areas to Forest Parks
on Species Diversity Indices, a Case Study: Chaghasabz Park in Ilam. Journal of Zagros Forests
Researches, 2(1), 41-56.
Hosseini, S.M., Goleiji, EL., & Kiadaliri, M. (2015). Effect of Ecotourism on Plant Biodiversity in
Cherlagh Protected Area North-Eastern Iran. Ecological Balcanica, 7(2), 13-20.
Johnson, K., Kristiina, A.V., Heid, J.C., Oswald, J.S., & Daniel, J.V. (1996). Biodiversity and
productivity and stability of ecosystems. Trends in Ecology Evolution, 11(9), 372-377.
Johnston, F.M., & Pickering, C.M. (2001). Alien plants in the Australian Alps. Mountain Research
and Development, 21, 284-291.
Kuss, F., Graefe, A., & Vaske, J. (1990). Visitor Impact Management in wilderness. Ogden: USDA
Forest Service, Intermountain Research Station.
Lake, J.C., & Leishman, M.R. (2004). Invasion success of exotic plants in natural ecosystems: the role
of disturbance, plant attributes and freedom from herbivores. Biological conservation, 117(2), 215226.
Lorestani, B., Cheraghi, M., & Yousefi, N.N. (2011). Phytoremediation potential of native plants
growing on a heavy metals contaminated soil of copper mine in Iran. World Academic Science
Engineering Technology, 77, 377-382.
Lund, H.G., Dallmeier, F., & Alonso, A. (2004). Biodiversity in forest. Encyclopedia of Forest
Sciences, 1: 33-40.
Magurran, A.E. (1988). Ecological Diversity and Its Measurement. London: Princeton university
press.
Malekan Rad, A. (1999). The survey of tourism pressure on silvicultural parameters in Sisangan forest
park, Msc Thesis, Mazandaran. Iran: Tarbiat Modares University press.
Mueller-Dombois, D., & Ellenberg, H. (1974). Aims and methods of vegetation ecology. New York:
John Wiley & Sons.
Nagaik, T., Kamitani, T., & Nakshizuka, T. (2005). Effects of different forest management systems on
plant species diversity in a Fagus crenata forested landscape of central Japan. Canadaian Journal
Forest Reseasrch, 12(35), 2832- 2840.
Naveh, Z., & Whittaker, R.H. (1980). Structural and floristic diversity of scrublands and woodlands in
northern Israel and other Mediterranean areas. Vegetation, 41(3), 171-190.
Peet, R.K. 1974. The measurement of species diversity. Annual Review of Ecology Systematics, 5,
285-307.
Ravanbakhsh, H., & Assadi, M. (2017). Biodiversity of forest and steppe associations in Juniper
(Juniperus excelsa) habitat of southern Alborz (Firuzkooh, Iran). Journal of plant researches, 30(3),
719-734.
Rechinger, K.H. (1963–2005). Flora Iranica. Graze: Akademische Druck.
Shanon, C.E., & Weaver, W. (1949). The mathematical theory of communication. Urbana: University
of Illinois press.
Simpson, E.H. (1949). Measurement of diversity. Nature, 163, 688.
Smith, F. (1996). Biological diversity, ecosystem stability and economic development, Journal of
Ecological Economics, 16, 191-203.
Talbot, L.M., Turton, S.M., & Graham, A.W. (2003). Trampling resistance of tropical rainforest soils
and vegetation in the wet tropics of north east Australia. Journal of Environmental Management, 69,
63-69.

308

301  تا333  صفحۀ،3132  زمستان،4  شمارة، سال یازدهم، انجمن جنگلبانی ایران،مجلۀ جنگل ایران

Turton, S.M. (2005). Managing environmental impacts of recreation and tourism in rainforests at the
Wet Tropics of Queensland World Heritage Area. Geographical Research, 43, 140-151.
Whinam, J., & Chilcott, N. (1999). Impacts of trampling on alpine environments in central Tasmania.
Journal of Environmental Management, 57(3), 205-220.
Whittaker R.H. (1977). Evolution of species diversity in land communities. Evolutionary Biology, 10,
1-67.
Yousefvand, S., Esmailzadeh, O., Jalali, S.Gh., & Asadi, H. (2017). Flora, Life Form and Chorological
Study of Aboveground Vegetation and Soil Seed Bank in Noor Forest Park. Journal of plant
researches, 30(1), 102-114.
Zarghi, A.H., & Hosseini, S.M. (2014). Effect of ecotourism on plant biodiversity in Chelmir zone of
Tandoureh National Park, Khorasan Razavi Province, Iran. Journal of Biodiversity, 15, 224-228.
Zarghy, A.M., Hossein, S.M., Ejtehady, H., & Mellatii, F. (2010). The effect of ecotourism on plant
biodiversity in Tandore National park. Journal of biology of Islamic Azad University of Garmsar, 4(3),
47-54.
Zargaran, M.Z., & Aramideh, S.H. (2015). Biodiversity description and introducing. Agricultural and
natural resources engineering disciplinary organization, 13(50), 41-44.

Iranian Journal of Forest
Vol. 11, No. 4, Winter 2020
pp. 559-573
Research Article

The impact of ecotourism on vegetation structure and plant diversity of
Noor forest park, Iran
Farideh Mohammadi Fard1, Maryam Mollashahi2* and Hooman Ravanbakhsh3
1. MSc of forestry, faculty of desert study, Semnan University
2. Assistant Prof, faculty of desert study, Semnan University, Semnan, Iran
3. Assistant Prof., Forest research division, Research institute of forests and rangelands, Aagricultural research, education and
extension organization (AREEO), Tehran, Iran.
(Received: 19 Feb 2019, Accepted: 14 December 2019)

Abstract
Tourism in natural areas can affect the biodiversity, density and structure of stands and plants health.
The present research aims at studying the effects of tourism on vegetation structure and species
diversity in Noor Forest Park, Mazandaran province. To do so, the study area was divided into three
main zones: without pressure, moderate, and high tourism pressures. Then, sampling was done with 20
sample plots of 20 × 20 m sample with random-systematic distribution in each zone (60 plots in total).
Within each sample plot, trees, shrubs, herbs and regenerations were counted and quantitative and
qualitative characteristics of all woody species were measured. The species richness, evenness and
diversity indices were then calculated and the calculated indices and forest structural features were
compared amongst the mentioned zones. Based on the results, diversity of forest floor flora in high
tourism pressure zone was higher than other zones and there was no significant difference in woody
species diversity among three zones, nevertheless a considerable reduction was seen in density of both
woody and floor species. The lowest regeneration abundance was observed in high tourism pressure
zone and the most, in medium tourism pressure zone. In zone without tourism pressure, average height
and canopy of trees were more compared with the high tourism pressure zone. Also, most snags, the
highest ratio of broken trees to total trees and the highest number of diseased and damaged trees were
observed in high tourism pressure zone. In this zone, Alnus glutinosa, Populus caspica and Parrotia
persica had the lowest vitality.
Keywords: Disturbance, Populus caspica, Regeneration, Forest structure, Noor Forest Park
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